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Στην αγορά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, 

το πιο αξιόπιστο και διαδεδομένο μέσο ενημέρωσης είναι το 

περιοδικό SUPPLY CHAIN & LOGISTICS, το οποίο από το 2005, 

αποτελεί σταθερά, τη βασικότερη πηγή ενημέρωσης για όλα τα 

θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες 

του κλάδου, δίνοντας ταυτόχρονα αποτελεσματικές λύσεις και 

καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που βοηθούν τις επιχειρήσεις 

να διαφοροποιηθούν, να εξελιχθούν και να προσαρμοστούν 

στις σύγχρονες προκλήσεις που επιτάσσει η νέα πραγματικότητα 

στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Ακολουθούν οι τρόποι εταιρικής προβολής που βασίζονται 

στο σύγχρονο μάρκετινγκ του διαφημιστικού δικτύου που έχει 

αναπτύξει το περιοδικό SUPPLY CHAIN & LOGISTICS με την 

έντυπη έκδοση και τα ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει, και 

προτείνει η O.MIND CREATIVES στις επιχειρήσεις να επιλέξουν 

ή και να συνδυάσουν επενδύοντας στην ενίσχυση του εταιρικού 

τους προφίλ και διεκδικώντας ένα ακόμη ευρύτερο πελατολόγιο 

που κινείται στην αγορά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των 

Logistics.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Η O.MIND CREATIVES με πολυετή επιτυχημένη πορεία 

στην έκδοση επαγγελματικών-κλαδικών περιοδικών 

καταφέρνει με ένα επιτελείο έμπειρων και ικανών 

στελεχών να διεισδύει σε ιδιαίτερα απαιτητικές 

αγορές της ελληνικής οικονομίας και να λειτουργεί ως 

«συνδετικός κρίκος» ανάμεσα σε επαγγελματίες και 

επιχειρήσεις, πελάτες και προμηθευτές. Τα έντυπα και 

ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτει η O.MIND CREATIVES,  

αποτελούν πηγή έγκυρης ενημέρωσης και μεταφοράς 

γνώσης, αλλά και σημαντικό επικοινωνιακό «εργαλείο» 

στοχευμένης εταιρικής προβολής που κάθε επιχείρηση 

μπορεί να αξιοποιήσει και να επωφεληθεί για να 

εισέλθει σε νέες αγορές, να αυξήσει τις πωλήσεις της, 

να ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη της, 

να προσελκύσει νέους πελάτες, να γνωστοποιήσει και 

να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να 

καθιερωθεί ακόμη και ως ηγέτιδα στο είδος της.  

https://www.omind.gr
https://www.omind.gr


Οι εταιρείες που αποφασίζουν να προβάλλουν 

τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με εταιρική 

διαφήμιση στο περιοδικό SUPPLY CHAIN & 

LOGISTICS, επιλέγουν ταυτόχρονα να κάνουν 

μια δυναμική παρουσίαση στους πελάτες που 

πραγματικά τις ενδιαφέρουν μέσα από μια 

πολυτελή πολυσέλιδη έκδοση, σε mat χαρτί, 

ιδιαίτερης υφής, που αναδεικνύει με ποιότητα 

και σοβαρότητα τη διαφημιστική τους καμπάνια 

κινώντας το ενδιαφέρον των αναγνωστών. 

Το τιράζ του περιοδικού με 7.000 αντίτυπα ανά 

έκδοση, διανέμεται στους αποδέκτες του μέσω 

ΕΛΤΑ και μοιράζεται στα μεγαλύτερα συνέδρια 

και τις σημαντικότερες εκθέσεις της αγοράς. Οι 

δυνατότητες διαφήμισης ποικίλουν σε διαστάσεις 

και συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες των 

διαφημιζόμενων. Το περιοδικό SUPPLY CHAIN & 

LOGISTICS, με το κύρος και τη γοητεία της έντυπης 

έκδοσής του, καθιερώθηκε ως ένα αποτελεσματικό 

μέσο στοχευμένης διαφήμισης που δίνει τη 

δυνατότητα και την ευκαιρία στις εταιρείες να 

απολαμβάνουν και πλήθος δωρεάν ηλεκτρονικών 

παροχών -σε συνδυασμό με την έντυπη διαφήμιση 

που θα επιλέξουν- ανοίγοντας ουσιαστικά ένα 

ακόμα «παράθυρο» στον επιχειρηματικό κόσμο με 

πολλαπλά οφέλη. 

· 8 τεύχη ανά έτος
· έκδοση κάθε 45 ημέρες
· 7.000 τιράζ
· κυκλοφορεί από το 2006

Συνδρομές: syndromes@omind.gr
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διαχείριση καλλιεργειών με μείωση χρόνου & κόστους παραγωγής
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70.  EVENT_ Logistics Solutions VIII από το SCISCE. Ένα συνέδριο, πολλές 
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Ρεπορτάζ & Θέματα

Το σημείωμα του τεύχους 
Πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο και 4ο λιμάνι στη λίστα διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη ο 

Πειραιάς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία. Εντυπωσιακός ο ετήσιος ρυθμός 

ανάπτυξης του λιμανιού κατά 15,1%, όταν ο αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξης του πρώτου ευρωπαϊκού λιμένα 

(Ρόττερνταμ) ήταν μόλις 2,1%.

Σημείωση: Οι απόψεις των αρθρο-
γράφων και συνεντευξιαζόμενων 
δεν εκφράζουν απαραίτητα τις 
απόψεις του περιοδικού.

24 ΘΕΣΜΙΚΟ ΒΗΜΑ 

 

Την πολυετή παράδοση επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Γαλλίας-Ελ-

λάδας, ανέλυσε στην ομιλία του σε Επενδυτικό Φόρουμ, που τελούσε 

υπό την αιγίδα των γαλλικών Υπουργείων Εξωτερικών και Τουρισμού 

και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επι-

μελητήριο Παρισίων και την Ένωση Εμπορικών Συμβούλων Εξωτερικού 

Γαλλίας CCEF, ο Έλληνας υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κα-

ραμανλής, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «αυτή η φιλία, αυτή η συμ-

μαχία, μπορεί, για άλλη μια φορά, να μετουσιωθεί σε συνεργασίες με 

αμοιβαίο όφελος και για τις δύο χώρες. Σε win-win συμπράξεις, ιδίως 

στον τομέα των Υποδομών. Είναι ώρα να καταστήσουμε την Ελλάδα 

κόμβο της ευρύτερης περιοχής μας. Οι συνδυασμένες μεταφορές, η 

ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου μας, οι επενδύσεις σε λιμάνια 

και logistics centers, με δεδομένη τη στρατηγική θέση της χώρας μας, 

μάς προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες».

• Συμμετοχή του Υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στο 
Ελληνογαλλικό Επενδυτικό Φόρουμ

Οι σημαντικότερες θεσμικές ειδήσεις του 45θημέρου 
από τα υπουργεία Οικονομίας-Ανάπτυξης, 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος στα οποία 
είναι διαπιστευμένο το SC&L magazine

NEA ΣΤΗΛΗ

• Προωθούνται κίνητρα για την ηλεκτροκίνηση

Δέσμη κινήτρων για την απόκτηση και χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

και πιθανότατα τρόπους επιδότησης των υποδομών φόρτισης θα 

περιλαμβάνει το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση που θα παρουσιάσει 

το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντός του πρώτου εξαμήνου. 

Το ΥΠΕΝ φέρεται να εκπονεί εγχειρίδιο ανάπτυξης έξυπνων και 

πράσινων πόλεων με παραλήπτες τους δήμους που θα εξειδικεύει 

όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία σε εθνικό και κοινοτικό 

επίπεδο, ώστε να συμμετάσχουν πιο ενεργά στην ανάπτυξη της 

ηλεκτροκίνησης και ευρύτερα στην προώθηση μοντέλων βιώσιμης 

κινητικότητας στις ελληνικές πόλεις. Αυτό ήταν το μήνυμα που 

έστειλε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

του  ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μέσω της ομιλίας της στο συνέδριο 

Electromobility 2020, ενώ ο αρμόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι επιδίωξη του ενεργειακού 

επιτελείου της κυβέρνησης είναι η χρησιμοποίηση κοινοτικών πόρων 

(όπως από το ΕΣΠΑ), «ώστε να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα που θα 

ενεργοποιήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και για την ανάπτυξη των 

απαραίτητων υποδομών φόρτισης μεταξύ άλλων, αρχικά στα καίρια 

σημεία όπως αυτοκινητόδρομοι, λιμάνια και αεροδρόμια».

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) συνεχίζει να στηρίζει νέες 

επενδύσεις προτεραιότητας στην Ελλάδα, με στόχο την αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-

γής, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών επιχειρήσεων, 

την επιτάχυνση της έρευνας και καινοτομίας και τη στήριξη πρωτο-

βουλιών στους τομείς της υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού και 

της ανάπλασης αστικών περιοχών στην χώρα. Στο πλαίσιο του επεν-

δυτικού προγράμματος ύψους 18,6 δισ. ευρώ υπό το ΕΣΠΑ 2014-

2020 έχουν στηριχθεί με επιτυχία από το 2014 έργα προτεραιότη-

τας μικρής και μεσαίας κλίμακας ανά την Ελλάδα και έχουν αποφευ-

χθεί καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων με υψηλό αντίκτυπο, τα 

οποία είναι σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάκαμψη 

της οικονομίας. Συγκεκριμένα:

• Η ΕΤΕπ στηρίζει επενδύσεις συνολικού ύψους 18,6 δισ. ευρώ σε 

δράσεις για το κλίμα, υποδομές και επιχειρήσεις

• Η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί την εθνική συμμετοχή σε καίριας σημασίας 

επενδύσεις στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

• Η ΕΤΕπ χορηγεί νέο δάνειο ύψους 150 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο 

συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης ύψους 1,7 δισ. ευρώ που 

εγκρίθηκε το 2014

Το νέο δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για επενδύσεις 

προτεραιότητας στην Ελλάδα υπεγράφη στο Υπουργείο Οικονομικών 

στην Αθήνα από τον κ. Andrew McDowell, Αντιπρόεδρο της Ευρωπα-

ϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τον κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικο-

νομικών και Διοικητή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και τον 

κ. Γιάννη Τσακίρη, Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στην υπο-

γραφή παρίσταντο οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις 

Γεωργιάδης, Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής και ο 

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης.

• Η ΕΤΕπ αυξάνει τη στήριξή της προς 
επενδύσεις προτεραιότητας στην Ελλάδα 

ΒΑΣΙΚΗÊΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗÊ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣÊΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

INTELLIGENTÊOPERATIONS

ήμερα όσο ποτέ, η δυνατότητα 

να γνωρίζεις με αξιόπιστη data 

analysis τι θα σου αποφέρει το 

«α» ή το «β» σενάριο (και γίνονται 

πολλά αυτήν την περίοδο) είναι το μόνο ασφα-

λές όχημα για να σε πάει στο μέλλον. Σήμερα 

όσο ποτέ, ο κεντρικός σχεδιασμός, συντονισμός 

και έλεγχος των ενεργειών μιας επιχείρησης, με 

τη διατμηματική συνεργασία και τη χρήση των 

νέων τεχνολογιών που επιτρέπουν το business 

continuity «από απόσταση», είναι ο μόνος τρό-

πος για να εξασφαλίσει μία εταιρεία τη θέση 

της στην αγορά του αύριο, αυτή την εντελώς 

νέα και ακόμα μη αποκρυσταλωμένη νέα αγορά. 

Σήμερα όσο ποτέ, οι έξυπνες τεχνολογίες 

τόσο σε software όσο και σε hardware, οι αυ-

τοματισμοί και τα εξελιγμένα συστήματα στο 

execution, στην αποθήκευση και τη διανομή, 

είναι ο μόνος τρόπος να ανταποκριθεί η επι-

χείρηση στις απίστευτα αυξανόμενες παραδό-

σεις κατ’ οίκον. Βιαίως κατά μια έννοια, τα Κέ-

ντρα Διανομής μετατρέπονται σε “Smart Order 

Fulfilment Centers” προσπαθώντας να αποκτή-

σουν τον ρόλο για τον οποίο προορίζονταν λίγο 

αργότερα. Όπως επίσης το Personalization και 

το Micro-Targeting, έννοιες που μας απασχο-

λούσαν μέχρι προσφάτως, αποκτούν σήμερα 

γρήγορα τη διάσταση της προσωπικής εξυπη-

ρέτησης στο home delivery και των επειγόντων 

παραδόσεων υγειονομικού υλικού σε συγκεκρι-

μένες ομάδες. Σήμερα όσο ποτέ, όλα όσα θα 

συζητούσαμε «χθες», στο συνέδριο “Intelligent 

Operations” τον περασμένο Μάρτιο, αποκτούν 

διπλό νόημα για το μέλλον. 

Οι συντελεστές λοιπόν του συνεδρίου, μέ-

χρις ότου ανταλλάξουμε εκ νέου απόψεις και 

εμπειρίες στις 30 Ιουνίου, σάς παρουσιάζουμε 

γιατί οι έξυπνες Λειτουργίες και η έξυπνη Εφο-

διαστική Αλυσίδα είναι η βάση που εγγυάται 

την επιχειρησιακή συνέχεια και την κάλυψη των 

νέων αναγκών των καταναλωτών και πελατών, 

που σήμερα προφανώς δίνουν άλλη προτεραιό-

τητα και άλλο νόημα στο Customer Experience. 

• The art of execution: χάραξη νέας στρατη-

γικής με βάση την «εφαρμοσιμότητα» (Μάριος 

Λουκαΐδης, +praxis)

• Customer Experience σε καταναλωτές και πε-

λάτες άλλου πλέον προφίλ (Κατερίνα Νικολάου, 

ΕΕΔΕ, Vivid Vibes) 

• Business Transformation από νέα αφετηρία 

(Ξένια Κούρτογλου, Focus Bari) 

• Voice of the Customer: γιατί χρειάζεται να 

«ακούμε» τους πελάτες με νέα εργαλεία και με-

θόδους (Κάτια Σταθάκη, Vodafone) 

• Demand sensing: στο επίκεντρο ο καταναλω-

τής (Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος, Ahold / ΑΒ 

Βασιλόπουλος) 

• What to do now & next (Κωνσταντίνος Γεωρ-

γίου, Accenture) 

• Η ματιά του Operations Manager (Άγγελος 

Δελής, LG Electronics) 

• Το Integrated Business Planning, παράγοντας 

διαφοροποίησης (Βασίλης Παπακώστας, EY) 

• Απαραίτητη η αυτοματοποίηση της Εφοδι-

αστικής Αλυσίδας ειδικά στην εποχή του ηλε-

κτρονικού εμπορίου (Γιάννης Μελετλίδης, 

Mantis) 

• Κεντρικός Σχεδιασμός και Έλεγχος των 

Διαδικασιών της Επιχείρησης πιο επίκαιρος 

και αναγκαίος από ποτέ (Ζήσης Δουγαλής, 

Αθηναϊκή Ζυθοποιία)

• Πώς έχει αλλάξει ο χάρτης των αποθεμάτων 

σήμερα στις εταιρείες FMCG (Δημήτρης Βελου-

δάκης, Coca Cola 3E) 

• Ελπίζοντας για το καλύτερο, αλλά προγραμ-

ματίζοντας για το χειρότερο με την υποστήριξη 

του SAP Integrated Business Planning (Διονύ-

σης Σαββίδης, Step One) 

• Οι νέες εποχές απαιτούν ο κύκλος της ανά-

λυσης-απόφασης-αξιολόγησης να είναι πολύ 

ταχύτερος (Βασίλης Ζορμπάς, Σύμβουλος) 

• Η τεχνολογία, οι αυτοματισμοί και τα 

Intelligent Operations, στυλοβάτες των επι-

χειρήσεων (Δημήτρης Σιαπάτης, Jungheinrich 

Hellas) 

• Επιτάχυνση μέσω Cloud-based περιβάλ-

λοντος (Γουλιέλμος Αλεξίου, Toyota Material 

Handling Greece)

• Διατηρώντας την αλυσίδα αξίας και αυξά-

νοντας την απόδοση (Σωτήρης Μαρινάκης, 

Logistics Way) 

Σήμερα όσο ποτέ, χρειάζεται να σπάσουμε 

τα στεγανά. “Breaking the silos” στο απρόβλε-

πτο, ευμετάβλητο και αυξημένου ρίσκου περι-

βάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις. 

