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 Οι ελληνικές επιχειρήσεις προσανατο-

λίζονται στην ανάπτυξη, αλλά βρίσκονται 

αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις 

λόγω διαχρονικών ρυθμιστικών αγκυλώ-

σεων, της ενεργειακής κρίσης και του 

πληθωρισμού, όπως προκύπτει από τα 

στοιχεία της ετήσιας έρευνας Business 

Pulse 2022, που διενεργεί ο ΣΕΒ.

Οι επιχειρήσεις καλούνται να διατηρή-

σουν μια εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα 

στη αντιμετώπιση της δυσμενούς συγκυ-

ρίας και στη βελτίωση της ανταγωνιστι-

κότητας. Όμως, η αλλαγή πλεύσης είναι 

εμφανής. Πάνω από τις μισές επιχειρή-

σεις (έναντι 15% το 2019 ) προσδοκούν 

επιχειρηματική ανάπτυξη, ενώ μόλις το 

15% (έναντι 43% το 2019) επιδιώκει την 

επιχειρηματική σταθερότητα.

Η θετική οικονομική κατάσταση της 

χώρας στηρίζει τις επιχειρήσεις, όπως 

και η μεγάλη πρόοδος στη ψηφιοποί-

ηση του κράτους, στη μεταρρύθμιση του 

φορολογικού πλαισίου και στην υλοποί-

ηση του ΕΣΠΑ. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις 

προτρέπουν τη δημόσια διοίκηση για 

ταχύτερη άρση της γραφειοκρατίας στην 

απονομή δικαιοσύνης...     περισσότερα...

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Business Pulse 2022 από τον ΣΕΒ: 
Οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται στην 
ανάπτυξη αλλά βρίσκονται αντιμέτωπες

με σημαντικές προκλήσεις

https://www.supply-chain.gr/business-pulse-2022-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%cf%83%ce%b5%ce%b2-%ce%bf%ce%b9-%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%80%cf%81%ce%bf%cf%83%ce%b1%ce%bd/
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άνοντας µια βασική έρευνα για την ελληνική αγορά 
ταχυµεταφορών (Courier), είναι αρκετά εύκολο να 
διαπιστώσει κανείς ορισµένα βασικά χαρακτηρι-
στικά που την καθιστούν τόσο παρόµοια, αλλά και 
τόσο διαφορετική από άλλες αγορές υπηρεσιών 
στην ελληνική οικονοµία: 

•  Υψηλός βαθµός συγκέντρωσης, καθώς περίπου το 1% των αδειοδο-
τηµένων εταιρειών συγκεντρώνει σχεδόν το 85% του συνολικού τζίρου 
και όγκου αποστολών
•  Μεγάλο πλήθος µικρών και µεσαίων παικτών στην αγορά
•  Γρήγορη ανάπτυξη της αγοράς, τα τελευταία χρόνια, κυρίως, λόγωτης 

πανδηµίας αλλά και της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εµπορίου
•  Μεταβαλλόµενες και αυξανόµενες απαιτήσεις των τελικών παραλη-

πτών
•  Σύγχρονες τάσεις βελτιστοποίησης παραδόσεων και επικοινωνίας µε 

τον τελικό παραλήπτη (last mile)

Στα παραπάνω, προστίθενται, φυσικά, και προκλήσεις, όπως η ανάγκη 
για ακριβέστερες προβλέψεις και καλύτερο έλεγχο του λειτουργικού κό-
στους, η βελτίωση της ταχύτητας και αξιοπιστίας, η αυτοµατοποίηση σε 
όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας, η µείωση καθυστερήσεων και η βελ-
τίωση της εξυπηρέτησης πελατών.

