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Η Βουλή είπε «Ναι» στην τροποποίηση
της σύμβασης για το Θριάσιο

Εγκρίθηκε από τη Βουλή η τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης του
Θριασίου, του Ιουλίου 2018. Μιλώντας
στην Ολομέλεια, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, αφού επεσήμανε την «καθοριστική σημασία της τροποποίησης» ανέφερε: «Το Θριάσιο αποτελεί για εμάς τον
πιο κρίσιμο σταθμό για να κάνουμε την
Ελλάδα κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής μας. Κάνουμε το αποφασι-

στικό βήμα ώστε να γίνει η πατρίδα μας
διεθνές hub στον τομέα των logistics».

Το πρώτο ολοκληρωμένο εμπορευματικό κέντρο

Μιλώντας στην ίδια κοινοβουλευτική
διαδικασία, ο υφυπουργός αρμόδιος
για τις Υποδομές κ. Γιώργος Καραγιάννης χαρακτήρισε την τροποποίηση της
σύμβασης παραχώρησης του Θριασίου
Πεδίου ως «το επιστέγασμα των συντονισμένων προσπαθειών όλης της προηγούμενης περιόδου».

Εξηγώντας τι σημαίνει η, ουσιαστικά, νέα
σύμβαση για το Θριάσιο, ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας
Καραμανλής, επεσήμανε: «Αποκτούμε
το πρώτο ολοκληρωμένο και σύγχρονο
εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων
μεταφορών κι αξιοποιούμε πραγματικά
τις δυνατότητες ιδίως...
περισσότερα...
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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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Επιτυχής και με πολλαπλά events η 3πλή έκθεση
MDF EXPO 2022 από την O.MIND CREATIVES
Επανήλθε επιτυχώς με φυσική μορφή
η έκθεση MDF EXPO 2022, με έμφαση
στους τομείς του κρέατος, των γαλακτοκομικών, της εστίασης, του επαγγελματικού
εξοπλισμού, αλλά και συνολικά των food
logistics, που διοργανώθηκε από την O.
MIND CREATIVES και έλαβε χώρα στις
12-14 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo.
Πλήθος κόσμου επισκέφθηκε τις δύο
εκθεσιακές αίθουσες, γνωρίζοντας από
κοντά τις λύσεις και τα προϊόντων των
200 εκθετών που κάλυψαν το σύνολο
της ελληνικής αγοράς κρέατος, γαλακτοκομίας-τυροκομίας και ψυχρής εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζοντας ουσιαστικά, ολόκληρη την αλυσίδα από την
παραγωγή και τη μεταποίηση, μέχρι την

πώληση στον τελικό καταναλωτή και στον
πελάτη της μαζικής εστίασης, καθώς και
του σχετικού εξοπλισμού που απαιτείται.
Το 3πλό αυτό εκθεσιακό γεγονός απο-

τέλεσε ένα σημείο συνάντησης για την
αγορά τροφίμων, σ’ ένα εκθεσιακό κέντρο
σύγχρονων προδιαγραφών, και για 3 ημέρες υπήρξαν εμπορικές...
περισσότερα...
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Κ. Καραμανλής: Προχωράμε το
«Sea2Sea» που θα παρακάμπτει
τα Στενά του Βοσπόρου
Οι σιδηροδρομικές και οδικές συνδέσεις Ελλάδας – Βουλγαρίας, αλλά και η συνεργασία στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
το οποίο καθίσταται ενεργειακός κόμβος ιδιαίτερης γεωπολιτικής
σημασίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή, με τον
Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, κ. Χρίστο Αλέξιεφ, τον Υπουργό Οικονομίας και Βιομηχανίας της Βουλγαρίας, κ. Νικόλα Στογιάνοφ, τον
Υπουργό Ενέργειας
της Βουλγαρίας, κ.
Ρόσεν Χριστόφ και
τον Πρέσβη της Βουλγαρίας, κ. Βαλεντίν
Ποριάζοφ.
Στην συνάντηση συμμετείχαν, επίσης,
από ελληνικής πλευράς... περισσότερα...

Design to Project
Management
for Logistics Villages &
Added Value Warehouses

Ψηφιακά όλες οι διαδικασίες
σχετικά με την κάρτα Ψηφιακού
Ταχογράφου Οδηγού
Μέσω του gov.gr,
με μια ιδιαίτερα απλή
διαδικασία, μπορούν
πλέον οι επαγγελματίες οδηγοί να εκδίδουν, να ανανεώνουν
και να αντικαθιστούν
την κάρτα Ψηφιακού
Ταχογράφου Οδηγού.
Ειδικότερα, οι επαγγελματίες οδηγοί που
διαθέτουν ισχύουσα άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες ΒΕ, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά αίτηση για τις εξής περιπτώσεις:
• Αρχική έκδοση κάρτας
• Ανανέωση κάρτας
• Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας
• Αντικατάσταση κάρτας λόγω κλοπής...

