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AHK Innovation Forum: Προχωρά σε διαγωνισμό το Θριάσιο ΙΙ - 
Nέοι Νόμοι για χρηματοδότηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 Με αρκετά καλές ειδήσεις αναφορικά 

με τα χρονίζοντα ζητήματα στον τομέα 

των υποδομών και των logistics, αλλά και 

τους τρόπους που θα κινητροδοτηθεί ο 

κλάδος εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να 

συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης 

της οικονομίας, ξεκίνησε το Innovation 

Forum του Ελληνογερμανικού Επιμελη-

τηρίου, με τον Γενικό Γραμματέα Μετα-

φορών του υπ. Υποδομών και Μεταφο-

ρών κ. Γιάννη Ξιφαρά να ανακοινώνει ότι 

προχωρά το Εμπορευματικό στο Θριάσιο 

και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να 

βγει "στον αέρα" ο διαγωνισμός Θριά-

σιο ΙΙ. Από την πλευρά του ο Αναπληρω-

τής Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Νίκος Παπα-

θανάσης ανέλυσε τα "εργαλεία" για την 

χρηματοδότηση του κλάδου με νομοθε-

τικές παρεμβάσεις.

Σύμφωνα λοιπόν με τον κ. Ξιφαρά, ολο-

κληρώνεται το Θριάσιο Ι και προχωρά 

άμεσα σε διαγωνισμό το Θριάσιο ΙΙ, βάζο-

ντας έτσι τέλος σε πολύχρονη αναμονή 

την ευρύτερη αγορά logistics, που ανέ-

μενε να θεσμοθετηθεί το βασικό Logistics 

Center της χώρας. O ίδιος μίλησε και για 

την δημιουργία μιας πλατφόρμας ενημέ-

ρωσης και ανταλλαγής απόψεων και προ-

βληματισμών για τον κλάδο στο αμέσως 

επόμενο διάστημα, ώστε να υπάρχει αλλη-

λεπίδραση μεταξύ πολιτείας και αγοράς.

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής 

υπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαθανάσης, 

επεσήμανε την σημασία του κλάδου εφο-

διαστικής αλυσίδας και logistics, υπο-

γραμμίζοντας ότι δεν παρουσιάστηκαν 

στην Ελλάδα προβλήματα με άδεια ράφια 

και έλλειψη προϊόντων όπως σε άλλες 

μεγάλες αγοράς, καθώς έγινε εφικτή η 

διασύνδεση της φυσικής με την ψηφιακή 

εφοδιαστική αλυσίδα. Δεσμεύθηκε ότι η 

χώρα δεν θα χάσει το τρένο της 4ης βιο-

μηχανικής επανάστασης, όπως έγινε με 

την 3η και ίσως -όπως είπε- με τη 2η, και 

μάλιστα ανακοίνωσε και ως Πρόεδρος της 

Κυβερνητικής Επιτροπής για την Εφοδι-

αστική Αλυσίδα, την ένταξη του κλάδου 

σε όλα τα νέα επενδυτικά αναπτυξιακά 

εργαλεία του ΥΠΑΝ, αναφέροντας ότι 

στον Νόμο για τις Στρατηγικές Επενδύ-

σεις ...                                περισσότερα...

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/ahk-innovation-forum-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%87%cf%89%cf%81%ce%ac-%cf%83%ce%b5-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%bc%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b8%cf%81%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%b9%ce%bf/
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Νόμος για τις ψηφιακές αγορές 
βάζει τέλος στις αθέμιτες 

πρακτικές μεγάλων  διαδικτυακών 
πλατφορμών

Alstom & Eversholt Rail 
υπέγραψαν συμφωνία για τον 

πρώτο στόλο τρένων υδρογόνου 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

 Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Κατανα-

λωτών υιοθέτησε την Τρίτη 23 Νοεμβρίου με 42 ψήφους υπέρ, 

δύο κατά και μία αποχή τη θέση της σχετικά με την πρόταση 

νόμου για τον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets 

Act - DMA), ο οποίος ορίζει κανόνες σχετικά με το τι θα επι-

τρέπεται να κάνουν και τι όχι οι εταιρείες με καθεστώς «ρυθ-

μιστή πρόσβασης», στην ΕΕ.

