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 H ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα δίνει 

ραντεβού με προμηθευτές, λύσεις και 

πελάτες τον ερχόμενο Νοέμβριο μεταξύ 

12-14, στο Metropolitan Expo για την 

έκθεση MDF Expo, με ένα παράλληλο 

πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα αφο-

ρούν ζητήματα που απασχολούν τους 

εμπλεκόμενους στην αλυσίδα τροφί-

μων και τα food logistics. H διοργάνωση 

του 2022 θα συγκεντρώσει στις 12 με 14 

Νοεμβρίου 2022 στο Metropolitan Expo, 

τους επαγγελματίες των τροφίμων από 

τους τομείς της παραγωγής, της μεταποί-

ησης και του food service, σ’ ένα εκθε-

σιακό event πλούσιο περιεχομένου, με 

τη συμμετοχή πολλών και σημαντικών 

επισκεπτών, τόσο από την Ελλάδα, όσο 

και από το εξωτερικό.

Πρόκειται για τους ισχυρούς κλάδους της 

ελληνικής οικονομίας, που υπηρετεί πιστά 

και σταθερά η έκθεση MDF Expo της 

διοργανώτριας εταιρείας O.MIND 

CREATIVES: Του κρέατος και των προ-

ϊόντων του (MEAT & GRILL DAYS), της 

γαλακτοκομίας και τυροκομίας (DAIRY 

EXPO), των κατεψυγμένων τροφίμων 

(FROZEN FOOD) και της ψυχρής εφο-

διαστικής αλυσίδας (FOOD LOGISTICS) 

που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο όλων 

των παραπάνω.

Στόχος της, ο επισκέπτης να βρει σε 

αυτήν λύσεις βιομηχανικού εξοπλισμού, 

διακίνησης και ...               περισσότερα...

1 ΙΟΥΛΙΟΥ - 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Το Νοέμβριο το ραντεβού της FROZEN FOOD στο 
πλαίσιο της MDF Expo με εκδηλώσεις για FOOD 

LOGISTICS

https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%bf%ce%ad%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%cf%81%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b5%ce%b2%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%b7%cf%82-frozen-food-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af/
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∆εν αρκεί να δηλώνεις
ότι κάνεις κάτι καλό...
πρέπει και να το 
πιστοποιείς δίνοντας έτσι 
το καλό παράδειγµα!

Μειώνουµε τη χρήση πόρων και πρώτων υλών. 
Αυξάνουµε το ποσοστό του ανακυκλωµένου 
περιεχοµένου στο τελικό προϊόν (πλαστικό, 
αλουµίνιο, ύφασµα κ.λπ.), δείχνοντας την 
αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή µας, 
µέσω της Πιστοποίησης «OK Recycled».

TÜV AUSTRIA Hellas

Τ: 210 5220920 | F: 210 5203990 | info@tuvaustriahellas.gr | www.tuvaustriahellas.gr
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 Στο καθεστώς, υπάγονται επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπί-

πτουν στον τομέα της μεταποίησης και της εφοδιαστικής αλυσί-

δας. Για τα επενδυτικά σχέδια – logistics 3pl, η παροχή υπηρε-

σίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δύναται να ανέρχεται μέχρι 

30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών και ο τόπος εγκα-

τάστασής τους θα πρέπει να είναι διακριτός από εγκαταστά-

σεις άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας ή 

των εταιρειών του Ομίλου...                                 περισσότερα...

 Υπό την προεδρία 

του Υπουργού Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων 

κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 

πραγματοποιήθηκε στις 

25 Ιουλίου 2022, η 4η 

συνεδρίαση της Κυβερ-

νητικής Επιτροπής Βιο-

μηχανίας, στην οποία συμμετείχαν τα μέλη των  εμπλεκόμε-

νων Υπουργείων και των κοινωνικών φορέων.

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, ολοκληρώθηκε η Εθνική 

Στρατηγική Βιομηχανίας, η οποία πλέον διαθέτει και ένα Σχέ-

διο Δράσης με 43 παρεμβάσεις (εθνικές πρωτοβουλίες, εμβλη-

ματικά έργα, προγράμματα και δράσεις), συνολικού προϋπο-

λογισμού 2,1 δις ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής 

βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδω-

νις Γεωργιάδης, «η Εθνική Στρατηγική...               περισσότερα...