Η «συστράτευση» των εταιρικών δυνάμεων, ο 

ενιαίος προγραμματισμός με real-time data και 

το smart execution, είναι μονόδρομος για κάθε 

επαγγελματία που επιδιώκει τη συνεχή εξέλιξη 

του ιδίου και της επιχείρησής του. 
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• ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΡΓΥΡΟΥ

Η Μαριλένα 
Αργυρού είναι  

Owner & Managing 
Director OPERATIONS 
CENTER 

WHAT-IF SCENARIO ME ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

από τη μία ζώνη στην άλλη. Το κόστος τους είναι περίπου 1.000-
1.500 ευρώ. Οι εργαζόμενοι αντιστοιχίζονται σε μία και μόνο ζώνη 
και απαγορεύεται να πάνε σε άλλη μη τυχόν και την επιμολύνουν. 
Τα προϊόντα από τη μία ζώνη στην άλλη μπορεί να μεταφέρονται 
με έναν ελαφρύ τύπου βαρυτικό ραουλόδρομο. Έτσι, αν μολυν-
θεί εργαζόμενος που δουλεύει σε μία ζώνη, αυτή κλείνει π.χ. για 
2 ημέρες, οι εργαζόμενοι πάνε σε 14 ημέρες καραντίνα αλλά μετά 
από 2 ημέρες ξαναλειτουργεί η ζώνη με εργαζόμενους από τις 
άλλες ζώνες. Προτείνεται οι εργαζόμενοι να φορούν κονκάρδες με 
το χρώμα κάθε ζώνης για να γίνεται έλεγχος. Συνήθως μπορούν να 
γίνουν 2 ζώνες (inbound – outbound). Πρέπει να υπάρχουν του-
αλέτες σε κάθε ζώνη. Όσον αφορά τα εστιατόρια, μπορούν να 
λυθούν με προσωρινά τραπέζια σε κάθε ζώνη. Έτσι εξασφαλίζεται 
η επιχειρησιακή συνέχεια λειτουργίας της αποθήκης.

5. CROSS FUNCTIONAL TEAMS. ΒΑΡΔΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Είπαμε προηγουμένως για προσωπικό ανά ζώνη. Πρέπει 
όμως το τυχόν εξειδικευμένο προσωπικό (π.χ. οδηγοί περονο-
φόρων) να σπάσει στις ζώνες. Μπορούν να γίνουν και βάρδιες 
αρκεί να έχουν χρονική απόσταση μεταξύ τους (π.χ. 20 λεπτά) και 
στο ενδιάμεσο διάστημα να απολυμαίνονται οι χώροι (δύσκολο). 
Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Επίσης οι εργαζόμενοι να τηρούν 
αποστάσεις μεταξύ τους. Για παράδειγμα σε αποθήκη ζωγράφι-
σαν στο πάτωμα βελάκια με απόσταση 2 μ. μεταξύ τους και είπαν 
στους pickers να κρατούν αποστάσεις ίσες με 2 βέλη (άρα 4 μ.). 
Επίσης αραίωση των καθισμάτων στο εστιατόριο και διαλείμματα 
σε βάρδιες. Σημαντικό η μεταφορά του προσωπικού. Απαγορεύ-
εται να έρχονται με το ίδιο μέσο εργαζόμενοι που ανήκουν σε 
διαφορετικές ζώνες. Δύσκολο όταν τη μεταφορά την αναλαμβά-
νει η αποθήκη (ειδικά από σταθμούς μέσων δημόσιας συγκοινω-
νίας μέχρι την αποθήκη).

6. ROTATION ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΑΔΕΙΕΣ. ΡΟΛΟΙ

Όσο μπορούμε δίνουμε άδειες στο προσωπικό, ώστε να δημι-
ουργήσουμε εφεδρείες και αν συμβεί πρόβλημα να έχουμε 
άτομα να γυρίσουν να εργαστούν. Εφεδρείες μπορούμε να δημι-
ουργήσουμε και με rotation προσωπικού, εκπαιδεύοντάς το, 
να εκτελεί εργασίες και άλλων τμημάτων (π.χ. από λογιστή-
ριο σε customer service, από ποιοτικό έλεγχο σε παραλαβές, 
κ.λπ.). Εφεδρείες μπορούμε να αναζητήσουμε και από εταιρείες 
μίσθωσης προσωπικού.

7. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ - ΟΧΥΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αφού είναι Πόλεμος, η αποθήκη είναι το στρατόπεδό μας. Άρα 
το οχυρώνουμε. Μέσα απολύμανσης στις εισόδους και προστα-
τευτικά μέσα για τους εισερχόμενους. Ελαχιστοποίηση εισερχό-
μενων. Κονκάρδα που τους λέει ποια ζώνη επιτρέπεται να επι-
σκεφτούν. Σημασμένη όδευση για το που επιτρέπεται να πάνε. 
Οδηγοί από μολυσμένες χώρες, αλλά και όλοι οι οδηγοί δεν 
βγαίνουν από την καμπίνα τους. Τους φτιάχνουμε ειδική εξωτε-
ρική τουαλέτα (μεταφερόμενη) για τις ανάγκες τους. Και όπως 
είπαμε τα έντυπα σε ζελατίνες και τα παραλαμβάνουμε με γάντια.

8. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. SCANNING. ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Είναι ευκαιρία για ψηφιοποίηση των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Ό,τι έντυπο παραλαμβάνουμε σκανάρεται και μετά διανέμεται. 
Λέμε στους προμηθευτές να μας στέλνουν τα συνοδευτικά έντυπα 
ηλεκτρονικά. Εφαρμόζουμε ηλεκτρονική υπογραφή. Εφαρμό-
ζουμε EDI. Και βέβαια, τηλεργασία όπου είναι εφικτό.

9. ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Όσα μέτρα και αν λάβουμε υπάρχει κίνδυνος η αποθήκη 
μας να μπει σε καραντίνα λόγω του προσωπικού της. Και δεν 
είναι εύκολο να μην τροφοδοτούμε την αγορά για 14 ημέρες. 
Προτείνεται να διασπείρουμε απόθεμα σε περισσότερες των μία 
εγκαταστάσεις, και ει δυνατόν με γεωγραφική απόσταση (π.χ. 
Αθήνα/Θεσσαλονίκη). Έτσι αν υπάρξει πρόβλημα στη μία, η 
άλλη μπορεί να συνεχίζει να καλύπτει το δίκτυο. Εδώ μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν οι ειδικοί συνεργάτες μας, ή εξωτερικοί 3PL 
συνεργάτες. Και βέβαια δεν διαχέουμε τα πάντα. Βασικά τους Α 
κωδικούς. Όσο κρατείται κλειστό το retail μπορεί η αποθήκη να 
κάνει direct shipments σε πελάτες.

10. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SOURCING ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Κανείς δεν ξέρει ποιες χώρες θα κλείσουν τα σύνορα. Ήδη 
πολλές παραγωγικές εταιρείες που προμηθεύονταν α’ ύλες από 
την Ιταλία έχουν μεγάλο πρόβλημα. Χρήση περισσότερων εναλ-
λακτικών προμηθευτών. Το SOP (που προτείνουμε να μετασχη-
ματιστεί σε BCF) θα αλλάξει το forecast, θα βάλει Consignment 
stock, θα αλλάξει τα ΜΟQ. Κίνδυνος υπεραποθεματοποίησης 
στις εταιρείες δεδομένου ότι οι παραγγελίες έχουν γίνει πριν 
από καιρό και έρχονται ενώ η κατανάλωση παρουσιάζει μεγάλη 
πτώση (για παράδειγμα σκεφτείτε τους εμπόρους ρούχων τώρα 
που η πασχαλινή αγορά θα είναι σχεδόν νεκρή).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Βρισκόμαστε μπροστά σε ΠΟΛΕΜΟ. 
Και μάλιστα σε πόλεμο που δεν περιμέναμε για να έχουν γίνει 
κάποιες προετοιμασίες, κάποια οχυρωματικά έργα. Χρειάζε-
ται γρήγορη δράση και ευελιξία. Εδώ θα φανούν οι δυνατοί (που 
μετά την κρίση θα είναι ακόμα πιο δυνατοί). Προσπαθήσαμε να 
δώσουμε 10 πρακτικές συμβουλές – πλάνα δράσης. Στο link 
www.youtube.com/watch?v=wuEEqooDSHE μπορείτε να βρείτε 
και περισσότερες προτάσεις από ένα σχετικό Web-panel που 
έγινε στις 16/3/2020 από την PLANNING & το SCISCE και όπου 
κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων, δίνουν τις προτάσεις τους. 
Καλή δύναμη σε όλους. Και με τη ΝΙΚΗ.  
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Μέσω των δύο εταιρειών του Ομίλου FDL, την Velostrans και την 

Diapo, θα διανέμονται τα προϊόντα της ΦΑΓΕ Γαλακτοκομικά Προϊ-

όντα στην Κύπρο. 

Αναλυτικότερα η εταιρεία διεθνών μεταφορών Velostrans ανέλαβε 

το έργο της διαμεταφοράς των προϊόντων της ΦΑΓΕ από το εργο-

στάσιο της Αθήνας, με παράδοση στις αποθήκες της εταιρείας Diapo. 

Η Velostrans παρέχει μεταφορά δύο φορές την εβδομάδα με FCL ή 

LCL (Full Container Load ή Less Container Load).

Η Diapo με έδρα την Κύπρο, έχει αναλάβει την αποθήκευση των 

προϊόντων στις εγκαταστάσεις της στα Λατσιά και τη διανομή τους 

σε περίπου ενενήντα σημεία στο νησί. Και οι δύο εταιρείες διασφα-

λίζουν τη διαμεταφορά, αποθήκευση και παράδοση των προϊόντων 

της ΦΑΓΕ στις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και φρεσκάδας σε 

όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δύο νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα my520, τη δημιουργία Barcode 

EAN-128 και την Ετικέτα Logistics σχεδίασε, ανέπτυξε και ενσωμάτωσε 

η 520 Barcode Hellas το 2019.  Τα  Barcode EAN-128 τοποθετούνται 

στην ετικέτα παλέτας και στα χαρτοκιβώτια και κατά τη δημιουργία τους 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εύκολα τους δείκτες εφαρ-

μογής που χρειάζεται, έχοντας στη διάθεσή του επεξηγήσεις και μηχα-

νισμούς ελέγχου. 

Οι χρήστες της υπηρεσίας «Ετικέτα Logistics» μπορούν να επιλέξουν από 

μια πληθώρα εργαλείων και να σχεδιάσουν την ετικέτα για το προϊόν τους 

με βάση τις δικές τους απαιτήσεις. Επιπλέον μπορούν να ενσωματώσουν 

εικόνες αλλά και barcode ΕΑΝ-128, τα οποία δημιουργούν μέσα από το 

my520, αξιοποιώντας έτσι τα υψηλά επίπεδα ποιότητας δημιουργίας 

barcode που παρέχει η 520 Barcode Ελλάς. Η εφαρμογή διατηρεί κατά-

λογο με τις ετικέτες που έχει δημιουργήσει ο κάθε χρήστης, ενώ παρέ-

χει τη δυνατότητα για λήψη ετικέτας σε υψηλή ανάλυση σε κάθε πιθανή 

διάσταση, διάταξη και σελιδοποίηση.

Τις 5 εκατομμύρια εκφορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων TEU έφτασε 

το λιμάνι του Πειραιά και οδεύει ολοταχώς να κατακτήσει την πρώτη 

θέση στα λιμάνια της Μεσογείου και να «φιγουράρει» πιθανότατα 

ανάμεσα στα τέσσερα πρώτα λιμάνια της Ευρώπης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΠ Α.Ε. την Δεύτερα 18 Νοεμβρίου 

2019 στις 9:58 π.μ. διακινήθηκε το εμπορευματοκιβώτιο με αριθμό 

CSUN7025891 που εκφορτώθηκε από το πλοίο COSCO SHIPPING 

CAPRICORN και με το οποίο η συνολική διακίνηση στο λιμάνι του 

Πειραιά έφτασε τα 5.000.000 TEU για το τρέχον έτος. 

Το γεγονός ότι το όριο των 

5.000.000 TEU ξεπεράστηκε 

ήδη από τον Νοέμβριο φέρ-

νει πιο κοντά το λιμάνι του 

Πειραιά στην πρώτη θέση 

στη Μεσόγειο και πιθανό-

τατα ανάμεσα στα τέσσερα 

πρώτα λιμάνια της Ευρώπης. 

Λίγο πριν από την κορυφή της Μεσογείου το λι-
μάνι του Πειραιά

Ο Όμιλος FDL Group ανέλαβε το έργο της ΦΑΓΕ για 
την αγορά της Κύπρου

520 Barcode Hellas: Νέες εφαρμογές Barcode 
EAN-128 & Ετικέτας Logistics

Νέα μεγάλη επένδυση για την DHL Express Ελλάδας 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης

Υπογράφηκε στις 7 Νοεμβρίου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της DHL 

Express Ελλάδας, Ελευθέριο Σαμαρά και τον ομόλογό του της Fraport 

Greece, Αλεξάντερ Τσινέλ, η 10ετής σύμβαση κατασκευής και λειτουρ-

γίας ενός υπερσύγχρονου κέντρου διαλογής στο αεροδρόμιο «Μακεδο-

νία» της Θεσσαλονίκης. 

Θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της DHL Express στη βόρεια Ελλάδα, 

η οποία θα ξεπερνά τα 7 εκατ.  ευρώ και έχει ως στόχο την αναβάθμιση 

της παρουσίας της στη χώρα, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού πε-

ριβάλλοντος για τους ανθρώπους της και τη βελτίωση των υπηρεσιών 

προς τους πελάτες. 

Οι εγκαταστάσεις του χώρου λειτουργικών και διεργασιών θα  είναι πλή-

ρως αυτοματοποιημένες και θα περιλαμβάνουν ράμπα φόρτωσης – εκ-

φόρτωσης για 24 αυτοκίνητα και κυλιοδιάδρομους αυτόματης διαλογής 

για έως και 2.000 αποστολές την ώρα. Επίσης, στις νέες εγκαταστάσεις 

θα υπάρχει πλέον χώρος εξυπηρέτησης μεγάλων φορτηγών, γεγονός 

που θα επιτρέψει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης απ’ ευθείας με το ευ-

ρωπαϊκό δίκτυο οδικής μεταφοράς της DHL. Στον ίδιο χώρο θα στεγά-

ζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην πόλη, ενώ θα υπάρχει και 

σημείο εξυπηρέτησης του κοινού για παραλαβή και παράδοση δεμάτων. 

