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Έρευνα:

Οι συνέπειες στις μεταφορές από την αλλαγή του

κλίματος

Ενημέρωση: 

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σε

ΚΤΕΛ, φορτηγά, μίσθωση

Ενημέρωση: BAN, BANET & SUV

Κόκκινο πανί για πεζούς και ποδηλάτες

Ενημέρωση: Μίσθωση φορτηγών 

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Τεχνολογία VAN:
Προηγμένα συστήματα ασφαλείας

Τεχνολογία 
SCANIA με φορτηγά υδρογόνου

Παρουσίαση: VOLVO TRUCKS
Η ηλεκτροκίνηση έχει σύμμαχο

τα φορτηγά διανομής!

Παρουσίαση: Νissan Navara 
OFF-ROADER AT32

Νέα αγοράς:
Mercedes Actros - Truck of the year

Νέα αγοράς:
Nέο Jeep Gladiator
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού
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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Σημαντικές αλλαγές αναμένονται το επόμενο διάστημα στην μεγάλη «οικογένεια» της Χερσαίας

Μεταφοράς. Το νέο νομοσχέδιο φέρνει αναταραχές στους μικρούς και μεγάλους ιδιοκτήτες μεταφορι-

κών, οι οποίοι διαβάζουν με …θρησκευτική ευλάβεια, όσα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο. Αφορά, την

μίσθωση ανάριθμων φορτηγών, ενώ, με τα …κιάλια βλέπουν τις υποσχετικές για επιδότηση της με-

ταφορικής δραστηριότητας. Αυτό σημαίνει, ότι, η συγκεκριμένη αγορά συνεχίζει να τροφοδοτείται με

μεταχειρισμένα φορτηγά – άνω του 85%  - την ώρα που στα βαν και τα βανέτ η κατάσταση βελτιώνεται,

μιας και είναι πιο εύκολη η αγορά τους. Το πιο σημαντικό, έρχεται από την Ευρώπη, που, επιτέλους,

κατάλαβε, ότι πρέπει να επενδύσει στον εκσυγχρονισμό των μεταφορικών λειτουργιών. Έτσι, η εποχή

του ηλεκτρονικού Τir (eTir), έρχεται, και πλέον, θα επιλύσει το πρόβλημα της …χαρτούρας, που ταλαι-

πωρούσε τελωνεία, με τα φορτηγά να χάνουν ώρες σε διαδικασίες. Η άνοιξη είναι προ των πυλών, με

την ελληνική μεταφορά να είναι υπ΄ατμόν, μιας και η τουριστική περίοδο ανεβάζει το μεταφορικό έργο,

οπότε, ήρθε η ώρα για μια εντατική συντήρηση του παλαιού φορτηγού. Στο τεύχος που κρατάτε έχετε

την ευκαιρία να διαβάστε πλούσια θέματα, τόσο για τις εξελίξεις στον χώρο της μεταφοράς, όσο και τις

πρωτοβουλίες για τον «εξοστρακισμό» των αυτοκινήτων, βαν, από τις πόλεις. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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 Έρευνα


Οι συνέπειες στις μεταφορές 

από την αλλαγή του κλίματος

■ Έρευνα της ομάδας εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ

Η ξηρασία και η υψηλή θερμοκρασία οδηγούν σταδιακά

στην καθίζηση της ασφάλτου, γεγονός που επηρεάζει την

απόδοση και την ανθεκτικότητα (PIARC, 2012). Το πρόσθετο

ετήσιο κόστος για την αναβάθμιση του ασφαλτικού συνδε-

τικού υλικού για την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει σεναρίων

κυμαίνεται μεταξύ 38,5-135 εκατομμύρια ευρώ για το χρο-

νικό διάστημα 2040 και 2070 και 65-210 εκατομμύρια ευρώ

μεταξύ 2070 και 2100. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι

οδικές επιφάνειες συνήθως αντικαθίστανται κάθε 20 χρό-

νια. 

Ως εκ τούτου, οι κλιματικές επιπτώσεις θα μπορούσαν να

ληφθούν υπόψη κατά την αντικατάσταση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, οι αυξήσεις της συχνότητας
και της διάρκειας των κυμάτων θερμότητας θέτουν σημαντικές προκλήσεις στις επιχειρήσεις και
στις υπηρεσίες σιδηροδρόμων και οδικών μεταφορών, λόγω των φθορών των σιδηροδρομικών

γραμμών (κάμψη λόγω θερμότητας) και της εφαρμογής περιορισμών ταχύτητας. 
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Οι συνέπειες στις μεταφορές από την αλλαγή του κλίματος

Από την άλλη πλευρά, τα υδρομετεωρολογικά φαινόμενα,

όπως οι έντονες βροχοπτώσεις,  πλημμύρες και ξηρασίες,

μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές ζημιές κατά τη διάρ-

κεια και αμέσως μετά από ένα βαρύ γεγονός βροχόπτωσης.

Απαιτείται απόκριση έκτακτης ανάγκης, καθώς και μέτρα

στήριξης της δομικής ακεραιότητας, της συντήρησης δρό-

μων, γεφυρών και συστημάτων αποστράγγισης (USDOT,

2012, Palko, 2017). Τα μελλοντικά έξοδα για την προστασία

γεφυρών από πλημμύρες έχουν εκτιμηθεί σε περισσότερα

από 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την Ευρωπαϊκή

Ένωση (ΕΚ, 2012 · ECE, 2015). Οι προσαρμοστικές πρακτικές

κατασκευής και συντήρησης μπορούν να περιλαμβάνουν

την κατασκευή κατάλληλης αποστράγγισης και τη χρήση δια-

περατών οδοστρωμάτων (Willway et al., 2008).

Όσον αφορά στη στάθμη της θάλασσας από την απόψυξη των

πάγων και τις καταιγίδες, τα φαινόμενα που παρατηρούνται

είναι η μέση αύξηση της στάθμης και οι ακραίες τιμές επιπέ-

δων της θάλασσας που μεταφράζονται σε διάβρωση των πα-

ράκτιων οδών, πλημμύρες, ζημιές και διάβρωση γεφυρών,

αλυσιδωτή ζημιά στα παράκτια περιουσιακά στοιχεία, δια-

κοπή της εκμετάλλευσης των παράκτιων σιδηροδρόμων,

καθίζηση καναλιών πλοήγησης, αλλά και αύξηση στα έξοδα

συντήρησης.

Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης, πέραν του έργου των εμ-

πειρογνωμόνων, αναμένονται να παρουσιαστούν ιδιαίτερα

ενδιαφέρουσες μελέτες περίπτωσης από Κράτη και

Οργανισμούς. Στη  Διάσκεψη θα συμμετέχουν εκπρόσωποι

του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας, της

Σύμβασης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Μεταβολές,

της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και

την Ανάπτυξη, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και εκπρό-

σωποι Υπουργείων και Οργανισμών από τη Γερμανία, την

Ισλανδία, τον Καναδά, την Ολλανδία, την Πολωνία και τη

χώρα μας.
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Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο 

σε ΚΤΕΛ, φορτηγά, μίσθωση κα.



“

“

Το νέο νομοσχέδιο, και συγκεκριμένα το προσχέδιο του, ήδη έχει κατατεθεί. Οι

αλλαγές είναι σημαντικές, τόσο για τα ΚΤΕΛ, όσο και για τα Φορτηγά. 