Έως 75% η στήριξη σε επιχειρήσεις στο τομέα 
της Μεταποίησης και των 3PL LOGISTICS

43 παρεμβάσεις προβλέπει το Σχέδιο 
Δράσης της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής 

Βιομηχανίας

https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%89%cf%82-75-%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%be%ce%b7-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf%ce%bc/
https://www.supply-chain.gr/43-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%87%ce%ad%ce%b4%ce%b9%ce%bf-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83/
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Δουλεύετε σε δύσκολες συνθήκες; Είναι η διαχείριση της 
εφοδιαστικής σας αλυσίδας ένα hard project αλλά είστε υπέρμαχοι 
της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών για την καλύτερη αποδοτικότητα 
της δουλειάς σας; Τότε σίγουρα θέλετε έναν σύμμαχο για τα δύσκολα. 
Έναν πάροχο λύσεων τεχνολογίας που δεν θα… φοβάται να εκθέσει τα 
απαραίτητα gadgets για την ολοκλήρωση της δουλειάς σε συνθήκες 
πραγματικής εργασίας: σε συνθήκες ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας, 
σε συνθήκες σκόνης και υγρασίας εντός αποθήκης, με χρήστες 
που οφείλουν να φορούν προστατευτικά γάντια…

Η λύση λέγεται rugged smartphone συσκευές και το Galaxy 
XCover6 Pro είναι εδώ για να σας αποδείξει ότι είναι γεννημένο 
για τα δύσκολα. Οι Rugged συσκευές είναι μια κατηγορία συσκευών 
της Samsung που είναι ανθεκτικές σε πτώση, καθώς και σε νερό και 
σκόνη. Αυτό τις κάνει ιδανικές για εξωτερικές εργασίες οι οποίες 
γίνονται σε δύσκολα περιβάλλοντα όπως εργοστάσια αλλά και γενικά 
εκτός γραφείου, όπως logistics και courier. Μπορείτε να βρείτε 
παραπάνω πληροφορίες για αυτή την κατηγορία συσκευών εδώ: 
Samsung Rugged Devices for Business | Samsung Business Ελλάδα

Galaxy XCover6 Pro
Το πιο νέο και πολλά υποσχόμενο rugged smartphone της 

Samsung είναι το  Galaxy XCover6 Pro, το οποίο έχει τις ανάλογες 
πιστοποιήσεις (IP68 και MIL-STD 810H) που το καθιστούν μια 
Rugged συσκευή, κατάλληλη για χρήση σε εξωτερικό περιβάλλον 
όπου πιθανώς να υπάρχει νερό, σκόνη, υγρασία κλπ. Μπορεί να 

Galaxy XCover6 Pro
Ένα Rugged smartphone γεννημένο για τα… δύσκολα!

χρησιμοποιηθεί άνετα και με προστατευτικά γάντια καθώς υπάρχει 
μεγάλη ευαισθησία στην αφή της οθόνης. Η μπαταρία είναι επίσης 
αποσπώμενη και σε περίπτωση που αδειάσει μπορεί να αλλαχθεί 
με μια πλήρως φορτισμένη ώστε η συσκευή να είναι συνεχώς σε 
λειτουργία. Επίσης διαθέτει κουμπί XCover το οποίο μπορεί να 
προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας, ώστε 
όταν κάποιος το πατάει να κατευθύνεται αυτόματα στην εφαρμογή 
που αυτοί επιθυμούν.

Η συγκεκριμένη συσκευή διατίθεται και σε Enterprise Edition, 
το οποίο είναι ένα ειδικό πακέτο που μπορούν να επιλέξουν οι 
επιχειρήσεις και περιλαμβάνει επιπλέον:
•  Ενημερώσεις ασφαλείας για εώς και 5 χρόνια (αναλόγως τη 

συσκευή, οι πιο παλιές έχουν 4 χρόνια λήψης ενημερώσεων)
•  Διάθεση του προϊόντος στην αγορά για εώς και 2 χρόνια από 

την ημερομηνία κυκλοφορίας του
•  Το πακέτο Knox Suite*, ώστε η επιχείρηση να είναι βέβαιη πως 

τα δεδομένα της είναι ασφαλή

Περισσότερες πληροφορίες για το XCover6 Pro μπορείτε να βρείτε 
και εδώ: Galaxy XCover6 Pro Enterprise Edition (Dual SIM)| 
SM-G736BZKDEEE | Samsung Business Ελλάδα

* Περισσότερα για το Knox Suite: Knox for Enterprise Mobility | 
Samsung Knox 
Διαφημιστική καταχώρηση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε

ADVERTORIAL

https://www.samsung.com/gr/business/mobile/rugged/?utm_source=Other_Vendors&utm_medium=Content&utm_campaign=Samsung_Campaign_Name_Rugged
https://www.samsung.com/gr/business/smartphones/xcover/galaxy-xcover6-pro-sm-g736bzkdeee/?utm_source=Other_Vendors&utm_medium=Content&utm_campaign=Samsung_Campaign_Name_Galaxy_Xcover6_Pro
https://www.samsungknox.com/en/solutions/it-solutions#knox-suite/?utm_source=Other_Vendors&utm_medium=Content&utm_campaign=Samsung_Campaign_Name_Knox_Suite
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 Επικαιροποιήθηκε από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανά-

πτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) το νέο αναθεωρημένο master plan 

του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, με το οποίο αναμένεται 

να ξεμπλοκαριστεί το έργο της νέας προβλήτας κρουαζιέρας 

στο λιμάνι.

