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Εξαιρετική η επιτυχία των Logi.C special web Events με 800 
συνέδρους

  Με εξαιρετική επιτυχία, σφιχτή ροή και 

μεγάλη συμμετοχή του κοινού με ερω-

τήσεις και απαντήσεις στα 3 polls που 

τέθηκαν και οριοθέτησαν τη συζήτηση, 

ολοκληρώθηκε και το δεύτερο Logi.C 

special web event, την Τρίτη 8 Ιουνίου 

με τίτλο "Supply Chain as a Customer - 

Λύσεις για τον εκσυγχρονισμό της Εφο-

διαστικής Αλυσίδας".

Στο πρώτο πάνελ, παρουσιάστηκαν από 

τους κ.κ. Τάσο Πατσιλινάκο -Entersoft, 

Νίκο Πατινιωτάκη - Dixons, Δημήτρη 

Μπλέρη - Utilize, Γιάννη Μανώλα - IBLS, 

Σταύρο Βαλιάνο - Acmon Data και Δρ. 

Δημήτρη Φωλίνα - Διεθνές Πανεπιστήμιο 

της Ελλάδος, μια σειρά παρουσιάσεων 

μελετών περίπτωσης για το πώς ο εκσυγ-

χρονισμός -και ποια "εργαλεία" του- βοή-

θησε  βασικούς πυλώνες της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας συγκεκριμένων πελατών. 

Αναλύθηκαν περιπτώσεις αναδιοργά-

νωσης του τρόπου λειτουργίας εμπορι-

κής αποθήκης μέσω εφαρμογών για την 

εξυπηρέτηση αυξημένων καταναλωτικών 

αναγκών, λύσεις Paperless υπηρεσιών 

για τη διευκόλυνση των διεκπεραιώσεων 

στην ε.α., λύσεις οργάνωσης σε logistics 

villages, αλλά και λύσεων αυτοματισμού 

και ρομποτικής σε γραμμές παραγωγής 

και αποθηκευτικούς χώρους.

Στο δεύτερο πάνελ συζήτησης, υπό την 

συν-διοργάνωση και τον συντονισμό της 

Optilog Advisory Services και του Δρ. 

Βασίλη Ζεϊμπέκη, οι κ.κ. Απόστολος Θεο-

δωρόπουλος - Optimum, Σταύρος Μπαρ-

δούνιας - Celestino, Γιάννης Μανώλας - 

IBLS, Γιώργος Νινίκας - Ortec, Βαγγέλης 

Αργυρός - Cargo3600 με τη βοήθεια των 

απαντήσεων του κοινού στα 3 διαδοχικά 

Polls, έδωσαν το στίγμα για τις ανάγκες 

της εφοδιαστικής αλυσίδας του μέλλο-

ντος, κρατώντας σε ιδιαιτέρως υψηλά 

επίπεδα την συζήτηση. 

Με 797 εγγραφές συνέδρων και παρα-

κολούθηση κατά μ.ο. από 410 άτομα, τα 

δύο web-events Logi.C special, κάλυψαν 

το "κενό" της επικοινωνίας του κλάδου, 

λόγω της απαγόρευσης φυσικής διορ-

γάνωσης συνεδρίων το α' εξάμηνο του 

έτους. Τα Logi.C ανανεώνουν το ραντε-

βού τους με ...                    περισσότερα...

15 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%cf%87%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-logi-c-special-web-events-%ce%bc%ce%b5-800-%cf%83%cf%85%ce%bd-2/
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ADVERTORIAL

Karcher

Σήμερα, τα «όπλα» σου είναι οι μηχανές περιποίησης 
δαπέδου της Karcher!
Είσαι επαγγελματίας και γνωρίζεις καλύτερα από όλους ότι σήμερα, οι ανάγκες είναι περισσότερες από κάθε άλλη φορά: 
Υγιεινή / Ασφάλεια / Παραγωγικότητα / Καλή πρώτη εντύπωση / Ευελιξία απόκτησης

Γι’ αυτό, για άλλη μια φορά, εμπιστεύεσαι την Karcher. Γιατί η 
Karcher, με μια μεγάλη γκάμα κορυφαίων μηχανών περιποίησης 
δαπέδου, είναι ο πιο ισχυρός σου σύμμαχος σε μια εποχή που οι 
απαιτήσεις σου είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Εστίαση, ξενοδοχεία, χώροι 
υγείας, εργοστάσια, γυμναστήρια, καταστήματα και αποθήκες ρουχι-
σμού, τροφίμων, γυμναστήρια, supermarkets… Όποιος και αν είναι ο 
κλάδος που δραστηριοποιείται η επιχείρησή σου, όσο μικρή ή μεγάλη 
και αν είναι, υπάρχει μια μηχανή περιποίησης δαπέδου της Karcher 
που της ταιριάζει.

