
1

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ 

 Τα  πολυ -συνέδρ ια  log is t ics 

conferences, LOGI.C 2022, επανέρχονται 

στην Αθήνα και διεξάγονται την Παρα-

σκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουνίου στο 

Athens Marriott με φυσική παρουσία και 

online συμμετοχές, υπό την διοργάνωση 

της O.MIND CREATIVES και την επιμέ-

λεια των πάνελ από το Supply Chain & 

Logistics magazine, με μια σειρά συνερ-

γατών και συνδιοργανωτών.

Οι In Practice, Logistics Way, Optilog 

Advisory Services, και ILME ένωσαν τις 

δυνάμεις τους με τους διοργανωτές, για 

την διαμόρφωση 5 συνολικά θεματικών 

πάνελ που θα αναλύσουν θέματα επι-

καιρότητας από το κομμάτι της Οργά-

νωσης Παραγωγής, Σύγχρονης Απο-

θήκης, Διανομής στο Τελευταίο Μίλι, 

Συνεργατικότητα στα Logistics, αλλά 

και Επενδυτικές Ευκαιρίες στον τομέα 

της...                                    περισσότερα...

15 ΜΑΪΟΥ - 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Την Παρασκευή ξεκινά 
το συνέδριο Logistics – LOGI.C 2022 

Στο Marriott Athens

https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%ba%ce%b5%cf%85%ce%ae-%ce%be%ce%b5%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%ac%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%ad%ce%b4%cf%81%ce%b9%ce%bf-logistics/
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∆εν αρκεί να δηλώνεις
ότι κάνεις κάτι καλό...
πρέπει και να το 
πιστοποιείς δίνοντας έτσι 
το καλό παράδειγµα!

Μειώνουµε τη χρήση πόρων και πρώτων υλών. 
Αυξάνουµε το ποσοστό του ανακυκλωµένου 
περιεχοµένου στο τελικό προϊόν (πλαστικό, 
αλουµίνιο, ύφασµα κ.λπ.), δείχνοντας την 
αυξηµένη περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή µας, 
µέσω της Πιστοποίησης «OK Recycled».

TÜV AUSTRIA Hellas

Τ: 210 5220920 | F: 210 5203990 | info@tuvaustriahellas.gr | www.tuvaustriahellas.gr



3

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ WEBSITE ΤΟΥ ΠΙΟ ΕΓΚΥΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ LOGISTICS ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ NEWS

 Οι κενές θέσεις εργασίας 

οδηγών συνεχίζουν να αυξάνο-

νται με ανησυχητικούς ρυθμούς 

σε όλο τον κόσμο, ενώ ανα-

μένεται το 2022 το πρόβλημα 

της έλλειψης να εκτιναχθεί στο 

40%, σύμφωνα με την ετήσια 

έρευνα για την έλλειψη οδη-

γών της IRU.

Στην παγκόσμια έρευνα στην 

οποία συμμετείχαν περισσότε-

ρες από 1.500 εταιρείες εμπο-

ρικών οδικών μεταφορών από 

25 χώρες από την Αμερική, την Ασία και την Ευρώπη, η IRU 

διαπίστωσε ότι οι ελλείψεις οδηγών φορτηγών αυξήθηκαν σε 

όλες τις γεωγραφικές περιοχές το 2021, εκτός από την Ευρασία.

Στην Ευρώπη, σημείωσαν άλμα κατά 42% από το 2020 έως το 

2021, με τις κενές θέσεις οδηγών να φτάνουν τις 71.000 στην 

Ρουμανία, τις 80.000 στην Πολωνία και την Γερμανία και τις 

100.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Στο Μεξικό οι ελλείψεις αυξή-

θηκαν κατά 30% φτάνοντας τις 

54.000, στην Κίνα κατά 140% 

αγγίζοντας τα 1,8 εκατ. Οι αυξή-

σεις των μισθών των οδηγών το 

2021, που σημειώθηκαν ειδικά 

στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, δεν 

φαίνεται πως έδωσαν λύση στο 

πρόβλημα, καθώς δεν οδήγη-

σαν μείωση των κενών θέσεων 

εργασίας.

