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

 Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση 

των LOGI.C 2022 στην Θεσσαλονίκη, τα 

γνωστά σε όλους πολυσυνέδρια LOGI.C 

επιστρέφουν στην Αθήνα, όπου στις 24 & 

25 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η καθιε-

ρωμένη διοργάνωσή τους, υποστηρίζο-

ντας τόσο τη φυσική παρουσία, όσο και 

την online συμμετοχή συνέδρων και εται-

ρειών – χορηγών, στο Athens Marriott.

Η αλλαγή κουλτούρας στο “set up” των 

μεγάλων αστικών κέντρων και στην δια-

κίνηση των προϊόντων σε συνάρτηση με 

τις τεχνολογικές εξελίξεις που έχουν 

εδραιωθεί στην παραγωγή και έχουν ανα-

μορφώσει τις παραδοσιακές αποθήκες, 

ώστε να εξυπηρετούν ταυτόχρονα φυσικά 

πολυκαταστήματα, αλλά και e-shops, 

θα αποτελούν το επίκεντρο των παρου-

σιάσεων και ομιλιών του συνεδρίου. Το 

συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο ξενο-

δοχείο Marriott της Αθήνας.

Θεματικές Ενότητες – Tι σημαίνει 

Urban(ly) Connected Supply Chains;

Στα LOGI.C 2022 στην Αθήνα, θα προσεγ-

γίσουμε την εφοδιαστική αλυσίδα, ανα-

λύοντας όλα τα βήματα εκσυγχρονισμού 

και ψηφιοποίησης που έχουν γίνει από το 

αρχικό κομμάτι της Οργάνωσης Παραγω-

γής, στην Αποθήκη, αλλά και στην Δια-

νομή & Τελική Εξυπηρέτηση B2B, φτά-

νοντας έτσι σε value chains που εξυπη-

ρετούν νέες, ευέλικτες και  Smart Cities.

Με τη συνδρομή και την επιστημονική 

επάρκεια ομάδων, όπως των In Practice 

και Optilog Advisory Services, αλλά και 

σημαντικών εταιρικών συμμετοχών, θα 

μιλήσουμε για Artificial Intelligence τόσο 

στην παραγωγή, όσο και στην αποθήκη, 

αλλά και στις διανομές.

Θα αναζητήσουμε με τη βοήθεια ακαδη-

μαϊκών, επιχειρήσεων και αναλυτών τους 

τρόπους με τους οποίους ένα σύγχρονο 

αστικό κέντρο μπορεί να ακολουθήσει 

τους όρους ...                         περισσότερα...

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 15 ΜΑΪΟΥ 2022

SAVE THE DATES για τα LOGI.C 2022 - Αθήνα 
στις 24 & 25 Ιουνίου στο Athens Marriott

https://www.supply-chain.gr/save-the-dates-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-logi-c-2022-%ce%b1%ce%b8%ce%ae%ce%bd%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-24-25-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%84%ce%bf-athens-marriot/
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TÜV AUSTRIA Hellas
Τ: +30 210 5220920 | F: +30 210 5203990 | E: info@tuvaustriahellas.gr 

Η TÜV AUSTRIA HELLAS o κορυφαίος Οργανισµός Επιθεώρησης, Ελέγχου και 
Πιστοποίησης της χώρας µας, εδώ και 25 χρόνια δραστηριοποιείται µε επιτυχία 
στην Ελλάδα. Στόχος της να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις της 
αγοράς και της επιχειρηµατικότητας, µέσα από το σχεδιασµό και την παροχή ενός 
µεγάλου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών, για όλους εκείνους  που επιθυµούν να είναι 
ανταγωνιστικοί και να παρέχουν ποιότητα και ασφάλεια.

ΕφοδιάζοÜµε και διακινοÜµε
µε ασφάλεια

www.tuvaustriahellas.gr
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 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 3η συνεδρίαση του Συμβου-

λίου Χρηστών Λιμένος Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη, 12 Μαΐου 

2022, υπό την Προεδρία του κ. Αθανάσιου Λιάγκου, Εκτελε-

στικού Προέδρου Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. και με την ενεργό συμμε-

τοχή του κ. Franco Nicola Cupolo, Διευθύνοντος Συμβούλου 

– Γενικού Εκτελεστικού Διευθυντή της ΟΛΘ Α.Ε., εκπροσώπων 

φορέων και στελεχών και συνεργατών της εταιρείας.

Οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος Θεσσα-

λονίκης αποτελούν μια σημαντική πλατφόρμα διαλόγου για 

τα μέλη της λιμενικής κοινότητας. Στόχος τους είναι η ανταλ-

λαγή απόψεων γύρω από ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και 

πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον αναπτυξιακό προσανατολι-

σμό της ΟΛΘ Α.Ε.

Στο πλαίσιο αυτό, η 3η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν 21 

εκπρόσωποι από 21 φορείς, εστίασε στην πρόοδο των μεγάλων 

αναπτυξιακών έργων υποδομής που πραγματοποιούνται στον 

Λιμένα, την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, καθώς και τη διαρκή βελτίωση της συνδεσιμότητας.

Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις σημαντικές προοπτι-

κές τουριστικής ανάπτυξης του Λιμένα, έπειτα από το δυναμικό 

ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σε συνέχεια της εξαιρετικής περ-

σινής πορείας τόσο στην Κρουαζιέρα, όσο και στην Ακτοπλοΐα.

Σχολιάζοντας τις εργασίες της συνεδρίασης, ο Εκτελεστικός 

Πρόεδρος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε., Αθανάσιος Λιάγκος, σημείωσε: 

«Για μια ακόμα φορά, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία 

της ΟΛΘ Α.Ε. και των χρηστών του Λιμένα της Θεσσαλονίκης. 

Με την ευρύτερη λιμενική κοινότητα, μοιραζόμαστε ένα κοινό 

όραμα για τη συνεχή εξέλιξη ...                              περισσότερα...

Αναπτυξιακά έργα & συνδεσιμότητα στο επίκεντρο της 3ης 
συνεδρίασης του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένος Θεσσαλονίκης

https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%80%cf%84%cf%85%ce%be%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b9%ce%bc%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5/
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 Πανελλαδική έρευνα με αντικείμενο τη χρήση υπηρεσιών ταχυ-

μεταφοράς δεμάτων και την αποτύπωση της εμπειρίας των κατανα-

λωτών διενήργησε η ΕΕΤΤ κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 

του 2022. Ειδικότερα, διερευνήθηκαν οι συνήθειες των καταναλω-

τών όσον αφορά τη χρήση υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η συνολική 

εμπειρία τους από τη συνεργασία με ταχυδρομικές επιχειρήσεις, η 

αποτίμηση της ταχύτητας παράδοσης, η γνώση για τις αυτοματοποι-

ημένες θυρίδες και η προοπτική...                                περισσότερα...

 Τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η παγκόσμια αγορά των 

οδικών μεταφορών συζητήθηκαν στις εαρινές συνεδριάσεις των 

διοικητικών οργάνων της Παγκόσμιας Ένωσης Οδικών Μεταφο-

ρών (IRU) στην Γενεύη, ενώ ελήφθησαν στρατηγικές αποφάσεις 

κι έγινε ο απολογισμός των εργασιών της παγκόσμιας Ένωσης 

για το προηγούμενο...                                                 περισσότερα...

Έρευνα ΕΕΤΤ: Οι καθυστερήσεις στις 
παραδόσεις το βασικό πρόβλημα στις 
υπηρεσίες ταχυμεταφοράς δεμάτων

Προβλήματα και ευκαιρίες των 
παγκόσμιων οδικών μεταφορών 

τέθηκαν επί τάπητος στις εαρινές 
συνεδριάσεις της IRU

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%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%ce%b5%ce%b5%cf%84%cf%84-%ce%bf%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%cf%85%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%81/
https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc/
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Entersoft WMS
Ο απόλυτος σύμμαχος της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Το τεχνολογικά προηγμένο Entersoft WMS, μέρος του Entersoft 
Supply Chain Management 360, διαθέτει λειτουργικότητες που 
στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καθημερινές επι- 
χειρησιακές διαδικασίες, τη μείωση της πολυπλοκότητας των 
λειτουργιών, τη μείωση του κόστους και την αποτελεσματική 
διαχείριση όλων των πόρων της Αποθήκης. 