Το έργο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2020 και αναμένεται να ολοκληρω-

θεί τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
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Όλοι έχετε ακούσει για την κλιματική αλλαγή ή την κλιματική κρίση. Πόσο 
μπορεί όμως να μας επηρεάσει στην καθημερινότητά μας; Πολύ και μάλιστα 
περισσότερο από ότι φανταζόμαστε. Η 1η Διεθνής Διάσκεψη για τις επιπτώ-
σεις την κλιματικής αλλαγής στα δίκτυα υποδομών και μεταφορών, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 18 και 19 Νοεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου. 
Επιστήμονες, εκπρόσωποι του ΟΗΕ και κυβερνητικοί εκπρόσωποι από την Γερ-
μανία, τον Καναδά, την Ισλανδία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Αλβανία και 
τη χώρα μας, συμμετείχαν στην 1η Διεθνή Διάσκεψη στο πλαίσιο της οποίας 
παρουσιάστηκε μέσα από μοντέλα και προσομοιώσεις… το μέλλον μας. Και 
πραγματικά δεν είναι και τόσο ευοίωνο. Η ένταση των καιρικών φαινομένων 
έχει επιδεινωθεί και τα έργα υποδομών επηρεάζονται στον μέγιστο βαθμό. 
Η συνέντευξη Τύπου που προηγήθηκε έδωσε απόλυτα το στίγμα της κλιμα-
τικής αλλαγής στους δημοσιογράφους. Η διάσκεψη τέλεσε υπό την αιγίδα 
της Α.Ε. Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπού-
λου και με την ευγενική υποστήριξη των Υπουργείων Υποδομών, Ανάπτυ-
ξης, Περιβάλλοντος και του ΣΕΒ.  
Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, (EEL) Νικό-
λαος Ροδόπουλος, απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας μεταξύ φορέων για την 
αντιμετώπιση των φαινομένων κλιματικής αλλαγής. Στο επίκεντρο της EEL, 
των θεσμικών, της εγχώριας και διεθνούς αγοράς οι διακοπές ροών εφο-
διαστικής αλυσίδας οι αρνητικές επιδράσεις όπως είναι η μείωση της ικα-
νότητας, της αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητας των παγκόσμιων 
αλυσίδων εφοδιασμού.

Η ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε., με ιστορία πενήντα χρό-

νων στη Βιομηχανία Τροφίμων, στη Μαζική Εστίαση και σε 

Αλυσίδες Super Market, επενδύει σε μια νέα, υπερσύγχρονη 

μονάδα αποθήκευσης και διανομής ελεγχόμενης θερμοκρα-

σίας στα Οινόφυτα. Οι νέες εγκαταστάσεις, με συνολική έκταση 

14.000 τ.μ., διαθέτουν άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό με αυτο-

ματοποιημένο σύστημα διαλογής, καλύπτοντας 17 καταψύξεις 

υψηλών προδιαγραφών, 16.000 παλετοθέσεις και 18 ράμπες 

φορτοεκφόρτωσης. Η συγκεκριμένη επένδυση της εταιρείας, 

ενδυναμώνει το ήδη εκτεταμένο δίκτυο της ΚΑΛΛΑΣ ΠΑΠΑ-

ΔΟΠΟΥΛΟΣ σε Ελλάδα, Κύπρο και Βαλκάνια.

Η Daimler Truck AG, ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές 

επαγγελματικών οχημάτων παγκοσμίως, εφαρμόζει μια βιώσιμη εται-

ρική στρατηγική και σκοπεύει να προσφέρει καινούργια οχήματα μό-

νον με πραγματικά ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα («tank-to-wheel») στις 

τρεις αγορές της Ευρώπης, της Ιαπωνίας και της NAFTA έως το 2039. 

Ήδη έως το 2022, η Daimler Truck AG σχεδιάζει να συμπεριλάβει ηλε-

κτροκίνητα οχήματα μαζικής παραγωγής στο χαρτοφυλάκιο των οχη-

μάτων που διαθέτει στις βασικές περιφέρειες της Ευρώπης, των ΗΠΑ 

και της Ιαπωνίας. Έως το τέλος της επόμενης δεκαετίας, η Daimler 

Truck AG θα επεκτείνει την γκάμα των οχημάτων της, προσθέτοντας 

οχήματα μαζικής παραγωγής με σύστημα κίνησης υδρογόνου.

Στις 24 Οκτωβρίου 2019, η Daimler Truck AG γιόρτασε την παγκόσμια 

πρεμιέρα του πρωτοτύπου οχήματος με κυψέλη καυσίμου «Vision F-

Cell» της μάρκας FUSO στην 46η Έκθεση Αυτοκινήτου του Τόκιο στην 

Ιαπωνία, ενισχύοντας έτσι ακόμα περισσότερο την παρουσία της στον 

τομέα του υδρογόνου. Επιπλέον, όλα τα εργοστάσια της Daimler Daimler 

Truck AG στην Ευρώπη θα έχουν ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 

2022. Θα ακολουθήσουν όλα τα υπόλοιπα εργοστάσια.

1η Διεθνής Διάσκεψη EEL – UNECE για την κλιματική 
αλλαγή 

Νέα εγκατάσταση – επένδυση για την ΚΑΛ-
ΛΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Ε.

Η Daimler Truck AG στοχεύει σε έναν  στόλο 
καινούργιων οχημάτων με πλήρως ουδέ-
τερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2039 

 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ υπο-

γράφτηκε στις 29 Νοεμβρίου 2019 από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κώστα Καραμανλή και της διοίκησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μέλος του Ομίλου Ferrovie 

dello Stato Italiane. Το μνημόνιο αφορά την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σι-

δηροδρομικών δρομολογίων για τα επόμενα 15 χρόνια και στην ουσιαστική ανα-

βάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. 

Ο κ. Καραμανλής αναφερόμενος στα οφέλη που προκύπτουν μέσα από αυτήν τη 

συμφωνία Δημοσίου και ΤΡΑΙΝΟΣΕ τόνισε τα εξής: «Από τη μια πλευρά εξασφα-

λίζουμε την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των σιδηροδρομικών δρομολογίων και 

κυρίως των «άγονων» για τα επόμενα 15 χρόνια. Με το ίδιο αντίτιμο που προβλε-

πόταν και στην προηγουμένη σύμβαση, που είχε συμφωνηθεί και από το 2018, 

συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, δηλαδή 50 εκατ. ευρώ ετησίως.

Από την άλλη, στη νέα δική μας σύμβαση, το συνολικό όφελος για την ελληνική 

οικονομία, σε επενδύσεις και μισθοδοσίες, μέσα στα επόμενα 9 χρόνια, θα ανέλ-

θει σχεδόν στα 2,5 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο. Χωρίς συνυπολογισμό των 

φορολογικών εσόδων που η συμφωνία θα αποφέρει παράλληλα στο δημόσιο.

Για τα επόμενα 10+5 χρόνια, λοιπόν, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα καλύψει πλήρως τις απαι-

τούμενες υπηρεσίες επιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως ακριβώς προ-

βλεπόταν και στην προηγούμενη σύμβαση. Από την πλευρά του – και αυτό εί-

ναι το νέο στοιχείο της συμφωνίας – ο ιταλικός όμιλος, μέλος του οποίου είναι 

η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για το ίδιο διάστημα δεσμεύεται να επενδύσει στη χώρα μας από 

2,2 έως 2,5 δισ. ευρώ». 

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δημοσίου και 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
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ceding control of their valuable customer 
relationships to a third party once their 
own transactions have been successfully 
completed.”

Juror Dr.Petra Seebauer (Managing 
Director of EUROEXPO Messe-und 
Kongress-GmbH, Publisher of the trade 
journal LOGISTIK HEUTE): “parcelLab 
underscores the hypothesis that 
successful solutions focus on the essential 
needs of the customers. This approach 
makes it possible to achieve a better 
overall customer experience in the post-
checkout process.”

About the award
The Smart Solution Awardwill be 

presented for the second year, honoring 
particularly innovative concepts that are 
still in an early stage of implementation. 
The prize highlights solutions with the 
potential  to  fundamentally  transform 
traditional  value  chains.  The  past  winner  
from  2018  is InstaFreight GmbH.Like last 
year, the EXCHAiNGE supply chain summit 
was held as part of the Hypermotion trade 
show  (organized  by  Messe  Frankfurt),  
which  draws  some  3,000  attendees.  
Those attending EXCHAiNGE also had 
the opportunity to visit the Hypermotion 
exhibit space with its multiformat focus 
on the digital transformation of transport 
and mobility: November26–28, 2019.

Finalists Supply Chain Management 
Award 2019

The finalists for this year’s award also 
included Lufthansa Technik Logistik 
Services, represented here by Dr. Harald 
Kolbe (Head of Digital Innovation; 5thfrom 
right) with his team, Lufthansa Technik 
Logistik Services. Congratulated by Dr. 
Petra Seebauer (Managing Director 
EUROEXPO Messe-und Kongress-
GmbH and Publisher LOGISTIK HEUTE; 
right) and Harald Geimer(Partner at PwC 
Management Consulting; left).

Schaeffler was also a finalist for 
the Supply Chain Management Award 
2019and was represented by Christian 

Schewtschenko (Head of Operations 
Strategy; 2ndfrom right) and his 
team, Nokia. The jury members Dr. 
Petra Seebauer (Managing Director 
EUROEXPO Messe-und Kongress-
GmbH and Publisher LOGISTIK HEUTE; 
right) and Harald Geimer (Partner atbei 
PwC Management Consulting; left.) 
congratulate cordially.

Schaeffler was also a finalist 
for the Supply Chain Management 
Award 2019 and was represented by 
Christian Schewtschenko (Head of 
Operations Strategy; 2ndfrom right) 
andhisteam, Nokia. The jury members 
Dr. Petra Seebauer (Managing Director 
EUROEXPO Messe-und Kongress-
GmbH and Publisher LOGISTIK HEUTE; 
right) and Harald Geimer (Partner atbei 
PwC Management Consulting; left.) 
congratulate cordially. The finalists for this 
year’s award also included Robert Bosch 
GmbH, represented here by Michael 
Bühler (Head  of  Logistics, Automotive  
Division;  5thfrom  right) and Dr.  Christian  
Lippolt (Head  of  Process Management 
Logistics Planning;3rdfrom right)with his 
team, Robert Bosch GmbH. Congratulated 
by Dr. Petra Seebauer (Managing Director 
EUROEXPO Messe-und Kongress-GmbH 
and Publisher LOGISTIK HEUTE; right)
and Harald Geimer(Partner at PwC 
Management Consulting; left).   
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Επιχειρηματικές επαφές, ενδιαφέρον από εξειδικευ-
μένο κοινό για συγκεκριμένη παλέτα υπηρεσιών, ανα-
λύσεις και προγραμματισμοί επί χάρτου, ανέδειξαν 
την έκθεση σε κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός της 
χρονιάς, που έφερε κοντά τον κλάδο της εφοδιαστι-
κής, των εμπορευματικών μεταφορών, της διαχείρι-
σης αποθηκευτικών χώρων και του επαγγελματικού 
οχήματος με αυτόν του εμπορίου και της βιομηχα-
νίας, που αναζητούσε σχετικές λύσεις.

Το καλό επιχειρηματικό κλίμα, η διάθεση των εκθε-
τών να φέρουν στην δική τους έκθεση, έναν ευρωπα-
ϊκό «αέρα», αλλά και να ικανοποιήσουν τους επισκέ-
πτες των περιπτέρων τους, έδωσαν όμορφες «νότες» 
στην έκθεση, με πολυάριθμα εταιρικά event στα περί-
πτερα, επιχειρηματικές εκδηλώσεις σε επιλεγμένες 
αίθουσες του εκθεσιακού κέντρου, αλλά και πάρτι 
επιχειρηματικών «γενεθλίων». Το κλίμα αισιοδοξί-
ας και συνεργασίας ήταν διάχυτο!

ΤΑ ÇΚΑΡΕÈ      ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣΤΑ ÇΚΑΡΕÈ      ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Το κλίμα έχει αλλάξει. Η ελληνική οικονομία βρίσκεται 

προ των πυλών της «απογείωσης». Ο ευρύτερος κλάδος της 

εφοδιαστικής αλυσίδας, των logistics, της παροχής λύσεων 

προς το εμπορευματικό εμπόριο, αλλά και του επαγγελματι-

κού αυτοκινήτου, ανατάσσουν ύστερα από μια μακρά περί-

οδο κρίσης και επιχειρηματικής αναζήτησης. 

Τα θετικά μηνύματα για το μέλλον έγιναν εμφανή στην 7η 

διοργάνωση της έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics» 

και της «Cargo Truck & Van Expo», οι οποίες είχαν το θετι-

κότερο αντίκτυπο της δεκαετίας στην αγορά, με 250 εκθέτες 

και περί τους 18.000 επισκέπτες, την συμμετοχή 2 βασικών 

υπουργών της κυβέρνησης, 2 γενικών γραμματέων και του 

συνόλου των Θεσμικών Φορέων της αγοράς.

Η ικανοποίηση των συμμετεχόντων, εκθετών και επισκε-

πτών για την επιτυχή παρουσία τους στην έκθεση, για το υψη-

λό επίπεδο των επιχειρηματικών επαφών που διαμείφθηκαν 

εκεί, αλλά και τις εμπειρίες, τα cases και τις προοπτικές για 

το μέλλον της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα, όπως 

*Οι εταιρείες εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά από τα αγγλικά προς τα ελληνικά και με ροή σελίδων

ΑΦΙΕΡΩΜΑ _ 7Η ΕΚΘΕΣΗ «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS – CARGO TRUCK & VAN» 2019
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Κάθε τεύχος που εκδίδεται και διανέμεται, στη 

συνέχεια αποστέλλεται ηλεκτρονικά με e-mail 

σε περισσότερους από 45.000 αποδέκτες σε 

Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε να μπορούν να το 

διαβάσουν και ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο 

οι διαφημιζόμενες εταιρείες, απολαμβάνουν 

τη μεγιστοποίηση της προβολής τους, χωρίς 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, πέραν αυτής της 

διαφήμισης που έχουν επιλέξει. Η βάση αποδεκτών 

της ηλεκτρονικής αποστολής, έχει πλούσιο 

αναγνωστικό κοινό, το οποίο προέρχεται από τους 

συνδρομητές του περιοδικού SUPPLY CHAIN & 

LOGISTICS, αλλά κυρίως από τους εγγεγραμμένους 

επισκέπτες των εκθέσεων ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

& LOGISTICS και CARGO TRUCK & VAN EXPO, 

καθώς και από τους συμμετέχοντες άλλων event 

που διοργανώνει όλα αυτά τα χρόνια η O.MIND 

CREATIVES με την υποστήριξη του περιοδικού.

ON-LINE ΕΚΔΟΣΗ 
SUPPLY CHAIN & 
LOGISTICS MAGAZINE

LOGISTICS In Practice72

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ. CAPACITY PLANNING_ ΜΈΡΟΣ ΙΙ 
ΛΙΤΉ ΈΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉ ΑΛΥΣΙΔΑ

το προηγούμενο άρθρο, είδαμε ότι απαρχή οποιουδήποτε 

συστήματος προγραμματισμού παραγωγής είναι η πρόβλεψη 

πωλήσεων (demand planning) και ο καθορισμός του ύψους 

του επιθυμητού αποθέματος. Αυτό το απόθεμα οι παραγωγικές 

επιχειρήσεις προσπαθούν να το βελτιστοποιήσουν μέσω του 

προγραμματισμού παραγωγής. Ο προγραμματισμός παραγωγής 

έχει δύο κύρια σκέλη. Τον προγραμματισμό δυναμικότητας (capacity 

planning) που είναι πιο μακροπρόθεσμος και τη χρονοδρομολόγηση 

(scheduling) που αφορά τον αμέσως επόμενο χρονικό ορίζοντα. Σε αυτό 

το άρθρο θα δούμε τον προγραμματισμό δυναμικότητας, που απαιτεί 

μακροπρόθεσμες και πιο στοχευμένες κινήσεις. 