Οι συνθήκες αυτές δηµιουργούν µια νέα πραγµατικότητα που καλού-
νται να αντιµετωπίσουν όλες οι εταιρείες ταχυµεταφορών, ανεξαρτήτως 
µεγέθους, και έχει ως κοινό παρονοµαστή την εξέλιξη του τρόπου λει-
τουργίας τους. Ο συνολικός έλεγχος διαδικασιών για όλο το φάσµα λει-
τουργίας, η αυτοµατοποίηση διασύνδεσης µε νέους πελάτες (π.χ. e-shops) 
και η παροχή ευέλικτων υπηρεσιών στους τελικούς παραλήπτες καθί-
σταται απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβίωση και ανάπτυξή τους. 
Η εφαρµογή τους αυξάνει το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτηµα και συµ-
βάλλει στην επιτυχηµένη συνεργασία µε µεγάλες εµπορικές εταιρείες, 
που έχουν να διαχειριστούν ακριβώς τις ίδιες προκλήσεις. Οι γρήγορες 
και αξιόπιστες παραδόσεις, η τήρηση των Service Level Agreements 
(SLAs), η διαφάνεια στην διαδικασία παράδοσης µε έγκαιρες ειδοποιή-
σεις καθώς και η δυνατότητα τροποποίησης του χρόνου και τόπου πα-
ράδοσης από τον τελικό παραλήπτη είναι η απάντηση στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς. 

Η εξέλιξη, που προαναφέρθηκε, δεν αφορά µόνο στο σκέλος της δι-
αδικασίας παράδοσης µε τη µεγαλύτερη "ορατότητα" στον τελικό παρα-

λήπτη. Εξίσου, σηµαντικά, καθορίζει όλα τα στάδια από την παραγγελι-
οληψία, τη διαλογή και διακίνηση των αποστολών στο δίκτυο της εται-
ρείας και την καταγραφή όλων των κινήσεων σε πλήρες ιστορικό µέχρι 
την εκτέλεση παράδοσης. 

Παράλληλα, η ανάγκη αξιοποίησης κινητών συσκευών τόσο στην απο-
θήκη, όσο και στις παραλαβές - παραδόσεις (ή στα δροµολόγια) κάνουν 
απαραίτητη µια πλατφόρµα διαχείρισης αποστολών, που λειτουργεί ως 
ευέλικτο οικοσύστηµα εφαρµογών (desktop και mobile), παρέχοντας 
την απαιτούµενη λειτουργικότητα στον χρήστη απ' όπου κι αν εργάζεται. 
Η δε έµφαση στο last mile σηµαίνει, µεταξύ άλλων, την εύκολη διαµόρ-
φωση προγράµµατος δροµολογίων, λαµβάνοντας υπόψη τον ηµερήσιο 
όγκο αποστολών καθώς και άλλα χαρακτηριστικά του στόλου, την αξιο-
ποίηση ιστορικών και live δεδοµένων για τη χάραξη της βέλτιστης δια-
δροµής και την άµεση ενηµέρωση των τελικών παραληπτών για την πο-
ρεία της αποστολής (live tracking). 

Η αλυσίδα αξίας δεν σταµατά εκεί: η πλήρης αυτοµατοποίηση των 
λογιστικών διαδικασιών, η διαχείριση αντικαταβολών και παραστατικών 
καθώς και η αυτόµατη δηµιουργία τραπεζικών αρχείων από το σύστηµα 
συµβάλλει στην µείωση αστοχιών, την εξοικονόµηση πόρων και την 
βελτίωση της ταχύτητας. Εγκαταλείποντας τη λογική διαχείρισης πολλαπλών, 
ανεξάρτητων και µη διασυνδεδεµένων συστηµάτων, µια εταιρεία επενδύει, 
τελικά, στην αύξηση της παραγωγικότητας και την πλήρη και αποδοτικότερη 
αξιοποίηση των διαθέσιµων πόρων της.  