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360
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 Μαζί με εκπροσώπους υπεύθυνης κατασκευαστικής ανά-

πτυξης, των τοπικών αρχών και επιχειρήσεων, η Sabine Neuß, 

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Jungheinrich AG, κήρυξε 

την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών στις 6 Μαΐου 2022. 

Σε 37.000 τετραγωνικά μέτρα θα κατασκευαστεί ένα ενεργει-

ακά αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον νέο κτήριο, για 

την παραγωγή μηχανημάτων τύπου reach truck. Εδώ, αναμέ-

νεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 350 θέσεις εργα-

σίας. Η κατασκευή πραγματοποιείται με την εταιρεία ανάπτυ-

ξης ακινήτων Panattoni χρησιμοποιώντας τη μέθοδο κατα-

σκευής built-to-suit και έχει προγραμματιστεί να ολοκληρω-

θεί την άνοιξη του 2023. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 

περίπου 60 εκατ. ευρώ.

Από το 2023, η Jungheinrich θα παράγει την τρέχουσα γενιά 

των μηχανημάτων reach truck, τα ETV 216i της POWERLiNE, 

στο Chomutov. Για την εταιρεία, το νέο εργοστάσιο αποτελεί 

κεντρικό στοιχείο για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης ως 

μέρος της στρατηγικής της 2025+ και την αύξηση της ανταγω-

νιστικότητάς της μακροπρόθεσμα.

Η Sabine Neuß, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Jungheinrich AG, αναφέρει: «Με το νέο μας εργοστάσιο, επε-

κτείνουμε τις δυνατότητες εντός του δικτύου παραγωγής μας 

στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε σε πρώιμο 

στάδιο ότι θα είμαστε σε θέση να ...                     περισσότερα...

Ξεκινά η κατασκευή του νέου εργοστασίου της Jungheinrich 
στο Chomutov της Τσεχίας

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%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%cf%85-%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%af/
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 Στο πρώτο τρίμηνο του 2022 περιορίστηκε εκ νέου η αισι-

οδοξία των συμβούλων μάνατζμεντ για την πορεία τόσο των 

βασικών οικονομικών μεγεθών, όσο και των παραγωγικών 

συντελεστών μετά από ένα έτος. Ο Γενικός Δείκτης GRe+1, ο 

οποίος είναι ο μέσος των δεικτών Οικονομικής Συγκυρίας και 

Παραγωγικών Συντελεστών, διαμορφώθηκε σε 26,8%, έναντι 

τιμής 46,7% στο τέλος του 2021. Η κάμψη όμως ήταν μικρό-

τερη έναντι του πρώτου τριμήνου του 2021, όταν ο δείκτης είχε 

τιμή 38,3%. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της μείωσης της 

τιμής και των δύο υποδεικτών, περισσότερο, όμως, του Δείκτη 

Οικονομικής Συγκυρίας.

Ειδικότερα, ο Δείκτης Οικονομικής Συγκυρίας σημείωσε κάμψη 

έναντι της τιμής που είχε το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και 

έναντι αυτής του πρώτου τριμήνου του 2021. Συγκεκριμένα, στο 

τέλος του πρώτου τριμήνου 2022, ο μέσος όρος της διαφοράς 

μεταξύ των ποσοστών «θετικών» και «αρνητικών» απαντήσεων 

για τις πέντε μεταβλητές του Δείκτη Οικονομικής Συγκυρίας (ρυθ-

μός οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επενδύσεις 

παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενι-

κού επιπέδου των τιμών) περιορίστηκε στο 20,7%, έναντι τιμής 

47,6% το προηγούμενο και 36,9% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η επιδείνωση σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2021 οφεί-

