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Δυναμική επανεκκίνηση εκθέσεων για εμβολιασμένους από 1η 
Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε ο Άδ. Γεωργιάδης

  Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύ-

σεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γ.Γ. 

Εμπορίου κ. Σωτήρης Αναγνωστόπου-

λος επισκέφθηκαν την ειδική έκθεση αμυ-

ντικής βιομηχανίας DEFEA – Defence 

Exhibition Athens, η οποία φιλοξενείται 

στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo. 

Ο Υπουργός αποτέλεσε τον κεντρικό ομι-

λητή της εκδήλωσης με θέμα την Ανά-

πτυξη της Ναυπηγικής Βιομηχανίας της 

Ελλάδας.

Μετά την εκδήλωση, ο Υπουργός και ο 

Γ.Γ. Εμπορίου συναντήθηκαν με εκπρο-

σώπους της εγχώριας εκθεσιακής βιομη-

χανίας με τους οποίους είχαν την ευκαι-

ρία να συνομιλήσουν για την επανεκκί-

νηση του κλάδου με την υποστήριξη του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Οι εμπορικές εκθέσεις ανοίγουν επίσημα 

τις πόρτες τους την 1η Σεπτεμβρίου για 

να υποδεχθούν τόσο την εγχώρια όσο 

και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα.

Ο Υπουργός κ. Γεωργιάδης σχετικά με 

την επανεκκίνηση του εκθεσιακού κλά-

δου δήλωσε ότι: «Η Ελλάδα τηρώντας όλα 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα και χωρίς να 

βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία ανοί-

γει τον εκθεσιακό κλάδο από 1η Σεπτεμ-

βρίου για εμβολιασμένους, έτσι ώστε η 

οικονομία και η επιχειρηματική ζωή να 

προχωρήσει με υγεία και ασφάλεια. Είμα-

στε απόλυτα προετοιμασμένοι και βέβαιοι 

για την επιτυχία του ανοίγματος και θα 

πάμε πάρα πολύ καλά».

Ο κ. Αλέξης Λαγουδάκης, Διευθύνων 

Σύμβουλος του εκθεσιακού κέντρου 

Metropolitan Expo, εκ μέρους των εκθεσι-

ακών φορέων ανέφερε ότι: «Θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τον Υπουργό Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων κ. Γεωργιάδη και τον Γενικό 

Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του 

Καταναλωτή κ. Αναγνωστόπουλο Σωτήρη 

για τη συνδρομή του στην επανεκκίνηση 

του κλάδου. Η εγχώρια εκθεσιακή βιομη-

χανία έχει προετοιμαστεί υπεύθυνα και 

αποτελεσματικά για να εφαρμοστούν τα 

βέλτιστα μέτρα προστασίας της υγείας και 

ασφάλειας των επισκεπτών, των εκθετών 

και του προσωπικού. Όπως ανέδειξε και 

η πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ, οι εκθέ-

σεις έχουν ...                      περισσότερα...

1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%ac%ce%b4%ce%b7%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf/


2

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



3

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

Κ. Καραμανλής: Τα μεγάλα 
projects υποδομών θα είναι οι 
«πρωταθλητές της ανάπτυξης» 

τον επόμενο χρόνο

Έρευνα ΣΕΒ: Προκλήσεις και 
προτάσεις για την πράσινη 

οικονομία

        Για τα μεγάλα projects υποδομών, όπως ο Ε65, αλλά και για 

την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και την ανάγκη 

εμβολιασμού, μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 

κ. Κώστας Καραμανλής, στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

«Τα μεγάλα projects υποδομών, που κάνουμε, θα είναι οι πρω-

ταθλητές της ανάπτυξης τον επόμενο χρόνο» δήλωσε ο κ. 

Καραμανλής ...                                                       περισσότερα...

        Έρευνα με θέμα «Πράσινη οικονομία και απασχόληση: προ-

κλήσεις και προτάσεις για δίκαιη μετάβαση» πραγματοποίησε ο 

ΣΕΒ στο πλαίσιο της Πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυ-

νάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» που υλοποιείται μέσω του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμι-

κού, Εκπαίδευση και ...                                            περισσότερα...

