
ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
με σεβασμό στον άνθρωπο 

και το περιβάλλον
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Οι μεταφορές είναι
το πάθος μας! 
Οι μεταφορές είναι
το πάθος μας! 
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Κωνσταντίνος Κουβίδης

CEO

Η KLS KOUVIDIS Logistics είναι μια νέα, 
δυναμική και μοντέρνα εταιρία που σκο-
πεύει να ενισχύσει τον κόσμο της εφοδια-
στικής αλυσίδας μέσα από μια διαφορετική 
κουλτούρα λειτουργίας. Η KLS KOUVIDIS 
Logistics αποτελεί 100% θυγατρική της εται-
ρίας KOUVIDIS, που δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτη-
μάτων από το 1979.

Το πάθος μας για ποιοτικές και ασφαλείς 
μεταφορές ξεκίνησε το 1990 όταν δημιουρ-
γήσαμε τον πρώτο στόλο φορτηγών οχη-
μάτων μας, για την καθημερινή εξυπηρέτη-
ση των πελατών της μητρικής μας εταιρίας 
KOUVIDIS. Βασικός μας στόχος ήταν να 
μεταφέρουμε τα προϊόντα μας με ασφάλεια 
και απόλυτη συνέπεια. Έκτοτε, μετά από 30 
χρόνια τεχνογνωσίας, έχουμε αποτελέσει 
έναν από τους πιο αξιόπιστους διανομείς 
εμπορευμάτων χονδρικής πώλησης στον 
ηλεκτρολογικό κλάδο.

Οι αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της 
KOUVIDIS στην αποστολή εμπορευμάτων 
προς τα κέντρα διανομής της σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη, καθώς και σε κατασκευαστικά 
έργα σε όλη την Ελλάδα,  σε συνδυασμό με 
το ζήλο μας για την παροχή μιας ολοκληρω-
μένης εμπειρίας στην εφοδιαστική αλυσίδα 
μας οδήγησαν στην απόφαση για μια ενιαία 
και συντονισμένη καθετοποίηση αυτής της 
υπηρεσίας.

Έτσι ιδρύσαμε την KLS KOUVIDIS Logistics, 
μια εξολοκλήρου νέα εταιρία που ουσιαστι-
κά αναλαμβάνει την ασφαλή και βιώσιμη 
μεταφορά των προϊόντων της KOUVIDIS κα-
θώς και κάθε είδους εμπορευμάτων εντός 
της ελληνικής επικράτειας, πραγματοποιώ-
ντας καθημερινά δρομολόγια από και προς 
τους προορισμούς: Κρήτη - Αθήνα - Θεσσα-
λονίκη.

Καλώς ήλθατε 
στην  
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Αποστολή
Η ασφαλής μεταφορά, διανομή και αποθήκευση 

εμπορευμάτων (3PL - Third Party Logistics) με 

σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Αξίες
Ποιότητα

Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων.

Αειφορία

Σεβασμός στο περιβάλλον και τον άνθρωπο.

Συνέπεια

Παράδοση σε ακριβή χρονοδιαγράμματα

Όραμα
Να αποτελέσουμε μια πρωτοπόρο εταιρία στον κλάδο 

της εφοδιαστικής αλυσίδας με την παροχή υψηλής 

& σταθερής ποιότητας ολοκληρωμένων υπηρεσιών 

μεταφοράς, διανομής και αποθήκευσης.

Κρήτη     Αθήνα 
Κρήτη      Θεσσαλονίκη 
Αθήνα      Θεσσαλονίκη

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
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Επιλέγουμε τα πιο αξιόπιστα και τα πιο αποδοτικά φορτηγά οχή-
ματα για τις μεταφορές μας. Με τα βραβευμένα ACTROS της 
MERCEDES BENZ εγγυούμαστε την πλήρη κάλυψη των προδια-
γραφών της κοινοτικής νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια.

Εμπιστευόμαστε την ασφαλή μεταφορά των εμπορευμάτων και 
εμπορευματοκιβωτίων μόνο πάνω στα ανθεκτικά πατώματα της 
SCHMITZ CARGOBULL, πανευρωπαϊκό ηγέτη στην κατασκευή 
επικαθήμενων, με πλήρως γαλβανισμένα αμαξώματα χωρίς κολ-
λήσεις.

