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Το καλοκαίρι ’21 περνάει σιγά σιγά στο παρελθόν. Ένα 
καλοκαίρι το οποίο άφησε έντονα το στίγμα του, από πλευ-
ράς καταστροφών αλλά και έντονων κλιματικών αλλαγών. 
Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει παίξει οπωσδήποτε τον 
ρόλο του και αποδεικνύεται καθημερινά. Όπως δείχνουν 
διάφορες μελέτες και έρευνες η κατάσταση είναι σε ορια-
κό σημείο, ώστε να είναι και αναστρέψιμη. Θα πορευόμα-
στε σ’ ένα μέλλον με αρκετή αβεβαιότητα αλλά και πάρα 
πολλές εκπλήξεις. Σύμφωνα με έρευνα την οποία δημοσι-
εύουμε «σχεδόν το 18% αναγνωρίζουν την προσωπική 
τους ευθύνη – με την Ινδονησία να καταγράφει το υψη-
λότερο ποσοστό (30%), ενώ την Κίνα και τη Γερμανία το 
χαμηλότερα (11% συνολικά). Το ενθαρρυντικό είναι ότι 
οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους, θεωρούν πως η 
ευθύνη είναι συλλογική (31%).»  Σε κάποιο άλλο σημείο 
διαφαίνεται ότι ο σύγχρονος άνθρωπος είναι διατεθειμέ-
νος να αλλάξει τρόπο ζωής αλλά «το 65% συμφωνούν να 
μειώσουν (έχουν ήδη μειώσει ή σχεδιάζουν) τα επαγγελ-
ματικά ταξίδια και τα ταξίδια αναψυχής, αλλά μόνο το 
40% τα έχουν μειώσει. Το 68% συμφωνούν να μεταβούν 
στα ηλεκτρικά οχήματα - αλλά μόνο το 16% έχουν κά-
νει τη μετάβαση. Το 58% συμφωνούν να ξεκινήσουν μια 
χορτοφαγική διατροφή, αλλά μόνο το 27% έχουν γίνει 
vegan.» Έρευνα της Epson.

Σεπτέμβριος ’21, εθιμοτυπικά με την επαναλειτουργία 
της ΔΕΘ, δόθηκε η εκκίνηση, τόσο στο οικονομικό όσο 
και στο επιχειρηματικό έτος. Καλό ξεκίνημα λοιπόν σε 
όλους, και τώρα που οι εκθέσεις έχουν αρχίσει και ζε-
σταίνουν τις μηχανές τους θα δώσουμε ραντεβού και 
πάλι στους ελπιδοφόρους επιχειρηματικούς διαδρόμους 
των εκθέσεων.

Καλό φθινόπωρο!!!

Γιώργος Τριανταφύλλου
Εκδότης

από τον εκδότη
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Τα 200 χρόνια από την επανάσταση των 
Ελλήνων μπορούν να χαρακτηριστούν 
ως το «μοναδικό προϊόν» που θα δώσει 

αισιοδοξία, δύναμη και ψυχική ανάταση 
σε όλους τους Έλληνες.

Τα σύμβολα, η ιστορία και τα χρώματα, 
ιχνηλατούν και αγγίζουν επιφάνειες 

δηλώνοντας την αέναη μάχη της 
Ελευθερίας για ζωή.

Στο εξώφυλλο του all pack μια 
συσκευασία γεμάτη από Ελλάδα από 

χρώμα, αξίες και αισιοδοξία γιορτάζει και 
προσκαλεί στην επετειακή αυτή γιορτή.

Η Ελευθερία τώρα έχει γεύση Ελλάδας.

www.abcdesign.gr
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Πιστοποίηση ISO 45001

Η   Α. Χατζόπουλος Α.Ε. δεσμεύεται να 
εφαρμόζει τα υψηλότερα πρότυπα ως 
προς την Υγεία και την Ασφάλεια στην 

Εργασία, ούτως ώστε να διασφαλίζει στο μέ-
γιστο βαθμό τους εργαζομένους και τους επι-
σκέπτες στις εγκαταστάσεις της. Σε αυτά τα 
πλαίσια, έχουμε αναπτύξει ένα αποτελεσματι-
κό σύστημα διαχείρισης Υ&Α που μας βοηθά 
να ελέγχουμε και να προλαμβάνουμε τυχόν 
κινδύνους και να βελτιώνουμε με προληπτικά 
μέτρα την ασφάλεια για όλους. Πρόσφατα, το 
Σύστημα που υιοθετούμε, πέρασε από έλεγχο 
και πιστοποιήθηκε με το διεθνές πρότυπο ISO 
45001:2018. Η επίτευξη αυτής της πιστοποίη-
σης δείχνει πάνω απ 'όλα τη δέσμευση των αν-
θρώπων μας για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας όλων σύμφωνα με τα υψηλότερα 
πρότυπα, προάγοντας ουσιαστικά μια εταιρική 
κουλτούρα 400 Τεχνικών Ασφαλείας.
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UNIPAKHELLAS : «Μία ταυτότητα»
για όλες τις ανάγκες σας για συσκευασίες 
από κυματοειδές χαρτόνι

Η  UNIPAKHELLAS, με τη σημαντική της παρου-
σία στην ελληνική αγορά του χαρτιού και της 
συσκευασίας κάτω από την ομπρέλα του Ομί-

λου της INDEVCO, συνεχίζει να αναβαθμίζει τη δομή 
της σε κάθε επίπεδο, αναδεικνύοντας την έννοια της 
ενότητας. Η Mediterranean Μονοπρόσωπη Α.Ε. και 
η ΠΑΚΟ Α.Ε., τώρα με τις επωνυμίες UNIPAK HELLAS 
NORTH και UNIPAK HELLAS CENTRAL αντίστοιχα, υι-
οθετούν από κοινού «μία ταυτότητα», αντανακλώ-
ντας την καινοτομία της ευρύτερης οικογένειας στην 
οποία ανήκουν, καθώς και την περιβαλλοντική τους 
συνείδηση, πάντα με σεβασμό απέναντι στις τοπικές 
κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται. 

Η λογική της ένταξης κάθε οντότητας σε «μία ταυτό-
τητα», εκφράζει τη γεωγραφική τοπική δραστηριότητα 
και προωθεί την περαιτέρω βελτίωση του τρόπου με 
τον οποίο διατίθεται η ευρεία ποικιλία των διαφορο-
ποιημένων προϊόντων και υπηρεσιών, κάνοντας τη δι-
αφορά στην τοπική βιομηχανία χαρτιού και συσκευα-
σίας. Μέσα από την καινοτομία στην παραγωγή και στα 
στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, όλες οι ανάγκες για 
συσκευασία από κυματοειδές χαρτόνι ικανοποιούνται 
αποτελεσματικά, με άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες 
του κάθε πελάτη σε όλους τους κλάδους. 

Το κυματοειδές χαρτόνι είναι η πιο βιώσιμη λύση 
όταν πρόκειται για ανάγκες συσκευασίας και η 
UNIPAKHELLAS ως μία εταιρεία που παράγει και με-
ταποιεί ανακυκλωμένο χαρτί, δείχνει έμπρακτα τη δέ-
σμευσή της στη βιωσιμότητα ακολουθώντας απόλυτα 
τις αρχές του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας. 

Άλλωστε, οι σημερινές κυματοειδείς συσκευασίες 
είναι εντελώς κυκλικές: είναι 100% ανακυκλώσιμες , 
βιολογικής προέλευσης και βιοδιασπώμενες.

Πρακτικά, οι συσκευασίες από κυματοειδές χαρτόνι 
αποτελούν ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα είδη με μία 
παγιωμένη αγορά για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες. 
Οι αποτελεσματικές διαδικασίες ανακύκλωσης επι-
τρέπουν την επαναχρησιμοποίηση των ινών για την 
παραγωγή νέας συσκευασίας.

Προσφέροντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, η 
UNIPAKHELLAS μέσα από «μία ταυτότητα» για όλες 
τις ανάγκες σας για συσκευασίες από κυματοειδές 
χαρτόνι, αναδεικνύει τον ηγετικό της ρόλο στη βιομη-
χανία, εκφράζοντας τις ανθρωποκεντρικές και περι-
βαλλοντικές της αξίες. Η «μία ταυτότητα» για όλες τις 
ανάγκες σας για συσκευασίες από κυματοειδές χαρ-
τόνι ανοίγει το δρόμο για ένα μέλλον γεμάτο ελπίδα, 
ευκαιρίες και φιλοδοξία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την 
επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας->
https://unipakhellas.gr/

heidel_all pack_21x28_print.indd   1 04/03/2021   12:35
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Re Olivar: Το νέο βιοπλαστικό
από πυρήνες ελιάς

Τ  ο βιοπλαστικό συντίθεται κατόπιν της σύνθλι-
ψης των πυρήνων στο εργαστήριο και την προ-
σθήκη κολλαγόνου και φυτικής γλυκερίνης.

Η περιβαλλοντική απειλή που συνιστά το πλαστι-
κό για τον πλανήτη μας είναι δεδομένη καθώς πλέον 
αποτελεί απόβλητο που αφθονεί, προκαλώντας τερά-
στιες βλάβες στα οικοσυστήματα.

Η αναμφισβήτητη επι-
κινδυνότητα του πλα-
στικού έχει εντείνει τα 
τελευταία χρόνια την 
προσπάθεια για την 
εξεύρεση βιοδιασπώ-
μενων υλικών που θα 
αποτελέσουν εναλλα-
κτικές λύσεις αντικατά-
στασής του, μειώνοντας 
έτσι τον περιβαλλοντικό 

του αντίκτυπο, με τον κατάλογο των «υποψηφίων» 
υλικών που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το 
πλαστικό ολοένα να μεγαλώνει.

Υλικά φτιαγμένα από σπόρους αβοκάντο, καλαμπο-
κιού και κάνναβης, φύλλα μπανάνας ακόμη και από 
πρωτεΐνη καλαμαριού αποτελούν κάποια χαρακτηρι-
στικά παραδείγματα ενώ άλλο ένα  βιοδιασπώμενο 

υλικό, άξιο «υποψήφιο» αντικαταστάτη του πλαστι-
κού, αυτή τη φορά από πυρήνες ελιάς, κατάφεραν 
να δημιουργήσουν η Βραζιλιάνα σχεδιάστρια Silvana 
Catazine και ο Ισπανός αρχιτέκτονας Josean Vilar.

Το βιοπλαστικό, το οποίο συντίθεται μετά από την 
σύνθλιψη των πυρήνων στο εργαστήριο και την προ-
σθήκη κολλαγόνου και φυτικής γλυκερίνης, διαθέτει 
χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν στο πλαστικό 
καθώς ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζε-
ται μπορεί να ποικίλει σε ελαστικότητα, υφή και δια-
περατότητα, αφού μπορεί να είναι διαφανές αλλά και 
να έχει κοκκοποιημένη υφή ή εμφάνιση παρόμοια με 
ξύλο.

Παιχνίδια, έπιπλα, τοίχοι αλλά και πάγκοι για περί-
πτερα εκθέσεων που αλλάζουν σχήματα είναι κάποια 
από τα προϊόντα που παρασκευάζονται από το συ-
νεργατικό δίδυμο υπό το εμπορικό σήμα «Re Olivar», 
δείγμα της δουλειάς του οποίου μπορείτε να δείτε 
στις φωτογραφίες που ακολουθούν.

Πηγή: www.stopcambioclimatico.es,
www.thesignspeaking.com , www.olivenews.gr 

Ψηφιακή 
βιομηχανική παραγωγή 
που συνδυάζει: 
• την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος της 

εκτύπωσης flexo
• την ευκρίνεια και τους ομαλούς τόνους 

της εκτύπωσης όφσετ
• τα αδιαφανή χρώματα και την ανάγλυφη 

επιφάνεια της μεταξοτυπίας

Lino A.E.B.E. 
   +30 210 9010 635 - Αθήνα

www.lino.gr
LINOGROUP
System & Software Integrator

TAU 330 RSCΕ 4/7 χρώμ. + Λευκό:   52 μέτρα/λεπτό
TAU 330 RSC   4/7 χρώμ. + Λευκό:   80 μέτρα/λεπτό
TAU RSCi          4/7 χρώμ. + Λευκό: 100 μέτρα/λεπτό

CMYK: 85% της σκάλας Pantone
CMYKOVG: 95% της σκάλας Pantone

• Για μεσαία και μεγάλα τιράζ 

• Ανάλυση 1200x1200 dpi 

• Ταχύτητα μέχρι 100 μέτρα/λεπτό• Πλάτη εκτύπωσης: 33 εκ., 42 εκ., 51 εκ.

TAU 330 RSC E

TAU 330 RSC

TAU 510 RSCi Hybrid 

Durst Group AG
Tau RSC Ink

234773-420

Certificate Number

06/28/2021 - 02/06/2022

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

Wall finishes are determined compliant  in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of 
94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant  in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a 
loading of 33.40 m².

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively 
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified 
dates unless there is non-compliance with the Agreement.

Durst Group AG
Tau RSC Ink

234773-420

Certificate Number

06/28/2021 - 02/06/2022

Certificate Period

Certified

Status

UL 2818 - 2013 Gold Standard for Chemical Emissions for Building Materials, Finishes and Furnishings

CERTIFICATE
OF COMPLIANCE

Wall finishes are determined compliant  in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using a Classroom Environment with an air change of 0.82 hr¯¹ and a loading of 
94.60 m². ; and Wall finishes are determined compliant  in accordance with California Department of Public Health (CDPH) Standard Method V1.2-2017 using an Office Environment with an air change of 0.68 hr¯¹ and a 
loading of 33.40 m².

Product tested in accordance with UL 2821 test method to show compliance to emission limits on UL 2818. Section 7.1 and 7.2.

UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively 
“Agreement”). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified 
dates unless there is non-compliance with the Agreement.

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
UL.COM/GG
UL 2818

GOLD
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έρευνα

Π  ενήντα ημέρες πριν από την έναρξη της διά-
σκεψης COP 26, τον Νοέμβριο στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Epson ανακοινώνει τα αποτελέ-

σματα του Βαρόμετρου Κλιματικής Πραγματικότητας. 
Η έρευνα της Epson αποκαλύπτει ένα δυνητικά επι-
ζήμιο χάσμα μεταξύ της κλιματικής πραγματικότητας 
και της κατανόησης των καταστροφικών συνεπειών 
από τους ανθρώπους. Η έρευνα αποτυπώνει εμπει-
ρίες και αντιλήψεις για την κλιματική αλλαγή από 
15.264 καταναλωτές σε Ασία, Ευρώπη, Βόρεια και Νό-
τια Αμερική.

Το Βαρόμετρο Κλιματικής Πραγματικότητας της 
Epson δημιουργήθηκε ώστε να συμβάλει στη διαμόρ-
φωση των συζητήσεων κατά τη διάσκεψη COP 26, αυ-
ξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού, σχετικά 
με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επηρεάζο-
ντας τις επιχειρηματικές αποφάσεις για μετασχηματι-
σμό και ενημερώνοντας καλύτερα τους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικών.

Έλλειψη κατανόησης της 
πραγματικότητας: αισιοδοξία έναντι 
αποδείξεων

Στο Βαρόμετρο συμμετείχαν άτομα από την Αυ-
στραλία, τη Βραζιλία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Γερμανία, 
την Ινδία, την Ινδονησία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη 

Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, την Ισπανία, την Ταϊβάν, 
το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Όταν ερωτήθηκαν 
για τις απόψεις τους σχετικά με την ικανότητα της αν-
θρωπότητας να αποτρέψει μια κλιματική κρίση κατά 
τη διάρκεια της ζωής τους, σχεδόν οι μισοί ερωτηθέ-
ντες (46%) δήλωσαν πολύ ή αρκετά αισιόδοξοι. Αυτό 
το ποσοστό ξεπερνά κατά πολύ τους μόλις 27% που 
απάντησαν ότι είναι πολύ ή αρκετά απαισιόδοξοι.

Νέα έρευνα επισημαίνει ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ της αντίληψης για 
την κλιματική αλλαγή και της σπουδαιότητας της έκτακτης ανάγκης

Παγκόσμια έρευνα της Epson 
αποκαλύπτει ανησυχητική έλλειψη 
κατανόησης της κλιματικής 
πραγματικότητας, με το 46% των 
ανθρώπων να παραμένουν αισιόδοξοι 
ότι θα αποφύγουν την κλιματική κρίση 
κατά την διάρκεια της ζωής τους

MEL - MACEDONIAN PAPER MILLS S.S.A. E info@melpaper.com
www.melpaper.com

Κ. Gefyra, 570 11 Thessaloniki, Greece
Τ +30 2310 728000, F +30 2310 715351

The history goes on…
Since 1967, we take pride in supporting  

the Greek industry, as well as the environment.
Today, over fifty years later and while the need to listen  

to the environment is now more urgent than ever,  
the MEL - Macedonian Paper Mills S.S.A.  

continues its operations with an annual production  
of recycled cartonboard that reaches 120,000 tons.
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θεωρούν ως πλέον υπεύθυνες τις κυβερνήσεις και το 
18% της τις επιχειρήσεις. Σχεδόν το 18% αναγνωρίζουν 
την προσωπική τους ευθύνη – με την Ινδονησία να κα-
ταγράφει το υψηλότερο ποσοστό (30%), ενώ την Κίνα 
και τη Γερμανία το χαμηλότερα (11% συνολικά). Το εν-
θαρρυντικό είναι ότι οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία 
τους, θεωρούν πως η ευθύνη είναι συλλογική (31%). 

Παρόλο που οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν 
αλλαγές στον τρόπο ζωής τους για να αντιμετώπιση 
της κρίσης, κάποιοι αργούν να αναλάβουν δράση. 
Το Βαρόμετρο δείχνει τα εξής: το 65% συμφωνούν 
να μειώσουν (έχουν ήδη μειώσει ή σχεδιάζουν) τα 
επαγγελματικά ταξίδια και τα ταξίδια αναψυχής, αλλά 
μόνο το 40% τα έχουν μειώσει. Το 68% συμφωνούν 
να μεταβούν στα ηλεκτρικά οχήματα - αλλά μόνο το 
16% έχουν κάνει τη μετάβαση. Το 58% συμφωνούν να 
ξεκινήσουν μια χορτοφαγική διατροφή, αλλά μόνο 
το 27% έχουν γίνει vegan. Ακόμη και αν εξετάσουμε 
σχετικά απλές επιλογές, όπως το μποϊκοτάζ εταιρειών 
που δεν εστιάζουν στη βιωσιμότητα, παρόλο που το 
63% συμφωνούν, μόνο το 29% έχουν αλλάξει ήδη τις 
αγοραστικές τους συνήθειες.

