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Tι προβλέπεται για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα
και τη Μικροκινητικότητα

        Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για 

τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότη-

τας και τη Μικροκινητικότητα συνοψίζο-

νται στα εξής:

ΜΕΡΟΣ Α

Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 

(ΣΒΑΚ) 

Με τη θεσμοθέτηση των ΣΒΑΚ, οι Οργα-

νισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) θα 

καταρτίζουν σχέδια για την ασφαλή και 

φιλική προς το περιβάλλον κινητικότητα 

των πολιτών. Υποχρέωση κατάρτισης ΣΒΑΚ 

έχουν:

– ΟΤΑ Α΄ βαθμού, με πληθυσμό άνω των 

30.000 κατοίκων

– Το σύνολο των ΟΤΑ Β΄ βαθμού

– ΟΤΑ Α΄ βαθμού, ανεξαρτήτως ληθυσμού 

κατοίκων εφόσον εμπίπτουν στις περιο-

χές αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστι-

κών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) και 

του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου 

Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ).

Σκοπός είναι να διασφαλίζεται η βιωσιμό-

τητα των αστικών μεταφορών στην περι-

οχή ευθύνης των ΟΤΑ, με την υλοποίηση 

έργων που θα αποσκοπούν σε...                                                

                                                 περισσότερα...

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 - 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b1-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%87%ce%b5%ce%b4%ce%af%ce%bf%cf%85-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84/
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Η/Υ και online κανάλια κατέγραψαν
τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων στο λιανεμπόριο

         Σε πραγματικές συμπληγάδες βρέθηκε και παραμένει το λια-

νικό εμπόριο στην Ελλάδα την περίοδο της πανδημίας του COVID-

19. Μπορεί η συνολική μείωση να περιορίστηκε στο 8,6%, ποσο-

στό μικρότερο από τις προβλέψεις για τη συρρίκνωση της οικο-

νομίας, υπάρχουν, ωστόσο, κλάδοι που είδαν σημαντική αύξηση 

και άλλοι –πολυπληθείς αριθμητικά– που κατέγραψαν καταστρο-

φικές μειώσεις.

Για την ακρίβεια, τα υψηλότερα θετικά πρόσημα στο ελληνικό 

λιανεμπόριο το 2020 κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις ηλεκτρο-

νικών υπολογιστών, καθώς και οι πωλήσεις που έκαναν οι εται-

ρείες του λιανεμπορίου μέσω διαδικτύου.

Συνολικά, οι διαδικτυακές πωλήσεις από επιχειρήσεις του λιανε-

μπορίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 18% το 2020. Ειδικά το 

τελευταίο τρίμηνο του έτους, που συμπίπτει με την εορταστική 

περίοδο, η αύξηση ήταν 25,9%.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων και λογισμι-

κού σε ειδικευμένα καταστήματα. Συγκεκριμένα, το πρόσημο 

ήταν θετικό κατά 13,1% σε ετήσια βάση για το σύνολο του 2020. 

Το 4ο τρίμηνο της χρήσης, οι πωλήσεις στη συγκεκριμένη κατη-

γορία αυξήθηκαν κατά 18,8%.

Θετικά κινήθηκε και ο κλάδος των super market, καταγράφοντας 

αύξηση 5,2% με το ποσοστό αυτό να φτάνει στο 9% για το 4ο 

τρίμηνο του...                                                            περισσότερα...    

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-%cf%85-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-online-%ce%ba%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ad%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%88%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84/
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Η λειτουργία της αποθήκης επηρεάζει την εμπορική επιτυχία της επιχείρησής σας 

περισσότερο από όσο νομίζετε. Σήμερα η αποθήκη βρίσκεται στο κέντρο του οργανισμού, 

επηρεάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και την πορεία του.

Βελτιώνοντας τη λειτουργία της αποθήκης με τη λύση , η επιχείρησή σας μπορεί να 

επιτύχει σημαντικούς στόχους γρηγορότερα, διασφαλίζοντας αυξημένη παραγωγικότητα, 

αποτελεσματικότερη διαχείριση κόστους και καλύτερη εμπειρία για τον πελάτη.