λεται στη μείωση της διαφοράς «θετικών» και «αρνητικών» εκτι-

μήσεων για όλες τις μεταβλητές του Δείκτη, ιδιαίτερα όμως των 

προσδοκιών για τη μεγέθυνση του ΑΕΠ και την ανεργία. Όσον 

αφορά στον πληθωρισμό, επισημαίνεται η αλλαγή στον τρόπο 

υπολογισμού. Η επιτάχυνσής του ρυθμού ανόδου των τιμών 

το τελευταίο τρίμηνο σε ποσοστό πολύ υψηλότερο του στόχου 

της ΕΚΤ, οδήγησε στον υπολογισμό της διαφοράς «θετικών» – 

«αρνητικών» απαντήσεων ως διαφοράς μεταξύ των ποσοστών 

εκείνων που προέβλεπαν μείωση και εκείνων που εκτιμούν ότι 

θα υπάρξει αύξηση του πληθωρισμό, αντίθετα δηλαδή από ότι 

γινόταν μέχρι τώρα που ο πληθωρισμός παρέμενε χαμηλός 

(μέση ετήσια μεταβολή το 2021 ήταν 1,2% και το 2020 -1,2%).

Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι η μεταβολή των προσδοκιών επί τα 

χείρω είναι γενική και δεν αφορά μόνο τη μεταβολή του επιπέ-

δου των τιμών. Η επιδείνωση των προσδοκιών για τα οικονομικά 

μεγέθη οφείλεται ασφαλώς στη διαφαινόμενη επιβράδυνση της 

παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας, στην αβεβαιότητα που 

δημιουργεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, στην αύξηση του πληθω-

ρισμού, η οποία φαίνεται ότι θα διαρκέσει, στην αναμενόμενη 

άνοδο των επιτοκίων ...                                         περισσότερα...

ΣΕΣΜΑ: Λιγότερο αισιόδοξοι οι σύμβουλοι μάνατζμεντ για την 
πορεία της οικονομίας το α’ τρίμηνο του 2022

 Η ομάδα της OPTILOG Advisory Services 

διοργανώνει ένα νέο webinar με τίτλο «Οργά-

νωση και εκτέλεση μεταφορικού έργου σε ένα 

σύνθετο και ανατρεπτικό περιβάλλον» την 

Παρασκευή 10 Ιουνίου και ώρες από τις 4.00 

μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.

Σύντομα θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρό-

γραμμα του ...                               περισσότερα...

Webinar για την οργάνωση και εκτέλεση μεταφορικού έργου 
στις 10/6 από την OPTILOG Advisory Services

https://www.supply-chain.gr/webinar-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bf%cf%81%ce%b3%ce%ac%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-%ce%bb%ce%b9%ce%b3%cf%8c%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf-%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%cf%8c%ce%b4%ce%bf%ce%be%ce%bf%ce%b9-%ce%bf%ce%b9-%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%bf%cf%85%ce%bb/
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Υψηλή απόδοση και 
αυτοματοποίηση με τη 
Jungheinrich.

Ευελιξία, απρόσκοπτη λειτουργία και εύκολη 
ενσωμάτωση στις ήδη υπάρχουσες δομές της αποθήκης: 
Βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες logistics σας με το νέο 
EKS 215a  - το αυτόματο μηχάνημα μεταφοράς και 
στοίβαξης παλετών σε μεγάλα ύψη.                                                                                      
Μάθετε περισσότερα εδώ: https://cutt.ly/TEfBa0s 

Υψηλή απόδοση.  
Αυτοματοποίηση με τη Jungheinrich.

6μ. 
ύψος 

ανύψωσης

Ευέλικτη
εφαρμογή
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 Η CHEP Ευρώπης, η εται-

ρεία παροχής λύσεων εφο-

διαστικής αλυσίδας, κατέ-

κτησε το Πλατινένιο Επίπεδο 

Αναγνώρισης EcoVadis για 

δεύτερη συνεχή χρονιά, για 

τα επιτεύγματά της σε επί-

πεδο αειφορίας το 2021, 

την υψηλότερη διάκριση 

που μπορεί να λάβει ένας 

πάροχος εφοδιαστικής αλυ-

σίδας, η οποία παρουσιά-

στηκε από τον πλέον αξιό-

πιστο οργανισμό αξιολόγησης της επιχειρηματικής αειφορίας 

στον κόσμο. Η Ecovadis κατατάσσει την CHEP στο κορυφαίο 

1% στην κατηγορία «Ενοικί-

αση και μίσθωση άλλων μηχα-

νημάτων, εξοπλισμού και υλι-

κών αγαθών».

