
Delatolas Express Cargo AE (DEC AE) 
Γενικά 
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1966. Μέχρι σήμερα έχει αναπτυχθεί σε έναν 

οργανισμό παροχής υπηρεσιών αστικής διανομής, εθνικής μεταφοράς και 3pl 

υπηρεσιών (αποθηκεύσεις ελεύθερων και τελωνειακών) και με παρουσία σε 

όλη την Ελλάδα μέσω ιδιόκτητου δικτύου αλλά και συνεργατών. 

Στην Ελλάδα η Delatolas Express Cargo απασχολεί περισσότερους από 170 

εργαζόμενους με έδρα στην Αθήνα, και υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, στη 

Λάρισα και στην Πάτρα.  

Η ίδρυση το 2002 της θυγατρικής εταιρείας στο χώρο του Parcel Service με 

την επωνυμία Delatolas Courier, ολοκλήρωσε το φάσμα υπηρεσιών 

μεταφοράς και ταχυμεταφοράς μικροαντικειμένων. 

Οι δραστηριότητες του Ομίλου ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ εξειδικεύονται στους τομείς 

διαχείρισης - αποθήκευσης και διανομής, εμπορευμάτων τρίτων (3rd Party 

Logistics). Ο συνδυασμός των υπηρεσιών Διαχείρισης (3PL) και Διαμεταφοράς 

αποτελεί πλεονέκτημα για την εταιρεία DEC AE σαν δίνει την δυνατότητα 

παροχής υπηρεσιών με απόλυτο έλεγχο του εμπορεύματος από τον 

προμηθευτή έως τον τελικό παραλήπτη παρέχοντας ‘’end-to-end’’ λύσεις είτε 

είναι εταιρικοί πελάτες είτε είναι ιδιώτες. 

Δίκτυο Αποθηκών 
Οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις της η Delatolas Express Cargo σε Αθήνα & 

Θεσσαλονίκη, έχουν συνολική κάλυψη 22.000+ τμ στεγασμένων χώρων. Το 

δίκτυο των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων των συνεργατών ανά την Ελλάδα 

έχει σχεδιαστεί γεωγραφικά ώστε να  καλύπτονται οι ανάγκες Διανομής και 

Αποθήκευσης στους δύο κύριους Εθνικούς Οδικούς άξονες της χώρας. Στον 

βόρειο άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Βαλκάνια με κομβικά σημεία τα Κέντρα 

διανομής Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τον Ανατολικό και Νότιο άξονα της 

Χώρας (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ / ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΡΩΝ / ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΗ) μέσω των 

κέντρων διανομής Ασπροπύργου. 

Δίκτυο Διανομής 
Πανελλαδικό δίκτυο διανομής με κέντρα αναχώρησης ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ, ΑΓ. 

ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τεχνολογική υποστήριξη λειτουργίας 

Το σύνολο της λειτουργίας υποστηρίζεται από σύγχρονα συστήματα 

πληροφορικής που επιτρέπουν την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους 

πελάτες της εταιρείας. Μεταξύ των ΙΤ συστημάτων είναι: ERP, WMS, IoD & 

PoD, Τηλεματική κ.α. Για τους πελάτες της εταιρείας παρέχονται: 

‘’εξατομικευμένο reporting’’, live SLAs, EDI, τηλεφωνικά κέντρα 

εξυπηρέτησης κ.α. παροχές. 

 