Το νέο σχέδιο ανάπτυξης του λιμένα που περιλαμβάνει τη Στρα-

τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, αναμένεται να 

αποσταλεί προς έγκριση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας 

ενώ  αναμένεται η σχετική έκδοση ...                    περισσότερα...

 Η DENELPACK S.A. για 

μια ακόμα χρονιά την τιμή 

να παραλάβει το GOLD 

Packaging Award για το 

Κέντρο Ελέγχου & Αξιο-

λόγησης Σταθερότητας 

(Packaging Center) στην 

απονομή των βραβείων 

PACKAGING AWARDS 

2022 στις 7 Ιουλίου που 

διοργάνωσε η εταιρεία 

BOUSSIAS.

H απονομή αυτού το βραβείου αποτελεί άλλη μια αναγνώριση 

της πολυετούς προσπάθειας που καταβάλλει η DENELPACK 

S.A. στην παροχή αξιόπιστης και επιστημονικά τεκμηριωμέ-

νης ολιστικής προσέγγισης σε θέματα συσκευασίας μέσα από 

προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και αντίστοιχες υπη-

ρεσίες υποστήριξης.

«Οι ομάδες της DENELPACK ...                           περισσότερα...

Επικαιροποιήθηκε το αναθεωρημένο 
master plan του ΟΛΠ από την ΕΣΑΛ

Άλλη μια ξεχωριστή τιμητική διάκριση για 
την εταιρεία DENELPACK S.A. για το 2022

https://www.supply-chain.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%ae%ce%b8%ce%b7%ce%ba%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b7%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf-master-plan/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ac%ce%bb%ce%bb%ce%b7-%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%be%ce%b5%cf%87%cf%89%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7/
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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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 Έσοδα ύψους 14,6 

εκατ. ευρώ παρουσίασε 

η Entersoft στο α’ εξά-

μηνο του 2022 έναντι 

12,6 εκατ. ευρώ στο β’ 

εξάμηνο του 2021. Σύμ-

φωνα με ανακοίνωση 

της εταιρείας, η αύξηση 

των εσόδων κατά 16% 

προήλθε κατά το ήμισυ 

(50%) οργανικά και 

κατά το υπόλοιπο από 

την εξαγορά των LogOn 

και Bit Software.

Τα κέρδη προ φόρων, 

τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν ελαφρά σε σχέση 

με το α’ εξάμηνο του 2021 στα 4,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. 

ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2021. Στο α’ εξάμηνο του 2022 δια-

πιστώθηκε σημαντική ανάπτυξη των εσόδων σε όλες τις κατη-

γορίες προϊόντων και ιδιαίτερα στην ηλεκτρονική τιμολόγηση 

(Retail Link e-Invoicing) που κατέγραψε οργανική ανάπτυξη 31% 

σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2021, καθώς και στα προϊόντα 

Logistics και Warehouse Management όπου επιτεύχθηκε αύξηση 

30% σε σχέση με το 

αντίστοιχο εξάμηνο 

του 2021. Κατά το 

πρώτο εξάμηνο παρα-

τηρήθηκε αναβολή 

αρκετών αποφάσεων 

από επιχειρήσεις για 

νέες επενδύσεις που 

εν μέρει είχε να κάνει 

με τη δυσμενή συγκυ-

ρία και εν μέρει με 

την αναμονή προκή-

ρυξης έργων ψηφια-

κού μετασχηματισμού 

τόσο από το Ταμείο 

Ανάκαμψης, όσο και από το νέο ΕΣΠΑ.

Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι τα επόμενα τρίμηνα με δεδο-

μένη την πρόσφατη εξαγορά στην Ρουμανία αλλά και τη δια-

τήρηση των θετικών μακροοικονομικών προσδοκιών για την 

ελληνική οικονομία, διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες  για 

τη διατήρηση αλλά και ενίσχυση αυτών των ρυθμών ανάπτυξης. 

Επιπλέον, η αναμενόμενη εκκίνηση έργων ενταγμένων σε προ-

γράμματα του νέου ΕΣΠΑ...                                      περισσότερα...