Ο Γενικός Γραμματέας της 

IRUm Umberto de Pretto δήλωσε: «Οι χρόνιες ελλείψεις επαγ-

γελματιών οδηγών επιδεινώνονται, με εκατομμύρια θέσεις να 

παραμένουν ακάλυπτες. Αυτό θέτει τις ήδη πιεσμένες οικονο-

μίες και κοινότητες σε υψηλότερο κίνδυνο πληθωρισμού, ζητη-

μάτων κοινωνικής κινητικότητας και κατάρρευσης της εφοδια-

στικής αλυσίδας»...                                               περισσότερα...

Έρευνα IRU: Αύξηση έως και 40% 
στις κενές θέσεις οδηγών φορτηγών το 2022

https://www.supply-chain.gr/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-iru-%ce%b1%cf%8d%ce%be%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%ad%cf%89%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-40-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%ba%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5/
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ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

URBAN CONNECTED
SUPPLY CHAINS

Αθήνα 
24-25 Ιουνίου

SAVE THE DATE

www.logisticsconferences.gr

ΧΡΥΣΟΙ 
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΟΡΗΓΟΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

ΑΡΓΥΡΟΙ 
ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΑΛΚΙΝΟΙ
ΧΟΡΗΓΟΙ
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 Εγκρίθηκε την Τετάρτη 15 Ιουνίου από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα 2021-2027», δημόσιας 

δαπάνης 3,9 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 

τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από κοι-

νοτικούς πόρους των Ταμείων ΕΤΠΑ και 

ΕΚΤ+. Πρόκειται για το πρώτο πρόγραμμα 

του ΕΣΠΑ 2021-2027 που εγκρίνεται από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-

2027» αποτελεί ολοκληρωμένη παρέμ-

βαση που θα υποστηρίξει τους παραγω-

γικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς 

τομείς της οικονομίας...        περισσότερα...

 Στην Γενική Συνέλευση και στο Συνέδριο 

του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θαλάσσιων 

Λιμένων (ESPO) στην Βαλένθια της Ισπα-

νίας μεταξύ 1 και 3 Ιουνίου 2022, συμμε-

τείχε η Ένωση Λιμένων Ελλάδος. Σ’ αυτήν 

τη σημαντική συνάντηση των κορυφαίων 

στελεχών της ευρωπαϊκής λιμενικής βιο-

μηχανίας, την Ένωση Λιμένων Ελλάδος 

εκπροσώπησαν ο Β’ Αντιπρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού 

Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., κ. Απόστολος 

Καμαρινάκης, ο Εκτελεστικός Διευθυ-

ντής της Ένωσης, κ. Δημήτρης Ιατρίδης 

και ο Αν. Προϊστάμενος Στρατηγικού Σχε-

διασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού 

Λιμένος Πειραιώς...            περισσότερα...

Την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έλαβε 
το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»

Ο ρόλος των λιμένων στις εφοδιαστικές αλυσίδες στην ΓΣ 
της ESPO με συμμετοχή της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος

https://www.supply-chain.gr/%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae%cf%82/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bf-%cf%81%cf%8c%ce%bb%ce%bf%cf%82-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89%ce%bd-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%b5%cf%86%ce%bf%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82/
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PoD
Το τελευταίο μίλι της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Συνδυαζόμενο με όλες τις εφαρμογές WMS του Entersoft Supply Chain 
Management 360, το PoD αυτοματοποιεί τη διαδικασία των παραδόσεων 
παραγγελιών σε επίπεδο οδηγού/οχήματος/δρομολογίου, ενώ παρέχει κεντρι-
κή παρακολούθηση όλων των δραστηριοτήτων παράδοσης αγαθών και της 
εξέλιξής τους σε πραγματικό χρόνο μέσω portal.

O No1 πάροχος τεχνολογιών Logistics 
www.entersoft.gr/SCM360
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LAS Solutions SA
A member of KNAPP Group

Mesogeion 226, Cholargos
GR-155 61 Greece
Tel: +30 210 6564640
sales.gr@knapp.com

KNAPP-Store
The new way of  
smart automation.

#integratedintelligence

LAS_Inserate_en_210_142.indd   3 28.01.2022   11:40:51

 Σε θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου συνά-

ντηση εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου 

Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) με τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη.