Όλα τα προαναφερθέντα αφορούν στην πραγµατικότητα που όλες οι 
εταιρείες ταχυµεταφορών έχουν αναπόφευκτα κληθεί (ή θα κληθούν πολύ 
σύντοµα) να αντιµετωπίσουν. H QUALCO, µε την ολοκληρωµένη λύση δι-
αχείρισης αποστολών και αυτοµατοποίησης διαδικασιών Deliverd (www.
deliverd.tech), δίνει τις απαντήσεις στις παραπάνω προκλήσεις µε αξιοπι-
στία και τεχνολογική αρτιότητα, καθώς µπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες 
ταχυµεταφορών να σχεδιάσουν το δικό τους αύριο, σήµερα! 

K
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ο συνολικός έλεγχος διαδικασιών για όλο το 
φάσµα λειτουργίας, η αυτοµατοποίηση διασύνδεσης 
µε νέους πελάτες (π.χ. e-shops) και η παροχή 
ευέλικτων υπηρεσιών στους τελικούς παραλήπτες 
καθίσταται απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
επιβίωση και ανάπτυξή τους

Hi-TECH

• ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆ΑΒΙΛΑΣ

 Ο Βασίλειος ∆αβιλάς είναι 
Business Development Manager 
στην QUALCO
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 Ως «ο μεγάλος ωφελημένος από την περίοδο της πανδη-

μίας» και την εποχή του e-commerce εμφανίζεται ο κλάδος των 

Logistics, στο πιο πρόσφατο Παρατηρητήριο Αξιών Logistics 

της Geoaxis (https://www.geoaxis.gr/) που αφορά στο 2022. 

Η πρόβλεψη της πιστοποιημένης εταιρείας εκτιμήσεων, είναι 

πως και για το 2023 θα συνεχιστεί η αυξανόμενη ζήτηση για 

logistics real estate με ανοδική τάση στα επίπεδα των ενοικίων, 

με μικρότερη όμως ταχύτητα και σταθεροποίηση ή ακόμη και 

ελαφρά μείωση των αποδόσεων.

Αναλυτικότερα όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι μακροπρό-

θεσμες προοπτικές που ανοίγονται για τον κλάδο είναι μονα-

δικές εάν καταφέρει η Ελλάδα να αναδειχθεί ως συγκοινωνια-

κός κόμβος στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σημείο σύνδεσης 

μεταξύ της Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας. Σε γενικές γραμ-

μές, καταγράφεται άνοδος ενοικίων για σύγχρονους αποθη-

κευτικούς χώρους της τάξεως του 5%-10%. Το Θριάσιο πεδίο 

καταλαμβάνει την μερίδα του λέοντος στις νέες αναπτύξεις σε 

αντιδιαστολή με τις λοιπές περιοχές (Ελευσίνα, Μεσόγεια, Οινό-

φυτα, Θεσσαλονίκη) όπου η πλειοψηφία του κτηριακού αποθέ-

ματος είναι αρκετά παλαιά

Επίσης, καταγράφεται πως η στροφή στο...         περισσότερα...

Δυναμική πορεία και για το 2023 στα Logistics Real Estate 
καταγράφει το Παρατηρητήριο Τιμών της Geoaxis

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2023-%cf%83%cf%84%ce%b1-logistics-real-estate-%ce%ba%ce%b1/
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LOGISTICS
MOVING

FORWARD

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
www.supplychainexpo.gr
Τ. 210 90 10 040  •  info@omind.gr 

Μαζί και η Έκθεση



5

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

LAS Solutions SA
A member of KNAPP Group

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

KNAPP-Store
The new way of  
smart automation.

#integratedintelligence

LAS_Inserate_en_210_142.indd   3 28.01.2022   11:40:51

 Πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρη-

ματοδότηση αποκτούν τέσσερα 

μεγάλα λιμάνια της χώρας, ενώ 

την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκε-

ται η διαδικασία αξιοποίησης των 

υποδομών του λιμανιού της Αλε-

ξανδρούπολης λόγω του γεω-

στρατηγικού του χαρακτήρα. Για 

το λιμάνι του Ηρακλείου επιλέ-

γεται για πρώτη φορά μία δια-

φορετική διαδικασία πριν ακόμα 

δοθεί προς αξιοποίηση σε ιδι-

ώτη επενδυτή.

