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ΟΦΑΕ:

Τα μέτρα στήριξης για τις Μεταφορές, η πτώση του

έργου στον κλάδο

Ενημέρωση: 

Τι αλλάζει σε ΚΤΕΟ και πιστοποιητικά ADR

Ενημέρωση: TIR

Ένα βασικό εργαλείο διευκόλυνσης του εμπορίου

κατά τη διάρκεια του Covid-19

Τεχνολογία: Galileo Green Lane App
Nέα εφαρμογή που κάνει ευκολότερη τη διέλευση
στα σύνορα

Τεχνολογία:Car@home
Aγορά επαγγελματικού από το  ...σαλόνι!

Νέα αγοράς:
ΝΕΟ ΜΑΝ Lions City 18E

Το 18μετρο αρθρωτό ξεκινά την εμπορική
του καριέρα

Παρουσίαση: Citroen e-Jumpy
100% ηλεκτρικό!

Παρουσίαση: Peugeot e-Expert
Αποκλειστικά με ρεύμα!

Παρουσίαση
Volvo FΗ16
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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,

Η μηχανή, κουτσά – στραβά, πήρε μπροστά με τον κλάδο των αυτοκινητιστών, των συνεργείων φορ-

τηγών, των εταιρειών ανταλλακτικών για επαγγελματικά οχήματα να δραστηριοποιείται και πάλι, με

ελαφρώς κομμένα τα φτερά.

Ένας κλάδος, που καλώς ή κακώς θα λειτουργήσει, μιας και το μεταφορικό έργο είναι από τη φύση

του δύσκολο να σταματήσει ( αφού η εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων βασίζεται στα φορτηγά και

η χερσαία μεταφορική δραστηριότητα καλύπτει το 85% της οποιαδήποτε μεταφοράς).

Οι μηχανές στο φουλ, τα σχέδια υπ΄ατμόν, για ένα νέο ξεκίνημα, με το ένα πόδι ( τον τουρισμό) ελαφρώς

τραυματισμένο. Σε επίπεδο αυτοκινητοβιομηχανιών, οι μεγαλύτερες φίρμες ετοιμάζουν τις από αναβολή,

λόγω της πανδημίας, πρεμιέρες των νέων τους μοντέλων. Ξεχωρίζει η ταχύτατη πληροφόρηση για τα

ηλεκτρικά βαν της γαλλικής Peugeot και Citroen, όντας δύο φίρμες που θέλουν έως τα τέλη του 2020,

να έχουν στη γκάμα τους, και αν προτείνουν στους επιχειρηματίες, εμπόρους κ.α. μια αμιγώς ηλεκτρική

κίνηση για τη εταιρεία τους. Οι μηδενικοί ρύποι, η αυτονομία και η συνδεσιμότητα θα είναι το νέο πεδίο

ανταγωνισμού ανάμεσα στις αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ, οι χώροι φόρτωσης, μιας και δεν χωρούν

κανένα πεδίο βελτίωσης περνάνε σε δεύτερη μοίρα.

Φέτος, η πανδημία, θα δείξει το σκληρό της πρόσωπο και στην αγορά αυτοκινήτου, με τα επαγγελματικά

οχήματα και τα φορτηγά να δέχονται ένα ισχυρό πλήγμα, ενώ, την μεγαλύτερη πτώση παρουσιάζουν

τα λεωφορεία, αφού, η τουριστική «αδράνεια» ακύρωσε κάθε αλλαγή στόλου στα πούλμαν.

Νέο τεύχος και για το TRUCK&BUS , με ύλη που ποντάρει στην σύγχρονη εποχή της Μεταφοράς, των

νέων μοντέλων κ.α.

Καλή σας ανάγνωση. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

Τα μέτρα στήριξης για τις Μεταφορές, 

η πτώση του έργου στον κλάδο

■ ΟΦΑΕ

Η βιωσιμότητα των επιχειρησέων των οδικών μεταφορών,

οι οποίες αποτελούν την «ραχοκοκκαλιά» της σύγχρονης οι-

κονομίας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως προτεραιότητα

για την επανεκκίνηση του εμπορίου και της εθνικής μας οι-

κονομίας. Οι μεταφορικές επιχειρήσεις, κυρίως οι μικρές

(αυτοαπασχολούμενοι αυτοκινητιστές) και οι μικρομεσαίες

λόγω του μεγέθους τους, δεν δύνανται να ανταπεξέλθουν

στις δραματικές οικονομικές επιπτώσεις του Covid-19.

Ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών έπαιξε

κομβικό ρόλο κατά την διάρκεια της έξαρσης των κρουσμά-

των, με επιχειρήσεις και εργαζόμενους να βρίσκονται στην

«πρώτη γραμμή» των εξελίξεων σε μια προσπάθεια να δια-

τηρήσουν ομαλή την ροή των εμπορευμάτων, συνεισφέ-

ροντας τα μέγιστα τόσο την εύρυθμη λειτουργία της

Εν μέσω της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης στην σύγχρονη παγκόσμια ιστορία,  η
ΟΦΑΕ απευθύνει έκκληση στην Ελληνική Κυβέρνηση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα

εκείνα μέτρα για την στήριξη του κλάδου των οδικών μεταφορών.
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“

Τα μέτρα στήριξης για τις Μεταφορές, η πτώση του έργου στον κλάδο

κοινωνίας όσο και στην διατήρηση της οικονομικής δραστη-

ριότητας σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο.

«Οι επαγγελματίες οδηγοί των φορτηγών παρέμειναν εν κινή-

σει, θέτοντας σε ρίσκο την προσωπική τους ασφάλεια και

υγεία, εκτελώντας αδιάκοπα δρομολόγια τόσο στο εσωτερικό

της χώρας, όσο και στο εξωτερικό, σε χώρες υψηλού κινδύ-

νου, με μοναδικό σκοπό την μεταφορά φαρμακών, υγειονο-

μικού εξοπλισμού, τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης.

Έφτασε όμως πλέον η στιγμή, που ο ίδιος κλάδος έχει ανάγκη

στήριξης και ενίσχυσης, προκειμένου να λειτουργήσει ως μό-

χλος ανάκαμψης της εθνικής μας οικονομίας από τις επιπτώ-

σεις της πανδημίας Covid-19», αναφέρει χαρακτηρικά ο

πρόεδρος της ΟΦΑΕ, Απόστολος Κενανίδης.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες έρευνες, η μείωση των εσό-

δων μιας επιχείρησης οδικών εμπορευματικών μεταφορών

το τελευταίο τρίμηνο, άγγιξε το 50% κατά μέσο όρο.

Τα αντίστοιχα νούμερα στην περίπτωση των επιχειρήσεων

οδικών επιβατικών μεταφορών είναι πολύ πιο δραματικά,

καθώς σε αυτή την περίπτωση η μείωση των εσόδων φτάνει

ως και 100%, με τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ., να βρίσκονται

εκτός λειτουργίας λόγω παντελούς έλλειψης μεταφορικού

έργου.

«Στην δεδομένη χρονική στιγμή το πιο άμεσο πρόβλημα που

αντιμετωπίζουν όσοι δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι η

ρευστότητα, και σε συνδυασμό με την δραματική μείωση της

ζήτησης του μεταφορικού έργου, για πολλές από τις μικρές

επιχειρήσεις τίθεται άμεσα θέμα βιωσιμότητας. Είναι λοιπόν

επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα και τεθεί σε

εφαρμογή ένας μηχανισμός οικονομικής στήριξης των επιχει-

ρήσεων του κλάδου», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΦΑΕ.

Η ΟΦΑΕ κατέθεσε λοιπόν προς την Ελληνική Κυβέρνηση προ-

τάσεις για την εκπόνηση ενός σχεδίου στήριξης του κλάδου

των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβάνοντας προτάσεις για

βραχυπρόθεσμα μέτρα, τα οποία διακρίνονται σε χρηματοοι-

κονομικά και διαρθρωτικά, καθώς και τους μεσοπρόθεσμους

στόχους προτεραιότητας προκειμένου ο κλάδος να λειτουρ-

γήσει ως μοχλός ανάπτυξης και ενίσχυσης της ανταγωνιστι-

κότητας της εθνικής οικονομίας!

 ενημέρωση
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 ενημέρωση


Σε ισχύ τα πιστοποιητικά ADR έως 30 Νοεμβρίου 2020

■ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ADR

■ ΚΤΕΟ: Οι 45 ημέρες παράτασης, τι πρέπει να γνωρίζετε!