Θα ανακαλύψετε πως οι ομάδες σας συνεργάζονται καλύτερα, οι πελάτες εξυπηρετούνται 

γρηγορότερα και οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται χωρίς λάθη.

Μία μικρή αλλαγή. Η επίδρασή της όμως, είναι μεγάλη.

www.optimum.gr | info@optimum.gr
T +30 210 25 88 100

Μία τόσο μικρή προσθήκη, 
με ένα τόσο μεγάλο αντίκτυπο.
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Διαμαρτυρία ΟΦΑΕ για να νέα περιοριστικά 
μέτρα στα σύνορα από 1/3/2021
Προειδοποιούν για κινητοποιήσεις
οι οδηγοί φορτηγών

Σημαντική η συνεισφορά των προγραμμάτων 
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη 
χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

         Επιστολή διαμαρτυρίας για τα νέα περιοριστικά μέτρα στους σταθμούς εισόδου με τηνΕλ-

λάδα στα σύνορα Κακαβιάς και Ευζώνων, από 1/3/2021, έστειλε η ΟΦΑΕ, αναφέροντας 

ότι δεν μπορεί τα μέτρα για τον covid-19 να επηρεάζουν κατ’ αυτόν τον τρόπο την ομαλή 

λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, προειδοποιώντας μάλιστα και για κινητοποιήσεις.

Στην επιστολή αναφέρεται χαρακτηριστικά...                                                   περισσότερα...                                                                                                       

         Η μεγάλη σημασία των προγραμμάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την 

αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στη ρευστότητα των ελλη-

νικών επιχειρήσεων τονίζεται στην Έκθεση Παρακολούθησης (Surveillance Report) που 

εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπήι...                                                                        περισσότερα...    

                                                           

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%bf%cf%86%ce%b1%ce%b5-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84/
https://www.supply-chain.gr/%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%ac/
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ΑΘΗΝΑ: 12o ΧΛΜ. Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 144 51 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | ΤΗΛ. 210 28 88 645

Iδανικό για:
ü αποθήκες  
ü κέντρα διαλογής   
ü POS desks 
ü Courier 
ü E-commerce

Το No1 σύστημα  
αυτόματης μέτρησης  
διαστάσεων, όγκου & βάρους  
κιβωτίων & μικρο-δεμάτων.

w w w . v o y a t z o g l o u . g r
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https://www.eventora.com/el/Events/logic-special
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ΕCR Hellas: Νέοι πρόεδροι ο Βασίλης Σταύρου
και ο Αλέξανδρος Δανιηλίδης

         Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, 

πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκε-

ψης η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση 

της «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ECR» 

καθώς και οι αρχαιρεσίες για την 

εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

και Ελεγκτικής Επιτροπής. Οι εταιρείες 

μέλη του Συνδέσμου είχαν την ευκαι-

ρία να ενημερωθούν από τους προέ-

δρους του ΔΣ κ. Αριστοτέλη Παντε-

λιάδη, Πρόεδρος ΔΣ για το Λιανεμπό-

ριο και κο Χρήστο Τσεντεμεΐδη, Πρόεδρος ΔΣ για τους Προμη-

θευτές, τόσο για τα κυριότερα σημεία που απασχόλησαν τον 

κλάδο τη χρονιά που πέρασε όσο και για τη στρατηγική και τις 

επιμέρους ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά 

το έτος 2020 από το Σύνδεσμο. Οι κ.κ. Αρι-

στοτέλης Παντελιάδης και Χρήστος Τσεντε-

μεΐδης, ολοκλήρωσαν την προεδρική θητεία 

τους μετά από έξι συνεχόμενα εξαιρετικά επι-

τυχημένα χρόνια.

Ακολούθησε η διαδικασία των αρχαιρεσιών.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο του ECR Hellas, 

του οποίου η νέα σύνθεση βρίσκεται παρα-

κάτω, εκπροσωπούνται όλες οι μεγάλες αλυ-

σίδες SM, προμηθευτές του κλάδου FMCG 

καθώς και πανεπιστημιακοί, για την αρτιότερη προσέγγιση των 

θεμάτων και σκοπών του...                                              

                                                                                   περισσότερα...                      

