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Nέοι κανόνες για τις μεταφορές



“

“

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε «πράσινο φως» για τους «πράσινο φως» για τους

αναθεωρημένους κανόνες που θα βελτιώσουν τις εργασιακές συνθήκες των οδηγών

και θα θέσουν τέλος στη στρέβλωση του ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε «πράσινο φως» για τους ανα-

θεωρημένους κανόνες που θα βελτιώσουν τις εργασιακές συν-

θήκες των οδηγών και θα θέσουν τέλος στη στρέβλωση του

ανταγωνισμού στις οδικές μεταφορές.

Την Τετάρτη το απόγευμα οι ευρωβουλευτές ενέκριναν και τις τρεις

νομοθετικές πράξεις χωρίς τροπολογίες, στη μορφή που αυτές

είχαν εγκριθεί.  Η πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο επιτεύχθηκε

τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι αναθεωρημένοι κανόνες για την απόσπαση οδηγών, τον χρόνο

οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών, καθώς και

για την αποτελεσματικότερη επιβολή των κανόνων σχετικά με το

καμποτάζ (δηλαδή τις μεταφορές εμπορευμάτων οι οποίες πραγ-

ματοποιούνται προσωρινά από μεταφορείς με έδρα σε τρίτη χώρα)

έχουν στόχο να θέσουν τέλος στη στρέβλωση του ανταγωνισμού

όσον αφορά τον τομέα των οδικών μεταφορών και να εξασφαλί-

σουν καλύτερες συνθήκες ανάπαυσης για τους οδηγούς.

 ενημέρωση

■ Ψηφίστηκαν από το Ευρωπαικό Κοινοβούλιο
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“

Νέοι κανόνες για τις μεταφορές



Με τους νέους κανόνες εξασφαλίζονται κα-

λύτερες συνθήκες ανάπαυσης και οι οδηγοί

έχουν τη δυνατότητα να περνούν περισσό-

τερο χρόνο στον τόπο κατοικίας τους. Οι εται-

ρείες θα πρέπει να οργανώνουν τα

χρονοδιαγράμματά τους με τρόπο ώστε οι

οδηγοί στις διεθνείς εμπορευματικές μετα-

φορές να μπορούν να επιστρέφουν σπίτι σε

τακτά χρονικά διαστήματα - κάθε τρεις ή τέσ-

σερις εβδομάδες, ανάλογα με το πρόγραμμα

εργασίας. Επίσης, ορίζεται ότι η υποχρεωτική

εβδομαδιαία ανάπαυση δεν μπορεί να πραγ-

ματοποιείται στην καμπίνα του φορτηγού. Αν

αυτή η περίοδος ανάπαυσης πραγματοποιεί-

ται μακριά από τον τόπο κατοικίας, οι εται-

ρείες πρέπει να καταβάλουν τα σχετικά

έξοδα διαμονής.

Οι ταχογράφοι των οχημάτων θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή

των συνοριακών διελεύσεων με σκοπό την καταπολέμηση της απάτης.

Για να αποφευχθούν περιστατικά συστηματικού καμποτάζ, θεσπίζεται

περίοδος αναμονής τεσσάρων ημερών προτού να είναι ξανά δυνατή

η διεξαγωγή επιπλέον μεταφορών στην ίδια χώρα με το ίδιο όχημα.

Για να καταπολεμηθεί η χρήση εικονικών εταιρειών, οι επιχειρήσεις

οδικών εμπορευματικών μεταφορών θα πρέπει να είναι σε θέση να

αποδείξουν ότι δραστηριοποιούνται ουσιαστικά στο κράτος μέλος στο

οποίο είναι εγγεγραμμένες. Ακόμη, σύμφωνα με τους νέους κανόνες,

τα φορτηγά θα είναι υποχρεωμένα να επιστρέφουν στο επιχειρησιακό

κέντρο της εταιρείας τους κάθε οκτώ εβδομάδες. Η χρήση ελαφρών

επαγγελματικών οχημάτων άνω των 2,5 τόνων θα ρυθμίζεται επίσης

από τις διατάξεις της ΕΕ για τους μεταφορείς, συμπεριλαμβανομένου

του εξοπλισμού των ημιφορτηγών με ταχογράφο.

■ Καλύτερες εργασιακές συνθήκες

■ Δικαιότερος ανταγωνισμός και καταπολέμηση των

παράνομων πρακτικών
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“

Νέοι κανόνες για τις μεταφορές



Οι κανόνες που εγκρίθηκαν θα τεθούν σε ισχύ

μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη

Εφημερίδα της ΕΕ μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Οι κανόνες για την απόσπαση θα εφαρμοστούν 18

μήνες αφού τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία. Οι κα-

νόνες για τις περιόδους ανάπαυσης, συμπεριλαμ-

βανομένης της επιστροφής των οδηγών, θα

εφαρμοστούν 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση της

νομοθετικής πράξης. Οι κανόνες για την επι-

στροφή των φορτηγών και για τις άλλες αλλαγές

όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά θα εφαρ-

μοστούν 18 μήνες αφού τεθεί σε ισχύ η νομοθε-

τική πράξη για την προστασία της πρόσβασης στην

αγορά.