■ Η καραντίνα, η πρωτόγνωρη κατάσταση στην οικονομία και ιδιαίτερα τον υγιειονομικό

τομέα της χώρας επέφερε σημαντικές αλλαγές, παρατάσεις, και αναβολές και στον τομέα

των μεταφορικών δραστηριοτήτων.

α) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η προβλε-

πόμενη ημερομηνία διενέργειας του (αρχικού) περιοδικού

τεχνικού ελέγχου όλων των κατηγοριών οχημάτων, τα οποία

ταξινομήθηκαν ως καινούργια στη Χώρα και καθίστανται

υπόχρεα για αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία

του οποίου εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από

Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από την πα-

ραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορ-

Μεταξύ αυτών των αλλαγών αφορά και τα  πιστοποιητικά οδηγών ADR, αλλά και ΣΑΜΜΕ
που έληγαν από 1/3/2020 έως και 1/11/2020, αυτά παρατείνονται κα ισχύουν έως και τις

30 Νοεμβρίου 2020.
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τηγά και τα λεωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν

διεθνείς μεταφορές, τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούρ-

για και καθίστανται υπόχρεα για αρχικό περιοδικό τεχνικό

έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου εμπίπτει εντός της χρο-

νικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020 έως και Πέμπτη

30-4-2020, καθώς και τα φορτηγά και λεωφορεία που ει-

σάγονται ως μεταχειρισμένα προκειμένου να αντικαταστή-

σουν οχήματα των παραπάνω κατηγοριών.

β) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η διάρκεια

ισχύος εκάστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε) κάθε κα-

τηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπί-

πτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020

έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από την παραπάνω ρύθμιση

εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λε-

ωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς με-

ταφορές, ο τεχνικός έλεγχος των οποίων θα εξακολουθεί

να διενεργείται από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα

Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) που διαθέτουν εγ-

κεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού

ελέγχου βαρέων οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες

διατάξεις.

γ) Παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η διάρκεια

ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) κάθε κα-

τηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης της εμπί-

πτει εντός της χρονικής περιόδου από Δευτέρα 16-3-2020

έως και Πέμπτη 30-4-2020. Από την παραπάνω ρύθμιση

εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λε-

ωφορεία αυτοκίνητα οχήματα που εκτελούν διεθνείς με-

ταφορές, των οποίων η έκδοση των Καρτών Ελέγχου

Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) θα εξακολουθεί να πραγματοποιείται

από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου

Οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο) ή τα εξουσιοδοτημένα, για το σκοπό

αυτό, συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

οχημάτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

δ) Όλοι οι ως άνω τεχνικοί έλεγχοι, καθώς και η έκδοση

της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) που λαμβάνουν

χώρα εντός της περιόδου από 16-3-2020 έως και 30-4-

2020, θα διεξάγονται στα Κ.Τ.Ε.Ο. κατόπιν ραντεβού (με

προγενέστερη τηλεφωνική ή άλλη ηλεκτρονική, προς

τούτο, επικοινωνία, όπως μέσω FAX ή e-mail, των κατό-

χων των ανωτέρω οχημάτων), για την αποφυγή συνωστι-

σμού και συνάθροισης κοινού.

“

Σε ισχύ τα πιστοποιητικά ADR έως 30 Νοεμβρίου 2020

■ ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕ ΚΤΕΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ADR
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Ως απάντηση στην παρούσα κρίση του COVID-19, ο Γενικός

Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι: «Πρέπει να

χρησιμοποιούνται καινοτόμα εργαλεία όπως τα ηλεκτρονικά

συστήματα eTIR / eCMR του ΟΗΕ και άλλα εργαλεία που επι-

τρέπουν την ανταλλαγή ηλεκτρονικών πληροφοριών χωρίς

φυσική επαφή και διευκολύνουν τη διασυνοριακή ροή εμπο-

ρευμάτων".

Αυτή είναι μια άμεση απάντηση στην επιστολή της IRU προς

τον κ. Guterres, στην οποία ο Γενικός Γραμματέας Umberto de

Pretto ζήτησε από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων

Εθνών να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη «να χρησιμοποιούν τη

Σύμβαση TIR του ΟΗΕ και συναφή εργαλεία πληροφορικής, τα

οποία επιτρέπουν τη μεταφορά σε ένα ασφαλές περιβάλλον

φορτίου που πραγματοποιείται υπό τελωνειακό έλεγχο και, ως

εκ τούτου, δεν απαιτεί φυσικούς ελέγχους και συνεπώς μει-

ώνει την επαφή μεταξύ των ανθρώπων στα σύνορα ».

Ένα βασικό εργαλείο διευκόλυνσης του εμπορίου

κατά τη διάρκεια του Covid-19

Διαχειριζόμενο από την IRU βάσει εντολής του ΟΗΕ, το TIR είναι η μόνη λύση παγκόσμιας διαμετακόμισης. Με 76

συμβαλλόμενα μέρη σε όλο τον κόσμο, το TIR επιτρέπει την αποστολή εμπορευμάτων από μια χώρα προέλευσης,

μέσω χωρών διέλευσης, σε μια χώρα προορισμού μέσω ενός πολυμερούς, αμοιβαία αναγνωρισμένου συστήματος.

 ενημέρωση

TIR
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Η σημασία του TIR για τη συνέχεια του εμπορίου και

της παγκόσμιας οικονομίας έχει επίσης επισημανθεί

στις πρόσφατα δημοσιευμένες οδηγίες του

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας σχετικά με

τη διεθνή διασυνοριακή διευκόλυνση κατά τη διάρ-

κεια της πανδημίας του COVID-19, που αναπτύχ-

θηκε με την υποστήριξη της IRU. Αυτές οι

κατευθυντήριες γραμμές επικεντρώνονται στη δια-

σφάλιση της ομοιόμορφης εφαρμογής της

Σύμβασης TIR του ΟΗΕ και των σχετικών εργα-

λείων πληροφορικής σε αυτήν την εποχή της παγ-

κόσμιας κρίσης, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις

των περιορισμών της αλυσίδας εφοδιασμού και

επιτρέποντας την απρόσκοπτη διέλευση των οδη-

γών φορτηγών για να διατηρήσουν τη ροή των βα-

σικών προμηθειών.

Η Συμβουλευτική Ομάδα Ιδιωτικού Τομέα του

Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων έχει επίσης

εκδώσει ένα παγκόσμιο έγγραφο σχετικά με τον αν-

τίκτυπο του COVID-19 στο οποίο επεξεργάζεται τον

ζωτικό ρόλο του TIR διασφαλίζοντας ότι οι ιατρικές

προμήθειες και τα καθημερινά προϊόντα φτάνουν σε

όσους τα χρειάζονται.


ΤΙR Ένα βασικό εργαλείο διευκόλυνσης του εμπορίου κατά τη διάρκεια του Covid-19



Χρησιμοποιώντας το σύστημα TIR κατά τη διάρ-

κεια της πανδημίας του COVID-19, οι αρχές και οι

εταιρείες είναι σε θέση να:

• Προστατεύσουν τους οδηγούς και τους τελω-

νειακούς υπαλλήλους καθώς δεν υπάρχουν φυ-

σικοί έλεγχοι ή εκφόρτωση / φόρτωση φορτίου

στα σύνορα

• Επιταχύνουν τη διαδικασία διέλευσης των συ-

νόρων μέσω ειδικών πράσινων λωρίδων για να

επιτρέπετε η γρήγορη μεταφορά βασικών αγα-

θών και καθημερινών προμηθειών

• Έχουν πρόσβαση σε λύσεις χωρίς τη χρήση

χαρτιού μέσω του ηλεκτρονικού eTIR που παρέ-

χει την παρακολούθηση των αποστολών ανά

πάσα στιγμή, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο απάτης

• Επωφεληθούν από την παγκόσμια εμβέλεια της

IRU μέσω του μοναδικού δικτύου μελών της για

την άμεση αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων TIR

• Απολαμβάνουν οικονομικές εγγυήσεις χάρη

στη διεθνή παγκόσμια αλυσίδα εγγυήσεων TIR

που παρέχει έως και 100.000 ευρώ ανά μετα-

φορά στις τελωνειακές αρχές

Τα οφέλη του TIR

Παγκόσμια αναγνώριση 
του ρόλου του TIR





Καθώς αρκετές χώρες έχουν πλέον περάσει στο αποκορύ-

φωμα των εστιών του κορωνοϊού και επιδιώκουν να επα-

νεκκινήσουν ορισμένους τομείς της οικονομίας, το TIR

παρουσιάζει τα καλύτερα μέσα για τη στήριξη της φάσης ανά-

καμψης μετά το COVID-19.