Το σχέδιο νόμου εντάσσει στη μαύρη λίστα ορισμένες πρακτι-

κές των μεγάλων πλατφορμών και δίνει τη δυνατότητα στην 

Επιτροπή να διενεργεί έρευνες στην αγορά και να επιβάλει 

κυρώσεις για μη συμμορφούμενες ...                   περισσότερα...

 Η Alstom, κορυ-

φαίος κατασκευα -

στής και  πάροχος 

υπηρεσιών συντήρη-

σης τρένων στην Βρε-

τανία, και η Eversholt 

Rail, κορυφαίος βρε-

τανικός πάροχος τρέ-

νων, ανακοίνωσαν τη 

σύναψη ενός Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο την προμή-

θεια του πρώτου, ολοκαίνουργιου στόλου τρένων υδρογόνου 

στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δύο εταιρείες συμφώνησαν να συνεργαστούν, ανταλλάσ-

σοντας τεχνικές και εμπορικές πληροφορίες, που κρίνονται 

απαραίτητες για την Alstom για τον ...                   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%bd%cf%8c%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b2%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%ad/
https://www.supply-chain.gr/alstom-eversholt-rail-%cf%85%cf%80%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b1%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%86%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf/
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Στις 7-9 Απριλίου για πρώτη φορά θα 
πραγματοποιηθεί ένα συνδυαστικό 
εκθεσιακό και συνεδριακό event με 
τη συμμετοχή του επιχειρηματικού 
κόσμου της Βόρειας Ελλάδας και των 
γειτονικών Βαλκανικών χωρών. Στόχος 
της εκδήλωσης είναι να συγκεντρώσει 
περισσότερους από 1500 
προσκεκλημένους και 50 εκθέτες, με 
κεντρική θεματική το ρόλο που μπορεί 
να διαδραματίσει η Θεσσαλονίκη και 
η Βόρεια Ελλάδα στα επόμενα χρόνια, 
ως πρωταγωνιστής της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και των logistics σε διεθνές 
επίπεδο. Το event θα πραγματοποιηθεί 
στο Porto Palace.
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Στις 24 & 25 Ιουνίου στην 
Αθήνα, θα πραγματοποιηθεί η 
καθιερωμένη διοργάνωση των 
πολυσυνεδρίων LOGI.C, που 
αποτελεί το ετήσιο πολυθεματικό 
ραντεβού της αγοράς των 
logistics. Η αλλαγή κουλτούρας 
στο “set up” των μεγάλων αστικών 
κέντρων και στην διακίνηση 
των προϊόντων σε συνάρτηση 
με τις τεχνολογικές εξελίξεις, 
θα αποτελούν το επίκεντρο 
των παρουσιάσεων και ομιλιών 
του συνεδρίου. Το συνέδριο θα 
πραγματοποιηθεί σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας.

Δύο σημαντικές εκδηλώσεις για την αγορά της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics 

θα διοργανώσει το 2022, η O.MIND 

CREATIVES και το περιοδικό Supply 

Chain & Logistics, με απώτερο σκοπό 

τη συμβολή στην επικοινωνία 

και το networking του κλάδου 

που αναπτύσσεται και 

διαμορφώνει νέα 

δεδομένα και 

ευκαιρίες για 

επενδύσεις.

Θεσσαλονίκη 
7-9 Απριλίου
Αθήνα 
24-25 Ιουνίου

SAVE THE DATES

Globally Connected 
Supply Chains

Urban Connected 
Supply Chains

CONNECTED
SUPPLY CHAINS

Δ Ι Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η
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 O Οργανισμός Λιμένος Πειραιά εκτιμά ότι με βάση τις προ-

κρατήσεις του έτους 2022 αναμένονται να αφιχθούν στον 

Λιμένα πάνω από 700 κρουαζιερόπλοια εκ των οποίων ποσο-

στό άνω του 60%, αφορούν αφίξεις επιβίβασης (homeport) 

στον Πειραιά. Σημειώνεται ότι το 2019, πριν από την έναρξη 

της πανδημίας, εξυπηρετήθηκαν 622 κρουαζιερόπλοια.