 H SARMED ενισχύοντας ακόμα περισσότερο τη θέση της στην 

εγχώρια αγορά, καλωσορίζει με ανακοίνωσή της τη Danone 

Nutricia (εμπορική ονομασία Numil Hellas)  στη μεγάλη οικο-

γένεια των πολύτιμων συνεργατών της. Η SARMED θα παρέ-

χει υπηρεσίες αποθήκευσης 

των γαλακτοκομικών και φυτι-

κών προϊόντων της Danone 

Nutricia στις νέες της εγκα-

ταστάσεις που βρίσκονται 

στον Ασπρόπυργο Αττικής, 

και πανελλαδικής διανομής 

του ανωτέρω προϊοντικού χαρ-

τοφυλακίου της.

Η Danone Nutricia έχει σχεδόν 100 χρόνια παρουσία στην 

Ελλάδα, με τη Nutricia να παρουσιάζει το πρώτο βρεφικό γάλα 

σε σκόνη το 1926, το Activia να λανσάρει το πρώτο «λειτουρ-

γικό» γιαούρτι το 1993 και την Alpro να συστήνει τα φυτικά ροφή-

ματα στην Ελλάδα το 2007. Ακολουθώντας πιστά την αποστολή 

της εταιρίας να προσφέρει υγεία μέσω των προϊόντων της, η 

Danone, πλησιάζει όσο ποτέ τον καταναλωτή και τις ανάγκες 

του θέτοντας ως στόχο την 

κάλυψη των αναγκών του και 

τη δημιουργία νέων, πιο βιώσι-

μων διατροφικών συνηθειών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση 

της εταιρείας “Η συνεχής εμπι-

στοσύνη ηγέτιδων εταιρειών 

στη SARMED αναδεικνύει την 

υπεροχή της στον κλάδο των 

3PL εταιρειών στην Ελλάδα. Η SARMED και η Danone Nutricia, 

έχοντας ως μοχλό ανάπτυξης την καινοτομία και την ευελι-

ξία, ξεκινούν...                                                        περισσότερα...

Entersoft: Ανοδικά έσοδα, σταθερή κερδοφορία & καλή ρευστότητα 
στο α’ εξάμηνο του 2022

Νέα στρατηγική συνεργασία Sarmed – Danone Nutricia

https://www.supply-chain.gr/entersoft-%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%ad%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%ae-%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b4%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%ba/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%ce%b3%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-sarmed-danone-nutricia/
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https://paperentry.gr
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 Το σχέδιο που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20 

Ιουλίου 2022 για την εξοικονόμηση φυσικού αερίου θα έχει 

ιδιαίτερα επιζήμιες επιπτώσεις για την ελληνική βιομηχανία 

στην περίπτωση που υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Υπουργών 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την 

Επιτροπή Ενέργειας του ΣΕΒ...                            περισσότερα...

 Εγκρίθηκε στις 22 Ιου-

λίου από την Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή το πρόγραμμα «Μετα-

φορών 2021-27» με προϋπο-

λογισμό 2,2 δις ευρώ, αρμο-

διότητας της Ειδικής Γραμ-

ματείας Διαχείρισης Προ-

γραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ, του 

Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων.

Το Πρόγραμμα χρηματο-

δοτείται με Κοινοτική Συμ-

μετοχή ύψους 1,854 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 1,289 εκατ. 

ευρώ από το ΤΣ και 565 εκατ. ευρώ από το ΕΤΠΑ. Η αναλο-

γούσα Εθνική Συμμετοχή είναι 370 εκατ. ευρώ. Η συνολική 

ΣΔΔ (Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη) του Προγράμ-

ματος ανέρχεται σε 2,224 εκατ. ευρώ.

Ενδεικτικά, 760 εκατ. ευρώ προβλέπονται για την ανάπτυξη 

βιώσιμων αστικών μεταφορών ...                           περισσότερα...

ΣΕΒ: Επιζήμιο για την ελληνική 
βιομηχανία το σχέδιο της Ε.Ε. για το 

φυσικό αέριο

Έγκριση από την Ε.Ε. του 
τομεακού προγράμματος του 

νέου ΕΣΠΑ «Μεταφορές 2021-27» 
προϋπολογισμού 2,2 δις ευρώ

https://www.supply-chain.gr/%cf%83%ce%b5%ce%b2-%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%b6%ce%ae%ce%bc%ce%b9%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b2%ce%b9%ce%bf%ce%bc%ce%b7%cf%87%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5-%ce%b5-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%ac/
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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 
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www.frozenfoodexpo.gr

• • Βιομηχανική Ψύξη

• • Food Logistics

• • Κατεψυγμένα Τρόφιμα

12-14
2022

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

METROPOLITAN EXPO

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
210 9010040
info@omind.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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 Tην Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση 

Αντιπροσωπείας του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρημα-

τικού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ)  με τον Γενικό Γραμ-

ματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύ-

σεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  κ. 

