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Ανοικτός διαγωνισμός καινοτομίας 5G-LOGINNOV για την 
αναβάθμιση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & λιμανιών

  Σε ανοικτό διαγωνισμό καινοτομίας 

καλεί νεοσύστατες (Startups) και μικρο-

μεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις η κοινοπρα-

ξία του έργου 5G-LOGINNOV με στόχο 

να δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη και-

νοτόμων ιδεών και λύσεων που μπορούν 

να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της 

διαχείρισης λειτουργιών λιμένων και 

εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση 5G 

τεχνολογιών. O διαγωνισμός διοργανώ-

νεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 

5G-LOGINNOV, στο οποίο συμμετέχει το 

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο 

Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογι-

στών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες Σταθμός 

Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά μονο-

πρόσωπη Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) και Vodafone 

Innovus S.A.

Ο διαγωνισμός θα δώσει την ευκαιρία 

σε εταιρείες τεχνολογίας να συνεργα-

στούν με τους εταίρους της διεθνούς 

κοινοπραξίας του 5G-LOGINNOV και να 

συμμετέχουν σε ένα πρωτοποριακό έργο 

με στόχο την προώθηση της βιωσιμότη-

τας και τη βέλτιστη ενσωμάτωση των 5G 

τεχνολογιών σε λιμάνια και διαμετακομι-

στικά κέντρα (logistic hubs) στην Ευρώπη 

και διεθνώς.

«H τεχνολογία 5G έρχεται για να βελτιώ-

σει την αποδοτικότητα σε πολλούς τομείς, 

να προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για 

καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη και να 

αποφέρει μεγάλα περιβαλλοντολογικά 

οφέλη. Το 5G-LOGINNOV θα σχεδιάσει 

και θα αναπτύξει ένα καινοτόμο πλαίσιο 

για να ενσωματώσει τεχνολογίες CAD/

CAM που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 

4.0  και το χώρο των λιμένων, όπως 5G 

terminals νέας γενεάς, Ιnternet of Things,  

Data analytics,  συστήματα διαχείρισης 

της κυκλοφορίας, αναδυόμενα δίκτυα 

5G. Όλα αυτά θα επιτρέψουν σημαντικές 

βελτιώσεις στις λειτουργίες των λιμένων, 

αναβαθμίσεις στην ικανότητα διαχείρι-

σης εμπορευματοκιβωτίων και θα συμ-

βάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση του 

περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας» δήλωσε ο Δρ 

Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας 

ΕΠΙΣΕΥ (εταίρος του έργου στην Ελλάδα 

με πλούσια ...                      περισσότερα...

15 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf%82-5g-loginnov/
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H Economou Transport είναι πανέτοιµη να σας µεταφέρει µε ασφάλεια και αξιοπιστία στο νέο δρόµο της Brexit εποχής.
H οµάδας µας µε 32 χρόνια εµπειρίας, θα φροντίσει τις ανάγκες σας µε ευελιξία, αξιοπιστία, αποτελεσµατικότητα και ετοιµότητα, 

προσφέροντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους τοµείς των ∆ιεθνών Μεταφορών και των Logistics.

Ready to go. Brexit Ready.
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Η έκθεση “Cargo Truck & Van 
Expo” δείχνει τον δρόμο στις 

«Πράσινες» Μεταφορέ

        Μια νέα πιο «πράσινη» εποχή ξεκινά πανευρωπαϊκά για τον 

τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και όχι μόνο 

για το Ι.Χ αυτοκίνητο. Ο τομέας του Επαγγελματικού Αυτοκι-

νήτου και των βιώσιμων λύσεων που προσφέρουν οι μεγάλες 

αυτοκινητοβιομηχανίες στη διαχείριση της σύγχρονης Εφοδι-

αστικής Αλυσίδας, θα βρουν τη δική τους στέγη κατά τη διορ-

γάνωση της 3ης έκθεσης “Cargo Truck & Van Expo” 2021 που 

θα διεξαχθεί παράλληλα με την 8η έκθεση “Εφοδιαστική Αλυ-

σίδα & Logistics” στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo,  

στις 2-3-4 Οκτωβρίου 2021.