Επιχειρηματική πραγματικότητα: 
ήρθε η ώρα για δράση 

Το Βαρόμετρο Κλιματικής Πραγματικότητας φανε-
ρώνει ό,τι η κλιματική κρίση παραμένει κάτι που συμ-
βαίνει σε κάποιον άλλο. Καθώς η έρευνα αποκαλύπτει 
ότι μόνο το 14% των ερωτηθέντων αναγνωρίζουν τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ως τις πλέον υπεύθυνες για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης και 
μόνο το 3% τις μικρές εταιρείες (λιγότερο από το 5% 
των αρνητών της κλιματικής αλλαγής), αυτό δείχνει 
επίσης ότι ήρθε η ώρα οι εταιρείες κάθε μεγέθους να 
διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο.

Οι εταιρείες μπορούν να βοηθήσουν άλλες επι-
χειρήσεις και τους καταναλωτές με καινοτομίες που 
στηρίζουν τη βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, η Epson 
έχει προωθήσει πρωτοβουλίες για τη μείωση του 
αντίκτυπου στους πελάτες μέσω της χρήσης τεχνολο-
γιών εκτύπωσης υψηλής ενεργειακής απόδοσης χω-
ρίς θερμότητα (PrecisionCore Heat-Free technology), 
καθώς και επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη περι-
βαλλοντικών τεχνολογιών όπως υλικά φυσικής προέ-
λευσης (μη πλαστικά).

Εκτός από την καινοτομία στα προϊόντα και τα 
υλικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να «παίξουν» καθο-

ριστικό ρόλο, προωθώντας και επιδεικνύοντας την 
κλιματική υπευθυνότητα. Η Epson το «κάνει» αυτό 
μέσω μετάβασης στην 100% ανανεώσιμη ηλεκτρι-
κή ενέργεια και συμμετοχής σε πρωτοβουλίες, όπως 
το πρόγραμμα ανανεώσιμης ενέργειας RE100, μέσω 
προσπάθειας που αφορά στο κλείσιμο του κύκλου 
πόρων, προωθώντας, για παράδειγμα, την ανανέω-
ση και την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, αλλά 
και μέσω συμμετοχής σε συνέργειες υψηλού κύρους, 
όπως η συνεργασία της με το National Geographic 
για την προστασία του permafrost  με την εκστρατεία 
Turn Down the Heat.

Ο Yasunori Ogawa, Πρόεδρος της Epson, παγκο-
σμίως, σχολίασε: «Η ανάδειξη της έλλειψης αντίλη-
ψης για την κλιματική πραγματικότητα δείχνει ότι η 
ευαισθητοποίηση, σε συνδυασμό με τη δράση, θα 
έχουν καθοριστική σημασία για την αντιμετώπιση της 
έκτακτης ανάγκης. Στόχος της Epson είναι να βοηθή-
σει ώστε αυτή η ευαισθητοποίηση και οι απαιτούμε-
νες τεχνολογίες – τόσο από την εταιρεία μας και άλ-
λες επιχειρήσεις όσο και από τους καταναλωτές – να 
οδηγήσουν στην επίτευξη μετασχηματιστικών αλ-
λαγών. Η βιωσιμότητα αποτελεί βασικό στοιχείο του 
επιχειρηματικού σχεδίου μας και υποστηρίζεται από 
σημαντικούς πόρους, γιατί, παρόλο που ξέρουμε ότι 
υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά μας, πιστεύουμε ότι 
μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο.»

Περιβαλλοντικό όραμα 2050 - http://eco.epson.com/ 

www.epson.gr

Οι πιο δημοφιλείς λόγοι που βρίσκονται πίσω από 
αυτήν την αισιοδοξία είναι η αυξανόμενη ευαισθη-
τοποίηση των ανθρώπων για την κλιματική αλλαγή 
(32%), η δυνατότητα της επιστήμης και η τεχνολογίας 
να παρέχουν λύσεις (28%) και η μετάβαση σε ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας (19%). Σε παγκόσμιο επίπεδο, 
το 5% των ερωτηθέντων δεν πιστεύει καθόλου ότι 
υπάρχει κλιματική έκτακτη ανάγκη, με τις ΗΠΑ (11%), 
τη Γερμανία (7%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (6%) να 
βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της λίστας των αρνη-
τών της κλιματικής αλλαγής.

Όπως αναφέρει η Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC), θα χρειαστούν χιλιετίες για 
να αντιστραφούν ορισμένες κλιματικές αλλαγές  που 
έχουν προκληθεί από τον άνθρωπο και, δεδομέ-
νης μιας σειράς παγκόσμιων γεγονότων, όπως ο πιο 
θερμός Ιούλιος  που καταγράφηκε ποτέ, οι δασικές 
πυρκαγιές  στην Ευρώπη, τη βόρεια Αμερική και την 
Ασία, και οι πλημμύρες  στην Κίνα, την Κολομβία και 
τη Γερμανία, ενώ τα ευρήματα του Βαρόμετρου Κλι-
ματικής Πραγματικότητας της Epson υποδεικνύουν 
τον θρίαμβο αισιοδοξίας έναντι αποδείξεων και μια 
καταστροφική έλλειψη κατανόησης της κλιματικής 
πραγματικότητας. 

Ο Henning Ohlsson, Διευθυντής Βιωσιμότητας της 
Epson Europe, αναφέρει: «Καθώς η κλιματική έκτατη 
ανάγκη εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, είναι 
πραγματικά ανησυχητικό ότι πολλοί άνθρωποι δεν 

μπορούν να αποδεχτούν την ύπαρξή της ή ακόμα και 
την αρνούνται κατηγορηματικά. Αυτό πρέπει να μας 
αφυπνίσει όλους -κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και την 
κοινωνία - να συνεργαστούμε, ώστε η διάσκεψη COP 
26 να λάβει τις αποφάσεις και να εμπνεύσει τις ενέρ-
γειες που απαιτούνται για τον μετριασμό της κλιματι-
κής αλλαγής.»

Έλεγχος πραγματικότητας: 
Κατανόηση έναντι δράσης

Το Βαρόμετρο υποδεικνύει ότι η αισιοδοξία μπορεί 
να είναι αποτέλεσμα της αδυναμίας αποδοχής της 
κλιματικής αλλαγής και, συνεπώς, της έκτασής της. 
Περίπου τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων βλέπουν 
τη σύνδεση μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και των 
αυξανόμενων θερμοκρασιών παγκοσμίως (77%), των 
ακραίων καιρικών συνθηκών (74%) και των δασικών 
πυρκαγιών (73%). Αντίθετα, η συνειδητοποίηση πέ-
φτει στο μισό  για γεγονότα όπως η πείνα (57%), οι 
μαζικές μεταναστεύσεις ανθρώπων (55%) και οι επι-
δρομές εντόμων (51%). Εδώ υπάρχουν σημαντικές 
αποκλίσεις ανά περιοχή, με την αντίληψη για την πεί-
να να είναι υψηλότερη στην Ταϊβάν (72%) και χαμηλό-
τερη στις ΗΠΑ (44%).

Πολλοί θεωρούν ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση 
της έκτακτης ανάγκης ανήκει στο κράτος και τους βι-
ομηχανικούς εταίρους. Από τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις (27%) 
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Ο   κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ-
σίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος για την 
υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλικτου και 

αποτελεσματικού παραγωγικού μοντέλου. Xωρίς 
σύγχρονα επαρκή μεταφορικά δίκτυα και δίχως τη 
βιώσιμη ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδι-
αστικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν μπορεί 
να αναπτύσσεται και να ευημερεί. Ποιες ήταν οι επι-
πτώσεις της πανδημίας στον κλάδο των υπηρεσιών 
της εφοδιαστικής αλυσίδας; Ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα μας σήμερα; Ποιες πρωτοβουλίες θα μπο-
ρούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη ανάπτυξη 
του κλάδου; H διαΝΕΟσις δημοσιεύει ένα νέο κείμε-
νο πο- λιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανάπτυξης Logistics Μιχάλη Ροδό- πουλου, που περι-
έχει μερικές απαντήσεις. 

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα 

42η θέση στον Δείκτη Απόδοσης 
Δραστηριοτήτων Logistics (Logistics 
Performance Index – LPI) της Πα-
γκόσμιας Τράπεζας το 2018. 

79η θέση στο Doing Business της 
Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά την ευκολία λει-
τουργίας των επιχειρήσεων σε 190 χώρες το 2020. 

Σε ορισμένους επιμέρους δείκτες η εικόνα είναι 
απογοητευτική: 

● 86η στην έκδοση οικοδομικών αδειών 
● 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας 

(registering property) 
● 119η στην ευκολία λήψης πιστώσεων 
● 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων 

Η κατάταξη της Ελλάδας στους επι-
μέρους δείκτες του Doing Business 

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστι-
κή αλυσίδα δημιουργεί σημαντική προστιθέμενη αξία 
και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία:
55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 
813.000 θέσεις εργασίας 

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγ-
χώρια εφοδιαστική αλυσίδα 

● Το πλήγμα από την πανδημία στις ελληνικές εφο-
διαστικές αλυσίδες υπήρξε βίαιο και σημαντικό. 

● Το 58% της βιομηχανίας τροφίμων και το 22% 
των προϊόντων μεταποίησης καταναλώνονται σε 
ετήσια βάση από τον τουριστικό κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την πανδημία. 

● Όσον αφορά  τις αστικές και  εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι κράτησαν με υπευθυνότητα και σοβα-
ρότητα  εξυπηρετώντας τη διακίνηση και διατηρώντας  
τα ράφια των  καταναλωτικών  αγαθών  γεμάτα. 

● Η εικόνα μεταξύ επάρκειας και ελλείψεων υπήρξε 
θετικη για το 2020 και όποια προβλήματα παρουσι-
άστηκαν πέρασαν ανώδυνα. 

Θαλάσσιες μεταφορές 

● Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από 
και προς την Κίνα, δημιουργώντας πτώση διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη των 151 χιλ. TEU. 

● Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της 
τάξης των 300 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με εκτιμήσεις. 

Αεροπορικές μεταφορές 
● Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός 

διεθνών couriers) σημείωσαν κάθετη πτώση της 
τάξης του 90% το 2020. 

Οδικές μεταφορές 
● Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια 

πτώση της τάξης του 20%-25%, με εξαίρεση κλάδους 
όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους οχημάτων ψυ-
χόμενου ή ειδικού φορτίου. 

Ένα νέο κείμενο πολιτικής από τη διαΝΕΟσις 

Η Σημασία των Logistics
στην Επανεκκίνηση
της Ελληνικής Οικονομίας 

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

Η Σημασία των 
Logistics στην 
Επανεκκίνηση 
της Ελληνικής 
Οικονομίας     
Ένα νέο κείμενο πολιτικής  
από τη διαΝΕΟσις

Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος 
για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλι-
κτου και αποτελεσματικού παραγωγικού 
μοντέλου. Xωρίς σύγχρονα επαρκή με-
ταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν 
μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στον κλάδο των υπηρεσιών της εφοδια-
στικής αλυσίδας; Ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα μας σήμερα; Ποιες πρωτο-
βουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου; H  
διαΝΕΟσις δημοσιεύει ένα νέο κείμενο πο-
λιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβου-
λίου Ανάπτυξης Logistics Μιχάλη Ροδό-
πουλου, που περιέχει μερικές απαντήσεις. 

Η κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες του Doing Business
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Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία: 

55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 

813.000 θέσεις εργασίας

• Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, 
δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη 
των 151 χιλ. TEU. 

• Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις.

• Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) 
σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

• Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 
20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους 
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

• Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 
14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

• Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με 
σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών 
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα

Tι πρέπει να γίνει

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Οδικές μεταφορές

Αποθήκευση και διανομή (Logistics)

  Το πλήγμα από 
την πανδημία 
στις ελληνικές 
εφοδιαστικές 
αλυσίδες υπήρξε 
βίαιο και σημαντικό.

  Το 58% της 
βιομηχανίας 
τροφίμων και 
το 22% των 
προϊόντων 
μεταποίησης 
καταναλώνονται 
σε ετήσια βάση 
από τον τουριστικό 
κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την 
πανδημία.

  Όσον αφορά 
τις αστικές και 
εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι 
κράτησαν με 
υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα 
εξυπηρετώντας 
τη διακίνηση και 
διατηρώντας 
τα ράφια των 
καταναλωτικών 
αγαθών γεμάτα.

   Η εικόνα μεταξύ 
επάρκειας και 
ελλείψεων υπήρξε 
θετική για το 
2020 και όποια 
προβλήματα 
παρουσιάστηκαν 
πέρασαν ανώδυνα.

Πλεονεκτήματα 
• Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
•  Ιδιωτικοποίηση και δυναμική λιμένα 

Πειραιά
• Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης
•  Κύριοι διάδρομοι χερσαίων 

μεταφορών μέλος του δικτύου ΤΕΝ-Τ
• Αναβαθμισμένοι οδικοί άξονες
•  Αναβαθμισμένο (υπό ολοκλήρωση) 

σιδηροδρομικό δίκτυο

Ευκαιρίες
•  Αύξηση των εμπορευματικών ροών 

(transit) μέσω λιμένος Πειραιά
•  Αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

ως κεντρικού εξαγωγικού λιμένα των 
Βαλκανίων

•  Δημιουργία μονάδων μεταποίησης/
προστιθέμενης αξίας στα transit 
φορτία

•  Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
λόγω COVID-19

•  Επέκταση των δράσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Αδυναμίες 
•  Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων 

εφοδιαστικής (εμπορευματικά κέντρα/
επιχειρηματικά πάρκα)

•  Έλλειψη μεγάλων υποδομών 
αποθηκευτικών χώρων

• Απουσία ψηφιοποιημένων λειτουργιών
•  Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνούς 

και εθνικής μεταφοράς
•  Κατακερματισμένη αγορά ιδιοκτητών 

οδικών μεταφορικών μέσων
• Ελλιπής δευτερογενής νομοθεσία

Απειλές 
•  Ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη 

Ν.Α. Μεσόγειο
•  Ανεπαρκές σχέδιο δράσης 

εφοδιαστικής χωρίς μετρήσιμους 
στόχους

•  Κατακερματισμένες αρμοδιότητες 
μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών

•  Έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων

• Υψηλό μη μισθολογικό κόστος
• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

  Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου

  Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δημόσια διοίκηση

  Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειoδότησης εταιρειών Logistics

  Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων

  Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης

  Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων

  Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics

  Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics

  Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

  Προώθηση των green & city Logistics

  Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία

  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics

θέση στον Δείκτη Απόδοσης Δραστηριοτήτων Logistics (Logistics 
Performance Index – LPI) της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2018. 

θέση στο Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά την 
ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 190 χώρες το 2020.

Σε ορισμένους επιμέρους δείκτες η εικόνα είναι απογοητευτική:

• 86η στην έκδοση οικοδομικών αδειών 
• 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας (registering property) 
• 119η στην ευκολία λήψης πιστώσεων
• 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων 

42η

79η

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

Η Σημασία των 
Logistics στην 
Επανεκκίνηση 
της Ελληνικής 
Οικονομίας     
Ένα νέο κείμενο πολιτικής  
από τη διαΝΕΟσις

Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος 
για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλι-
κτου και αποτελεσματικού παραγωγικού 
μοντέλου. Xωρίς σύγχρονα επαρκή με-
ταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν 
μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στον κλάδο των υπηρεσιών της εφοδια-
στικής αλυσίδας; Ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα μας σήμερα; Ποιες πρωτο-
βουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου; H  
διαΝΕΟσις δημοσιεύει ένα νέο κείμενο πο-
λιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβου-
λίου Ανάπτυξης Logistics Μιχάλη Ροδό-
πουλου, που περιέχει μερικές απαντήσεις. 

Η κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες του Doing Business
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Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία: 

55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 

813.000 θέσεις εργασίας

• Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, 
δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη 
των 151 χιλ. TEU. 

• Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις.

• Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) 
σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

• Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 
20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους 
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

• Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 
14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

• Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με 
σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών 
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα
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βιομηχανίας 
τροφίμων και 
το 22% των 
προϊόντων 
μεταποίησης 
καταναλώνονται 
σε ετήσια βάση 
από τον τουριστικό 
κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την 
πανδημία.

  Όσον αφορά 
τις αστικές και 
εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι 
κράτησαν με 
υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα 
εξυπηρετώντας 
τη διακίνηση και 
διατηρώντας 
τα ράφια των 
καταναλωτικών 
αγαθών γεμάτα.

   Η εικόνα μεταξύ 
επάρκειας και 
ελλείψεων υπήρξε 
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προβλήματα 
παρουσιάστηκαν 
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Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία: 

55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 

813.000 θέσεις εργασίας

• Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, 
δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη 
των 151 χιλ. TEU. 

• Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις.

• Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) 
σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

• Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 
20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους 
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

• Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 
14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

• Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με 
σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών 
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα

Tι πρέπει να γίνει

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Οδικές μεταφορές

Αποθήκευση και διανομή (Logistics)

  Το πλήγμα από 
την πανδημία 
στις ελληνικές 
εφοδιαστικές 
αλυσίδες υπήρξε 
βίαιο και σημαντικό.

  Το 58% της 
βιομηχανίας 
τροφίμων και 
το 22% των 
προϊόντων 
μεταποίησης 
καταναλώνονται 
σε ετήσια βάση 
από τον τουριστικό 
κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την 
πανδημία.

  Όσον αφορά 
τις αστικές και 
εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι 
κράτησαν με 
υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα 
εξυπηρετώντας 
τη διακίνηση και 
διατηρώντας 
τα ράφια των 
καταναλωτικών 
αγαθών γεμάτα.

   Η εικόνα μεταξύ 
επάρκειας και 
ελλείψεων υπήρξε 
θετική για το 
2020 και όποια 
προβλήματα 
παρουσιάστηκαν 
πέρασαν ανώδυνα.

Πλεονεκτήματα 
• Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
•  Ιδιωτικοποίηση και δυναμική λιμένα 

Πειραιά
• Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης
•  Κύριοι διάδρομοι χερσαίων 

μεταφορών μέλος του δικτύου ΤΕΝ-Τ
• Αναβαθμισμένοι οδικοί άξονες
•  Αναβαθμισμένο (υπό ολοκλήρωση) 

σιδηροδρομικό δίκτυο

Ευκαιρίες
•  Αύξηση των εμπορευματικών ροών 

(transit) μέσω λιμένος Πειραιά
•  Αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

ως κεντρικού εξαγωγικού λιμένα των 
Βαλκανίων

•  Δημιουργία μονάδων μεταποίησης/
προστιθέμενης αξίας στα transit 
φορτία

•  Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
λόγω COVID-19

•  Επέκταση των δράσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Αδυναμίες 
•  Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων 

εφοδιαστικής (εμπορευματικά κέντρα/
επιχειρηματικά πάρκα)

•  Έλλειψη μεγάλων υποδομών 
αποθηκευτικών χώρων

• Απουσία ψηφιοποιημένων λειτουργιών
•  Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνούς 

και εθνικής μεταφοράς
•  Κατακερματισμένη αγορά ιδιοκτητών 

οδικών μεταφορικών μέσων
• Ελλιπής δευτερογενής νομοθεσία

Απειλές 
•  Ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη 

Ν.Α. Μεσόγειο
•  Ανεπαρκές σχέδιο δράσης 

εφοδιαστικής χωρίς μετρήσιμους 
στόχους

•  Κατακερματισμένες αρμοδιότητες 
μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών

•  Έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων

• Υψηλό μη μισθολογικό κόστος
• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

  Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου

  Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δημόσια διοίκηση

  Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειoδότησης εταιρειών Logistics

  Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων

  Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης

  Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων

  Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics

  Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics

  Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

  Προώθηση των green & city Logistics

  Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία

  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics

θέση στον Δείκτη Απόδοσης Δραστηριοτήτων Logistics (Logistics 
Performance Index – LPI) της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2018. 