Οι νέοι κανόνες θα δημιουργήσουν ένα σαφές νομικό

πλαίσιο ώστε να αποφευχθούν οι διαφορετικές προσεγ-

γίσεις από κάθε κράτος μέλος, ενώ επίσης θα εξασφα-

λίσουν δίκαιες αμοιβές για τους οδηγούς. Οι κανόνες για

την απόσπαση θα ισχύουν τόσο στο καμποτάζ όσο και

στις διεθνείς μεταφορές, με εξαίρεση τη διαμετακόμιση,

τις διμερείς μεταφορές και τις διμερείς μεταφορές με

δύο επιπλέον φορτώσεις ή εκφορτώσεις.

■ Επόμενα βήματα

■ Σαφείς κανόνες για την απόσπαση οδηγών, 

διασφάλιση της μισθολογικής ισότητας
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Ποιες χώρες κινδυνεύουν 

από τις αλλαγές στις Μεταφορές 

■ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

■ H Βουλγαρία, η Κύπρος, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία και η

Ρουμανία εκφράζουν βαθύ προβληματισμό ως προς το ενδεχόμενο συμφωνία για την

πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα να έρχεται σε αντίθεση με τη βασική ελευθερία

παροχής υπηρεσιών στην ενιαία αγορά, την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζο-

μένων καθώς και τις βασικές πολιτικές και στόχους της ΕΕ για το κλίμα.

Πιο συγκεκριμένα, η απαίτηση επιστροφής των βαρέων

οχημάτων στο κράτος μέλος εγκατάστασης τουλάχιστον

μία φορά ανά οκτώ εβδομάδες έρχεται σε αντίθεση με

τους φιλόδοξους στόχους της ΕΕ για το κλίμα, οι οποίοι τέ-

θηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της νέας

Πράσινης Συμφωνίας στις 11 Δεκεμβρίου 2019.

H υποχρέωση αυτή, θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση

του αριθμού των διαδρομών χωρίς φορτίο που εκτελούν

τα φορτηγά στους ευρωπαϊκούς δρόμους και, ακολού-

θως, σε σημαντική αύξηση των εκπομπών CO2 από τον

τομέα των μεταφορών. Ο τομέας αυτός ευθύνεται ήδη για

περίπου το ένα τέταρτο των εκπομπών αερίων θερμοκη-

πίου στην ΕΕ.

Παρά τις προσπάθειές να επισημάνουμε τα σημεία αυτά

και παρά τα επιστημονικά στοιχεία που προκύπτουν από

μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια

υποχρέωση στην αύξηση των διαδρομών χωρίς φορτίο

και των εκπομπών CO2, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση για

τον αντίκτυπο που αναμένεται να έχει η εν λόγω διάταξη

και κάθε ορθολογικό επιχείρημα απορρίπτεται.
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“

Ποιες χώρες κινδυνεύουν από τις αλλαγές στις Μεταφορές 

Ταυτόχρονα, παρά το ότι, σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βελ-

τίωση της νομοθεσίας, απαιτείται να διενεργείται αξιολόγηση του

αντικτύπου σε επίπεδο ΕΕ για κάθε τέτοιο μέτρο, δεν έχει υπο-

βληθεί ακόμη καμία τέτοια εκτίμηση. Τα οχήματα που επιστρέ-

φουν στο κράτος μέλος εγκατάστασης αποτελούν ένα μόνο

παράδειγμα υπερβολικά περιοριστικών μέτρων που εισάγουν

διακρίσεις στο πλαίσιο της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινη-

τικότητα. Έχουμε παρόμοιους προβληματισμούς και για τους πε-

ριορισμούς που υπάρχουν στις ενδομεταφορές με τη μορφή

υπερβολικά μακράς περιόδου αναμονής. Αυτή η περίοδος ανα-

μονής ισοδυναμεί με μέτρο προστατευτισμού, το οποίο θα έχει

μάλλον αρνητικό αντίκτυπο στην ενιαία αγορά.