Το TIR μειώνει τους χρόνους μεταφοράς κατά περίπου 60%

και το κόστος έως και 40%. Αυτά τα πλεονεκτήματα μπορούν

να αξιοποιηθούν σωστά για την επανέναρξη των εμπορικών

ροών με σιγουριά και ασφάλεια, και για την υποστήριξη παγ-

κόσμιων, περιφερειακών και εθνικών προσπαθειών για την

επανεκκίνηση της οικονομίας το συντομότερο δυνατό.

«Μια παγκόσμια κρίση όπως η πανδημία του COVID-19 απαι-

τεί παγκόσμια δράση. Το TIR προσφέρει αυτό το είδος παγ-

κόσμιας ανταπόκρισης », σχολίασε ο κ. De Pretto. "Το

σύστημα TIR παρέχει την καλύτερη λύση για την εξασφάλιση

ασφαλών ροών των συναλλαγών κατά τη διάρκεια καθώς

και την περίοδο μετά την πανδημία του COVID-19."

«Εκτιμώ το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων

Εθνών υπενθυμίζει στις κυβερνήσεις παγκοσμίως ότι το TIR

είναι το μόνο παγκόσμιο εργαλείο διευκόλυνσης διαμετακό-

μισης που αποτελεί τον πιο ασφαλή, τον πιο σίγουρο και απο-

τελεσματικό τρόπο μεταφοράς εμπορευμάτων σε όλο τον

κόσμο για περισσότερα από 70 χρόνια», κατέληξε ο κ. De

Pretto.


ΤΙR Ένα βασικό εργαλείο διευκόλυνσης του εμπορίου κατά τη διάρκεια του Covid-19

“

Ένα εργαλείο “κλειδί” για την διευκόλυνση του
διεθνούς εμπορίου
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Galileo Green Lane App
Nέα εφαρμογή που κάνει ευκολότερη 

τη διέλευση στα σύνορα

Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS (GSA), από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προχωρά στη δημιουργία του ‘’Galileo Green Lane App’’ μίας νέας εφαρμογής κινη-

τών τηλεφώνων. Ο στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολύνει τη μετακίνηση εμπο-
ρευμάτων, μειώνοντας τον χρόνο αναμονής στα σύνορα αλλά και να δώσει

προτεραιότητα στη μετακίνηση αγαθών πρώτης ανάγκης. Η εφαρμογή θα συμβάλλει
με αυτό τον τρόπο στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού (COVID-19).

H εφαρμογή Galileo Green Lane, χρησιμο-

ποιεί τις υπηρεσίες εντοπισμού θέσης του

Galileo και λειτουργεί σε δύο επίπεδα, εξυ-

πηρετώντας αφενός τις ανάγκες των αρχών

που ελέγχουν τα σύνορα και αφετέρου τις

ανάγκες των οδηγών φορτηγών.

Απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο

Αναφορικά με τον διασυνοριακό έλεγχο, η

εφαρμογή προσφέρει μία πραγματικού χρό-

νου απεικόνιση της κατάστασης της κίνησης

που επικρατεί στα σύνορα μιας χώρας και

των όμορών της. Ταυτόχρονα, παρέχει στα

κράτη μέλη έναν ιστότοπο που παράγει αυ-

τόματα αναφορές συμβάλλοντας έτσι στη

συμμόρφωση με τις συστάσεις της ΕΕ.

«Το Galileo Green Lane App χρησιμοποι-

ώντας τις δυνατότητες που προσφέρει το ευ-

ρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα Galileo

βοηθά τον GSA εκπληρώσει την αποστολή

του που δεν είναι άλλη από την αντιμετώ-

πιση των οικονομικών και κοινωνικών

προκλήσεων τις οποίες καλείται να διαχει-

ριστεί η Ευρώπη», δήλωσε ο Pascal

Claudel, Αναπληρωτής Εκτελεστικός

Διευθυντής του GSA. Πολλά κράτη μέλη της

Ένωσης χρησιμοποιούν την εφαρμογή

Galileo Green Lane ενώ έχει ήδη δοκιμαστεί

πιλοτικά σε σημεία συνοριακής διέλευσης

της Τσεχίας και της Ουγγαρίας. Άλλες χώρες

όπως: Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία και

Ισπανία αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα

τις δοκιμές.
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● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18122

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καλω-

σορίζει την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και του Οργανισμού για το ευρωπαϊκό

GNSS (GSA), σχετικά με τη δημιουργία της εφαρ-

μογής Galileo Green Lane app. Η εφαρμογή στο-

χεύει στο να δώσει προτεραιότητα στη μεταφορά

συγκεκριμένων εμπορευμάτων καθώς και να

διασφαλίσει τη μεταφορά ειδών πρώτης ανάγ-

κης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι καθώς η

Ελλάδα θα είναι ανάμεσα στις πρώτες χώρες

που θα δοκιμάσουν πιλοτικά την εφαρμογή σε

επιλεγμένα συνοριακά σημεία διέλευσης. Το

Galileo Green Lane App αποτελεί ένα καλό πα-

ράδειγμα για το πως η Ένωση και τα κράτη μέλη

μπορούν να συνεργαστούν με αποτελεσματικό-

τητα προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέ-

πειες αυτής της κρίσης», δηλωσε ο γενικός

γραμματέας Μεταφορών του υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών κος Νίκος

Σταθόπουλος.

Για τους οδηγούς φορτηγών η εφαρμογή προ-

σφέρει, μέσω ενός χάρτη, απεικόνιση σε πραγ-

ματικό χρόνο, της κατάστασης όλων των

ευρωπαϊκών συνόρων υποδεικνύοντας τον

χρόνο που χρειάζονται οι οδηγοί για τη διέλευσή

τους. Γνωρίζοντας εκ των προτέρων τους χρό-

νους αναμονής σε κάθε συνοριακό σημείο διέ-

λευσης, οι εταιρείες εφοδιαστικής (logistics) και

οι οδηγοί θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμ-

ματίσουν ευκολότερα τα δρομολόγιά τους.

Παράλληλα, τα κράτη μέλη μπορούν να ειδοποι-

ήσουν τους οδηγούς μέσω της εφαρμογής για το

αν το φορτίο που μεταφέρουν τους επιτρέπει να

χρησιμοποιήσουν τις λωρίδες προτεραιότητας

(Πράσινες Λωρίδες). Όταν οι οδηγοί πλησιάσουν

μία συγκεκριμένη απόσταση από τα σύνορα,

λαμβάνουν, μέσω της τεχνολογίας geo-fencing,

μία ειδοποίηση από τους συνοριοφύλακες σχε-

τικά με την κατάσταση της κίνησης. Η τοποθεσία

των οδηγών συλλέγεται ανώνυμα, όταν εκείνοι

πλησιάσουν τα σύνορα, για τον σκοπό της καλύ-

τερης απεικόνισης της κατάστασης της κίνησης.

Περισσότερα δεδομένα εισάγονται από εξωτερι-

κές πηγές καθώς και δεδομένα από την κορυ-

φαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα δεδομένων

πραγματικού χρόνου Sixfold. 

Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών συμ-

βάλλει στην ενημέρωση των εταιρειών εφοδια-

σμού και μεταφορών στην Ευρώπη ώστε να

διασφαλίσει ότι η εφαρμογή θα αποτελέσει ένα

εργαλείο για όλους τους τελικούς χρήστες. O

GSA είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό του

έργου με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής και συγκεκριμένα της Γενικής

Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας και

Διαστήματος (DG DEFIS), της Γενικής

Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών για

θέματα σχετικά με τις «Πράσινες Λωρίδες»

Nέα εφαρμογή που κάνει ευκολότερη 
τη διέλευση στα σύνορα

Galileo Green Lane App
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(DG-MOVE), της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης

και Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME), αρμόδιας

για τον συντονισμό των διασυνοριακών αρχών και

τέλος του Κοινού Κέντρου Ερευνών που παρείχε την

τεχνογνωσία για τη χρήση της τεχνολογίας geofenc-

ing.