Η δυναμική επανεκκίνηση της κρουαζιέρας είναι εμφανής, 

αφού έχει επιτευχθεί ποσοστό ανάκαμψης περίπου 60% το 

2021, σε σύγκριση με το 2019 ως προς τον αριθμό των κρουα-

ζιερόπλοιων. Σημειώνεται ότι το 2020 σημειώθηκε μείωση 88% 

σε σχέση με το 2019 λόγω της πανδημίας. Για το 2022 αναμέ-

νεται αύξηση 18% σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, το 2022 

αναμένονται και νέες αφίξεις εταιρειών στον Λιμένα, όπως η 

Virgin Cruises και η Ritz-Carlton Yacht Collection. Επισημαί-

νεται ότι περίπου το 60% αφορά κρουαζιέρες homeport, οι 

οποίες συμβάλλουν θετικά στην τοπική και εθνική οικονομία.

 Ο Πρόεδρος του ΟΛΠ κ. Yu Zenggang, εξέφρασε την ικα-

νοποίησή του για την επανεκκίνηση της κρουαζιέρας, λέγο-

ντας χαρακτηριστικά: «Η άμεση και ταχεία επανεκκίνηση της 

κρουαζιέρας αποδεικνύει τη δυναμική του Λιμένος Πειραιά 

λόγω των υψηλών παρεχόμενων υπηρεσιών του, της υποστή-

ριξης που προσέφερε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στις 

εταιρείες κρουαζιέρας όσο προφανώς και της μοναδικής 

του κομβικής θέσης. Είναι βέβαιο ότι με το πέρας της παν-

δημίας το λιμάνι του Πειραιά θα αναδειχθεί ξανά σε ένα από 

τα καλύτερα λιμάνια της ...                                  περισσότερα...

Περισσότερα από 700 κρουαζιερόπλοια αναμένονται το 2022 στο 
λιμάνι του Πειραιά

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-700-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%85%ce%b1%ce%b6%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1/


6

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

A
B

E
R

O
N

  
– 

 E
N

TE
RSOFT WMS  –  AUTOMATION

S S
U
IT

E
  –  P

o
D

IN
V

E
N

T
O

R

Y PLANNING  –  STORE REPLEN

IS
H

M
E
N

T

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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 Η HUMAN DYNAMICS, 

κατόπιν της επιτυχημέ -

νης επιθεώρησης από τον 

φορέα πιστοποίησης Libero 

Assurance, καταχωρήθηκε 

για το διεθνές πρότυπο ISO 

9001:2015 με αντικείμενο τις 

υπηρεσίες φορτοεκφορτώ-

σεων και ανασυσκευασίας 

εμπορευμάτων.

Θεμελιώδης πολιτική της 

HUMAN DYNAMICS είναι 

να εφαρμόζει τα πρότυπα 

ποιότητας  για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει όσο και για 

τον τρόπο λειτουργίας της. 

Η πολιτική αυτή υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή 

ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εναρμονίζεται 

με τις απαιτήσεις του ISO 

9001:2015 και είναι σύμ-

φωνο με τις κοινά αποδε-

κτές επιχειρηματικές πρα-

κτικές, καλύπτοντας όλο 

το φάσμα των δραστηριο-

τήτων της επιχείρησης και 

των σχέσεών της με τους 

πελάτες της.

Πρωταρχικός στόχος της 

HUMAN DYNAMICS είναι 

η δέσμευσή της στη διαρκή 

βελτίωση των λειτουργιών 

της, η οποία αποτυπώνεται 

στην άριστη ποιότητα των 

εργασιών της και στην άρτια 

εξυπηρέτηση των πελατών της από την αρχική επικοινωνία, 

αλλά και κατά τη διάρκεια κάθε ...                           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

Πιστοποίηση της HUMAN DYNAMICS κατά το διεθνές πρότυπο 
ISO 9001:2015

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82human-dynamics-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%80/
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Συστήµατα αποθήκευσης 
&  εφαρµογές για κάθε 
σας ανάγκη. 
Διαρκές Stock και άµεση παράδoση σε 
όλη τήν Ελλάδα. 
Προτείνουµε, σχεδιαζουµε & 
υλοποιούµε µε εµπειρία 50 ετων. 