Έργα αναβάθμισης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την καλύ-

τερη λειτουργία

Το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να ενεργεί ως Αρχή Σχεδιασμού Λιμένων, 

ωστόσο τα έργα αναβάθμισης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης 

που θα προχωρήσουν θα εξεταστούν πρώτα από τη διυπουργική 

επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων προκειμένου να μπορέσει 

η διαδικασία να προχωρήσει 

άμεσα και χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του 

ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήδη η Γενική Γραμ-

ματεία Λιμένων και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων έχει συντάξει το 

σχετικό σχέδιο που αφορά την 

αποκατάσταση των λειτουργικών 

βαθών στο δίαυλο του λιμανιού 

έως 2,5 χιλιόμετρα,  προκειμέ-

νου να μπορούν να εισέρχονται 

μεγάλα πολεμικά πλοία.

Επίσης, αναμένεται να υλοποιη-

θούν οδικά έργα στον εσωτερικό χώρο του λιμένα για τη διευκό-

λυνση μεταφοράς των φορτίων καθώς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 

ο διασυνδετήριος αυτοκινητόδρομος που θα συνδέει το εμπο-

ρικό λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με την Εγνατία Οδό, ένα έργο 

προϋπολογισμού 36 εκατ. ευρώ, που έχει ξεκινήσει από τον περα-

σμένο Ιανουάριο και αναμένεται να ολοκληρωθεί...      περισσότερα...

Αναβάθμιση για 4+1 ελληνικά λιμάνια μέσω ΤΑΙΠΕΔ

https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%ac%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-41-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%83%cf%89/
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H κορυφαία πλατφόρμα Supply Chain Management.
Με πλούσια τεχνολογικά εργαλεία και ξεκάθαρες διαδικασίες, 
το aberon βρίσκεται στον πυρήνα της σουίτας Entersoft SCM 
360, προσφέροντας δυνατότητες που καλύπτουν αποθήκες κάθε 
μεγέθους και πολυπλοκότητας, έως και πλήρως αυτοματοποιημένα 
κέντρα διανομής. Με την ευέλικτη, αρθρωτή και επεκτάσιμη 
αρχιτεκτονική του, το aberon αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 
καινοτόμων λύσεων στη διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360
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 Τα οφέλη από την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρε-

σιών στην Εφοδιαστική Αλυσίδα με τη δημιουργία του Ελλη-

νικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών και Logistics, παρουσι-

άστηκαν σε ειδική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 25 

Ιανουαρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, από το υπουργείο Υποδο-

μών & Μεταφορών και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας 

και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), ως αποτελέσματα του 

ευρωπαϊκού έργου FENIX...                                  περισσότερα...

 Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL) διοργάνωσε την Τετάρτη 

25 Ιανουαρίου διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα με εκπροσώ-

πους παραγωγικών φορέων με θέμα: «Ωράριο τροφοδοσίας 

επιχειρήσεων, υπεραγορών και λοιπών καταστημάτων στην 

Αττική – Περιορισμός κυκλοφορίας φορτηγών».

Αφορμή αποτέλεσε ο προβληματισμός που έχει προκαλέσει στην 

αγορά, η πρόσφατη απόφαση της Περιφέρειας Αττικής για την 

τροποποίηση του ωραρίου 

τροφοδοσίας επιχειρήσεων, 

super markets και λοιπών 

καταστημάτων. Σύμφωνα με 

την απόφαση του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Αττι-

κής, το ωράριο τροφοδο-

σίας των καταστημάτων θα 

γίνεται...        περισσότερα...