Προβλέπονται ευνοϊκές ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών

τους προς το Δημόσιο, επιδοτήσεις για την αγορά νέων οχημά-

των, αλλά και η υποχρέωση των ΚΤΕΛ Αττικής και ΚΤΕΛ

Θεσσαλονίκης να εγκαταστήσουν σύστημα ηλεκτρονικού εισι-

τηρίου που θα είναι συμβατό με τα συστήματα του ΟΑΣΑ και

του ΟΑΣΘ, αντίστοιχα.

Αντιδράσεις για πιθανή διακίνηση λαθραίων καυσίμων, αλλά

και ερωτηματικά για τη δημόσια ασφάλεια προκαλεί άρθρο του

νομοσχεδίου, με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης δε-

ξαμενών καυσίμων στους χώρους στάθμευσης των ΚΤΕΛ και

των τουριστικών λεωφορείων, και μάλιστα χωρίς να απαιτείται

άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας, παρά μόνο πιστοποιητικό πυ-

ρασφάλειας από την Πυροσβεστική!

Ακόμη ορίζεται ότι εφεξής τα κόμιστρα των αστικών γραμμών

των ΚΤΕΛ θα καθορίζονται ενιαία για όλους τους φορείς συγ-

κοινωνιακού έργου με υπουργική απόφαση.

Επίσης, υπάρχει πρόβλεψη για επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ

σε ΚΤΕΛ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ, στην περίπτωση που δεν εκτελέσουν κα-

θορισμένο δρομολόγιο. Το πρόστιμο θα διπλασιάζεται (4.000

ευρώ) σε περίπτωση υποτροπής.

ΚΤΕΛ

 ενημέρωση

■ Οι πιο σημαντικές είναι οι εξής: 
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Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο 

σε ΚΤΕΛ, φορτηγά, μίσθωση κα.



Με το σχέδιο νόμου αλλάζουν και τα

όρια των προστίμων σε ιδιοκτήτες

και οδηγούς φορτηγών για παραβά-

σεις της νομοθεσίας οδικών μεταφο-

ρών. Για «ιδιαζόντως σοβαρή

παράβαση» προβλέπεται διοικητικό

πρόστιμο στον ιδιοκτήτη του οχήμα-

τος από 1.000 έως 3.000 ευρώ και

στον οδηγό από 500 έως 1.000 ευρώ,

καθώς και άλλα πρόστιμα στους

υπόλοιπους υπευθύνους στη διαδι-

κασία φόρτωσης, κ.λπ.

Φορτηγά ΔΧ

Επίσης, καθιερώνεται η δυνατότητα μίσθωσης ανάριθμων οχημάτων (χωρίς πι-
νακίδες κυκλοφορίας) για διάστημα τουλάχιστον 2 ετών, τα οποία θα αντικατα-
στήσουν τον σημερινό γερασμένο στόλο των φορτηγών. Τα οχήματα αυτά θα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τον μισθωτή, δεν θα μεταβιβάζονται και δεν
θα ενοικιάζονται σε τρίτους.

Για τις παραβάσεις του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) διατη-
ρείται η πρόβλεψη για μείωση κατά
50% αν καταβληθούν εντός δεκαη-
μέρου. Εξαιρούνται, όμως, οι οδη-
γοί οχημάτων που παρεμποδίζουν
ράμπες διάβασης ανθρώπων με
αναπηρία ή σταθμεύουν σε απο-
κλειστικές ή γενικές θέσεις στάθ-
μευσης ατόμων με αναπηρία,
στους οποίους θα αφαιρούνται επί
τόπου οι πινακίδες και η άδεια οδή-
γησης για 60 ημέρες.

Mισθωση φορτηγών

Προβλέπονται οι κυρώσεις στους παραχωρησιούχους των εθνικών οδών, σε
περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας οχημάτων σε οποιοδήποτε τμήμα του βα-
σικού και του δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου για χρονικό διάστημα με-
γαλύτερο της μίας ώρας. Η ρύθμιση προβλέπει ότι ειδική επιτροπή θα εξετάζει
τις αιτίες της διακοπής της κυκλοφορίας, επιβάλλοντας πρόστιμα που θα ξεκινούν
από τις 5.000 ευρώ και θα φτάνουν το 1.000.000 ευρώ. Προβλέπεται, επίσης, πως
εφόσον προκύπτουν ευθύνες δημοσίων υπαλλήλων, κινείται η διαδικασία επι-
βολής πειθαρχικών κυρώσεων.

Εθνικές οδοί

Με άλλη ρύθμιση καταργείται η επιβολή προστίμου στους δήμους που δεν κα-
θορίζουν θέσεις στάσης και στάθμευσης (πιάτσες) Ταξί εντός των προβλεπόμε-
νων προθεσμιών.

Tαξί

Παραβάσεις ΚΟΚ
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Η μία πόλη μετά την άλλη λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για

την απαγόρευση στην κίνηση των παλαιών ρυπογόνων

οχημάτων στα μητροπολιτικά τους κέντρα. Πρόσφατα

στη λίστα των πόλεων, προστέθηκε και η Βαρκελώνη,

στην οποία ισχύουν ήδη αυστηρά μέτρα για την απαγό-

ρευση κυκλοφορίας στα ρυπογόνας τεχνολογίας  μον-

τέλα, βενζίνης και ντίζελ. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές

πόλεις και πρωτεύουσες έχουν θέσει χρονοδιαγράμματα

στις οποίες τα ρυπογόνα οχήματα θα αποτελούν στο μέλ-

λον «κόκκινο πανί». Στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Ασφαλείας Μεταφορών (ETSC – European

Trasportation Safety Council) βρίσκονται σήμερα, και τα

SUV καθώς και τα μικρότερα crossovers. Οι λόγοι αυτή

τη φορά δεν είναι μόνο περιβαλλοντικοί, μιας και σή-

μερα, τα περισσότερα SUV τηρούν τις τελευταίες προ-

διαγραφές ρύπων. Σύμφωνα με το ETSC η πιθανότητα

σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου ενός ποδηλάτη ή

πεζού είναι μεγαλύτερη όταν το συγκρουόμενο όχημα

είναι SUV ή βαν, σε σύγκριση με τα πιο συμβατικά επι-

βατικά αυτοκίνητα. 

Κόκκινο πανί για πεζούς & ποδηλάτες

ΒΑΝ, ΒΑΝΕΤ ΚΑΙ SUV 

 Ενημέρωση
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Όπως αναφέρει η συγκεκριμένη έρευνα, την περίοδο

2010-2018, τουλάχιστον 51.300 πεζοί και 19.450 ποδη-

λάτες έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο το 2018, έχασαν τη ζωή

τους 5.180 πεζοί και 2.160 ποδηλάτες, ποσοστό που αν-

τιστοιχεί στο 29% επί του συνόλου των οδικών θανάτων.