Ευάγγελο  Κυριαζόπουλο. Εκ μέρους του Ε.Ε.ΣΥ.Μ παρέστη-

σαν οι κ.κ  Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος, Παρασκευάς 

Φραντζέσκος, Α’ Αντιπρόεδρος, και Μαρία Τελεμέ, Υπεύθυνη 

Γραμματείας.

Στη συνάντηση αυτή, που έγινε σε συνέχεια συζητήσεων που 

προηγήθηκαν στο πλαίσιο της 7ης συνόδου της Νομοπαρα-

σκευαστικής Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Ν. 4302/2014 

περί Εφοδιαστικής υπό την Προεδρία του Καθηγητού του Πανε-

πιστημίου Πειραιά κ. Ευάγγελου Σαμπράκου και με παρουσία 

εκπροσώπων του Ε.Ε.ΣΥ.Μ, συζητήθηκαν οι προτάσεις του 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την εισαγωγή στο Νόμο της έννοιας «Εμπορευ-

ματικό Κέντρο» (ΕΚ) σύμφωνα με τον διεθνώς γνωστό αντί-

στοιχο όρο “Freight Village” αντικαθιστώντας το «Επιχειρη-

ματικό/Εμπορευματικό Πάρκο Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέ-

λειας» στο Άρθρο 14, παρ 1., προκειμένου να καταστεί σαφής 

η διάκριση μεταξύ: ενός ΕΚ, που αποτελεί υποδομή και εγκα-

ταστάσεις χωρικής συγκέντρωσης επιχειρήσεων μεταφορών 

και logistics έναντι απλών εγκαταστάσεων μίας επιχείρησης 

μεταφοράς / logistics για αποκλειστική χρήση από την ίδια.

Οι προτάσεις του Ε.Ε.ΣΥ.Μ περιλαμβάνουν επίσης την συμπε-

ρίληψη του όρου και προοπτικής ανάπτυξης Αστικών Κέντρων 

Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) ή αλλιώς μικρότερων Εμπο-

ρευματικών Κέντρων τοπικής εμβέλειας και με την χρήση ΣΔΙΤ, 

καθώς και προβλέψεις και προϋποθέσεις παραχώρησης χρή-

σης αιγιαλού και παραλίας για την δημιουργία Εμπορευματι-

κών Κέντρων και λιμενικών εγκαταστάσεων σε Εμπορευματικά 

Κέντρα που αναπτύσσονται πλησίον της ...               περισσότερα...

 From the beginning of 2025, MAN Truck & Bus will manufacture 

high-voltage batteries for electric trucks and buses in large-scale 

production at its Nuremberg site. To this end, the company will 

invest around 100 million euros over the next five years at the 

tradition-rich production site for combustion engines. Production 

capacities will be expanded to over 100,000 batteries per year. 

The investments in the development of battery production will 

secure 350 jobs with a promising future. This important investment 

decision was made in close cooperation between the company 

and the employee representatives and with the active support of 

Bavarian politicians. The decision gives Nuremberg’s traditional 

location a clear perspective for the future.

Initially, the batteries, which along with the engines form the heart of 

electric commercial vehicle drives, will be manufactured manually 

at the MAN plant in Nuremberg in a small series production for 

about two and a half years. Construction of large-scale production 

is scheduled to start in mid-2023 and to be completed by the end 

of 2024. MAN is thus laying the foundations for the large-scale 

industrialization of electric drive systems for trucks and buses. 

The commercial vehicle manufacturer is receiving support from the 

Bavarian State Government, which has promised a contribution of 

around 30 million euros to energy research and technology funding 

for the period 2023 to 2027, provided that the funding and budgetary 

requirements are met. These funds will be used to conduct research 

in battery assembly, cell chemistry ...                          περισσότερα...

Για Freight Villages & ΑΚΚΕ συζήτησαν αντιπροσωπεία του 
ΕΕΣΥΜ με τον Γ.Γ. Λιμένων -Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

MAN builds battery factory in Nuremberg

https://www.supply-chain.gr/%ce%b3%ce%b9%ce%b1-freight-villages-%ce%b1%ce%ba%ce%ba%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%b6%ce%ae%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b1%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%89%cf%80%ce%b5%ce%af%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/man-builds-battery-factory-in-nuremberg/
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