Η είσοδος της ηλεκτροκίνησης στα city logistics και την αστική 

διανομή, η διεύρυνση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων συγχρη-

ματοδότησης για ανάπτυξη βιώσιμων και «πράσινων» στόλων 

διανομής, η κινητικότητα των παρόχων ενέργειας, που επε-

ξεργάζονται ολοκληρωμένα πλάνα ανάπτυξης δικτύων για να 

δίνουν λύσεις στους επαγγελματικούς πελάτες, αποτελούν το 

απόλυτο μέλλον για τη σύγχρονη κινητικότητα / smart mobility.

Η ηλεκτροκίνηση, όσο και η εγκαθίδρυση οχημάτων διπλού καυ-

σίμου για τα βαρέα οχήματα, είναι οι λύσεις του μέλλοντος που 

ήρθαν για να μείνουν στην αγορά του επαγγελματικού οχήμα-

τος. Ήδη, οι πρώτες «επαφές» αγοράς – νέων μοντέλων έχουν 

αποδώσει και τα πρώτα σχόλια για βελτιώσεις ή τελικές παραγ-

γελίες, ενώ μεγάλες εταιρείες 3PL ειδικά στην Ευρώπη αντικα-

θιστούν σχεδόν ολοκληρωτικά τους στόλους οχημάτων τους με 

νέα «πράσινα» οχήματα -ειδικά αστικών διανομών.

Στην Ελλάδα η προσπάθεια να γυρίσουμε το κουμπί της πρά-

σινης – βιώσιμης μεταφοράς γίνεται για πρώτη φορά συντονι-

σμένα. Έτσι, οι «πράσινες» λύσεις μεταφορών, τα νέα ηλεκτρο-

κίνητα και υγραεριοκίνητα μοντέλα μεγάλων «οίκων», αλλά και 

οι εναλλακτικές λύσεις για τους επαγγελματίες της μεταφοράς, 

θα παρουσιαστούν ...                                                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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Στις 2 – 4 Οκτωβρίου στο METROPOLITAN EXPO, σε μία 
μεγάλη Έκθεση

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-cargo-truck-van-expo-%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%87%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%bf/
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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/
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Πλησιάζει το Συνέδριο Economist-EEL στις 23/6 με σημαντικούς 
ομιλητές. Χορηγός Επικοινωνίας το SC&L magazine

 Με σημαντικούς ομιλητές 

και από τη διεθνή σκηνή, 

εκπροσώπους της ελληνι-

κής Πολιτείας, εκπροσώ-

πους φορέων και επιχει-

ρήσεων, διεξάγεται στις 

23 Ιουνίου το συνέδριο των 

Economist - EEL με τίτλο 

"Logistics: Challenges & 

Opportunities in a post-

Covid 19 world - Greece's 

role in Europe's Supply 

Chain", με χορηγό επικοι-

νωνίας το SC&L magazine 

και το www.supply-chain.gr.

Στόχος του συνεδρίου αποτελεί η ανάδειξη του κομβικού ρόλου 

της Ελλάδας στην εφοδιαστική αλυσίδα της Ευρώπης, σήμερα 

και στο μέλλον. Η πανδημία COVID-19 έφερε αναμφισβήτητα τις 

επιχειρήσεις της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας στην κορυφή 

του επιχειρηματικού ενδια-

φέροντος, αναδεικνύοντας 

τον κρίσιμο ρόλο της βιο-

μηχανίας logistics ως κινη-

τήριας δύναμης, πίσω από 

τους πλέον κρίσιμους κλά-

δους της οικονομίας αλλά 

και της κοινωνίας.