θέση στο Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά την 
ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 190 χώρες το 2020.

Σε ορισμένους επιμέρους δείκτες η εικόνα είναι απογοητευτική:

• 86η στην έκδοση οικοδομικών αδειών 
• 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας (registering property) 
• 119η στην ευκολία λήψης πιστώσεων
• 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων 

42η

79η

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

Η Σημασία των 
Logistics στην 
Επανεκκίνηση 
της Ελληνικής 
Οικονομίας     
Ένα νέο κείμενο πολιτικής  
από τη διαΝΕΟσις

Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος 
για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλι-
κτου και αποτελεσματικού παραγωγικού 
μοντέλου. Xωρίς σύγχρονα επαρκή με-
ταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν 
μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στον κλάδο των υπηρεσιών της εφοδια-
στικής αλυσίδας; Ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα μας σήμερα; Ποιες πρωτο-
βουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου; H  
διαΝΕΟσις δημοσιεύει ένα νέο κείμενο πο-
λιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβου-
λίου Ανάπτυξης Logistics Μιχάλη Ροδό-
πουλου, που περιέχει μερικές απαντήσεις. 

Η κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες του Doing Business
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Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία: 

55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 

813.000 θέσεις εργασίας

• Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, 
δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη 
των 151 χιλ. TEU. 

• Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις.

• Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) 
σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

• Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 
20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους 
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

• Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 
14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

• Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με 
σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών 
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα

Tι πρέπει να γίνει

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Οδικές μεταφορές

Αποθήκευση και διανομή (Logistics)

  Το πλήγμα από 
την πανδημία 
στις ελληνικές 
εφοδιαστικές 
αλυσίδες υπήρξε 
βίαιο και σημαντικό.

  Το 58% της 
βιομηχανίας 
τροφίμων και 
το 22% των 
προϊόντων 
μεταποίησης 
καταναλώνονται 
σε ετήσια βάση 
από τον τουριστικό 
κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την 
πανδημία.

  Όσον αφορά 
τις αστικές και 
εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι 
κράτησαν με 
υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα 
εξυπηρετώντας 
τη διακίνηση και 
διατηρώντας 
τα ράφια των 
καταναλωτικών 
αγαθών γεμάτα.

   Η εικόνα μεταξύ 
επάρκειας και 
ελλείψεων υπήρξε 
θετική για το 
2020 και όποια 
προβλήματα 
παρουσιάστηκαν 
πέρασαν ανώδυνα.

Πλεονεκτήματα 
• Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
•  Ιδιωτικοποίηση και δυναμική λιμένα 

Πειραιά
• Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης
•  Κύριοι διάδρομοι χερσαίων 

μεταφορών μέλος του δικτύου ΤΕΝ-Τ
• Αναβαθμισμένοι οδικοί άξονες
•  Αναβαθμισμένο (υπό ολοκλήρωση) 

σιδηροδρομικό δίκτυο

Ευκαιρίες
•  Αύξηση των εμπορευματικών ροών 

(transit) μέσω λιμένος Πειραιά
•  Αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

ως κεντρικού εξαγωγικού λιμένα των 
Βαλκανίων

•  Δημιουργία μονάδων μεταποίησης/
προστιθέμενης αξίας στα transit 
φορτία

•  Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
λόγω COVID-19

•  Επέκταση των δράσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Αδυναμίες 
•  Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων 

εφοδιαστικής (εμπορευματικά κέντρα/
επιχειρηματικά πάρκα)

•  Έλλειψη μεγάλων υποδομών 
αποθηκευτικών χώρων

• Απουσία ψηφιοποιημένων λειτουργιών
•  Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνούς 

και εθνικής μεταφοράς
•  Κατακερματισμένη αγορά ιδιοκτητών 

οδικών μεταφορικών μέσων
• Ελλιπής δευτερογενής νομοθεσία

Απειλές 
•  Ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη 

Ν.Α. Μεσόγειο
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στόχους
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• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού
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• 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων 
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Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.
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● Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασι-
ών σημείωσε μείωση  14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

● Το 2021, για τις  3rd  Party  Logistics  εταιρείες 
δείχνει μια στασιμότητα με  σημαντικές  όμως  προ-
οπτικές  που  αποτυπώνονται  στην  αύξηση  των 
τιμών του real  estate και την είσοδο επενδυτικών 
funds και ομίλων. 

Πλεονεκτήματα 

● Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας 

● Ιδιωτικοποίηση και δυναμική λιμένα Πειραιά 

● Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης 

● Κύριοι διάδρομοι χερσαίων μεταφορών
μέλος του δικτύου ΤΕΝ-Τ 

● Αναβαθμισμένοι οδικοί άξονες 

● Αναβαθμισμένο (υπό ολοκλήρωση) 
    σιδηροδρομικό δίκτυο 

Αδυναμίες
● Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων εφοδιαστικής 
    (εμπορευματικά κέντρα/ επιχειρηματικά πάρκα) 
● Έλλειψη μεγάλων υποδομών
    αποθηκευτικών χώρων 
● Απουσία ψηφιοποιημένων λειτουργιών 
● Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνούς
    και εθνικής μεταφοράς
● Κατακερματισμένη αγορά ιδιοκτητών
    οδικών μεταφορικών μέσων
● Ελλιπής δευτερογενής νομοθεσία 

Ευκαιρίες 
● Αύξηση των εμπορευματικών ροών (transit)

μέσω λιμένος Πειραιά 
● Αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης

ως κεντρικού εξαγωγικού λιμένα των Βαλκανίων 
● Δημιουργία μονάδων μεταποίησης/ προστιθέμενης

αξίας στα transit φορτία

● Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου
λόγω COVID-19 

● Επέκταση των δράσεων ψηφιακού
μετασχηματισμού δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

Απειλές 

● Ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον
στη Ν.Α. Μεσόγειο 

● Ανεπαρκές σχέδιο δράσης εφοδιαστικής χωρίς
 μετρήσιμους στόχους

● Κατακερματισμένες αρμοδιότητες
 μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών 

● Έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης
ιδιωτικών επενδύσεων

● Υψηλό μη μισθολογικό κόστος
● Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 

Tι πρέπει να γίνει 
Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά 

προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας εφοδι-
αστικής αλυσίδας. 

● Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου
● Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας σ
τη δημόσια διοίκηση
● Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών
 αδειoδότησης εταιρειών
● Logistics 
● Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την 
ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων 
● Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων 
Εξυγίανσης
● Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης 
διερχόμενων φορτίων
● Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών 
Logistics
● Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics
● Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας
● Προώθηση των green & city Logistics
● Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα

και τεχνολογία
● Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics 

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

Η Σημασία των 
Logistics στην 
Επανεκκίνηση 
της Ελληνικής 
Οικονομίας     
Ένα νέο κείμενο πολιτικής  
από τη διαΝΕΟσις

Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος 
για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλι-
κτου και αποτελεσματικού παραγωγικού 
μοντέλου. Xωρίς σύγχρονα επαρκή με-
ταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν 
μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στον κλάδο των υπηρεσιών της εφοδια-
στικής αλυσίδας; Ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα μας σήμερα; Ποιες πρωτο-
βουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου; H  
διαΝΕΟσις δημοσιεύει ένα νέο κείμενο πο-
λιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβου-
λίου Ανάπτυξης Logistics Μιχάλη Ροδό-
πουλου, που περιέχει μερικές απαντήσεις. 

Η κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες του Doing Business
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οικοδομικής 

άδειας

Ηλεκτρο-
δότηση

Καταχώρηση 
ιδιοκτησίας

Πρόσβαση 
σε πίστωση

Προστασία 
μικρών 

επενδυτών

Πληρωμή 
φόρων

Διασυνο-
ριακό 

εμπόριο

Επιβολή 
συμβάσεων

Πτωχευτικές 
διαδικασίες

11

86      

40

156

119

37

72

34

146

72

Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία: 

55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 

813.000 θέσεις εργασίας

• Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, 
δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη 
των 151 χιλ. TEU. 

• Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις.

• Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) 
σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

• Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 
20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους 
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

• Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 
14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

• Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με 
σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών 
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα

Tι πρέπει να γίνει

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Οδικές μεταφορές

Αποθήκευση και διανομή (Logistics)

  Το πλήγμα από 
την πανδημία 
στις ελληνικές 
εφοδιαστικές 
αλυσίδες υπήρξε 
βίαιο και σημαντικό.

  Το 58% της 
βιομηχανίας 
τροφίμων και 
το 22% των 
προϊόντων 
μεταποίησης 
καταναλώνονται 
σε ετήσια βάση 
από τον τουριστικό 
κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την 
πανδημία.

  Όσον αφορά 
τις αστικές και 
εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι 
κράτησαν με 
υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα 
εξυπηρετώντας 
τη διακίνηση και 
διατηρώντας 
τα ράφια των 
καταναλωτικών 
αγαθών γεμάτα.

   Η εικόνα μεταξύ 
επάρκειας και 
ελλείψεων υπήρξε 
θετική για το 
2020 και όποια 
προβλήματα 
παρουσιάστηκαν 
πέρασαν ανώδυνα.

Πλεονεκτήματα 
• Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
•  Ιδιωτικοποίηση και δυναμική λιμένα 

Πειραιά
• Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης
•  Κύριοι διάδρομοι χερσαίων 

μεταφορών μέλος του δικτύου ΤΕΝ-Τ
• Αναβαθμισμένοι οδικοί άξονες
•  Αναβαθμισμένο (υπό ολοκλήρωση) 

σιδηροδρομικό δίκτυο

Ευκαιρίες
•  Αύξηση των εμπορευματικών ροών 

(transit) μέσω λιμένος Πειραιά
•  Αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

ως κεντρικού εξαγωγικού λιμένα των 
Βαλκανίων

•  Δημιουργία μονάδων μεταποίησης/
προστιθέμενης αξίας στα transit 
φορτία

•  Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
λόγω COVID-19

•  Επέκταση των δράσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Αδυναμίες 
•  Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων 

εφοδιαστικής (εμπορευματικά κέντρα/
επιχειρηματικά πάρκα)

•  Έλλειψη μεγάλων υποδομών 
αποθηκευτικών χώρων

• Απουσία ψηφιοποιημένων λειτουργιών
•  Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνούς 

και εθνικής μεταφοράς
•  Κατακερματισμένη αγορά ιδιοκτητών 

οδικών μεταφορικών μέσων
• Ελλιπής δευτερογενής νομοθεσία

Απειλές 
•  Ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη 

Ν.Α. Μεσόγειο
•  Ανεπαρκές σχέδιο δράσης 

εφοδιαστικής χωρίς μετρήσιμους 
στόχους

•  Κατακερματισμένες αρμοδιότητες 
μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών

•  Έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων

• Υψηλό μη μισθολογικό κόστος
• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

  Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου

  Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δημόσια διοίκηση

  Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειoδότησης εταιρειών Logistics

  Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων

  Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης

  Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων

  Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics

  Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics

  Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

  Προώθηση των green & city Logistics

  Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία

  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics

θέση στον Δείκτη Απόδοσης Δραστηριοτήτων Logistics (Logistics 
Performance Index – LPI) της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2018. 

θέση στο Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά την 
ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 190 χώρες το 2020.

Σε ορισμένους επιμέρους δείκτες η εικόνα είναι απογοητευτική:

• 86η στην έκδοση οικοδομικών αδειών 
• 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας (registering property) 
• 119η στην ευκολία λήψης πιστώσεων
• 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων 

42η

79η

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

Η Σημασία των 
Logistics στην 
Επανεκκίνηση 
της Ελληνικής 
Οικονομίας     
Ένα νέο κείμενο πολιτικής  
από τη διαΝΕΟσις

Ο κλάδος των υπηρεσιών εφοδιαστικής 
αλυσίδας (Logistics) θεωρείται κρίσιμος 
για την υποστήριξη ενός ισχυρού, ευέλι-
κτου και αποτελεσματικού παραγωγικού 
μοντέλου. Xωρίς σύγχρονα επαρκή με-
ταφορικά δίκτυα και δίχως τη βιώσιμη 
ανάπτυξη των μεταφορών και της εφοδια-
στικής αλυσίδας η ελληνική οικονομία δεν 
μπορεί να αναπτύσσεται και να ευημερεί.

Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της πανδημίας 
στον κλάδο των υπηρεσιών της εφοδια-
στικής αλυσίδας; Ποια είναι η κατάσταση 
στη χώρα μας σήμερα; Ποιες πρωτο-
βουλίες θα μπορούσαν να συμβάλλουν 
στην καλύτερη ανάπτυξη του κλάδου; H  
διαΝΕΟσις δημοσιεύει ένα νέο κείμενο πο-
λιτικής του Μέλους του Εθνικού Συμβου-
λίου Ανάπτυξης Logistics Μιχάλη Ροδό-
πουλου, που περιέχει μερικές απαντήσεις. 

Η κατάταξη της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες του Doing Business
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Πηγή: World Bank – Doing Business 2020.

Σε προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες η εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργεί σημαντική 
προστιθέμενη αξία και αύξηση των θέσεων εργασίας. 

Στην Ολλανδία: 

55 δισ. ευρώ ετήσια προστιθέμενη αξία 

813.000 θέσεις εργασίας

• Σημειώθηκε σημαντική μείωση δρομολογίων από και προς την Κίνα, 
δημιουργώντας πτώση διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων μεγαλύτερη 
των 151 χιλ. TEU. 

• Στην ακτοπλοΐα σημειώθηκαν απώλειες της τάξης των 300 εκατ. ευρώ, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις.

• Όλες οι εταιρείες αεροπορικών μεταφορών (εκτός διεθνών couriers) 
σημείωσαν κάθετη πτώση της τάξης του 90% το 2020.

• Για το 2020 ο μέσος σταθμικός όρος δείχνει μια πτώση της τάξης του 
20%-25%, με εξαίρεση κλάδους όπως εταιρείες που διέθεταν στόλους 
οχημάτων ψυχόμενου ή ειδικού φορτίου.

• Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κύκλου εργασιών σημείωσε μείωση 
14,6% σε σύγκριση με το 2019. 

• Το 2021, για τις 3rd Party Logistics εταιρείες δείχνει μια στασιμότητα με 
σημαντικές όμως προοπτικές που αποτυπώνονται στην αύξηση των τιμών 
του real estate και την είσοδο επενδυτικών funds και ομίλων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα

Tι πρέπει να γίνει

Θαλάσσιες μεταφορές

Αεροπορικές μεταφορές

Οδικές μεταφορές

Αποθήκευση και διανομή (Logistics)

  Το πλήγμα από 
την πανδημία 
στις ελληνικές 
εφοδιαστικές 
αλυσίδες υπήρξε 
βίαιο και σημαντικό.

  Το 58% της 
βιομηχανίας 
τροφίμων και 
το 22% των 
προϊόντων 
μεταποίησης 
καταναλώνονται 
σε ετήσια βάση 
από τον τουριστικό 
κλάδο, που πλήγηκε 
σημαντικά από την 
πανδημία.

  Όσον αφορά 
τις αστικές και 
εθνικές ροές, οι 
εμπλεκόμενοι 
κράτησαν με 
υπευθυνότητα 
και σοβαρότητα 
εξυπηρετώντας 
τη διακίνηση και 
διατηρώντας 
τα ράφια των 
καταναλωτικών 
αγαθών γεμάτα.

   Η εικόνα μεταξύ 
επάρκειας και 
ελλείψεων υπήρξε 
θετική για το 
2020 και όποια 
προβλήματα 
παρουσιάστηκαν 
πέρασαν ανώδυνα.

Πλεονεκτήματα 
• Γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
•  Ιδιωτικοποίηση και δυναμική λιμένα 

Πειραιά
• Ιδιωτικοποίηση λιμένα Θεσσαλονίκης
•  Κύριοι διάδρομοι χερσαίων 

μεταφορών μέλος του δικτύου ΤΕΝ-Τ
• Αναβαθμισμένοι οδικοί άξονες
•  Αναβαθμισμένο (υπό ολοκλήρωση) 

σιδηροδρομικό δίκτυο

Ευκαιρίες
•  Αύξηση των εμπορευματικών ροών 

(transit) μέσω λιμένος Πειραιά
•  Αξιοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης 

ως κεντρικού εξαγωγικού λιμένα των 
Βαλκανίων

•  Δημιουργία μονάδων μεταποίησης/
προστιθέμενης αξίας στα transit 
φορτία

•  Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου 
λόγω COVID-19

•  Επέκταση των δράσεων ψηφιακού 
μετασχηματισμού δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα

Αδυναμίες 
•  Έλλειψη οργανωμένων υποδοχέων 

εφοδιαστικής (εμπορευματικά κέντρα/
επιχειρηματικά πάρκα)

•  Έλλειψη μεγάλων υποδομών 
αποθηκευτικών χώρων

• Απουσία ψηφιοποιημένων λειτουργιών
•  Υπέργηρος στόλος οχημάτων διεθνούς 

και εθνικής μεταφοράς
•  Κατακερματισμένη αγορά ιδιοκτητών 

οδικών μεταφορικών μέσων
• Ελλιπής δευτερογενής νομοθεσία

Απειλές 
•  Ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στη 

Ν.Α. Μεσόγειο
•  Ανεπαρκές σχέδιο δράσης 

εφοδιαστικής χωρίς μετρήσιμους 
στόχους

•  Κατακερματισμένες αρμοδιότητες 
μεταξύ υπουργείων και υπηρεσιών

•  Έλλειψη κινήτρων προσέλκυσης 
ιδιωτικών επενδύσεων

• Υψηλό μη μισθολογικό κόστος
• Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Το κείμενο πολιτικής καταλήγει σε μια σειρά προτάσεων για την ενδυνάμωση της εγχώριας 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 

  Δημιουργία διοικητικού κυβερνητικού κόμβου

  Θεσμική οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας στη δημόσια διοίκηση

  Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός διαδικασιών αδειoδότησης εταιρειών Logistics

  Χωροταξικός σχεδιασμός που να επιτρέπει την ανάπτυξη παραγωγικών εγκαταστάσεων

  Δημιουργία Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης

  Διευκόλυνση διαδικασιών διαχείρισης διερχόμενων φορτίων

  Προώθηση & εξωστρέφεια των ελληνικών Logistics

  Δημιουργία προώθησης ελληνικών Logistics

  Ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

  Προώθηση των green & city Logistics

  Εκπαίδευση, σύνδεση με την αγορά, έρευνα και τεχνολογία

  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Logistics

θέση στον Δείκτη Απόδοσης Δραστηριοτήτων Logistics (Logistics 
Performance Index – LPI) της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2018. 