Στην συνάντηση παρου-

σιάστηκαν οι προτάσεις 

του ΣΕΣΜΑ αναφορικά 

με την ενεργοποίηση και 

υλοποίηση έργων και δρά-

σεων που σχετίζονται με 

το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμ-

ψης και Ανθεκτικότητας 

«Ελλάδα 2.0», καθώς και 

ο τρόπος με τον οποίο θα 

προγραμματιστούν για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Επιπρόσθετα, συζητήθηκε η δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποί-

ησης των διαθεσίμων δανείων του «Ελλάδα 2.0»...  περισσότερα...

 Οκτώ ελληνικές εταιρείες logistics συμμετείχαν σε επιχει-

ρηματική αποστολή για τον κλάδο logistics, που διοργάνωσε 

το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-

ριο, στις 7-9 Ιουνίου, σε δύο μεγάλες πόλεις της Ισπανίας 

με ανεπτυγμένα Εμπορευματικά Κέντρα, την Βαρκελώνη και 

την Σαραγόσα.

Ειδικότερα, στην επιχειρηματική αποστολή μετείχαν οι επι-

κεφαλής και ανώτατα 

στελέχη των εταιρειών 

Goldair Cargo, Intertrans, 

Elikon Transport, Orphee 

Beinoglou, Italy Lines, DS 

Hellas, PTL και ΣΦΑΙΡΑ 

Αθηνών.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία 

του Ελληνογερμανικού 

Επιμελητηρίου έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εξωστρεφών δρά-

σεών του και της σημασίας που αποδίδει στην ανάπτυξη του 

κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στη Ελλάδα...  περισσότερα...

Προτάσεις  για το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  

κατέθεσε ο ΣΕΣΜΑ στον Αν. 
Υπουργό Οικονομικών

Οκτώ ελληνικές εταιρείες 
logistics σε επιχειρηματική 

αποστολή στην Ισπανία

https://www.supply-chain.gr/%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b1%ce%bc%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%ac%ce%ba%ce%b1%ce%bc%cf%88%ce%b7%cf%82-%ce%ba%ce%b1/
https://www.supply-chain.gr/%ce%bf%ce%ba%cf%84%cf%8e-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b5%ce%af%ce%b5%cf%82-logistics-%cf%83%ce%b5-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81/
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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

 Τα Frozen Food Awards 2022 είναι τα βραβεία που έρχο-

νται για 1η φορά στην Ελλάδα από την BOUSSIAS και στόχο 

έχουν να αναδείξουν και να επιβραβεύσουν τα υψηλής ποιό-

τητας προϊόντα, τις πρωτοποριακές υπηρεσίες, καθώς και τις 

καινοτόμες επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται 

στο frozen food industry.

Τα βραβεία απευθύνο-

νται στις εταιρείες που 

εμπορεύονται ή παρά-

γουν κατεψυγμένα προ-

ϊόντα τροφίμων, διαθέ-

τουν εξοπλισμό και λύσεις 

επαγγελματικής ψύξης και 

παρέχουν υπηρεσίες packaging και logistics κατεψυγμένων 

προϊόντων τροφίμων και οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν 

να επιδείξουν πρωτοποριακές-καινοτόμες πρακτικές.

Στόχος των Frozen Food Awards 2022 είναι να: προβάλλουν τις 

εταιρείες, τα προϊόντα και τις λύσεις που...           περισσότερα...

 Την παραλαβή του νεότευκτου catamaran Aero 2 Highspeed 

που ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Brοdrene Aa της Νορβηγίας 

ανακοίνωσε η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

(«Attica Group»), μέλος του Ομίλου Marfin Investment Group.

Το Aero 2 Highspeed είναι 

το δεύτερο από την παραγ-

γελία τριών υπερσύγχρο-

νων πλοίων τύπου Aero 

Catamaran, τα οποία θα 

δρομολογηθούν στις γραμ-

μές του Αργοσαρωνικού, 

αντικαθιστώντας παλαιό-

τερης τεχνολογίας πλοία 

του Ομίλου στους συγκε-

κριμένους προορισμούς. Το συνολικό κόστος της επένδυσης 

ανέρχεται σε 21 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από ίδια κεφά-

λαια και τραπεζικό δανεισμό.