Το πρόβλημα της εποχικότητας
Το κύριο πρόβλημα που έχουν οι επιχειρήσεις είναι ότι ο κύκλος 

πωλήσεών τους εμφανίζει εποχικότητα (καλοκαίρι-χειμώνας, Χριστούγεννα, 

Πάσχα κ.λπ.), ενώ το προσωπικό είναι σχετικά σταθερό και μάλιστα τείνει 

να μειώνεται το καλοκαίρι (άδειες), περίοδο που η ζήτηση γενικώς αυξάνει. 

Εδώ βλέπουμε μια τυπική εποχικότητα με αυξημένες πωλήσεις στις 

περιόδους των εορτών και το καλοκαίρι, ενώ η παραγωγική δυνατότητα 

παραμένει σταθερή και έχουμε πτώση δυναμικότητας λόγω των αδειών 

το καλοκαίρι. Η δυναμικότητα σε αυτό το παράδειγμα έχει υπολογιστεί 

να καλύπτει τη ζήτηση σε ετήσια βάση.

 Τι παρατηρούμε: Για 6 μήνες τον χρόνο η παραγωγική δυνατότητα 

είναι μεγαλύτερη από τις ανάγκες, 3 μήνες τον χρόνο είναι περίπου 

ίδια και 3 μήνες τον χρόνο είναι πολύ μικρότερη. Αυτό σημαίνει ότι 

αν έχουμε σταθερό προσωπικό καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς θα 

πρέπει μερικές φορές να προ-παράγουμε 2 και 3 μήνες νωρίτερα τα 

προϊόντα για να αντιμετωπίσουμε τη εποχική ζήτηση, αυξάνοντας το 

στοκ και παίρνοντας μεγάλα ρίσκα αν στο ενδιάμεσο διάστημα αλλάξει 

κατά πολύ η πρόβλεψη προς τα κάτω. Η προφανής άμεση λύση που 

εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις τις περιόδους αυξημένης ζήτησης είναι 

υπερωρίες, εν τούτοις ο βαθμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 

μέτρο είναι περιορισμένος.

Μια -όχι βέλτιστη- λύση είναι η παρακάτω: αυξάνουμε τη δυναμικότητα 

ώστε να μπορούμε να καλύψουμε τις περιόδους του καλοκαιριού και των 

Χριστουγέννων με μικρό μόνο στοκάρισμα (δείτε στην επόμενη σελίδα). 

Αυτή η λύση όμως έχει το κακό ότι διατηρούμε προσωπικό 30% 

παραπάνω από το απαιτούμενο σε ετήσια βάση, το οποίο σημαίνει 

ανενεργό προσωπικό για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Όσο κι αν φαίνεται 

παράξενο, είναι μια λύση που εν μέρει εφαρμόζουν πολλές εταιρείες. 

Κρατούν σε μόνιμη βάση περισσότερο προσωπικό από ότι πραγματικά 

χρειάζονται τις περιόδους χαμηλής ζήτησης, ώστε να αισθάνονται 

ασφάλεια ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις περιόδους αυξημένης. 

Αυτή είναι μια λύση μερικές φορές υποχρεωτική σε εταιρείες που 

παράγουν κατά παραγγελία και δεν μπορούν να στοκάρουν έτοιμο 

προϊόν παρά μόνο υλικά. 

Εντούτοις τα μειονεκτήματα είναι τόσο εμφανή που πρακτικά μας 

υποχρεώνουν να ψάξουμε για άλλες λύσεις. 

Αντιμετώπιση της εποχικότητας μέσω capacity planning
Λύσεις που μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τις μεταβολές της 

ζήτησης με ευελιξία είναι:

α) Εποχιακό προσωπικό. Το εποχιακό προσωπικό είναι μια πολύ καλή 

λύση, που προσαρμόζει τη δυναμικότητα στις εποχιακές ανάγκες. Πολλές 

εταιρείες φοβούνται την πρόσληψη εποχιακού προσωπικού θεωρώντας 

ότι είναι δύσκολο και χρονοβόρο να τους εκπαιδεύσουν επαρκώς και 

εκτιμώντας ότι τα ποιοτικά προβλήματα και οι βλάβες στις μηχανές μπορεί 

να προκαλέσουν είναι απαγορευτικές. Εντούτοις η εμπειρία έχει δείξει 

ότι μεγάλη πλειονότητα των επιχειρήσεων δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα 

προβλήματα και ο χρόνος εκμάθησης είναι μικρότερος του εκτιμώμενου. 

Παράλληλα με την πρόσληψη εποχιακών, οι επιχειρήσεις πρέπει να 

εστιάζουν στη συνεχή εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των πιο ήπιων 

μηνών. Στόχος είναι κρίσιμα και δύσκολα μηχανήματα ή διεργασίες να 

είναι γνωστά σε όσο γίνεται μεγαλύτερο αριθμό έμπειρων εργαζομένων, 

ώστε να επιτυγχάνονται αλληλοκαλύψεις την περίοδο των αδειών και 

να μπορούν να ανατεθούν οι πιο απλές δουλειές στους εποχιακούς.

β) Φασόν. Η ανάθεση μέρος των εργασιών μας σε τρίτους είναι μια 

πολύ καλή λύση, ιδιαίτερα αν οι κορυφώσεις της ζήτησης είναι σχετικά 

προβλέψιμες. Απαιτεί το χτίσιμο μακροχρόνιων συνεργασιών για να είμαστε 

σίγουροι για το ποιοτικό αποτέλεσμα και τους χρόνους παράδοσης. 

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Σ ίναι τα ελληνικά logistics πράσινα; Μάλλον όχι. Η αγορά κάνει 

σημαντικές προσπάθειες αλλά οι προκλήσεις είναι μεγάλες. 

Για να αλλάξει το κλίμα χρειάζεται κάτι πολύ ισχυρό και αυτό 

το σοκ μπορεί να προέρθει μόνο με θεσμικές πρωτοβουλίες. 

Όχι με ευχολόγια και απαγορεύσεις αλλά με συγκεκριμένο 

σχέδιο, σαφείς στόχους και κίνητρα για επενδύσεις. 

Ο νόμος 4302/2014 (Α’ 225)  ήταν το πρώτο θεσμικό κείμενο που 

περιείχε συγκεκριμένη πρόβλεψη για την «πράσινη εφοδιαστική». Στη 

συνέχεια, ήρθε η ΚΥΑ 1023 (Β’42/2018 ) που θέσπισε ένα εθελοντικό 

σχήμα γνωστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά μετά 

από δύο σχεδόν χρόνια εφαρμογής βρίσκεται ακόμα σε αδράνεια. 

Από τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε, όσες έχουν αναλάβει σχετικές 

πρωτοβουλίες το έχουν πράξει με γνώμονα τις δικές τους ανάγκες 

και προτεραιότητες και όχι επειδή θεσπίστηκε η ΚΥΑ.

Οι εμπορευματικές μεταφορές βρίσκονται σε κρίση. Με τη μέση 

ηλικία των ελληνικών φορτηγών να είναι κοντά στα 19 έτη (18,7 για 

την ακρίβεια) και την πλειονότητα να λειτουργεί με κινητήρες EURO 

II ή ακόμα και EURO Ι, ο ελληνικός στόλος απέχει πολύ από το να 

θεωρείται πράσινος. Και αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο στην βιωσιμότητα 

του κλάδου, ιδιαίτερα στις διεθνείς μεταφορές. 

Οι πρωτοβουλίες ορισμένων μεταφορέων με όραμα, για επενδύσεις σε 

καθαρές τεχνολογίες βρίσκουν περισσότερο εμπόδια παρά κίνητρα. Στην 

τελευταία εργαλειοθήκη του ΕΣΠΑ επιδοτήθηκε μόνο η μετεγκατάσταση 

κινητήρων φυσικού αερίου υπό πίεση (CNG): €3.500 για van, €7.000 

για φορτηγά μέχρι 6 τόνους και 12.000 για τα μεγαλύτερα. 

Καμία όμως επιδότηση για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) που 

και πιο αποδοτικό είναι και παρέχει μεγαλύτερο mileage. Τίποτα και 

για την ηλεκτροκίνηση, όταν σε αντίστοιχο πρόγραμμα στη Γερμανία 

η αγορά φορτηγού LNG επιδοτείται με €12.000 και ηλεκτροκίνητου 

με €40.000. Σε άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες επιδοτείται ο ειδικός 

φόρος καυσίμου για EURO IV και EURO V φορτηγά, με επιστροφή 

από €0,011 ανά λίτρο στην Ουγγαρία και €0,05 στην Ισπανία, μέχρι 

0,171 στην Γαλλία, €0,2142 στην Ιταλία και €0,2476 στο Βέλγιο.

Καλά λοιπόν τα εθελοντικά σχήματα για καταγραφή του αποτυπώματος 

άνθρακα και μακάρι να επεκταθούν, αλλά η προτεραιότητα του Έλληνα 

μεταφορέα δεν είναι το marketing. Είναι πως θα μπορέσει να επενδύσει 

σε νέα και λιγότερο κοστοβόρα οχήματα. 

Οι μεγάλες ευκαιρίες για πραγματικά πράσινα logistics βρίσκο-
νται κυρίως στην αστική διανομή και σχετίζονται με την ηλεκτρο-
κίνηση. Το 30-40% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Αττική προ-

έρχεται από μικρά και μεγάλα φορτηγά. Σε αυτόν τον τομέα πρέπει 

να δώσουμε έμφαση, αλλά και πάλι έχουμε καθυστερήσει υπερβο-

λικά ως χώρα και ως βιομηχανία. 

Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη πιέζει για να φύγουν τα συμβατικά 

Γράφουν οι Σταμάτιος Ανδριανόπουλος, EXECUTIVE CONSULTANT PLANNING A.E., Νίκος Γκότζιας, Business Unit Manager, PLANNING AE

Ζητούνται επειγόντως κίνητρα για επενδύσεις σε καθαρές
τεχνολογίες μεταφορών και βιώσιμα city logistics

E

80 ΑΠΟΨΕΙΣ

Δείτε εδώ την Ηλεκτρονική Έκδοση

· 45.000 αναγνώστες
·  στελέχη και επιχειρηματίες 

της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
·  εμπορικές και βιομηχανικές 

εταιρείες

2

https://issuu.com/supply_chain_and_logistics
https://issuu.com/supply_chain_and_logistics


Οι διαφημιζόμενες εταιρείες που συνεργάζονται 

με το περιοδικό SUPPLY CHAIN & LOGISTICS, 

λαμβάνουν πλήθος δωρεάν παροχών για τη μέγιστη 

προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών τους που 

επιτυγχάνεται μέσω της δημοσίευσης εταιρικών 

νέων, ειδήσεων, ειδικών άρθρων, ανακοινώσεων, 

προσφορών και γενικότερα Δελτίων Τύπου. Η 

επιμέλεια της ύλης γίνεται από τη συντακτική ομάδα 

του SUPPLY CHAIN & LOGISTICS MAGAZINE και 

δημοσιεύεται στα ακόλουθα κανάλια επικοινωνίας 

με την αγορά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των 

Logistics που διαθέτει το περιοδικό:

  Στην έντυπη έκδοση του SUPPLY CHAIN & 

LOGISTICS MAGAZINE

  Στο web site www.supply-chain.gr με δεκάδες 

χιλιάδες users

  Στο εβδομαδιαίο ηλεκτρονικό Νewsletter του 

περιοδικού με 45.000 αποδέκτες

  Στα social media, FACEBOOK, LINKEDIN, 

INSTAGRAM με αναρτήσεις στους χιλιάδες 

followers 

  Στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού SUPPLY 

CHAIN & LOGISTICS

Η δημοσίευση των εταιρικών νέων, 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας με 

τους διαφημιζόμενους του περιοδικού.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 
και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
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Μέσω των δύο εταιρειών του Ομίλου FDL, την Velostrans και την 

Diapo, θα διανέμονται τα προϊόντα της ΦΑΓΕ Γαλακτοκομικά Προϊ-

όντα στην Κύπρο. 

Αναλυτικότερα η εταιρεία διεθνών μεταφορών Velostrans ανέλαβε 

το έργο της διαμεταφοράς των προϊόντων της ΦΑΓΕ από το εργο-

στάσιο της Αθήνας, με παράδοση στις αποθήκες της εταιρείας Diapo. 

Η Velostrans παρέχει μεταφορά δύο φορές την εβδομάδα με FCL ή 

LCL (Full Container Load ή Less Container Load).

Η Diapo με έδρα την Κύπρο, έχει αναλάβει την αποθήκευση των 

προϊόντων στις εγκαταστάσεις της στα Λατσιά και τη διανομή τους 

σε περίπου ενενήντα σημεία στο νησί. Και οι δύο εταιρείες διασφα-

λίζουν τη διαμεταφορά, αποθήκευση και παράδοση των προϊόντων 

της ΦΑΓΕ στις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και φρεσκάδας σε 

όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Δύο νέες υπηρεσίες στην πλατφόρμα my520, τη δημιουργία Barcode 

EAN-128 και την Ετικέτα Logistics σχεδίασε, ανέπτυξε και ενσωμάτωσε 

η 520 Barcode Hellas το 2019.  Τα  Barcode EAN-128 τοποθετούνται 

στην ετικέτα παλέτας και στα χαρτοκιβώτια και κατά τη δημιουργία τους 

ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εύκολα τους δείκτες εφαρ-

μογής που χρειάζεται, έχοντας στη διάθεσή του επεξηγήσεις και μηχα-

νισμούς ελέγχου. 

Οι χρήστες της υπηρεσίας «Ετικέτα Logistics» μπορούν να επιλέξουν από 

μια πληθώρα εργαλείων και να σχεδιάσουν την ετικέτα για το προϊόν τους 

με βάση τις δικές τους απαιτήσεις. Επιπλέον μπορούν να ενσωματώσουν 

εικόνες αλλά και barcode ΕΑΝ-128, τα οποία δημιουργούν μέσα από το 

my520, αξιοποιώντας έτσι τα υψηλά επίπεδα ποιότητας δημιουργίας 

barcode που παρέχει η 520 Barcode Ελλάς. Η εφαρμογή διατηρεί κατά-

λογο με τις ετικέτες που έχει δημιουργήσει ο κάθε χρήστης, ενώ παρέ-

χει τη δυνατότητα για λήψη ετικέτας σε υψηλή ανάλυση σε κάθε πιθανή 

διάσταση, διάταξη και σελιδοποίηση.

Τις 5 εκατομμύρια εκφορτώσεις εμπορευματοκιβωτίων TEU έφτασε 

το λιμάνι του Πειραιά και οδεύει ολοταχώς να κατακτήσει την πρώτη 

θέση στα λιμάνια της Μεσογείου και να «φιγουράρει» πιθανότατα 

ανάμεσα στα τέσσερα πρώτα λιμάνια της Ευρώπης. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΠ Α.Ε. την Δεύτερα 18 Νοεμβρίου 

2019 στις 9:58 π.μ. διακινήθηκε το εμπορευματοκιβώτιο με αριθμό 

CSUN7025891 που εκφορτώθηκε από το πλοίο COSCO SHIPPING 

CAPRICORN και με το οποίο η συνολική διακίνηση στο λιμάνι του 

Πειραιά έφτασε τα 5.000.000 TEU για το τρέχον έτος. 