θέση στο Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας που μετρά την 
ευκολία λειτουργίας των επιχειρήσεων σε 190 χώρες το 2020.

Σε ορισμένους επιμέρους δείκτες η εικόνα είναι απογοητευτική:

• 86η στην έκδοση οικοδομικών αδειών 
• 156η στην καταγραφή της ιδιοκτησίας (registering property) 
• 119η στην ευκολία λήψης πιστώσεων
• 146η στην εφαρμογή των συμβολαίων 

42η

79η
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Ν  έα έρευνα της ανεξάρτητης συμβουλευτικής 
εταιρίας Smithers, δείχνει ότι η εκτύπωση ετι-
κετών κατά απαίτηση με χρήση τεχνολογίας 

inkjet μπορεί να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
με σημαντική μείωση της κατανάλωση ενέργειας, να 
μειώσει εντυπωσιακά τη χρήση υλικών και τη σπατάλη 
μελανιού, και να κάνει τις διαδικασίες δημιουργίας ετι-
κετών πολύ πιο αποδοτικές και βιώσιμες.

Εάν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επέλεγαν την inkjet 
εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση, κάθε χρόνο θα 
εξοικονομούσαμε ενέργεια 28,7 εκατομμυρίων kWh, 
το αντίστοιχο που απαιτείται για την κατανάλωση 
95.600 οικιών και ίσο με την μείωση του παραγόμε-
νου CO2  κατά 6,7 εκατομμύρια τόνους. Η κατά απαί-
τηση εκτύπωση inkjet μπορεί επίσης να εξαλείψει 180 
εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα απορριμμάτων από 
ετικέτες, επιφάνεια που αντιστοιχεί σε 25.264 γήπεδα 
ποδοσφαίρου, καθώς και να μειώσει τη σπατάλη μελα-
νιού κατά περίπου 619 τόνους, το αντίστοιχο δηλαδή 
βάρος με αυτό 41 διώροφων λεωφορείων. 

Η  Smithers πραγματοποίησε έρευνες για να συ-
γκρίνει και να αξιολογήσει τη βιωσιμότητα των δια-
φορετικών διαδικασιών εκτύπωσης, και το πώς αυτές 
μπορούν  να  εφαρμοστούν από  τις εταιρείες για να 
βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων τους για βιωσι-
μότητα. Μελέτησε τις επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας 

μια σειρά από διαδικασίες εμπορικής εκτύπωσης, 
εκτύπωσης θερμικής μεταφοράς και ενδοεταιρικής 
έγχρωμης εκτύπωσης inkjet, και υπολόγισε τις επι-
πτώσεις στη βιωσιμότητα από το απόθεμα ετικετών 
μέχρι την εφαρμογή τους, σε πέντε βασικές κατηγορί-
ες: ενέργεια, απορρίμματα, αναλώσιμα, αποθήκευση 
και μεταφορά.

Συμπέρανε ότι η χρήση της τεχνικής inkjet για την 
ενδοεταιρική εκτύπωση ετικετών θα μπορούσε να έχει 
σημαντικά εμπορικά και λειτουργικά πλεονεκτήματα, 
αλλά και ευαπόδεικτα περιβαλλοντικά οφέλη, όπως 
σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, των 
απορριμμάτων και των αναλωσίμων, κάτι που θα μπο-
ρούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να πετύχουν τους πα-
ρακάτω στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ:

● SDG7: Προσιτή και καθαρή ενέργεια

Η inkjet εκτύπωση είναι μια πολύ λιγότερο ενεργο-
βόρος διαδικασία και απαιτεί μόνο το 1% της ενέργειας 
για την ίδια εκτυπωμένη περιοχή.

● SDG8: Αξιοπρεπής εργασία και οικο-
νομική ανάπτυξη

Η inkjet εκτύπωση μπορεί να προσφέρει οικονομική 
απόδοση και βελτίωση του περιθωρίου κέρδους στους 
χρήστες ετικετών.

Η εκτύπωση ετικετών κατά 
απαίτηση με τεχνολογία inkjet 
μπορεί να μειώσει τις εκπομπές 
CO2 κατά 6,7 εκατομμύρια
τόνους ετησίως

Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν Δελτίο Τύπου, προέρχονται από την Smithers, στο White Paper ‘Sustainability in 
Label Printing’ που εκδόθηκε τον Μάιο του 2021.
  Υπολογίστηκε με βάση την αντιστοιχία σε 0.233kg CO2e για κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας
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● SDG9: Βιομηχανική καινοτομία και 
υποδομές

Η πρωτοποριακή τεχνολογία inkjet μπορεί να μειώ-
σει τη σπατάλη υλικών για ετικέτες και την αχρήστευση 
αποθέματος.

● SDG12: Υπεύθυνη κατανάλωση και 
παραγωγή

Η inkjet εκτύπωση παρέχει σημαντική μείωση της 
σπατάλης υλικών (π.χ. μελανοταινιών) σε σύγκριση με 
την εκτύπωση θερμικής μεταφοράς.

Ο Ciaran Little, Αντιπρόεδρους του τμήματος Πλη-
ροφοριών της Smithers σχολίασε: «Η αγορά των εκτυ-
πωμένων ετικετών αλλάζει σημαντικά καθώς οι επιχει-
ρήσεις προσπαθούν να αξιοποιούν τις νέες ψηφιακές 
τεχνολογίες και να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες 
απαιτήσεις των καταναλωτών για εξατομίκευση και 
έγκαιρη παράδοση. Ως αποτέλεσμα, η αγορά ψηφι-
ακών ετικετών αναπτύσσεται ραγδαία εις βάρος της 
αναλογικής εκτύπωσης. Οι εταιρείες αντιλαμβάνονται 
όλο και περισσότερο τα οφέλη μιας ενδοεταιρικής 
λύσης εκτύπωσης ετικετών για τη βελτίωση της ταχύ-
τητας, της ευελιξίας και της ποιότητας, με παράλληλη 
μείωση των απορριμμάτων, των περισσευούμενων 
ετικετών που δεν είναι πλέον δυνατή η χρήση τους και 
των καθυστερήσεων.»

«Η inkjet  εκτύπωση  έγχρωμων  ετικετών κατά 
απαίτηση είναι συχνά  πλέον η πιο βιώσιμη και η πιο 
αποδοτική  λειτουργικά επιλογή. Εξαλείφει τα συνή-
θη προβλήματα της θερμικής εκτύπωσης, αλλά και τις 
καθυστερήσεις, τις διακοπές, τα απορρίμματα και την 

ταλαιπωρία. Καταργεί το απόθεμα ήδη εκτυπωμένων 
ετικετών, τη διακοπή της παραγωγής, την απώλεια 
παραγγελιών και την καθυστέρηση των παραδόσεων. 
Επίσης, βελτιώνει  την οπτική  αναγνώριση, την  αποτε-
λεσματικότητα και  την  ευελιξία.»

Ο Frank Maeder, επικεφαλής μάρκετινγκ προϊόντων 
της Epson, σχολίασε: «Οι ετικέτες αποτελούν μια παρά-
μετρο καίριας επιχειρηματικής σημασίας για τις εται-
ρείες σε πολλούς τομείς. Η επιλογή της κατάλληλης 
διαδικασίας εκτύπωσης ετικετών μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά εμπορικά πλεονεκτήματα, όσον αφορά την 
ταχύτητα διάθεσης στην αγορά, την ευελιξία και την 
ποιότητα, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την εμπει-
ρία του πελάτη και να αυξήσουν τις πωλήσεις. Πλέον, 
όλο και περισσότερες εταιρείες περνούν στην ενδοε-
ταιρική και inkjet εκτύπωση έγχρωμων ετικετών κατά 
απαίτηση, καθώς η εκτύπωση αυτή μπορεί να συμβά-
λει σημαντικά στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας 
μιας επιχείρησης, καθώς και στη βελτίωση των επιχει-
ρησιακών της λειτουργιών.»

«Η επιλογή της κατά παραγγελία inkjet εκτύπωσης 
ετικετών μπορεί να μειώσει σημαντικά τη συνολική 
κατανάλωση ενέργειας, να ελαχιστοποιήσει τα απορ-
ρίμματα, μέσω της μείωσης των αποκομμάτων και της 
αχρήστευσης υλικών, και να μειώσει τη χρήση αναλω-
σίμων, κυρίως των μελανοταινιών που χρησιμοποιεί 
η εκτύπωση θερμικής μεταφοράς, αλλά και του μελα-
νιού. Η βελτιστοποίηση των εφοδιαστικών αλυσίδων 
και των μελλοντικών καινοτομιών στην εκτύπωση ετι-
κετών, καθώς και η αύξηση της τάσης για ανακύκλωση 
των φυσίγγων μελανιού, μπορούν να αυξήσουν περαι-
τέρω τα οφέλη βιωσιμότητας της μετάβασης στην εν-
δοεταιρική inkjet εκτύπωση.»

Ενεργοβόρες διαδικασίες

Η έκθεση αποκαλύπτει ότι οι διαδικασίες εμπορικής 
εκτύπωσης είναι ενεργοβόρες, διότι ένας παραδοσι-
ακός εκτυπωτής ετικετών, τεχνολογίας flex, χρησιμο-
ποιεί περίπου 39 kWh ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα 
εκτυπωμένων ετικετών. Αν οι ετικέτες αυτές έχουν με-
ταβλητά δεδομένα και είναι εκτυπωμένες με τεχνολο-
γία θερμικής μεταφοράς, η συνολική χρήση ενέργειας 
είναι 41 kWh ανά 1.000 τετραγωνικά μέτρα. Η inkjet 
εκτύπωση είναι μια πολύ λιγότερο ενεργοβόρος δια-
δικασία και απαιτεί μόνο το 1% της ενέργειας για τα 

Όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στο παρόν Δελτίο Τύπου, προέρχονται από την Smithers, στο White Paper ‘Sustainability in 
Label Printing’ που εκδόθηκε τον Μάιο του 2021.
  Υπολογίστηκε με βάση την αντιστοιχία σε 0.233kg CO2e για κάθε kWh ηλεκτρικής ενέργειας
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ίδια τετραγωνικά μέτρα. Αν η ήδη υπάρχουσα αγορά 
για εκτύπωση ετικετών κατά απαίτηση επέλεγε την 
χρήση τεχνολογίας inkjet, θα εξοικονομούνταν 28,7 
εκατομμύρια kWh ετησίως, δηλαδή αρκετή ενέργεια 
για να διανύσει κανείς πάνω από 14 εκατομμύρια χι-
λιόμετρα με ηλεκτρικό όχημα ή να φωτίσει 95.960 οι-
κίες για έναν χρόνο.

Μείωση της σπατάλης

Η Smithers εκτιμά ότι σπαταλάμε έως και το 11% των 
υλικών για ετικέτες, από την ύπαρξη αποθέματος ετικε-
τών μέχρι και την τελική εφαρμογή τους. Αυτό μπορεί 
να προκύψει κατά την έναρξη της εκτύπωσης και κατά 
την προετοιμασία ή να είναι απλώς αποτέλεσμα σφαλ-
μάτων εκτύπωσης. Και οι δύο αιτίες μπορούν να εξαλει-
φθούν με τη μετάβαση στην κατά απαίτηση έγχρωμη 
inkjet εκτύπωση. Η Smithers υπολογίζει ότι, αν η αγορά 
μετέβαινε στην inkjet εκτύπωση, η ετήσια εξοικονόμη-
ση υλικών θα μπορούσε να ανέλθει στα 180 εκατομμύ-
ρια τετραγωνικά μέτρα, νούμερο που αντιστοιχεί στην 
επιφάνεια 25.264 γηπέδων ποδοσφαίρου.

Μια από τις βασικές προκλήσεις βιωσιμότητας που 
αντιμετωπίζει η εκτύπωση θερμικής μεταφοράς είναι 
η χρήση μελανοταινιών. Για κάθε τετραγωνικό μέτρο 
εκτυπωμένων ετικετών, χρησιμοποιείται σημαντική 
ποσότητα μελανοταινιών, ανεξάρτητα από την κάλυψη 
μελανιού. Οι μελανοταινίες μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν μόνο μία φορά και δεν ανακυκλώνονται εύκολα. 
Αν για την παραγωγή δύο ή περισσότερων χρωμάτων 
χρησιμοποιείται η διαδικασία θερμικής μεταφοράς, 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν δύο ακόμη μελανοταινί-
ες, δηλαδή να αυξηθεί η ποσότητα των μελανοταινιών 
που χρησιμοποιούνται.

Η απόρριψη των μελανοταινιών συχνά δεν λαμβά-
νεται υπόψιν στο συνολικό αποτύπωμα βιωσιμότητας 
των εταιρειών. Ωστόσο, αν όλες οι τρέχουσες εκτυπώ-
σεις ετικετών μέσω τεχνολογίας θερμικής μεταφοράς 
μετατρεπόταν σε εκτύπωση με τεχνολογία inkjet, η 
εξοικονόμηση θα ήταν πολύ μεγάλη. Αν οι επιχειρήσεις 
έκαναν χρήση της τεχνολογίας inkjet στην εκτύπωση 
ετικετών κατά απαίτηση, θα μπορούσε να επιτευχθεί 
εξοικονόμηση 109 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέ-
τρων μελανοταινιών (15.333 γηπέδων ποδοσφαίρου) 
και 619 τόνων μελανιού (41 λεωφορείων).

Μπορείτε να κατεβάσετε την πλήρη έκθεση εδώ:
https://www.epson.eu/verticals/business-solutions-for-professional-graphics/colorworks 

Περιβαλλοντικό όραμα 2050 - http://eco.epson.com/
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Γ  ια μεγάλο χρονικό διάστημα η συσκευασία εκ-
φράζει τις τιμές του προϊόντος, διασφαλίζει τη 
μεταφορά του προϊόντος διατηρώντας την ποιό-

τητα και προσφέροντας προστασία. Ο σχεδιασμός και 
το υλικό παίζει καθοριστικό ρόλο στην ελκυστικότη-
τα και τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Η συσκευασία 
θεωρείται ως ένα περιβαλλοντικό και οικονομικό κό-
στος και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στη μείω-
ση των αποβλήτων. 

Η επείγουσα ανάγκη για αυξημένη παραγωγή και δι-
αθεσιμότητα τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για την 
ανθρωπότητα. Μία βασική πτυχή αφορά τη διατήρη-
ση των τροφίμων, όπου η συσκευασία παίζει καθορι-
στικό ρόλο. Παλαιότερα η συσκευασία ήταν ο τρόπος 
διαχωρισμού των τροφίμων από το περιβάλλον χωρίς 
να λαμβάνεται υπόψη η εσωτερική κατάσταση των 
προϊόντων. Για την προσπάθεια βελτίωσης των μέσων 
συσκευασίας με λιγότερο κόστος με μείωση των απο-
βλήτων και περισσότερο διαθέσιμο υλικό όπως είναι 
το φαγητό, οι επιστήμονες και η βιομηχανία έρχονται 
αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις που έγκειται στην 
επίλυση τριών θεμάτων όπως το υλικό της συσκευασί-
ας, ο αντιμικροβιακός παράγοντας και η τεχνολογική 
παρέμβαση στην παραγωγή των συσκευασιών. 

Ο σχεδιασμός και η χρήση υλικών πλέον έρχονται 
κοντά στις αρχές της ανακύκλωσης και της βιωσιμό-
τητας. Απλά υλικά οικολογικά βιοδιασπώμενα είναι η 
προτροπή για τις νέες συσκευασίες και ακολουθεί και 
η τάση σχεδιασμού παγκόσμια με καθαρές γραμμές 
σχημάτων εύκολες στη χρήση από τον καταναλωτή. 
Κατά πόσο η βιομηχανία παραγωγής έρχεται να θερα-
πεύσει τις ανάγκες των καταναλωτών? Η ποικιλία του 
καταναλωτή είναι ευρεία και το προϊόν απευθύνεται σε 
άτομα με κινητική ή οπτική αναπηρία, στους ηλικιωμέ-
νους υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ευανάγνωστο 
εύχρηστο προϊόν και συσκευασία προσαρμοσμένη 

στις ανάγκες όλων σχεδιασμένη φιλικά προς το περι-
βάλλον και τις ιδιαιτερότητες των πελατών. Αποτελεί 
πρόκληση η συνεχής βελτίωση στο θέμα του σχεδια-
σμού λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές στα θέματα 
κυκλικής οικονομίας και την ύπαρξη της ολοένα αυξα-
νόμενης τεχνολογίας 

Όσο αφορά τον αντιμικροβιακό παράγοντα η βιοτε-
χνολογία αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο 
στη βιομηχανία των τροφίμων διατηρώντας την ακε-
ραιότητα των τροφίμων και την αποτροπή της κατα-
στροφής τους με νέες τεχνολογίες όπως η Νανοτεχνο-
λογία και η Μοριακή Βιολογία. 

Στην πραγματικότητα, η συσκευασία τροφίμων παί-
ζει καθοριστικό ρόλο όχι μόνο στη συντήρηση των 
τροφίμων κατά τη διανομή και αποθήκευση από το 
αγρόκτημα στο πιρούνι, αλλά συμβάλλει επίσης στην 
παραγωγή αποβλήτων. Τα σύγχρονα συστήματα συ-
σκευασίας τροφίμων εστιάζονται στη δυνητική ικα-
νότητα παράτασης της διάρκειας ζωής των ευπαθών 
τροφίμων, μειώνοντας την ανάγκη για πρόσθετα και 
συντηρητικά με μεθόδους όπως η σάρωση οξυγόνου 
και οι αντιμικροβιακές τεχνολογίες . Η τεχνολογία θα 
μπορούσε εύκολα να προστατεύσει την ποιότητα των 

H σημασία της ευφυούς 
συσκευασίας στις τρέχουσες 
διατροφικές ανάγκες μας
Μαρία Πόλη, Λέκτορας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
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διαχείρισης εφηµερίδων.