Η υποχρέωση επιστροφής των φορτηγών καθώς και οι περιο-

ρισμοί που επιβάλλονται στις ενδομεταφορές θα παράγουν, σύμ-

φωνα με εκτιμήσεις αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων,

εκατομμύρια επιπρόσθετους τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο προβληματισμού είναι ότι η υπο-

χρεωτική επιστροφή του οχήματος θα θέσει σε μειονεκτική θέση

κράτη μέλη που λόγω της γεωγραφικής τους θέσης θα αντιμε-

τωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην παροχή υπηρεσιών μετα-

φορών με φορτηγά στην ενιαία αγορά, καθώς τα οχήματά τους

θα πρέπει να καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις και να

ξεπερνούν σημαντικά φυσικά εμπόδια, ιδίως όταν πρόκειται για

νησιά

.Ο αθέμιτος ανταγωνισμός από φορείς εκμετάλλευσης τρίτων

χωρών αποτελεί επίσης έναν παράγοντα που δεν έχει εξεταστεί

δεόντως. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο,

δεδομένου ότι η λύση που θα υιοθετηθεί θα έχει μακροπρόθε-

σμες επιπτώσεις όχι μόνο στον τομέα των μεταφορών, αλλά και

στην οικονομία της ΕΕ συνολικά.

Στον τομέα των μεταφορών αξίζει ένα δίκαιο και ισχυρό ενω-

σιακό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο θα τονώσει περαιτέρω την

ανάπτυξή του, εξασφαλίζοντας παράλληλα ρεαλιστικούς και

εφαρμόσιμους κανόνες. Αντί για ισορροπημένες διατάξεις και

μια πραγματική συμβιβαστική λύση, η προσωρινή συμφωνία

επιβάλλει περιοριστικά, δυσανάλογα μέτρα και μέτρα προστα-

τευτισμού.

Η πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα συνιστά βασικό φά-

κελο για την ευρωπαϊκή ενιαία αγορά καθώς και για τον τομέα

των οδικών μεταφορών.
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Αναθεώρηση στον ΚΟΚ

προμηνύει ο Κεφαλογιάννης
■ Σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

(ΙΜΕΤ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και στο

πλαίσιο του πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Horizon 2020, SAFE STRIP –

Safe  and green Sensor Technologies for  self-explaining and forgiving Road

Interactive», ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, 

αναφέρθηκε και στις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

που επεξεργάζεται και προωθεί η Πολιτεία.

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού

Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 – 2030, που θα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις δεσμευ-

τικού χαρακτήρα από όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυ-

ματισμών κατά 50% μέσα στην επόμενη 10ετία.

 ενημέρωση





Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται είναι και η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις

σημαντικότερες παρεμβάσεις σε αυτόν να αφορούν:
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• Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ ανά βαθμό

επικινδυνότητας, με έμφαση σε αυτές που αυξάνουν την

πιθανότητα θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.

• Διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την

οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος.

•Μείωση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων στις κατοι-

κημένες περιοχές.

• Ενσωμάτων νέων κατηγοριών οχημάτων, όπως π.χ. η

μικροκινητικότητα.

• Ρύθμιση πλαισίου ασφαλούς κυκλοφορίας για πατίνια,

αυτοπροωθούμενα οχήματα τύπου Segway ή ηλεκτρικά

ποδήλατα.

• Υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους για χρή-

στες ποδηλάτων ηλικίας έως 12 ετών.

• Απόδοση της ευθύνης για τυχόν παράβαση που επιβάλ-

λεται απουσία του οδηγού (μέσω καμερών, ραντάρ κ.ο.κ.)

στον ιδιοκτήτη του οχήματος.

• Βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ

με ηλεκτρονικά μέσα.

• Ενημέρωση του παραβάτη – οδηγού με ηλεκτρονικά

μέσα για την τέλεση της παράβασης, ιδίως στις περιπτώ-

σεις που ο οδηγός δεν είναι παρών (π.χ. παράνομη στάθ-

μευση, υπερβολική ταχύτητα κ.ά.).

• Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης

μέσω e-banking ή ΑΤΜ.

Παράλληλα, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε πως οι παραβά-

τες θα πρέπει να γνωρίζουν πως στις περιπτώσεις που το

πρόστιμο δεν καταβάλλεται εμπρόθεσμα, θα βεβαιώνεται

στο TAXIS ενώ, καθιερώνονται ηλεκτρονικές διαδικασίες,

σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης, για τον έλεγχο των παραβάσεων του ΚΟΚ

και του Point System.