Σχεδιασµός, Μελέτη, Εγκατάσταση
& Θέση σε λειτουργία σύνθετων
Συστηµάτων & Τεχνολογιών

περισσότερα...
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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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ΕΒΕΠ: Τα επιχειρηματικά πάρκα
ζωτικά κύτταρα για την οικονομική
ανάπτυξη

Νέα ψυκτική αποθήκη στον
Αυλώνα Αττικής απέκτησε η
Alaska ColdStores Food Logistics

Το υφεσιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται στην ευρωπαϊκή οικονομία, μέσα στο οποίο καλείται να λειτουργήσει
το επιχειρείν και ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν τα
βιομηχανικά πάρκα στην ανάπτυξη της οικονομίας αποτέλεσαν τα κύρια στοιχεία στα οποία επικεντρώθηκε η συνεδρίαση
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Λόγω των αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς
σε επίπεδο όγκου
και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, η
Alaska ColdStores
Fo o d L o g i s t i c s
επενδύει σε μια νέα
ψυκτική αποθήκη,
έκτασης 22.000 κ.μ. και χωρητικότητας 6.950 παλετοθέσεων,
στον Αυλώνα Αττικής, η οποία θα είναι έτομη να υποδεχθεί τα
πρώτα προϊόντα ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσα στο 2023.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Βασίλης Κορκίδης, εστιάζοντας στην διαμορφούμενη εικόνα της ευρωπαϊκής οικονομίας, ανέφερε ότι το ευρωβαρόμετρο και οι βασικοί δείκτες επιχειρηματικού κλίματος
δείχνουν κατάσταση
ύφεσης. Σε μια αβέβαιη συνολικά ευρωπαϊκή... περισσότερα...

▸ Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3
▸ Αποθήκες 6000m σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη
2

Μέσω των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, των περισσοτέρων θερμοκρασιακών ευρών, των θαλάμων tempering, του
τμήματος συσκευασίας και των εξατομικευμένων λύσεων
πελατών, η Alaska ColdStores Food Logistics... περισσότερα...

▸ Υπηρεσίες εκκένωσης containers,
παλετοποίησης και picking
▸ ∆ιανοµές σε όλη την Ελλάδα µε
στρατηγικές συνεργασίες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (ΔΙΑΛΟΓΗΣ 10) τκ54628 | 2310754732 • ΑΘΗΝΑ ΟΡΦΕΩΣ 200 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ τκ12241 | 2103422382

info@grammadas.gr | athens@grammadas.gr
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LOGISTICS
FUNCTION

25 ΧΡΟΝΙΑ ELIKON LOGISTICS
EUROPEAN LOGISTICS OPERATOR ME ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ONE STOP SHOP IN SUPPLY CHAIN
Eφέτος είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για μια εκ των δυναμικότερα αναπτυσσόμενων ελληνικών
εταιρειών στον χώρο των μεταφορών και των 3PL, την Elikon Logistics, που γιορτάζει τα 25 χρόνια
επιτυχούς πορείας της στην αγορά και συνεχίζει με όραμα και πάθος για το μέλλον. Ο Επικεφαλής της
εταιρείας, κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους, μίλησε στο SC&L magazine για την εξέλιξη της εταιρείας όλα
αυτά τα χρόνια, τη διεθνή της εμπειρία και τους στόχους της για το μέλλον.
• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ

S

C&L_ Φέτος, η εταιρεία σας γιορτάζει
τα 25 χρόνια παρουσίας της στην
μεταφορική αγορά. Τι είναι αυτό που
σας έκανε να ξεχωρίζετε από τον
ανταγωνισμό όλα αυτά τα χρόνια; Πού
έχετε δώσει έμφαση;

Η συμπλήρωση των 25 χρόνων λειτουργία μας
-εκτός από αφορμή εορτασμού- αποτελεί χρονιά ορόσημο, έναν
σταθμό σε έναν κόσμο διαρκών αλλαγών και προκλήσεων. Από το
1996 που ιδρύθηκε και με την έναρξη της λειτουργίας της το 1997, η
Elikon Logistics δεν σταματά να εξελίσσεται, θέτοντας κάθε χρόνο πιο
υψηλούς στόχους που ενισχύουν την ανάπτυξη των συνεργατών της.
Προτεραιότητά μας παραμένει η παροχή λύσεων προσαρμοσμένων
στις διαρκώς καινούργιες ανάγκες των πελατών μας, που βιώνουν
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• ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟ ELIKON

σημαντικές προκλήσεις. Επενδύουμε συνεχώς σε νέες τεχνολογίες,
ώστε υπερήφανα να δηλώνουμε καθημερινός συνεργάτης για τον
επιχειρηματικό κόσμο.