Η EcoVadis αξιολογεί 75.000 

εταιρείες σε 200 κλάδους που 

δραστηριοποιούνται σε 160 

χώρες. Η μεθοδολογία της 

εστιάζει σε 21 ζητήματα, τα 

οποία διακρίνονται σε 4 θεμα-

τικούς τομείς (Περιβάλλον, 

Εργασία και Ανθρώπινα Δικαι-

ώματα, Δεοντολογία, Βιώσι-

μες Προμήθειες). Τα 21 ζητήματα ή κριτήρια βασίζονται σε διε-

θνή πρότυπα αειφορίας, όπως ...                         περισσότερα...

 Η  Indust r ia l  Truck 

Association (ITA) αναγνώ-

ρισε την δεύτερη Τρίτη κάθε 

Ιουνίου ως την Ημέρα Εθνι-

κής Ασφάλειας Περονοφό-

ρων. Στόχος της είναι η ετή-

σια υπενθύμιση της σημα-

σίας της ασφαλούς χρή-

σης περονοφόρων ανυ-

ψωτικών μηχανημάτων, η 

σωστή εκπαίδευση των χει-

ριστών και ο τακτικός έλεγχος του εξοπλισμού. H Yale Europe 

Materials Handling, μέλος της ITA, στηρίζει θερμά αυτήν την 

πρωτοβουλία.

Τα περονοφόρα μηχανήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της βιομηχανίας και του εμπο-

ρίου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Οι χειριστές περονοφόρων 

μεταφέρουν προϊόντα από 

αποθήκη σε φορτηγό ή σε 

αποβάθρα φόρτωσης, δια-

κινώντας εμπορεύματα σε 

όλο τον κόσμο. Χωρίς χειρι-

στές, ένα μεγάλο μέρος της 

εργασίας που απαιτείται για 

τη μετακίνηση παλετοποιημέ-

νων προϊόντων θα ήταν χρονοβόρα και εξαιρετικά επικίνδυνη. 

Τα περονοφόρα ανυψώνουν το βάρος, αλλά στην ανύψωση 

βαρέων φορτίων, η ασφάλεια γίνεται πρωταρχικής σημασίας.

Η ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ...                            περισσότερα...

Η CHEP Ευρώπης επιτυγχάνει κορυφαία αξιολόγηση για την 
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από την EcoVadis

ΑΝΥΜΗ ΕΠΕ: Στηρίζει στις 14/6 την «Ημέρα Εθνικής Ασφάλειας 
Περονοφόρων» με δωρεάν σεμινάρια σωστής  χρήσης & βασικής 

συντήρησης ανυψωτικών

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-chep-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%85%ce%b3%cf%87%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b1%ce%af%ce%b1-%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b5-%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-14-6-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%b8/
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

URBAN CONNECTED
SUPPLY CHAINS

Αθήνα 
24-25 Ιουνίου

SAVE THE DATE

www.logisticsconferences.gr

ΧΡΥΣΟΙ 
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΑΡΓΥΡΟΙ 
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΑΛΚΙΝΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202314-16
METROPOLITAN EXPO

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΕΠΟΜΕΝΗ
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 Το νέο eVito Van ήρθε για να προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική 

κινητικότητα, σχεδόν αθόρυβη λειτουργία χωρίς εκπομπές 

ρύπων και μια εντελώς καινούρια αίσθηση οδήγησης. Με λίγα 

λόγια, μια επαναστατική μορφή κινητικότητας χωρίς συμβιβα-

σμούς. Ακολουθώντας το πρότυπο της επιβατικής έκδοσης 

eVito Tourer, το eVito Van εξοπλίζεται με ανανεωμένο ηλε-

κτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και νέα μπαταρία 60 kWh. 