Μέσω αυτών, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται

(online) για τους βαθμούς ποινής που διατηρούν στο Point

System, οι υπηρεσίες τροχονομικού ελέγχου θα μπορούν

να ενημερώνονται επί τόπου για την υποτροπή των οδη-

γών σε συγκεκριμένες παραβάσεις, θα δημιουργηθεί ένα

εθνικό μητρώο οδηγών / παραβατών κ.ά.
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■ Νανοαισθητήρες που πληροφορούν τον οδηγό για τις συνθήκες οδήγησης και την
κατάσταση του οδοστρώματος και τον βοηθούν να πραγματοποιήσει μια σειρά ενερ-

γειών κι ελέγχων! Η πρωτοποριακή αυτή τεχνολογία και καινοτομία με ελληνικό
χρώμα, με το όνομα SAFESTRIP,  παρουσιάστηκε σε πραγματικές συνθήκες, στην
Αττική Οδό, από τον Τεχνικό Συντονιστή του ευρωπαϊκού έργου, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

   

Η εκδήλωση παρουσίασης του SAFESTRIP, έγινε  σε  ξενο-

δοχείο της Αθήνας,  την οποία προλόγισε ο Υφυπουργός

Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στα

πλαίσια της εκδήλωσης έγινε επίδειξη του συστήματος

καθώς και  της πρωτοποριακής τεχνολογίας που το έργο ει-

σάγει στον Τομέα των Μεταφορών. Παράλληλα, θα πραγμα-

τοποιηθεί ζωντανή επίδειξη του συστήματος SAFESTRIP σε

πραγματικές συνθήκες επί της Αττικής Οδού.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων

Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής

Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/EKETA), συμμετείχε ως Τεχνικός

Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού έργου ΗΟRΙ-

ΖΟΝ2020  «SAFE STRIP-Safe and green Sensor

Technologies for self-explaining and forgiving Road

Τι είναι το SAFESTRIP 
Iνστιτούτο Μεταφορών

SAFESTRIP





Interactive» (https://safestrip.eu/). Προϊόν αυτής της συμ-

μετοχής είναι η τεχνολογία SAFESTRIP, μια ελληνική πα-

τέντα η οποία, μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο στατικές

και δυναμικές πληροφορίες  που αφορούν το δρόμο, τις

περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές συνθήκες στα κινού-

μενα οχήματα : συντελεστή πρόσφυσης λόγω κατάστασης

οδοστρώματος και καιρικών συνθηκών,  όριο ταχύτητας

του δρόμου, κυκλοφοριακή συμφόρηση και τυχόν προ-

βλήματα σε εξόδους, επερχόμενα αυτοκίνητα ή τρένα (σε

αφύλακτες διαβάσεις), αλλά και δυνατότητα αυτόματης

πληρωμής διοδίων (“εικονικά” διόδια) ή αυτόματης πλη-

ρωμής στάθμευσης σε πόλη. Η τεχνολογία αυτή, που είναι

χαμηλού κόστους,  λειτουργεί είτε τα οχήματα είναι αυτό-

νομα, είτε εξοπλισμένα με προηγμένα (συνεργατικά ή μη)

συστήματα είτε μη εξοπλισμένα. Οι πληροφορίες ασφα-

λείας συλλέγονται και διαμοιράζονται στα οχήματα μέσω

διάταξης μίκρο και νάνο αισθητήρων ενθυλακωμένων σε

ειδικά στοιχεία της υποδομής.

Πρόκειται για μια σημαντική βελτίωση της λειτουργίας

των Συνεργατικών Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. 

SAFESTRIP
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■ Στη σημασία της συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον κεντρικό ρόλο των
υποδομών και των φιλικών προς το περιβάλλον μεταφορών στο σχέδιο μεταρρυθμί-

σεων και επενδύσεων, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας
Καραμανλής, κατά την ομιλία του στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι πλέον η χώρα έχει στη διά-

θεση της ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάκαμψη της ελλη-

νικής οικονομίας. Χαρακτήρισε το Ταμείο Ανάκαμψης μια

τεράστια εθνική επιτυχία, αφού το ποσό που θα πέσει στην ελ-

ληνική οικονομία θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερο, ακόμα κι

από αυτό που ήλπιζε η χώρα μας αρχικά.

Σημείωσε ότι από τα 72 συνολικά δισ. ευρώ, η Ελλάδα θα

λάβει σχεδόν 32 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης και περίπου

40 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Από τα 32

δισ. ευρώ, περισσότερα από 19 δισ. ευρώ θα είναι επιχορη-

γήσεις και όπως εξήγησε ο κ. Καραμανλής, οι ενισχύσεις

αυτές αντιστοιχούν σε ένα νέο ΕΣΠΑ, με πιο ελαστικούς

όρους, χωρίς δημοσιονομικούς περιορισμούς.

«Το θέμα δεν είναι μόνο πόσα λεφτά θα πάρει η ελληνική οι-

 ηλεκτροκίνηση

2
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Tι φέρνει το νομοσχέδιο

κονομία. Το θέμα είναι πως θα μπορούμε αυτά τα χρήματα

να τα απορροφήσουμε. Να μην κρατάμε ομπρέλα, ενώ

βρέχει λεφτά, όπως έκαναν οι συνάδελφοι του ΣΥΡΙΖΑ»,

σχολίασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Σημείωσε ότι σε αυτό το σχέδιο μεταρρυθμίσεων και επεν-

δύσεων τα έργα υποδομών θα έχουν κεντρικό ρόλο, όπως

και η επένδυση σε φιλικές προς το περιβάλλον μεταφορές.