SC&L_ Επί 25 χρόνια στηρίζετε αδιάκοπα την περιοχή
από την οποία ξεκινήσατε και αναπτυχθήκατε προς
όλη την Ευρώπη. Γιατί η Λιβαδειά; Δώστε μας την
εικόνα.
H Elikon Logistics είναι πρακτικά «παιδί» της ψηφιακής εποχής, η οποία ξεκίνησε να ανατέλλει ήδη από το 2000. Αυτό, σε συνδυασμό με την κεντρική της θέση στην Στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα την Λιβαδειά, καθώς και τη γενικότερη θέση της πάνω στην οικονομική αρτηρία Αθήνας-Θεσσα-
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λονίκης, της δίνει πρόσβαση σε όλους τους κύριους οδικούς άξονες
της χώρας, καταφέρνοντας να ενώσει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα
και να τη συνδέσει με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές και αντίστροφα. Όλα αυτά έρχονται σε συνδυασμό με την ουσιαστική αγάπη
για τον τόπο που ζούμε και τους ανθρώπους του, στους οποίους και
επενδύουμε. Με ιδιόκτητα γραφεία συνεχίζουμε να δίνουμε προστιθέμενη αξία στην περιοχή που ανέδειξε την εταιρεία μας, συμβάλλοντας στην ισορροπία της οικονομικής αλυσίδας, ενώ καλλιεργούμε,
παράλληλα, κατάλληλες και ρεαλιστικές συνθήκες για τη μελλοντική
γενιά επιχειρηματιών!

SC&L_ Συνηθίζετε να αξιοποιείτε το motto 'Europe
is our Land'. Ποιο είναι το πακέτο υπηρεσιών σας
και τι προσφέρετε στους πελάτες σας; Ποιες από τις
υπηρεσίες που προσφέρετε έχουν μεγαλύτερη ζήτηση
τα τελευταία χρόνια;
Διαθέτοντας ένα ευρωπαϊκό δίκτυο προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών, η Elikon Logistics έχει εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο European
Logistics Operator, μια μοντέρνα επιχειρησιακή πλατφόρμα που παρέχει ολιστικές λύσεις διαχείρισης εφοδιαστικής διεθνώς για όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις δραστηριότητές της να επεκτείνονται στην
Ιταλία, την Γαλλία, την Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ φτάνει και στην Ανατολική Ευρώπη, όπως
και την Βαλτική, και εν μέρει και στην Σκανδιναβία. Πλέον, η Elikon
Logistics παρέχει λύσεις στις εισαγωγές, στις εξαγωγές, στις ενδοκοινοτικές φορτώσεις και στην μεταφορά και τη διανομή ξηρού και ψυχόμενου φορτίου. Τα τελευταία χρόνια, θέλοντας να προσφέρει ακόμα
πιο tailor made λύσεις, παρέχει την υπηρεσία μεταφοράς με sprinter
van. Η υπηρεσία είναι αφιερωμένη στις αποστολές που ο χρόνος παίζει τον κύριο ρόλο, καθώς η εταιρεία μας ενώνει την Ηπειρωτική Ευρώπη σε 48 έως 72 ώρες και παραδίδει ικανοποιώντας ακόμα και τα
πιο αυστηρά deadline, απογειώνοντας τη δυναμική των πελάτων της.
Για την κάλυψη των αναγκών του πελατολογίου της και των διεθνών
μεταφορών, η Εlikon Logistics παρέχει τις απαραίτητες συνθήκες για
αποθήκευση. Στην διάθεσή της έχει ενοικιαζόμενους αποθηκευτικούς
χώρους στον Ασπρόπυργο, στην Θεσσαλονίκη και την Λιβαδειά μέσω
των οποίων διενεργούνται όλες οι παραλαβές και οι παραδόσεις των
εμπορευμάτων με οχήματα που διαθέτουν υδραυλικές πόρτες, καλύπτοντας την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Παρέχονται, επίσης,
συμπληρωματικές υπηρεσίες που δίνουν επιπρόσθετη αξία cross
docking, όπως εκφόρτωση φορτίων, παλετοποίηση, ανασυσκευασία,
προσωρινή εναπόθεση ή μακροχρόνια αποθήκευση και picking. Εκμεταλλευόμενη, επίσης, τις τεχνολογικές δεξιότητες και εφαρμόζοντας
ένα επιτυχημένο μοντέλο δικτυωτής οργάνωσης καθώς και επενδύσεις σε τεχνολογία όσο και σε άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, η επιχείρηση σήμερα διαχειρίζεται και εφαρμόζει συμβόλαια Logistics ετήσιας διάρκειας, για όλη την Ευρώπη, που επειδή τη γνωρίζουμε πολύ
καλά είναι η πατρίδα μας πια.