Μάλιστα, ο συγκεκριμένος οργανισμός θέλει έναν νέο

σχεδιασμό που θα κάνει ακόμη πιο ασφαλή την διακί-

νηση των πεζών αλλά και των ποδηλατιστών μέσα στις

πόλεις, και ένα από τα μέτρα αυτά είναι ο «διωγμός»

των SUV. Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνει είναι η εν-

τατικοποίηση της αστυνόμευσης, ιδιαίτερα για την πα-

ραβίαση των ορίων ταχύτητας στις αστικές περιοχές,

όπου κυκλοφορεί μεγάλος αριθμός πεζών και ποδηλα-

τιστών.  Η μεγάλη πλειονότητα των οδικών θανάτων

πεζών στην ΕΕ, καταγράφονται σε κατοικημένες περιο-

χές (70,3%). Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό ανέρχεται

στο 78%. Πάντως, αν αυτό συμβεί, και με γνώμονα ότι

το 40% των πωλήσεων στην Ευρώπη αφορά SUV και

crossovers μοντέλα, τότε θα δούμε να μειώνεται δρα-

ματικά η κίνηση στα μεγάλα αστικά κέντρα, όντας μια

λύση που θα δώσει ανάσα στο κυκλοφοριακό φόρτο,

όμως, θα προβληματίσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες που

θα δουν την πιο δημοφιλή, εμπορική κατηγορία αυτο-

κινήτων να βρίσκεται στο στόχαστρο εξαιτίας των αυ-

στηρών κανόνων. 

Κόκκινο πανί για πεζούς & ποδηλάτες

ΒΑΝ, ΒΑΝΕΤ ΚΑΙ SUV 

 Ενημέρωση
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Ειδικότερα, τα αποτελέσματα που αναμένονται από την

εφαρμογή της ρύθμισης είναι η εξοικονόμηση πόρων για

τις μισθώτριες επιχειρήσεις μέσω της αποφυγής δαπα-

νών για την αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων ΔΧ

και του περιορισμού των λειτουργικών τους δαπανών

λόγω της χρήσης πιο σύγχρονων οχημάτων. Επιπλέον,

αναμένεται περιβαλλοντικό όφελος από τον περιορισμό

των εκπομπών CO2 και βελτίωση της οδικής ασφάλειας». 

Συγκεκριμένα, στο επικείμενο άρθρο «Μίσθωση ανάριθ-

μων οχημάτων», αναφέρονται τα εξής:

«1. Οχήματα κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, Ν1, Ν2, Ν3, Ο2, Ο3

και Ο4 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα, τα οποία δεν δια-

θέτουν στοιχεία κυκλοφορίας (ανάριθμα), μπορούν να εκ-

μισθώνονται από τον ιδιοκτήτη τους και να τίθενται σε

κυκλοφορία ως Δημοσίας Χρήσης (ΔΧ) στο όνομα του μι-

σθωτή, με τις προϋποθέσεις των επομένων παραγρά-

φων.

2. Για τη μίσθωση καταρτίζεται συμφωνητικό που περιέχει

τουλάχιστον: τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθωτή,

τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, τα στοιχεία του οχή-

ματος (είδος και κατηγορία οχήματος, μάρκα, εμπορική

ονομασία, αριθμό πλαισίου οχήματος). Η μίσθωση αφορά

όχημα κατηγορίας Euro5 ή μεταγενέστερων οδηγιών. Η

μίσθωση επιτρέπεται εφόσον:

(α) ο μισθωτής έχει δικαίωμα θέσης του οχήματος σε κυ-

κλοφορία ως δημοσίας χρήσης,

(β) προκειμένου για όχημα κατηγορία Ν1, Ν2 και Ν3, ο

μισθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομα του

τουλάχιστον ένα φορτηγό δημοσίας χρήσης με άλλο

τρόπο πλην της μίσθωσης.

(γ) προκειμένου για όχημα κατηγορία Ο2, Ο3, και Ο4, ο μι-

σθωτής έχει ήδη θέσει σε κυκλοφορία στο όνομα του του-

λάχιστον ένα μηχανοκίνητο όχημα δημοσίας χρήσης.

3. Το μισθωμένο όχημα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης

βρίσκεται στην αποκλειστική διάθεση του μισθωτή. Η

χρονική διάρκεια της μίσθωσης βρίσκεται στην αποκλει-

στική διάθεση του μισθωτή. Η χρονική διάρκεια της μί-

σθωσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των δύο (2) ετών.

Το συμφωνητικό γνωστοποιείται στις φορολογικές αρχές

κατά την κείμενη νομοθεσία.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο 

Μίσθωση φορτηγών

■ Την δυνατότητα μίσθωσης φορτηγών δίνει το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι προς συζήτηση στην Βουλή. 

«Με την ρύθμιση επιδιώκεται η διεύρυνση των δυνατοτήτων μίσθωσης οχημάτων Δημοσίας
Χρήσης (Δ.Χ.) με την θέσπιση της μίσθωσης ανάριθμων οχημάτων. Το είδος αυτό της μίσθωσης

αναμένεται αφενός να οδηγήσει στην αξιοποίηση οχημάτων που δεν έχουν τεθεί σε κυκλοφο-
ρία, αφετέρου στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις

εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων και για ίδιο λογαριασμό. 

 Ενημέρωση
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4. Τα μισθωμένα ανάριθμα οχήματα τίθενται σε κυκλοφορία ως

εξής:

(α) Η άδεια κυκλοφορία εκδίδεται στο όνομα του μισθωτή με

την υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της

Περιφέρειας του πιστοποιητικού ταξινόμησης και της σύμβασης

μίσθωσης του οχήματος.

(β) Η άδεια κυκλοφορίας συμπληρώνεται ως εξής:

(αα) στα πεδία C1.1 και C1.2 αναγράφονται τα στοιχεία του μι-

σθωτή

(ββ) στο πεδίο C4 συμπληρώνεται: «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ»

(γγ) στη θέση των παρατηρήσεων αναγράφεται «ΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΝΑΡΙΘΜΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΩΣ …ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ….», όπου προσ-

διορίζονται η ακριβής ημερομηνία λήξης της μίσθωσης

(ημέρα/μήνας/έτος) και η επωνυμία του εκμισθωτή.

(δδ) Στα ρυμουλκούμενα οχήματα, στη θέση των παρατηρή-

σεων αναγράφεται επιπλέον η παρατήρηση «ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑ ΩΣ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΤΟΥ…».

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για την έκδοση αδειών

κυκλοφορίας οχημάτων δημοσίας χρήσης.

5. Το ενοχικό δικαίωμα από τη σύμβαση μίσθωσης ανάριθμου

οχήματος καταχωρίζεται στο βιβλιάριο μεταβολών κυριότητας

και κατοχής αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών, εφόσον

για το μισθωμένο όχημα προβλέπεται η τήρηση αυτού, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1145/1972 (Α 64). Στο πεδίο «πω-

λητής» των φύλλων του βιβλιαρίου αναγράφονται τα στοιχεία

του εκμισθωτή και στο πεδίο «αγοραστής» τα στοιχεία του μι-

σθωτή. Στο πεδίο των παρατηρήσεων αναγράφεται «Μίσθωση

ανάριθμου οχήματος, σύμφωνα με το … συμφωνητικό μίσθω-

σης, διάρκεια μίσθωσης έως … (ημέρα/μήνας/έτος)». Σε περί-

πτωση λύσης της σύμβασης μίσθωσης ή λήξης της, και σύνα-

ψης νέας μεταξύ των ιδίων ή διαφορετικών συμβαλλόμενων ή

σε περίπτωση ανανέωσης της σύμβασης γίνεται σχετική κατα-

χώριση από την Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας σε άλλο

φύλλο του βιβλιαρίου μεταβολών.