Leof. Lavriou 37 Karelas T.K. 19441
Koropi, P.O. BOX 69019, Greece

T/F  +30 210 6643768

M +30 697 2817451
E info@sbs-systems.gr

www.sbs-systems.gr

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

SBS Systems

Η SBS Systems σε συνεργασία µε τον Οίκο Sideros 
Engineering διαθέτει στην ελληνική αγορά το σύστηµα 
Spaziomatic Vertical Storage.

Το Spaziomatic είναι ένα αυτόµατο σύστηµα κάθετης 
αποθήκευσης και ανάκτησης µεταλλικών φύλλων, 
σωλήνων και προφίλ έως και 5.000Kg ανά συρτάρι. Το 
Spaziomatic διαθέτει ανελκυστήρα για την εναπόθεση και 
ανάκτηση συρταριών κα τα οποία παραδίδει απευθείας 
στον χώρο φόρτωσης/εκφόρτωσης σε ασφαλές ύψος 
εργασίας.

Χάρη στο Spaziomatic οι επιχειρήσεις µπορούν να 
επωφεληθούν και να εξοικονοµήσουν χώρο, να µειώσουν 
το κόστος εσωτερικής διακίνησης υλικών, να 
ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους ατυχηµάτων  
βελτιώνοντας την ροή εργασίας τους.

Μπορεί να προσαρµοστεί για την αποθήκευση µιας 
ποικιλίας µεγεθών και υλικών φύλλων, προφίλ, σωλήνων, 
κόντρα πλακέ, πλαστικά, καλούπια, κουτιά και εξαρτήµατα.

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-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%b1-projects-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%bc%cf%8e%ce%bd-%ce%b8%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%83%ce%b5%ce%b2-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3/
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Επίσημοι αντιπρόσωποι της εταιρίας HANGCHA σε όλη την Ελλάδα

Η εταιρεία μας ξεκίνησε την λειτουργία της το 1989 στον τομέα των περονοφόρων ανυψωτικών 
οχημάτων (Κλάρκ). Η αγάπη της διοίκησης και των στελεχών της επιχείρησης για το αντικείμενο, το 
άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της και η συνέπεια με την οποία εξυπηρετεί τους πελάτες της έχουν 
καταξιώσει την εταιρία μας στον κλάδο, και σήμερα κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς στο χώρο των 
περονοφόρων οχημάτων πανελληνίως με ηγετική θέση στην αγορά της Ελλάδος.

ΒΟΥΡΔΟΥΝΑΣ Α.Ε., Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Βεροίας (14 χλμ.), Αγιος Αθανάσιος, Θεσσαλονίκη 570 03
 T: +30 2310 722 256    •    E:info@vourdounas.gr

www.vourdounas.gr
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Σε χρόνο ρεκόρ η Entersoft ολοκλήρωσε ERP έργο για την ΓΑΙΑΟΣΕ

 Η ΓΑΙΑΟΣΕ, επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας που δραστηρι-

οποιείται στη διαχείριση και αξιοποίηση της σιδηροδρομικής 

ακίνητης περιουσίας και του σιδηροδρομικού τροχαίου υλι-

κού, επέλεξε το Entersoft Business Suite στο πλαίσιο της ανά-

πτυξης και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών της. 

Η εταιρεία είναι πλέον σε θέση να παρακολουθεί τις συμβά-

σεις/μισθώσεις που υλοποιεί, εφαρμόζοντας τα ελληνικά και 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. Με τη δέσμευση των ομάδων έργου 

και από τις δύο εταιρείες και την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

υλοποίησης έργων Entersoft, το έργο ολοκληρώθηκε μέσα σε 

διάστημα μόλις 2 μηνών. Σημαντικό μέρος της υλοποίησης 

αφιερώθηκε στη συγκέντρωση και οργάνωση των δεδομέ-

νων σε ένα κοινό εργαλείο, που διασφαλίζει τη διαφάνεια των 

εργασιών και την άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο.