Όταν η πρώτη εντύπωση έχει σημασία.
Ο ποιοτικός καθαρισμός φαίνεται από την πρώτη ματιά. Η πρώτη 

εντύπωση του πελάτη όταν έρχεται στο χώρο της επιχείρησης είναι 
καθοριστική. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο ένα τέλειο αποτέλεσμα καθα-
ρισμού, κάτι που μια σφουγγαρίστρα δεν μπορεί να προσφέρει. Ένας 
από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι γιατί το νερό είναι καθαρό 
μόνο στην αρχή του καθαρισμού. Αντίθετα, χάρη στην αξιοπιστία, την 
εργονομία και την τεχνολογία της, μια μηχανή δαπέδου της Karcher 
σου προσφέρει τον άψογο, ποιοτικό καθαρισμό που χρειάζεσαι.

Όταν η ασφάλεια και η υγιεινή έχουν σημασία.
Ο Covid-19 μπήκε στη ζωή μας, εσύ όμως μπορείς να τον «βγά-

λεις» από την επιχείρησή σου. Σήμερα η ασφάλεια και η υγιεινή είναι 
προτεραιότητα. Ένας απλός καθαρισμός δεν είναι αρκετός για να δια-

σφαλίσει ένα ασφαλές περιβάλλον. Με την απλή προσθήκη πιστοποιη-
μένου απολυμαντικού Karcher, μια μηχανή δαπέδου της Karcher προ-
σφέρει πιστοποιημένο Covid-free αποτέλεσμα γιατί όχι μόνο καθαρί-
ζει, αλλά και απολυμαίνει κάνοντας έτσι τον απόλυτο καθαρισμό και 
την απολύμανση μια εύκολη «2 σε 1» υπόθεση.

Όταν η παραγωγικότητα έχει σημασία.
Ο συνδυασμός της επιτυχίας: Χαμηλό κόστος καθαρισμού + Εντυ-

πωσιακά ταχύτερο καθάρισμα.
Όποιος και αν είναι ο κλάδος της επιχείρησής σου, ένας από τους 

σημαντικότερους στόχους της είναι η παραγωγικότητα. Μια μηχανή 
δαπέδου της Karcher στηρίζει ξεκάθαρα την παραγωγικότητα απαλλάσ-
σοντας την επιχείρηση από τα έξοδα για απορρυπαντικά και αναλώσι-
μα ενώ καθαρίζει σε εντυπωσιακά λιγότερο χρόνο από μια σφουγγα-
ρίστρα. Έτσι, εξοικονομείς και χρόνο και κόστος. Επίσης, είναι σημα-
ντικό να σκεφτεί κανείς τον κόπο που απαιτεί το σφουγγάρισμα, αντί-
θετα με την άνετη, εύκολη χρήση μιας μηχανής δαπέδου της Karcher. 

Όταν η ευελιξία έχει σημασία.
Όποιος και αν είναι ο κλάδος που δραστηριοποιείσαι μία βασική 

σου απαίτηση είναι να έχεις ευελιξία. Η Karcher σου προσφέρει, για 
ακόμη μία φορά, τη λύση: 

Τώρα μπορείς να αποκτήσεις μια μηχανή δαπέδου της Karcher 
πιο εύκολα από ποτέ!*

*Η προσφορά ισχύει για συγκεκριμένα μηχανήματα και μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

Μάθε περισσότερα για τις μηχανές δαπέδου της Karcher και για τις δυνατότητες να τις αποκτήσεις:
www.kaercher.com/gr/professional/michanes-peripoiisis-dapedoy.html

Advertorial Karcher.indd   1 09/06/2021   3:46 PM
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Με διπλή μορφή και 
προστατευτικά μέτρα 