Ψηφιοποίηση Μεταφορών & 
Παρατηρητήριο Logistics μέσω 

του έργου FENIX στην Ελλάδα από 
το ΥΠΟΜΕΔΙ & ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

EEL: Διαδικτυακή στρογγυλή 
τράπεζα για τον περιορισμό 

του ωραρίου τροφοδοσίας των 
καταστημάτων

https://www.supply-chain.gr/%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%8e%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9/
https://www.supply-chain.gr/eel-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%b3%ce%b3%cf%85%ce%bb%ce%ae-%cf%84%cf%81%ce%ac%cf%80%ce%b5%ce%b6%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
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 Τις θέσεις της γνωστοποίησε η Ομάδα Αστικής Διανομής του ΙLΜΕ  

επί της υπ’ αρ. 177/2022 (Β’ 7084/31/12/2022) Απόφασης του Περιφε-

ρειακού Συμβουλίου Αττικής για τη βελτίωση της κινητικότητας εντός 

των πόλεων, προκειμένου να συμβάλλει στην οργάνωση μέτρων για 

να γίνουν τα αστικά logistics αειφόρα.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του ILME αναφέρονται τα εξής: «H μεί-

ωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης καθώς και του κυκλοφοριακού 

φόρτου σωρευτικά με την εύρυθμη λειτουργία των εμπορικών κέντρων 

των Δήμων της Αττικής αποτελεί αδιαμφισβήτητα...               περισσότερα...

 Η Human Dynamics, εταιρεία παροχής εκπαιδευμέ-

νου προσωπικού για τη διαχείριση αποθηκών, επεκτείνε-

ται στην βόρεια Ελλάδα, ανοίγοντας νέο υποκατάστημα 

στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Έχοντας πάντοτε ως επίκεντρο τους πελάτες της, η εται-

ρεία, με το νέο της υποκατάστημα, στοχεύει στην καλύ-

τερη εξυπηρέτηση, παρέχοντας ακόμα πιο ευέλικτες υπη-

ρεσίες logistics προς τρίτους.

Με πολυετή εμπειρία στον χώρο της διαχείρισης αποθη-

κών, η εταιρεία Human Dynamics  εξελίσσεται και ανα-

πτύσσεται συνεχώς, εκπαιδεύοντας το προσωπικό σε 

νέες τεχνολογίες περισυλλογής παραγγελιών και ολο-

κληρωμένων συστημάτων διαχείρισης αποθήκης (WMS). 

Μετά από 12 χρόνια, το όραμά της παραμένει ισχυρό: 

να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες και άριστα εκπαιδευ-

μένο προσωπικό.

Υπάλληλοι αποθήκης

• Φόρτωση – Εκφόρτωση...                         περισσότερα...

 Για σύγχρονες προκλήσεις και λύσεις για τις 

εταιρείες ταχυμεταφορών στην ψηφιακή εποχή, 

μιλά, με αποκλειστικό του άρθρο στο supply-chain.

gr, o κ. Βασίλης Δαβιλάς, Business Development 

Manager της QUALCO, το οποίο μπορείτε να δια-

βάσετε εδώ. 

Στο άρθρο περιγράφονται τα οφέλη της ολοκληρω-

μένης λύσης διαχείρισης αποστολών και αυτοματο-

ποίησης διαδικασιών Deliverd...             περισσότερα...

ILME:  Οι προτεινόμενες λύσεις 
πρέπει να είναι εφικτές για να γίνουν 

τα αστικά logistics αειφόρα

Human Dynamics: Με νέο υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη

Σύγχρονες Προκλήσεις 
και Λύσεις για τις εταιρείες 

Ταχυμεταφορών 
στην Ψηφιακή Εποχή

https://www.supply-chain.gr/ilme-%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b5/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%8d%ce%b3%cf%87%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b5%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
https://www.supply-chain.gr/human-dynamics-%ce%bc%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%85%cf%80%ce%bf%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af/
https://www.supply-chain.gr/wp-content/uploads/2023/01/Hitech.pdf
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 Ο Οργανισμός Λιμένος Πει-

ραιώς έχει ξεκινήσει μια νέα υπη-

ρεσία μεταφοράς αυτοκινήτων από 

κοινού με την COSCO SHIPPING 

SPECIALIZED CARRIERS CO., LTD, 

που αξιοποιεί το πλεονέκτημα της 

θέσης του λιμένα Πειραιά και προ-

σφέρει έναν καινοτόμο τρόπο μετα-

φοράς οχημάτων με πλοία πολλα-

πλών χρήσεων, έχοντας στόχο την 

παροχή υπηρεσιών logistics αυτο-

κινήτων υψηλής ποιότητας στην 

περιοχή EMEA.