Τα νέα, τελευταίας τεχνολογίας και σύγχρονης αισθητικής 

πλοία έχουν σχεδιαστεί με καινοτόμα...           περισσότερα...

Frozen Food Awards 2022
από την BOUSSIAS

Attica Group: Παραλαβή 
του Aero 2 Highspeed

https://www.supply-chain.gr/frozen-food-awards-2022-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-boussias/
https://www.supply-chain.gr/attica-group-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%b2%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-aero-2-highspeed/
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Στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε η αύξηση της 

παραγωγικότητας και κατ’ επέκταση της ανταγωνι-

στικότητας είναι το ζητούμενο. Είτε πρόκειται για 

μια απλή αποθήκη είτε για ένα μεγάλο κέντρο δια-

νομής της Βιομηχανίας, της Λιανικής ή του 3rd party 

logistics (3PL), η ιδανική σχέση κόστους και αποδο-

τικότητας  εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

Η μακρά και μεγάλη εμπειρία της εταιρείας μας 

στον τομέα των Αποθηκευτικών Συστημάτων μας 

δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα να μπορούμε να 

προσφέρουμε  πρώτα την συμβουλευτική υποστή-

ριξη για την ανεύρεση της κατάλληλης λύσης και 

μετά την υλοποίησή της, είτε με κλασικά συστήματα 

είτε με πλήρως αυτοματοποιημένα (ρομποτικά).  

Εάν και εσείς συμμερίζεστε την άποψή μας και  

ψάχνετε την λύση, επικοινωνήστε μαζί μας και  

να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε  στις  

προσδοκίες σας.  
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ΕΓΓΥΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ECITY
513 χλµ 
µέγιστη αυτονοµία 

102.7 χλµ µε µηδενικές
εκποµπές ρύπων CO2

   3 προγράµµατα οδήγησης για
µεγαλύτερη αυτονοµία

 

Γρήγορη Φόρτιση
< 30 λεπτά 
(50 kW DC)

Εκποµπές CO2 19gr/100 χλµ

ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ Γ ΙΑ  ∆ΟΥΛΕΙΑ

ΧΤΙΣΜΕΝΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ
Τεχνολογία αιχµής για την ασφάλεια
και την άνεση του οδηγού

 HD Multimedia Οθόνη  Αποθηκευτικοί χώροι κάτω
από τα καθίσµατα 

ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η πιο πρόσφατη τεχνολογία
υποστήριξης οδηγού

 Το πιο πρόσφατο στα συστήµατα
ευστάθειας ABS, EBC και ESC

 Αυτοφερόµενο αλουµινένιο
αµάξωµα

Κατανάλωση (σταθµισµένη*, συνδυασµένη) σύµφωνα µε το WLTP: 0,8 l / 100 km
και 23,6 kWh / 100 km. Εκποµπές CO² (σταθµισµένη*, συνδυασµένη): 19g/km

Οι σταθµισµένες τιµές είναι οι µέσες τιµές για την κατανάλωση καυσίµου και ισχύος των εξωτερικά φορτιζόµενων υβριδικών ηλεκτρικών
οχηµάτων σε ένα µέσο προφίλ χρήσης και καθηµερινής φόρτισης της µπαταρίας. Οι τιµές βασίστηκαν στην πιο ρεαλιστική µέθοδο δοκιµής, το
WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) το οποίο αντικατέστησε το NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης). Η κατανάλωση
καυσίµου και οι εκποµπές CO

2
 ενός οχήµατος δεν εξαρτώνται από αυτό αλλά µόνο από την αποδοτική χρήση καυσίµου, από το όχηµα, αλλά και

από την οδηγική συµπεριφορά και από άλλους µη τεχνικούς παράγοντες.10
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ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ  ΧΩΡΙΣ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ

Όχηµα 5 χρόνια/240.000 χλµ Μπαταρία 8 χρόνια/240.000 χλµ

Χωρητικότητα 2 Euro-3 παλέτεςΌγκος Φόρτωσης έως 5.5m3 ∆ιπλή ασύµµετρη πίσω πόρτα και
πλαϊνή συρόµενη
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 Με μια φαντασμαγορική εκδήλωση η Entersoft γιόρτασε 

την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυσή της.  Παρευρέ-

θηκαν πάνω από 400 στελέχη της ελληνικής αγοράς από τον 

επιχειρηματικό, ακαδημα-

ϊκό, επενδυτικό και δημο-

σιογραφικό χώρο.