Με μηδενικούς ρύπους και πολύ μεγαλύτερη αυτονομία που 

θα αγγίζει τα 324 χιλιόμετρα (WLTP), το νέο eVito Van αντικα-

θιστά το μοντέλο που κυκλοφόρησε με επιτυχία στην αγορά το 

2018 και διευρύνει κατά πολύ τις επιλογές χρήσης. Το νέο eVito 

Van είναι διαθέσιμο προς παραγγελία και στην ελληνική αγορά.

Ταχύτερη φόρτιση – μεγαλύτερη αυτονομία

Το νέο Mercedes Benz eVito διαφέρει σε πολλά σημεία από 

τον προκάτοχό του, ενώ παράλληλα διατηρεί τα γνωστά πλε-

ονεκτήματά του. Το ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης 

βρίσκεται κάτω από το μπροστινό τμήμα του οχήματος και 

κινεί τους μπροστινούς τροχούς με μέγιστη ισχύ 85 kW. Το 

Mercedes Benz eVito Van διαθέτει έναν υδρόψυκτο φορτιστή 

οχήματος AC με μέγιστη ισχύ φόρτισης 11 kW και υποδομή 

για φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) ενώ μέσω της υπο-

δοχής φόρτισης CCS (Combined Charging System) στην αρι-

στερή πλευρά του μπροστινού προφυλακτήρα είναι εφικτή η 

ταχεία φόρτιση και με συνεχές ρεύμα (DC). Χάρη στην ισχύ 

φόρτισης που φτάνει τα 50 kW στον βασικό εξοπλισμό ή προ-

αιρετικά στα 80 kW, η μπαταρία του eVito μπορεί να φορτίζε-

ται από το 10% έως το 80% σε σταθμό ταχείας φόρτισης συνε-

χούς ρεύματος σε περίπου 50 ή 35 λεπτά, αντίστοιχα. Η μπα-

ταρία εγκατεστημένης ισχύος 66 kWh προσφέρει αυτονομία 

έως 324 χιλιόμετρα (WLTP).

Το νέο eVito Van προσφέρει πέντε βαθμίδες ανάκτησης ενέρ-

γειας ώστε η μπαταρία του να φορτίζεται ακόμη και κατά τη 

διάρκεια της οδήγησης χάρη σε μια ευφυώς σχεδιασμένη στρα-

τηγική λειτουργίας ...                                              περισσότερα...

Νέο Mercedes-Benz eVito Van. Μεγαλύτερη χωρητικότητα 
μπαταρίας για περισσότερα χιλιόμετρα

 Σε μια περίοδο παγκόσμιων αλλαγών, το IPMA Greece προσαρ-

μόζεται και εξελίσσεται στην νέα εποχή του Project Management 

διοργανώνοντας το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο στις 15 Ιουνίου 

2022 και ώρες 17:30 – 20:30.

Στο συνέδριο του IPMA Greece με θέμα «The New Era for Project 

Management» στελέχη της Αγοράς και του Project Managers 

θα έχουν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για τις επαγγελματικές 

εξελίξεις και ευκαιρίες του Project Management.

Η θεματολογία του συνεδρίου θα είναι η εξής:

• The Future of PM

• Project Marketing

• Agility-Resilience-Sustainability

• Best Practices

• Young Crew

• Certification

...                                                                           περισσότερα...

Στις 15 Ιουνίου το 1ο Διαδικτυακό Συνέδριο του IPMA Greece

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-15-%ce%b9%ce%bf%cf%85%ce%bd%ce%af%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf-1%ce%bf-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%cf%8c-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%bf-mercedes-benz-evito-van-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b7-%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%bc%cf%80%ce%b1/


16

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

SINCE 1984

ΤΑΙΝΙΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

STRETCH
FILMS

ΤΣΕΡΚΙΑ ΧΑΡΤΟΓΩΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

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

Τηλ: 210 96 20 413
Fax: 210 96 18 478

info@rollerpack.gr
www.rollerpack.gr Βρείτε μας @rollerpack.gr