Δηµ.  Τριαντάφυλλος  &  Σια  Ε.Ε 
3ο Χλµ  Άργους  Κορίνθου - Αργος - TK 21200 
Τηλ. 27510 67198 & 29077  Fax 27510 91199 
www.rafia.gr   e-mail : info@rafia.gr
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Τη διανομή των προϊόντων της 
SARKK ABEE ανέλαβε η Sarmed

H O.MIND CREATIVES σας 
προσκαλεί στις 13-15/12 στο 
«International Mobility Days 

2021»

 Η Sarmed ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της 

με την εταιρεία SARKK ABEE, για την πανελλαδική δια-

νομή των προϊόντων της.

Η SARKK ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 1998 με στόχο την αποκλει-

στική διανομή της Tommy Hilfiger στην Ελλάδα, την Κύπρο, 

την Ρουμανία, την Βουλγαρία, την Αλβανία, την Βόρεια 

Μακεδονία και την Μολδαβία. Τα προϊόντα διατίθενται 

μέσα από καταστήματα TOMMY HILFIGER, Shop-in-Shop, 

Outlet, το tommy.com, καθώς και ένα ευρύ δίκτυο επιλεγ-

μένων σημείων πώλησης. Από την 1η Ιουλίου του 2019, η 

SARKK ΑΒΕΕ ανέλαβε αποκλειστικός διανομέας για το 

brand “Calvin Klein” στην Ελλάδα, την Κύπρο, την Ρου-

μανία, την Βουλγαρία, την Αλβανία και την Βόρεια Μακε-

δονία. Έχοντας πάντα ως στόχο την υγιή ανάπτυξη και με 

γνώμονα την εταιρική ...                              περισσότερα...

 Η ADVANTAGE AUSTRIA και 

η O.MIND CREATIVES σας προ-

σκαλούν στο πολύ ενδιαφέ-

ρον event «INTERNATIONAL 

MOBILITY DAYS 2021», στις 

13 – 15 Δεκεμβρίου. Σε αυτό 

το 3ήμερο συνέδριο και B2B 

event  με global focus θα έχετε 

την ευκαιρία να δικτυωθείτε με 

1.300 experts και εταιρείες του κλάδου σας από 65 χώρες.

Εγγραφείτε τώρα ΕΔΩ . Η διαδικτυακή συμμετοχή είναι 

δωρεάν. Ως support office επιλέξτε: GRC – Advantage 

Austria – Athens. Παρακαλουθείστε τις τρεις θεματικές 

ενότητες: Mobility Summit (13.12.), Railway Forum (14.12.) 

και Logistics Forum  ...                                  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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Ιnterklark_KTX.pdf   1   8/3/2017   12:42:25 μμ

https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ae-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8a%cf%8c%ce%bd%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%b7%cf%82-sarkk-abee-%ce%b1%ce%bd%ce%ad%ce%bb/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-13-15-12-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-international-mobility-days-2021/
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Inbound area

Σ Υ Μ Β Ο ΥΛ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Η  |  Μ Ε Λ Ε Τ Η  |  Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ  Α Π Ο Θ Η Κ Ω Ν

AUTOMATED  
INTELLIGENT  
SOLUTIONS  
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.  

Carton storage areaTote storage area

Smart picking/storage

Docking conveyor line

Docking conveyor line

Manual workstation

Smart picking/storage

Conveyor workstation

Autonomous charging

Buffer shelving workstation

Packing & sorting area

Outbound area

w w w . v o y a t z o g l o u . g rAΘΗΝΑ: 12 ΧΛΜ. ΕΘΝ.ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ | Τ.210 2888 645 - ΘΕΣ/ΝΙΚH: 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 35 | Τ.2310 569 700  
E-MAIL: INFO@VOYATZOGLOU.GR

TAILOR MADE  
ΓΙΑ ΚΑΘΕ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

FINAL_ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ_VOYATZOGLOU_06_2021_Layout 1  8/6/2021  2:34 μμ  Page 1
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 Μια νέα, πολλά υποσχόμενη εμπορική συνερ-