επιστρέφουν οι Εκθέσεις – 
Στο "φουλ" οι μηχανές για την 
8η "Εφοδιαστική Αλυσίδα & 

Logistics - Cargo Truck & Van 
EXPO 2021"

        Με δυναμικό τρόπο, πολλαπλά εργαλεία δικτύωσης και 

φυσικά όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας, έναντι του Covid-19, επανεκκινεί ο εκθεσιακός κλάδος 

από 1ης Σεπτεμβρίου, με την 8η έκθεση "Εφοδιαστική Αλυ-

σίδα & Logistics - Cargo Truck & Van Expo 2021” να δηλώνει 

έτοιμη στο πιστοποιημένο κατά covid-shield εκθεσιακό κέντρο 

Metropolitan Expo.

Ήδη η προετοιμασία της διοργάνωσης της 8ης Διεθνούς Έκθε-

σης προχωρά με γοργό ρυθμό, καθώς το ενδιαφέρον των εται-

ρειών του κλάδου είναι πολύ μεγάλο, με τους εκθέτες να ξεπερ-

νούν τους 250, ενώ σε παράλληλο Hall του εκθεσιακού κέντρου 

θα λαμβάνει χώρα τις ίδιες ημέρες, πάλι υπό την διοργάνωση 

της O.MIND CREATIVES και η έκθεση για τον εξοπλισμό και 

τη μεταποίηση του τομέα τροφίμων "Meat & Grill Days, Dairy 

Expo & Frozen Food".

Τα νέα "εργαλεία" που έφερε στη ζωή μας η πανδημία του Covid-

19 θα είναι επίσης παρόντα να εξυπηρετήσουν τόσο τη ροή των 

εισερχομένων στην έκθεση και τον προκαθορισμό ραντεβού σε 

εκθέτριες επιχειρήσεις, όσο και την εκ του μακρόθεν παρακο-

λούθηση κυρίως του Συνεδριακού μέρους της έκθεσης, μέσω 

live-streaming, ώστε να μην «λείψει» κανείς επαγγελματίας από 

το σημαντικότερο εκθεσιακό γεγονός της χρονιάς. 

Ο συνεχώς αυξανόμενος ρυθμός εμβολιασμών, όσο και η προ-

σαρμογή στη νέα πραγματικότητα, φέρνουν τις εκθέσεις ένα 

βήμα πιο κοντά στη διενέργειά τους σε φυσική, αλλά και διττή, 

virtual μορφή, εξυπηρετώντας ακόμα περισσότερους επισκέ-

πτες και διευρύνοντας το αποτύπωμα του brand κάθε συμ-

μετέχουσας ...                                                     περισσότερα...

11o χλµ. Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών 
57 400 Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 24
Τ: 2310 569600 • F: 2310 795550  
www.interklark.gr • info@interklark.gr

και τύπους Περονοφόρων 

Ανταλλακτικά για

όλες τις Μάρκες

Αποστολή σε όλη την Ελλάδα

Προσφορές σε πολλούς κωδικούς

Η µεγαλύτερη εταιρεία εµπορίου 
ανταλλακτικών περονοφόρων 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 

2-3-4
ÃºÆ¿µÄ¹ÃË

2021

https://www.supplychainexpo.gr/el/


5

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

Καραμανλής: Ξεκινά η επόμενη γενιά «έξυπνων υποδομών» με
έμφαση στον σιδηρόδρομο και στη διασύνδεση λιμένων και τρένων

 Για την ολοκλήρωση του 

οδικού χάρτη της χώρας και 

την επόμενη γενιά «έξυπνων 

υποδομών» με έμφαση στα 

σιδηροδρομικά έργα και  

τη διασύνδεση λιμένων και 

τρένων, μίλησε ο Υπουργός 

Υποδομών και Μεταφορών, 

κ. Κώστας Καραμανλής, 

στο Συνέδριο Περιφερει-

ακής Ανάπτυξης (Regional 

Growth Conference), που 

διοργάνωσε η εφημερίδα 

Πελοπόννησος.

