
1

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

Ξεκινά το μεγαλύτερο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων 
προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ

 Τη νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο 

σηματοδοτεί η έναρξη του διαγωνισμού 

για έξι εμβληματικά σιδηροδρομικά έργα 

συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ, 

τα οποία υλοποιεί το Υπουργείο Υποδο-

μών και Μεταφορών σε συνεργασία με 

την ΕΡΓΟΣΕ και πρόκειται να αναβαθμί-

σουν τον εμπορικό και στρατηγικό ρόλο 

των βασικών λιμανιών και να αλλάξουν 

τον χάρτη των μεταφορών.

Τα έργα αυτά συνδέουν με ταχύτητα και 

ασφάλεια μεγάλα λιμάνια της Ελλάδας 

(Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη, 

Λαύριο και Ραφήνα)  με το σιδηροδρο-

μικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο, αλλά-

ζουν τον χάρτη των μεταφορών, αναβαθ-

μίζουν την εμπορική και στρατηγική εμβέ-

λεια των λιμανιών μας, διευκολύνουν τη 

σύνδεση της χώρας μας με την υπόλοιπη  

Νοτιοανατολική Ευρώπη και ενισχύουν 

το διεθνή της ρόλο.

Ήδη, το Δ.Σ. της ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε τα 

τεύχη πρόσκλησης υποβολής εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, θέτοντας σε κίνηση την 

πρώτη φάση του Διαγωνισμού.

Πρόκειται για τα εξής έργα:

• Αναβάθμιση υφιστάμενης με διπλασι-

ασμό και εγκατάσταση σηματοδότησης- 

ETCS και ηλεκτροκίνησης της σιδηρο-

δρομικής γραμμής στο τμήμα Αλεξαν-

δρούπολη – Ορμένιο με προϋπολογισμό 

1,07 δισ. ευρώ

• Κατασκευή νέας σιδηροδρομικής γραμ-

μής Θεσσαλονίκη – Τοξότες με προϋπο-

λογισμό 1,68 δισ. ευρώ

• Σιδηροδρομική σύνδεση του 6ου προ-

βλήτα λιμένα Θεσσαλονίκης & κατασκευή 

προαστιακού Δυτικής Θεσσαλονίκης με 

προϋπολογισμό 53,4 εκατ. ευρώ

• Κατασκευή νέας προαστιακής σιδη-

ροδρομικής γραμμής στο τμήμα από 

τον κόμβο Κορωπίου έως το Λαύριο και 

τον λιμένα Λαυρίου με προϋπολογισμό 

390,5 εκατ. ευρώ

• Κατασκευή νέας προαστιακής σιδηρο-

δρομικής γραμμής για τη σύνδεση της 

Ραφήνας και του λιμένα Ραφήνας με το 

υφιστάμενο σιδηροδρομικό δίκτυο με 

προϋπολογισμό 308,6 εκατ. ευρώ

• Ολοκλήρωση της νέας διπλής σιδηρο-

δρομικής...                       περισσότερα...

1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%bf-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1-%cf%83%ce%b9%ce%b4%ce%b7%cf%81/
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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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Voyatzoglou Systems – 
HAI Robotics: Νέα σημαντική 

συνεργασία στον τομέα automation

 Μια εξαιρετικά σημαντική συνεργασία στον χώρο της αυτο-

ματοποίησης αποθηκευτικών χώρων ανακοινώνει η Voyatzoglou 

Systems, που αποτελεί πλέον αποκλειστικό συνεργάτη της HAI 

Robotics, του παγκόσμιου ηγέτη στην κατασκευή και λειτουρ-

γία αυτόνομων ρομποτικών συστημάτων handling (ACRs) για 

παραλαβή, picking και οργάνωση αποστολής παραγγελιών 

εντός αποθήκης με τη φιλοσοφία goods-to-person. 

H Voyatzoglou Systems με αυτήν τη συνεργασία φέρνει 

στην ελληνική και την ευρύτερη βαλκανική αγορά (μέσω της 

Θυγατρικής της στην Ρουμανία) μια σειρά καινοτόμων προϊό-

ντων υψηλής νοημοσύνης και ευχρηστίας για αποθηκευτικούς 

χώρους κάθε μεγέθους.