γασία μεταξύ της Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. και 

της Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ σηματοδοτεί η 

έκθεση οχημάτων ISUZU στο Καλοχώρι Θεσσα-

λονίκης.  Πλέον, ως εξουσιοδοτημένος έμπο-

ρος και επισκευαστής ISUZU στην ευρύτερη 

περιοχή της Θεσσαλονίκης, η Νικ. Ι. Θεοχαρά-

κης Α.Ε. θα διαθέτει προς πώληση, αλλά και θα 

υποστηρίζει με υπηρεσίες after sales το δημο-

φιλές pickup D-MAX, καλύπτοντας στο έπακρο 

τις ανάγκες των επαγγελματιών.

Η ISUZU είναι μια από τις μακροβιότερες ιαπω-

νικές αυτοκινητοβιομηχανίες και έχει πλούσια 

ιστορία στα επαγγελματικά οχήματα. Με την 

τελευταία γενιά του D-MAX, η ISUZU προσφέ-

ρει ένα άνετο, ασφαλές και τεχνολογικά προ-

ηγμένο pick-up με μοντέρνο, ελκυστικό σχεδι-

ασμό και με εξαιρετικές επιδόσεις που θα σας 

συναρπάσουν τόσο στη δουλειά, όσο και στις 

διαδρομές αναψυχής!

Το νέο ISUZU D-MAX  κινείται από  τον 1,9 

λίτρων  ...                                         περισσότερα...

 Η Ford θα συνεργαστεί με την RouteZero, μια παγκόσμια συμ-

μαχία, αποστολή της οποίας είναι τα 100% αμιγώς ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο μέχρι το 2040, και στις μεγαλύ-

τερες αγορές μέχρι το 2035.

Η ενέργεια αυτή έρχεται ως συνέχεια προηγούμενων δεσμεύ-

σεων της Ford στο πλαίσιο της ατζέντας του Προέδρου Μπάι-

ντεν για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις 

ΗΠΑ κατά 50-52% μέχρι το 2030, και της ανακοίνωσης ότι η 

Ford βρίσκεται στον σωστό δρόμο για να επιτύχει πωλήσεις 

αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ σε ποσοστό 40-50% 

μέχρι το 2030. Η Ford προσχώρησε επίσης στην πρωτοβουλία 

Better Climate Challenge του Υπουργείου Ενέργειας (DοE) για 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις εγκα-

ταστάσεις της τουλάχιστον κατά 50% στο ίδιο χρονικό πλαίσιο.

Παράλληλα, στην Ευρώπη η Ford εκτιμά ότι το 40% του παγκό-

σμιου μίγματος οχημάτων της θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά μέχρι 

το 2030. Όλα τα επιβατικά οχήματα που θα πωλούνται στην 

γηραιά ήπειρο θα είναι πλήρως ηλεκτρικά στο ίδιο χρονικό πλαί-

σιο, ενώ τα δύο τρία των πωλήσεων επαγγελματικών οχημάτων 

θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά μέχρι το 2030.

«Προχωράμε τώρα για να προσφέρουμε επαναστατικά ηλε-

κτρικά οχήματα για τους πολλούς και όχι για τους λίγους και 

για την επίτευξη στόχων που κάποτε θεωρούνταν ότι δεν μπο-

ρούν να συνυπάρχουν – την προστασία του πλανήτη μας, τη 

μετάβαση στην πράσινη οικονομία και τη δημιουργία αξίας για 

τους πελάτες μας και τα ...                                         περισσότερα...

H Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος & 
επισκευαστής ISUZU στην Θεσσαλονίκη

H Ford υπογράφει τη φιλόδοξη πρωτοβουλία RouteZero για τις οδικές 
μεταφορές στην COP26

https://www.supply-chain.gr/h-ford-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac%cf%86%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7-%cf%86%ce%b9%ce%bb%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%b7-%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%af%ce%b1-routezero/
https://www.supply-chain.gr/h-%ce%bd%ce%b9%ce%ba-%ce%b9-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%87%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b7%cf%82-%ce%b1-%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf/
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 Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι οικονομικότερη επιλογή από το 

συμβατικό όχημα για την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών, 

σύμφωνα με τα ευρήματα του ετήσιου Δείκτη Κόστους Αυτοκι-

νήτου (Car Cost Index) που δημοσίευσε η LeasePlan.