Το Πάτρα – Πύργος θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 
το πρώτο τρίμηνο του 2024
Αναφέρθηκε στο Πάτρα – Πύργος, το οποίο η προηγούμενη 

κυβέρνηση είχε σπάσει σε 

οκτώ εργολαβίες, με κίν-

δυνο να μην ολοκληρωνό-

ταν ποτέ. Επισήμανε ότι η 

κυβέρνηση της Νέας Δημο-

κρατίας το έκανε πάλι ένα 

έργο, εξασφάλισε τη χρη-

ματοδότησή του, το ενέταξε 

στη Σύμβαση της Ολυμπίας 

Οδού, πήρε το πράσινο φως 

από την Κομισιόν και περι-

μένει τώρα το οριστικό ΟΚ 

και από τη Γενική Διεύθυνση 

Ανταγωνισμού.

Εκτίμησε δε ότι το έργο θα 

έχει ολοκληρωθεί τέλη του 2023 – πρώτο τρίμηνο του 2024. 

«Τέρμα η καρμανιόλα», τόνισε και υπενθύμισε ότι μέσα στο καλο-

καίρι ξεκινά η εργολαβία...                                    περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%b5%cf%80%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ac/
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Αύξηση κατά 49,7% κατέγραψαν 
οι ελληνικές εξαγωγές τον 

Απρίλιο του 2021

        Κατακόρυφη αύξηση σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές 

τον Απρίλιο του 2021 συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των 

τελευταίων μηνών. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που 

ανακοίνωσε την Δευτέρα 7 Ιουνίου η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευ-

νών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές ανήλθαν 

σε 3.172,1 ευρώ εκατ. έναντι 2.119,3 εκατ. ευρώ τον Απρί-

λιο του 2020, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 1.052,8 

εκατ. ευρώ, δηλαδή 49,7%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν σημα-

ντικά κατά 1.816,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 56,8% και από 3.198,8 

εκατ. ευρώ πέρυσι ανήλθαν σε 5.014,8 εκατ. ευρώ φέτος, 

με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται σε €1.842,7 

εκατ., αυξημένο κατά 763,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 70,7% σε 

σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών μας συναλ-

λαγών και χωρίς τα πετρελαιοειδή για το μήνα Απρίλιο του 

2021. Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 657,0 

εκατ. ευρώ, δηλαδή 37,6% και ανήλθαν σε 2.406,2 εκατ. 

ευρώ έναντι 1.749,2 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2020, οι 

εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1.182,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 

44,7% και διαμορφώθηκαν σε €3.826,4 εκατ. φέτος ένα-

ντι 2.643,5 εκατ. ευρώ πέρυσι, ενώ το εμπορικό έλλειμμα 

αυξήθηκε σημαντικά κατά 58,8%, δηλαδή 525,9 εκατ. ευρώ 

και ανήλθε στο ποσό των 1.420,2 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εξαγωγές της χώρας ήταν σημα-

ντικά αυξημένες κατά 1.850,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,3% με 

αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 11.949,7 εκατ. ευρώ φέτος 

έναντι 10.099,4 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι εισαγωγές κατέγρα-

ψαν, επίσης, αύξηση της τάξης των €2.094,2 εκατ., δηλαδή 

12,7% και ανήλθαν...                                                περισσότερα...
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https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-497-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/
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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.

w w w . v o y a t z o g l o u . g r

KATAXORHSH_VOYATZOGLOU_AUTOMATION_Layout 1  27/1/2021  12:43 μμ  Page 11



9

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

Αναγκαιότητα αναθεώρησης του 
Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού

        Στο Συμβούλιο των Υπουργών Μεταφορών της Ευρω-

παϊκής Ένωσης συμμετείχε ο Υπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής. Το Συμβούλιο 

συνήλθε με φυσική παρουσία, στο Λουξεμβούργο μετά 

από 18 μήνες και στην ατζέντα του Συμβουλίου  τέθη-

καν κρίσιμα ζητήματα γύρω από τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Ουρανό (SES II+), τις σιδηροδρομικές μεταφορές και 

τη στρατηγική για τη Βιώσιμη κι έξυπνη κινητικότητα.