SC&L_ Στο ίδιο μοτίβο, οι μεταφορικές υπηρεσίες
τα τελευταία χρόνια προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πώς αντιλαμβάνεται

η Elikon Logistics τις αλλαγές αυτές και πώς
προσαρμόζεται;
Οι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί «άνεμοι» που προκαλούν
τεράστια αναστάτωση -τα διαφοροποιημένα επιτόκια, οι διαφαινόμενες ελλείψεις τροφίμων και ενέργειας, ο πόλεμος, η μεταβαλλόμενη
φύση της εργασίας και πολλά άλλα- συντείνουν να πιστέψουμε ότι
θα ζήσουμε σε καιρούς μεγάλης μεταβλητότητας. Η Εlikon Logistics,
ανταποκρινόμενη στις μεγάλες εξελίξεις που φέρνει η 4η Βιομηχανική
Επανάσταση και ειδικότερα το Logistics 4.0, εξακολουθεί να προσαρμόζεται στα σύγχρονα δεδομένα και ακολουθεί τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, το προσεχές διάστημα θα τεθεί σε λειτουργία
το web portal της Εlikon Logistics.
Στην νέα μας πλατφόρμα θα εισάγονται ηλεκτρονικά τα δεδομένα
κάθε μεταφοράς και θα αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικά αρχεία παρέχοντας τη δυνατότητα ανίχνευσης: Τιμολογίου, CMR και περαιτέρω
πληροφοριών της εκάστοτε μεταφοράς.
Μ’ αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ψηφιακή εμπειρία των πελατών μας, εξοικονομώντας χρόνο, μειώνοντας το λειτουργικό κόστος και παρέχοντας διαφάνεια και ακρίβεια στην ροή της πληροφορίας.

SC&L_ Ποιο είναι το όραμα που σας οδηγεί και ποιες
οι φιλοδοξίες σας για τα επόμενα 25 χρόνια της
εταιρείας;
Η θεμελιώδης αξία και το όραμά μας είναι να είμαστε ένα αξιόπιστο μοναδικό σημείο παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής στην φιλοσοφία One Stop Shop in Supply Chain, παραδίδοντας αυτό που υποσχόμαστε κάθε φορά, δρώντας από τον τόπο που είμαστε εγκατεστημένοι.
Φιλοδοξία μας είναι να μεγαλώσουμε κι άλλο, ώστε να καλύπτουμε
όλες τις πτυχές της εφοδιαστικής και όχι μόνο, και να παραμείνουμε
ένας European Logistics Operator που αντιλαμβάνεται την πελατεία
του. Σε κάθε περίπτωση, ο κόσμος αλλάζει και γίνεται πιο συναρπαστικός!
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Docking conveyor line

Smart picking/storage

Manual workstation
Conveyor workstation
Autonomous charging

Buffer shelving workstation

Outbound area
Packing & sorting area

Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε η αύξηση της

δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνι-

προσφέρουμε πρώτα την συμβουλευτική υποστή-

στικότητας είναι το ζητούμενο. Είτε πρόκειται για

ριξη για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης και

μια απλή αποθήκη είτε για ένα μεγάλο κέντρο δια-

μετά την υλοποίησή της, είτε με κλασικά συστήματα

νομής της Βιομηχανίας, της Λιανικής ή του 3rd party

είτε με πλήρως αυτοματοποιημένα (ρομποτικά).

logistics (3PL), η ιδανική σχέση κόστους και αποδο-

Εάν και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μας και

τικότητας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.

ψάχνετε την λύση, επικοινωνήστε μαζί μας και

Η μακρά και μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας

να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε

στον τομέα των Αποθηκευτικών Συστημάτων μας

προσδοκίες σας.