Συστήµατα διαχείρισης τυπογραφικών

Βοηθητικά συστήµατα και αναλώσιµα
εκτυπωτικών µηχανών

Κόλλες λαµιναρίσµατος

www.bobst.com

Φλεξογραφίες και περιστροφικά case 
makers κυµατοειδούς χαρτονιού

Βαθυτυπίες και λαµιναριστικά για εύκαµπτα 
υλικά

Φλεξογραφίες κεντρικού τυµπάνου 
για εύκαµπτα υλικά και χαρτόνι

Βερνικωτικές κενού - metallizers

Κοπτικές, συρταροκολλητικές µηχανές για 
χαρτόνι και οντουλέ

Ρολοκοπτικά ευκάµπτων υλικών

Μαχαίρια βαθυτυπίας και φλεξογραφίας 
καθαριστικά υγρά

Λαµιναριστικές µηχανές για χαρτόνι και 
µηχανήµατα κατασκευής stands

Καθοδήγηση Ρόλων, έλεγχος τάνυσης, 
διαχείριση παραγωγής κυµ. χαρτονιού

Ηλεκτροστατικά συστήµατα

Αυτόµατα συστήµατα ελέγχου εκτύπωσης

Άνιλοξ ρολλά για φλεξογραφίες

Πλυστικά µηχανήµατα

Μονάδες διαχείρισης αερίων αποβλήτων

Μίξερ Κόλλας

Συστήµατα επεξεργασίας ετικετών

Τσερκοµηχανές και συστήµατα διακίνησης

Ταινιοδετικά µηχανήµατα

Μηχανές συσκευασίας προϊόντων µε φιλµ 
και εµφακέλωσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗ,
∆ΙΑΚΙΝΗΣΗ

Shanghai Eternal Machinery Co.
Μέλος του Οµίλου BOBST.

Λαµιναριστικές χαρτονιού από ρόλο
Μηχανές εκτύπωσης ετικετών

Ψηφιακές µηχανές

Επίπεδες και περιστροφικές κοπτικές 
µηχανές, συρταροκολλητικές µηχανές 
για χαρτόνι και κυµατοειδές χαρτόνι 
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τροφίμων να προστατεύσει τα απόβλητα με τη δυ-
νατότητα της έξυπνης συσκευασίας και των ευφυών 
συστημάτων επικοινωνίας. ΄Με τον όρο έξυπνη συ-
σκευασία και ανάλογα με τον τύπο αναφερόμαστε 
στην κατάσταση που περιβάλλει εννοιολογικά το πε-
ριτύλιγμα με το χρήστη και τις ανάγκες του, το προϊόν 
με τον καταναλωτή, τα προϊόντα με τις εταιρείες που 
ανήκουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και την δυνατό-
τητα ελέγχου πολλών παραγόντων με την βοήθεια 
της τεχνολογίας. Σε αντίθεση η συνηθισμένη συσκευ-
ασία ονομαζόμενη ως παθητική συσκευασία, δεν εί-
ναι σε θέση να συντηρήσει το φαγητό και αποτελεί 
πηγή εξαιρετικής ποσότητας αποβλήτων ζημιογόνας 
στο περιβάλλον. 

Υπάρχουν τρείς τύποι ευφυούς συσκευασίας με δι-
αφορετική έκταση δυνατοτήτων σε ότι αφορά την 
ευφυία τους, η ενεργή η έξυπνη και η ευφυής συσκευ-
ασία. Η ενεργή συσκευασία αλληλοεπιδρά με το προ-
ϊόν για την καλύτερη διατήρησή του, γίνεται εκπομπή 
διαφόρων ουσιών, αντιοξειδωτικών, διοξειδίου του 
άνθρακα, απορρόφηση ουσιών όπως υγρασίας και 
οξυγόνου και πρόκληση βιολογικών ή χημικών διερ-
γασιών.

Εξ’ ορισμού, οι ενεργές συσκευασίες θεωρείται ότι 
αλληλοεπιδρούν με το περιεχόμενο προϊόν με τρόπο 
τέτοιο ώστε να διατηρείται η ποιότητά του, να παρα-
τείνεται η διάρκεια ζωής του προϊόντος, και να βελ-
τιώνεται η ασφάλειά του με τη συμβολή της ενεργής 
συσκευασίας  (Vermeiren, et al., 1999)

Yπάρχει μία κατηγορία συσκευασιών, με αντιμικρο-
βιακή ή αντιοξειδωτική δράση οι οποίες περιέχουν συ-
στατικά που αποδεσμεύουν σταδιακά αντιμικροβιακά, 
αντιοξειδωτικά, φαρμακευτικές ουσίες και ένζυμα τα 
οποία προστατεύουν από την και τη μικροβιακή αλ-
λοίωση κι ενισχύουν την ποιότητα (Suppakul, et al., 
2003) (Wessling C, 2000)

Η έξυπνη συσκευασία συλλέγει δεδομένα με αισθη-
τήρες και με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η συνεχής επο-
πτεία της κατάστασης του προϊόντος και ο ζωντανός 
προσδιορισμός της ημερομηνίας λήξης.

Η ευφυής συσκευασία μπορεί να επιτελεί λειτουργί-
ες της ενεργούς κι έξυπνης συσκευασίας. Είναι εφικτό 
η παρακολούθηση της κατάστασης του προϊόντος, η 
αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές και η αλληλεπί-
δραση με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Στην ενεργή συσκευασία η ενσωμάτωση πρόσθε-
των αποσκοπεί στη διατήρηση όλων των φρέσκων 
λαχανικών και στη διατήρηση της ποιότητας και της 
διάρκειας ζωής των ζωϊκών προϊόντων. Στην έξυπνη 
συσκευασία παρακολουθείται η κατάσταση των συ-
σκευασμένων τροφίμων και παρέχονται πληροφορίες 
σχετικά με την ποιότητα τη μεταφορά και την αποθή-
κευση.(Lee SY, Choi DS, 2015)  

Οι τεχνολογίες της ευφυούς συσκευασίας
είναι οι ακόλουθες:

RFID-Radio frequency identification, μέσω των 
ενεργών και παθητικών ετικετών αποθηκεύονται δε-
δομένα και μεταδίδονται ραδιοκύματα.

ΝFC Near Field Communication, πρόδρομος του 
RFID για αποθήκευση κι εκπομπή δεδομένων.

Αισθητήρια καταγραφής χρόνου – θερμοκρασί-
ας (ΤΤΙ). Υπάρχει ο δείκτης φρεσκάδας, ο αισθητήρας 
καταγραφής θερμοκρασίας κατά τη διανομή και την 
αποθήκευση του προϊόντος. Η εκτίμηση της υπολειπό-
μενης διάρκειας ζωής γίνεται αντιληπτή με χρωματική 
αλλαγή της ετικέτας, πχ χρωματισμός μιας περιοχής ή 
αποχρωματισμός της ως ένδειξη έκθεσης σε ακατάλ-
ληλες θερμοκρασίες.

Your first choice in digital cutting
G3 Digital Cutter
• Modular design for maximum flexibility

• Efficient tool management

• Quality at the highest level

www.zapadel.gr 

Advanced Technologies
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Αισθητήρια καταγραφής συγκέντρωσης αερίων. 

Η συγκέντρωση αερίων είναι απόρροια εσωτερικών 
διεργασιών  κύρια από μικροοργανισμούς στη συ-
σκευασία. Η αναπνοή όπως και η εισαγωγή αερίων 
από το εξωτερικό περιβάλλον γίνονται αντιληπτά με 
χρωματική αλλαγή της ετικέτας και την ενσωμάτωση 
πομπών RFID ή NFC.

Η ύπαρξη Βιοαισθητηρίων βοηθάει στην ανίχνευ-
ση, καταγραφή και μετάδοση δεδομένων σχετικών με 
την παρουσία βιοχημικών αντιδράσεων και γνωστο-
ποιούνται με τη χρωματική αλλαγή της ετικέτας, π.χ. 
χρωματισμός μια περιοχής ή αποχρωματισμός της ως 
προειδοποίηση.

Η αντιμικροβιακή συσκευασία είναι ένας τύπος 
ενεργής συσκευασίας και αντιπροσωπεύει μια πολ-
λά υποσχόμενη λύση, ειδικά προσαρμοσμένο για τη 
βελτίωση της ασφάλειας και την καθυστέρηση της 
αλλοίωσης. Η ανάγκη για νέα αντιμικροβιακά με ευρύ 
φάσμα δραστηριότητας και χαμηλή τοξικότητα θα αυ-
ξηθεί ( Malhotra B, at al, 2015).

Για τη ύπαρξη της ευφυούς συσκευασίας τα  Έξυπνα 
υλικά προσδίδουν έξυπνα χαρακτηριστικά και είναι οι 
δείκτες, η θερμοχρωμική μελάνη, τα πιεζοηλεκτρικά 
υλικά που παράγουν σήματα (ηλεκτρική τάση ) όταν 
δέχονται δύναμη με αποτέλεσμα την ανίχνευση χτυ-
πημένων συσκευασιών.

Φωτο: Επισκόπηση εφαρμογών, έξυπνες τεχνολογίες πακέ-
των, επαυξημένη πραγματικότητα, σύνδεσμοι αλυσίδας εφο-
διασμού. (Smart Packaging for Intelligent Logistics)

Μείωση των αποβλήτων αποτροπή
της καταστροφής των τροφίμων 

Μεγάλη ποσότητα τροφής χάνεται ή σπαταλάται σε 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού, από την αρχική γεωρ-
γική παραγωγή έως την τελική οικιακή κατανάλωση. 
Έχει υπολογιστεί ότι το ήμισυ περίπου όλα τα τρόφι-
μα που καλλιεργούνται χάνεται ή σπαταλάται πριν και 
αφού φτάσει στον καταναλωτή . Κατά προσέγγιση το 
ένα τρίτο όλων των φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
που παράγονται παγκοσμίως χάνονται κατά την παρα-
γωγή της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων ( Lundqvist 
J, et al., 2008). Σημαντικές είναι και οι απώλειες και σε 
χώρες όπως η Αφρική που παρόλο είναι παραγωγικά 
αυτοδύναμες έχουν προβλήματα στη διανομή των 
προϊόντων με αποτέλεσμα το φαγητό να μην είναι αρ-
κετό για τους πληθυσμούς και να δημιουργούνται με-
ταναστευτικές εκροές.

Συμπεράσματα

Τι καταφέρνουμε τελικά με τις ευφυείς συσκευασίες?

Ιχνηλασιμότητα των τροφίμων μέσω της συνεχής 
παρακολούθησης της κατάστασης των προϊόντων σε 
όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, σωστή συ-
ντήρηση, προστασία των καταναλωτών, διασφάλιση 
ποιότητας, οφέλη στις βιομηχανίες τροφίμων.

Με την παρακολούθηση των προϊόντων και των συν-
θηκών συντήρησης τους υπάρχει η δυνατότητα άμεσης 
ανταπόκρισης και λήψη αποφάσεων όπως η έγκυρη 
ανάκληση αλλοιωμένων προϊόντων, ενώ με την παρο-
χή οδηγιών στους καταναλωτές για την κατανάλωση 
των προϊόντων οδηγούμαστε σε άμεση επικοινωνία με 
τους χρήστες εξυπηρετώντας και κατηγορίες ανθρώ-
πων με μορφές αναπηρίας λόγω της διάδρασης και τη 
χρήση συσκευών που μπορούν να επικοινωνήσουν και 
να πάρουν πληροφορίες για το προϊόν ή άλλες πληρο-
φορίες που δίνει η εταιρεία παραγωγής.

Με τις παρεχόμενες εφαρμογές μπορούμε να έχου-
με ασφαλέστερη συσκευασία με βελτιωμένα προϊόντα 
ποιότητας. Με την έξυπνη τεχνολογία, την επαυξημέ-
νη πραγματικότητα, το Διαδίκτυο των πραγμάτων, τη 
διασύνδεση μεταξύ μηχανημάτων και ατόμων μέσω 
ασύρματων αισθητήρων, οι ετικέτες RFID μπορούν να 
διασφαλίσουν τη σχέση του προϊόντος με το περιβάλ-
λον, τη βιομηχανία και τον χρήστη, να μειώσουν την 
υπερκατανάλωση και τη σπατάλη τροφίμων και να 
συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη μείωση της 
επισιτιστικής ανασφάλειας και κρίσης.

litho_all pack_21x28.indd   1 12/11/2020   12:53
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Τ  α τελευταία χρόνια, έχω επισημάνει σε πολλά 
επίπεδα: συνέδρια, σεμινάρια, webinars, άρ-
θρα, συνεργασίες consulting κλπ., ότι θεωρώ 

ιδιαίτερα σοβαρό θέμα την επίγνωση της απόδοσης 
της παραγωγικής διαδικασίας. Σαν απόδοση, εννοώ 
το κλάσμα:

 Ο καταλληλότερος δείκτης απόδοσης είναι το ΟΕΕ 
– Overall Equipment Effectiveness, ο οποίος συνυ-
πολογίζει όλες τις απώλειες της παραγωγής, δηλαδή:

● Διαθεσιμότητα της παραγωγής (Availability): 
Σταματήματα, αναμενόμενα και έκτακτα 

● Απόδοση (Performance): Μικροσταματήμα
τα, λειτουργία με χαμηλότερη ταχύτητα

● Ποιότητα (Quality): Απορρίψεις, σκάρτα

Αν μάλιστα το ΟΕΕ παρακολουθείται με τον ορθό 
τρόπο, είναι ένα θεμελιώδες πρώτο βήμα για τον 
εντοπισμό δυσλειτουργιών και την αναγνώριση ευ-
καιριών βελτίωσης.

Επίσης, η χρήση του ΟΕΕ, δίνει την ευκαιρία για 
benchmarking, και σύγκριση με εταιρείες του κλά-
δου μας. Παράδειγμα από έρευνα του περιοδικού 
Packaging World:

Αποφάσισα να τρέξω μια έρευνα μέσα από το 
LinkedIn, θέτοντας την ερώτηση: 

Πώς μετράτε την απόδοση της παραγωγής σας? 
Οι πιθανές απαντήσεις , καθώς και τα ποσοστά που 
έλαβαν είναι:

Η έρευνα έτρεξε από 26/6/21-3/7/21.  Θέλω να 
επισημάνω εδώ, ότι δεν πρόκειται για κάποια οργα-
νωμένη, επαγγελματική έρευνα. Είναι θα έλεγα μια 
πρώτη προσέγγιση στο θέμα. Επίσης, το γεγονός ότι 
απευθύνεται στο δικό μου δίκτυο επαφών, περιορί-
ζει την αντικειμενικότητά της. 

Επικοινώνησα με τους περισσότερους από τους 
συναδέλφους που μπήκαν στον κόπο να ψηφίσουν. 
Πολλοί ζήτησαν να κοινοποιήσω τα αποτελέσματα. 
Αυτός είναι ο λόγος συγγραφής αυτού του άρθρου 
και καταγραφής των σχολίων μου:

● Το 14% των εταιρειών που δεν μετράνε καθό-
λου την απόδοσή τους, είναι ευχάριστα μικρό! Θε-
ωρώ ότι το ποσοστό αυτό είναι αρκετά μεγαλύτερο, 
αλλά όπως είπαμε, η έρευνα έγινε σε κοινό που έχει 
επηρεαστεί από εμένα και έχει υιοθετήσει κάποιο 
σύστημα μέτρησης της απόδοσης

● Το 39% των εταιρειών που μετράνε την από-
δοσή τους με χειρόγραφα δελτία βάρδιας + excel, 
είναι αναμενόμενο. Επίσης αναμενόμενο είναι, το 
μόνο στοιχείο του ΟΕΕ που μετράται σε αυτή την 
περίπτωση είναι το Availability, διότι μόνο μεγάλα 
σταματήματα μπορούν να καταγραφούν, και πάντα 
με την υποκειμενικότητα του χειριστή. Ακόμη και η 
χρονομέτρηση της διάρκειας των σταματημάτων εί-
ναι υποκειμενική. Είδαμε ακόμη, ότι αυτή η προσέγ-

Σπάταλη ή Λιτή Παραγωγή; 
Έρευνα: Πώς μετράτε την απόδοση
της παραγωγής σας?
Του Σ. Βαμβακά
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Προφίλ Σπύρου Βαμβακά 
Ο κ. Σπύρος Βαμβακάς είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ. Είναι επίσης πιστοποιημένος εκ-
παιδευτής τεχνικής εκπαίδευσης.
Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του αρχικά σαν μελετητής ιδιωτικών έργων και στη συνέχεια στη βιομηχανία, σαν 
Διευθυντής Παραγωγής, σε εταιρεία κατασκευής στρατιωτικών ανταλλακτικών. Επίσης συνεργάστηκε με το Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλίας στη διδασκαλία του Μηχανολογικού Σχεδίου.
Από το 1992 έως το 2011  εργάστηκε  στη Coca Cola-HBC, σαν Μηχανικός Έργων, Προϊστάμενος Συντήρη-
σης, Προϊστάμενος Παραγωγής, Διευθυντής Εργοστασίων, Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διευθυντής 
Engineering Ελλάδος. Σταδιοδρόμησε πετυχαίνοντας βελτιώσεις στη Διοίκηση Παραγωγής, την παραγωγικό-
τητα, τη μείωση κόστους και αναλαμβάνοντας τη διαχείριση μεγάλων έργων, τον σχεδιασμό νέων προϊόντων & 

συσκευασιών, καθώς και διαδικασιών παραγωγής. Ηγήθηκε στον σχεδιασμό, την αξιολόγηση και την υλοποίηση επενδύσεων, στην τυποποίηση 
προδιαγραφών εξοπλισμού και την αξιολόγηση προμηθευτών, λειτουργώντας σε διατμηματικές και πολυεθνικές ομάδες.
Από το 2012, δραστηριοποιείται σαν ελεύθερος επαγγελματίας παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης, 
μείωσης κόστους, ποιότητας, παραγωγικότητας και αξιοπιστίας, τόσο σε καθημερινό όσο και σε στρατηγικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρχές του 
Lean Manufacturing. Επίσης αξιολογεί το προσωπικό και εφαρμόζει προγράμματα εκπαίδευσης.
Ηγείται ομάδας στελεχών της Βιομηχανίας η οποία αναμορφώνει τη λειτουργία  επιχειρήσεων, διαμορφώνει reports και KPI’s για την παρακο-
λούθηση της απόδοσης, κάνει πραγματική κοστολόγηση, καταρτίζει ρεαλιστικά Business Plans και υποστηρίζει την ουσιαστική διοίκηση τους. 
Επίσης διαθέτουν   εργαλεία και εφαρμογές διαχείρισης Παραγωγής, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε επιχείρησης. 
Την περίοδο 2014-2015 διετέλεσε Coach στο Δίκτυο Παραγωγικότητάς του ΣΕΒ, καθοδηγώντας εταιρείες στην βελτίωση της παραγωγικότητας.
Παραδίδει σεμινάρια Λιτής Παραγωγής και αρθρογραφεί σε τεχνικά περιοδικά.
Είναι αντιπρόεδρος της Hellenic Maintenance Society.
Προσωπικό e-mail: svamvakas@inpractice.gr

γιση είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, απαιτεί καταχώρηση 
δεδομένων στο excel, δημιουργία και τήρηση μεγά-
λων αρχείων κλπ.