Στην παρέμβαση του ο κ. Καραμανλής επισήμανε στους 

Υπουργούς Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 

αναγκαιότητα αναθεώρησης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού 

Ουρανού, (SES2 +) τονίζοντας πως κάτι τέτοιο θα επι-

τρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναδιοργανώσει και 

να εκσυγχρονίσει τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο και το 

σύστημα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας με τρόπο 

που θα διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα. «Κάτι 

τέτοιο, θα συμβάλλει στην επίτευξη των περιβαλλοντι-

κών μας στόχων, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό 

επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο κ. Κώστας Καραμανλής.

Παράλληλα, τόνισε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την αναθεώρηση του πακέτου (SES2 

+) θα συμβάλλει στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών 

αεροναυτιλίας με μοναδικό όμως στόχο τη μείωση του 

κόστους και διατύπωσε τις επιφυλάξεις της ελληνικής 

πλευράς όσον αφορά την εισαγωγή εθελοντικής βάσης 

στη νομοθεσία, τη μη απλούστευση της νομοθεσίας 

SES και το ασαφές πλαίσιο των παροχών υπηρεσιών 

δεδομένων ATM που δεν έχει αναγνωρίσιμη προστιθέ-

μενη αξία σε επιχειρησιακό ...                   περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bb%ce%ae%cf%82-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7/
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SINCE 1984

ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

STRETCH
FILMS

ΤΣΕΡΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ROLLER PACK
Τριπόλεως 51, Τ.Κ. 167 77
Ελληνικό - Αθήνα

Τηλ: 210 96 20 413
Fax: 210 96 18 478

info@rollerpack.gr
www.rollerpack.gr Βρείτε μας @rollerpack.gr
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Νέα στρατηγική συνεργασία της Sarmed με την εταιρεία ΔΕΛΤΑ 
Τρόφιμα

Η «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα στα Logistics στο επίκεντρο του 
Συνεδρίου της EEL Βορείου Ελλάδος

        Η Sarmed ανακοίνωσε τη νέα της συνεργα-

σία με την κορυφαία ελληνική εταιρεία τροφίμων 

«ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» – ΔΕΛΤΑ.

Η Sarmed ανέλαβε το έργο μεταφοράς των 

προϊόντων της ΔΕΛΤΑ (γαλακτοκομικών, χυμών, 

ροφημάτων τσαγιού, τυροκομικών) από τις εγκα-

ταστάσεις της στην Σίνδο Θεσσαλονίκης προς 

τις εγκαταστάσεις των συνεργατών διανομής σε 

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Ξάνθη, Κομο-

τηνή, Αλεξανδρούπολη, Διδυμότειχο).

Πρόκειται για μια ακόμα εμβληματική προσθήκη 

στο χαρτοφυλάκιο συνεργατών της Sarmed από 

τον χώρο των τροφίμων, ως επιβεβαίωση της από-

λυτης...                                          περισσότερα...

        Πεδίο συνάντησης και γόνιμου διαλόγου αποτέλεσε το συνέ-

δριο “Πράσινη Επιχειρηματικότητα στα Logistics”, που πραγμα-

τοποιήθηκε διαδικτυακά στις 31 Μαΐου 2021, με τη συμμετοχή 

κορυφαίων ομιλητών και εκπροσώπων από σημαντικούς ακα-

δημαϊκούς, παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς.

Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Logistics 

Βορείου Ελλάδος, στο πλαίσιο του έργου «Οργάνωση και Επι-

χορήγηση Δράσεων Προώθησης της Πράσινης Επιχειρηματικό-

τητας μέσω Καινοτόμων Δράσεων στην Μακεδονία και Θράκη», 

το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μακεδονίας Θρά-

κης, και υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας 

και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), του Συνδέσμου Εξα-

γωγέων (ΣΕΒΕ), του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλά-

δος (ILME) και της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους 

και Logistics (ΕΕΒΨ&L).

Οι προσδοκίες της Οργανωτικής Επιτροπής επαληθεύτηκαν, και 

το Συνέδριο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, όπως προκύπτει από τη 

συμμετοχή περισσότερων από 180 επιστημόνων & επαγγελμα-

τιών, στελεχών ελληνικών & πολυεθνικών εταιρειών, φορέων, 

ΔΕΚΟ & κρατικών οργανισμών και φοιτητών.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτησε ο Υφυπουργός Μακεδο-

νίας – Θράκης κος Σταύρος Καλαφάτης, τονίζοντας τη σημαντι-

κότητα της πράσινης επιχειρηματικότητας. Τη δεύτερη συνεδρία 

της εκδήλωσης χαιρέτησε με τη σειρά του ο τέως Υφυπουργός 

Μακεδονίας – Θράκης και βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης κος 

Θεόδωρος Καράογλου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρά-

σινης επιχειρηματικότητας, αλλά και των logistics για τη χώρα.