Η δημιουργία και η πιλοτική δοκιμή της εφαρμογής

ανατέθηκε στην τσέχικη εταιρεία λογισμικών

FoxCom και την αυστριακή εταιρεία δεδομένων

πραγματικού χρόνου SixFold ενώ τον σχεδιασμό της

εφαρμογής επιμελήθηκε η γερμανική εταιρεία

Spacetec Partners. 

Σχετικά με τον Οργανισμό του ευρωπαϊκού GNSS

(GSA) Ο Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS, (GSA),

είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των λειτουργιών,

τη διατήρηση της ασφάλειας και την παροχή υπηρε-

σιών του Galileo (Ευρωπαϊκό Παγκόσμιο

Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης) καθώς και του

EGNOS προς τους πολίτες. O GSA, μέσω της συνερ-

γασίας του με φορείς της βιομηχανίας του διαστήμα-

τος, με παρόχους υπηρεσιών αλλά και με τους

χρήστες, έχει ως αποστολή την πλήρη αξιοποίηση

της επένδυσης  της Ευρώπης στο δικό της

Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης

Galileo. Ταυτόχρονα, προωθώντας την καινοτομία

μέσω της δημιουργίας διαστημικών εφαρμογών και

πολλαπλασιάζοντας τα προερχόμενα από αυτές

οφέλη για τους ευρωπαίους πολίτες και τις επιχει-

ρήσεις, ο GSA προωθεί και εγγυάται τη βιώσιμη οι-

κονομική ανάπτυξη.  

τεχνολογία «



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18124



Car@home
Aγορά επαγγελματικού από το ...σαλόνι!

Με τη πρωτοποριακή υπηρεσία Car@home, η FCA Greece και η FCA BANK,

αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες, διευκολύνοντας μέσω της ψηφιακής 

πρόσβασης τον υποψήφιο αγοραστή να ολοκληρώσει ακόμα και την αγορά

ενός νέου αυτοκινήτου χωρίς να μετακινηθεί από το σπίτι του. 



Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικό-

τερα την περίοδο ισχύος των περιοριστικών μέτρων για

την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, ο Όμιλος

της Fiat Chrysler Automobiles προσφέρει στην Ελλάδα

την υπηρεσία Car@home. Η νέα υπηρεσία αξιοποιώντας

τη σύγχρονη τεχνολογία, επιτρέπει την ολοκλήρωση

όλων των διαδικασιών απόκτησης ενός νέου αυτοκινή-

του από απόσταση, με πολύ απλά βήματα που δεν απαι-

τούν από τον χρήστη καμία μετακίνηση.

Η υπηρεσία Car@home έρχεται να προστεθεί στο ανε-

πτυγμένο ψηφιακό δίκτυο των εταιρειών που εκπροσω-

πεί η FCA Greece (Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth, και

Fiat Professional), οι οποίες προσφέρουν στο κοινό πλη-

ροφορίες, επιλογές διαμόρφωσης αυτοκινήτου (car con-

figurator), όπως επίσης και τη δυνατότητα επικοινωνίας

για οποιαδήποτε διευκρίνιση μέσω του

Εξουσιοδοτημένου Δικτύου Διανομέων σε όλη την

Ελλάδα.

Στο πλαίσιο του Car@home, αρχικά ο ενδιαφερόμενος

έρχεται σε επαφή είτε μέσω της FCA ή απευθείας με τον

Εξουσιοδοτημένο Διανομέα που επιθυμεί μέσω της

φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στις ιστοσελί-
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δες των εταιρειών του Ομίλου (ή και μέσω του

Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών τηλ:800 11 500 800

από σταθερό χωρίς χρέωση και 210 99 88 542 από

κινητό με αστική χρέωση).

Στη συνέχεια εκπρόσωπος του Εξουσιοδοτημένου

Διανομέα προγραμματίζει μια video-κλήση με τον

πελάτη μέσω της εφαρμογής Google Hangouts

Meet. Εκεί ο σύμβουλος πωλήσεων μπορεί να συ-

νομιλήσει, να παρουσιάσει το αυτοκίνητο, τις επιλογές

χρηματοδότησης, ακόμα και να πραγματοποιήσει μια

διερευνητική αξιολόγηση αυτοκινήτου ανταλλαγής

που πιθανόν έχει ο ενδιαφερόμενος, απαντώντας

στις ερωτήσεις του, όπως ακριβώς θα γινόταν και αν

είχαν συναντηθεί εκ του σύνεγγυς στο κατάστημα

πώλησης.

Χάρη στο πλήρες πληροφοριακό υλικό, αλλά και τη

δυνατότητα διαμόρφωσης του αυτοκινήτου, μέσω

του Car@home, ο σύμβουλος πωλήσεων μπορεί να

παρουσιάσει πλήρως το αυτοκίνητο και να διερευ-

νήσει τις ανάγκες του πελάτη, προτείνοντας την κα-

λύτερη δυνατή επιλογή. Η τεχνολογία της

video-κλήσης επιτρέπει την άμεση επαφή με τον συ-

νομιλητή και παράλληλα την επεξήγηση όλων των

χαρακτηριστικών με διαδραστικό τρόπο.      

Το Car@home δεν σταματά όμως απλά στην απο-

στολή πληροφοριών. Μέσω του προγράμματος ο εν-

διαφερόμενος μπορεί λάβει την τελική προσφορά,

δοκιμές του Ειδικού Τύπου σε σχετικά άρθρα και

video, να παραγγείλει το αυτοκίνητο που επιθυμεί,

αλλά και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξόφλησης

ή χρηματοδότησης χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση

του. Συγκεκριμένα, μέσω της FCA Bank, οι λύσεις

χρηματοδότησης παρέχονται και με τη διαδικασία

ηλεκτρονικής υπογραφής απομακρυσμένου τύπου,

με τον αγοραστή να μπορεί να ολοκληρώσει όλες τις

σχετικές ενέργειες ακόμα και από το κινητό του και

χωρίς βεβαίως να μετακινηθεί από το σπίτι του.

Το σύνολο του  Δικτύου Εξουσιοδοτημένων

Διανομέων της FCA Greece έχει ήδη ολοκληρώσει

την απαραίτητη εκπαίδευση σε αυτή την πρωτοπο-

ριακή διαδικασία απόκτησης νέου οχήματος, η οποία

θα είναι πλήρως λειτουργική την προσεχή Τρίτη 21

Απριλίου.

Η Fiat Chrysler Automobiles, μέσα σε εξαιρετικά δύ-

σκολες για όλους συνθήκες, χρησιμοποιεί στο μέγι-

στο βαθμό τις δυνατότητες της σύγχρονης

τεχνολογίας για να προσφέρει το μέγιστο επίπεδο

εξυπηρέτησης και παράλληλα να συνεισφέρει στην

αποτελεσματικότητα των μέτρων ανάσχεσης της διά-

δοσης του COVID-19.



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18126



 >> νέα αγοράς

Το 18μετρο αρθρωτό ξεκινάει την εμπορική του καριέρα

To λανσάρισμα του νέου 18μετρου –αρθρωτού- αστικού λεωφο-

ρείου Lions City 18E από τη MAN Truck & Bus ξεκίνησε και

εκτός από τα γνώριμα πλεονεκτήματα που εγγυάται η γερμανική

φίρμα είναι και αμιγώς ηλεκτροκίνητο.

ΝΕΟ ΜΑΝ Lions
City 18E

Ήδη η MAN Truck & Bus έχει προγραμματίσει

την αποστολή ενός στόλου 15 οχημάτων που θα

ξεκινήσουν σύντομα τα δρομολόγια τους στις

πόλεις της Βαρκελώνης και της Κολωνίας.

Το νέο μοντέλο, όπως και όλα τα σειράς που

προσφέρει στα λεωφορεία η ΜΑΝ εγγυάται την

βέλτιστη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του σε

συνδυασμό με τα εντυπωσιακά οφέλη που προ-

σφέρει η χρήση ενός ηλεκτροκίνητου λεωφο-

ρείου για τις αστικές μεταοκινήσεις.  