Η Projectyou ανακοινώνει την εκπαίδευση για την πιστοποίηση 
Project Management ΙPMA-D και Project Management ΙPMA-C

και τη Διεθνή Πιστοποίηση Logistics ELA για τα Επίπεδα 
Operational, Managerial, Strategic

        Η πιστοποίηση IPMA προσφέρει παγκόσμια αναγνώριση, βελτι-

ωμένες ευκαιρίες καριέρας και προστιθέμενη αξία για τον εργο-

δότη. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχίζει στις 7 Απριλίου  2021 

και ολοκληρώνεται στις 24 Απριλίου 2021, για τα επίπεδα D & 

C. Η πιστοποίηση του IPMA (International Project Management 

Association) έχει παγκόσμια ισχύ. Τα τελευταία 10 χρόνια το 

IPMA έχει πιστοποιήσει πάνω από 110.000 project managers σε 

45 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Η projectyou, ο μοναδικός εγκεκριμένος από το ΙLME Φορέας 

Εκπαίδευσης για την Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση Logistics ELA, ανα-

κοινώνει τον Λ΄κύκλο Σεμιναρίων εκπαίδευσης και προετοιμα-

σίας για την πιστοποίηση ELA. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αρχί-

ζει στις 17.04.21 και ολοκληρώνεται στις 12.06.21.

Επίπεδα πιστοποίησης ELA:

• Operational level (EJLog)

• Managerial level (ESLog)

• Strategic level (EMLog)

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Logistics ELA προσφέρει πρό-

γραμμα Πιστοποίησης που στοχεύει σε ένα αναγνωρισμένο και 

εναρμονισμένο επίπεδο προσόντων των στελεχών της Εφοδια-

στικής Αλυσίδας.

• H πιστοποίηση αναγνωρίζεται από 30 χώρες της Ευρώπης και 

παγκοσμίως που είναι μέλη του ΕLA

• 8.000 Logisticians έχουν πιστοποιηθεί κατά ELA από το 2000

Η εκπαίδευση καλύπτει ευρεία θεματολογία: Basic Principles, 

Management skills, Process management, Change & Project 

management, Warehousing, Transportation, Sourcing, Demand, 

Production ..                                                                  περισσότερα...                          

https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-projectyou-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b5cr-hellas-%ce%bd%ce%ad%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%b9-%ce%bf-%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%bf%cf%85-%ce%ba%ce%b1/
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Open Shuttle 
Autonomous mobile robots 
for flexibility in transport 
processes.

#integratedintelligence

LAS Solutions SA
Mesogeion 226, Cholargos
GR-155 61 Greece
Tel: +30 210 6564640
sales.gr@knapp.com
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κ.ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ (ΔΙΑΛΟΓΗΣ 10)  τκ54628 | 2310754732  •  ΑΘΗΝΑ ΟΡΦΕΩΣ 200 ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ τκ12241 | 2103422382

info@grammadas.gr  | athens@grammadas.gr

▸  Υπηρεσίες εκκένωσης containers,
    παλετοποίησης και picking

▸  ∆ιανοµές σε όλη την Ελλάδα µε
    στρατηγικές συνεργασίες

▸  Πλήρη φορτία µε φορτηγά 120m3

▸  Αποθήκες 6000m2 σε Αθήνα και 
   Θεσσαλονίκη

Πρώτη εγκατάσταση λύσης Click & Collect στην Ελλάδα
από την Mobile Technology για την ACS

Πρώτη εγκατάσταση λύσης Click & Collect στην Ελλάδα
από την Mobile Technology για την ACS

         Λίγο μετά την ανακοίνωση της Mobile 

Technology για την επίσημη διάθεση της 

λύσης Click & Collect στην Ελλάδα και το 

πρώτο πιλοτικό έργο έχει ήδη δρομολογη-

θεί. Η Mobile Technology προσεχώς θα εξο-

πλίσει τη μεγαλύτερη εταιρεία ταχυμεταφο-

ρών στην εγχώρια αγορά, ACS, με ανθεκτι-

κές θυρίδες KePol.