Το γεγονός ότι το όριο των 

5.000.000 TEU ξεπεράστηκε 

ήδη από τον Νοέμβριο φέρ-

νει πιο κοντά το λιμάνι του 

Πειραιά στην πρώτη θέση 

στη Μεσόγειο και πιθανό-

τατα ανάμεσα στα τέσσερα 

πρώτα λιμάνια της Ευρώπης. 

Λίγο πριν από την κορυφή της Μεσογείου το λι-
μάνι του Πειραιά

Ο Όμιλος FDL Group ανέλαβε το έργο της ΦΑΓΕ για 
την αγορά της Κύπρου

520 Barcode Hellas: Νέες εφαρμογές Barcode 
EAN-128 & Ετικέτας Logistics

Νέα μεγάλη επένδυση για την DHL Express Ελλάδας 
στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης

Υπογράφηκε στις 7 Νοεμβρίου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της DHL 

Express Ελλάδας, Ελευθέριο Σαμαρά και τον ομόλογό του της Fraport 

Greece, Αλεξάντερ Τσινέλ, η 10ετής σύμβαση κατασκευής και λειτουρ-

γίας ενός υπερσύγχρονου κέντρου διαλογής στο αεροδρόμιο «Μακεδο-

νία» της Θεσσαλονίκης. 

Θα είναι η μεγαλύτερη επένδυση της DHL Express στη βόρεια Ελλάδα, 

η οποία θα ξεπερνά τα 7 εκατ.  ευρώ και έχει ως στόχο την αναβάθμιση 

της παρουσίας της στη χώρα, τη συνεχή βελτίωση του εργασιακού πε-

ριβάλλοντος για τους ανθρώπους της και τη βελτίωση των υπηρεσιών 

προς τους πελάτες. 

Οι εγκαταστάσεις του χώρου λειτουργικών και διεργασιών θα  είναι πλή-

ρως αυτοματοποιημένες και θα περιλαμβάνουν ράμπα φόρτωσης – εκ-

φόρτωσης για 24 αυτοκίνητα και κυλιοδιάδρομους αυτόματης διαλογής 

για έως και 2.000 αποστολές την ώρα. Επίσης, στις νέες εγκαταστάσεις 

θα υπάρχει πλέον χώρος εξυπηρέτησης μεγάλων φορτηγών, γεγονός 

που θα επιτρέψει τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης απ’ ευθείας με το ευ-

ρωπαϊκό δίκτυο οδικής μεταφοράς της DHL. Στον ίδιο χώρο θα στεγά-

ζονται τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στην πόλη, ενώ θα υπάρχει και 

σημείο εξυπηρέτησης του κοινού για παραλαβή και παράδοση δεμάτων. 

Το έργο θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο 2020 και αναμένεται να ολοκληρω-

θεί τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.
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Yπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος 

& Υδάτων Καθηγητή κ. Κ. Αραβώση, πραγματοποιήθηκε η 2η 

τακτική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Κυκλικής Οικονομίας. 

Στο εν λόγω Συμβούλιο, οι παραγωγικοί φορείς εισηγούνται και 

γνωμοδοτούν σε όλες τις σχετικές πρωτοβουλίες στην πορεία 

της μετάβασης στο κυκλικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Ο κ. 

Αραβώσης περιέγραψε τις διαδικασίες κατάρτισης και το χρονοδιάγραμμα ενός Οδικού Χάρτη 

για την Κυκλική Οικονομία καθώς και του Ειδικού Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εφαρμογή της 

Οδηγίας για τα «Πλαστικά Μιας Χρήσης» μέσα από έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο λαμβάνοντας 

υπόψη τις απόψεις που κατατίθενται από τους συμμετέχοντες φορείς. Επίσης, κατά τη συνεδρίαση, 

έγινε  ενημέρωση για την επεξεργασία του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των 

Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων.

Για το θέμα της «αποτύπωσης των 

τάσεων της λιμενικής βιομηχανίας 

με επίκεντρο τα έξυπνα λιμάνια» 

ενημέρωσαν τα μέλη της Ειδικής 

Μόνιμης Επιτροπής Περιφερειών 

της Βουλής η Διευθύντρια Ερευνών 

του Τομέα Γ «Μη Επίγεια Μέσα, 

Περιβαλλοντικά και Οικονομικά 

θέματα Μεταφορών» του ΙΜΕΤ/

ΕΚΕΤΑ Καθηγήτρια Μαρία Μποϊλέ 

μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, 

Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής, Δρ. Ευάγγελο 

Κυριαζόπουλο. Η παρουσίαση της  

κας Μποϊλέ εστίασε στην ανάλυση 

των κυρίαρχων τάσεων στη λιμενική 

βιομηχανία, στο έξυπνο λιμάνι και στις 

νέες τεχνολογίες και στην εφαρμογή 

τους στο ελληνικό λιμενικό σύστημα, 

αναλύοντας τους παράγοντες που 

επηρεάσουν την αξία του λιμένα και 

τον ρόλο των Περιφερειών.

Ο όμιλος FDL Group ανέλαβε για 

λογαριασμό της WATT+VOLT την 

παραλαβή, αποθήκευση, διαχείριση 

και διανομή υλικού Marketing & POP 

(φυλλάδια, αφίσες, φακέλους, σακούλες, 

ημερολόγια, στυλό κ.ά.) σε όλο το δίκτυό 

της, το οποίο ανέρχεται μέχρι στιγμής 

σε 39 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη 

την Ελλάδα.

Για τα έξυπνα λιμάνια 
ενημέρωσε το ΙΜΕΤ/EKETA 
την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή 
Περιφερειών της Βουλής

Νέα συνεργασία FDL Group 
με WATT+VOLT

Δημιουργείται Παρατηρητήριο «Κυκλικής Οικονομίας» προς 
αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων – κινήτρων για επιχειρήσεις

Νέα συνεργασία της Projectyou με τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης

Η Projectyou υπέγραψε στις 6 Φεβρουαρίου 2020 

σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών εκπαιδευτικών 

ημερίδων και προγραμμάτων στο πλαίσιο λειτουργίας 

του ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΟΥ του Δήμου Ηρακλείου. Τη σύμ-

βαση υπέγραψε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Αναπτυξι-

ακού Προγραμματισμού, Ψηφιακού Μετασχηματισμού 

και Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Γιώργος 

Σισαμάκης με την εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας 

projectyou, κ. Κατερίνα Θεοφανίδου, παρουσία του Αντιδημάρχου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Νέας Γενιάς κ. Νίκου Αγγελάκη.

Στο πλαίσιο της σύμβασης, ο Δήμος Ηρακλείου σχεδιάζει να διοργανώσει μια σειρά εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για νέους επιχειρηματίες και όχι μόνο, τα οποία στοχεύουν να μεταδώσουν πρακτι-

κές γνώσεις και καθοδήγηση προκειμένου να δημιουργήσουν τη δική τους βιώσιμη επιχείρηση ή 

και να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους πάνω στο αντικείμενο που δραστηριοποιούνται.

Τα ΟΚ! Anytime Markets διακρίθηκαν στην κατηγορία Best Logistics 
Strategy των βραβείων FRANCHISE BUSINESS

Για ακόμα μια χρονιά τα OK! Anytime Markets διακρίθηκαν στα βραβεία 

FRANCHISE BUSINESS Awards και συγκεκριμένα φέτος στην κατηγορία 

«Best Logistics Strategy», τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο από το πε-

ριοδικό FRANCHISE BUSINESS. Τα κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκε 

ο καλύτερος πρεσβευτής της κατηγορίας «Best Logistics Strategy» για την 

τρέχουσα χρονιά βασίστηκαν στην αξιολόγηση των επιχειρησιακών πρακτι-

κών της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τον εξορθολογισμό της, τη μεί-

ωση κόστους ή/και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη.

Το βραβείο παρέλαβε ο κος Γιώργος Καψής, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυ-

σίδας των OK! Anytime Markets, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η διάκριση μας στην κατηγορία 

«Best Logistics Strategy» είναι ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει την προσπάθειά μας για την ανά-

πτυξη ενός υγιούς δικτύου καταστημάτων που πληροί τις προδιαγραφές και ενισχύει τη στρατηγική 

κατεύθυνση της εταιρείας μας. Η συνεργασία με το δίκτυο franchise των ΟΚ! Anytime Markets, πα-

ρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον συνεργάτη franchisee με αποτέλεσμα να δημιουργείται μια 

εναρμονισμένη σχέση μεταξύ της εταιρείας και τους συνεργάτες της».

SCANNER NEW ENTRIES16

Τα καρότσια της γερμανικής εταιρείας EXPRESSO ξεχωρίζουν 
χάρη στον σχεδιασμό τους που επιτρέπει την εύκολη 
αντικατάσταση των φθαρμένων μερών τους χωρίς ειδικά 
εργαλεία. Το καρότσι αλουμινίου 24381121 ανεβοκατεβαίνει 
σκαλοπάτια χάρη στους ειδικούς ολισθητήρες. Είναι ιδανικό 
για μεταφορά κιβωτίων έως 300kg και έχει επικλινή παλέτα 
220 x 245mm για εύκολη (εκ)φόρτωση. Διαθέτει επίσης 
εργονομικές, προστατευόμενες λαβές (απαλής αφής πλαστικό, 
ενιαίος δακτύλιος) για ασφαλές κράτημα και αποφυγή 
τραυματισμών προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια κατά 
τη μεταφορά κυλινδρικών αντικειμένων (βαρέλια, φιάλες 
κ.λπ.). Επιπλέον χαρακτηριστικά: Φουσκωτές ρόδες διαμέτρου 
260mm • Ζάντες με ρουλεμάν και διπλό δαχτυλίδι ασφαλείας 
για ομαλή κίνηση των τροχών με μεγάλο φορτίο • 
Βοηθητικός άξονας στήριξης για μεγαλύτερη ώθηση κατά 
την εκκίνηση • Προστατευτικά για την αποφυγή φθορών 
και λερώματος του φορτίου • Ύψος: 1.300mm • Βάρος: 
11,3kg • Χώρος διαφήμισης 72 x 235mm. 

Το νέο Power Stretch Film, παραγωγής της 

Denelpack, της σειράς Proton 3 είναι το 

καταλληλότερο super power film για κάθε 

μέτρια - υψηλή εφαρμογή. Προσαρμοσμένο 

για τις ανάγκες των βιομηχανιών χαρτιού, ξύλου, 

μετάλλου καθώς και των βιομηχανιών τροφίμων. 

Παράγεται από 12 μ. έως 23 μ. Είναι κατάλληλο 

για ημιαυτόματες και αυτόματες μηχανές με PPS 

(δυναμική προτάνυση) για προτάνυση από 150% 

έως 300% που έχει ως αποτέλεσμα σταθερές 

παλέτες με καλή δύναμη συγκράτησης.

Τα ελαστικά της νέας σειράς KUMHO Χ-multiway είναι all 

season, μακράς και περιφερειακής διαδρομής, διευθυντήριου 

διαφορικού άξονα και trailer (KXS10 – KXD10- KXT10). Τα 

ελαστικά υποβλήθηκαν σε μια αυστηρή διαδικασία δοκιμών που 

περιελάμβανε δοκιμές στους πραγματικούς χώρους εργασίας με 

στόλους επαγγελματικών οχημάτων που ανταποκρίνονται στις  

συγκεκριμένες ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Προσφέρουν 

μεγάλη αντοχή σε χιλιομετρική απόδοση, εξοικονόμηση καυσίμου 

που συντελούν στη μείωση των εκπομπών ρύπων. Τα ελαστικά 

ενσωματώνουν ένα σύνθετο πέλμα ειδικής επίστρωσης για 

μακροχρόνια απόδοση, καθώς και μια ειδική ένωση υποστρώματος 

για χαμηλή αντίσταση κύλισης / κατανάλωση καυσίμου, 

βελτιστοποιημένη γεωμετρία προτύπων και μια εξέλιξη της 

ζώνης 3SB για ανθεκτική και ομοιόμορφη φθορά. Ο σχεδιασμός 

του πέλματος προσφέρει εξαιρετική πρόσφυση σε υγρό και ξηρό 

περιβάλλον που τα καθιστούν ισάξια στην απαιτητική κατηγορία 

All Season.  Αυτή η σειρά έχει διαστάσεις και για λεωφορεία με 

βελτιστοποιημένη ανθεκτικότητα για ομαλή οδήγηση.

 ΕΜΚΟ Κουτελάς Α.Ε.
Xειραμάξι αλουμινίου 
EXPRESSO

 Denelpack 
Νέο Power Stretch Film της 
σειράς Proton 3

Sigma Motion Ομίλου 
Επιχειρήσεων Σαρακάκη 
Νέα σειρά ελαστικών KUMHO 
Χ-multiway



ΕΜΚΟ ΚΟΥΤΕΛΑΣ Α.Ε.  

Τηλ.: 210 9401702 • www.emko.gr

Ένα νέο προϊόν προστέθηκε στην γκάμα της Kolibioti Group. Άρτιες κατασκευαστικά και βασισμένες σε τεχνολογίες αιχμής, 

οι Καμπίνες Ανυψωτικών Kolibioti στοχεύουν στην προστασία και άνεση του οδηγού, σε όλες τις καιρικές συνθήκες και σε 

επιβαρυμένα από σκόνη περιβάλλοντα και εξασφαλίζουν α) Προστασία και άνεση: Οι όποιες άσχημες καιρικές συνθήκες 

δεν απαγορεύουν, εμποδίζουν ή δυσχεραίνουν το έργο του χειριστή και του επιτρέπουν να συνεχίσει απρόσκοπτα την 

εργασία του, β) Μείωση θορύβου: Ένας οδηγός που εργάζεται σε προστατευμένο ηχητικό περιβάλλον είναι σε θέση να 

επικεντρωθεί καλύτερα στο σημαντικό έργο που έχει (να κατευθύνει το μηχάνημα γρήγορα και με ασφάλεια, απαλλαγμένος 

από εξωτερικές οχλήσεις) και γ) Άψογη ορατότητα στον περιβάλλοντα χώρο για αποφυγή ατυχημάτων και τη μέγιστη 

ασφάλεια του χειριστή του μηχανήματος. Οι καμπίνες ανυψωτικών μηχανημάτων της Kolibioti Group τοποθετούνται εύκολα 

και φέρουν την υπογραφή της που είναι ταυτισμένη με την ποιότητα και την αξιοπιστία.