Συγκεκριμένα, το νέο λεωφορεία, είναι από τις

ναυαρχίδες της φίρμας, τόσο σε πολυτέλεια όσο

και σε διαστάσεις. Πρόκειται για την 18μετρη –

αρθρωτή- έκδοση του νέου ηλεκτροκίνητου

αστικού λεωφορείου της ΜΑΝ,που μπορεί να

κινείται αμιγώς ηλεκτρικά, με ατού τις μηδενικές

εκπομπές ρύπων κ.α. Κάτω από το πάτωμα του,

το νέο μοντέλο διαθέτει  δύο ηλεκτροκινητήρες

που εδράζονται στον 2ο και τον 3ο άξονα, δια-

σφαλίζοντας μεταξύ άλλων μείωση στο συνο-

λικό Κόστος Συντήρησης του οχήματος.





Στα ατού των μηχανικών του μερών σημειώστε

και την ανάκτηση ενέργειας για την φόρτιση των

μπαταριών του οχήματος και εν κινήσει, κατά τη

διάρκεια του δρομολογίου. 

Σε ισχύ το νέο λεωφορείο προσφέρει μέγιστη

ισχύ από 320 – 480kW, οι εν λόγω ηλεκτροκινη-

τήρες συνδυάζονται με συστοιχία μπαταριών

ιόντων λιθίου (640kWh) που εδράζονται στην

οροφή του οχήματος, διασφαλίζοντας αυτονομία

200 χλμ. (μέγιστη 270 χλμ. υπό ιδανικές συνθή-

κες).

Για την φόρτιση των εν λόγω μπαταριών σε

φορτιστή «CCS» (Combined Charging System»)

θα απαιτούνται μόλις τέσσερις ώρες.

Το νέο λεωφορείο της ΜΑΝ μπορεί να φιλοξε-

νήσει στο εσωτερικό του 120 επιβάτες. Το επί-

σημο εμπορικό του λανσάρισμα του MAN Lions

City E, αναμένεται να γίνεται  θα ξεκινήσει μέσα

στο 4ο 4μηνο του 2020 ενώ, οι παραδόσεις των

18μετρων θα ακολουθήσουν μέσα στο 1ο 6μηνο

του 2021.
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● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18128

100% ηλεκτρικό 
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100% ηλεκτρικό Citroen e-Jumpy



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18130



παρουσίαση

Αυτή η 100% ηλεκτρική έκδοση του Jumpy προσφέ-

ρει στους επαγγελματίες πρακτικές λύσεις για τις νέες

προκλήσεις των μεταφορών σε αστικό περιβάλλον,

αλλά και σε αγροτικές περιοχές. Το ë-Jumpy επιτρέ-

πει σε όλους τους επαγγελματίες να επιχειρούν με νέο

τρόπο, συμμετέχοντας στην ενεργειακή μετάβαση από

τα ορυκτά καύσιμα στις ανανεώσιμες πηγές. 

Ακολουθώντας τα C5 Aircross SUV Hybrid

και Ami, η Citroen συνεχίζει με συνέπεια

την επεκτατική της πολιτική 

«ηλεκτροκίνηση για όλους»,

η οποία θα κορυφωθεί με την 

παρουσίαση  6 ηλεκτροκίνητων μοντέλων

μέσα στο 2020.





230 km στον κύκλο WLTP (με μπαταρία 50 kWh) και 330

km στον κύκλο WLTP (με μπαταρία 75 kWh) το ë-

Jumpy φροντίζει να έχουν οι επαγγελματίες την ενέργεια

που χρειάζονται για τις καθημερινές τους διαδρομές.

Χωρίς κραδασμούς και θόρυβο, με εξαιρετικά ομαλή κί-

νηση.

Η οδήγηση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, έχει λιγότερο

άγχος, καθώς προσφέρει ελευθερία πρόσβασης σε πε-

ριοχές με περιορισμένα όρια εκπομπών CO2. Ο χώρος

φόρτωσης παραμένει αμετάβλητος σε σύγκριση με τις

εκδόσεις του κινητήρα εσωτερικής καύσης, με σημαν-

τικά μειωμένο κόστος χρήσης. Η ηλεκτρική έκδοση του

Jumpy θα φτάσει στις εκθέσεις της Citroën στο δεύτερο

εξάμηνο του 2020, μαζί με την αντίστοιχη του Jumper,

ενώ μέσα στο 2021 θα παρουσιαστεί και η αντίστοιχη

ηλεκτρική έκδοση του Berlingo Van. Με τον τρόπο αυτό,

ολόκληρος ο στόλος των επαγγελματικών αυτοκινήτων

της Citroën θα είναι διαθέσιμος και ως ηλεκτρικός, πα-

ράλληλα με τη διάθεση των γνωστών και αποτελεσμα-

τικών εκδόσεων με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. 
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Citroen e-Jumpy

Με δύο επιλογές σε χωρητικότητα μπαταριών, για αυτονομία 

Η Citroën είναι ο κορυφαίος παίκτης στην αγορά επαγ-

γελματικών οχημάτων με μια μακρά παράδοση 90 ετών.

Είναι δύσκολο να ξεχάσουμε τα εντυπωσιακά σχήματα

στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας που έγραψαν

τις δικές τους χρυσές σελίδες, όπως είναι το 2 CV Van,

το Type H, το C15 και το Berlingo. Η σημερινή γκάμα των

μοντέλων που αποτελείται από τα C3, Jumpy κ.α, ξεχω-

ρίζει για την πρακτικότητα και την ασύγκριτη άνεση που

προσφέρει. Είναι μοντέλα εμπνευσμένα από τις ανάγκες

των επαγγελματιών και προσφέρονται σε ποικιλία δια-

μορφώσεων για την ικανοποίηση κάθε απαίτησης. 

Η μάρκα το 2020 ξεκινά το λανσάρισμα της σειράς των

ηλεκτρικών εκδόσεων για τα επαγγελματικά της μον-

τέλα. Με τον τρόπο αυτό, η Citroën διευρύνει την επιλογή

των ηλεκτρικών οχημάτων που διατίθενται στους επαγ-

γελματίες. Στην ηλεκτρική γκάμα των επαγγελματικών

οχημάτων, θα βρίσκεται το ë-Jumpy που παρουσιά-

στηκε πρόσφατα, η 100% ηλεκτρική έκδοση του Jumper

το τέταρτο τρίμηνο του έτους και μια αμιγώς ηλεκτρική

έκδοση του Berlingo Van μέσα στο 2021. 

Το CITROEN JUMPY που κυκλοφόρησε το 2016 και με

σχεδόν 145.000 πωλήσεις, πρόσφατα ανανέωσε τη

γκάμα του για να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες των

επαγγελματιών. Συνδυάζοντας την ανθεκτικότητα με με-

γάλη χωρητικότητα φόρτωσης, το Citroën Jumpy διαθέ-

τει, μεταξύ άλλων, εξοπλισμό και εκδόσεις ο οποίες

μπορούν να καλύψουν οποιαδήποτε ανάγκη του συγ-

χρόνου επαγγελματία, εξοπλισμό που στοχεύει ειδικά σε

3 τύπους χρήσης: εργοτάξια (με ανυψωμένη ανάρτηση

και αυξημένο ωφέλιμο φορτίο – Πακέτο Chantier), με-

γάλες διαδρομές παράδοσης (με συστήματα βοήθειας

οδηγού, αφιερωμένα στην άνεση και στην ασφάλεια) και

οδήγηση στην πόλη (έκδοση XS με μήκος 4,60μ για  ευέ-

λικτες και άνετες μετακινήσεις).

Έμπνευση από επαγγελματίες

Χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση και τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει το Jumpy τόσο επιτυχη-

μένο, το ë-Jumpy φέρνει μια νέα διάσταση στην άνεση και μεγαλύτερη ευκολία σε οποιονδήποτε

επαγγελματία



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18132



Βασισμένο στην πλατφόρμα πολλαπλών εκδόσεων του Group PSA,

EMP2, η ηλεκτρική έκδοση του Jumpy προσφέρεται με δύο μπαταρίες,

δίνοντας δύο επίπεδα αυτονομίας. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί κάθε επαγ-

γελματίας να επιλέξει αυτό που πραγματικά χρειάζεται και ταιριάζει κα-

λύτερη στη δική του δραστηριότητα. 

● 230 km στον κύκλο WLTP (διατίθεται σε αμάξωμα XS, M, XL) και είναι

εξοπλισμένο με μπαταρία 50 kWh

● 330 χλμ. στον κύκλο WLTP (διατίθεται σε αμάξωμα M και XL) και είναι

εξοπλισμένο με μπαταρία 75 kWh

Με τις δύο επιλογές, το ë-Jumpy είναι το καλύτερο στην κατηγορία του

και ανταποκρίνεται ιδανικά στις προσδοκίες των επαγγελματιών, οι οποίοι

έχουν μέσο όρο καθημερινών μετακινήσεων που κυμαίνεται κοντά στα

300 χλμ. Η εγγύηση για τον ηλεκτροκινητήρα και τη μπαταρία, είναι 8 χρό-

νια ή 160.000 χιλιόμετρα (έως και 70% της χωρητικότητας της μπαταρίας).