Ο κ. Περικλής Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, 

δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι επειδή το νέο σύστημα λογι-

σμικού ERP της Entersoft επιτρέπει τη βελτιστοποίηση των 

λειτουργιών της ...                                                περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%ce%b5-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%bf-%cf%81%ce%b5%ce%ba%cf%8c%cf%81-%ce%b7-entersoft-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-erp-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
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O κυρίαρχος στα Logistics
Entersoft Supply Chain Management 360

Η σειρά λύσεων Entersoft SCM 360 προσφέρει σφαιρική 
προσέγγιση στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
συνδυάζοντας software, υπηρεσίες, analytics, hardware 
και αυτοματισμούς, με συνεχή επένδυση στην καινοτομία. 
Κυρίαρχες λύσεις, που εστιάζουν στην παραγωγικότητα και 
στα μειωμένα λειτουργικά κόστη, ικανές να καλύψουν κάθε 
μεγέθους και πολυπλοκότητας έργα logistics.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360
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Έρευνα ΕΥ: Αύξηση 77% στην προσέλκυση άμεσων ξένων 
επενδύσεων πέτυχε η Ελλάδα το 2020

        Εντυπωσιακή αύξηση της τάξης 

του 77% στην προσέλκυση άμε-

σων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) 

πέτυχε η Ελλάδα το 2020, με 

βάση μια από τις εγκυρότερες 

και επιδραστικότερες έρευνες 

διεθνώς, την Ernst & Young (ΕΥ) 

Competiveness Survey 2021.

Η Ελλάδα κατέγραψε σημαντικό 

άλμα προσελκύοντας 39 άμεσες 

ξένες επενδύσεις το 2020 έναντι 

22 άμεσων ξένων επενδύσεων 

το 2019 και 11 ΑΞΕ που ήταν ο 

μέσος όρος κατ’ έτος στην 20ετία 

2000-2019. Την ίδια περίοδο οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην 

Ευρώπη μειώθηκαν κατά 13% (τα στοιχεία προέρχονται από 

την EY European Investment Monitor -ΕΙΜ,  μια εκτεταμένη 

βάση δεδομένων που επεξεργάζεται η ΕΥ και παρακολου-

θεί τις επενδύσεις σε έργα 

που δημιουργούν νέες εγκα-

ταστάσεις και νέες θέσεις 

εργασίας).

Το 2020 η Ελλάδα αντιπρο-

σώπευε το 0,70% του συνό-

λου των ΑΞΕ στην Ευρώπη, 

έναντι 0,34% το 2019 και 

μέσου όρου 0,28% την προ-

ηγούμενη εικοσαετία και έτσι 

κατατάχθηκε, για πρώτη 

φορά, στην 23η θέση μεταξύ 

των 51 χωρών που περιλαμ-

βάνονται στη βάση δεδομέ-

νων του ΕΙΜ από την 29η θέση το 2019 και την 35η το 2018.

Για πρώτη φορά, επίσης, η Ελλάδα κατατάχθηκε μεταξύ των 10 

πιο ελκυστικών προορισμών για ξένες επενδύσεις και συγκε-

κριμένα...                                                           περισσότερα...

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

info@grammadas.gr  | athens@grammadas.gr

▸  Υπηρεσίες εκκένωσης containers,
    παλετοποίησης και picking

▸  ∆ιανοµές σε όλη την Ελλάδα µε
    στρατηγικές συνεργασίες

▸  Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3

▸  Αποθήκες 6000m2 σε Αθήνα και 
   Θεσσαλονίκη

https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%cf%85-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-77-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%ad%ce%bb%ce%ba%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%ac%ce%bc/
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Η ΠΑΕΓΑΕ δημοσίευσε την 
Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 

2020

        Η ΠΑΕΓΑΕ δημοσιεύει την έκτη κατά σειρά Έκθεση 

Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2020 ως αποτέλεσμα δια-

λόγου με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, τις Διευθύνσεις της 

εταιρείας και τον Μέτοχο.

