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 Με πλήθος θεμάτων, πλούσια ύλη για 

συζήτηση, keynote speakers που μοιρά-

στηκαν με το κοινό διεθνείς εμπειρίες 

και εννέα πάνελ συζήτησης με εκπρο-

σώπους της πολιτείας και της αγοράς 

logistics, διεξήχθη στις 23-24 Σεπτεμ-

βρίου το 24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της 

Ελληνικής Εταιρείας Logistics, με την 

συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών του 

τομέα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Το πλαίσιο της συζήτησης έθεσε από 

την πρώτη ημέρα κατά την εναρκτή-

ρια ομιλία του ο πρόεδρος του Δ.Σ. της 

EEL, Δρ. Βασίλης Ζεϊμπέκης μιλώντας 

για πρωτοβουλίες του φορέα σε 8 βασι-

κούς άξονες, ενώ χαρακτηριστικό της 

σύμπνοιας που επικρατεί τα τελευταία 

χρόνια όσον αφορά στην αναπτυξιακή 

πορεία του κλάδου ήταν το γεγονός ότι 

τόσο οι χαιρετισμοί των επισήμων (Υπ. 

Ανάπτυξης, Υφύπ. Μεταφορών, Γ. Γρ. 

Λιμένων) συνομολόγησαν τους ίδιους 

σκοπούς, της νομοθετικής αναβάθμισης, 

της ολοκλήρωσης των επενδύσεων σε 

λιμάνια και υποδομές σιδηροδρόμων & 

σύνδεσης οδικών αξόνων, ώστε οι μελ-

λοντικές δομές σε Θριάσιο και Γκόνου 

αρχικά, να επωφελούνται τα μέγιστα.

Η είδηση του 24ου Συνεδρίου αφορούσε 

στις πρωτοβουλίες...       περισσότερα...

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ - 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

24° Πανελλήνιο Συνέδριο ΕEL_ 
Προωθώντας τα ελληνικά logistics ως αυτόνομο 

brand εκτός συνόρων

https://www.supply-chain.gr/24-%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ae%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b5el_-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%89%ce%b8%cf%8e%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b1/
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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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 Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοίνωσε 

την έκδοση της απόφασης για την προκήρυξη της Δράσης 

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περι-

οχές με ειδικό ενδιαφέρον για τη σύνδεση με τον παραγω-

γικό ιστό» στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 – Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας.

Βασικός στόχος της Δράσης είναι ενίσχυση συνεργατικών 

ερευνητικών έργων διαθεματικού χαρακτήρα, υψηλής επιστη-

μονικής και τεχνολογικής ποιότητας, με σκοπό την ενσωμά-

τωση της έρευνας και της καινοτομίας στον παραγωγικό ιστό 

της χώρας και την ανάσχεση του «brain drain».

Η Δράση έχει ως ειδικότερους στόχους:

•  Την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων 

αλλά και την συνεργασία μεταξύ...                    περισσότερα...

8 νέες εμβληματικές δράσεις που συνδέουν 
την έρευνα με τον παραγωγικό ιστό

https://www.supply-chain.gr/8-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%bc%ce%b2%ce%bb%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%ad%ce%bf/
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delivering 
what promised
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 Για τα «πράσινα» έργα υποδομών και τις πιο φιλικές στο περι-

βάλλον μεταφορές, συνομίλησε στο 17ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο 

Ενέργειας ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας 

Καραμανλής με τον Πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην 

Αθήνα, κ. Matthew Lodge.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στον σχεδιασμό του Υπουρ-

γείου Υποδομών και Μεταφορών για «πράσινα» έργα και ειδι-

κότερα στα σιδηροδρομικά ύψους 5 δισ. ευρώ και στα έργα 

νέας γενιάς, όπως αντιπλημμυρικά και φράγματα. Σημείωσε 

δε ότι αυτά είναι τα έργα που χρηματοδοτούνται πλέον από 

την Ε.Ε. και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μετα-

φορών έχει ένα διπλό στόχο: Από τη μία να επιτύχει τους στό-

χους του Green Deal για μηδενικούς ρύπους και απεξάρτηση 

από τον άνθρακα. Και από την άλλη να μεταμορφώσει την 

Ελλάδα σε κόμβο logistics της ευρύτερης περιοχής της Νοτι-

οανατολικής Ευρώπης. Στην καρδιά και των δύο στόχων, όπως 

σημείωσε, είναι ο σιδηρόδρομος.