Η έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από 22 ευρωπαϊκές 

αγορές, αναδεικνύει την Ελλάδα ως την πιο οικονομική χώρα 

για τη χρήση αυτοκινήτου, με μέσο μηνιαίο κόστος 743 ευρώ, 

με την πρωτιά αυτή να αφορά και τα ηλεκτρικά οχήματα. Το ηλε-

κτρικό αυτοκίνητο, μάλιστα, φαίνεται να έχει αυξήσει αισθητά 

την ανταγωνιστικότητά του για τους Έλληνες οδηγούς σε 

σχέση με τα αυτοκίνητα με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE).

Συγκεκριμένα, από την έκθεση προκύπτει ότι η Ελλάδα ανήκει 

στις 17 χώρες στις οποίες τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα τύπου D2 

(premium μεσαίου μεγέθους) είναι πλήρως ανταγωνιστικά και 

εν γένει οικονομικότερα από τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης 

(ICEs). Επιπλέον, σύμφωνα με τον δείκτη για το 2021, η Ελλάδα 

είναι η οικονομικότερη χώρα για να χρησιμοποιεί κανείς αυτο-

κίνητα diesel, ενώ η Πολωνία αναδείχθηκε ως η πιο οικονο-

μική χώρα για την χρήση αυτοκινήτου με κινητήρα βενζίνης.

Σε σχέση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας, το συνολικό κόστος χρή-

σης αυτοκινήτου είναι το υψηλότερο για τους οδηγούς στην 

Ελβετία και την Πορτογαλία ...                             περισσότερα...

 The Asian Freight, Logistics and Supply Chain (AFLAS) 

annual awards celebrate exemplary leadership and relationship 

management as well as top-notch solutions within the industry. 

The awards set the benchmark for service provider excellence 

amongst air and shipping lines, airports, and seaports, as 

well as third-party logistics and other associated industries.

With bottlenecks at major ports, container pileups, and shipment 

delays, project logistics providers—handling customers with 

complex and oversized transport requirements—have been 

pushed to quickly adapt and uncover new methods to meet 

the relentless demand of these large-scale projects. Despite 

this difficult climate, GEODIS has been recognized for tackling 

the constraints of these challenges with fresh, robust, and 

targeted solutions. This includes seamlessly navigating the 

complex technical requirements present in transporting high 

voltage transformers as well as delivering specialized solutions 

across surface, barge and ocean transportation.

“Our Project Logistics services are centered around innovation 

and designing ways in which we can re-configure our customers’ 

needs and dilemmas into a seamless, cost-effective and reliable 

road map,” said Chris Cahill, Managing Director, North Asia 

Sub Region. “We are honored to have these ongoing efforts 

recognized and will continue to deliver quality solutions that 

can carry our customers’ businesses forward.”

“We have always been, and will continue to be, a pioneer 

in the Project Logistics sector, rising up to new challenges 

with dynamic and reliable services, incorporating cutting-

edge engineering logistics, tailored specifically to meet the 

unique requirements of every project,” added Frederic de Prat, 

Regional Director, Asia Pacific. “We aim to keep growing and 

innovating, especially amidst such uncertain times, in order 

to stay ahead of the curve.”

GEODIS’ dedicated network of more...                 περισσότερα...

LeasePlan: Η Ελλάδα έχει το χαμηλότερο κόστος χρήσης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη

GEODIS wins ‘Best Logistics Service Provider – Project 
Cargo’ at the 2021 AFLAS Awards

https://www.supply-chain.gr/leaseplan-%ce%b7-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1-%ce%ad%cf%87%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%87%ce%b1%ce%bc%ce%b7%ce%bb%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%ba%cf%8c%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%82/
https://www.supply-chain.gr/geodis-wins-best-logistics-service-provider-project-cargo-at-the-2021-aflas-awards/