Η Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα GRI 

Standards (2020), καθώς και τους δείκτες του Οδηγού 

Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστη-

ρίου Αθηνών (ΑΤΗΕΧ 2019), τηρώντας τις 10 Αρχές του 

Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών (UN 

Global Compact) και συνεισφέροντας στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN SDGs).

Στην Έκθεση αναφέρονται τα πλάνα και οι δράσεις της 

ΠΑΕΓΑΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID – 

19 με στόχο την αδιάλειπτη λειτουργία και τον εφοδια-

σμού της αγοράς, αλλά κυρίως τη διατήρηση της ασφά-

λειας των εργαζομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις της.

H Έκθεση πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική 

υποστήριξη του τμήματος Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλα-

γής και Βιώσιμης...                                    περισσότερα...

Σχεδιασµός, Μελέτη, Εγκατάσταση
& Θέση σε λειτουργία σύνθετων

Συστηµάτων & Τεχνολογιών

Design to Project
Management

for Logistics Villages &
Added Value Warehouses

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-%cf%80%ce%b1%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%b5-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%b2%ce%b9%cf%8e%cf%83%ce%b9%ce%bc/
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ªôï ðìáÝóéï ôè÷

Πανελληνιο συνέδριο για τα CITY LOGISTICS & 
Τελετή Βράβευσης Βραβείων «Τσαµπούλα»
Συνδιοργάνωση ΕΕΣΥΜ & EEL & ΟΦΑΕ

Ελληνικό Λιµενικό Σύστηµα: Η επόµενη µέρα
Συνδιοργάνωση 5W-OCEAN MEDIA

The Supply Chain Strategist. Πώς ο
Logistician συλλαµβάνει και οργανώνει 
στρατηγικά έργα
Συνδιοργάνωση PROJECT YOU

Ελληνικά Logistics: Οι µελλοντικές 
προκλήσεις
Συνδιοργάνωση ILME 

Εκσυγχρονισµός και Παραγωγικότητα 
στην Αποθήκη 2022–2025
Συνδιοργάνωση
PLANNING & SUPPLY CHAIN INSTITUTE

3η Πανελλήνια Έρευνα για τα 
Ψυχόµενα Logistics. 
Η αντεπίθεση της Ψυχρής 
Εφοδιαστικής και η Γεωγραφία της 
Αλυσίδας Αξίας στην Ελλάδα
Έρευνα & Cases Συνδιοργάνωση ΕΕΒΨ&L 

Τεχνολογίες & Καινοτοµίες στην 
Εφοδιαστική Αλυσίδα
Β’ Έρευνα OPTILOG ADVISORY SERVICES  
O.MIND CREATIVES 

ECO & Electric Day
Supported by CHARGELINE &
AUTO-ΤΡΙΤΗ

¢éïòçÀîöóè ¦åòéóóÞôåòå÷ ¦ìèòïæïòÝå÷

210 9010040www.supplychainexpo.gr

  2-3-4
 ÃºÆ¿µÄ¹ÃË
METROPOLITAN EXPO
2021

Tá ¦ïìà-óùîÛäòéá LOGI.C åðéóôòÛæïùî óôèî 8è Îëõåóè 
Ç¶æïäéáóôéëÜ °ìùóÝäá & Logistics / Cargo Truck & VanÈ

Tá ¦ïìà-óùîÛäòéá LOGI.C åðéóôòÛæïùî óôèî 8è Îëõåóè 
Ç¶æïäéáóôéëÜ °ìùóÝäá & Logistics / Cargo Truck & VanÈ
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Η CELESTINO επέλεξε την Mantis για τη βελτιστοποίηση των 
διαδικασιών της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της

        Η CELESTINO είναι μια ελληνική εταιρεία που δραστηρι-

οποιείται στον χώρο της μόδας από το 1974 και εμπορεύε-

ται επώνυμα προϊόντα, ενώ παράλληλα έχει και τη δική της 

γραμμή παραγωγής. Με τη στροφή στην ψηφιακή εποχή, το 

2013  διεύρυνε την παρουσία της και στο διαδίκτυο και εξυπη-

ρετεί πελάτες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλ-

ληλα έχει διευρύνει το δίκτυο μέσω franchisees σε χώρες 

εκτός Ελλάδας, όπως του Debenhams Group στην Κύπρο.