«Αν για παράδειγμα θέλουμε η Ελλάδα να γίνει κόμβος logistics 

της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης πρέ-

πει πρώτα από όλα να αναβαθμίσουμε τον σιδηρόδρομό μας. 

Και αυτό κάνουμε. Πρέπει, επίσης, να τον συνδέσουμε με 

κέντρα logistics. Και αυτό κάνουμε στο Θριάσιο» σημείωσε 

ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε:  «Ο Πειραιάς μπορεί να παί-

ξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως λιμάνι εισόδου για όλα τα 

αγαθά που έρχονται από τη ΝΑ Ασία. Και η Θεσσαλονίκη πρέ-

πει να είναι η πύλη εξόδου για τα Βαλκάνια»...      περισσότερα...

Κώστας Καραμανλής: 
Στόχος οι μηδενικοί ρύποι και 
η μεταμόρφωση της Ελλάδας 

σε κόμβο logistics

https://www.supply-chain.gr/%ce%ba%cf%8e%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%ce%bd%ce%bb%ce%ae%cf%82-%cf%83%cf%84%cf%8c%cf%87%ce%bf%cf%82-%ce%bf%ce%b9-%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf/
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∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 202314-16
METROPOLITAN EXPO

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΕΠΟΜΕΝΗ
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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

 Δύο προσφορές για την απόκτηση του 67% του 

μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Αλε-

ξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.), παρέλαβε το ΤΑΙΠΕΔ.

Προσφορές υπέβαλαν τα εξής επενδυτικά σχήματα 

(με αλφαβητική σειρά):

•  Η  κο ι νοπραξ ία  INTERNATIONAL  PORT 

INVESTMENTS ALEXANDROUPOLIS, η οποία 

απαρτίζεται από τις εταιρείες BLACK SUMMIT 

FINANCIAL GROUP – EUROPORTS-EFA GROUP 

και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

•  Η LIBERTY PORT HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

Α.Ε. (θυγατρική QUINTANA INFRASTRUCTURE & 

DEVELOPMENT)

Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, σύμφωνα 

με τους όρους της πρόσκλησης...            περισσότερα...

Δύο προσφορές για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b9-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%be%ce%b1%ce%bd/
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ΕΙΣΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ;
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΣΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ!

Το πρόγραµµα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού χρηµατοδοτεί 
προϊόντα τεχνολογίας µε κάλυψη έως και 90% για 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Η προθεσµία αιτήσεων για τους 
δικαιούχους θα παραµείνει ανοιχτή µέχρι τις 14/09.

H Utilize είναι επίσηµος προµηθευτής στο Πρόγραµµα Ι 
"Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ". Πλέον, µέχρι τις 30/11 µπορείτε 
να ενσωµατώσετε το PaperEntry, το λογισµικό αυτόµατης 
καταχώρησης τιµολογίων στις διαδικασίες της εταιρείας 
σας!

Το ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας σχεδίασε το 
πρόγραµµα Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι και 250 άτοµα. Ο 
στόχος του προγράµµατος είναι ο εκσυγχρονισµός και η 
ενσωµάτωση καινοτόµων λειτουργιών που θα διευκολύνουν 
τις καθηµερινές διαδικασίες τους.

Το PaperEntry χρησιµοποιεί Τεχνητή Νοηµοσύνη µε στόχο 
την εξόρυξη πληροφοριών από έγγραφα όπως τιµολόγια 
αγορών, εξόδων, δελτία αποστολής κ.α. και την αυτόµατη 
καταχώρηση τους στο λογιστικό σύστηµα της εταιρείας σας! 
Το λογισµικό µας διασυνδέεται µε κάθε ERP της αγοράς και 
προσφέρει εξατοµικευµένες λύσεις ανάλογα µε τις ανάγκες 
σας.

Για να δείτε πώς λειτουργεί το PaperEntry επικοινωνήστε 
µαζί µας στο sales@paperentry.gr για να έρθει άµεσα σε 
επικοινωνία µαζί σας αντιπρόσωπος της εταιρείας µας!