Το πιλοτικό έργο ξεκινά με πέντε σταθμούς 

θυρίδων, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επι- λεγμένα 

σημεία εντός Αττικής, ενώ θα περιλαμβάνουν ενσωματωμένο 

σύστημα συναγερμού, barcode scanners για την σάρωση κου-

πονιών-vouchers από κινητά, καθώς και POS-εκτυπωτή για την 

πληρωμή κατά την παραλαβή δεμάτων και την έκδοση της αντί-

στοιχης απόδειξης.

Οι θυρίδες της KEBA AG που θα αποκτήσει η 

ACS από τη Mobile Technology θα εξυπηρε-

τούν τους παραλήπτες δεμάτων, με τη μέθοδο 

του self-service ανέπαφα, 24 ώρες την ημέρα, 

7 ημέρες την εβδομάδα. Με αυτή την κίνηση, η 

ACS στοχεύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών 

και επιλογών που προσφέρει στους πελάτες της 

και ταυτόχρονα, στην άμεση αποσυμφόρηση 

του μεγάλου όγκου παραδόσεων, με τις οποίες έχει επιφορτι-

στεί τους τελευταίους μήνες.

Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης του έργου, θα ακο-

λουθήσει η εγκατάσταση 100+ σταθμών με θυρίδες KePol πανελ-

λαδικά, ακολουθώντας το επιτυχημένο...                 περισσότερα...                                                                                

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b7-%ce%b5%ce%b3%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%bb%cf%8d%cf%83%ce%b7%cf%82-click-collect-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4/
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Νέα εταιρική ταυτότητα για την Athens Technology Center (ATC)

        Η Athens Technology Center (ATC), ελληνική εταιρεία ηγέτης 

στην ανάπτυξη κι υλοποίηση λύσεων λογισμικού, καλωσόρισε το 

νέο έτος με ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα.

Με οδηγό τις βασικές επιχειρηματικές αξίες της εταιρείας (agility, 

trust, commitment) αλλά και με επικαιροποιημένη την υπόσχεση 

για την αξιοποίηση των πλέον καινοτόμων τεχνολογικών εργα-

λείων για την εξυπηρέτηση των στόχων των σύγχρονων επιχει-

ρήσεων αλλά και του έργου φορέων του δημοσίου τομέα παγκο-

σμίως ως Smart Business Enabler, η ATC υποδέχεται ακόμα πιο 

δυνατή τις προκλήσεις της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης σε 

κάθετες αγορές, όπως τα media, η βιομηχανία και οι τράπεζες, 

αλλά και σε οριζόντιους τομείς όπως η Ανάπτυξη & Διαχείριση 

Ανθρώπινου Δυναμικού, η Διαχείριση Περιεχομένου και η Ανά-

λυση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου.

Υπενθυμίζεται πως η ATC απαριθμεί 30 και πλέον έτη δραστηρι-

ότητας σε 16 διαφορετικές αγορές στην ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Ανατο-

λική Ασία και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 

ενώ αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σε έργα Έρευνας και Ανάπτυξης. Για την αποτύπωση των παρα-

πάνω, η ATC εμπιστεύτηκε την Designature.

Ο κ. Αυγουστίνος Παριανός, Creative Director της ATC ανέ-

φερε: «Κληθήκαμε...                                                    περισσότερα...                          

Δύο νέες συνεργασίες της SARMED
με ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ

         Η SARMED ανακοίνωσε δύο νέες συνεργασίες με δύο από τους 

κορυφαίους εισαγωγείς και διανομείς δίτροχων στην Ελλάδα, 

καθώς και άλλων μηχανοκίνητων προϊόντων.

Με την εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για την αποθήκευση 

και προετοιμασία των παραγγελιών όλης της σειράς των προϊ-

όντων YAMAHA (μοτοσυκλέτες, σκούτερ, εξωλέμβιες μηχανές, 

τζετ θαλάσσης, φουσκωτά και άλλα είδη marine, ATVs κ.λπ.) στις 

νέες εγκαταστάσεις της στην Μάνδρα Αττικής.