Εφαρμόζουμε ένα προηγμένο σύστημα εντοπισμού GPS σε συνερ-
γασία με την εταιρία FROTCOM, ώστε να γνωρίζουμε την ακριβή 
τοποθεσία των οχημάτων μας σε πραγματικό χρόνο. Με αυτό τον 
τρόπο διασφαλίζουμε την έγκαιρη παράδοση των εμπορευμάτων.

Εγγυόμαστε την ασφαλή μεταφορά και την ακέραια παράδοση 
των εμπορευμάτων παρέχοντας υπηρεσία ασφάλισης φορτίου 
έως και 300.000€ μέσω της στρατηγικής μας συνεργασίας με την 
διεθνούς κύρους ασφαλιστική GENERALI.

Υιοθετούμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για την οδηγική ασφάλεια 
και την ποιότητα των υπηρεσιών μας μέσα από την υιοθέτηση των 
διεθνών προτύπων ISO 39001 και ISO 9001 αντίστοιχα, με την πι-
στοποίησή τους από τον αναγνωρισμένο φορέα Bureau Veritas.

Έχουμε συμπληρώσει περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας στην 
καθημερινή διανομή εμπορευμάτων στα μεγαλύτερα αστικά κέ-
ντρα της Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ηράκλειο).

Επενδύουμε στη δημιουργία ενός “Πράσινου” στόλου, 
πλήρως συμμορφούμενου με τις προδιαγραφές των 
EURO 6 κινητήρων, με σκοπό να ελαχιστοποιήσουμε τη 
στάθμη θορύβου και τις εκπομπές ρύπων που παράγου-
με και να διασφαλίσουμε ένα χαμηλό περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.

Κάνουμε αυστηρή χρήση της τεχνολογίας Adblue η 
οποία μετατρέπει το 85% των οξειδίων του αζώτου που 
προέρχονται από τα καυσαέρια του οχήματος σε αβλα-
βές άζωτο και υδρατμούς μειώνοντας με αυτό τον τρό-
πο τα επίπεδα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Εφαρμόζουμε προηγμένα συστήματα ελέγχου αμαξώ-
ματος, όπως η βελτίωση της αεροδυναμικής με την αυ-
τόματη αυξομείωση του ύψους ή την αυτόματη πλήρω-
ση αέρα στα ελαστικά, ώστε να επεμβαίνουμε συνεχώς 
σε κάθε παράμετρο με στόχο την μέγιστη ασφάλεια, 
την υψηλότερη απόδοση αλλά κυρίως την εξοικονόμη-
ση ενέργειας.

Διαθέτουμε έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς με περισσότε-
ρα από 20 χρόνια προϋπηρεσίας στον απαιτητικό χώρο των 
εθνικών μεταφορών, έτοιμους να καλύψουν με υπευθυνότητα 
και ασφάλεια οποιαδήποτε μεταφορική ανάγκη.

Ακολουθούμε πιστά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 165/2014 για 
τους ταχογράφους στις εθνικές μεταφορές εγκαθιστώντας 
ηλεκτρονικούς ταχογράφους σε όλα μας τα φορτηγά οχήματα 
για την ορθότερη εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασφαλούς 
οδήγησης.

Επενδύοντας σε προηγμένο εξοπλισμό με αυξημένα επίπεδα 
ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας προσφέρουμε τις καλύ-
τερες συνθήκες εργασίας στους εργαζόμενους μας.

Ασφάλεια 
στο εμπόρευμα

Ασφάλεια 
στον άνθρωπο

Ασφάλεια 
στο περιβάλλον

01

02

03
Γιατί KLS;  
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Μεταφέρουμε με απόλυτη ασφάλεια εμπορεύματα και εμπορευμα-
τοκιβώτια με επικαθήμενα φορτηγά σε όλη την ελληνική επικράτεια 
σε προγραμματισμένες ή κατόπιν παραγγελίας ημερομηνίες αναχω-
ρήσεων και αφίξεων. Όλες οι μεταφορές μας είναι ασφαλισμένες 
και εκτελούνται με τα πιο σύγχρονα μέσα με σεβασμό στον άνθρω-
πο και το περιβάλλον.