Για να µάθετε περισσότερα, µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε την οµάδα του PaperEntry

To PaperEntry έχει αποσπάσει
το Χρυσό βραβείο στα Supply
Chain Awards 2022 που
διοργανώθηκαν από τη
Boussias sales@paperentry.gr | paperentry.gr

Εάν ανήκετε στην κατηγορία µικροµεσαίων επιχειρήσεων, 
µπορείτε να καλύψετε έως και 90% του κόστους του PaperEntry 
µέσω του προγράµµατος Ψηφιακού Μετασχηµατισµού!

https://paperentry.gr/
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 Η Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτο-

κινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ) με την 

συνεργασία της Πανελλήνιας Ένω-

σης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς 

(ΠΕΕΔ), συνδιοργανώνουν την ημε-

ρίδα «Βόρεια Ελλάδα – “Γέφυρα” 

μεταφορών Ανατολής – Δύσης», η 

οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρα-

σκευή 7 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο 

Grand Hotel Palace στην Θεσσαλο-

νίκη.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί να 

συμμετάσχουν ανώτατοι εκπρόσω-

ποι των Υπουργείων Εσωτερικών και 

Υποδομών & Μεταφορών, φορέων 

της Βορείου Ελλάδας (Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΕΒΕ, ΕΒΕΘ, 

ΣΒΒΕ κ.α.), εταιρειών από τον ευρύ-

τερο κλάδο των εμπορευματικών μετα-

φορών και της ναυτιλίας και επιστη-

μονικών οργανισμών. Παράλληλα, θα 

μας τιμήσουν με την  συμμετοχή τους 

ο Γενικός Γραμματέας του Παγκό-

σμιου Οργανισμού Οδικών Μετα-

φορών (IRU), κ. Umberto de Pretto, 

καθώς και ο Πρόεδρος του Οργανι-

σμού Μεταφορών των Χωρών της 

περιοχής της Μαύρης Θάλασσας 

(BSEC-URTA), κ. Eduart Kasa, oι 

οποίοι θα μας μεταφέρουν εμπει-

ρία και βέλτιστες πρακτικές από την 

παγκόσμια αγορά.

Η ημερίδα διεξάγεται με την ευκαι-

ρία της φιλοξενίας της 40ης Γενικής 

Συνέλευσης BSEC-URTA στη Θεσ-

σαλονίκη, η οποία αποκτά ξεχωριστή 

σημασία για την ενίσχυση της συνερ-

γατικότητας και την ανάπτυξη διεθνών 

δικτύων μεταφορών στις περιοχές της 

Κεντρικής Ευρώπης, των Βαλκανίων 

και της Μαύρης Θάλασσας, με επί-

κεντρο τη Βόρεια...       περισσότερα...

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

ως φορέας υλοποίησης δράσεων που χρη-

ματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης 

και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικό-

τητας «Ελλάδα 2.0», ανακοίνωσε τη δημο-

σίευση της πρόσκλησης της δράσης «Νέα 

Βιομηχανικά Πάρκα», προϋπολογισμού 63 

εκατ. ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό και την 

επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών πάρ-

κων και την ανάπτυξη νέων.

Η δράση, που θα χρηματοδοτηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση – Next Generation EU, 

στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», πρό-

κειται να συμβάλλει στην στήριξη της επιχει-

ρηματικότητας και την...           περισσότερα...

Διεθνές Συνέδριο ΟΦΑΕ-ΠΕΕΔ με θέμα «Βόρεια Ελλάδα - “Γέφυρα” 
μεταφορών Ανατολής – Δύσης» στις 7 Οκτωβρίου στην Θεσσαλονίκη

Από τις 24 Οκτωβρίου οι αιτήσεις στην δράση «Νέα Βιομηχανικά Πάρκα»

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%ad%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%b5-%cf%80%ce%b5%ce%b5%ce%b4-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-%ce%b2%cf%8c/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b9%cf%82-24-%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%89%ce%b2%cf%81%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%cf%81/


10

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

www.mdfexpo.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Βρίσκεται στο τέρµα της Αττικής Οδού, µόλις 2 χιλιόµετρα µετά τα κτίρια του 
∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Ελ. Βενιζέλος στα Σπάτα Αττικής και λίγα λεπτά από 
τον σταθµό του Μετρό και του Προαστιακού Σιδηροδρόµου. 
Η πρόσβαση στο εκθεσιακό είναι δυνατή µε αυτοκίνητο, λεωφορείο και µετρό, ενώ 
υπάρχει δωρεάν parking.