Η νέα υπηρεσία αφορά τη μετα-

φορά σε ειδικά κοντέινερ, χωρη-

τικότητας 3 οχημάτων, που ονο-

μάζεται Flat Rack, εξοπλισμένα με 

ενσωματωμένες ράμπες για ευκο-

λότερη μεταφορά και τοποθέτηση 

των οχημάτων. Αυτές οι πλατφόρ-

μες έχουν πιστοποιηθεί και μπο-

ρούν να στοιβάζονται σε ύψος 3 

κοντέινερ.

Ο Πρόεδρος της ΟΛΠ Α.Ε. κ.Yu 

Zenggang, εξέφρασε την ιδιαίτερη 

ικανοποίησή του για...  περισσότερα...

 Η EY ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας παγκόσμιας συμ-

μαχίας με την Shopify Inc., έναν πάροχο βασικών διαδικτυ-

ακών υποδομών για το εμπόριο, με σκοπό να βοηθήσει τις 

επιχειρήσεις να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες του δια-

δικτυακού εμπορίου και να υποστηρίξει την πώληση ρυθμι-

ζόμενων προϊόντων.

Η συμμαχία EY–Shopify Alliance, που ιδρύθηκε στον Καναδά, 

στοχεύει να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να ενεργοποιήσουν και 

να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στο ηλεκτρονικό εμπό-

ριο με δύο τρόπους. Αφενός, μέσω των υπηρεσιών ενοποίη-

σης συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου της EY, που έχουν 

βελτιστοποιηθεί για την εφαρμογή του Shopify σε μεγάλες 

επιχειρήσεις. Αφετέρου, με τη δημιουργία...      περισσότερα...

 Η Nissan εγκαινίασε πρόσφατα μια νέα αποθήκη στις κεντρι-

κές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Ιταλία, στο Capena 

της Ρώμης. Η αποθήκη θα διαχειρίζεται τη διακίνηση ανταλ-

λακτικών και αξεσουάρ για περισσότερα από 400 συνεργεία 

στην Ιταλία. Σε αυτά περιλαμβάνονται τόσο τα επίσημα και 

συμβεβλημένα συνεργεία και φανοποιεία του δικτύου της 

Nissan, όσο και οι επείγουσες παραγγελίες για τις αντιπρο-

σωπείες της  Renault, στην κεντρική και νότια Ιταλία.

Η συγκεκριμένη εγκατάσταση κατασκευάστηκε σε χρόνο 

ρεκόρ (λιγότερο από 12 μήνες), στην ίδια τοποθεσία με την 

προηγούμενη αποθήκη, η οποία καταστράφηκε από πυρκα-

γιά τον Σεπτέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με το όραμα Ambition 2030 της Nissan, τα ζητή-

ματα βιωσιμότητας ήταν ύψιστης σημασίας κατά τη διαδικασία 

σχεδιασμού και κατασκευής της αποθήκης...      περισσότερα...

Αναβαθμισμένη υπηρεσία Flat Rack από τον ΟΛΠ 
για την μεταφορά & αποθήκευση αυτοκινήτων

Συμμαχία EY–Shopify Alliance 
για μεγιστοποίηση των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικού εμπορίου

Η Nissan εισάγει καινοτομίες 
σε νέα αποθήκη ανταλλακτικών 

της στην Ιταλία

https://www.supply-chain.gr/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%b7%cf%81%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1-flat-rack-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bf%ce%bb%cf%80/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b1%cf%87%ce%af%ce%b1-ey-shopify-alliance-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%85/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-nissan-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%ac%ce%b3%ce%b5%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%b8%ce%ae%ce%ba%ce%b7/