Πλήρη Φορτία (Full truck load)

Αναλαμβάνουμε μεταφορές φορτίων που καταλαμβάνουν ένα 
ολόκληρο φορτηγό και μεταφέρονται στη διεύθυνση του παραλήπτη 
χωρίς μεταφόρτωση. 

Ομαδοποιημένα φορτία (Limited truck load)

Αναλαμβάνουμε αποστολές φορτίων που μεταφέρονται τμηματικά, 
σε συνδυασμό με άλλες αποστολές (groupage) στη διεύθυνση του 
παραλήπτη. 

Εμπορευματοκιβώτια (Containers)

Αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων σε 
κάθε μέγεθος. 

Προηγμένο σύστημα  
tracking σε πραγματικό 
χρόνο, για την πλήρη 
ενημέρωση σας και 
παρακολούθηση 
της μεταφοράς των  
προϊόντων σας

Υπηρεσίες

KLS
TRACKING
APPLICATION
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Ο στόλος

Η δημιουργία του στόλου μας έγινε με γνώμονα τον άνθρωπο, το πε-
ριβάλλον και την ασφάλεια των καθημερινών μας μεταφορών. 

Για τον λόγο αυτό εμπιστευθήκαμε κορυφαίες εταιρίες προκειμένου 
να διασφαλίσουμε το ιδανικότερο περιβάλλον εργασίας για τους ερ-
γαζόμενους μας, την μέγιστη ασφάλεια του οδικού δίκτυου και το 
χαμηλότερο δυνατό αποτύπωμα στο περιβάλλον.

20
επικαθήμενα  
SCHMITZ CARGOBULL

8
ελκυστήρες  
MERCEDES ACTROS

12
φορτηγά  
MERCEDES ATEGO
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Όλα τα επικαθήμενα της KLS KOUVIDIS Logistics είναι της εταιρίας 
Schmitz Cargobull, παγκόσμιος κολοσσός στην κατασκευή ασφαλών 
και καινοτόμων επικαθήμενων. Πιο συγκεκριμένα, ικανοποιούν τα πιο 
αυστηρά πρότυπα κατασκευής και ασφάλισης φορτίου σύμφωνα με το 
ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12642 XL.

Φορτηγά οχήματα Επικαθήμενα 
Για τις καθημερινές μας μεταφορές έχουμε επιλέξει αποκλειστικά και 
μόνο τα βραβευμένα φορτηγά ACTROS και για διανομές τα φορτηγά 
ATEGO της εταιρίας MERCEDES BENZ προκειμένου να επιτύχουμε τον 
βέλτιστο συνδυασμό σε υψηλά επίπεδα ασφάλειας, κορυφαία απόδοση 
και παράλληλα πολύ χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά τα φορτηγά μας περιλαμβάνουν:

Τύπος    Επικαθήμενο – κουρτίνα

Μήκος    13,60 μέτρα / 10,40 μέτρα

Πλάτος    2,45 μέτρα

Ύψος    2,90 μέτρα

Ωφέλιμος χώρος 13,60m  33 Ευρωπαλέτες

Ωφέλιμος χώρος 10,40m  26 Ευρωπαλέτες

Μικτό Βάρος   42 τόνοι

Καθαρό βάρος   25 έως 27 τόνοι

Σύστημα ελέγχου Smartboard της WABCO

Εξασφαλίζουμε τον πλήρη έλεγχο του αμαξώματος παρακολουθώντας 
πολύ σημαντικές λειτουργίες όπως διανυθέντα χιλιόμετρα, φθορά τα-
κακίων, φορτία ανά άξονα, πίεση ελαστικών, χειρισμοί αξόνων/αναρτή-
σεων κ.α.

Αυτοσβενούμενες γενικού φόρτου κουρτίνες

σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 3795-89 και DIN 75200 και ενισχυμένα 
πατώματα σύμφωνα με το Πρότυπο DIN ΕΝ 283.

Συσκευές GPS (Global Positioning System)

που μας επιτρέπουν να έχουμε τον πλήρη έλεγχο του φορτίου σε πραγ-
ματικό χρόνο ώστε να προστατεύεται από πιθανή κλοπή.