6. Όταν η σύμβαση η οποία αναφέρεται σε δημοσίας χρήσης

όχημα λήξει ή αν λυθεί πριν από τη λήξη της για οποιονδήποτε

λόγο, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος δημοσίας χρήσης

αφαιρείται και ο κάτοχος αυτής υποχρεούται να ζητήσει την

αποχαρακτηρισμό του οχήματος ως δημόσιας χρήσης, εφόσον

απαιτείται από το είδος της άδειας κυκλοφορίας δημοσίας χρή-

σης, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημε-

ρομηνία λήξης ή λύσης της σύμβασης. Μετά από τον πάροδο

άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας αποχαρακτη-

ρίζει αυτεπαγγέλτως το όχημα ως δημοσίας χρήσης. Για τον

αποχαρακτηρισμό του οχήματος δεν απαιτείται ασφαλιστική

ενημερότητα του κατόχου, ούτε επιθεώρηση του οχήματος από

την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της

Περιφέρειας

7. Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης απαγορεύονται:

(α) Η μεταβίβαση του οχήματος,

(β) Η διασκευή του οχήματος χωρίς την έγγραφη συναίνεση της

εκμισθώτριας εταιρείας,

(γ) Η υπεκμίσθωση του οχήματος.

8. Με κοινή απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μπορούν να

ρυθμίζονται λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία των επιχει-

ρήσεων εκμίσθωσης ανάριθμων οχημάτων, τη μίσθωση και

θέση σε κυκλοφορία ανάριθμων οχημάτων από τον μισθωτή».

Mίσθωση φορτηγών - Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο 
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Τεχνολογία VAN
Το κάτι παραπάνω! 

Τα σημερινά συστήματα ασφαλείας, τα συστήματα υποβοήθησης 
και το τεχνολογικό υπόβαθρο, ενισχύουν την ασφάλεια των μεταφορών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ακόμη και τα πιο μικρά βαν διαθέτουν 
πλειάδα συστημάτων, ακόμη και στον βασικό εξοπλισμό. 

Τα προηγμένα τεχνολογικά συστήματα φρενά-

ρουν αυτόματα για να αποφύγουν τη σύγ-

κρουση, καλούν αυτόματα το κέντρο πολιτικής

προστασίας σε περίπτωση ατυχήματος και βοη-

θούν το όχημα να ξεκινά αβίαστα στις ανηφό-

ρες.

Συστήματα που σας επιτρέπουν να κλειδώνετε

και να ξεκλειδώνετε συγκεκριμένες πόρτες, κά-

νουν την αντιγραφή του τηλεχειριστηρίου πρα-

κτικά αδύνατη και σημαίνουν συναγερμό ακόμα

και αν η μπαταρία έχει αποσυνδεθεί.

Το Transit Connect διαθέτει μια σειρά από εξε-

λιγμένες τεχνολογίες, σχεδιασμένες να κάνουν

τις διαδρομές ευκολότερες και ασφαλέστερες.

Όταν οδηγείτε πολλές ώρες, είναι καλό να γνω-

ρίζετε ότι το όχημά σας είναι σε θέση να προ-

στατεύει εσάς, τους άλλους χρήστες του δρόμου

και τους πεζούς κάθε μέρα που εργάζεστε.

Xάρη στο πρωτοποριακό αυτό σύστημα μπο-

ρείτε να αποφύγετε τις συγκρούσεις όταν οδη-

γείτε με χαμηλή ταχύτητα ή όταν η ταχύτητα σας

δεν ξεπερνάει τα 50 χλμ./ώρα. Αυτό το επιτυγ-

χάνει καθώς υπολογίζει συνεχώς την απόσταση

από το προπορευόμενο όχημα, όταν αυτό βέ-

βαια βρίσκεται σε κοντινή απόσταση. Εάν το σύ-

στημα ανιχνεύσει ξαφνική μείωση της

ταχύτητας του προπορευόμενου οχήματος, τότε

το αυτοκίνητο φρενάρει αυτόματα.

Το σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος
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τεχνολογία «
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Παρακολουθεί διαρκώς την πρόοδο του οχήματός σας. Το

σύστημα ανιχνεύει οποιαδήποτε παρέκκλιση από τη λω-

ρίδα σας, όπως οι πλαγιολισθήσεις, και διορθώνει αυτό-

ματα τη θέση του οχήματος στον δρόμο, βοηθώντας σας

να διατηρείτε τον έλεγχό του.

σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου ευστάθειας 

Το προηγμένο σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) αποτρέ-

πει το υπερβολικό σπινάρισμα των τροχών και σας προ-

σφέρει το καλύτερο δυνατό κράτημα και ανάλογες

επιδόσεις και ευστάθεια όταν τα χρειάζεστε περισσότερο.

Το σύστημα παρακολουθεί διαρκώς και ρυθμίζει την ισχύ

στους μεμονωμένους τροχούς του οχήματος, εξασφαλί-

ζοντας μέγιστη επαφή και κράτημα κατά την επιτάχυνση.

σύστημα ελέγχου πρόσφυσης (TCS) 

Τεχνολογία VAN
Το κάτι παραπάνω! 



Aνιχνεύει τυχόν ταλαντώσεις ή κλυδωνισμούς και μει-

ώνει την ταχύτητα του οχήματός σας προκειμένου να

επιλυθεί το πρόβλημα, για πιο ελεγχόμενη ρυμούλ-

κηση. Το σύστημα επιβραδύνει το όχημα μειώνοντας

τη ροπή του κινητήρα και αυξάνοντας σταδιακά την

πίεση της πέδησης σε όλους τους τροχούς.

σύστημα Ελέγχου Ευστάθειας Τρέιλερ (TSC) 

Bοηθάει το όχημά σας ώστε να επιτυγχάνει τη μέγιστη

αποδοτικότητα στην πέδηση σε έκτακτες συνθήκες.

Ελέγχεται αυτόματα μέσω του συστήματος ηλεκτρονι-

κού ελέγχου ευστάθειας (ESC), το οποίο ανιχνεύει τον

βαθμό πίεσης που ασκείτε στο φρένο και τον αυξάνει

αυτόματα, αν χρειάζεται.

σύστημα έκτακτης υποβοήθησης πέδησης
(EBA)
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Με φορτηγά υδρογόνου

"Η Scania συνεχίζει να συνεργάζεται με γνώ-

μονα την τεχνολογία αιχμής και να υποστηρίζει

αυτές που πλέον στρέφονται μακριά από τα

ορυκτά καύσιμα. Ένα σημαντικό μέρος αυτού

γίνεται μαζί με μερικούς από τους πιο σημαν-

τικούς συνεργάτες μας, όπως η ASKO, και το

πρώτο βήμα είναι τα φορτηγά με κυψέλες

καυσίμου - υδρογόνου", λέει ο Karin

Rådström, επικεφαλής πωλήσεων και μάρ-

κετινγκ στη Scania.

Η Scania  επενδύσει συνεχώς στα μοντέλα με

ηλεκτροκινητήρες, όντας από τις φίρμες που

θέλουν να είναι πρωτοπόροι σε αυτόν τον

τομέα.  Η εταιρεία έχει ερευνήσει και αναπτύ-

ξει διαφορετικά προϊόντα με υβριδικές – ηλε-

κτρικές λύσεις, καθώς και με μοντέλα που

έχουν ως βασικό καύσιμο το υδρογόνο. Το

ηλεκτρικό λεωφορείο της Scania ξεκίνησε το

2019, όντας από τα πρώτα που λανσαρίστηκαν

στην αγορά με κίνηση αμιγώς ηλεκτρική. 