H Hai Robotics έγινε ευρέως γνωστή στην διεθνή αγορά 

όταν το 2015 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το σύστημα ACR 

HAIPICK, που είχε ευρεία αποδοχή από την αγορά. Έτσι η 

«οικογένεια» Hai Robotics προχώρησε και σε άλλα παρόμοια 

προϊόντα και έχει ξεχωρίσει για την ικανότητα των μηχανημά-

των της να μεταφέρουν τόσο χαρτοκιβώτια, όσο και πλαστικά 

κουτιά (totes) σε πολλαπλές θέσεις με μία μόνο κίνηση.

Για τη συνεργασία αυτή, η κα Άννυ Βογιατζόγλου, Αναπλη-

ρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της Voyatzoglou Systems, 

δήλωσε: «Η συνεργασία με την Hai Robotics μάς επιτρέπει να 

διευρύνουμε σημαντικά το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας, 

παρέχοντας πράγματι state-off-the-art τεχνολογίες αιχμής και 

καινοτόμες λύσεις στον τομέα του material handling. Πιστεύ-

ουμε ότι αυτή η συνεργασία θα δημιουργήσει πολλά και αξιό-

λογα projects σε αυτοματοποιημένες...                   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/voyatzoglou-systems-hai-robotics-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%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%83%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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 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ενη-

μερωτική εκδήλωση για τα σημαντικά θέματα που αφορούν 

στο Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμ-

βάσεων, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλά-

δος και οι Γενικές Γραμματείες Δημοσιονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών και Πληροφοριακών Συστημά-

των Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυ-

βέρνησης, την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021.

Στον χαιρετισμό του ο Αντιπρόεδρος του ΣΒΕ κ. Γιάννης Σταύ-

ρου τόνισε ότι από την παρούσα κυβέρνηση έχουν γίνει πραγ-

ματικά άλματα στα θέματα ψηφιοποίησης του δημοσίου τομέα. 

Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο των δημοσίων συμβά-

σεων εντάσσεται στην προσπάθεια αυτή και στην ευρωπαϊκή 

πολιτική δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς προμηθειών, στην 

οποία οι δημόσιες συμβάσεις έργων ή υπηρεσιών θα γίνονται 

πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ο Πρόεδρος της Διυπουργικής Ομάδας Εργασίας για το Ηλε-

κτρονικό Εμπόριο Β2G καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης επι-

σήμανε ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση των προμηθευτών του 

ελληνικού δημοσίου σε αγαθά και υπηρεσίες αφορά περίπου 

190.000 επιχειρήσεις, ίσως περισσότερες από το 25% των 

ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, ο κ. Δουκίδης υπογράμμισε 

ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων δίνει εξαι-

ρετικά αποτελέσματα στις διεπιχειρησιακές συναλλαγές. Στο 

πλαίσιο αυτό, τον τελευταίο χρόνο η Κυβέρνηση έχει ανακοι-

νώσει δύο πρωτοβουλίες...                                  περισσότερα...

Φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις 
που εφαρμόζουν το Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο

https://www.supply-chain.gr/%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ba%ce%af%ce%bd%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83/
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 Με  μεγάλη επιτυχία και συμ-

μετοχή ολοκληρώθηκε την 

Παρασκευή 19 Νοεμβρίου η 

2η Συντονιστική Τηλεδιάσκεψη 

των Κομβικών Φορέων για την 

ανάπτυξη των Αστικών Εμπο-

ρευματικών Μεταφορών (City 

Logistics) της χώρας, μετά από 

πρωτοβουλία του Ελληνικού 

Επιμελητηριακού Επιχειρημα-

τικού Συνδέσμου Μεταφορών 

(Ε.Ε.ΣΥ.Μ), υπό τον συντονισμό 

του κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη, 

Προέδρου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επιτυχούς 

διοργάνωσης του Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Αστικές 

Εμπορευματικών Μεταφορές στις 2 Οκτωβρίου του 2021, με 

στόχο να κεφαλαιοποιήσει τις πληροφορίες και τα συμπερά-

σματα του Συνεδρίου και να 

επεξεργαστεί ένα πρώτο σχέ-

διο δράσης για τις ενέργειες 

που θα ακολουθήσουν. 