Στο συνέδριο θα συζητη-

θούν μεταξύ άλλων, κρί-

σιμα θέματα που αφορούν 

στον κλάδο, οι επιχειρήσεις 

του οποίου αντιμετωπίζουν 

σήμερα σημαντικές προκλήσεις και αλλαγές. Ο ρόλος των συν-

δυασμένων εμπορευματικών μεταφορών για την προσέλκυση 

διεθνών φορτίων, οι ...                                          περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%83%ce%b9%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-economist-eel-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-23-6-%ce%bc%ce%b5-%cf%83%ce%b7/
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Δείτε το πρόγραμμα του 3ου ακαδημαϊκού webinar του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος για τις Ρομποτικές Εφαρμογές στην 

Αποθήκη

        Το τρίτο κατά σειρά ακα-

δημαϊκό webinar από το 

Τμήμα Διοίκησης Εφοδια-

στικής Αλυσίδας του Διε-

θνούς Πανεπιστημίου της 

Ελλάδας, με τη συνδρομή 

της O.MIND CREATIVES 

και του περιοδικού SC&L 

magazine, διοργανώνε-

ται την Πέμπτη 17 Ιουνίου 

στις 18.00 το απόγευμα, με 

τίτλο “Ρομποτικά Συστή-

ματα και Νέες Τεχνολο-

γίες στη Διαχείριση Αποθηκών”.

Το εν λόγω webinar είναι το τελευταίο μιας σειράς αντίστοι-

χων που διοργάνωσε με 

μεγάλη επιτυχία και συμ-

μετοχές το Τμήμα Διοίκη-

σης Εφοδιαστικής Αλυσί-

δας του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου της Ελλάδας, με 

τη συνδρομή της O.MIND 

CREATIVES, και αναμένε-

ται να έχει εξαιρετικό ενδι-

αφέρον καθώς θα ασχολη-

θεί με ένα μεγάλο “κεφά-

λαιο” για τις σύγχρονες 

εφοδιαστικές αλυσίδες, 

αυτό της αυτοματοποίησης και των ρομποτικών εφαρμο-

γών εντός ...                                                         περισσότερα...
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https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%af%cf%84%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-3%ce%bf%cf%85-%ce%b1%ce%ba%ce%b1%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%bf%cf%8d-w/
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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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Η Cargo360° βραβεύτηκε στην 
Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Bravo Sustainability Week 2021

        Η Cargo360° βραβεύτηκε στην Εβδομάδα Βιώσιμης 

Ανάπτυξης Bravo Sustainability Week 2021 για τις πρω-

τοβουλίες που αναπτύσσει για την υποστήριξη ενός 

βιώσιμου μέλλοντος.

 Ειδικότερα, η Cargo360°  συνέβαλε στον εθνικό διά-

λογο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα με την 

πρωτοβουλία “Οι νέες τελωνειακές διαδικασίες σαν 

μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης για τις Ελληνικές ΜΜΕ” 

ενώ μέσω του διαλόγου με επιτροπές αξιολόγησης και 

με ένα σύνολο 14.380 ενεργών πολιτών, διακρίθηκε στο 

πρόγραμμα Bravo Market.

Το Bravo Sustainability Week, που διοργανώνεται από 

το QualityNet Foundation, είναι το ετήσιο ραντεβού 

όλων των υπεύθυνων οργανισμών, οι οποίοι αναπτύσ-

σουν πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη μετάβαση 

μας σε ένα βιώσιμο μέλλον καθώς και των ενεργών 

πολιτών που συμμετέχουν και συμβάλλουν στην επιτυ-

χία και εξέλιξη των πρωτοβουλιών που διαμορφώνουν 

τη δημιουργία της Ελλάδας...                   περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-cargo360-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%b2%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b9/
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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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Το Entersoft Business Suite 
επιλέγουν οι αλυσίδες λιανικής 

Cook Shop, Παρουσίαση και Bag 
Stories

H Acmon Data είναι από σήμερα 
Datalogic Partner

        Ο Όμιλος Σαραφίδη, 

ηγέτης στην αγορά 

οικιακού εξοπλισμού, 

επιλέγει τις λύσεις 

Entersoft για ολόκληρο 

το δίκτυο καταστημά-

των των αλυσίδων λιανι-

κής του Ομίλου (Παρου-

σίαση, Cookshop, Bag 

Stories, House and 

Travel), αλλά και για τις δραστηριότητες χονδρικής πώλησης. 