Προηγμένο σύστημα αυτόματης πλήρωσης αέρα

που αναγνωρίζει το βάρος του επικαθήμενου, βελτιστοποιεί την ολίσθη-
ση, αυξάνει την απόδοση και βελτιώνει την κατανάλωση καυσίμου.

Έξυπνο σύστημα προσαρμογής ύψους

Το ύψος του επικαθήμενου ρυθμίζεται αυτόματα για την πιο εύκολη φόρ-
τωση και εκφόρτωση των εμπορευμάτων καθώς και την επίτευξη καλύ-
τερης αεροδυναμικής κατά τη μεταφορά.

Ασφάλεια & οικονομία με την επιλογή επώνυμων ελαστικών

επιλέγουμε επώνυμους οίκους (Michelin, Continental, Bridgestone, 
Pirelli) που μας εξασφαλίζουν σταθερότητα, καλύτερη πρόσφυση, χαμη-
λότερη κατανάλωση και μειωμένους ρύπους.

Συστήματα ενεργητικής ασφάλειας (Αctive Brake Assist)

που προειδοποιούν τον οδηγό για επικείμενη σύγκρουση με πεζό ή πο-
δηλάτη ενεργοποιώντας αυτόματα τη διαδικασία της πέδησης.

Κινητήρες προηγμένης τεχνολογίας καυσαερίων EURO 6

για την παραγωγή λιγότερων οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων κατά 
τη καύση του καύσιμου.

Συστήματα προειδοποίησης (Sideguard Assist)

για αντικείμενα που βρίσκονται στις περιοχές περιορισμένης ορατότη-
τας (νεκρές γωνίες).

Συστήματα υποβοήθησης της απόστασης

για την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας κίνησης σε σχέση με τα προ-
πορευόμενα οχήματα.

Τεχνολογία εξοικονόμησης καύσιμου

μέσω του προηγμένου αυτόματου κιβώτιου ταχυτήτων της Mercedes 
PowerShift 3 και των εξελιγμένων προγραμμάτων οδήγησης  Predictive 
powertrain control (PPC).
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Έχοντας ως βασικό άξονα την οδική ασφάλεια στη 
καθημερινή μεταφορά εμπορευμάτων η KLS KOU-
VIDIS Logistics υιοθέτησε από την πρώτη στιγμή της 
λειτουργίας της τις αρχές του διεθνούς προτύπου 
ISO 39001 (Road Traffic Safety) για την ανάπτυξη 
μια ολοκληρωμένης πολιτικής οδικής ασφάλειας. Η 
πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα Bureau Veritas 
αποτελεί δέσμευση για την ανάπτυξη μια υπεύθυνης 
πολιτικής διαχείρισης της οδικής ασφάλειας. 

Το διεθνές Πρότυπο ISO 39001 εστιάζει στην εφαρ-
μογή ενός συστήματος διαχείρισης της Οδικής 
Ασφάλειας που έχει ως σκοπό τη πρόληψη και εξά-
λειψη οδικών συμβάντων, τη μείωση ατυχημάτων 
(εργατικών και τροχαίων), τη βελτίωση της καθημε-
ρινής ασφάλειας, την προστασία των επαγγελματι-
ών οδηγών, των λοιπών χρηστών του οδικού δικτύ-
ου καθώς και της κοινωνίας. 

Μέσω της υιοθέτησης και εφαρμογής αυτού του συ-
στήματος διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, η KLS 
KOUVIDIS Logistics δεσμεύεται:

 Πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό νομοθετικό 
πλαίσιο και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 Υπεύθυνη διαχείριση του εταιρικού στόλου ακο-
λουθώντας πιστά ένα πλήρες πρόγραμμα συ-
ντήρησης όλων των οχημάτων από εξουσιοδο-
τημένα συνεργεία. 

 Αναγνώριση όλων των κινδύνων που συνδέο-
νται με την οδική ασφάλεια στις καθημερινές 
μεταφορές εμπορευμάτων.

 Θέσπιση στόχων μέσω της παρακολούθησης 
συγκεκριμένων δεικτών που σχετίζονται με την 
βελτιστοποίηση των καθημερινών διαδρομών. 

 Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και ευαι-
σθητοποίησης των επαγγελματιών οδηγών για 
ασφαλή οδήγηση και υιοθέτηση της κουλτούρας 
“οδηγώ με ασφάλεια”. 

Η Ποιότητα αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των βασι-
κών αξιών της KLS KOUVIDIS Logistics. Όλες 
οι καθημερινές δραστηριότητες ακολουθούν πι-
στά τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης 
της Ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο 
ISO 9001. Η πιστοποίηση από τον διεθνή φορέα 
Bureau Veritas εξασφαλίζει την πιστή εφαρμογή 
του διεθνούς προτύπου ως προς την υψηλή ποι-
ότητα και τις διαδικασίες πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά τη διεκπεραίωση των καθημερινών μας 
μεταφορών.

Η πολιτική ποιότητας εκφράζεται μέσα από τις 
παρακάτω ενέργειες:

 Πελατοκεντρική φιλοσοφία με διαδικασίες 
που έχουν ξεκάθαρο στόχο την κατανόηση 
των αναγκών του πελάτη και την πλήρη ικανο-
ποίηση τους. 

 Χρήση των πιο σύγχρονων οδικών οχημάτων 
από την MERCEDES BENZ, τελευταίας τεχνο-
λογίας, για την εξασφάλιση άνετων αποδοτι-
κών και ασφαλών μετακινήσεων.

 Συνεχής βελτίωση μέσα από τη διαρκή αναζή-
τηση καινοτόμων τεχνολογιών και σύγχρονων 
διαδικασιών για αποτελεσματικότερες, βιώσι-
μες και αειφόρες μεταφορές. 

 Υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και εφαρμο-
γή Πολιτικής Ασφαλούς Οδικής Ασφάλειας.

 Υιοθέτηση ενός μοντέλου λειτουργίας με 
απόλυτο σεβασμό στις συνθήκες εργασίας 
των εργαζομένων.

ISO 39001 ISO 9001

Εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης για την Ποι-
ότητα και Ασφάλεια των μεταφορών μας  σύμφω-
να με τα πιο σύγχρονα βιομηχανικά πρότυπα στη 
διεθνή αγορά (ISO 9001 και ISO 39001) τα οποία 
αποτελούν καθημερινά εργαλεία για την εύρυθμή 
λειτουργία της εταιρίας μας.

Επενδύουμε σε ανθρώπους, επαγγελματίες, κινη-
τοποιημένους και με υψηλό αίσθημα ευθύνης που 
μέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις είναι σε θέση να 
προσφέρουν υπηρεσίες απαράμιλλης ποιότητας.

ΠιστοποιήσειςΗ οδική ασφάλεια είναι  
υποχρέωση και ευθύνη όλων μας  
για ένα οδικό δίκτυο με λιγότερα 
ατυχήματα και περισσότερο  
βιώσιμες μετακινήσεις

Η πιστοποιήση των παραπάνω προτύπων
πραγματοποιείται από τον διεθνώς 
αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης 
BUREAU VERITAS.

B
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Ένας αδύναμος κρίκος  
σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα  

μπορεί να διακινδυνέψει  
το προϊον  που αγοράζει ο πελάτης,  

δηλαδή την μεταφορά!

Εμείς, επιλέγουμε  

να μην ρισκάρουμε

Λίγα λόγια για την  
KOUVIDIS

Η KOUVIDIS είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες συστη-
μάτων πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, 
την ανάπτυξη και την παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων για 
την προστασία καλωδίων, την αποχέτευση και την αποστράγγιση.

Με τρία κέντρα διανομής στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Hράκλειο 
Κρήτης), δύο θυγατρικές σε Κύπρο και Γερμανία, 59 ιδιόκτητα φορτηγά 
και 43 χρόνια εμπειρίας (από το 1979) έχει την δυναμική να εξυπηρετεί 
καθημερινά, περισσότερα από 500 σημεία πώλησης σε Ελλάδα και εξω-
τερικό. H πελατοκεντρική της φιλοσοφία, μέσω της παροχής ουσιαστικών, 
καινοτόμων και σύγχρονων λύσεων, την καθιστά ηγέτιδα στο χώρο των 
πλαστικών σωλήνων.

Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.kouvidis.gr
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