«Χρειαζόμαστε λοιπόν μία πραγματικά ευρύτερη πολιτική

συμφωνία για το που θα διοχετεύσουμε αυτά τα χρήματα.

Και κάποτε σε αυτό τον τόπο πρέπει να αφήσουμε τη γκρί-

νια και τη μιζέρια, ώστε να αποφασίσουμε σε ποιες πτυχές

της πραγματικής οικονομίας πρέπει να επενδύσουμε»,

πρόσθεσε.

Ο κ. Καραμανλής σχολίασε επίσης πως η Ελλάδα για

πολλά χρόνια μέσα στην οικονομική κρίση, προβλήθηκε

ως παράδειγμα προς αποφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

αυτήν όμως την εικόνα, μέσα σε 12 μήνες, η κυβέρνηση

του Κυριάκου Μητσοτάκη κατάφερε να την ανατρέψει πλή-

ρως.

Παρουσίασε τους τέσσερις άξονες του σχεδίου του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου η

ηλεκτροκίνηση να γίνει δυνατή στην πράξη. Αναφέρθηκε

στο φιλόδοξο, αλλά εφικτό, στόχο σε 10 χρόνια από σή-

μερα, το 2030, ένα στα τρία αυτοκίνητα που θα τίθενται σε

κυκλοφορία να είναι ηλεκτρικά. Και υπογράμμισε ότι το

σχέδιο της Κυβέρνησης δίνει σοβαρά κίνητρα για την

αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων, και για τα αυτο-

κίνητα και για τα δίκυκλα.

Πέρασε το σχέδιο 

για την ηλεκτροκίνηση
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“

Τι φέρνει το νομοσχέδιο

Στο σημείο αυτό συνέδεσε το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση με τη διάταξη για την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 

«Κινητροδοτούμε πλέον αυτά τα οχήματα που είναι σύγχρονης τεχνολογίας, παρέχοντας χαμηλά τέλη ταξινόμησης. Δίνουμε

επιτέλους ένα τέλος σε αυτό που γίνονταν εδώ και καιρό, όπου όσο πιο παλιό ήταν ένα αυτοκίνητο, τόσο πιο φθηνά εισάγονταν!»

σημείωσε ο κ. Καραμανλής.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι κίνητρα θα δοθούν και για τα ταξί, τα φορτηγά, αλλά και την ανανέωση με

ηλεκτρικά οχήματα του στόλου των εταιρειών. Και πρόσθεσε ότι στο διαγωνισμό που ετοιμάζεται για τα νέα λεωφορεία σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεγάλο μέρος προβλέπεται να είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ τους επόμενους μήνες, έως τον Οκτώβριο,

θα κυκλοφορήσουν δοκιμαστικά δυο ηλεκτροκίνητα λεωφορεία στο κέντρο της Αθήνας.

■ Κίνητρα για φθηνότερα σύγχρονης τεχνολογίας μεταχειρισμένα ΙΧ

Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση αφορά στις υποδομές

για εύκολη φόρτιση.

Δημοσίως προσβάσιμες υποδομές φόρτισης θα βρίσκονται σε

όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, αλλά και σε ιδιωτικούς και

κοινόχρηστους χώρους.

Εφέτος ο αριθμός των σημείων φόρτισης θα προσεγγίσει τα

2.000, το 2025 τα 12.000 και το 2030 θα φτάσουμε στους 25.000

φορτιστές.

Ο κ. Καραμανλής ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο προετοι-

μάζεται σήμερα και για την υποβολή πρότασης χρηματοδότη-

σης ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών

καυσίμων στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων.

Σε πραγματικό χρόνο ο χρήστης θα ξέρει που υπάρχουν ελεύ-

θερα σημεία φόρτισης

Τρίτος άξονας του σχεδίου Υποδομών και Μεταφορών είναι η

λεπτομερής παρακολούθηση της Αγοράς Ηλεκτροκίνησης,

μέσω του Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς

Ηλεκτροκίνησης, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι υποδο-

μές επαναφόρτισης και οι σχετικοί φορείς.

Το Μητρώο θα παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία όπως

π.χ. τη διαθεσιμότητα των σημείων, αν είναι ελεύθερα ή κα-

τειλημμένα, την τιμή και τον τρόπο πληρωμής.

Τέλος, ο τέταρτος άξονας αφορά στην προετοιμασία των

Μεταφορών για τη νέα εποχή.

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι ρυθμίζεται η αδειοδότηση και

λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρι-

κών οχημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την

άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών οχη-

μάτων.