Η ψηφιακή μεταρρύθμιση στόχο έχει την πλήρη εξυπηρέ-

τηση και αυτοματοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας (από 

την παραγγελία προς τους προμηθευτές μέχρι την τροφο-

δοσία των καταστημάτων και την πληροφόρηση σε πραγμα-

τικό χρόνο για όλες τις συναλλαγές του Ομίλου), των ανα-

γκών Λιανικής με κυκλώματα Loyalty & διαχείρισης πελα-

τολογίου, των διαδικασιών Service ηλεκτρικών συσκευών, 

του Ηλεκτρονικού...                                          περισσότερα...

        Φυσικό επακόλουθο της επιτυχημένης συνεργασίας με 

την ιταλική εταιρεία Datalogic, ηγέτιδα στον εξοπλισμό Auto 

ID, ήταν να γίνει η Acmon Data Datalogic Official Partner 

προσφέροντας ακόμα περισσότερα πλεονεκτήματα στους 

πελάτες της.

 Η Acmon Data ως επίσημος Datalogic Partner θα έχει τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύει τόσο την εμπορική όσο και την 

τεχνική ομάδα της, στα κεντρικά του ιταλικού Οίκου, ο οποίος 

θα τις παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση 

για όλες τις εφαρμογές.

Εκτός από ...                                                      περισσότερα...

https://kapelishop.gr/el/
https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%bf-entersoft-business-suite-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%ad%ce%b3%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%bb%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%82-%ce%bb%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae/
https://www.supply-chain.gr/h-acmon-data-%ce%ad%ce%b3%ce%b9%ce%bd%ce%b5-datalogic-partner/
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Νέες πιστοποιήσεις των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
και Διαχείρισης Ενέργειας της SARMED

Free live web-conference: Increasing Warehouse productivity 
στις 7/7 από το Supply Chain Institute

        Ολοκληρώθηκε με εξαιρετική επιτυχία η ανάπτυξη, εφαρ-

μογή και πιστοποίηση των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Δια-

χείρισης και Διαχείρισης Ενέργειας της SARMED σύμφωνα με 

τα διεθνή πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 50001:2018, αντί-

στοιχα. Η ένταξη των απαιτήσεων των προτύπων αυτών στο 

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης της SARMED, το οποίο 

ήδη καλύπτει τις απαιτήσεις πλήθους προτύπων και κανονι-

σμών(ISO 9001, ISO 22000, ISO 45001, YA 1348, EK 834/2007, 

AEO)επιθεωρήθηκε από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίη-

σης TÜV Austria Hellas.

Οι νέες πιστοποιήσεις για το Περιβάλλον και την Ενέργεια προ-

έκυψαν όχι από υποχρέωση συμμόρφωσης, αλλά ως φυσικό 

αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής της SARMED για ένα 

βιώσιμο επιχειρηματικό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο περνά 

μέσα από τη δέσμευση για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντι-

κής επίδοσης, εξοικονόμηση ενεργειακών και φυσικών πόρων 

και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος. Ειδικά η πιστοποί-

ηση βάσει ISO 50001 για τη Διαχείριση της Ενέργειας αποτελεί 

ένα σημαντικό σημείο διαφοροποίησης της SARMED σε σχέση 

όχι μόνο με τις επιχειρήσεις του κλάδου, αλλά και με το σύνολο 

των οργανισμών γενικά. Συγκεκριμένα, βάσει στατιστικών στοι-

χείων του Διεθνούς ...                                          περισσότερα...

        Η αύξηση της παραγωγικότητας στην αποθήκη, κάτω από 

το πρίσμα της αναμενόμενης αλματώδους ανάπτυξης των 

logistics στη μετά COVID εποχή, έρχεται στο προσκήνιο και 

λαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στον σχεδιασμό των στελεχών 

logistics. Στο πλαίσιο αυτό με την ταχύτητα και το κόστος να 

αναδεικνύουν τον καλύτερο παίκτη στην αγορά, η αύξηση της 

παραγωγικότητας αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για μια στι-

βαρή και ανθεκτική εφοδιαστική αλυσίδα. 