KOLIBIOTI GROUP

Τηλ.: 2310 799513 • www.kolibioti.gr

Kolibioti Group
Αξιόπιστες και πρακτικές καμπίνες ανυψωτικών μηχανημάτων



SIGMA MOTION ΟΜΙΛΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
Τηλ.: 210 3483777 • www.sigma-motion.gr

ΔΕΝΕΛΑΒΑΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ.: 210 2533060 •
 www.denelpack.com
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Κομψό,  αψεγάδιαστο και ανίκητα ανθεκτικό. Το νέο τρίτροχο 
EDiA EM  ήρθε για να προσφέρει επικές επιδόσεις και 
αξιοπιστία με τον πιο καθαρό, συμπαγή και ευέλικτο 
σχεδιασμό. Τα «έξυπνα» ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου 
που διαθέτει του επιτρέπουν να προσαρμόζεται στις εκάστοτε 
απαιτήσεις του χειριστή αναδεικνύοντάς το σε απόλυτα 
λειτουργικό, ενώ παράλληλα η ασυναγώνιστη ορατότητα του 
μέσω της προηγμένης σχεδίασης ιστών τύπου «Clear-View» 
και το χαμηλό κέντρο βάρους για υψηλή σταθερότητα το 
κατατάσσουν σε πλεονεκτική θέση στη λίστα με τα πιο ασφαλή 
και εύκολα στη χρήση ηλεκτρικά περονοφόρα μηχανήματα. 
Ακόμη, η δυνατότητα περιστροφής 360ο εξαλείφει τον 
παραδοσιακό τρόπο περιστροφής «τριών σημείων» και 
μειώνει σημαντικά τη φυγόκεντρο δύναμη για ταχύτερη 
και ασφαλέστερη λειτουργία. Τέλος, ο σχεδιασμός του 
ολοκληρώνεται με την αδιαβροχοποίηση των σημαντικότερων 
εξαρτημάτων του σύμφωνα με τα αυστηρά κριτήρια «IPX4», 
ώστε να αποδίδει εξίσου σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 
Αδιαμφισβήτητα, λοιπόν, το νέο τρίτροχο περονοφόρο 
της  βραβευμένης σειράς EDiA αποτελεί μια διαχρονικά 
σπουδαία επένδυση. Ανακαλύψτε το νέο τρίτροχο EDiA EM 
και περισσότερα μοντέλα της Mitsubishi Forklifts αποκλειστικά 
στην Α. & Δ. Γκοντοσίδης  Α.Ε.Β.Ε

Η εταιρεία Camion Τσολακίδης A.E. διαθέτει 

μια μεγάλη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών 

υψηλής ποιότητας από τους μεγαλύτερους 

κατασκευαστές του χώρου. Ανταλλακτικά για το 

φορτηγό, το ρυμουλκούμενο, το λεωφορείο αλλά 

και για το επιβατικό όχημα. Ο κατάλογος των 

προϊόντων της εμπλουτίζεται συνεχώς με νέους 

κωδικούς και καινοτόμα προϊόντα. Είναι επίσημος 

αντιπρόσωπος της Gentili Technology Equipment, 

μιας εταιρείας που δίνει λύσεις σε όλους τους 

επαγγελματίες. Η Gentili Technology Equipment 

αποτελεί τον κορυφαίο ειδικό στον σχεδιασμό, 

την κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων 

οροφής και τακτοποίησης επαγγελματικού 

εξοπλισμού σε εμπορικά οχήματα.

Για τις ανάγκες καθαρισμού των δαπέδων σε μεγάλους χώρους 

αποθήκευσης, η Kärcher παρουσιάζει την B 250 R, η οποία είναι 

μια αυτόματη, μπαταριοκίνητη μηχανή, σάρωσης και πλύσης-

στέγνωσης δαπέδων. Συγκεντρώνει πάνω της την τεχνολογία σάρωσης 

(μπροστινό τμήμα μηχανής) και την τεχνολογία της πλύσης-στέγνωσης, 

προκειμένου να δώσει συνδυασμένες λύσεις καθαρισμού σε χώρους 

στους οποίους τόσο η σάρωση όσο και η πλύση των δαπέδων είναι 

απαραίτητη. Στο μπροστινό μέρος της μηχανής υπάρχει εγκατεστημένο 

ανεξάρτητο σύστημα σάρωσης, με δύο πλευρικές βούρτσες, μια 

κεντρική βούρτσα, ένα αυτόματα καθαριζόμενο πολυεστερικό φίλτρο 

και ένα σύστημα δύο κάδων συνολικής χωρητικότητας 60 λίτρων. Στο 

πίσω μέρος της μηχανής βρίσκεται το σύστημα της πλύσης-στέγνωσης 

των δαπέδων αποτελούμενο από δύο κυλινδρικές βούρτσες, και δύο 

κάδους χωρητικότητας 250 λίτρων έκαστος. Με το σύστημα πλύσης-

στέγνωσης μπορεί να υλοποιήσει εργασίες, συντήρησης, αρχικού 

καθαρισμού, και γυαλίσματος σκληρών επίπεδων επιφανειών,  με 

μικρή επιβάρυνση σε σκόνη. Εφοδιασμένη με ένα σύστημα μπαταριών 

36V/630Ah το οποίο της δίνει μια μεγάλη αυτονομία καθαρισμού με 

μία μόνο φόρτιση αποτελεί ένα απόλυτο εργαλείο για την επιχείρηση 

η οποία θα την χρησιμοποιήσει.  Με πλάτος εργασίας πλυσίματος 

1.000mm ενώ της σάρωσης 1.160mm, έχει το ιδανικό μέγεθος 

για να επιτευχθεί η μέγιστη επιθυμητή παραγωγικότητα χωρίς το 

μέγεθος της να αποτελεί πρόβλημα για την κίνηση της μέσα στους 

διαδρόμους ενός εφοδιαστικού κέντρου.

Α. & Δ. Γκοντοσίδης Α.Ε.Β.Ε.
EDiA ΕΜ: Το  ηλεκτρικό 
«διαμάντι» της Mitsubishi Forklifts

Camion Τσολακίδης A.E. 
Γνήσια ανταλλακτικά για 
επαγγελματικά οχήματα

Kärcher A.E.E. 
Νέα αυτόματη μηχανή 
σάρωσης & πλύσης B 250 R

Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ.: 2310 755 800 •  www.godosidis.gr

Η Yale Europe Material Handling, μία από τις τρεις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες ανυψωτικών μηχανημάτων στον κόσμο,  ανακοινώνει 

την έναρξη παραγωγής του μοντέλου Stacker Rider MS16S, ακολουθώντας τον ίδιο σχεδιασμό του βραβευμένου μοντέλου της σειράς MPT Rider 

Palier. Η παραγωγικότητα και η εργονομία του χειριστή συνεχίζουν να παραμένουν στην καρδιά της διαδικασίας σχεδιασμού του νέου Stacker Rider. 

Η Yale διατηρώντας το ευπροσάρμοστο κάθισμα του βραβευμένου MPT, προσφέρει λειτουργικότητα με το πάτημα ενός κουμπιού, παρέχοντας 

στους χειριστές πλήρη ελευθερία κινήσεων για μεσαίες ή μεγάλες μεταφορές. Το νέο Rider Stacker φέρνει μια βραβευμένη φιλοσοφία σχεδίασης 

που εστιάζει στην εργονομία, την άνεση και την παραγωγικότητα στη μετακίνηση παλετών μέσα και γύρω από την αποθήκη. Συνδυάζοντας τη 

βραβευμένη εργονομία της σειράς ανυψωτικών μηχανημάτων MPT Rider Pallet με την ορατότητα και τον πρωτοποριακό σχεδιασμό ιστού, οι 

χειριστές μπορούν να είναι βέβαιοι ότι έχουν ένα προϊόν που παρέχει άνεση και αποτελεσματικότητα κατά τη διάρκεια μεγάλων βαρδιών. Με 

ικανότητα φόρτωσης φορτίου 1,6 τόνων, μικρή ακτίνα περιστροφής και τη δυνατότητα του χειριστή να μπορεί να παραμείνει όρθιος ή καθιστός 

κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση, το νέο MS16S ενισχύει την παραγωγικότητα και την ευελιξία, ακόμη και σε στενούς διαδρόμους. Ως εκ τούτου, 

αποτελεί το ιδανικό μηχάνημα για εργασίες αποθήκης σε βιομηχανίες όπως τρόφιμα, ποτά, εφοδιαστική και λιανική πώληση.

ΑΝΥΜΗ Ε.Π.Ε.

Τηλ.: 210 2446518 – 9 • www.titopoulos.gr

ΑΝΥΜΗ Ε.Π.Ε.
Η Yale φέρνει το βραβευμένο design concept στο Rider Stacker

KARCHER Α.Ε.Ε.

Τηλ.: 210 2316153 • www.karcher.gr

CAMION ΤΣΟΛΑΚIΔΗΣ Α.Ε.

Τηλ.: 210 5150941 • www.camion.gr
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Η πιο συμφέρουσα επιλογή για τον σύγχρονο επαγγελματία 
ΝΕΟ DACIA DOKKER VAN

ε τη σφραγίδα αξιοπιστίας 

του Groupe Renault, κορυ-

φαίου κατασκευαστή επαγ-

γελματικών αυτοκινήτων 

παγκοσμίως, το νέο Dacia 

DOKKER Van δεν είναι 

απλώς ένα επαγγελματικό 

αυτοκίνητο, είναι μια έξυπνη ιδέα.

Είναι η ιδανική επιλογή για τον σύγχρονο 

επαγγελματία που μετράει κάθε ευρώ, αλλά δεν 

κάνει εκπτώσεις σε αξιοπιστία & δυνατότητες. 

Ας το γνωρίσουμε καλύτερα μέσα από 3+1 

χαρακτηριστικά που το καθιστούν μοναδικό 

στο είδος του.

1.  ΑΓΟΡΑΖΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ, 
ΠΛΗΡΏΝΕΙΣ ΛΙΓΟΤΕΡΑ

Με το νέο Dacia DOKKER Van, αγοράζεις 

ένα επαγγελματικό μεγαλύτερης κατηγορίας, 

σε τιμή που αντιστοιχεί σε μοντέλο μικρότε-

ρης, χωρίς καμία παραχώρηση σε ποιότητα 

και εξοπλισμό. Στην λίστα των χαρακτηριστι-

κών του περιλαμβάνονται το ESP, το Hill Start 

Assist, το ηχοσύστημα με bluetooth και χει-

ριστήρια στο τιμόνι, το Cruise Control ακόμα 

και οι αισθητήρες παρκαρίσματος. 

Με ωφέλιμο φορτίο 693 κιλά, με την καλύ-

τερη αναλογία ωφέλιμου όγκου/τιμής (έως 

3,9 μ3) στην κατηγορία του, αλλά και με πρα-

κτικές λύσεις, όπως το ανακλινόμενο-αναδι-

πλούμενο-αποσπώμενο κάθισμα Dacia Easy 

Seat που επιτρέπει τη μεταφορά φορτίου έως 

3,11 μ., το νέο Dacia DOKKER Van αποτε-

λεί την κορυφαία επιλογή πρακτικότητας και 

αποδοτικότητας.

2. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΟ ΜΙΚΡΟ 
VAN ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

Η οικονομία στην κτήση και στην συντήρη-

ση, αποτελούν βασικά κριτήρια για την επιλο-

γή ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου. 

Το νέο Dacia DOKKER Van χρησιμοποι-

εί τις δοκιμασμένες τεχνολογικές λύσεις του 

Groupe Renault, που έχουν αποσβέσει το 

κόστος εξέλιξης και ανάπτυξης διατηρώντας, 

με τον τρόπο αυτό, χαμηλό κόστος κτήσης. 

Παράλληλα, έχει χαμηλή κατανάλωση καυσί-

μου, μόλις 4,2λτ./100 χλμ., αφού εξοπλίζεται 

με τον κορυφαίο diesel κινητήρα της αγοράς 

(1.5 Blue dCi), με 75 ή 95 ίππους, της πλέ-

ον σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας 

(Euro6d-Temp), ενώ το κόστος συντήρησής 

του δεν ξεπερνάει το 0,5 ευρώ/ημέρα!

3. ΚΟΡΥΦΑΙΟ VALUE FOR MONEY ΚΑΙ 
ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Το νέο Dacia DOKKER Van είναι ο ορισμός 

του Value for Money ή αλλιώς της ασυναγώ-

νιστης σχέσης αξίας-τιμής. Η πρακτικότητα, 

η αντοχή και η οικονομία σε συνδυασμό με 

τη χαμηλή τιμή κτήσης και την κορυφαία αξι-

οπιστία που επιβεβαιώνεται με την παροχή 

5ετούς εργοστασιακής εγγύησης και 5 χρό-

νια οδικής βοήθειας, καθιστούν το νέο Dacia 

Dokker Van την πιο ολοκληρωμένη και συμ-

φέρουσα επιλογή για τον σύγχρονο επαγγελ-

ματία, ενώ παράλληλα του εξασφαλίζουν και 

υψηλή μεταπωλητική αξία.

4. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ DOKKER: «ΜΟΝΟ ΟΣΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ, 
ΤΙΠΟΤΑ ΠΕΡΙΤΤΟ»

Πίσω από την εξέλιξη του νέου Dacia DOKKER 

Van κρύβεται μια ξεχωριστή φιλοσοφία. Ένας 

απόλυτα ισορροπημένος συνδυασμός έξυπνου 

σχεδιασμού, δοκιμασμένης τεχνολογίας του 

Groupe Renault και ξεκάθαρων, απρόσμενα 

προσιτών, επιλογών για τον αγοραστή. Έτσι, 

ο επαγγελματίας θα έχει στην διάθεση του 

το κατάλληλο εργαλείο που θα του προσφέ-

ρει καθημερινά τις λύσεις που χρειάζεται, επι-

τρέποντας του έτσι να επικεντρωθεί στην ανά-

πτυξη της δουλειάς του, αντί να ασχολείται 

με τις απαιτήσεις του επαγγελματικού του. ¡

M

 

Βράβευση της ERGOTRAK στην 
Ολλανδία από την DAF

¡ Η ERGOTRAK, μέλος 
του Ομίλου Σφακια-
νάκη, έλαβε το σημα-
ντικό βραβείο “DAF 
Sales Operations” για 
τις επιχειρηματικές της 
επιδόσεις, στο ετήσιο 
συνέδριο πωλήσεων 
που πραγματοποιήθηκε στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Ανάμεσα 
σε 50 συνεργαζόμενες χώρες του δικτύου της DAF, η ERGOTRAK 
ξεχώρισε τόσο για τα ποσοτικά όσο και ποιοτικά κριτήρια που είχαν 
τεθεί, για την κατηγορία των ανταλλακτικών. 
Ο διευθυντής του κλάδου Βαρέων Οχημάτων, κ. Νίκος Κυριακί-
δης, ο οποίος παρέλαβε και το βραβείο, δήλωσε σχετικά: «Είναι 
μεγάλη τιμή για την ομάδα μας. Είμαστε χαρούμενοι και πολύ 
περήφανοι. Διασφαλίζουμε ότι τα πρότυπα που έχει θέσει η DAF 
είναι σε υψηλά επίπεδα. Εργαζόμαστε με θετική σκέψη και στό-
χος μας είναι πάντα να προσφέρουμε ποιοτικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες στους πελάτες μας». 
Η ERGOTRAK αντιπροσωπεύει τα φορτηγά του ολλανδικού οίκου DAF 
Trucks N.V. στην χώρα μας από το τέλος του 1999. Η ERGOTRAK 
εδραιώνει μια νέα εποχή άμεσης επαφής με την εγχώρια αγορά 
επαγγελματικών οχημάτων, εφαρμόζοντας πελατοκεντρική πολι-
τική στην διανομή και υποστήριξη των κορυφαίων σε ποιότητα 
προϊόντων της ολλανδικής εταιρείας.