Aυτονομία- Μπαταρίες

Η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1 τόνο σε όλες τις εκδόσεις, ο ωφέλιμος όγκος – που είναι ίδιος με των απλών εκδόσεων

του μοντέλου - κυμαίνεται από 4,6 m3 (XS χωρίς Moduwork) έως 6,6 m3 (XL με Moduwork) και ωφέλιμο φορτίο έως 1.275

kg, τοποθετεί το ë-Jumpy μεταξύ των κορυφαίων επιλογών της αγοράς. Το ωφέλιμο πλάτος του ανάμεσα σε τροχούς είναι

1,26 m και καθιστά το ë-Jumpy ικανό να φιλοξενήσει ολόκληρη παλέτα ευρωπαϊκών προδιαγραφών (Ευρωπαλέτα).

Κορυφαίες επιδόσεις στην κατηγορία

Το νέο ë-Jumpy προσφέρει όλα τα πλεονε-

κτήματα της αρχιτεκτονικής που έχει εφαρμο-

στεί στις εκδόσεις με τους κινητήρες

εσωτερικής καύσης. Διατίθεται σε 3 μήκη,

συμπεριλαμβανομένου του νέου XS στα 4,60

m, παρέχοντας ακόμη πιο εύκολη πρόσβαση

στα αστικά κέντρα, ιδίως στις ζώνες χαμηλών

εκπομπών ρύπων και στους ελεύθερους χώ-

ρους στάθμευσης. Οι εκδόσεις του ë-Jumpy

έχουν ύψος 1,90 m για να διασφαλιστεί ότι

αυτό το όχημα μπορεί να πάει εκεί όπου πολ-

λοί ανταγωνιστές δεν μπορούν, όπως υπό-

γειοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων,

εμπορικά κέντρα κ.λπ.

Mεγέθη αμαξώματος
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παρουσίαση

e-Jumpy το 100% ηλεκτρικό Van



Eνσωματώνει πλήρως την

ηλεκτρική  έκδοση στην

υπόλοιπη γκάμα του Jumpy με

στόχο την κορυφή της αγοράς των

BEV (Battery Electric Vehicle). 

Οπτικά, τη διαφορά από τα 

υπόλοιπα Jumpy, κάνει η θύρα

φόρτιση που βρίσκεται στην 

αριστερή μπροστινή πλευρά του

e-Jumpy. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι φόρτισης. Η θύρα φόρτισης που βρίσκεται στο

αριστερό εμπρός φτερό του ë-Jumpy και η φόρτιση λειτουργεί σε λει-

τουργία Park.

#1 Φόρτιση στο σπίτι που απαιτεί καλώδιο λειτουργίας 2 (για φόρτιση

στο σπίτι ή σε χώρο εργασίας ή σε χώρο στάθμευσης)

Συμβατό με μια τυπική υποδοχή 8Α,

Συμβατό με υποδοχή 16Α υψηλής ισχύος, μειώνοντας κατά το ήμισυ το

χρόνο φόρτισης.

#2 Ιδιωτική ή δημόσια ταχεία φόρτιση που απαιτεί εγκατάσταση

Wallbox και καλώδιο λειτουργίας

Καλώδιο 32 A,

Wallbox από 3,7 έως 22 kW,

Φορτίζει από 0 έως 100% σε λιγότερο από 8 ώρες (με Wallbox από

7,4KW).

3# Super-γρήγορη φόρτιση σε δημόσιο σημείο, με καλώδιο ενσω-

ματωμένο στο φορτιστή

Έως 100 kW,

Μπορεί να φορτίσει τη μπαταρία των 50 kWh από 0 έως το 80%, σε 30

λεπτά και αυτή των 75 kWh σε 45 λεπτά.

Φόρτιση
Ο ηλεκτροκινητήρας συλλέγει ενέργεια

από το φρενάρισμα ή κατά την επιβρά-

δυνση του οχήματος, όταν ο οδηγός

δεν πατάει το γκάζι.

● Η ισχύς του είναι 100 kW (136 hp) /

260 Nm

● Μέγιστη ταχύτητα 130 km/h σε όλα

τα προγράμματα οδήγησης (Eco,

Normal, Power)

Στο Normal: όταν χρησιμοποιείται βελ-

τιστοποιεί το εύρος και την απόδοση

Στο Eco: όταν χρησιμοποιείται βελτι-

στοποιεί την κατανάλωση ενέργειας

μειώνοντας την απόδοση του συστή-

ματος θέρμανσης και κλιματισμού,

χωρίς να τα απενεργοποιεί τελείως και

περιορίζει τη ροπή και την ισχύ του κι-

νητήρα

Στο Power: δίνει τη μέγιστη απόδοση

ισχύος 

Στην οδήγηση



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18134

παρουσίαση «

PEUGEOT e-Expert

Aποκλειστικά με ρεύμα!
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H Peugeot εισέρχεται δυναμικά στην ηλεκτροκίνητη
εποχή με την πιο σύγχρονη γκάμα ηλεκτροκίνητων

βαν, ακολουθώντας το πλαίσιο της στρατηγικής
«Power of Choice» της  Peugeot Professionnel.



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18136
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Να σημειωθεί, ότι, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα,

η μέση ημερήσια απόσταση που διανύουν τα ελαφρά

επαγγελματικά οχήματα ( περίπου το 80% των συγκε-

κριμένων οχημάτων), είναι τα 200χλμ, οπότε, η αυτο-

νομία των 300+ χλμ που προσφέρει το e-Expert είναι

αρκούντως ικανοποιητική για τις καθημερινές επαγγελ-

ματικές δραστηριότητες. 

Επίσης, ο οδηγός θα μπορεί να επιλέξει ανάμεσα από

τρεις διαφορετικές διαμορφώσεις ισχύος. Την Eco με

ισχύ 60 kW, την Normal με 80 kW  και την Power με

100 kW.

Στον τομέα των επιδόσεων, το e-Expert αγγίζει σε τε-

λική τα 130 χλμ/ώρα ενώ, η επιτάχυνση του από τα 0-

100χλμ έρχεται σε 13’’.

Το e-Expert θα είναι διαθέσιμο με δύο επιλογές μπα-

ταριών (50 kWh ή 75 kWh) με τη μέγιστη αυτονομία του

να διαμορφώνεται αντίστοιχα στα 230 ή 330 χλμ., πάντα

με βάση το πρωτόκολλο WLTP.

“ Συγκεκριμένα, η νέα πρόταση της Peugeot
Professionnel έρχεται να κερδίσει τις εντυπώσεις με

βασικό ατού την ιδιαίτερα μεγάλη αυτονομία του, μετά
από μια πλήρη φόρτιση, η οποία αγγίζει, σύμφωνα με

την φίρμα τα 330 χλμ. 

Το e-Expert θα φορτίζει – ανάλογα με τον

τρόπο σύνδεσης – από 4,5 έως και 11,5

ώρες, με την ταχεία φόρτιση να πραγμα-

τοποιείται σε 30 λεπτά για το 80% της

ενέργειας των μπαταριών του ( 45 λεπτά

για την μπαταρία των 75kWh).

Το γαλλικό επαγγελματικό όχημα υπο-

στηρίζει φορτία με ωφέλιμο φορτίο έως

1275 κιλά ή 6,6 κυβικά μέτρα.
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Στα πρακτικά σημεία του , η έκδοση του διπλού καθίσματος για τον συ-

νοδηγό, που επεκτείνει το ωφέλιμο μήκος του χώρου φόρτωσης κατά

1,16μ.  Στην εξωτερική του σχεδίαση υπάρχουν και μικρές διαφορές

σε σχέση με την απλή εκδοχή. Το «e-Expert» έχει νέα μάσκα, ενώ, στο

αριστερό φτερό του υπάρχει μια υποδοχή για τη φόρτιση των μπατα-

ριών του. Επίσης, στο εσωτερικό του δεσπόζει το πάνελ μέσω του

οποίου μπορεί να ελέγχει την αυτονομία του οχήματος κ.α. ενώ, μέσω

της οθόνης αφής ο οδηγός χειρίζεται το σύστημα πλοήγησης  TomTom

Traffic Connected 3D Navigation ενώ το σύστημα πολυμέσων είναι

συμβατό με το  MirrorScreen, το Apple CarPlay και Android Auto.