Οι άνθρωποι της Entersoft 

ευχαριστούν όλους τους 

πελάτες και συνεργάτες που 

τους στήριξαν όλα αυτά τα 

χρόνια σε μια εντυπωσιακά 

ανοδική πορεία και πάνω από όλα τους εργαζόμενους στον 

Ομιλο, που εμπνεύστηκαν από το όραμα της εταιρείας και 

το έκαναν πραγματικότητα...                              περισσότερα...

 Such is the serious fear of the global business organisation 

representing cargo owners which export and import across 

international supply chains, the Global Shippers Forum.

Following the decade-

long  e f fo r t s  o f  t he 

International Maritime 

Organisation (IMO) to 

gain agreement on the 

so-called IMO 2023, a 

set of energy efficiency 

measures for existing 

ships, which final take 

effect next year, its MEPC will now discuss a further proposal 

put forward by the shipping industry to introduce a Carbon Tax 

on bunker fuel.  This is intended to incentivise... περισσότερα...

 Φανταστείτε ένα φορτηγό που εκπέμπει μόνο υδρατμούς, 

παράγει τη δική του ηλεκτρική ενέργεια και έχει εμβέλεια έως 

και 1.000 χιλιόμετρα. Είναι εφικτό με κυψέλες καυσίμου που 

τροφοδοτούνται με υδρογόνο και η Volvo Trucks έχει αρχί-

σει να δοκιμάζει οχήματα που χρησιμοποιούν αυτή τη νέα 

τεχνολογία.

Για την εξάλειψη του άνθρακα στις μεταφορές, η Volvo Trucks 

προσφέρει ήδη σήμερα ηλεκτρικά φορτηγά με μπαταρία και 

φορτηγά που λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα, όπως το 

βιοαέριο. Στο δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας, μια τρίτη επι-

λογή ουδέτερου CO2 θα προστεθεί στο χαρτοφυλάκιο προϊ-

όντων της, τα ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου που 

τροφοδοτούνται με υδρογόνο.

«Αναπτύσσουμε αυτή την τεχνολογία εδώ και μερικά χρόνια 

και είναι υπέροχο να βλέπουμε τα πρώτα φορτηγά να τρέχουν 

ήδη με επιτυχία στην πίστα δοκιμών. Ο συνδυασμός των ηλε-

κτρικών μπαταριών και των ηλεκτρικών κυψελών καυσίμου 

θα επιτρέψει στους πελάτες μας να εξαλείψουν εντελώς τις 

εκπομπές καυσαερίων CO2 από τα φορτηγά τους» ανέφερε 

ο Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks.

Τα ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου θα έχουν εμβέ-

λεια που μπορεί να συγκριθεί  με πολλά φορτηγά πετρελαίου 

(diesel) -έως 1.000 χιλιόμετρα- και χρόνο...           περισσότερα...

Με φίλους & συνεργάτες 
η Entersoft γιόρτασε 

τα 20 χρόνια από την ίδρυσή της

Shippers fear carbon tax will 
hike freight costs still higher

Η Volvo Trucks παρουσίασε 
το νέο φορτηγό με μηδενικές 

εκπομπές ρύπων

https://www.supply-chain.gr/%ce%bc%ce%b5-%cf%86%ce%af%ce%bb%ce%bf%cf%85%cf%82-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%ac%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b7-entersoft-%ce%b3%ce%b9%cf%8c%cf%81%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%b1-20/
https://www.supply-chain.gr/shippers-fear-carbon-tax-will-hike-freight-costs-still-higher/
https://www.supply-chain.gr/%ce%b7-volvo-trucks-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%bf%cf%85%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf-%ce%bd%ce%ad%ce%bf-%cf%86%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%b7%ce%b3%cf%8c-%ce%bc%ce%b5-%ce%bc%ce%b7%ce%b4%ce%b5%ce%bd/