¡  Η Nissan παρουσίασε 
την πρόσφατα ανανεωμένη 
έκδοση του πιο σκληροτρά-
χηλου Navara, του OFF-
ROADER AT32. Βασιζόμενη 
στην επιτυχία της προηγού-
μενης περιορισμένης έκδοσης 
και διευρύνοντας τις δυνατό-
τητες #GoAnywhere του Navara, το ανανεωμένο μοντέλο έχει κατασκευα-
στεί έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικό και ακόμα καλύτερο στην οδήγηση, 
χωρίς να διακυβεύεται η κορυφαία ικανότητά του για οδήγηση εκτός δρόμου.
Αποτελώντας προϊόν συνεργασίας της Nissan και της Arctic Trucks, μιας 
ισλανδικής εταιρείας που ειδικεύεται στην κατασκευή οχημάτων 4WD για 
αποστολές στα πιο δύσβατα εδάφη του κόσμου, το ανανεωμένο Navara OFF-
ROADER AT32 διαθέτει πλήρη θωράκιση στο κάτω μέρος του αμαξώματος 
από αναβαθμισμένα υλικά αλουμινίου, με βελτιωμένο σχήμα, για πληρέ-
στερη προστασία του κινητήρα, του συστήματος  μετάδοσης, καθώς και της 
δεξαμενής του καυσίμου. 

¡ Οι πρωτοβουλίες της Ford 
Motor Company που θέτουν 
στο επίκεντρό τους τη μείωση 
των εκπομπών ρύπων, τον 
περιορισμό των κλιματικών 
κινδύνων και την ανάπτυξη 
μιας οικονομίας με χαμηλό 
αποτύπωμα άνθρακα, της 
χάρισαν, για πρώτη φορά, μια θέση στην «Λίστα Α» του οργανισμού 
CDP για την προστασία του κλίματος. Η Ford βρίσκεται μεταξύ 35 
αμερικανικών εταιρειών που διακρίθηκαν φέτος.  
Η δέσμευση της Ford για μείωση των εκπομπών CO2 όπως επιτάσ-
σει η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα περιλαμβάνει μία επέν-
δυση άνω των 11,5 δισ. δολαρίων σε ηλεκτρικά οχήματα. Θέλοντας 
να αυξήσει το ενδιαφέρον του κόσμου για τα ηλεκτρικά οχήματα 
και τη χρήση τους, η Ford λανσάρει εκδόσεις μηδενικών ρύπων 
για μερικά από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της. Πρόσφατα, η εται-
ρεία λανσάρισε το μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης ηλεκτρικών οχημά-
των στη Βόρεια Αμερική.
Η Ford έθεσε ένα ακόμα φιλόδοξο στόχο, σύμφωνα με τον οποίο όλα 
τα εργοστάσια παραγωγής της να λειτουργούν με ενέργεια προερχό-
μενη κατά 100% από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2035.

¡ Το ΙΜΕΤ/EKETA ανα-
κοίνωσε ότι το ευρωπαϊκό 
έργο Καινοτομίας “SHared 
automation Operating 
models for Worldwide 
adoption (SHOW)” ξεκί-
νησε επίσημα τις εργασίες 
του κατά τη διάρκεια της 
επιτυχημένης πρώτης επί-

σημης συνάντησης της Κοινοπραξίας του που πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες στις 29-31 Ιανουαρίου 2020.
To έργο SHOW στοχεύει στην επίδειξη συνδεδεμένων και ηλεκτρικών 
στόλων αυτόνομων οχημάτων κοινωφελούς χρήσης σε συνεργατικές 
Δημόσιες Συγκοινωνίες, Συστήματα Μεταφορών Απόκρισης στην Ζήτηση 
(DRT), Λειτουργικών Αλυσίδων Μεταφορών μέσω της Κινητικότητας ως 
Υπηρεσία (MaaS) και Εμπορευματικών Μεταφορών ως Υπηρεσία (LaaS), 
με επιδείξεις/πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες σε 5 μεγάλα 
αστικά περιβάλλοντα (Mega sites), 6 δορυφορικά (Satellite sites) και 3 
μικρότερες περιοχές πιλοτικών δοκιμών (Follower sites) που θα λάβουν 
χώρα σε 20 πόλεις σε όλη την Ευρώπη.
Το έργο SHOW θα επιδείξει τη λειτουργία ενός στόλου που θα αποτελεί-
ται με περισσότερα από 70 αυτόνομα οχήματα επιπέδου SAE L4/L5 όλων 
των τύπων τόσο για επιβατικές όσο και εμπορευματικές μεταφορές σε 
αποκλειστικές λωρίδες αλλά και σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας, συν-
δεδεμένου με ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών συνεργατικών υποδο-
μών (διαμέσου 5G, G5, IoT) με ταχύτητες κυκλοφορίας από 18 έως και 
πάνω από 50χλμ. / ώρα. Η Κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 69 
εταίρους απ’ όλη την Ευρώπη και από 10 συνδεόμενα μέλη.

Η Nissan αποκαλύπτει το νέο Navara 
OFF-ROADER AT32 

H Ford στη «Λίστα Α» του 
ανεξάρτητου οργανισμού CDP για την 
προστασία του περιβάλλοντος

Ξεκίνησαν οι εργασίες του ευρωπαϊκού 
έργου “SHOW” για στόλους αυτόνομων 
ηλεκτρικών οχημάτων
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Χριστίνα Χαλκιαδάκη, Μέλος Δ.Σ. ECR Hellas 

«ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ONLINE & TAKE AWAY ΣΤΑ SUPER 
MARKET ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ»

ιλήσαμε με την κα Χριστίνα Χαλκιαδάκη, εκ-
πρόσωπο της ομώνυμης αλυσίδας αλλά και μέ-
λος του Δ.Σ. του ECR Hellas, αναφορικά με την 
ετοιμότητα των sm, αλλά και το νέο μοντέλο πα-
ραγγελιών που φαίνεται ότι ήρθε για να μείνει…

SC&L_ κα Χαλκιαδάκη, τι σημαίνει όλο αυτό 
το περίεργο, ιδιόμορφο σκηνικό για τον ανεφοδιασμό 
των καταστημάτων, για τις αποθήκες, για τον τρόπο με 
τον οποίο λειτουργείτε ως super markets στο εσωτερικό 
κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας;

Χ.Χ._ Σίγουρα μας θύμισε capital control εποχή, απλά  
οι κατηγορίες δεν ήταν τόσο ευρείες όσο ήταν στα capital 
controls. Ήταν μεγαλύτερη η κίνηση στα απολυμαντικά και 
στα τρόφιμα μακράς διάρκειας για τις δύο πρώτες εβδο-
μάδες της καραντίνας, όπου άλλαξαν οι καταναλωτικές συ-
νήθειες ραγδαία. Σίγουρα έρεπε να λειτουργήσουμε πε-
ρισσότερες ώρες, να ανοίξουμε Κυριακή για ανεφοδια-
σμό διότι δεν προλαβαίναμε να τροφοδοτήσουμε τα κα-
ταστήματα και όπως καταλαβαίνετε είναι ογκώδη κομμά-
τια με πάρα πολύ χαμηλό τζίρο, αυτά τα προϊόντα που έγι-
ναν ανάρπαστα στις αρχές της τρέχουσας κρίσης. Μπο-
ρεί όλοι να κάναμε τζίρους Χριστουγέννων και πρωτο-
χρονιάς αλλά με πολύ χαμηλότερες αξίες που χρειαζό-
ταν πολύ μεγάλος όγκος για να γίνει αυτή η κίνηση για να 
καλυφθεί. Μετά τις δυο πρώτες εβδομάδες, τα πράγματα 
έχουν ομαλοποιηθεί αρκετά σε επίπεδο κωδικών που δι-
ακινούνται. Έχει μεγαλύτερη «κανονικότητα» το εμπόριο.

SC&L_ Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε 
εννοώ σε βάρδιες ή σε παραδόσεις ή σε ανεφοδιασμό το 
προσωπικό σας στο πίσω κομμάτι του ανεφοδιασμού, όχι 
δηλαδή στο ράφι.

Χ.Χ._ Όχι δεν άλλαξε. Ενισχύσαμε σίγουρα όλοι με 
προσωπικό καινούργιο και γυρίσαμε κάποιους part time 

M
ΦΩΤΟ: ΑΡΧΕΙΟΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΗΝ ΜΑΙΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΥ
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Εν μέσω των ειδικών συνθηκών που έχουν επιφέρει στην αγορά τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοιό, στην πρώτη 

γραμμή του εμπορίου βρίσκονται οι αλυσίδες super market, που έχουν αναγκαστεί να προσαρμόσουν κατά πολύ τον 

τρόπο λειτουργίας τους για να αντεπεξέλθουν στην αυξημένη ζήτηση.
σε full time προκειμένου να καλύψουμε τις 
ευπαθείς ομάδες που έπρεπε να αποχωρή-
σουν από την πρώτη στιγμή που ανακοινώ-
θηκαν τα μέτρα προστασίας των ανθρώπων 
αυτών και επίσης και κάποιες άδεις – πολύ 
λιγότερες βέβαια- ειδικού σκοπού, που ενώ 
έδωσαν προτεραιότητα σε εταιρείες τρο-
φίμων να μην είναι εκείνοι που θα κάνουν 
χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, παρόλα 
αυτά υπήρξαν περιπτώσεις που εργάζο-
νταν και οι δύο γονείς στο ίδιο κατάστημα, 
οπότε δεν υπήρχε εναλλακτική. Έπρεπε να 
βοηθήσουμε και το προσωπικό μας. Οπότε 
χρειάστηκε να κάνουμε και τους part time, 
full time  και να ενισχύσουμε το προσω-
πικό μας και σε περίπτωση που υπήρχε κά-
ποιο κρούσμα ώστε να υπάρχει διαθέσιμο 
back up προσωπικό, αλλά και για να καλύ-
ψουμε τις απουσίες. 

SC&L_ Εσείς ως εταιρεία, ποια είναι τα 
μέτρα που έχετε λάβει για την προστασία 
των εργαζόμενων; Γιατί είστε ένας κλάδος 
ο οποίος πραγματικά δεν μπορεί να στα-
ματήσει να λειτουργεί. 

Χ.Χ._ Σωστά τα sm είναι στην πρώτη 
γραμμή αυτή τη στιγμή και μάλιστα εί-
ναι ένας κλάδος που εκτίθεται πάρα πολύ. 
Δηλαδή όταν όλοι μένουνε σπίτι οι δι-
κοί μας εργαζόμενοι μόνο σπίτι δεν είναι. 
Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε με γά-
ντια και αλκοολούχες λοσιόν στα τμήματα. 
Ούτως ή άλλως απολύμανση υφίσταται στα 
τμήματα επεξεργασίας τροφίμων λόγω του 
ISO 22000 για την υγιεινή και ασφάλεια 
των τροφίμων. Αυτό που κάναμε είναι ότι 
και στις εισόδους των καταστημάτων για 
τους πελάτες αλλά και στα ταμεία ενισχύ-
σαμε το προσωπικό με απολυμαντικά διαλύ-

ματα, με γάντια για το προσωπικό και τους 
πελάτες, πέρα των τμημάτων που εξυπα-
κούεται ότι φορούν. Παράλληλα, ορθώσαμε 
Plexiglas και προστατευτικά στις υποδοχές 
των καταστημάτων και στα ταμεία προκει-
μένου να μειώσουμε όσο το δυνατόν γί-
νεται την επαφή, τοποθετήσαμε μετά και 
την οδηγία του υπουργείου σημάνσεις στο 
πάτωμα που δηλώνουνε την απόσταση που 
πρέπει να κρατούν από τα ταμεία οι πελά-
τες, τηρήσαμε την οδηγία στην αρχή ανά 
10 τ.μ. και μετέπειτα ανά 15 τ.μ. απόσταση 
για κάθε πελάτη.  Επιπρόσθετα, ελέγχουμε 
την ροή του κόσμου στις εισόδους των κα-
ταστημάτων με κάρτες βάσει του αριθμού 
των πελατών που θα μπορούσαν να είναι 
την ίδια στιγμή στο κατάστημα. Είναι μια 
σειρά ειδικών έκτακτων μέτρων, που όμως 
προστατεύουν τόσο τους πελάτες, όσο και 
τους εργαζόμενους.

SC&L_ Όσον αφορά τους οδηγούς που 
έρχονται σε εσάς και ανεφοδιάζουν; 

Χ.Χ._ Επίσης και εκείνοι έχουν απολυ-
μαντικά στα οχήματά τους, γάντια και φυ-
σικά από την πρώτη στιγμή έχει γίνει πλύση 
εγκεφάλου για την τήρηση των οδηγιών 
του ΕΟΔΥ και την προσωπική υγιεινή και 
την προσωπική ασφάλεια για τον κάθε άν-
θρωπο χωριστά. 

SC&L_ Παρατηρώ ως καταναλωτής και 
θέλω να μου το επιβεβαιώσετε ή όχι ότι 
υπάρχει αυξημένη ζήτηση πλέον και για e 
commerce και ηλεκτρονικές παραγγελίες 
και παράδοση, αλλά και τηλεφωνικές πα-
ραγγελίες από τα sm. Αυτό πώς το αντιμε-
τωπίζει ο κλάδος; Ήταν έτοιμος γι’ αυτό; 

Χ.Χ._ Κάποιες αλυσίδες sm αυτές τις 

υπηρεσίες τις είχαν διαθέσιμες και πριν 
από αυτή την κρίση (τελευταία και ο Σκλα-
βενίτης με την εξαγορά του care market 
που σίγουρα ήταν προετοιμασμένοι για το 
e-commerce). Βέβαια εννοείται ότι αυτές 
οι υπηρεσίες κατέγραψαν μια πολύ μεγάλη 
αύξηση το διάστημα που συζητήσαμε, τις 
ημέρες της κρίσης, και για αυτό αναγκα-
στικά πήγαν και λίγο πίσω οι παραδόσεις. 
Παρατηρήθηκε ένα bottleneck δηλαδή στο 
τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας. Αλλά και 
για αυτό αναζητούνται και ήδη έχουν βρεθεί 
κατά περίπτωση άλλες λύσεις για να εξυ-
πηρετηθεί το κοινό. Πλέον όλες οι αλυσί-
δες εξυπηρετούμε και take away και τηλε-
φωνικές παραγγελίες, δίνοντας προτεραι-
ότητα στις ευπαθείς ομάδες. Εννοείται ότι 
υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν ούτε 
με την κάρτα, ούτε με τα μετρητά να έρ-
θουν σε επαφή, καθόλου, καμία επαφή. Προ-
σπαθούμε όσο είναι δυνατόν να εξυπηρε-
τήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, είτε 
που νοσούν, είτε που φοβούνται επειδή εί-
ναι στην ευπαθή ομάδα και προσπαθούν να 
αποκλείσουν τις επαφές με κόσμο. 

SC&L_ Είναι μια τάση που νομίζετε ότι 
θα συνεχίσει στον κλάδο άσχετα με το πώς 
θα εξελιχθεί ο ιός; 

Χ.Χ._ Νομίζω ότι όλες οι κρίσεις μας εκ-
παιδεύουν για κάτι. Στο capital control εκ-
παιδευτήκαμε όλοι να κάνουμε συναλλα-
γές ηλεκτρονικά και νομίζω ότι μας έμεινε 
σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης εκπαι-
δευτήκαμε να χρησιμοποιούμε πιστωτικές 
κάρτες. Αυτή τη στιγμή έχει εκτοξευτεί το 
ποσοστό των συναλλαγών που πραγματο-
ποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας. Αυτή η 
κρίση νομίζω ότι θα μας μάθει να τηρούμε 
πολύ πιο αυστηρά τους κανόνες ατομικής 
υγιεινής, δηλαδή πιστεύω ότι τα απολυμα-
ντικά θα τα χρησιμοποιούμε και μετά την 
κρίση και σίγουρα θα βάλει στη ζωή μας 
και τις ηλεκτρονικές αγορές ή τις τηλε-
φωνικές αγορές τουλάχιστον στα προϊό-
ντα που θέλουμε να στοκάρουμε αν όχι 
στα φρέσκα.  