Η πρώτη συνεδρία είχε αντικείμενο την «Πράσινη Επιχειρηματικό-

τητα και Εφοδιαστικές Αλυσίδες: μορφές, πεδίο εφαρμογών και 

προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις». Στη συνεδρία αυτή 

συμμετείχαν διακεκριμένοι ερευνητές, εκπρόσωποι και ανώτατα 

στελέχη φορέων και εταιρειών. Συγκεκριμένα, ο συντονιστής της 

συνεδρίας ...                                                                     περισσότερα...

https://kapelishop.gr/el/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%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%ce%b7%cf%82-sarmed-%ce%bc%ce%b5-%cf%84/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-%cf%80%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bd%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-logistics/
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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 OMONIA TRANS για πολλοστή φορά δίπλα στα παιδιά και στις 
ανάγκες τους

ΕΕΒΨ&L, Project You & KEK ΔΙΑΣΤΑΣΗ βραβεύτηκαν στα 
“Education Leaders Awards 2021”

        Για τους ανθρώπους της OMONIA TRANS, η στήριξη του 

περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της κοινωνίας και των ευπα-

θών ομάδων αποτελεί μέρος του DNA τους -από τις πρώτες 

ημέρες που δημιουργήθηκε η εταιρεία- εδώ και 40 και πλέον 

χρόνια. Υπάρχει, όμως, μια συγκεκριμένη δράση που τους 

γεμίζει χαρά, ίσως περισσότερο από κάθε άλλη: η στήριξη 

των παιδιών σε ανάγκη.

Αυτή τη φορά, το μη κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΕΣΜΟΣ» ένωσε 

την ευαισθησία της OMONIA TRANS με την ανάγκη του Κοινω-

νικού Φροντιστηρίου Απόρων Παίδων Καλαμάτας “ΦροντίΖΩ”, 

που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κοινωνικής – Φιλανθρωπι-

κής Οργάνωσης KOSMOSepa.

Με ενθουσιασμό, αλλά και ιδιαίτερη συγκίνηση, οι άνθρωποι 

της Omonia Trans προχώρησε στη στήριξη του Κοινωνικού Φρο-

ντιστηρίου Απόρων Παίδων Καλαμάτας “ΦροντίΖΩ”, το οποίο 

φροντίζει για τη μόρφωση και τη σωστή διατροφή των παιδιών 

με σκοπό την ηθική, ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη των 

αποκλεισμένων κοινωνικά ...                                      περισσότερα...

        Η Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics 

(ΕΕΒΨ&L), σε συνεργασία με την PROJECT YOU και τo KEK 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., βραβεύτηκαν στην κατηγορία BRONZE στα 

“EDUCATION LEADERS AWARDS 2021”, που διοργανώθηκαν 

από την Boussias Communications.

Η απονομή των βραβείων διοργανώθηκε για τους συμμετέχο-

ντες των  Awards 2021 στις 31 Μαΐου 2021, στο House 124, και 

η υποψηφιότητά της ΕΕΒΨ&L, της PROJECT YOU και τoυ KEK 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ είχε θέμα «Συνεργασία τριών φορέων στην Κατάρ-

τιση και Πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο της Ψυχρής 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας», για την εκπαίδευση 1.200 εργαζο-

μένων σε 13 περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα.

Η ΕΕΒΨ&L επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι θα παραμείνει 

αρωγός και υποστηρικτής τέτοιων αντίστοιχων προσπαθειών 

και στο μέλλον, που σκοπός τους είναι η σύμπραξη συνερ-

γειών και συνεργασίας, προκειμένου να αλλάξουμε θετικά 

τη ζωή των νέων ανθρώπων, προσφέροντάς τους τη δυνα-

τότητα...                                                               περισσότερα...  