● Το 33% που δήλωσαν ότι μετράνε την απόδοσή 
τους με χρήση εξειδικευμένης εφαρμογής, με εξέ-
πληξε, το φανταζόμουνα αρκετά χαμηλότερο, αλλά 
προφανώς και εδώ υπάρχει επηρεασμός από εμένα. 
Από τις απαντήσεις και τις διευκρινίσεις που έλαβα, 
αντιλήφθηκα ότι η ερώτηση ήταν ιδιαίτερα ανοιχτή. 
Σε αρκετές περιπτώσεις, η απάντηση αφορούσε στον 
τρόπο μέτρησης των παραγομένων τεμαχίων και όχι 
στην μέτρηση της απόδοσης, τη συνάρτηση δηλαδή 
της παραγωγής με τη μέγιστη θεωρητική ποσότητα 
σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέραμε στην αρχή: 

● Αρκετοί συνάδελφοι, χρησιμοποιούν κάποια 
εφαρμογή απλά για τη  μέτρηση των παραγομένων 
ποσοτήτων. Δεν προκύπτει υπολογισμός της απόδο-
σης όπως την ορίσαμε στην αρχή, και βέβαια δεν προ-
κύπτει υπολογισμός του ΟΕΕ 

● Σε κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται 
custom εφαρμογές. Και σε αυτή την περίπτωση είναι 
δύσκολο να υπάρχει μέτρηση της απόδοσης. Απαι-
τείται ανάπτυξη κώδικα, που σε κάποιες περιπτώσεις 
γίνεται πρόχειρα ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνεται με 
δυσανάλογα μεγάλο κόστος. Είναι η περίπτωση «επα-
ναανακάλυψης του τροχού» 

● Σε κάποιες περιπτώσεις, λαμβάνονται στοιχεία από-
δοσης από το ERP. Συνήθως, λαμβάνονται οι παραχθεί-
σες ποσότητες και όχι ο δαπανηθείς χρόνος, οι αιτίες 
σταματημάτων, χαμηλής ταχύτητας, σκάρτων. Στην ου-
σία δεν πρόκειται για μέτρηση του ΟΕΕ ή της απόδοσης 
γενικότερα, απλά μετράται η παραχθείσα ποσότητα

● Κάποιοι χρησιμοποιούν έτοιμες εφαρμογές. Και 
εδώ, υπάρχει πλήθος περιπτώσεων.  Υπάρχουν εφαρ-
μογές που είναι δομημένες πάνω στη λογική του ΟΕΕ 
και μάλιστα το μετράνε σε πραγματικό χρόνο, ενώ κά-
ποιες κάνουν απλά χρονομέτρηση και υπολογίζουν το 
ΟΕΕ ή μέρος αυτού, απολογιστικά.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα
αυτής της ερώτησης είναι

● Για το 14% που λαμβάνει σήματα απευθείας από 
τα PLC και με κάποιον τρόπο παρακολουθεί την από-
δοση, δεν μπόρεσα να αποκτήσω περισσότερα στοι-
χεία. Συνήθως, με αυτόν τον τρόπο έχουμε ακριβείς 
μετρήσεις αλλά είναι δύσκολος ο συσχετισμός χρόνων-
ποσοτήτων-αιτίων απωλειών, διότι απαιτεί ανάπτυξη 
επιπλέον κώδικα. Αυτό, όταν γίνεται από ανθρώπους 
χωρίς εμπειρία στις ιδιαιτερότητες της παραγωγής, 
μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα αποτελέσματα.

Θα επανέλθουμε, με νέα, πιο στοχευμένη έρευνα. 
Αν κανείς ενδιαφέρεται για περεταίρω ανάλυση, μπο-
ρεί να επικοινωνήσει μαζί μου.
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Α  ναζητάτε ευελιξία και παραγωγικότητα στο φι-
νίρισμα των ψηφιακών & offset εκτυπώσεών 
σας; Θέλετε ένα μηχάνημα που μπορεί να κό-

βει & να χαράσσει όλη μέρα, χωρίς διακοπές και χωρίς 
την ανάγκη χειριστή; Το Omnia είναι για εσάς!

Το Omnia σχεδιάστηκε για τις ανάγκες των επιχει-
ρήσεων που θέλουν να αυτοματοποιήσουν τις διαδι-
κασίες παραγωγής τους προσφέροντας ποιοτικό απο-
τέλεσμα επεξεργασίας σε διάφορους τύπους υλικών. 
Με στιβαρή κατασκευή και αυτόματη τροφοδοσία, 
διαχειρίζεται υλικά σε φύλλα μέγιστου σχήματος 60 x 
80cm, συμπεριλαμβανομένων επιχρισμένων χαρτιών, 
αυτοκόλλητων, συμπαγούς χαρτονιού αλλά και πιο 
χοντρών υλικών όπως οντουλέ χαρτόνι, λεπτό PVC & 
foam core. Είναι το ιδανικό συμπλήρωμα για οποια-
δήποτε παραγωγή offset ή ψηφιακής εκτύπωσης, για 
δειγματισμούς και μικρά έως μεσαία τιράζ κουτιών, 
εταιρικών καρτών, folders, στίκερς κ.α.

Το Omnia είναι ένα σύστημα κοπής διπλής κεφα-
λής. Τα φύλλα εισάγονται αυτόματα από το πατάρι 
τροφοδοσίας στο τραπέζι κοπής με τη βοήθεια συ-
στήματος αναρρόφησης που ανασηκώνει τα φύλλα 
και τα τοποθετεί στον ιμάντα. Το πατάρι δέχεται έως 
500 φύλλα, ανάλογα με το πάχος του υλικού. Η ενσω-
ματωμένη κάμερα διαβάζει αυτόματα τα σημάδια κο-
πής στα προτυπωμένα φύλλα και προχωρά στην κοπή 
ή χάραξη του αντίστοιχου αρχείου. Τα έτοιμα φύλλα 
πέφτουν στο πατάρι εξαγωγής. 

Το λογισμικό ελέγχει πολλαπλές λειτουργίες, συ-
μπεριλαμβανομένης της διαχείρισης αρχείων από 
διάφορα προγράμματα σχεδιασμού, από κώδικα QR 
καθώς και κοπής μη εκτυπωμένων υλικών. Η λειτουρ-
γία ανάγνωσης κωδικού QR επιταχύνει τη διαδικασία 
παραγωγής. Η κάμερα ανιχνεύει τον κωδικό, εισάγεται 

Valiani Omnia: πλήρης 
αυτοματοποίηση στην παραγωγή 
εκτυπώσεων & συσκευασιών
Κοπτικό τραπέζι με αυτόματη τροφοδοσία φύλλων
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το αντίστοιχο αρχείο κοπής στο λογισμικό και εκτελεί-
ται η εργασία, η οποία διαγράφεται στη συνέχεια από 
τη λίστα. Το μέγιστο πάχος κοπής είναι 10mm. Η μέση 
ταχύτητα κοπής ανά φύλλο υπολογίζεται σε 45 δευτε-
ρόλεπτα, για φύλλα Α3+.

Software 

Το Omnia συνοδεύεται από το V-Studio, τη σουίτα 
προγραμμάτων που έχει σχεδιαστεί για όλα τα συστή-
ματα κοπής της Valiani και βελτιστοποιεί τη χρήση 
τους. Με καινοτόμο μενού, ιδανικό σχεδιαστικό περι-
βάλλον και εύχρηστα εργαλεία, οι εργασίες περιγραμ-
ματικής κοπής, προσωποποίησης κουτιών και δημι-
ουργίας ειδικών κατασκευών γίνονται πιο γρήγορα 
και απλά. 

Το V-Studio περιλαμβάνει τα Μ3 & M3 Art software 
για εφαρμογές συσκευασίας και POP/POS Displays. 

Το Μ3 είναι μια πλήρης βιβλιοθήκη παραμετρικών 
μοντέλων και σχεδίων που «τρέχει» σε όλα τα συ-
στήματα Valiani. Παρέχει περισσότερα από 600 πα-
ραμετρικά σχέδια για κουτιά, συσκευασίες οντουλέ 
χαρτονιού και συσκευασίες ICB (inverted corrugated 
board). Εφαρμόζονται τα διεθνή πρότυπα ECMA και 
FEFCO, καθώς και custom πρότυπα που χρησιμοποι-
ούνται συχνά στη βιομηχανία.

Η βιβλιοθήκη Μ3 Art περιέχει περισσότερα από 
2000 έτοιμα προς χρήση σχέδια: παραμετρικά σχέδια 

για διπλωτά κουτιά και χαρτοκιβώτια, συμπεριλαμβα-
νομένων των κωδικών ECMA και FEFCO, πρότυπα κα-
τάλληλα για PVC και οντουλέ πλαστικά, καθώς και μια 
συλλογή παραμετρικών POP/POS displays και ειδικών 
σύνθετων κατασκευών - έπιπλα, τοίχοι, περίπτερα, παι-
δικά παιχνίδια - για κυματοειδές και άκαμπτο χαρτόνι.

Η Valiani στη FESPA

H Valiani συμμετέχει στη FESPA Global Print Expo 
2021 όπου θα παρουσιάσει τις προηγμένες λύσεις της 
για τις βιομηχανίες των εκτυπώσεων, συσκευασίας και 
Sign & Display. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία 
να δουν ζωντανά σε λειτουργία τα μοντέλα Omnia, 
Invicta – τη νέα, οικονομική entry level προσθήκη 
στη γκάμα κοπτικών τραπεζιών με vacuum για την 
αγορά των εκτυπώσεων & συσκευασίας που προσαρ-
μόζεται στις ανάγκες του πελάτη – καθώς και ένα νέο 
κοπτικό μοντέλο που θα παρουσιαστεί για πρώτη 
φορά. Έπειτα από μια μακρά περίοδο αποχής από τις 
δια ζώσης εκδηλώσεις, οι υπεύθυνοι της Valiani ανυ-
πομονούν να συναντήσουν τους επαγγελματίες από 
κοντά και να συζητήσουν τις ανάγκες τους στο περί-
πτερο της εταιρίας (1-G65).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
τη GRAPHCOM, επίσημη αντιπρόσωπο Valiani,
T: 210 9823800, info@graphcom.gr,
www.graphcom.gr
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Η Aroma AD (Σόφια) επενδύει
σε Durst Tau330 RSC-E 

Η  Aroma AD, με έδρα τη 
Σόφια της Βουλγαρίας, 
είναι ένας κορυφαίος 

ευρωπαϊκός παραγωγός προϊό-
ντων προσωπικής υγιεινής και 
καλλυντικών με μακρά παράδο-
ση στην υγεία και την ομορφιά 
των καταναλωτών. Η εταιρεία 
παράγει μια ευρεία γκάμα προ-
ϊόντων υψηλής ποιότητας με 
φυσικά συστατικά.

Ειδικά για τη συσκευασία, η 
Aroma πρόσφατα πρόσθεσε 
στον υπάρχοντα εξοπλισμό της 
τo νέο inkjet ψηφιακό πιεστή-
ριο εκτύπωσης ετικετών με UV 
μελάνια, το Durst Tau 330 RSC-E.

10 λόγοι 
για να δείτε τώρα 

το νέο μας site
g-pack.gr

new site ad.indd   1 17/03/2021   15:35
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Ο κ. Georgi Georgiev, Διευθυντής Παραγωγής Συ-
σκευασίας, δήλωσε: «Προσφέρουμε στους πελάτες 
μας ολοκληρωμένα προϊόντα. Τώρα θα είμαστε σε 
θέση να προσφέρουμε επίσης πλήρη δείγματα. Το με-
γαλύτερο μέρος της παραγωγής μας είναι προϊόντα 
συσκευασμένα σε σωληνάρια και απαιτούν ετικέτες 
τυπωμένες σε ειδικά υλικά όπως διάφανα φιλμ, μεταλ-
λικά φύλλα, κλπ. Επιλέξαμε το ψηφιακό πιεστήριο UV 
inkjet της Durst επειδή παρέχει εξαιρετικά αποτελέ-
σματα εκτύπωσης. Φυσικά, μπορούμε να εκτυπώσου-
με ετικέτες σε πολλά άλλα υλικά».

Η Durst, κατασκευάστρια καινοτόμων συστημάτων 
ψηφιακής εκτύπωσης και λύσεων λογισμικού, ανα-
βάθμισε την πλατφόρμα Tau RSC και βελτίωσε περαι-
τέρω τα επιτυχημένα πιεστήρια Tau 330 RSC και Tau 
330 RSC E για μικρές και μεσαίες σειρές.

Η Durst έχει αποκτήσει τεράστια τεχνογνωσία σχε-
τικά με ειδικές εφαρμογές συσκευασίας, όπως blister, 
σωληνάρια, ετικέτες, εισιτήρια ή πτυσσόμενο χαρτόνι. 
Οι εκτυπωτές της πλατφόρμας Tau RSC είναι σε θέση 
να εκτυπώνουν σε μεγάλη ποικιλία υλικών εκτύπω-
σης και οι λύσεις λογισμικού που προσφέρει η Durst 
Workflow Label εξασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη 
ροή εργασιών σε συνδυασμό με τον ασφαλή χειρισμό 
ευαίσθητων δεδομένων εργασίας.

Το ψηφιακό πιεστήριο διατίθεται σε πλάτος εκτύπω-
σης 330 mm, προσφέροντας επιλογή 4 χρωμάτων ή 4 
χρωμάτων και λευκού σε λειτουργία πλήρους ταχύτη-
τας. Η εγγενής ανάλυση 1200 x 1200 dpi συνδυάζεται 
με το μικρότερο μέγεθος σταγόνας των 2pl και με τα 
πρόσφατα αναπτυγμένα, υψηλής περιεκτικότητας σε 
χρωστικές ουσίες μελάνια Durst Tau RSC, ο εκτυπωτής 
παράγει εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Περιλαμβά-
νει μια νέα λειτουργία αυτόματης συντήρησης για την 
αποφυγή διακοπών λειτουργίας και τη μείωση του κό-
στους σέρβις. Ο αυτόματος καθαρισμός των κεφαλών 
εκτύπωσης πραγματοποιείται από την ενσωματωμέ-
νη μονάδα συντήρησης χωρίς επαφή χειριστή, για κα-
λύτερη και σταθερή ποιότητα εκτύπωσης.

Τα πιεστήρια Durst RSC είναι εξοπλισμένα με το 
προηγμένο λογισμικό Durst Workflow Label και 
το λογισμικό εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων, 
ώστε οι πελάτες να μπορούν να προετοιμάζουν 
γρήγορα τις εργασίες εκτύπωσης για την απαιτητι-
κή αγορά των ετικετών.

Μια νέα λειτουργία εξοικονόμησης μελανιού επι-
τρέπει στους χρήστες της πλατφόρμας Tau RSC να 
μειώσουν το κόστος μελανιού κατά μέσο όρο 12% 
σε ένα ψηφιακό πιεστήριο CMYK. Το λογισμικό Durst 
Analytics αναφέρει λεπτομερώς τα δεδομένα παρα-
γωγής σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας.

Η παραγωγική ικανότητα των 1.020 τετρ. μέτρων/
ώρα είναι εφικτή με ταχύτητα εκτύπωσης 52 μέτρων/
λεπτό με όλα τα χρώματα, συμπεριλαμβανομένου 
του λευκού.  Όλες οι προαιρετικές  επιλογές από το 
Tau 330 RSC μπορούν να τοποθετηθούν στο νέο μο-
ντέλο, οι οποίες περιλαμβάνουν τον κύλινδρο ψύξης, 
την εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων ή τους εξωτε-
ρικούς ρολοφορείς για την διαχείριση πολύ μεγάλων 
(jumbo) ρολών. Το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει έως 
και 8 χρωματικούς σταθμούς (CMYK-W-OVG) και επι-
τυγχάνει έως και 95% προσομοίωση του χρωματικού 
χώρου Pantone.

Το πιεστήριο Durst Tau 330 RSC E λειτουργεί ως αυ-
τόνομος εκτυπωτής ή ως υβριδική λύση με την προ-
σθήκη συμβατικών επιλογών φινιρίσματος. Αυτό πα-
ρέχει στον χρήστη απεριόριστη ευελιξία όσον αφορά 
τα υλικά και ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Σχετικά με την Aroma
Για πάνω από 90 χρόνια, από το 1924, η Aroma προ-

σφέρει ποιοτικά και αποτελεσματικά καλλυντικά προ-
σώπου, σώματος και μαλλιών, αρώματα και προϊόντα 
υγιεινής. Τα προϊόντα της Aroma συμμορφώνονται με 
τις τελευταίες τάσεις και φόρμουλες και παρασκευ-
άζονται με τα τελευταία επιτεύγματα της σύγχρονης 
αρωματοποιίας και κοσμετολογίας. Από τη στοματι-
κή υγιεινή μέχρι τις βαφές μαλλιών και τα προϊόντα 
περιποίησης μαλλιών, η Aroma προσφέρει επίσης μια 
πλήρη σειρά προϊόντων περιποίησης προσώπου και 
σώματος, προϊόντων για παιδιά καθώς και προϊόντα 
οικιακής φροντίδας.

Η δημιουργία κάθε νέου προϊόντος συμμορφώνεται 
με αυστηρά τεχνολογικά πρότυπα που περιλαμβά-
νουν προκαταρκτική έρευνα μάρκετινγκ, εφαρμοσμέ-
νο έλεγχο ποιότητας σε όλη τη διαδικασία παραγωγής, 
μικροβιολογικό έλεγχο και εργαστηριακές αναλύσεις.

Εκτός από το πλεονέκτημα της μακροχρόνιας εμπει-
ρίας, η Aroma εφαρμόζει τις τελευταίες τεχνολογίες 
και τον σύγχρονο εξοπλισμό.

Η Aroma AD προσφέρει εκτεταμένους καταλόγους 
έτοιμων για διάθεση προϊόντων για γρήγορη κυκλο-
φορία στην αγορά και ειδικά σχεδιασμένες συνθέσεις 
που αναπτύσσονται από το δικό της εσωτερικό τμήμα 
Ε&Α, ανάπτυξη προσαρμοσμένων συσκευασιών σύμ-
φωνα με τις προσδοκίες των πελατών και πολλά άλλα.
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Η  EAC,  Γαλλία,  ιδρύθηκε το 1992 με κυρίως 
αντικείμενο την κατασκευή μεταλλικών αξε-
σουάρ για τις αγορές υποδημάτων και δερμά-

τινων ειδών, την τελευταία δεκαετία διαφοροποίησε 
τις υπηρεσίες της ώστε να συμπεριλάβει μεταλλικά 
αξεσουάρ για μαγιό και εσώρουχα, καθώς και δερμά-
τινα είδη πολυτελείας, πολυτελείς συσκευασίες, καλ-
λυντικά και εσωτερική διακόσμηση.