Tο διαδικτυακό συνέδριο Increasing Warehouse productivity 

που διοργανώνει το Supply Chain Institute, την Τετάρτη 7 Ιου-

λίου, υποστηριζόμενο από το επιστημονικό κύρος της Planning, 

θα επικεντρωθεί στους 2 βασικούς άξονες που επηρεάζουν 

την παραγωγικότητα σήμερα: την τεχνολογία και τον ανθρώ-

πινο παράγοντα. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να παρουσιαστούν μέσω case 

studies, οι δυνατότητες τεχνολογικών εργαλείων & καλών 

πρακτικών που οδηγούν στην αύξηση της παραγωγικότητας 

στα ΚΑΔ καθώς και τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται από 

τους εργαζόμενους στα αποθηκευτικά κέντρα.

Εξειδικευμένα στελέχη logistics μεγάλων επιχειρήσεων, πιστο-

ποιημένοι logisticians αποθηκών και σύμβουλοι θα παρου-

σιάσουν μελέτες περίπτωσης και θα ανοίξουν διάλογο σε 

discussion panel για όλο το φάσμα των διαδικασιών των αποθη-

κών, τη χωροταξική λειτουργικότητά τους (slotting warehouse 

optimization), τις καλές πρακτικές ελέγχου και βελτίωσης της 

παραγωγικότητας (δείκτες KPI’s, benchmarking, ΜΒΟ).

Το συνέδριο αποτελεί ...                                              περισσότερα...  

Η αύξηση της παραγωγικότητας στην αποθήκη στο προσκήνιο της μετά Covid συγκυρίας

https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b5/
https://www.supply-chain.gr/free-live-web-conference-increasing-warehouse-productivity-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-7-7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-supply-chain-institute/
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LOGISTICS 4.0

Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε η αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνι-

στικότητας είναι το ζητούμενο. Είτε πρόκειται για 

μια απλή αποθήκη είτε για ένα μεγάλο κέντρο δια-

νομής της Βιομηχανίας, της Λιανικής ή του 3rd party 

logistics (3PL), η ιδανική σχέση κόστους και αποδο-

τικότητας  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Η μακρά και μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας 

στον τομέα των Αποθηκευτικών Συστημάτων μας 

δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να 

προσφέρουμε  πρώτα την συμβουλευτική υποστή-

ριξη για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης και 

μετά την υλοποίησή της, είτε με κλασικά συστήματα 

είτε με πλήρως αυτοματοποιημένα (ρομποτικά).  

Εάν και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μας και  

ψάχνετε την λύση, επικοινωνήστε μαζί μας και  

να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε  στις  

προσδοκίες σας.  
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Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε η αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνι-

στικότητας είναι το ζητούμενο. Είτε πρόκειται για 

μια απλή αποθήκη είτε για ένα μεγάλο κέντρο δια-

νομής της Βιομηχανίας, της Λιανικής ή του 3rd party 

logistics (3PL), η ιδανική σχέση κόστους και αποδο-

τικότητας  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Η μακρά και μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας 

στον τομέα των Αποθηκευτικών Συστημάτων μας 

δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να 

προσφέρουμε  πρώτα την συμβουλευτική υποστή-

ριξη για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης και 

μετά την υλοποίησή της, είτε με κλασικά συστήματα 

είτε με πλήρως αυτοματοποιημένα (ρομποτικά).  

Εάν και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μας και  

ψάχνετε την λύση, επικοινωνήστε μαζί μας και  

να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε  στις  

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

O Δήμος Πρεσπών ενισχύει τις υπηρεσίες του με Nissan NAVARA

GEODIS acquires 200 natural gas vehicles from IVECO

 Πρόσφατα ο Δήμος Πρεσπών προμηθεύτηκε δύο Nissan 

NAVARA στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιεί για την ανά-

πτυξη μιας πλήρους δέσμης κοινωνικών υποδομών και υπηρε-

σιών που στηρίζουν και στηρίζονται στην κοινωνία των Πρεσπών.