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. είναι η επίσημη αποκλειστική εισαγω-

γέας και διανομέας της YAMAHA, όπως και της PORSCHE AG, 

καθώς και άλλων καταξιωμένων εμπορικών οίκων στον τομέα 

των σκαφών, λιπαντικών, ελαστικών και ειδών ρουχισμού ανα-

βάτη (Continental, Selva, Shark, Alpinestars, Richa) και αντιπρό-

σωπος της SIXT στην Ελλάδα.

Η παράδοση της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ μετρά 50+ χρόνια, ξεκινώντας 

το 1969 με την εισαγωγή προϊόντων YAMAHA στην Ελλάδα, ενώ 

από το 2005 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Η SARMED σύναψε συνεργασία και με την εταιρεία ΓΚΟΡΓΚΟ-

ΛΗΣ Α.Ε. για τη μεταφορά και αποθήκευση των προϊόντων της 

στην Μάνδρα Αττικής, όπως και τη διανομή τους στο επίσημο 

δίκτυο αντιπροσώπων της σε όλη την Ελλάδα.

Η ΓΚΟΡΓΚΟΛΗΣ Α.Ε., με συνεχή παρουσία στην ελληνική αγορά 

δίτροχων από το 1947, αποτελεί συνέχεια της τελευταίας ελλη-

νικής εταιρείας κατασκευής δικύκλων MEGO, ενώ αντιπροσω-

πεύει και διαθέτει αποκλειστικά στην ελληνική αγορά προϊόντα 

των brands SYM, MODENAS, DAYTONA και QUADRO.

Οι δύο νέες συνεργασίες της SARMED επιβεβαιώνουν την υπε-

ροχή της στην παροχή υπηρεσιών logistics και στην κατηγορία 

των αυτοκινούμενων προϊόντων και ανταλλακτικών...                                                                       

                                                                                       περισσότερα...                      

https://www.supply-chain.gr/%ce%b4%cf%8d%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-sarmed-%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%84%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-athens-technology-center-atc/
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Æï óùîïìéëÀ ëáìàôåòï ÇðáëÛôïÈ: è îÛá çåîéÀ æïòôèçñî »°Á ðåÝõåé óå ëÀõå ôïíÛá,
íå ôïî ëáìàôåòï øñòï åòçáóÝá÷ Þìöî ôöî åðïøñî çéá ôïî ïäèçÞ, åêáéòåôéëÜ áðïäïôéëÞôèôá,
íåéöíÛîá ëÞóôè éäéïëôèóÝá÷, íÛçéóôè äéáõåóéíÞôèôá ôïù ïøÜíáôï÷ ëáé óùîåøÜ óùîåòçáóÝá
óôé÷ ùðèòåóÝå÷ íåôÀ ôèî ðñìèóè. Ùìá áùôÀ ëÀîïùî ôï îÛï MAN TGX ôï Ç¼ïòôèçÞ ôè÷ 
ÌòïîéÀ÷ 2021È. ºáé ôïù÷ áîõòñðïù÷ ôè÷ MAN ðåòÜæáîïù÷ çéá ôï åðÝôåùçíÀ ôïù÷.
#SimplyMyTruck

MAN ¶ììá÷ °.¶., ¤åöæ. ¶éòÜîè÷ (ðòñèî Á°ÆÃ), °óðòÞðùòçï÷, Æèì.: 210 6194800

ÁÛï MAN TGX
¼ïòôèçÞ ôè÷ ÌòïîéÀ÷ 2021

°¦¤° ÆÃ ¼ÃÄÆ¸¡Ã »ÃË
°¦¤° ÆÃ º°¤ËÆ¶ÄÃ
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Ισπανία: Σε λειτουργία ο πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών
οχημάτων με  μπαταρίες δεύτερης διάρκειας ζωής