“Οι μπαταρίες θα συνοδεύονται 
από εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χλμ. 

Το e-Expert θα ξεκινήσει 
τις πωλήσεις του το δεύτερο 

εξάμηνο του 2020.



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18138

παρουσίαση «



VOLVO FH16 
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Το νέο εμβληματικό φορτηγό ανήκει στην
επόμενη γενιά των οχημάτων της Volvo

Trucks τα οποία είναι σχεδιασμένα 
με γνώμονα τον οδηγό.

Τι αλλάζει στο νέο, δημοφιλές φορτηγό



● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18140
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"Το Volvo FH16 προσφέρει όλα όσα περιμένετε από ένα

φορτηγό Volvo και πολλά περισσότερα, ενισχύοντας έτσι

την κυρίαρχη θέση μας στις βαριές και απαιτητικές μετα-

φορές μεγάλων αποστάσεων", προσθέτει.

Η τολμηρή εξωτερική σχεδίαση αντικατοπτρίζει τις έξυπνες

τεχνολογίες του

Το εξωτερικό του νέου φορτηγού χαρακτηρίζεται από προ-

βολείς σχήματος V, οι οποίοι διαθέτουν λεπτομέρειες που

θυμίζουν κρύσταλλο, παραπέμποντας στην έξυπνη τεχνο-

λογία στην οποία βασίζονται τα φορτηγά. Η ισχυρή προσω-

πικότητα και η κληρονομιά του εμβληματικού Volvo FH16

ενισχύεται από το νέο σχεδιασμό της μάσκας, ενώ οι προ-

βολείς έχουν μετατοπιστεί ελαφρά προς τα έξω προκειμέ-

νου να δώσουν στο όχημα τόσο βελτιωμένη αεροδυναμική

όσο και ισχυρό παράστημα.

"Στο νέο Volvo FH16 έχουμε αναβιώσει τα πλέον εμβλημα-

τικά στοιχεία σχεδιασμού από τις προηγούμενες γενιές μας

και τα έχουμε ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Με τους προ-

βολείς νέας τεχνολογίας, για παράδειγμα, τονίσαμε αυτό το

χαρακτηριστικό γνώρισμα των φορτηγών μας , ενώ ολό-

κληρο το μπροστινό μέρος του φορτηγού έχει επανασχε-

διαστεί ώστε να προσδίδει μια ισχυρότερη εικόνα", εξηγεί

ο Ismail Ovacik, Chief Designer Exterior της Volvo Trucks.

"Πιο τολμηρό, πιο εξελιγμένο και σίγουρο, το εξωτερικό του

Volvo FH16 αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι αυτό το φορτηγό

είναι περισσότερο συνδεδεμένο και ευφυές από ποτέ", λέει.

“"Το Volvo FH16 είναι πραγματικά ένα κορυφαίο
φορτηγό που μπορεί να ανταπεξέλθει στις πλέον

απαιτητικές εφαρμογές και ταυτόχρονα να 
προσφέρει σε πελάτες και οδηγούς κορυφαίες

επιδόσεις σε όλους τους τομείς", δηλώνει ο Roger
Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks. "Με τη νέα

γενιά, δημιουργήσαμε φορτηγά που δεν κάνουν
συμβιβασμούς μεταξύ ισχύος και οικονομίας 

καυσίμου, άνεσης και στυλ".



Εντελώς νέα καμπίνα, με ανθεκτικό εξωτερικό

Βελτιωμένη ευελιξία και παραγωγικότητα
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Το εσωτερικό του νέου Volvo FH16 έχει σχεδιαστεί ειδικά για

τους οδηγούς και έχει ανανεωθεί με νέα χρώματα και στοι-

χεία διακόσμου που έχουν τόσο την εμφάνιση όσο και την

αίσθηση της ποιότητας και της αποκλειστικότητας. Το ανα-

βαθμισμένο ταμπλό περιλαμβάνει πρακτικούς νέους απο-

θηκευτικούς χώρους και πλήρως ψηφιακή οθόνη οργάνων

υψηλής ανάλυσης 12 ιντσών. Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει

μεταξύ τεσσάρων διαφορετικών προβολών οθόνης, ανά-

λογα με τις περιστάσεις οδήγησης και τις πληροφορίες που

επιθυμεί να εμφανίζονται.

Η καμπίνα μπορεί να εφοδιαστεί με πλευρική οθόνη 9 ιντσών

που παρέχει δυνατότητες Infotainment, υποβοήθησης πλοή-

γησης, μεταφορικών πληροφοριών και παρακολούθησης ει-

κόνας από τις κάμερες. Η οθόνη είναι εύκολα προσβάσιμη

από τη θέση του οδηγού. Ο χειρισμός των δυνατοτήτων

αυτών μπορεί να γίνεται με διάφορους τρόπους: με κουμπιά

στο τιμόνι, μέσω φωνητικού ελέγχου ή απευθείας μέσω της

οθόνης αφής και του πίνακα οργάνων.

Τόσο η οθόνη οργάνων όσο και η πλευρική οθόνη μπορούν

να ρυθμιστούν σε πολλές γλώσσες.

Στα νέα φορτηγά, το I-Shift έχει επανασχεδιαστεί και διαθέτει

χαρακτηριστικά ανώτερης κατηγορίας και περιλαμβάνει λυ-

χνίες επιλογής ταχυτήτων και νέες λειτουργίες οδήγησης για

βέλτιστη απόδοση.

Ένα ανανεωμένο και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον οδήγησης

Βελτιωμένη ευελιξία και παραγωγικότητα

Η αυξημένη ικανότητα φόρτωσης του εμπρόσθιου άξονα και οι εμπρόσθιοι και πίσω άξονες του διαφορικού με αυξη-

μένες γωνίες στροφής, ενισχύουν τόσο την ευελιξία όσο και την παραγωγικότητα του νέου Volvo FH16. Μια νέα διάταξη

αξόνων με ικανότητα φόρτωσης 38 τόνων διατίθεται επίσης για ιδιαίτερα απαιτητικές μεταφορές.
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Το νέο Volvo FH16 διαθέτει προβολείς με προσαρ-

μοζόμενη υψηλή δέσμη φωτός που παρέχουν

αυξημένη ασφάλεια για όλους τους χρήστες του

οδικού δικτύου, απενεργοποιώντας αυτόματα

επιλεγμένα τμήματα των LED της υψηλής δέσμης

φωτός όταν το όχημα πλησιάζει σε αντιθέτως κι-

νούμενα οχήματα ή σε προπορευόμενο όχημα. Η

υψηλή δέσμη φωτός προσαρμόζεται όταν η κά-

μερα και το ραντάρ εντοπίσουν άλλα οχήματα ή

όταν η κάμερα ανιχνεύσει αλλαγές στην ποσότητα

του φωτός γύρω από το φορτηγό.

Η ασφάλεια βελτιώνεται ακόμα περισσότερο με το

Downhill Cruise Control, το οποίο ορίζει μια μέγι-

στη ταχύτητα για να αποτρέψει την άσκοπη επιτά-

χυνση κατά την κίνηση στην κατηφόρα, και τον

ενεργό αυτόματο πιλότο που πλέον λειτουργεί σε

όλες τις ταχύτητες, ακόμα και στα μηδέν χλμ/ώρα.

Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα πέδησης

(EBS), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για χαρα-

κτηριστικά ασφαλείας όπως το Σύστημα προειδο-

ποίησης μετωπικής πρόσκρουσης με φρένο

έκτακτης ανάγκης και το Ηλεκτρονικό σύστημα

ελέγχου ευστάθειας, προσφέρεται τώρα ως στάν-

ταρ εξοπλισμός στο νέο φορτηγό. Το Volvo

Dynamic Steering με τα συστήματα ασφαλείας

Υποβοήθησης λωρίδας και Υποβοήθησης ευστά-

θειας, είναι επίσης διαθέσιμο ως προαιρετικός

εξοπλισμός.