Με περισσότερους από 400 εργαζόμενους, 40 φυσικά κατα-

στήματα στην Ελλάδα και την Ευρώπη και με εντυπωσιακή 

παρουσία στο διαδίκτυο, η CELESTINO, με ένα τεράστιο 

φάσμα σχεδίων και υλικών καταφέρνει να συνδυάζει επιτυ-

χώς τη μοντέρνα και προσιτή εικόνα των fast fashion brands 

με την ποιότητα αυτών του luxury.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης δυναμικής και της διαρκούς 

επέκτασής της, η CELESTINO επέλεξε να επενδύσει στο 

Logistics Vision Suite WMS της Mantis  καθώς πρόκειται για 

μια ευέλικτη, δοκιμασμένη και διεθνώς αναγνωρισμένη στον 

χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου λύση Διαχείρισης Αποθη-

κών WMS (Warehouse Management System).

H ευελιξία στην υλοποίηση του συστήματος LVS-WMS και η 

προσαρμογή του στις ιδιαίτερες απαιτήσεις της CELESTINO 

θεωρήθηκε σίγουρο πως θα οδηγήσει άμεσα στη βελτιστο-

ποίηση (optimization) των διαδικασιών αποθήκευσης και δια-

νομής της επιχείρησης λαμβάνοντας υπόψη τα σχέδια και 

τον μελλοντικό προγραμματισμό ανάπτυξής της.

Κριτήριο αυτής της επιλογής ...                              περισσότερα...

https://kapelishop.gr/el/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-celestino-%ce%b5%cf%80%ce%ad%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b5-%cf%84%ce%b7%ce%bd-mantis-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b2%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7/
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Καθαρό πλεονέκτηµα στην ηλεκτροκίνηση.
Η εταιρία Π.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑEBE φέρνει τώρα στην Ελλάδα τη σειρά επαγγελµατικών 
οχηµάτων MAXUS, από τη No1 αυτοκινητοβιοµηχανία στην Κίνα και 52η εταιρία στον κόσµο 
(στοιχεία Fortune Global 500).
Τα επαγγελµατικά βαν της MAXUS ενσωµατώνουν όλη την καινοτοµία, έρευνα και υψηλή 
τεχνολογία της εταιρίας στον τοµέα της ηλεκτροκίνησης. 'Ετσι, το Maxus eDeliver3 
σχεδιάστηκε εξ' αρχής σαν ηλεκτρικό βαν, προσφέροντας το υψηλότερο επίπεδο 
απόδοσης, οικονοµίας και αξιοπιστίας στις σύγχρονες επαγγελµατικές ανάγκες της πόλης. 
Μιλήστε µας σήµερα για να µάθετε περισσότερα για την γκάµα της MAXUS στην Ελλάδα. 

Με την εγγύηση και την αξιοπιστία

e Deliver 3
γεννήθηκε ηλεκτρικό

Ιερά Οδός 96–104, 10447 ΑΘήνα | Τ 210 3499311 | E info@maxus-motor.gr

maxus-motor.gr

sc
ic

ad
a.

eu

Καθαρό Πλεονέκτηµα
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Η Kapelis Packaging βραβεύτηκε ως “Diamond of the Greek 
Economy” για τρίτη συνεχόμενη φορά

Επαναπιστοποίηση για την ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ σύμφωνα 
με το νέο πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015

        Η Kapelis Packaging διακρίθηκε ξανά ανάμεσα στις δυναμι-

κότερες ελληνικές επιχειρήσεις και βραβεύτηκε ως “Diamond 

of the Greek Economy 2021” για την υγιή και αναπτυσσό-

μενη επιχειρηματική της δραστηριότητα. Η συγκεκριμένη διά-

κριση αναδεικνύει τις δυναμικότερες και υγιέστερες ελληνι-

κές επιχειρήσεις, στηριζόμενη σε συγκεκριμένους οικονομι-

κούς δείκτες και κριτήρια, όπως η κερδοφορία, η δανειακή 

επιβάρυνση, η ρευστότητα, η σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια 

κ.λπ. Ταυτοχρόνως, συνυπολογίζονται συγκεκριμένοι παράγο-

ντες, όπως τα επενδυόμενα κεφάλαια από μέρους των εται-

ρειών, η πολιτική τους στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς επίσης 

και η αντίστοιχη σε θέματα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης.