Και αυτό πλέον, είναι ένα νέο πεδίο για τις εταιρείες φορτηγών, που επεν-

δύουν και στα φορτηγά μεγάλης κατηγορίας με την τεχνολογία κυψελών

καυσίμου. Αυτό το εγχείρημα εισέρχεται  για τη  Scania,  τώρα , στην επό-

μενη φάση με τέσσερα φορτηγά να τίθενται σε πραγματική λειτουργία , έστω

και πιλοτικά.

SCANIA 

Η ASKO και η Scania γιορτάζουν την έναρξη λειτουργίας τεσσάρων φορτηγών αερίου
υδρογόνου με ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Είναι το πρώτο βήμα που γίνεται από μια

εταιρεία που θέλει να επενδύσει στην κίνηση των οχημάτων υδρογόνου, που ως γνω-
στό μετατρέπει το συγκεκριμένο καύσιμο σε ηλεκτροκίνηση. 
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Σήμερα, ήρθε η σειρά της ASKO, 

μιας εταιρείας που θέλει να επενδύσει στην

επόμενη τεχνολογία κίνησης, το υδρογόνο.



"Το αέριο υδρογόνου είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή για τις μακρινές μεταφορές ηλεκτροκίνησης και οι

πρώτες δοκιμές δείχνουν ότι η τεχνολογία λειτουργεί επίσης καλά σε ψυχρότερο κλίμα. Θα συνεχίσουμε

να παρακολουθούμε στενά τις επιδόσεις αυτών των φορτηγών. Θα ήθελα επίσης να συγχαρώ την ASKO

για τη λήψη έγκαιρων και τολμηρών αποφάσεων για να διασφαλιστεί η προσφορά υδρογόνου που προέρ-

χεται από ανανεώσιμες πηγές. Η εταιρεία είναι πλέον, έτοιμη, να κάνει μια μεγάλη στροφή προς τις βιώσιμες

και κυρίως οικολογικές μεταφορές ", λέει ο Rådström.

τεχνολογία «



● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ● #17730

VOLVO TRUCKS
Η ηλεκτροκίνηση έχει σύμμαχο τα φορτηγά διανομής! 

παρουσίαση «
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"Βλέπουμε μεγάλες δυνατότητες για τα βαρέα φορτηγά

ηλεκτρικά φορτηγά για τις περιφερειακές μεταφορές και

τις κατασκευές μακροπρόθεσμα. Με τα φορτηγά μας ,

στοχεύουμε να διερευνήσουμε και να επιδείξουμε δια-

φορετικές λύσεις για το μέλλον, αξιολογώντας το επίπεδο

ενδιαφέροντος στην αγορά και στην κοινωνία. Για να αυ-

ξηθεί η ζήτηση για ηλεκτροκίνητα οχήματα, ο τρόπος χρέ-

ωσης πρέπει να αξιολογηθεί γρήγορα, ενώ πρέπει να

δημιουργηθούν ισχυρότερα οικονομικά κίνητρα για τους

μεταφορείς που ενεργούν ως πρωτοπόροι επιλέγοντας

νέα οχήματα με χαμηλότερο περιβαλλοντικό και κλιμα-

τικό αποτύπωμα », δηλώνει ο Roger Alm, Πρόεδρος της

Volvo Trucks.

“Είναι χαρακτηριστικό, ότι, η ηλεκτροκίνηση έχει
μπει για τα καλά στα πλάνα της VOLVO, μια φίρμα
μεγάλη γκάμα σε μοντέλα, τόσο στην μεγάλη κα-

τηγορία – τα βαρέα – όσο και στα μεσαία που
είναι τα διανομής. Τα τελευταία θα μπουν στο στό-
χαστρο των μελλοντικών μεταφορέων, που θα θέ-

λουν ένα ηλεκτρικό – και όχι ένα ντίζελ –
φορτηγό, για τις αστικές, υπεραστικές διαδρομές.  

Τα ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου

μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση

του περιβάλλοντος εργασίας για τους

οδηγούς και τους κατασκευαστές

χάρη στα χαμηλά επίπεδα θορύβου

και τις μηδενικές εκπομπές καυσαε-

ρίων κατά την λειτουργία τους. Οι τε-

λευταίες θα έχουν σημαντική και

θετική επίδραση στην ποιότητα του

αέρα στις πόλεις με πολλά υπό εξέλιξη

κατασκευαστικά έργα. Λόγω της έλ-

λειψης θορύβου, αυτά τα φορτηγά κα-

θιστούν επίσης δυνατή την εκτέλεση

εργασιών μεταφοράς για περισσότε-

ρες ώρες ανά ημέρα, πράγμα που

ανοίγει νέες δυνατότητες για εξορθο-

λογισμό των λειτουργιών, για παρά-

δειγμα σε μεγάλα κατασκευαστικά

έργα και για μεταφορές εντός και

γύρω από τις πόλεις.
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Επίσης, σημαντικό είναι η μείωση των συνολικών κλιματικών επιπτώσεων του τομέα των μεταφορών χάρη στην χρήση

βαρέων ηλεκτρικών οχημάτων στην περιφερειακή διανομή. 

"Στην Ευρώπη υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός φορτηγών που χρησιμοποιούνται για περιφερειακές εμπορευματικές με-

ταφορές με μέση ετήσια χιλιομετρική απόσταση 80.000 χλμ. Αυτό σημαίνει ότι η αυξημένη χρήση ηλεκτρικών οχημάτων

για περιφερειακή διανομή θα έχει σημαντικά κλιματικά οφέλη, υπό την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν προέρχεται

από ορυκτά» , "λέει ο Lars Mårtensson, Διευθυντής Περιβάλλοντος και Καινοτομίας της Volvo Trucks.

Το σχέδιο της Volvo Trucks για ηλεκτρικά φορτηγά βαρέως τύπου για περιφερειακές διανομές αρχίζει με την επιλογή επι-

λεγμένων πελατών στην Ευρώπη που μπορούν να δοκιμάσουν ένα μικρό αριθμό μελλοντικών ηλεκτρικών οχημάτων. Η

πιο εκτεταμένη πώληση σε πελάτες θα ακολουθήσει αργότερα. 

"Η ταχύτητα της ηλεκτροκίνησης θα εξαρτηθεί από διάφορους πα-

ράγοντες: αφενός, απαιτείται εκτεταμένη επέκταση της υποδομής

χρέωσης και, αφετέρου, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι τα

περιφερειακά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρά-

σχουν επαρκή μεταφορική ικανότητα σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τα οικονομικά κίνητρα είναι απαραίτητα για να οδηγήσουν περισ-

σότερους μεταφορείς να επενδύσουν σε ηλεκτρικά οχήματα "εξη-

γεί ο Mårtensson.
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Nissan Navara OFF-ROADER AT32

H Nissan αποκαλύπτει τη νέα έκδοση του σκληροτράχηλου pick-up
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Βασιζόμενη στην επιτυχία της προ-
ηγούμενης περιορισμένης έκδοσης

και διευρύνοντας τις δυνατότητες
#GoAnywhere του Navara, το ανανεω-
μένο μοντέλο έχει κατασκευαστεί έτσι
ώστε να είναι πιο αποδοτικό και ακόμα

καλύτερο στην οδήγηση, χωρίς να
διακυβεύεται η κορυφαία ικανότητά

του για οδήγηση  εκτός δρόμου.