 Η προμήθεια του ενός από τα δύο Nissan NAVARA χρηματοδο-

τήθηκε εξ ολοκλήρου από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου 

έργου LESS WASTE II. Το NAVARA  θα αποτελέσει αναπόσπα-

στο μέρος της πιλοτικής δράσης του έργου LESS WASTE II, που 

στοχεύει  στη μείωση της σπατάλης τροφίμων στις επιχειρήσεις 

εστίασης του Δήμου Πρεσπών, με την εγκατάσταση και λειτουρ-

γία συστήματος συλλογής, επεξεργασίας και διανομής μερίδων 

φαγητού σε δικαιούχους κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου.

Η προμήθεια του έτερου Nissan NAVARA, χρηματοδοτήθηκε από 

το πρόγραμμα GREEN POINT – MOB. Το συγκεκριμένο πρό-

γραμμα αφορά στην αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης-

ανακύκλωσης των απορριμμάτων, με την ανάπτυξη κινητών πρά-

σινων σημείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας, 

σε συνδυασμό με δράσεις ευαισθητοποίησης και προώθησης 

της ανάκτησης ανακυκλώσιμων υλικών, με διαλογή στην πηγή.

Με εντυπωσιακό σχεδιασμό, φινέτσα, καινοτόμες τεχνολογίες, 

καθώς και με μια αντίληψη στην κατασκευή και την κύλιση που 

ξεπερνά τα εσκαμμένα, το NAVARA διαθέτει εντυπωσιακή  off-road 

ικανότητα, αντοχή, αλλά ...                                             περισσότερα...

  GEODIS is investing in a "green" fleet for urban delivery in 

France. The aim is to reduce pollution and noise disturbance. On 

Tuesday, June 15, 2021, Stéphane Cassagne, GEODIS Executive 

Vice President of Distribution & Express Line of Business, and 

Emilio Portillo, Managing Director of IVECO France, signed an 

agreement that includes an order for 200 CNG vehicles that will 

be fueled with biogas. Delivery is scheduled for the end of 2021.

"This investment marks another new step for GEODIS in reducing 

the impact of its activities on the environment and combating 

climate change. In particular, by greening road transport in the 

last mile we will contribute to decarbonizing the sector. Urban 

logistics is at the heart of our actions.” says Marie-Christine 

Lombard, CEO of GEODIS.

GEODIS' goal is to achieve 100% carbon-free transport to the 

city centers of France's 35 largest cities (with populations of 

more than 150,000 inhabitants) within three years. The proactive 

strategy initiated several years ago has reached a new level with 

the signing of this order with IVECO, the leader in alternative 

energies, with nearly 60% of the French market.

GEODIS chose 107 IVECO Daily and 93 Eurocargo vehicles 

powered by BioGNV, a fuel that reduces CO2 emissions by up 

to 95% while offering the same performance as a diesel vehicle. 

Compared to a Euro VI-E diesel vehicle, fine particle emissions 

are reduced by 95% and nitrogen dioxide (NO2) emissions by 

90%. These vehicles fall into the Crit'Air 1 category. Certified by 

Pieck Quiet Truck 71 dB, they are able to make silent deliveries 

by day and night.

"The increased use of new energies is a lever for action to reduce 

the emissions linked to our distribution activities. This order 

for 200 vehicles is a major step that marks our commitment 

to reducing CO2 emissions. It positions us as a major player 

in clean delivery in France, an ambition that brings yet more 

benefits to our customers" said Stéphane Cassagne, Executive 

Vice President of GEODIS'  ...                                 περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/o-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b5%cf%83%cf%80%cf%8e%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%87%cf%8d%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82/
https://www.supply-chain.gr/geodis-acquires-200-natural-gas-vehicles-from-iveco/