Σήμερα, η EAC είναι καθετοποιημένη, από το 
στούντιο 3D σχεδιασμού μέχρι και την εγκατάστα-
ση επιμετάλλωσης πολύτιμων μετάλλων και την τε-
λική επίτευξη των διακοσμήσεων (κόλληση, σμάλτο 
και ειδική συσκευασία), και συνεργάζεται στενά με 
τους πελάτες της για το σχεδιασμό, την κατασκευή 
πρωτοτύπων και την κατασκευή αξεσουάρ κατά πα-
ραγγελία που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των 
συλλογών του κάθε σχεδιαστή.

Η πρόκληση
Για τα είδη πολυτελείας, τα προσαρμοσμένα αξε-

σουάρ είναι απαραίτητα. Εκτός από το να ξεχωρίζουν 
μια μάρκα, μια σειρά προϊόντων ή ένα μεμονωμένο 
αντικείμενο, το προσαρμοσμένο υλικό χρησιμεύει 
συχνά ως αναγνωριστικό της μάρκας και σηματοδοτεί 
τόσο την ποιότητα όσο και τη δεξιοτεχνία.

Αλλά για εταιρείες όπως η EAC Metal Ornaments, 
η πρόκληση έγκειται στην εξεύρεση τρόπων κατα-
σκευής αυτών των εξαρτημάτων ώστε να διασφα-
λιστεί ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
πελατών όσον αφορά την προσαρμοστικότητα, την 
εμφάνιση και την τιμή.

Προς το παρόν, η EAC χρησιμοποιεί ποικιλία με-
θόδων παραγωγής, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται 
χύτευση κράματος Zamack (Zink – Aluminium – 
Magnesium – Copper). Επίσης, δημιουργεί ανάγλυφα 
σε ορείχαλκο με θερμικό και χημικό τρόπο, σφραγίζο-
ντας το υλικό με πίεση και ακόμη χρησιμοποιεί μέθο-
δο χαμένου κεριού για χύτευση. Καθεμία από αυτές 
τις μεθόδους έχει τις δικές της προκλήσεις.

Όπως και άλλες παραδοσιακές μέ-
θοδοι κατασκευής, κάθε μία απαιτεί 
προσαρμοσμένα εργαλεία που είναι 
τόσο δαπανηρά όσο και χρονοβόρα 
για την παραγωγή τους, και ακόμη και 
μικρές αλλαγές στο σχεδιασμό απαι-
τούν την κατασκευή νέων εργαλείων 
- δημιουργώντας περαιτέρω καθυστε-
ρήσεις και αυξάνοντας το κόστος.

Το υψηλό κόστος των εργαλείων καθιστά επίσης 
πρόκληση την κατασκευή χαμηλού όγκου, διότι αν 
η EAC θέλει να διατηρήσει χαμηλό το κόστος ανά 
εξάρτημα, πρέπει να παράγει χιλιάδες ενός συγκε-
κριμένου εξαρτήματος για να αποσβέσει το κόστος 
των εργαλείων.

Επενδύοντας στην τρισδιάστατη εκτύπωση μετάλ-
λων, η EAC ελπίζει να επιτύχει το καλύτερο και από 
τους δύο κόσμους - ένα σύστημα που εξαλείφει την 
δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία κατασκευής ερ-
γαλείων και είναι ικανό να παράγει εξαρτήματα σε δι-
άφορες ποσότητες, διατηρώντας παράλληλα χαμηλό 
το κόστος ανά εξάρτημα.

Και το βρήκαν στο σύστημα 3D εκτύπωσης μετάλ-
λων της Desktop Metal, το Shop System.

Η λύση του Shop System

Χρησιμοποιώντας το σύστημα Shop System, η EAC 
είναι πλέον σε θέση να συντομεύσει δραματικά τα 
χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης, μεταβαίνοντας απευ-
θείας από ένα ψηφιακό σχέδιο σε ένα εκτυπωμένο 
εξάρτημα σε ημέρες αντί για εβδομάδες.

Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα του Shop System 
να εκτυπώνει εκατοντάδες εξαρτήματα σε μία μόνο 
εκτύπωση, η εταιρεία μπόρεσε να αυξήσει σημαντικά 
την παραγωγή ορισμένων εξαρτημάτων.

Από την εγκατάσταση του συστήματος, η παρα-
γωγή δερμάτινων εξαρτημάτων της EAC αυξήθηκε 

από 10.000 τεμάχια την εβδομά-
δα σε περισσότερα από 73.000. Η 
εταιρεία μπόρεσε επίσης να παρά-
γει περισσότερα από 110.600 δια-
κοσμητικά ενδυμάτων, όπως αυτά 
που βρίσκονται στα εσώρουχα, 
σε μόλις μία εβδομάδα, μια διαδι-
κασία που κανονικά θα απαιτούσε 
δύο εβδομάδες.
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Και επειδή το Shop System επιτρέπει τη δημιουργία 
πολύ πιο σύνθετης γεωμετρίας από ό,τι οι παραδο-
σιακές μέθοδοι κατασκευής, η EAC είναι σε θέση να 
συνεργαστεί στενά με τους πελάτες για την ανάπτυξη 
ξεχωριστών αξεσουάρ που ξεχωρίζουν το εμπορικό 
τους σήμα.

Η προσθετική κατασκευή χωρίς εργαλεία όχι μόνο 
συμβάλλει στη μείωση του κόστους δημιουργίας αυ-
τών των πολύπλοκων εξαρτημάτων, αλλά και διευκο-
λύνει την προσαρμογή της EAC καθώς οι απαιτήσεις 
των πελατών αλλάζουν από εποχή σε εποχή. Τα σχέ-
δια μπορούν να βελτιωθούν γρήγορα ή να δημιουρ-
γηθούν νέα εξαρτήματα πριν αποσταλούν απευθείας 
στον εκτυπωτή. 

Ο σχεδιασμός του Shop System, ο οποίος προορίζε-
ται για παραγωγή μεσαίου όγκου, προσφέρει επίσης 
πλεονεκτήματα στην EAC. Και δεδομένου ότι τα εξαρ-
τήματα υποστηρίζονται στην κλίνη σκόνης, δεν υπάρ-
χει ανάγκη να δαπανηθεί χρόνος και εργασία για την 
κατεργασία των δομών υποστήριξης, μειώνοντας πε-
ραιτέρω το κόστος ανά εξάρτημα.

Περιπτώσεις χρήσης
Το μεταλλικό υλικό - κλιπς, 

κουμπώματα, άγκιστρα, δια-
κοσμητικά στοιχεία - μπορεί 
να θεωρείται δευτερεύον στο 
συνολικό σχεδιασμό πολλών προϊόντων, αλλά συ-
χνά αποτελεί βασική ευκαιρία για διαφοροποίηση και 
branding.

Το σύστημα Shop System διευκολύνει την ενσωμά-
τωση χαρακτηριστικών, όπως τα σαρωτικά, οργανικά 
σχήματα, οι εσωτερικές κοιλότητες και τα επακριβώς 
συνυφασμένα μέρη (εικόνα 1), που διαφορετικά θα 
ήταν δύσκολο - αν όχι αδύνατο - να παραχθούν.

Εικόνα 1.

Το λεπτό, καμπυλωτό σχήμα και η σχετικά λεπτή δι-
ατομή εξαρτημάτων όπως αυτά που φαίνονται στην 
άκρη δεξιά της Εικόνας 1 θα ήταν ασύμφορο να πα-
ραχθούν με παραδοσιακή κατεργασία. Η χύτευση με 
επένδυση - η οποία θα απαιτούσε εβδομάδες προετοι-
μασίας για τη δημιουργία εργαλείων και πολύπλοκων 
προτύπων από κερί - είναι ομοίως ανέφικτη. Με το σύ-
στημα Shop System, ωστόσο, η EAC μπορεί να εκτυπώ-

σει εκατοντάδες από αυτά ανά κλίνη εκτύπωσης αμέ-
σως μόλις οριστικοποιηθεί ο σχεδιασμός.

Εικόνα 2.

Η προσαρμοσμένη μεταλλική διακόσμηση (Εικόνα 2) 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση 
της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και καλλυ-
ντικών προϊόντων με την ενσωμάτωση μοναδικών σχε-
διαστικών χαρακτηριστικών που σηματοδοτούν ποι-
ότητα και κύρος. Αυτό το στολίδι διαθέτει μια σφαίρα 
εγκιβωτισμένη στο κέντρο του εξωτερικού περιβλήμα-
τος, ένα σχέδιο που θα ήταν αδύνατο να παραχθεί με 
τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής, αλλά το οποίο 
το Shop System μπορεί να παράγει με ευκολία.

Το σύστημα Shop System ανοίγει επίσης την πόρ-
τα σε νέα επίπεδα δημιουργικότητας στο σχεδιασμό 
κοσμημάτων όπως τα σκουλαρίκια. Αν και κατασκευ-
άζονται και φοριούνται εδώ και σχεδόν 5.000 χρόνια, 
οι διαφορετικές μέθοδοι κατασκευής είχαν σημαντικό 
αντίκτυπο στον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε ο σχεδι-
ασμός τους, και η προσθετική κατασκευή δεν διαφέρει.

Εικόνες 3 και 4.

Αυτά τα δύο σχέδια σκουλαρικιών από την EAC (εικό-
νες 3 και 4) διαθέτουν εσωτερικές κοιλότητες που πε-
ρικλείονται από το εξάρτημα. Για να παραχθούν αυτά 
τα σχέδια μέσω παραδοσιακών μεθόδων κατασκευής, 
τα σύρματα θα έπρεπε να πλέκονται με ακρίβεια πριν 
συνδεθούν στα άκρα, μια διαδικασία που θα ήταν πολύ 
αργή και δαπανηρή για να δικαιολογηθεί. Δεδομένου 
ότι το Shop System εκτυπώνει σε μια κλίνη σκόνης, αυ-
τές οι εσωτερικές κοιλότητες υποστηρίζονται καθ' όλη 
τη διάρκεια της διαδικασίας εκτύπωσης, επιτρέποντας 
την εύκολη κατασκευή τους.
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MaterDome,
Κατασκευάζοντας
το μέλλον

Η  MaterDome ανακοίνωσε σήμερα την ανάπτυ-
ξη και κατασκευή προσαρμοσμένων τρισδι-
άστατων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών στο 

χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της. Οι τρισδιάστατες 
εκτυπωμένες υπηρεσίες της MaterDome για ηλεκτρο-
νικά μπορούν να αναπτύξουν προσαρμοσμένα ηλε-
κτρονικά ενσωματωμένα ή ολοκληρωμένα κυκλώμα-
τα, τρισδιάστατες κεραίες, στοιχεία θερμαντήρα και 
μοναδικούς ενσωματωμένους αισθητήρες, επιτρέπο-
ντας την ανάπτυξη έξυπνων εξαρτημάτων και εφαρ-
μογών τελευταίας τεχνολογίας για τον κλάδο της συ-
σκευασίας και βιομηχανίας. 

«Οι νέες δυνατότητές μας για την ανάπτυξη και κα-
τασκευή τρισδιάστατων εκτυπωμένων ηλεκτρονικών 
σε βελτιστοποιημένα ή μη εξαρτήματα ανοίγει τις 
δυνατότητες δημιουργίας νέων βελτιστοποιημένων 
εφαρμογών για βιομηχανικές χρήσεις», λέει ο Γεώργι-
ος Βοεράκος, ιδρυτής της MaterDome. 

Τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη των τρισδιάστα-
των εκτυπωμένων ηλεκτρονικών περιλαμβάνουν: 

● Ελευθερία και ευελιξία σχεδίασης 

● Βελτιωμένη λειτουργικότητα 

● Μειωμένους χρόνους παραγωγής 

Οι τρισδιάστατες εκτυπωμένες ηλεκτρονικές δυ-
νατότητες θα είναι διαθέσιμες ήδη διαθέσιμες. Για 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες υπη-
ρεσίες μας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδας μας για τα 
Τρισδιάστατα Εκτυπωμένα Ηλεκτρονικά 3D Printed 
Electronics | MaterDome (materdome3d.com). 

Λίγα λόγια για την MaterDome:

Η MaterDome είναι μία startup εταιρεία που ξεκίνη-
σε το 2018 και βασίζεται στην έρευνα, ανάπτυξη και 
κατασκευή βελτιωμένων βιομηχανικών εξαρτημάτων 
και συσκευών για τη βιομηχανική παραγωγή. Η χρήση 
τεχνολογιών αιχμής στην Προσθετική Κατασκευή, τον 
Υπολογιστικό Σχεδιασμό σε συνδυασμό με τη χρήση 
Προηγμένων Υλικών μπορεί να αναπτύξει περαιτέρω 
τις δυνατότητες παραγωγής για τους τομείς των κατα-
ναλωτικών αγαθών, των συσκευασιών, της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας και της αεροδιαστημικής. Οι λύσεις και 
η εμπειρία της MaterDome μπορούν να βοηθήσουν 
στην παραγωγή πρωτοποριακών πρωτοτύπων καθώς 
και μεσαίων παρτίδων παραγωγής. 

www.materdome3d.com
email: info@materdome3d.com 

Ένα έξυπνο εξάρτημα είναι πολλά περισσότερα από όσα φαντάζεστε.
Δείτε πώς το φαντάστηκε και το υλοποίησε η MaterDome 

Testing your way to safety

Τσαμάδου 12 Πειραιάς 185 31  |  T .  210 417 5865,  F .  210 417 2895 |  info@tsakalidislabs.gr |  www.tsakalidislabs.gr

Eργαστήριο φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών δοκιμών τροφίμων, ποτών, 
νερού, υλικών συσκευασίας,περιβαλλοντικών και αγροτικών δειγμάτων.

Στηρίζουμε τις Ελληνικές επιχειρήσεις βασιζόμενοι στην τεχνολογική μας 
αρτιότητα, το ευρύ πεδίο διαπιστευμένων  υπηρεσιών που παρέχουμε και την 
αξιοπιστία των εργαστηριακών μας αναλύσεων.

ΔΟΚΙΜΕΣ
ΑΡ. ΠΙΣΤ. 16
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μηχανήματα

Μ ε την ίδρυση της εταιρείας μας το 1983, πρωταρχικός στόχος ήταν να δώσουμε στον πελάτη την καταλλη-
λότερη λύση για τις πραγματικές ανάγκες του.
Σήμερα, 32 χρόνια μετά, ο στόχος παραμένει πάντα ο ίδιος!

Η εταιρεία μας διαθέτει όλο τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό (όλα τα μηχανήματα είναι customized και 
προσαρμοσμένα για τον κάθε πελάτη), είτε σε πλήρως αυτόματες γραμμές είτε σε ημιαυτόματα μηχανήματα για την 
εμφιάλωση-τυποποίηση-συσκευασία όλων των υγρών ή και στερεών προϊόντων, όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ 
… η λύση στα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

• Φίλτρα πλακών / γης διατόμων
• Φουσκωτικές μηχανές 
• Αποπαλλετοποιητές
• Ξεπλυντικά 
• Γεμιστικές μηχανές
• Γέμισμα εν θερμώ. (HOT FILLING).
• Γέμισμα ισοβαρικό.
• Γέμισμα ογκομετρικό.
• Ετικετέζες
• Ετικετέζες με κρύα - θερμή κόλλα.
• Ετικετέζες για αυτοκόλλητες ετικέτες.
• Ετικετέζες πλαστικής ετικέτας από μπομπίνα.
• Συρρικνωτικά μηχανήματα για όλους τους 

τύπους δεμάτων
• Ταινιομεταφορείς 
• Ταινιόδρομοι φιαλών
• Ταινιόδρομοι δεμάτων-κιβωτίων
• Ραουλόδρομοι
• Αερομεταφορείς φιαλών.
• Εκτυπωτές Ink-Jet. 
• Εκτύπωση ημερομηνίας - lot number-Barcode.
• Εκτύπωση χαρτοκιβωτίων.
• Μηχανές συσκευασίας 
• Διαμορφωτές χαρτοκιβωτίων.
• Εγκιβωτιστές.
• Παλετοποιητές - Ρομπότ παλετοποιήσης.
• Περιτύλιξη παλετών. 

Η λειτουργία του τμήματος ανταλλακτικών σε 
συνδυασμό με την παρακαταθήκη ανταλλακτι-
κών που διαθέτουμε καθώς και το άρτια εκπαι-
δευμένο μόνιμο τεχνικό προσωπικό της εταιρείας 
στο οποίο έχουμε δώσει ιδιαίτερη βάση σήμερα, 
είναι εκείνα που μας βοηθάνε να επιτυγχάνουμε 
αυτόν τον στόχο και να προσφέρουμε γρήγορη 
εξυπηρέτηση και after sales service με εμπειρία 
και ευελιξία.

Φουσκωτικές

Γεμιστικές Πωματιστικές Μηχανές

Ετικετέζες

Μηχανήματα Συσκευασίας

Συρρικνωτικά

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΤΑΠΩΤΙΚΟ

 ΓΙΑ ΠΩΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΙ∆ΩΤΑ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΦΙΑΛΩΝ

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ
ΚΑΨΥΛΙΕΡΕΣ

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ &
ΚΥΛΙΝ∆ΡΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ-ΤΡΙΜΠΛΟΚ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ

ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΖΕΣ
ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΚΩΝ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ
ROBOT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ

ΠΑΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ-∆ΕΜΑΤΩΝΕΤΙΚΕΤΕΖΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΘΕΡΜΗΣ ΚΟΛΛΑΣ

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ COMBI
ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ,

ΤΟΝ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ.

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ-ΤΡΙΜΠΛΟΚ
ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

ΗΡΕΜΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΜΕΝΑ

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ

ΦΙΑΛΩΝ PET  
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Εγκατάσταση συστήματος 
ελέγχου εσωτερικών 
δεσμών του χαρτιού
(internal bond testing)

Συνεργασία Κουλουράδων – 
Kapelis Packaging για οικολογική 
συσκευασία Halopack®

Η  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ με 30 χρόνια 
δυνατής παρουσίας στον χώρο, αποδεικνύ-
ει για άλλη μια φορά την αφοσίωση της στην 

παραγωγή ποιοτικών προϊόντων χάρτινων κυλίνδρων 
και χάρτινης γωνίας. Ξεκινώντας ως μια μικρή ελληνι-
κή επιχείρηση και παραμένοντας πιστή στο όραμα της, 
επενδύει συνεχώς στην εξέλιξη της, με τις πιο προηγμέ-
νες τεχνολογίες.

Για τον έλεγχο των εσωτερικών δεσμών του χαρτιού, 
με βάση τα διεθνή πρότυπα ΙSO 16260, η εταιρεία ΤΕ-
ΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ τίμησε την QControl με 

το να την επιλέξει για την προμήθεια, τόσο των κα-
τάλληλων συσκευών προετοιμασίας των δειγμάτων, 
όσο και απευθείας ελέγχου, του οίκου ΙNDUSTRIAL 
PHYSICS μέσω της Messmer Buchel Oλλανδίας. Με αυ-
τόν τον τρόπο, όχι μόνο πιστοποιείται η εγκυρότητα 
των πρώτων υλών και η ακρίβεια των προμηθευτών, 
αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται ακόμη υψηλότερα 
στάνταρ παραγωγής.