παρουσίαση «
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Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί και νέα ελαστικά 31,6 ιν-

τσών, βελτιώνοντας  την οικονομία καυσίμου και τις εκ-

πομπές ρύπων, αλλά και την κύλιση στον δρόμο, χωρίς

να διακυβεύεται η ικανότητά του στα δύσβατα εδάφη. Οι

ειδικές ζάντες αλουμινίου σε μαύρο σατέν χρώμα διαθέ-

τουν  διπλές βαλβίδες, για γρήγορη και ακριβή ρύθμιση

της πίεσης των ελαστικών, όταν το όχημα μετακινείται σε

διαφορετικές επιφάνειες. 

“Αποτελώντας προϊόν συνεργασίας της Nissan  και
της Arctic Trucks, μια Ισλανδικής εταιρείας  που

ειδικεύεται στην κατασκευή οχημάτων 4WD για
αποστολές στα πιο δύσβατα εδάφη του κόσμου , το

ανανεωμένο Navara OFF-ROADER AT32 διαθέτει
πλήρη θωράκιση στο κάτω μέρος του αμαξώματος
από αναβαθμισμένα υλικά αλουμινίου, με βελτιω-
μένο σχήμα,  για πληρέστερη προστασία του κινη-

τήρα, του συστήματος  μετάδοσης, καθώς και της
δεξαμενής του καυσίμου.  

Άλλα βασικά χαρακτηριστικά που

υιοθετήθηκαν από το προηγούμενο

Navara OFF-ROADER AT32, περι-

λαμβάνουν τα ειδικά “φτερά” στους

θόλους των τροχών, που  προσφέ-

ρουν μεγαλύτερη προστασία του

αμαξώματος κατά την ακραίες συν-

θήκες  οδήγησης εκτός δρόμου,

καθώς και την βελτιστοποιημένη

ανάρτηση της  Bilstein. Την εμφάνιση

του μοντέλου πλαισιώνουν τα ειδικά

σήματα στα μπροστινά “φτερά”, στα

πλαϊνά σκαλοπάτια,  στους τροχούς,

στην πίσω πόρτα και στους λασπω-

τήρες.
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Για τους τυχερούς ιδιοκτήτες που χρειάζεται να ανταπεξέλθουν

σε ακραίες διαδρομές, ο προαιρετικός εξοπλισμός περιλαμβά-

νει και ηλεκτρονικό κλείδωμα του μπροστινού διαφορικού. Η

εισαγωγή αέρα με snorkel είναι και αυτή διαθέσιμη, αυξάνον-

τας τη δυνατότητα βύθισης του Navara στο τεράστιο μέγεθος

των 800mm!  

Αν και “καθαρόαιμο” off-road, το Navara OFF-ROADER AT32

διατηρεί τις προηγμένες τεχνολογίες από την  έκδοση N-Guard

(στην οποία και βασίζεται), όπως το Hill Start Assist, το Hill

Descent Control, το Intelligent Emergency Braking και το

Intelligent Around View Monitor.

"Το Nissan Navara OFF-ROADER AT32 ήταν μια επιτυχημένη

έκδοση  και αποδείχθηκε απίστευτα δημοφιλής σε αγοραστές

που διψούν για σκληροτράχηλη περιπέτεια με στυλ", δήλωσε

ο Manuel BURDIEL, Γενικός Διευθυντής πωλήσεων ελαφρών

επαγγελματικών  της Nissan Europe. "Έχουμε αναβαθμίσει το

OFF-ROADER AT32 έτσι ώστε να διατηρήσει τη θέση του ως το

απόλυτο Navara, προσφέροντας νέα επίπεδα επιδόσεων και

πλήρη συμμόρφωση με το WLTP. Είναι ο τέλειος συνδυασμός

τεχνολογίας εντός του αυτοκινήτου, άνεσης και εξαιρετικής

απόδοσης εκτός δρόμου."
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Η ναυαρχίδα των φορτηγών Mercedes-Benz

ξεχωρίζει, κυρίως, χάρη στις εσωτερικές αρε-

τές της: οι περισσότερες καινοτομίες αναπτύχ-

θηκαν έχοντας ως ξεκάθαρο στόχο την

εξέλιξη των οδηγών, των πελατών και της

κοινωνίας. Έτσι, το νέο Mercedes-Benz

Actros, με καινοτομίες όπως το Multimedia

Cockpit, το MirrorCam αντί για εξωτερικούς

καθρέφτες, την ημι-αυτοματοποιημένη οδή-

γηση με το Active Drive Assist ή τα μετεξελιγ-

μένα συστήματα ασφαλείας, όπως το Active

Brake Assist πέμπτης γενιάς και το προηγ-

μένο σύστημα υποβοήθησης αλλαγής κατεύ-

θυνσης, προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις σε

θέματα ασφάλειας, αποδοτικότητας και άνε-

σης.

Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι του ITotY επαίνε-

σαν τις διευρυμένες λειτουργίες του προνοη-

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της επιτροπής, ο τίτλος απονέμεται κάθε χρόνο στο

φορτηγό που έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στις καινοτομίες των οδικών μεταφορών

αναφορικά με την οικονομία, τις εκπομπές ρύπων, την ασφάλεια, την οδηγική συμ-

περιφορά και την άνεση. 
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τικού συστήματος Tempomat Predictive Powertrain

Control (PPC) σε διαδρομές γεμάτες στροφές και το

πλήρως ψηφιακό Multimedia Cockpit, που έχει αν-

τικαταστήσει στο νέο Actros το συμβατικό όργανο

πολλαπλών ενδείξεων.

Ο πρόεδρος της διεθνούς επιτροπής, Gianenrico

Griffini, συνόψισε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

της κριτικής επιτροπής: «Με την κυκλοφορία του

νέου Actros, η Mercedes-Benz έφερε στους δρό-

μους ένα υπερσύγχρονο φορτηγό, που προετοιμάζει

το έδαφος για την αυτοματοποιημένη οδήγηση του

μέλλοντος.»

Το σημαντικό βραβείο απονεμήθηκε στο πλαίσιο της

διεθνούς έκθεσης επαγγελματικών οχημάτων Road

& Urban Transport Solutions (Solutrans) στη Λυών

στον καθηγητή Δρ. Uwe Baake, υπεύθυνο ανάπτυ-

ξης για τα φορτηγά Mercedes-Benz. Με αφορμή την

απονομή, δήλωσε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και

υπερήφανοι που η κριτική επιτροπή του Truck of the

Year αναγνώρισε με αυτή τη διάκριση τις προσπά-

θειές μας τα τελευταία χρόνια και μήνες. Σας ευχα-

ριστώ εκ μέρους της εταιρείας και όλης της ομάδας.

Αυτό θα μας ωθήσει, να συνεχίσουμε να δίνουμε τον

καλύτερό μας εαυτό και να εκπληρώνουμε τα υψη-

λότερα πρότυπα κατά την ανάπτυξη των φορτηγών

μας, ειδικότερα σε ό,τι έχει σχέση με θέματα του μέλ-

λοντος, όπως η ηλεκτροκίνηση, η αυτοματοποιημένη

οδήγηση και η ψηφιοποίηση του κλάδου.»