στις
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Μέχρι τις 2/12 η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση
60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ για το έτος 2023
Ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών διέλευσης ΕΔΥΜ, έτους 2023, για τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν
διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
Άδεια ΕΔΥΜ λαμβάνουν μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν
για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO
IV και άνω.
Η χορήγηση των αδειών, θα γίνει κατ’ αύξοντα αριθμό για τις πρώτες πενήντα άδειες, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης δικαιούχων
που θα καταρτιστεί κατόπιν αξιολόγησης της αποτελεσματικής χρήσης των αδειών, με βάση τις καταχωρίσεις του...
περισσότερα...

Νέα έκθεση της ΕΥ: Τα θέματα
ESG σε κρίσιμη καμπή

ΜETRO AEBE και Supply
Chain Institute συνεχίζουν
για 5η χρονιά τη συνεργασία
τους για την εκπαίδευση και
ανάπτυξη των εργαζομένων
Η METRO ΑΕΒΕ, μια 100% ελληνική εταιρεία, με σύνθετη
οργανωτική δομή που απαριθμεί περισσότερους από 11.500
εργαζόμενους, 280 καταστήματα σ’ όλη την Ελλάδα, 4 Κέντρα
Διανομής και Κεντρικά Γραφεία στη Μεταμόρφωση Αττικής,
επεκτείνει για 5η συνεχή χρονιά τη συνεργασία της με το
Supply Chain Institute.

Σύμφωνα με το The Emerging Sustainability Information
Ecosystem, μια νέα έκθεση που παρουσιάστηκε από την EY
και την Oxford Analytica, η δημοσιοποίηση πληροφοριών
και οι επενδύσεις που αφορούν σε θέματα περιβάλλοντος,
κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη τυποποίησης, ρυθμιστικού πλαισίου και κοινού σκοπού. Οι προκλήσεις αυτές επιδεινώνονται από τον αυξανόμενο πληθωρισμό
και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Όπως αναδεικνύει η έκθεση της ΕΥ, οι εντεινόμενοι προβληματισμοί για τη διατύπωση ανακριβών ή υπερβολικών ισχυρισμών ως προς τα βιώσιμα χαρακτηριστικά προϊόντων ή επιχειρήσεων ( το λεγόμενο greenwashing) αποτελούν σήμερα μια
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την αξιοπιστία και την
επιτυχία του ESG. Η αντιμετώπιση αυτών...
περισσότερα...
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Βασική προτεραιότητα της METRO αποτελεί η συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη των ανθρώπων της. Μέσα από την έως
τώρα συνεργασία, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες
από 250 ώρες εκπαίδευσης σε πάνω από...
περισσότερα...
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Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ
της PwC Ελλάδας και του
Πανεπιστημίου Πειραιώς
Στην υπογραφή μνημονίου
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με τη Σχολή
Οικονομικών Επιχειρηματικών
και Διεθνών Σπουδών, προχώρησε η PwC Ελλάδας με
στόχο τη συμβολή στην εξάλειψη του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης
και της εργασίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υπογραφή του Μνημονίου έρχεται να επισφραγίσει την ήδη επιτυχημένη συνεργασία των δύο μερών που αφορά σε συνέργειες εκπαίδευσης
και απασχόλησης των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας αποτελεί η από κοινού διοργάνωση εκδηλώσεων και ανάληψη πρωτοβουλιών που
αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών με... περισσότερα...
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Σημαντικές επενδύσεις για την
ψηφιακή μετάβαση & πράσινη
λειτουργία της ΒΙΠΕ Σίνδου
Επενδύσεις ύψους 15-20 εκατ. ευρώ πρόκειται να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του μεγάλου επενδυτικού της προγράμματος που αφορά βιομηχανικές αναπτύξεις
σε διάφορες περιοχές της χώρας και το οποίο μπορεί να φτάσει, με την κατάλληλη μόχλευση, έως και τα 300 εκατ. ευρώ.
Την ανωτέρω δήλωση έκανε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΒΑ
ΒΙΠΕ ΑΕ, κ. Αθανάσιος Ψαθάς, από το συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη με διοργάνωση
του ΙCC Eλλάδος και την
υποστήριξη των Επιμελητηρίων της Θεσσαλονίκης,
με θέμα «Η Θεσσαλονίκη
πύλη ανάπτυξης για την
Ευρώπη και την Μεσόγειο»...
περισσότερα...

Pick-it-Easy Robot
AI & robotics taking logistics
to the next level.
#integratedintelligence

LAS Solutions SA
A member of KNAPP Group

Mesogeion 226, Cholargos
GR-155 61 Greece
Tel: +30 210 6564640
sales.gr@knapp.com
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