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-omonia-trans-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%ae-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%b4%ce%af%cf%80%ce%bb%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b9/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%ce%b5%ce%b2%cf%88l-project-you-kek-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b1%ce%bd-%cf%83/
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Ηλεκτρικό πυροσβεστικό φορτηγό ADDAX στον Δήμο Κεντρικής 
Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Ford Hybrid Business Weeks: Αποκτήστε το καλύτερο υβριδικό 
μοντέλο Ford για τις επιχειρηματικές ανάγκες σας με μοναδικά 

οφέλη και προνόμια

 Πρόσφατα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων 

Νήσων προμηθεύτηκε ένα αμιγώς ηλεκτρικό ελαφρό φορτηγό 

ADDAX, ειδικά διασκευασμένο για αποστολές πυρόσβεσης.

Τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα ελαφρά φορτηγά ADDAX, εισάγει και 

διανέμει στην Ελλάδα η εταιρεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.  Μπο-

ρούν να κινηθούν  σχεδόν οπουδήποτε, έχοντας συγκριτικό πλε-

ονέκτημα στις δύσκολες συνθήκες  των πόλεων. Λειτουργικά και 

ανθεκτικά, μπορούν να φέρουν  εις πέρας οποιαδήποτε εργα-

σία,  σε σχέση  με άλλα ηλεκτρικά  οχήματα.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα των φορτηγών ADDAX, είναι 

ότι μπορούν να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις ανάγκες του 

εκάστοτε επαγγελματία ή οργανισμού.

Επιπλέον, για εξειδικευμένες εργασίες, η Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε, 

μπορεί να προμηθεύσει...                                                 περισσότερα...

  Με τα υβριδικά αυτοκίνητα και τη δημιουργία ζωνών χαμη-

λών εκπομπών σε πολλές πόλεις να κερδίζουν διαρκώς έδαφος, 

η τεχνολογία Ford Hybrid έρχεται να προσφέρει απτές λύσεις 

για όλες τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που επιθυμούν να 

μειώσουν το λειτουργικό κόστος του στόλου τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ford έρχεται σήμερα να εγκαινιάσει και στη 

χώρα μας το πρωτοποριακό πρόγραμμα Ford Hybrid Business 

Weeks, το οποίο έρχεται να προσφέρει μοναδικές προσφορές 

για την χρηματοδότηση και συντήρηση του νέου επιβατικού ή 

επαγγελματικού μοντέλου Ford της αρεσκείας σας έως και τις 

30 Ιουνίου, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις και προνόμια σε κάθε 

επιχείρηση ή επαγγελματία.

Μακροχρόνια «υβριδική» μίσθωση με την υπογραφή της 
FordLease
Απευθυνόμενο στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που 

θέλουν ένα υβριδικό μοντέλο Ford με μακροχρόνια μίσθωση, 

το πρόγραμμα Ford Hybrid Business Weeks υποστηρίζεται από 

τα πρωτοποριακές υπηρεσίες Ford Lease που προσαρμόζονται 

στα μέτρα και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών.

Η υπηρεσία Ford Lease έρχεται να εξασφαλίσει για εσάς και το 

αγαπημένο επιβατικό ή επαγγελματικό μοντέλο Ford ανταγωνι-

στικό μηνιαίο μίσθωμα από 24 έως και 60 μήνες, ελάχιστη προ-

καταβολή και πλήρεις καλύψεις σε συνδυασμό μ’ ένα ολοκλη-

ρωμένο πακέτο υπηρεσιών και παροχών που έχουν σχεδιαστεί 

ειδικά για εσάς.

Αποκτήστε το αγαπημένο σας υβριδικό Ford με μοναδικά 
προνόμια χρηματοδότησης
Το πρόγραμμα Ford Hybrid Business Weeks απευθύνεται επίσης 

στις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επιθυμούν εναλλα-

κτικά να αγοράσουν με χρηματοδότηση ένα μοντέλο Ford από 

μία επιλεγμένη γκάμα επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων.

Σε αυτή την περίπτωση, οι πελάτες απολαμβάνουν μοναδικά χρη-

ματοδοτικά προνόμια, όπως ...                                περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%80%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%b3%cf%8c-addax-%cf%83%cf%84%ce%bf/
https://www.supply-chain.gr/ford-hybrid-business-weeks-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%84%ce%ae%cf%83%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%85%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%b4%ce%b9/