Επίσης, διαμορφώνεται το κατάλληλο πλαίσιο για την ταξινό-

μηση των ηλεκτρικών οχημάτων κάθε τύπου.

■ Κίνητρα για φθηνότερα σύγχρονης τεχνολογίας μεταχειρισμένα ΙΧ
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Αγορά επαγγελματικού ...αλά online!
Το Mycarnow@Kosmocar, η πρώτη πλήρης ψηφιακή πλατφόρμα που παρουσίασε η Kosmocar 

για αναζήτηση και άμεση κράτηση και αγορά ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά, 
επεκτείνεται και στα επαγγελματικά οχήματα της Volkswagen!



Πρόκειται για μία πραγματικά καινοτόμα υπηρεσία προς

τον Έλληνα καταναλωτή, καθώς προσφέρει τη δυνατό-

τητα σε κάποιον που ενδιαφέρεται να αγοράσει επαγ-

γελματικό όχημα, άμεσα και από την ευκολία του

ηλεκτρονικού υπολογιστή, του tablet ή ακόμα και του

κινητού τηλεφώνου, να επιλέξει από μία ευρεία γκάμα

ετοιμοπαράδοτων, διαθέσιμων οχημάτων, τα οποία

προσφέρονται με σημαντικό οικονομικό όφελος αλλά

και τη δυνατότητα απόκτησης μέσω νέου χρηματοδοτι-

κού προγράμματος.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα Mycarnow@Kosmocar έχει

αναπτυχθεί από την Kosmocar στα πρότυπα αντίστοι-

χων μεθόδων online πωλήσεων αυτοκινήτων του εξω-

τερικού. Λειτουργεί παράλληλα και σε συνεργασία με

το δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων της Kosmocar,

με στόχο να προσφέρει και στους επαγγελματίες, την

ίδια ολοκληρωμένη - και στο ψηφιακό πλέον επίπεδο -

εμπειρία αγοράς.

Η υπηρεσία παρέχει όλα τα πλεονεκτήματα της εξ απο-

στάσεως αγοράς αγαθών ενώ προσφέρει τη δυνατότητα

και σε υποψήφιους πελάτες που βρίσκονται σε γεωγρα-

φικές περιοχές που δεν υπάρχει Εξουσιοδοτημένος

Έμπορος της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα, να

βρουν το μοντέλο που επιθυμούν, εύκολα και γρήγορα.
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Την ίδια στιγμή, ο υποψήφιος πελάτης μέσα από το

Mycarnow@Kosmocar επωφελείται από προνο-

μιακές τιμές και ειδική χρηματοδότηση, με επιτό-

κιο 4,5% και δυνατότητα καταβολής της πρώτης

δόσης έξι μήνες μετά την αγορά του αυτοκινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επισκεφθούν είτε

τη home page της Volkswagen Επαγγελματικά

Οχήματα (www.volkswagen-commercial-vehi-

cles.gr) είτε κατευθείαν τη σχετική ιστοσελίδα στο

σύνδεσμο mycarnow.kosmocar.gr/cv. Εκεί, πα-

ρουσιάζονται τα διαθέσιμα ετοιμοπαράδοτα επαγ-

γελματικά οχήματα με όλα τα απαραίτητα στοιχεία

για τον υποψήφιο αγοραστή, όπως εξοπλισμός, τε-

χνικά χαρακτηριστικά, τιμή, όφελος πελάτη ενώ

παράλληλα δίνεται η δυνατότητα επιλογής για

αγορά μετρητοίς ή μέσω χρηματοδότησης.

Μετά την επιλογή του αυτοκινήτου, ο υποψήφιος

πελάτης επιλέγει τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο

που θα αναλάβει την παράδοση του αυτοκινήτου.

Ειδικά σε αυτό, τονίζεται ότι το δίκτυο της

Kosmocar, τόσο για υπηρεσίες Πωλήσεων όσο

και After Sales επαναλειτουργεί με πολύ αυστηρά

πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας σε όλες τις

διαδικασίες, τηρώντας στο ακέραιο όλες τις οδη-

γίες της Πολιτείας για την εξασφάλιση της υγείας

των εργαζομένων και των πελατών.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα υπηρεσία

προσφέρει τη δυνατότητα στον υποψήφιο πελάτη

να έχει πρόσβαση σε πραγματικό χρόνο σε ετοι-

μοπαράδοτα επαγγελματικά οχήματα.

Αυτή είναι και η βασική διαφορά του

Mycarnow@Kosmocar από αντίστοιχους κλασι-

κούς διαμορφωτές (configurators) ή πλατφόρμες

εκδήλωσης ενδιαφέροντος-επικοινωνίας ή/και

αγοράς αυτοκινήτου, που έχουν παρουσιαστεί από

ανταγωνιστικές μάρκες, το τελευταίο διάστημα,

στην ελληνική αγορά. Η κράτηση-δέσμευση του

μοντέλου γίνεται άμεσα από τον ενδιαφερόμενο,

από την οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, του

tablet ή του κινητού τηλεφώνου. 