από την Irizar e-mobility

        Η Irizar e-mobility και η Ibil, πρωτοπόρες εταιρείες στην ανά-

πτυξη ηλεκτρικής κινητικότητας, υπέγραψαν μια συμφωνία συνερ-

γασίας για να δώσουν μια δεύτερη ζωή στις ηλεκτρικές μπατα-

ρίες λεωφορείων. Κατά συνέπεια, οι μπαταρίες που παράγει και 

εγκαθιστά η Irizar στα λεωφορεία της, καθώς και τα ηλεκτρoνικά 

ισχύος τους, θα επαναχρησιμοποιηθούν ως στοιχεία αποθήκευ-

σης ενέργειας στις εγκαταστάσεις φόρτισης που η Ibil αναπτύσ-

σει και προάγει για πρατήρια καυσίμων Repsol και άλλα.

Ένα από τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας ήταν 

η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του πρώτου σταθμού 

φόρτισης 50 kW για ηλεκτρικά οχήματα με σύστημα αποθήκευ-

σης ενέργειας που βασίζεται σε μπαταρίες δεύτερης διάρκειας 

ζωής από την Irizar e-mobility. Οι Ingeteam, Cidetec και Gureak 

συνεργάστηκαν επίσης στο έργο. Η τελευταία εταιρεία απασχο-

λεί άτομα με αναπηρίες από την Γκιπούθκοα και πραγματοποί-

ησαν ολόκληρη τη βιομηχανική συναρμολόγηση της μονάδας 

αποθήκευσης. Το έργο είχε επίσης υποστήριξη από την κυβέρ-

νηση των Βάσκων και την επαρχιακή κυβέρνηση της Γκιπούθκοα 

μέσω των προγραμμάτων R&D της Hazitek και της SmartMobility 

Industry, αντίστοιχα.

Αυτή η τεχνολογική και βιομηχανική...                           περισσότερα...                                                                                                       

Παγκόσμια διάκριση για την ηλεκτροκίνητη τεχνολογία
e-POWER της Nissan

        Η Nissan ανακοίνωσε 

μια σημαντική ανακά-

λυψη στην απόδοση του 

κινητήρα που συγκροτεί 

το σύστημα  e-POWER 

επόμενης γενιάς, φτάνο-

ντας το 50% της θερμι-

κής του απόδοσης.

Το σύστημα e-POWER 

της Nissan χρησιμο-

ποιεί έναν ενσωματω-

μένο βενζινοκινητήρα 

για την παροχή ηλεκτρι-

κής ενέργειας στη μπατα-

ρία του κινητήριου συνό-

λου e-powertrain. Η τελευταία προσέγγιση της Nissan στην ανά-

πτυξη κινητήρων έχει ανεβάσει τον πήχη σε κορυφαία επίπεδα 

παγκοσμίως, ξεπερνώντας τον ισχύοντα μέσο όρο της αυτοκι-

νητοβιομηχανίας με 40% θερμική απόδοση και  καθιστώντας 

με αυτό τον τρόπο δυνατή την περαιτέρω μείωση των εκπομπών 

CO2 των οχημάτων.

 «Επιδιώκοντας την 

ουδετερότητα του 

άνθρακα σε ολόκληρο 

τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων μας έως 

το 2050, η Nissan 

στοχεύει στον εξη-

λεκτρισμό όλων των 

νέων μοντέλων που 

θα κυκλοφορούν στις 

μεγάλες αγορές, έως 

τις αρχές της δεκαε-

τίας του 2030» δήλωσε 

ο Toshihiro Hirai, ανώ-

τερος αντιπρόεδρος του τμήματος μηχανολογίας και κινητήριων 

συνόλων EV. «Η στρατηγική ηλεκτροκίνησης της Nissan, προ-

ωθεί την ανάπτυξη e-powertrains και μπαταριών υψηλής από-

δοσης για EVs, με το e-POWER να αντιπροσωπεύει έναν επι-

πλέον...                                                                       περισσότερα...                                                                                                                 

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%cf%8c%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ac%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%af/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b9%cf%83%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b1-%cf%83%ce%b5-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1-%ce%bf-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b1%ce%b8%ce%bc%cf%8c/
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