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμε-
νοι για αυτήν την καρποφόρα 
συνεργασία και είμαστε σίγου-
ροι ότι τόσο η QControl, όσο 
και η ΤΕΧ θα συνεχίσουν να 
συνεργάζονται, βελτιώνονται 
και να προχωρούν μαζί στις 
νέες τάσεις της βιομηχανίας.

https://qcontrol.gr

Ο  δρόμος προς τη βι-
ωσιμότητα και την 
οικολογία άνοιξε 

και στην Ελλάδα. Η εταιρεία 
«Κουλουράδες» επέλεξε να 
καινοτομήσει και να επενδύ-

σει ακολουθώντας την πρώτη παγκόσμια οικολογική 
πατέντα του Συστήματος Halopack®, που η Kapelis 
Packaging φέρνει στη χώρα σε αποκλειστικότητα˙ τα 
«Τραγανάκια Κουλουράδες»  βρίσκονται στην αγο-
ρά. Από κοινού δουλέψαμε με πάθος για μια ελληνική 
εφαρμογή συσκευασίας εξοικονόμησης πλαστικού 
κατά 90%, επιτυγχάνοντας επιπλέον άψογα αποτελέ-
σματα διατηρησιμότητας. Ευχαριστούμε τους Κουλου-

ράδες που εμπιστεύτηκαν το προϊόν τους στο Σύστημα 
Halopack® και την ειδικά διαμορφωμένη για αυτό, αντί-
στοιχη κλειστική μηχανή από την Kapelis Packaging.

heidel_all pack_21x28_print.indd   3 04/03/2021   12:35
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Πορτοκαλί και Κόκκινο Μελάνι
για τα εκτυπωτικά
Roland VersaUV LEC2

Η  Roland DG διεύρυνε τη χρωματική γκάμα των 
εκτυπωτικών/κοπτικών VersaUV LEC2 και των 
επίπεδων εκτυπωτικών VersaUV LEC2-S με την 

προσθήκη δύο νέων μελανιών EUV5 με πορτοκαλί και 
κόκκινο χρώμα.

H προσθήκη αυτών των δύο νέων χρωμάτων στο 
αρχικό CMYK, λευκό, γυαλιστερό (gloss) και primer, 
επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες αυτών των ευέ-
λικτων εκτυπωτικών.

Η επιλογή ενός συνδυασμού μελανιών  που περιλαμ-
βάνει  πορτοκαλί  και  κόκκινο  είναι ιδανική  για την πι-
στή αποτύπωση εταιρικών χρωμάτων και λογοτύπων, 
ενώ προσθέτει ζωντάνια και μοναδικά χρώματα σε 
κάθε  γραφικό.  Mε το Primer και Gloss επιτυγχάνεται 
μεγάλη συμβατότητα με υλικά και δημιουργείται μια 
πληθώρα ξεχωριστών εφέ, υφών, προσομοίωση ανά-
γλυφου και φινίρισμα, για εφαρμογές που ξεχωρίζουν

Τα μελάνια EUV5 διαθέτουν πιστοποίηση 
GREENGUARD GOLD που σημαίνει ότι πληρούν αυ-
στηρά πρότυπα για χαμηλές  εκπομπές πτητικών ορ-
γανικών ενώσεων (VOCs) στον αέρα, καθιστώντας τα 
ιδανικά για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους. Επί-
σης προσφέρουν  μοναδικής ποιότητας  εκτυπώσεις 
σε όλες τις ταχύτητες εκτύπωσης και  προσκολλιού-
νται  εύκολα σε  μια σχεδόν  απεριόριστη  γκάμα  υλι-
κών και  υποστρωμάτων, τόσο  επιστρωμένων όσο και 
μη επιστρωμένων,  συμπεριλαμβανομένων πλαστι-
κών, ξύλου,  μετάλλου,  foils, χαρτιού,  φιλμ, βινυλίου 
και  πολλών  άλλων.

Τόσο τα εκτυπωτικά/κοπτικά VersaUV LEC2 με περι-
γραμματική κοπή, όσο και τα επίπεδα VersaUV LEC2-
S με εκτύπωση ακόμα και αντικειμένων ύψους μέχρι 
20cm, μαζί με τα νέα χρώματα, καλύπτουν μια πολύ με-
γάλη γκάμα εφαρμογών με υψηλή προστιθέμενη αξία.

 www.atlasdigital.gr e-mail: marketing@atlasdigital.gr 
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H Food For 
Thought 
υπογράφει 
το design 
της νέας 
συσκευασίας 
για τα Αβγά 
Βλαχάκη

H  Food For Thought στο πλαίσιο της 
μακρόχρονης σχέσης εμπιστοσύνης 
και συνεργασίας της με την εταιρεία 

Αβγά Βλαχάκης, επιμελήθηκε τη συσκευα-
σία του νέου, ξεχωριστού προϊόντος «Αβγά 
Αχυρώνα με Βιταμίνη D & ελαιόλαδο».

H Food For Thought, στηρίζεται πάντα 
στη βασική και αδιαπραγμάτευτη αρχή της 
εταιρείας που δεν είναι άλλη από την εξα-
σφάλιση των συνθηκών ελεύθερης βοσκής 
για τις κότες της εταιρείας, με απόλυτο σε-
βασμό στη φύση και στον άνθρωπο.

Για το συγκεκριμένο προϊόν της σειράς 
Αβγά Αχυρώνα, όλα τα στοιχεία του εικαστι-
κού εκπέμπουν την αγνότητα και την απλό-
τητα ενός αχυρώνα, που η εταιρεία Αβγά 
Βλαχάκης, με την εμπειρία των 60 χρόνων 
και την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνο-
λογίας εγγυάται κορυφαίας ποιότητας και 
υψηλής διατροφικής αξίας αβγά.

Το Σωματείο GS1 Association -Greece, στηρίζοντας τις Ελληνικές 

επιχειρήσεις, γιατί είναι οι Ελληνικές Επιχειρήσεις, αποφάσισε, κατά την 

ετήσια τακτική του Γενική Συνέλευση 2020, ακόμη μεγαλύτερη μείωση 

των ετήσιων συνδρομών του με εφαρμογή 01/06/2020 έως 

31/05/2021  μειωμένες κατά 10%, έναντι της προηγούμενης πολιτικής 

συνδρομών του 2019, όπου επίσης είχε ήδη εφαρμοστεί 10% ,

σε μια προσπάθεια στήριξης και ανταπόδοσης σε αυτή τη δύσκολη 

περίοδο που διανύουμε, αποδεικνύοντας έτσι έμπρακτα ότι:

Είμαστε ΜΑΖΙ σε κάθε κίνηση!
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Η  Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, ο 
μεγαλύτερος κλάδος στην ελληνική μεταποί-
ηση, στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας 

επέδειξε και συνεχίζει να επιδεικνύει προσαρμοστι-
κότητα και πορεύεται με αισιοδοξία, καθώς οι επιχει-
ρήσεις του κλάδου αναδιοργανώνονται και επιλέγουν 
τεχνολογίες και καινοτομίες για να προσαρμοστούν 
στα νέα δεδομένα της εποχής. Παράλληλα, τα προ-
γράμματα του ΕΣΠΑ για το 2021-2027, δίνουν το πρά-
σινο φως των επενδύσεων και θέτουν τις βάσεις για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό 
των μεταποιητικών επιχειρήσεων. Η FOODTECH, με 
την συμμετοχή 180 εκθετών -leader της αγοράς- και 
πλούσιες επιμορφωτικές εκδηλώσεις έρχεται να παί-
ξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την επόμενη ημέρα 
για το FnB industry. 

Οι επισκέπτες θα δουν από κοντά τεχνολογίες αιχ-
μής και αυτοματισμούς για να εκσυγχρονίσουν τις 
υποδομές τους και τη λειτουργία παραγωγής, εξα-
σφαλίζοντας συγχρόνως υψηλή ποιότητα τελικού 
προϊόντος. Επίσης, θα συνομιλήσουν με εκπροσώ-
πους εταιριών που έχουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
στο μετασχηματισμό και την τεχνολογική εξέλιξη της 
βιομηχανίας τροφίμων & ποτών, αλλά και θα βρουν 
καινοτόμες προτάσεις και λύσεις για το design, το 
marketing, και την αειφορία, αλλά και όλες τις λύσεις 
στον τομέα της συσκευασίας.

Mία covid-free έκθεση

H διοργανώτρια εταιρεία θα επιτρέψει την είσοδο 
στην έκθεση μόνο στους κατόχους Green Pass, εφαρ-
μόζοντας πιστά όλες τις οδηγίες και τους όρους του 

σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου που αφορούν 
τη λειτουργία των εμπορικών εκθέσεων.

FOODTECH & ARTOZA:
Ένα νέο πανίσχυρο εκθεσιακό «προϊόν»

Η παράλληλη διοργάνωση της FOODTECH με την 
ARTOZA, τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη έκθεση 
Αρτοποιίας και Ζαχαροπλαστικής στα Βαλκάνια, θα 
αναδείξει σημαντικές συνέργειες και θα έχει πολλα-
πλά εμπορικά οφέλη τόσο για τους εκθέτες όσο και 
για τους επισκέπτες των δύο εκθέσεων. Συγκεκριμέ-
να, οι επαγγελματίες της Αρτοποιίας και της Ζαχαρο-
πλαστικής θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 
κατά την επίσκεψή τους και στην FOODTECH, σύγ-
χρονες λύσεις συσκευασίας που μπορούν να βρουν 
εφαρμογή και στη δική τους παραγωγή, εξελιγμένα 
μηχανήματα νέας γενιάς για την βελτιστοποίηση και 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας παραγωγής και τέ-
λος high-end λύσεις για την ποιότητα και την ασφά-
λεια των τροφίμων.

Με τη συμμετοχή 180 εκθετών -εταιρίες 
leaders στην αγορά-, η FOODTECH 2021 
(12-15 Νοεμβρίου, Metropolitan Expo) θα 
αποτελέσει ένα covid-free σημείο συνάντησης 
και κέντρο επενδυτικών επιλογών, για όλες τις 
παραγωγικές και προμηθευτικές επιχειρήσεις 
του κλάδου Τροφίμων & Ποτών.

FOODTECH 2021: Σε covid-free 
συνθήκες & με ισχυρή παρουσία 
εκθετών και επισκεπτών

FOODTECH
F O O D  P R O C E S S I N G  &  P A C K A G I N G  E X H I B I T I O N

Future solutions in the food industry

ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων · ΣΕΒΤ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων)

ΣΥΒΙΠΥΣ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής Υλικών & Συσκευασίας) · ΕΛΣΕΤ (Ελληνικός Σύνδεσμος Ετικετοποιών) 

ΠΕΤΕΤ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Τροφίμων) · EEL (Ελληνική Εταιρεία Logistics)

INCOFRUIT HELLAS (Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής-Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών & Χυμών)

 ΣΒΠΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος) · ΣΕΒΕΚ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος)

ΣΕΒΙΤΕΛ (Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου) · Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics

Μαζί με την έκθεση
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Τεχνογνωσία & καινοτομία στο FOODTECH Lab

Κατά την διάρκεια της FOODTECH 2021 θα πραγμα-
τοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο stage ενημερωτι-
κά workshops από experts του κλάδου και στελέχη της 
αγοράς, τα οποία θα πραγματεύονται τα πιο επίκαιρα 
ζητήματα που απασχολούν το f&b industry, όπως:

● Τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία 
στην παραγωγή και συσκευασία 
τροφίμων και ποτών.

● Η επίπτωση της νομοθεσίας και των 
νέων υλικών στη βιομηχανία τροφίμων 

● Μετανάστευση από τη συσκευασία
στα τρόφιμα

● Διεθνείς τάσεις, νέες απαιτήσεις και 
νομοθεσία για τη συσκευασία τροφίμων 
και ποτών.

● Σύγχρονες εξελίξεις στη διατροφή 
(Ειδικές διατροφικές ανάγκες, Σύγχρονες 
καταναλωτικές τάσεις, Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική F2F & Δράσεις ΒΤ)

● Industry 4.0: Η επίδρασή της, στην 
ανάπτυξη της Βιομηχανίας Τροφίμων
(Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση, 
Ανθρώπινο Δυναμικό).

FOODTECH Digital: Μία αξιόπιστη ψηφιακή 
πλατφόρμα

Η διοργανώτρια εταιρία της έκθεσης, ανταποκρι-
νόμενη στις εξελίξεις και τις ανάγκες της μετά covid 
εποχής και με στόχο να εξασφαλίσει τα μέγιστα εμπο-

ρικά οφέλη για εκθέτες και επισκέπτες, εγκαινιάζει 
μία custom made ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία 
θα λειτουργήσει παράλληλα με την φυσική έκθεση. Η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δώσει την ευκαιρία στους 
εκθέτες να αναδείξουν, μέσα από την σελίδα του προ-
φίλ της εταιρείας τους, τα καινοτόμα προϊόντα, τις 
νέες τεχνολογίες και τις υπηρεσίες τους σε ιδιοκτήτες 
και σημαντικά στελέχη από όλο το φάσμα των πα-
ραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων του κλάδου 
τροφίμων και ποτών, από την Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, που δεν θα καταφέρουν να παραβρεθούν στην 
έκθεση. Εκθέτες και αγοραστές θα έχουν την ευκαιρία 
να πραγματοποιήσουν b2b meetings μέσω video call 
ή online chat για να συνομιλήσουν μεταξύ τους και 
φυσικά να κλείσουν απευθείας σημαντικές και επικερ-
δείς εμπορικές συμφωνίες.

Μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα επαγγελματικό 
Van RENAULT

Η FOODTECH 2021 αναγνωρίζοντας τις αυξημέ-
νες ανάγκες των σημερινών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
στη μετά COVID-19 εποχή, στέκεται στο πλευρό των 
επαγγελματιών  του κλάδου και τους δίνει τη δυνα-
τότητα να κερδίσουν κατά την επίσκεψή τους στην 
έκθεση, ένα υπερσύγχρονο επαγγελματικό όχημα με 
τη σφραγίδα της Renault. Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες 
επιχειρήσεων του κλάδου της βιομηχανίας τροφίμων 
και ποτών που θα επισκεφθούν την έκθεση, θα μπουν 
σε κλήρωση για να κερδίσουν ένα επαγγελματικό 
Renault Express Van, αφού συμπληρώσουν το σχετικό 
κουπόνι στο περίπτερο της Renault, στο Hall 3. 

TOGETHER
FURTHER
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Το περιοδικό All Pack Hellas, είναι κοντά σας, «όσο πρέπει», 
δίπλα σας. Συνεχίζει την έντυπη και ηλεκτρονική του 

δραστηριότητα, χωρίς διακοπή. Το All Pack Hellas
σας φέρνει σε επαφή με τους πελάτες σας. Ανέπαφα 

ατζέντα  Μια ματιά στις εκδηλώσεις

ΕΚΘΕΣΕΙΣ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΧΩΡΑ

FRUIT LOGISTICA 9-11/2/2022 BERLIN

ARTOZA 13-16/11/2021 ΑΘΗΝΑ

HORECA 11-14/2/2022 ΑΘΗΝΑ

DETROP 26-28/2/2022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

GRAPHICA EXPO 25-27/2/2022 ΠΑΙΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ

FOODTECH 13-16/11/2021 ΑΘΗΝΑ

FRESKON 7-9/4/2022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PROWEIN 27-29/3/2022 DUSSELDORF

EUROSHOP  26/2-2/3/2023 DUSSELDORF

AGROTICA 27-30/1/2022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

LUXEPACK  27-29/9/2021 MONACO

FESPA 12-15/10/2021 AMSTERDAM

TUTTO FOOD 22-26/10/2021 MILANO

ALL4PACK (EMBALLAGE) 21-24/1/ 2022 PARIS

MEAT & GRILL DAYS 12-14/11/2022 ΑΘΗΝΑ

IPACKIMA 3-6/5/2022 MILANO

GULF PRINT & PACK 14-16/12/2021 DUBAI

LABEL EXPO 26-29/4/2022 BRUSSELS

EYRASIA PACKAGING 20-24/10/2021 ISTANBUL

ZOOTECNHIA 30/9-3/10/2021 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

BEYOND 4.0 14-16/10/2021 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

SYSKEVASIA 30/9-3/10/2022  ΑΘΗΝΑ

T   he launch of a new generation of BOBST ‘hero 
samples’ represents a significant achievement in 
the mission to deliver state-of-the-art solutions 

utilizing a new generation of polymers.

After several different samples of mono-material 
standup pouches (MDO PE, BOPE, BOPP and CPP) 
were launched at K 2019, the partners involved have 
continued their considerable investment and intense 
research to progress the samples even further, to 
ensure all industry requirements are met in terms of 
processability, barrier, safety and optical quality.

“Finding sustainable alternatives to non-recyclable 
plastics is one of the most important challenges of our 
times,” said Nick Copeland, R&D Director at BOBST. “It 
is a particular challenge for flexible packaging such as 
that used for food packaging, where the high barrier 
protection against oxygen and water that prevents 
deterioration is currently provided by multi-layer, 
multi-material packaging, which cannot be recycled. 
This next generation of high barrier mono-material 
structures brings us one step closer to being able to 
provide completely recyclable solutions to replace 
non-recyclable packaging.”

“Brückner is convinced that the future will continue 
to belong to plastics if they are used and reused 
sustainably,” said Helmut Huber, COO Sales & Project 
Management, Brückner Maschinenbau GmbH & Co. 
KG. “As part of a circular economy, the undeniable 
advantages of plastic can be combined absolutely 
well with the sustainability goals of a modern society. 
Regarding the discussions about recycling targets for 

plastic packaging, we see mono-material packaging 
structures clearly on the rise.”

BOBST’s ‘Generation 2.0’ samples include:

● New ultra-high and high barrier full polypropylene 
laminated pouches, printed in gravure and recyclable, 
with the option of an AluBond metallized barrier or 
transparent AlOx (aluminum oxide) barrier layer and 
solvent free barrier adhesive and/or topcoat.

● The first ever UV flexo combined with digital inkjet 
printing for AluBond metallization, full polypropylene 
laminated bags with barrier performances - using a 
solventless adhesive again for a mono material pouch 
designed for recycling.

● UV low migration flexo printing, providing barrier 
with AluBond metallization, on full low-density 
polyethylene laminated pouches.

● CI flexo water-based printing on full MDO-PE 
laminated pouches with AluBond metallization, 
providing ultra-high barrier using a high barrier 
solventless adhesive.

  2022

  2023

BOBST and project partners 
launch ‘Generation 2.0’ samples 
of high barrier flexible packaging 
solutions designed
for recyclability 
BOBST and its partners have announced a key milestone in their pioneering work to 
replace non-recyclable high barrier multi-material packaging structures with mono-
material alternatives designed for recycling.
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