Κατά τη συνάντηση επιβεβαι-

ώθηκε το ενδιαφέρον των 

Δήμων Αθηναίων, Ιωαννιτών 

και Κορινθίων να είναι μεταξύ 

των Δήμων στους οποίους 

θα συνεχιστεί η  ενημέρωση 

για τις βέλτιστες διεθνείς και 

ευρωπαϊκές πρακτικές και 

θα εφαρμοστούν πιλοτικές 

εφαρμογές. Οι συμμετέχο-

ντες εκπρόσωποι των κομβικών φορέων για τα City Logistics 

ενημερώθηκαν για την κεντρική ιδέα και τις κλασικές δράσεις 

των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και των 

οποίων σημαντικό κομμάτι αποτελούν...                   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

2η Συντονιστική Τηλεδιάσκεψη κομβικών φορέων 
της χώρας για τα City Logistics

https://www.supply-chain.gr/2%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%b4%ce%b9%ce%ac%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%88%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%b2%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
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 Μια εταιρεία spin-off 

για τη διαχείριση της 

κυκλοφορίας των οχη-

μάτων με την επωνυμία 

deeptraffic δημιούργησαν 

οι ερευνητές του Ινστιτού-

του Βιώσιμης Κινητικότη-

τας και Δικτύων Μεταφο-

ρών του Εθνικού Κέντρου 

Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ), 

αξιοποιώντας εμπορικά τις 

ερευνητικές τους προσπά-

θειες στα ευφυή συστήματα 

μεταφορών.

«Η επωνυμία της εταιρείας, που έχει την έδρα της στην 

Θεσσαλονίκη, αντικατοπτρίζει ακριβώς την κατανόηση «σε 

βάθος» του αντικειμένου της διαχείρισης κυκλοφορίας, 

αλλά και τη χρήση τεχνολογιών deep-tech που ενσωμα-

τώνονται στο προϊόν μας» ανέφερε ο CEO της εταιρείας 

Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, ο οποίος είναι  και Διευθυ-

ντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και 

Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και 

Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον Έλληνα 

ερευνητή, η αφορμή και 

η βάση για την ανάπτυξη 

ενός προϊόντος και για τη 

δημιουργία στη συνέχεια 

της εταιρείας, υπήρξε το 

ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο 

C-Mobile, το οποίο υλοποιή-

θηκε στο πρόγραμμα της ΕΕ 

Ορίζοντας 2020. «Στο πλαί-

σιο αυτού του ευρωπαϊκού 

ερευνητικού έργου σχεδι-

άσαμε και αναπτύξαμε μια 

νέα ολοκληρωμένη τεχνο-

λογική λύση, η οποία σήμερα έχει πάρει τη μορφή εμπορι-

κού προϊόντος με την ονομασία “deeptraffic 101”. Το προ-

ϊόν μας έχει ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση της 

κυκλοφορίας οχημάτων, αξιοποιώντας τις νέες δυνατό-

τητες που παρέχονται από τα συνδεδεμένα και αυτόματα 

οχήματα, πράγμα το οποίο δε συμβαίνει στα μέχρι σήμερα 

διαθέσιμα σχετικά συστήματα της αγοράς» εξήγησε ο Δρ. 

Ευάγγελος Μητσάκης...                              περισσότερα...
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LAS_Open_Shuttle_KTX.pdf   2   18/02/2021   10:47 AM

Deeptraffic: μια deep-tech λύση για 
τη διαχείριση του κυκλοφοριακού

https://www.supply-chain.gr/deeptraffic-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-deep-tech-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%87%ce%b5%ce%af%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%ba%cf%85%ce%ba/
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Άνοιξε η πλατφόρμα για τις B2B 
συναντήσεις στα INTERNATIONAL 

MOBILITY DAYS 2021

 To σύστημα διαδικτυακής εγγραφής στο 7ο  ΙΤS Hellas 

Conference με θέμα “Transportation & Logistics 4.0: 

Exploring Innovation” άνοιξε και μπορείτε να εξασφαλί-

σετε τη θέση σας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας ΕΔΩ.