Ονοµατεπώνυµο:

Εταιρεία:

Ιδιότητα:

Ε-mail:

Τηλέφωνο:

Συµπληρώστε τα στοιχεία σας πριν από την επίσκεψή σας ή κάντε ηλεκτρονικά ∆ωρέαν Εγγραφή στο www.mdfexpo.gr

Ηµέρες και Ώρες λειτουργίας έκθεσης

Τ. 210 90 10 040 • www.mdfexpo.grΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

METROPOLITAN EXPO

ΣΑΒΒΑΤΟ
12 Νοεµβρίου

ΚΥΡΙΑΚΗ
13 Νοεµβρίου

∆ΕΥΤΕΡΑ
14 Νοεµβρίου

10:00-20:00 10:00-19:0010:00-20:00

ËðïùòçåÝï °çòïôéëÜ÷ °îÀðôùêè÷
ëáé ÆòïæÝíöî

ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ & FOOD LOGISTICS

Save The Date
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 Στην διενέργεια αρχαιρεσιών για την 

εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

προχώρησε το ILME στις 21 Σεπτεμ-

βρίου 2022. Στην φετινή Γενική Συνέ-

λευση και στις αρχαιρεσίες του ILME 

η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδο-

κία με 110 μέλη του να συμμετέχουν 

είτε με φυσική παρουσία είτε εξ απο-

στάσεως.

Φέτος, η Γενική Συνέλευση πραγμα-

τοποιήθηκε με υβριδικό τρόπο και η 

διαδικασία των εκλογών με αμι-

γώς ηλεκτρονικό τρόπο, προσφέ-

ροντας απόλυτη διαφάνεια, μυστι-

κότητα και ταχύτητα.

Μετά από μια πλούσια τριετία με το 

ομολογουμένως πολύ σημαντικό 

έργο του απερχόμενου Διοικητι-

κού Συμβουλίου, το νεοσυσταθέν 

Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδρι-

άσει τις επόμενες...    περισσότερα...

 Για δεύτερη διαδοχική χρονιά η Ελληνική Αναπτυξιακή 

Τράπεζα – HDB σε αποκλειστική συνεργασία με το Εθνικό 

Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων “Elevate Greece” ανακοί-

νωσαν, από την Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της  Δ.Ε.Θ., τον 2ο 

διαγωνισμό καινοτομίας με τίτλο “HDB Innovation Challenge”.

Στόχος του φετινού Διαγωνισμού είναι η δημιουργία μιας εξε-

λιγμένης πλατφόρμας Funding Wizard.  Η πλατφόρμα αυτή 

συγκεντρώνει και παρέχει αυτόματα πληροφορίες χρημα-

τοδότησης μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζονται  δημό-

σιοι και ιδιωτικοί φορείς παγκοσμίως. Θα είναι, δηλαδή, ένα 

aggregator πληροφόρησης με συνεχή επικαιροποίηση που θα 

περιλαμβάνει grants/ συγχρηματοδοτήσεις...    περισσότερα...

 Λίγες μέρες μετά τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας 

EV, η Nissan ανακοίνωσε την έναρξη παραγωγής του ολοκαί-

νουργιου και 100% ηλεκτρικού μοντέλου της  Townstar EV, 

που θα πωλείται σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, συμπε-

ριλαμβανομένης και της ελληνικής.

Η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του ολοκαίνουργιου Townstar 

της Nissan εντάσσεται στην «εξηλεκτρισμένη» γκάμα της 

Nissan, στο πλαίσιο του οράματος Ambition 2030 της εται-

ρείας, προσφέροντας  μια αποτελεσματική λύση κινητικότη-

τας για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που επιδι-

ώκουν να προσαρμοστούν στους μεταβαλλόμενους κανονι-

σμούς εκπομπών ρύπων, στην αυξημένη αστικοποίηση και 

την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Πατώντας στην επιτυχημένη συνταγή του  Nissan e-NV200,  

η αμιγώς  ηλεκτρική έκδοση του...                   περισσότερα...