νέα αγοράς«

Mercedes-Benz 
ACTROS

Καλύτερο φορτηγό της Χρονιάς για πέμπτη φορά!
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Νέο Jeep Gladiator



Ερχεται στην Ελλάδα το pick-up της JEEP 

Μεγαλύτερο μεταξόνια

για την καρότσα 1,50 μέτρων

Το επιβλητικό όχημα σίγουρα δεν θα μπει κατευθείαν στην

...καρδιά των καθαρόαιμων επαγγελματικών οχημάτων. Σε

σχέση με την τετράθυρη έκδοση του τελευταίου είναι πιο

μακρύ κατά 79 εκατοστά, φτάνοντας συνολικά τα 5,54 μέτρα

και έχει και μεγαλύτερο μεταξόνιο κατά 49 εκατοστά, προ-

κειμένου να προκύψει η καρότσα με μήκος 1,50 μέτρων. Το

εσωτερικό είναι σχεδόν πανομοιότυπο με αυτό του

Wrangler και υπάρχουν δύο τύποι οροφής. Η συμβατική και

μια μαλακή που μπορεί να διπλώσει και να τοποθετηθεί στο

εμπρός μέρος της καρότσας. Ταυτόχρονα μπορεί και να κα-

τέβει το παρμπρίζ αλλά και να αφαιρεθούν οι πόρτες, ενώ

για τις πλούσιες εκδόσεις υπάρχει και hard top. Στο χρώμα

του αμαξώματος. 

 νέα αγοράς«

Με καρότσα 1,5 μέτρο
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Και diesel έκδοση

Το Gladiator είναι κατά την αμερικάνικη εταιρεία

και το πιο ικανό πικάπ πέρα από την άσφαλτο,

καθώς διαθέτει από μεγάλη απόσταση από το έδα-

φος μέχρι κοντές σχέσεις και ειδικούς άξονες, ενώ

κορυφαία στον τομέα αυτό είναι η έκδοσή του

Rubicon. Οι κινητήρες: Έναν diesel 3.000 κυβικών

με 260 ίππους και 650 Nm και τον κλασικό V6 βεν-

ζίνης της μάρκας, με 285 ίππους και 353 Nm.  Στην

Ευρώπη θα έρθει στα μέσα του 2020 με έναν τε-

τρακύλινδρο turbo diesel 2.200 κυβικών με 200 ίπ-

πους καθώς και από έναν τετρακύλινδρο turbo

βενζίνης 2.000 κυβικών, που κινεί τα μοντέλα της

Alfa Romeo. Στην πορεία αναμένεται και μια υβρι-

δική έκδοση.
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Για πολλά χρόνια, το Dakar φημίζεται ως ο πιο σκληρός

αγώνας rally στο κόσμο. Φέτος ο αγώνας φιλοξενήθηκε

για πρώτη φορά στη Σαουδική Αραβία. Σε μια διαδρομή

7.500 χιλιομέτρων, εκ των οποίων 5.000 χιλιόμετρα με

σημεία ειδικών συνθηκών υψηλών ταχυτήτων και στενών

ορίων, οι οδηγοί δεν ήξεραν τι να περιμένουν από αυτή

τη νέα ήπειρο.

Από την αρχή του αγώνα στη Τζέντα στις 5 Γενάρη, η φετινή

διοργάνωση ήταν πολύ απαιτητική με τις ομάδες. Σε κάθε

στάδιο του αγώνα, τα φορτηγά αντιμετώπιζαν μια μεγάλη

ποικιλία προκλήσεων από πολύπλοκες ερημικές πίστες με

πέτρες σε βραχώδη φαράγγια και κοίτες ποταμών  με αιχμηρά

αντικείμενα. Σε αυτές τις συνθήκες, η επίβλεψη της

θερμοκρασίας του ελαστικού είναι ζωτικής σημασίας. Τα

πληρώματα των ομάδων κάνουν έξυπνες επιλογές για να

διατηρήσουν την ταχύτητα και να κρατήσουν ενιαίο το

ελαστικό. Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί πρέπει να

τελειοποιήσουν τις ικανότητες οδήγησης τους και να

διαχειριστούν προσεχτικά την πίεση του ελαστικού για να

έχουν μια καλή ισορροπία μεταξύ πρόσφυσης, ταχύτητας

και διάρκειας. Αποδείχθηκε πως αυτός ο αγώνας ήταν ακόμα

πιο σκληρός από τα προηγούμενα χρόνια στην Λατινική

Αμερική.

«Το τοπίο έξω από το παράθυρο ήταν υπέροχο, Παρόλαυτά

έπρεπε να μείνουμε συγκεντρωμένοι όλη την διάρκεια της

διαδρομής και να δουλεύουμε σκληρά», εξηγεί ο Andrey

Karnigov, οδηγός του πληρώματος 511 της ομάδας KAMAZ-

master που νίκησε. «Ο φετινός αγώνας περιλάμβανε

επικίνδυνους αμμόλοφους και παραπλανητικά σημεία που

καλύπτονταν με αιχμηρούς βράχους. Αντιμετωπίσαμε πολλές

ριψοκίνδυνες καταστάσεις, αλλά τα ελαστικά Goodyear

συνέχισαν να προσφέρουν εξαιρετική πρόσφυση όσο

ανεβαίναμε τους αμμόλοφους και ήταν εξαιρετικά ανθεκτικά.»

συμπλήρωσε. 

Αήττητη Απόδοση

Με 17 νίκες, η ομάδα KAMAZ-master κατέχει το μεγαλύτερο

αριθμό νικών στο Dakar. Τα τελευταία χρόνια, η ομάδα έχει

αποκτήσει πάρα πολύ τεχνογνωσία. Παρόλο που το

περιβάλλον ήταν εντελώς νέο για εκείνους, τα πληρώματα

τελειοποίησαν την απόδοση των φορτηγών της KAMAZ σε

καθεμία από τις πίστες. Με ταχύτητα πάνω από 140χμ/ώρα

σε ευθεία διαδρομή, συμπεριλαμβανόμενων μερικών

θεαματικών αλμάτων στην έρημο και αυξημένη ταχύτητα

σε επικίνδυνες διαδρομές, δεν απέτυχαν ποτέ και η νικητήρια

ομάδα ολοκλήρωσε τον αγώνα των 7.500χλμ, μόλις σε

46ώρες 33 λεπτά και 36δευτερόλεπτα. Κατά τη διάρκεια

αυτής της απίστευτης διαδρομής διάρκειας 12 ημερών,  τα

ελαστικά προσέφεραν στην ομάδα ιδιαίτερη ικανοποίηση. 

Την προηγούμενη Παρασκευή, η ΚΑΜΑΖ-master κατέκτησε την 1η  και 2η θέση μετά από δώδεκα απαιτητικές

πίστες και κέρδισε για 17η φορά το διάσημο DAKAR 2020. Μια ακόμα φανταστική νίκη προστέθηκε στην πλούσια

ιστορία της ομάδας αλλά και στη Goodyear ως τον επίσημο συνεργάτης της ελαστικών. 