τεχνολογία «
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Ford Protection Shields
Η Ford λανσάρει νέες προστατευτικές ασπίδες

που βοηθούν τους επιβάτες των Transit και Tourneo 
να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας μέσα στην καμπίνα  

Σχεδιασμένες με γνώμονα τη χρήση σε σχολικά

λεωφορεία, οχήματα πρώτων βοηθειών, δημό-

σια μέσα μεταφοράς και ταξί, οι συγκεκριμένες

ασπίδες θα συμπεριληφθούν τόσο στον ήδη

υπάρχοντα προσωπικό προστατευτικό εξοπλι-

σμό (PPE), όσο και στα πρωτόκολλα υγιεινής της

χειριστών των εν λόγω οχημάτων. Αξίζει να ση-

μειωθεί ότι η διάταξη των συγκεκριμένων ασπί-

δων μέσα στο όχημα μπορεί να προσαρμοστεί

ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.  

Καθώς οι ασπίδες θα ενταχθούν στην επίσημη

γκάμα αξεσουάρ της Ford, οι πελάτες θα μπο-

ρούν σύντομα να τις παραγγέλνουν μέσω του

δικτύου εμπόρων της εταιρείας, καθώς και

μέσω του Ford Online Shop, σε επιλεγμένες

αγορές. Οι συγκεκριμένες προστατευτικές ασπί-

δες έχουν ήδη περάσει με επιτυχία τις αυστηρές

δοκιμές ασφάλειας, ποιότητας και αντοχής της

Ford.

«Οι χειριστές επαγγελματικών οχημάτων έχουν

αντιμετωπίσει πρωτοφανείς προκλήσεις μέσα

στο 2020 και προσαρμόζονται σε νέους κανόνες

καθώς εξακολουθούν να παρέχουν τις ζωτικές

υπηρεσίες τους στις κοινότητες και την οικονο-

μία μας» δήλωσε ο Owen Gregory, director,

Commercial Vehicle Aftersales, Ford Ευρώπης.

«Οι νέες ασπίδες προστασίας υποστηρίζουν επι-

πρόσθετα τους πελάτες μας καθώς εξακολου-

θούν να δραστηριοποιούνται σε δύσκολες

συνθήκες, παρέχοντας σε οδηγούς και επιβάτες

πρόσθετη ξεγνοιασιά ενώ εργάζονται και ταξι-

δεύουν.» 
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Η Ford παρουσίασε μία νέα σειρά προστατευτικών ασπίδων που τοποθετούνται γρήγορα και 
εύκολα σε μία ευρεία γκάμα επαγγελματικών οχημάτων. Οι ασπίδες αυτές έχουν σχεδιαστεί 
προκειμένου να συνάδουν με τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι

πρόσθετη ξεγνοιασιά σε οδηγούς και επιβάτες.
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Οι αδιαπέραστες ασπίδες κατασκευάζονται από δια-

φανές πλαστικό υλικό PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο) και

φέρουν ενσωματωμένους ιμάντες για απλή εγκατά-

σταση, ενώ μπορούν να απολυμαίνονται εύκολα και

γρήγορα από τους ίδιους τους χειριστές των οχημά-

των. 

Οι ασπίδες συνοδεύονται από αφαιρούμενες βεντού-

ζες και κλιπ ώστε να στερεώνονται διακριτικά στα πα-

ράθυρα και στα υπόλοιπα σημεία ασφάλισης της

καμπίνας. Οι πελάτες μπορούν γρήγορα και εύκολα

να τοποθετούν, να ρυθμίζουν και να προσαρμόζουν

τις ασπίδες χωρίς μετατροπές στο εσωτερικό, ενώ

όταν δεν χρησιμοποιούνται αποθηκεύονται έξυπνα με

ελάχιστες απαιτήσεις χώρου.

Αφού τοποθετηθούν, οι ασπίδες δεν περιορίζουν την

άνεση των επιβατών, την ευρυχωρία  του εσωτερικού

ή τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και εξα-

ερισμού. Το διαφανές PVC επιτρέπει επίσης στον

οδηγό να έχει πλήρη ορατότητα μέσα από το παρμπρίζ,

τα πλαϊνά παράθυρα και τους καθρέπτες, ενώ οι επι-

βάτες μπορούν να ακούνε και να βλέπουν ο ένας τον

άλλον, κανονικά. 