Το νέο Volvo FH16 διαθέτει επίσης σύστημα ανα-

γνώρισης πινακίδων σήμανσης του οποίου οι εν-

δείξεις εμφανίζονται στην οθόνη οργάνων. Το

σύστημα ανιχνεύει ενδείξεις όπως απαγορευτικά

προσπεράσματος, ενδείξεις είδους οδού και όρια

ταχύτητας.

Η ορατότητα μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισ-

σότερο με την προσθήκη κάμερας στην πλευρά

του συνοδηγού, η οποία παρέχει μια συμπληρω-

ματική εικόνα της πλευράς του φορτηγού στην

πλευρική οθόνη.

Προβολείς με προσαρμοζόμενη υψηλή δέσμη φωτός





Συνδυάζοντας έναν ισχυρό κινητήρα 16 λίτρων με έως και 750 ίππους, με βελτιωμένη ευελιξία,

την τελευταία τεχνολογία ασφάλειας και καλύτερη υποστήριξη των οδηγών, το νέο Volvo FH16

προσφέρει εξαιρετική παραγωγικότητα για τις πλέον απαιτητικές μεταφορικές εργασίες.

Ο τέλειος συνδυασμός για απαιτητικές εργασίες

Η ταχεία ανάπτυξη των συνδεδεμένων υπηρεσιών παρέχει στις μεταφορικές εταιρείες πρωτό-

γνωρους τρόπους για την αύξηση του χρόνου διαθεσιμότητας και τη βελτιστοποίηση της χρήσης

των οχημάτων.

Η Volvo Trucks παρουσιάζει την Έκδοση Flexi Χρυσού Συμβολαίου συντήρησης Volvo που προ-

σφέρει την ίδια κάλυψη με το Χρυσό συμβόλαιο συντήρησης Volvo, με το ίδιο προβλέψιμο κό-

στος, αλλά με πολύ μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της

επιχείρησης. Το μηνιαίο κόστος είναι κυμαινόμενο, χάρη σε ένα εύρος ευελιξίας 40% για τα εκτι-

μώμενα ετήσια διανυόμενα χιλιόμετρα. Με τον τρόπο αυτό οι μεταφορείς διαθέτουν μεγαλύτερη

ευελιξία προσαρμογής των δραστηριοτήτων τους σε εποχιακές αλλαγές και σε διακυμάνσεις

της ζήτησης.

"Πολλές εταιρείες μεταφορών χρειάζονται μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τα συμβόλαια συν-

τήρησης. Τώρα έχουμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε δυναμικές και συνδεδεμένες λύσεις

όπως αυτή", λέει ο Thomas Niemeijer, Business Development Manager, Service Contracts,

Volvo Trucks.

Η Έκδοση Flexi Χρυσού Συμβολαίου συντήρησης Volvo είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες αγορές

και θα παρουσιαστεί σταδιακά σε νέες αγορές.

Το νέο συμβόλαιο συντήρησης συμβάλλει στη βελτίωση της ρευστότητας των πελατών
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Στοιχεία για το νέο Volvo FH16

• Καμπίνες: Χαμηλή καμπίνα με κρεβάτι, καμ-

πίνα με κρεβάτι, Globetrotter, Globetrotter XL

και Globetrotter XXL. Πακέτα εξωτερικού και

εσωτερικού εξοπλισμού για ξεχωριστό σχεδια-

σμό.

• Κινητήρες: Οι πετρελαιοκινητήρες διατίθενται

με διαφορετικές αντιρρυπαντικές προδιαγρα-

φές. Ο D16K με προδιαγραφές Euro 6 Step D

διατίθεται με 550 ίππους / 2800 Nm, 650 ίππους

/ 3150 Nm και 750 ίππους / 3550 Nm.

• Σύστημα αλλαγών ταχυτήτων: I-Shift με πα-

κέτα λογισμικού για διαφορετικούς τομείς

εφαρμογής.



Η Ford δίνει λύσεις για αγορά
επαγγελματικού

Με την πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα

υπηρεσία λειτουργικής μίσθωσης οχημάτων

Ford Lease, η Ford Motor Ελλάς συμπληρώνει

ιδανικά το σύνολο των εξειδικευμένων προϊόν-

των και υπηρεσιών που προσφέρει τα τελευταία

χρόνια στους Έλληνες καταναλωτές που επιθυ-

μούν να αποκτήσουν εύκολα, γρήγορα, αλλά και

με τους πιο ευνοϊκούς όρους, το νέο επαγγελ-

ματικό τους αυτοκίνητο.

Το καινοτόμο πρόγραμμα Ford Lease είναι δια-

θέσιμο για όλα τα επαγγελματικά οχήματα Ford

και απευθύνεται τόσο σε επιχειρηματίες, όσο και

σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Ανεξάρτητα λοιπόν από το μέγεθος και το είδος

της επιχείρησης σας, η υπηρεσία Ford Lease

έρχεται να υποστηρίξει όλες τις επαγγελματικές

σας ανάγκες και απαιτήσεις με τον καλύτερο

τρόπο και με τους πιο ευνοϊκούς όρους της αγο-

ράς από το πρώτο κιόλας όχημα που θα επιλέ-

ξετε.

Και πάνω απ’ όλα, με σταθερό μίσθωμα!

Τα διαθέσιμα προγράμματα προσφέρουν μεταξύ

άλλων σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

Προγραμματισμένη συντήρηση στο Επίσημο

Δίκτυο Ford

Μικτή ασφάλιση οχήματος

Τέλη κυκλοφορίας

Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης

Κάρτα καυσαερίων

Οδική βοήθεια

Ποτέ άλλοτε στο παρελθόν η μίσθωση ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου δεν

ήταν πιο εύκολη και συμφέρουσα για κάθε εταιρεία, ελεύθερο επαγγελματία

ή επιχειρηματία!

● ΜΑΪΟΣ 2020 ● #18144





Τα εργοστάσια της Volvo Trucks στην Σουηδία και το Βέλγιο, η λειτουργία των οποίων είχε διακοπεί

από τα μέσα Μαρτίου, ξεκίνησαν σταδιακά την παραγωγή. Οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν

την αύξηση της παραγωγής είναι οι παραγγελίες, η λειτουργία των προμηθευτών μας και η

τρέχουσα νομοθεσία για την κοινωνική απόσταση που αποσκοπεί στον περιορισμό της εξάπλωσης

του κοροναϊού. 

Η Volvo Trucks ξεκινάει 

και πάλι τη παραγωγή φορτηγών 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης που προκλήθηκε από

την εξάπλωση του κοροναϊού τα περισσότερα συ-

νεργεία της Volvo Trucks σε ολόκληρο τον κόσμο

συνέχισαν να λειτουργούν. Στην Ελλάδα οι πελάτες

μας είχαν πρόσβαση σε όλα τα συνεργεία μας. Παρ’

όλα αυτά τα εργοστάσιά μας στην Ευρώπη σταμάτη-

σαν αναγκαστικά την παραγωγή στα μέσα Μαρτίου,

όταν διαταράχθηκε η παγκόσμια εφοδιαστική αλυ-

σίδα.

Από την Δευτέρα 27 Απριλίου, η παραγωγή ξεκίνησε

σταδιακά στα εργοστάσια της Σουηδίας και του

Βελγίου. Η ασφάλεια των εργαζομένων παραμένει

προτεραιότητα για την Volvo Trucks, για αυτό και

εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα και οι κανονισμοί

που έχουν θεσπιστεί για να διασφαλιστεί η ασφάλεια

του προσωπικού.

Όλα τα μέτρα εφαρμόζονται σε αυστηρή συμμόρ-

φωση με τους κανονισμούς για να διασφαλιστεί η

ασφάλεια όλου του προσωπικού.   

H Volvo Trucks θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους

επαγγελματίες του κλάδου των μεταφορών οι οποίοι

εργάζονται σκληρά για να μην μας λείψουν τρόφιμα,

φάρμακα και όλα τα απαραίτητα αγαθά που χρειαζό-

μαστε. 

«Εν μέσω αυτής της πρωτοφανούς κρίσης, oι επαγ-

γελματίες του κλάδου των μεταφορών, οι οδηγοί

φορτηγών και οι τεχνικοί έχουν κάνει ηρωικές προ-

σπάθειες και η δική μας δουλειά είναι να τους στη-

ρίξουμε για να συνεχίσουν να κάνουν τη δική τους»

όπως αναφέρει ο κύριος Φίλιππος Μενάγιας,

Διευθυντής Κλάδου Επαγγελματικών Οχημάτων και

Μηχανημάτων του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη
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