“Πλέον όλες οι αλυσίδες εξυπηρετούμε και take away και 
τηλεφωνικές παραγγελίες, δίνοντας προτεραιότητα στις 
ευπαθείς ομάδες. Αυτή η κρίση νομίζω θα βάλει στη ζωή 
μας και τις ηλεκτρονικές αγορές” 
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ώς μπορεί να αλλάξει η καθημερινή λειτουργία των 

logistics, μετά την 10ετή οικονομική κρίση, εάν η οικο-

νομική ανάπτυξη αγγίζει το 1% ετησίως; Είναι έτοιμη 

η ελληνική αγορά να αυτοματοποιηθεί πλήρως και 

πόσο αυτό θα βοηθήσει στη διαμόρφωση της μελλο-

ντικής εικόνας της;

Απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα και ακόμη περισσότερα έδωσε 

το συνέδριο Solutions 7, υπό την διοργάνωση του Supply Chain 

Institute και την επιστημονική στήριξη της Planning, καθώς τόσο 

οι τοποθετήσεις των 15 στελεχών-ομιλητών της, όσο και τα συ-

μπεράσματα των 2 στρογγυλών τραπεζιών συζήτησης, έδωσαν την 

εικόνα του μοντέλου ανάπτυξης της αγοράς την επόμενη 5ετία.

Σε μια τέτοια συνάντηση φυσικά, υψηλού επιπέδου, τέθηκαν 

αρκετές προϋποθέσεις που σκιαγραφούν την εικόνα του μεσο-

πρόθεσμου μέλλοντος της αγοράς. 

Τι θα περιλαμβάνει αυτή η εικόνα; Διαχείριση περισσότερων 

κωδικών, ενδυνάμωση της λογικής του cross docking, αλλαγή φι-

λοσοφίας των αποθηκών με ψηλότερους χώρους στους οποίους 

θα υπάρχει διαρρύθμιση τύπου cross docking, με διαχωρισμό του 

χώρου picking και στοκ, αλλά και αλλαγές στη φιλοσοφία ωρα-

ρίου εργασίας του προσωπικού, μετακίνηση σε υπηρεσίες 4PL και 

5PL, παράδοση σε real time καθώς… όπως αναλύθηκε διεξοδικά, 

πλέον «Βασιλιάς» είναι ο τελικός καταναλωτής, που -όπως προ-

κύπτει από την έρευνα που παρουσίασε ο Παν. Ανδριανόπουλος 

από την Planning- «αναμένει σε ποσοστό 51% παράδοση προϊό-

ντων σε διάστημα 1-2 ημερών από την παραγγελία, ποσοστό που 

σε άλλες χώρες της Ευρώπης δεν ξεπερνά το 34%, ενώ τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και στην Ευρώπη ένα πολύ μεγαλο ποσοστό επιθυ-

μει παράδοση της παραγγελίας ατους στο σπίτι μέχρι τις 18.00”.

Τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Ανδριανόπουλος, αφορούσαν 

τη μελέτη της Planning και της Humble για τις Logistics απαιτή-

σεις των καταναλωτών, οι οποίες όντως δείχνουν μια ανυπομο-

νησία από τους Έλληνες καταναλωτές.

Έτσι, όπως συνόψισε την εικόνα ο κ. Στ. Ανδριανόπουλος «το 

logistics model της επόμενης 5ετίας αλλάζει, όπως αλλάζει και το 

οικονομικό κλίμα -η εκτίμηση του ΣΕΒ ήταν για ετήσια ανάπτυξη 
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της τάξης του 1%- και θα μετατραπεί σε επιθετικό, και όχι αμυ-

ντικό όπως ήταν έως τώρα». Επισημαίνοντας πως βασική ανάγκη 

του μέλλοντος είναι να δημιουργηθούν συνέργειες, που παρά τα 

λόγια δεν έχουν γίνει πραγματικότητα έως σήμερα, ο κ. Ανδρια-

νόπουλος μίλησε για επεμβάσεις που απαιτούνται στα Inbound 

logistics, για voice και visual picking (που όπως συμφώνησαν και 

οι ομιλητές από την Mantis και την Jungheinrich, είναι αποδε-

δειγμένα πρακτικές που βελτιώνουν τη λειτουργικότητα της απο-

θήκης και μειώνουν το κόστος), αλλά και στα outbound logistics 

και τη φιλοσοφία αξιοποίησης ειδικών συνεργατών. 

 Σε σχέση με τις τάσεις του άμεσου μέλλοντος, θα πρέ-

πει να υπογραμμιστούν όσα ανέφερε ο κ. Λευτέρης Κιοσές, γενι-

κός διευθυντής ΙΕΛΚΑ, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των 

επιχειρήσεων, με στροφή του retail προς την προδραστικότητα 

(proactiveness), την εξατομίκευση και τη μεταβολή των retail κα-

ταστημάτων σε χώρους που καλλιεργούν το loyalty των κατανα-

λωτών.

Ζυμώσεις για την 5ετία στα round tables
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της ημέρας παρουσία-

σαν τα στρογγυλά τραπέζια συζήτησης, με εξαίρετους συμμετέ-

χοντες (τους κ.κ. Λευτέρη Ζησιμάτο, από την ΜΕΤΡΟ, Άρη Κων-

σταντάτου από την Ολυμπιακής Ζυθοποιίας, Δημήτρη Παπαϊωάν-

νου, από την Oktabit στο Πρώτο Table, και των κ.κ. Θωμά Αρβα-

νίτη από τη Schenker, την κα Ειρήνη Παπαπέτρου από την Ekol 

Logistics, Φραγκίσκο Καμολίνο από την Unilever, και Νίκο Ανδρο-

νίκου από τον ομώνυμο Όμιλο Εταιρειών στο Δεύτερο Τable), στα 

οποία τέθηκαν ζητήματα στρατηγικής αλλά και προκλήσεων. Για 

παράδειγμα σε αυτά ακούστηκαν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις 

όπως ότι «το cost cutting που ως φιλοσοφία κυριάρχησε στα χρό-

νια της κρίσης, δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί», χωρίς ωστόσο 

κάποιος από τους ομιλητές να ενστερνίζεται πλήρως ότι θα επέλ-

θουν τεράστιες αλλαγές λόγω ανάπτυξης. Οι αλλαγές που θα φέρει 

αυτή, φαίνεται να είναι μικρές, σύμφωνα με τους συνέδρους του 

Solutions 7. Παράλληλα, δόθηκε μεγάλη έμφαση στον ανθρώπινο 

παράγοντα, τη δυνατότητά του να υιοθετήσει τις αλλαγές κυρίως 

σε επίπεδο αυτοματοποίησης και τεχνολογικής προόδου, ενώ εκ-

φράστηκε πολλαπλώς η άποψη ότι η «αλυσίδα» δεν μπορεί -του-

λάχιστον στην Ελλάδα ακόμη- να αυτοματοποιηθεί πλήρως, αλλά 

τα βήματα που θα γίνουν θα είναι σταθερά. 
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Οι 3 τάσεις της επόμενης 5ετίας που εντοπίζονται στις απο-

θήκες είναι:

• Μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της χωρητικότητας

• Αύξηση παραγωγικότητας

• Εξοικονόμηση ενέργειας στις αποθήκες 

Highlights 
* Η αποθήκη του μέλλοντος μοιάζει με αυτήν της Coca Cola που 

χρησιμοποιεί vision picking system (με χρήση δύο διαφορετι-

κών τύπων έξυπνων γυαλιών συνδυασμένων με απλές φωνητι-

κές λειτουργίες) με το οποίο επευτεύχθη 99,99% ακρίβεια και 

αποφυγή λαθών και αύξηση της παραγωγικότητας κατά 10%

* Μέλλον σημαίνει e-commerce & Google, όπως εξήγησε ο κ. 

Θ. Καρακώστας, δίνοντας “φωνή” στην Google για πρώτη φορά 

στην Ελλάδα και κάνοντας λόγο για τα απαραίτητα στοιχεία του 

μέλλοντος: fast delivery, alternative delivery options, easy returs.
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Το διαδίκτυο αποτελεί μια άμεση και σύγχρονη 

μέθοδο διαφήμισης για το οποίο το SUPPLY 

CHAIN & LOGISTICS MAGAZINE έχει δημιουργήσει 

συγκεκριμένα και καλά μελετημένα επικοινωνιακά 

«εργαλεία» που είναι στη διάθεση των εταιρειών 

για προβολή σε ένα εξειδικευμένο κοινό που 

έχει δομηθεί όλα αυτά τα χρόνια παρουσίας και 

δράσης της O.MIND CREATIVES στην αγορά της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. 

  Web Site: Προβολή με διαφημιστικά BANNERS 

διαφόρων διαστάσεων στο www.supply-chain.gr 

με link που παραπέμπει σε εταιρική ιστοσελίδα, ή 

σε PDF κατάλογο, ή σε φόρμα επικοινωνίας που 

οδηγεί τους αναγνώστες του site στον ιστότοπο 

του διαφημιζόμενου. 

• 8.000 users/μήνα 

• 20.000 impressions/μήνα 

• 2 λεπτά μέσος όρος παραμονής

  Newsletter: Παρόμοιος τρόπος προβολής γίνεται 

μέσω του εβδομαδιαίου Newsletter του SUPPLY 

CHAIN & LOGISTICS MAGAZINE, με ηλεκτρονικό 

BANNER για να επιτευχθεί ο σκοπός του 

διαφημιζόμενου. Η βάση αποδεκτών αποστολής 

του Newsletter αριθμεί αυτήν την περίοδο 45.000 

e-mails και συνεχώς ανανεώνεται και αυξάνεται. 

Η ροή τίτλων ειδήσεων του Νewsletter Supply Chain 

News που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ, συνδέεται (link) 

με ένα 12σέλιδο ενημερωτικό δελτίο σε μορφή PDF, 

που περιέχει την ανάπτυξη της ειδησιογραφίας και 

τις εταιρικές διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα 

και υπηρεσίες. 

Δείτε εδώ το Newsletter

 

  Social Media: Αποτελεσματικός και γρήγορος 

τρόπος προώθησης και διαφήμισης, που επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να εισέλθουν άμεσα σε πολλά 

υποσχόμενες νέες αγορές, είναι τα social media 

του περιοδικού, που κατάφερε να δημιουργήσει 

ένα κοινό από χιλιάδες followers σε Facebook, 

Instagram και LinkedIn. Μέσα από αυτές τις 

επιτυχημένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης 

δίνεται η δυνατότητα στους διαφημιζόμενους 

να γίνονται αναρτήσεις (post) για λογαριασμό 

τους, για διάδοση ειδήσεων στο ευρύτερο κοινό 

της αγοράς της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των 

Logistics.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

· Web Site · Social Media · Newsletters ·

Newsletter Facebook Web Site

www.supply-chain.gr
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Πατήστε στα εικονίδια για να 

δείτε τα social media

https://www.supply-chain.gr
https://www.supply-chain.gr/pdf/N703_27_01_22.pdf
http://www.supply-chain.gr/pdf/N623_30_04_20.pdf
http://www.supply-chain.gr/pdf/N623_30_04_20.pdf
http://www.ml2.gr/np/display.php?M=149536&C=96887eb19bdf2f504c052226d907f1cd&S=1182&L=70&N=635
https://www.facebook.com/SupplyChain.gr
https://www.instagram.com/supply_chain_and_logistics/
https://www.linkedin.com/company/2912823/
https://www.supply-chain.gr
https://www.supply-chain.gr
https://www.supply-chain.gr/pdf/N703_27_01_22.pdf
https://www.supply-chain.gr/pdf/N703_27_01_22.pdf


Κάθε χρόνο, από το 2007, η O.MIND CREATIVES 

και το περιοδικό SUPPLY CHAIN & LOGISTICS, 

διοργανώνουν τα πολυσυνέδρια Logistics 

Conferences με σκοπό να φέρουν σε επαφή 

την επιστημονική κοινότητα και το επιχειρείν σε 

ένα διαδραστικό και πολυθεματικό συνέδριο με 

επίκεντρο την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics.

Πλήθος θεματικών ενοτήτων έχουν προσεγγιστεί 

στα συνέδρια όλα αυτά τα χρόνια, με τη συμβολή 

και τη συνδιοργάνωση εξαιρετικών συνεργατών, 

επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και θεσμικών φορέων. 

Θεματικές όπως η τεχνολογία στην αποθήκη και στις 

μεταφορές, τα logistics τροφίμων, τα επενδυτικά 

προγράμματα, οι ευαίσθητες εφοδιαστικές 

αλυσίδες, το e-commerce, οι διεθνείς μεταφορές 

και οι εξαγωγές είναι μερικές από τις πετυχημένες 

προσεγγίσεις των συνεδρίων τα τελευταία χρόνια. 

Με εκατοντάδες ομιλητές και παρουσιάσεις, 

χιλιάδες σύνεδρους να έχουν παρακολουθήσει 

τα συνέδρια και πλήθος αποκλειστικών ερευνών 

και μελετών να έχουν παρουσιαστεί σε αυτά, τα 

LOGIC αποτελούν το ετήσιο συνεδριακό ραντεβού 

του κλάδου με το πολύ δυναμικό networking 

που προσφέρει σε επιχειρήσεις, θεσμικούς και 

πανεπιστημιακούς. 

  Το επίσημο web site του συνεδρίου είναι 

www.logisticsconferences.com

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ LOGIC

Logistics Conferences
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Μια καλή ευκαιρία για άμεση προβολή και εμπορικές 

συναντήσεις των εκθετών με την αγορά της 

Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics είναι η 

καταξιωμένη διεθνής έκθεση «ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

& LOGISTICS», η οποία διοργανώνεται από το 2007, 

και από το 2017 πραγματοποιείται μαζί με την επίσης 

αναγνωρισμένη έκθεση για το επαγγελματικό όχημα 

«CARGO TRUCK & VAN EXPO» στο εκθεσιακό κέντρο 

Metropolitan Expo στην Αθήνα. Η έκθεση συγκεντρώνει 

τους επαγγελματίες της αγοράς από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό, που έχουν ανάγκη από οργάνωση 

της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, των logistics και 

των υποδομών τους. Αριθμεί περισσότερους από 

18.000 επαγγελματίες επισκέπτες και 250 εκθέτες, 

με συνεχόμενη ανάπτυξη και εξέλιξη σε επίπεδο 

διοργάνωσης και προσέλκυσης. Προσφέρει πολύτιμη 

γνώση και διαδίδει καινοτόμες ιδέες σε επισκέπτες 

και εκθέτες, παρουσιάζει όλες τις νέες τάσεις της 

αγοράς και συμβάλλει στην εξωστρέφεια του επιχειρείν, 

δίνοντας ραντεβού με τον επιχειρηματικό κόσμο κάθε 

2 χρόνια. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες 

στην επίσημη ιστοσελίδα της έκθεσης 

www.supplychainexpo.gr

www.ctvexpo.gr

Πληροφορίες | Επικοινωνία: 210 9010040 • info@omind.gr
Λεωφ. Συγγρού 187 • Νέα Σμύρνη • www.omind.gr

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
“ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ & LOGISTICS”
“CARGO TRUCK & VAN EXPO” 

www.supplychainexpo.gr

Μαζί και η  Έκθεση
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