Η επανάληψη της διάκρισης, που έρχεται ως επιστέγασμα της 

επένδυσης στις νέες, 4.000 τ.μ., υψηλών προδιαγραφών εγκα-

ταστάσεις της, αλλά και της διαρκούς επένδυσης σε έμψυχο 

δυναμικό, επισφραγίζει τη δυναμική παρουσία της εταιρείας 

Kapelis Packaging στην ελληνική αγορά, αποδεικνύοντας και 

πάλι την ηγετική της θέση στον τομέα της συσκευασίας και 

καταδεικνύοντας ξανά τις δυνατότητες ανάπτυξής της.

«Πιστεύουμε ότι, με την αναγνωρισιμότητα και τη σκληρή 

δουλειά, η Kapelis Packaging από κοινού με τους αξιότιμους 

συνεργάτες της θα συνεχίσει να κυριαρχεί στον κλάδο της 

συσκευασίας. Στους δύσκολους καιρούς που συνεχίζουμε 

όλοι να διανύουμε, η διάκριση αυτή μας γεμίζει αισιοδοξία 

και δύναμη να συνεχίζουμε» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η 

Kapelis Packaging ...                                            περισσότερα...

        Η εταιρεία ΒΙΕΜΕΤ Γ. Τιτόπουλος ΑΕΒΕ Βιομηχανία Συστη-

μάτων Αποθήκευσης επαναπιστοποιήθηκε πρόσφατα με το νέο 

πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 του Διεθνούς Συστήματος Διαχεί-

ρισης Ποιότητος, από τον διεθνή και πλέον αξιόπιστο οργανι-

σμό Πιστοποιήσεων TÜV Hellas. Η επαναπιστοποίηση αφορά 

τις διαδικασίες Σχεδιασμού,  Παραγωγής, Πώλησης, Εγκα-

τάστασης και Τεχνικής Εξυπηρέτησης Μεταλλικών Συστημά-

των Αποθήκευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ κατέχει πιστοποίηση 

ISO εδώ και 25 χρόνια, ενώ με την 50χρονη και πλέον εμπει-

ρία της στην εφαρμογή Μεταλλικών Κατασκευών έχει καταξι-

ωθεί ως ο πλέον αξιόπιστος συνεργάτης στον χώρο του εξο-

πλισμού αποθηκών. Με πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις 

μεγαλύτερες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες και με τις 

υψηλότερες κατασκευές στο ενεργητικό της η ΒΙΕΜΕΤ ΑΕΒΕ 

προσφέρει αξιόπιστες και οικονομικοτεχνικές λύσεις στον εξο-

πλισμό αποθηκών...                                              περισσότερα...  

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-kapelis-packaging-%ce%b2%cf%81%ce%b1%ce%b2%ce%b5%cf%8d%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%89%cf%82-diamond-of-the-greek-economy-%ce%b3%ce%b9%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b2%ce%b9%ce%b5%ce%bc%ce%b5%cf%84-%ce%b3-%cf%84%ce%b9%cf%84/
https://kapelis.gr/teleutaia-nea/
https://kapelis.gr/teleutaia-nea/
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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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O Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη παρέδωσε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. το 
αμιγώς Ηλεκτρικό Λεωφορείο Irizar ie tram

An unsung protagonist is celebrating a birthday – the original, 
the Europallet is 60 years young

 Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, αποκλειστικός εισαγωγέας 

και αντιπρόσωπος της Irizar στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενος στην 

ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

για την πλήρη ανανέωση του στόλου των οχημάτων με λεωφο-

ρεία νέας τεχνολογίας φιλικά προς το περιβάλλον και το επιβα-

τικό κοινό, πaρέδωσε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. για δοκιμαστική λειτουρ-

γία το αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο Irizar ie tram.