Το συνέδριο-θεσμός για τον ελληνικό χώρο των μεταφορών 

και της εφοδιαστικής διοργανώνεται από τον Ελληνικό Οργα-

νισμό Συστημάτων 

Ευφυών Μεταφο-

ρών – ITS Hellas 

στο Royal Olympic 

Hotel, στην Αθήνα, 

στις 8 και 9 Δεκεμ-

βρίου 2021.

Πρόγραμμα

Το Συνέδριο περι-

λαμβάνει επτά βασι-

κές θεματικές ενό-

τητες:

1. Διεθνείς τάσεις 

στον τομέα των Μεταφορών και την Εφοδιαστικής

2. Μεταφορές 4.0: Στρατηγικές και Προκλήσεις στην Ελλάδα

3. Ευφυή Συστήματα και νέες τεχνολογίες στην Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και τις Οδικές...                              περισσότερα...

 Η ADVANTAGE AUSTRIA 

και η O.MIND CREATIVES 

σ α ς  π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν  σ τ ο 

πολύ ενδιαφέρον 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 δικτυ-

ωθείτε με 1.300 experts και εταιρείες του κλάδου σας από 

65 χώρες.

Εγγραφείτε τώρα εδώ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Ως support 

office επιλέξτε: GRC – Advantage Austria – Athens. Παρα-

καλουθείστε τις τρεις θεματικές ενότητες: Mobility Summit 

(13.12.), Railway Forum (14.12.) και...                       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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Άρχισαν οι εγγραφές για το 
7o ITS Hellas Conference 

«Transportation & Logistics 4.0»

https://www.supply-chain.gr/%ce%ac%cf%81%cf%87%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%bf%ce%b9-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-7o-its-hellas-conference-transportation/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ac%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%be%ce%b5-%ce%b7-%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%cf%86%cf%8c%cf%81%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b9%cf%82-b2b-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%83/
https://itshellas2021-registrations.imet.gr/registration/registration.el.aspx?fbclid=IwAR11Sy5PL-mTbNNKJxAATTu4leoBn1czINg8oZjokrEZ-ECokQ0NwZLBk34
https://mobilitydays2021.b2match.io
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 Με στόχο την αμεσότερη, ταχύ-

τερη και αποτελεσματικότερη εξυ-

πηρέτηση όλων των πολιτών και την 

περαιτέρω προώθηση της ηλεκτρο-

κίνησης, το Υπουργείο Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας, σε συνεργασία 

με τον ΔΕΔΔΗΕ, παρουσιάζουν τη 

νέα εφαρμογή για την υποβολή αιτή-

σεων για συνδέσεις υποδομών φόρ-

τισης ηλεκτρικών οχημάτων στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση: https://apps.deddie.gr/

ElectricMobility/.

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του ΔΕΔΔΗΕ 

για την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του 

και τον πλήρη μετασχηματισμό του σε μια 

σύγχρονη πελατοκεντρική εταιρεία Δια-

χείρισης Δικτύων, ο Διαχειριστής δίνει 

πλέον τη δυνατότητα στους πολίτες να 

διεκπεραιώσουν πλήρως την αίτησή 

τους για σύνδεση υποδομής φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων ηλεκτρονικά. Με 

απλά βήματα μπορούν πλέον να υπο-

βάλλουν την αίτησή τους για σύνδεση 

των απαραίτητων υποδομών, είτε σε 

νέα παροχή είτε σε υφιστάμενη.

Η πρωτοβουλία αυτή που υλοποίησε με 

συνέπεια ο ΔΕΔΔΗΕ θα συμβάλλει στην 

περαιτέρω...                          περισσότερα...

 Η SARMED ανακοί-

νωσε την έναρξη της 

συνεργασίας της με 

τις εταιρείες Mlekovita 

H e l l a s  &  A S  Fo o d 

Agencies για την απο-

θήκευση των προϊόντων 

τους στις υπερσύγχρονες 

εγκαταστάσεις της στην 

Μάνδρα Αττικής, καθώς 

και την πανελλαδική δια-

νομή τους.