Νίκη ΚΑΜΑΖ στα φορτηγά 
και στο Rally Dakar 2020 





● ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 ● #17744

Το Αμβούργο οδηγεί ηλεκτρικά: ο Rüdiger Kappel, επικεφαλής

των πωλήσεων του τομέα Daimler Buses στην Γερμανία

παρέδωσε 16 αμιγώς ηλεκτρικά λεωφορεία eCitaro της Mer-

cedes-Benz στην εταιρεία αστικών μετακινήσεων Verkehrsbetriebe

Hamburg-Holstein GmbH (VHH). Η VHH απασχολεί περίπου

2100 εργαζόμενους και στον στόλο της διαθέτει 667 λεωφορεία

σε 12 τοποθεσίες . Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία

δημοσίων μετακινήσεων στη βόρεια Γερμανία. Η εταιρεία

εδρεύει στο Αμβούργο και μεταφέρει 106,6 εκατομμύρια

επιβάτες κάθε χρόνο. Η VHH εκτελεί 160 γραμμές, ημερησίως

στη μητροπολιτική περιοχή του Αμβούργου. Είναι η πρώτη

φορά που η συγκεκριμένη εταιρεία εφοδιάζεται τα νέα

ηλεκτρικά λεωφορεία, σε μια χώρα που υπολογίζει ότι, έως

το 2025 το 50 – 70% των αστικών μετακινήσεων θα

πραγματοποιείται μόνο με ηλεκτρικά οχήματα. Σήμερα, τα

νέα λεωφορεία διαθέτουν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας,

που αφορά την ηλεκτροκίνηση, με συστήματα που εφαρμόζονται

για πρώτη φορά στα συγκεκριμένα ηλεκτρικά οχήματα.  

Ο εξοπλισμός του eCitaro είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός.

Διαθέτουν θύρες φόρτισης USB για smartphones, πολυτελή

σχεδίαση ταπετσαρίας καθισμάτων και ξύλινη επένδυση

δαπέδου. Εξίσου παραδειγματικός είναι ο εξοπλισμός

ασφαλείας που βρίσκεται στο λεωφορείο, με χαρακτηριστικά

όπως το ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας ESP, το ενεργό

σύστημα υποβοήθησης πέδησης , το Προληπτικό σύστημα

υποβοήθησης φρεναρίσματος και το νέο σύστημα Sideguard

Assist που εποπτεύει τα πλαϊνά του οχήματος. 

Η συγκεκριμένη εταιρεία δημοσίων μετακινήσεων, η Verkehrs-

betriebe Hamburg-Holstein (VHH) δεν θα μείνει μόνο σε

αυτά τα λεωφορεία, αφού άλλα τέσσερα λεωφορεία eCitaro

καθώς και 17 αρθρωτά λεωφορεία eCitaro G θα εμπλουτίσουν

τη γκάμα της γερμανικής φίρμας στο επόμενο διάστημα.

Αυτά τα λεωφορεία αναμένεται επίσης να παραδοθούν μέχρι

το τέλος του τρέχοντος έτους.

Τα νέα λεωφορεία αποτελούν την πρώτη παρτίδα για τις αστικές μετακινήσεις στο μητροπολιτικό κέντρο του

Αμβούργου. 

Με ηλεκτρικά λεωφορεία 
στο Αμβούργο
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Διαθέτοντας την πληρέστερη γκάμα στην ιστορία της, η Fiat Professional κατάφερε να κατακτήσει το 2019 την

πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά επαγγελματικών αυτοκινήτων.

FIAT PROFESSIONAL 
Πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα 

Ειδικότερα στα Van, τα Fiorino και Doblo αναδείχθηκαν

ως οι απόλυτοι κυρίαρχοι της κατηγορίας, συμβάλλοντας

στην επίτευξη μεριδίου αγοράς άνω του 40%.

Σχεδόν 9 στα 10 επαγγελματικά οχήματα CNG που

πωλήθηκαν το 2019 ανήκουν στη γκάμα της Fiat Pro-

fessional.

Παράλληλα με τη μεγάλη γκάμα επιλογών, η Fiat Pro-

fessional, εστίασε και στις υπηρεσίες προς τους

επαγγελματίες προσφέροντας προνομιακά προγράμματα

εγγύησης και άτοκης χρηματοδότησης.

Το 2020 η γκάμα της Fiat Professional θα εμπλουτιστεί

περαιτέρω με την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του Ducato

προσφέροντας μια σπουδαία επιλογή οικονομίας &

φιλικής προς το περιβάλλον.

Η Fiat Professional κατέκτησε το 2019 την 1η θέση

στην Ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

με μερίδιο 17.6%. Η ευρεία γκάμα μοντέλων και εκδόσεων

σε συνδυασμό με την εστίαση στην παροχή ποιοτικών

υπηρεσιών και τη δυνατότητα προνομιακών προγραμμάτων

χρηματοδότησης κέρδισαν την εμπιστοσύνη των επαγ-

γελματιών που βρήκαν στη Fiat Professional την ιδανική

λύση για τις ανάγκες τους.

Σε μία αγορά που κινήθηκε αυξητικά κατά 9% σε σχέση

με το 2018, η Fiat Professional ενίσχυσε την παρουσία

της κατά 24% παρουσιάζοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα,

ιδιαίτερα στην κατηγορία των Van.

Συγκεκριμένα τα Doblo Cargo και Fiorino Van κατέκτησαν

την 1η και 2η θέση στην κατηγορία τους με ποσοστό

44%. Σε συνδυασμό με τη δυναμική πορεία των Panda

Van, Talento Van και Ducato Van, η Fiat Professional

κατέκτησε μερίδιο 25% στα κλειστά επαγγελματικά αυ-

τοκίνητα.

Ισχυρή ώθηση στην επίδοση της Fiat Professional

έδωσαν και οι εκδόσεις που χρησιμοποιούν για την

κίνηση τους φυσικό αέριο (CNG), όπου σχεδόν 9 στα

10 επαγγελματικά οχήματα που πωλήθηκαν το 2019

ανήκουν στην γκάμα της εταιρείας.   

Συνεχίζοντας και το 2020 την εστίαση της στις ανάγκες

των επαγγελματιών, η Fiat Professional προσφέρει

όλα της τα μοντέλα με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση

και 5 χρόνια οδική βοήθεια. Η συγκεκριμένη κάλυψη

έχει ισχύ για 200.000χλμ. δίνοντας απόλυτη ελευθερία

κινήσεων στον επαγγελματία. Παράλληλα συνεχίζεται

η παροχή άτοκου χρηματοδοτικού προγράμματος μέσω

της FCA Capital, αλλά και άλλων ιδιαίτερα προνομιακών

επιλογών χρηματοδότησης.

Μέσα στο 2020 τις προτάσεις της Fiat Professional θα

πλαισιώσει το νέο Ducato Electric, ένα αμιγώς

ηλεκτροκίνητο επαγγελματικό μοντέλο που θα είναι

διαθέσιμο σε μια ευρεία γκάμα αμαξωμάτων, ενώ για

πρώτη φορά ο χρήστης θα μπορεί  να επιλέξει το

επίπεδο αυτονομίας, αλλά και το σύστημα φόρτισης

που επιθυμεί.

Το Ducato Electric αποτελεί στρατηγικό προϊόν για την

Fiat Professional στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, προ-

σφέροντας μια αποδοτική, αλλά και εξαιρετικά φιλική

προς το περιβάλλον επιλογή στα ελαφρά επαγγελματικά

οχήματα. 