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών για την εκλογή του νέου ΔΣ του ILME

Μέχρι τις 19/10 οι υποβολές 
αιτήσεων συμμετοχής στον 

2ο Διαγωνισμό Καινοτομίας “HDB 
Innovation Challenge”

Η Nissan ξεκινά την ευρωπαϊκή 
παραγωγή του ολοκαίνουργιου, 
αμιγώς ηλεκτρικού Townstar

https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b9%cf%82-19-10-%ce%bf%ce%b9-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%b2%ce%bf%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%b1%ce%b9%cf%84%ce%ae%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-nissan-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bf/
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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_04_2022_Layout 1  11/4/2022  12:22 μμ  Page 1
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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.  
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 H Renault συμμετείχε στην διεθνή έκθεση επαγγελματικών 

του Ανόβερο, η οποία διεξήχθη ξανά φέτος, τέσσερα χρό-

νια μετά την τελευταία διοργάνωσή της.  Στο περίπτερο της 

Renault παρουσιάστηκε όλη η σύγχρονη γκάμα των ηλεκτρι-

κών ελαφρών επαγγελματικών της.

Πριν από 10 χρόνια, η Renault λανσάρισε το αμιγώς ηλε-

κτροκίνητο Renault Kangoo, το οποίο και κατέκτησε τον τίτλο 

του «International Van of the Year» την ίδια χρονιά, κάτι που 

κανένα άλλο μοντέλο δεν είχε επιτύχει μέχρι τότε.

Το Renault Master, το 2ο πιο επιτυχημένο εμπορικά μοντέλο 

-με πωλήσεις πάνω από 3 εκατομμύρια μονάδες από το 1980 

που κυκλοφορεί- διαθέτει, επίσης, εδώ και πέντε χρόνια και 

μία ηλεκτρική έκδοση, ενισχύοντας από τότε την ηγετική θέση 

της μάρκας στην αγορά των ηλεκτρικών van.

Στο Ανόβερο, η Renault παρουσίασε το Trafic Van E-Tech 

Electric, την πρώτη ηλεκτρική έκδοση του  best-seller μοντέλου.

Οι ηλεκτρικές εκδόσεις των ελαφρών επαγγελματικών της 

Renault δεν ενέχουν κανέναν συμβιβασμό σε σύγκριση με 

τις αντίστοιχες με θερμικούς κινητήρες, καθώς προσφέρουν 

το ίδιο επίπεδο εξοπλισμού, τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια 

ευελιξία και τις ίδιες δυνατότητες εξατομίκευσης, ώστε να ικα-

νοποιούν πλήρως τις ανάγκες των...                   περισσότερα...

 Worldwide Flight Services (WFS) and Diagnose, a world 

leader in dog-handing detection, have pioneered the detection 

of undeclared shipments of lithium batteries following a six-

month trial involving thousands of cargo consignments in 

France.

WFS and Diagnose partnered in March 2022 to carry out a 

feasibility study using dogs to detect the presence of lithium 

batteries in cargo shipments, mail and baggage.

Currently, there are few means to physically check for 

undeclared lithium batteries, posing one of the biggest 

threats to flight safety due to their fire risk. At the International 

Air Transport Association’s (IATA) AGM in June, Director 

General, Willie Walsh, called on governments to develop and 

implement research methods for lithium battery detected. In 

a press statement, he said: “Airlines, shippers, manufacturers, 

and governments all want to ensure the safe transport of 

lithium batteries by air. It’s a joint responsibility. The industry 

is raising the bar to consistently apply existing standards 

and share critical information on rogue shippers. But there 

are some areas where the leadership of governments is 

critical. Stronger enforcement of existing regulations and 

the criminalisation of abuses will send a strong message to 

rogue shippers. The accelerated development of standards 

for screening, information exchange, and fire containment 

will give the industry even more effective tools to work with.”

WFS and Diagnose hope the results of their extensive trial in 

France will provide a significant step forward...    περισσότερα...

Όλη η ηλεκτρική γκάμα Renault 
παρουσιάστηκε στην διεθνή 

έκθεση επαγγελματικού 
αυτοκινήτου στο Ανόβερο

WFS and Diagnose pioneer 
the detection of undeclared 
lithium batteries using dog 

detection teams

https://www.supply-chain.gr/%cf%8c%ce%bb%ce%b7-%ce%b7-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b3%ce%ba%ce%ac%ce%bc%ce%b1-renault-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%b9%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%ba%ce%b5/
https://www.supply-chain.gr/wfs-and-diagnose-pioneer-the-detection-of-undeclared-lithium-batteries-using-dog-detection-teams/


16

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