H Mlekovita Hellas ιδρύθηκε το 2015  με σκοπό να αντιπρο-

σωπεύσει στην ελληνική αγορά την Spoldzielnia Mleczarska 

Mlekovita (Poland), την μεγαλύτερη Γαλακτοβιομηχανία της 

Πολωνίας. Η Spoldzielnia Mleczarska Mlekovita  παράγει περισ-

σότερα από 800 προϊόντα στα εργοστάσιά της. Πρόσφατα κατα-

σκεύασε στην Πολωνία το μεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής 

σκόνης γάλακτος στην 

Ευρώπη. Η Mlekovita 

Hellas είναι γνωστή για 

την ποιότητά της και 

τις ανταγωνιστικές της 

τιμές, κυρίως σε προϊ-

όντα γάλακτος, κίτρινα 

τυριά και βούτυρα. Από 

το 2017, η γκάμα ενισχύ-

εται με έναν από τους 

πιο ανταγωνιστικούς 

κωδικούς στην βιομη-

χανία ζαχαροπλαστικής και του παγωτού, τη σκόνη γάλακτος. 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται πανελλαδικά στον χώρο της Βιο-

μηχανίας Γάλακτος, Ζαχαροπλαστικής, Super Markets, Cash 

n Carry, Χονδρεμπορικές εταιρείες.

Η AS Food Agencies αντιπροσωπεύει μερικές από τις μεγαλύτε-

ρες εταιρείες παραγωγής τροφίμων...                      περισσότερα...

Νέα online εφαρμογή από τον ΔΕΔΔΗΕ για συνδέσεις 
υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Νέα συνεργασία της Sarmed με τις εταιρείες
Mlekovita Hellas & AS Food Agencies

https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%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%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-online-%ce%b5%cf%86%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b3%ce%ae-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%b4%ce%b7%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%ad/
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 Με την ηλεκτροκίνηση να βρίσκεται στο επίκεντρο της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής της, η Nissan θα προσφέρει 

συναρπαστικά οχήματα και τεχνολογίες που ενδυναμώνουν 

την κινητικότητα των πελατών της, αλλά και της κοινωνίας.

Η Nissan Motor Co., Ltd. παρουσίασε το Nissan Ambition 

2030, το νέο μακρο-

πρόθεσμο όραμά  της 

για την ενίσχυση της 

κινητικότητας και όχι 

μόνο. Ανταποκρινόμενη 

σε κρίσιμες περιβαλ-

λοντικές και κοινωνι-

κές ανάγκες, καθώς 

και στις ανάγκες των 

πελατών της, η Nissan στοχεύει να γίνει μια πραγματικά βιώ-

σιμη αυτοκινητοβιομηχανία, οδεύοντας προς έναν κόσμο 

καθαρότερο, ασφαλέστερο και χωρίς αποκλεισμούς. Με 

αυτό το όραμα, η Nissan θέλει να προσφέρει στρατηγική 

αξία ενδυναμώνοντας τις μετακινήσεις που προσφέρουν 

σίγουρες, συναρπαστικές και πιο ολοκληρωμένες εμπειρίες 

στους πελάτες της και μέσω συνεργασιών, ενισχύουν την 

κοινωνία και οικοδομούν ένα έξυπνο οικοσύστημα, με ολο-

κληρωμένη κινητικότητα...                              περισσότερα...

 LogiMAT -the International Trade Show for Intralogistics 

Solutions and Process Management scheduled for March 

8–10, 2022, in Stuttgart- has to be postponed due to 

the renewed chal lenges 

associated with Covid-19. The 

organizer, EUROEXPO Messe- 

und Kongress-GmbH, has 

worked closely with exhibitors 

in making the decision to push 

back the event to May 31–June 

2, 2022. The LogiMAT.digital platform will be extended until 

the end of June 2022.

LogiMAT, the International Trade Show for Intralogistics 

Solutions and Process Management, will not take place as 

planned March 8–10, 2022, due to the renewed challenges 

associated with Covid-19. The organizer, EUROEXPO Messe- 

und Kongress-GmbH, has been forced to postpone LogiMAT 

to May 31–June 2, 2022, due...                    περισσότερα...

Nissan Ambition 2030: ένα όραμα 
πέρα από την κινητικότητα

LogiMAT Stuttgart postponed 
until end of May 2022 

due to current situation

https://www.supply-chain.gr/nissan-ambition-2030-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%cf%8c%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1-%cf%80%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7/
https://www.supply-chain.gr/logimat-stuttgart-postponed-until-end-of-may-2022-due-to-current-situation/