Η επίσημη παράδοση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 

2021 στο Αμαξοστάσιο της Ο.ΣΥ. Α.Ε. παρουσία του Υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, του Υφυπουρ-

γού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Γενι-

κού Γραμματέα Μεταφορών, Γιάννη Ξιφαρά, του Προέδρου της 

Ο.ΣΥ. Α.Ε., Βασίλη Ξυπολυτά, του Διευθύνοντος Συμβούλου 

της Ο.ΣΥ. Α.Ε., Στέφανου Αγιάσογλου, του Διευθύνοντος Συμ-

βούλου του ΟΑΣΑ, Νίκου Αθανασόπουλου καθώς και του Προέ-

δρου του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, Ιωάννη Δ. Σαρακάκη, 

οι οποίοι επιβιβάστηκαν στο ηλεκτρικό λεωφορείο και απόλαυ-

σαν μία σύντομη διαδρομή.

Η δοκιμαστική λειτουργία του ηλεκτροκίνητου  Irizar ie tram 12 

μέτρων θα πραγματοποιηθεί στις πραγματικές οδικές συνθήκες 

της ελληνικής πρωτεύουσας στο δρομολόγιο της Γραμμής 2 των 

Τρόλεϊ  «Άνω Κυψέλη – Παγκράτι – Καισαριανή». Ο Όμιλος Επι-

χειρήσεων Σαρακάκη και η Ο.ΣΥ. Α.Ε. θεώρησαν τους καλοκαι-

ρινούς μήνες ιδανική περίοδο, καθώς το λεωφορείο θα δοκιμα-

στεί υπό συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας ώστε να υπάρξουν 

σαφή συμπεράσματα, αναφορικά με την αποδοτικότητα και την 

δυνατότητα αυτονομίας του.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής 

δήλωσε σχετικά: «Πάμε στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης» σημει-

ώνοντας πως ο διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων 

λεωφορείων αναμένεται να προκηρυχθεί τον Αύγουστο-Σεπτέμ-

βριο 2021 και εκτίμησε ότι μέσα στο 2022 θα κυκλοφορούν στην 

Αθήνα τα πρώτα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία. Υπογράμμισε δε ότι 

η Αθήνα θα είναι η ...                                                περισσότερα...

  The year 1961 was significant for several reasons. With Juri 

Gagarin, we ventured into space for the first time, in Germany, 

the Berlin wall was built and in France, the original, the Europallet 

(EUR-pallet) came into the world. Since then, our lives have 

changed considerably. Space travel has developed further and 

the Berlin Wall has disappeared once more. One constant over 

the years, however, remained in body and appearance. With its 

characteristic dimensions of 800 mm x 1,200 mm x 144 mm, it 

is one of the unsung protagonists of logistics – the Europallet.

Revolution in logistics
The introduction of the EUR-pallet increasingly revolutionised 

logistics throughout Europe and beyond in 1961. Even just 

the use of the pallets halved the time required to load railway 

carriages. The world of logistics is based on its dimensions – 

from the dimensions of storage spaces, to transport systems all 

the way to storage spaces in HGVs and goods lorries. With its 

rapid spread, an international exchange system also established 

itself from the start. Through this, the Europallet quickly caught 

on. Today, 600 million EUR-pallets are in use worldwide.

Worldwide exchange of EUR-pallets protects the environment

The reusability and the exchangeability of the EUR-pallets make 

them sustainable load carriers. Furthermore, it is primarily made 

from the renewable resource ...                                  περισσότερα...

https://www.supply-chain.gr/o-%cf%8c%ce%bc%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%ac%ce%ba%ce%b7-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ad%ce%b4%cf%89/
https://www.supply-chain.gr/an-unsung-protagonist-is-celebrating-a-birthday-the-original-the-europallet-is-60-years-young/