Ford Protection Shields
Nέες προστατευτικές ασπίδες που βοηθούν τους επιβάτες των Transit και Tourneo 

να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας μέσα στην καμπίνα



#183 ● ΙΟΥΛΙΟΣ  2020 ●   31

Οι ασπίδες τοποθετούνται σε διάφορες διατάξεις, ανάμεσα

στο εμπρός και το πίσω τμήμα της καμπίνας και ανάμεσα

στο αριστερό και το δεξί κάθισμα, ανάλογα με τις ανάγκες,

διαμορφώνοντας την ιδανική διάταξη για τις απαιτήσεις των

χρηστών. Τα σημεία τοποθέτησης των προστατευτικών

ασπίδων είναι τα εξής:

• Ανάμεσα στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

• Πίσω από τα εμπρός καθίσματα, διαχωρίζοντάς τα από την

υπόλοιπη καμπίνα 

• Ανάμεσα στον οδηγό και το συνοδηγό και πίσω από τα εμ-

πρός καθίσματα 

• Ανάμεσα και πίσω από τον οδηγό και το συνοδηγό, και

ανάμεσα στα καθίσματα της δεύτερης σειράς 

Επιπλέον, οι ασπίδες προστασίας και τα σημεία στήριξης

έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά ώστε να μην διακυβεύεται στο

παραμικρό η ασφάλεια των επιβατών. Ελαφριά, εύκαμπτα

υλικά  με ασφαλή στήριξη είναι σχεδιασμένα για να αποτρέ-

πουν τυχόν τραυματισμούς σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ

τα σημεία στήριξης και οι θέσεις των ιμάντων επιτρέπουν

πλήρη ενεργοποίηση των πλευρικών και των αερόσακων

οροφής.

Αρχικά οι ασπίδες προστασίας θα διατίθενται για τα επιβα-

τικά και επαγγελματικά μοντέλα Transit, Transit Custom και

Tourneo Custom, ενώ αργότερα μέσα στη χρονιά θα πα-

ρουσιαστούν και εκείνες για τα Transit / Tourneo Connect

και Transit / Tourneo Courier. Το τμήμα Ford Accessories

προσφέρει μία σειρά αναβαθμισμένου εξοπλισμού αποθή-

κευσης, προστασίας και ασφάλειας, που συνοδεύεται από

εγγύηση της Ford, προκειμένου να ικανοποιούνται οι ιδιαί-

τερες ανάγκες των πελατών.

Επιπλέον, η Ford διερευνά προηγμένες λύσεις για το δια-

χωρισμό του εσωτερικού της καμπίνας, που θα μπορούσαν

στα μελλοντικά της οχήματα να βελτιώσουν και άλλες πα-

ραμέτρους, όπως για παράδειγμα την κατανάλωση καυσί-

μου και ενέργειας. Η εταιρεία πρόσφατα κατοχύρωσε με

πατέντα ένα σύστημα που μπορεί να ενεργοποιεί αυτομα-

τοποιημένα, παραμορφούμενα τοιχώματα μέσα στην καμ-

πίνα, ώστε να ελέγχεται η θερμοκρασία σε συγκεκριμένες

περιοχές.

τεχνολογία «



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18332

Σε ηλεκτρικά μονοπάτια! CITROEN e-SpaceTourer 
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CITROEN e-SpaceTourer 

παρουσίαση «



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18334



Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει έως

τα 2.932 λίτρα, στην έκδοση XL και με τα κα-

θίσματα στην 5θέσια διάταξη. Όλα τα καθί-

σματα, πλην οδηγού-συνοδηγού, μπορούν να

αφαιρεθούν ενώ ακόμα και αυτό του συνο-

δηγού μπορεί να αναδιπλωθεί. Σημείο αιχμής

για το νέο μοντέλο ο ηλεκτροκινητήρας 136

ίππων, που εξασφαλίζει τελική ταχύτητα 130

χλμ./ώρα. Οι υποψήφιοι αγοραστές θα μπο-

ρούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εκδόσεις,

από πλευράς ισχύος μπαταριών: 50 kWh και

75 kWh. H πρώτη εξασφαλίζει μέγιστη αυτο-

νομία 230 χλμ. Η μεγάλη ανεβάζει την αυτο-

νομία έως τα 330 χλμ. 

Τοεννιαθέσιο βαν μεταφοράς προσωπικού, εκτός από τις μεγάλες μεταφορικές

ικανότητες του προσφέρεται, λανσάρει ένα πολυτελές εσωτερικό με όλα τα

κονφόρ. 
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Η φόρτιση μπορεί να πραγματοποι-

ηθεί είτε σε οικιακή πρίζα, είτε σε τα-

χυφορτιστή και WallBox. Στο

εσωτερικό, πέραν της ευρυχωρίας

και της πρακτικότητας –75 λίτρα το

ντουλαπάκι του συνοδηγού-, οι επι-

βάτες απολαμβάνουν τη θαλπωρή

μέχρι συστήματος προ-κλιματισμού

της καμπίνας, ώστε να είναι δροσερή

μέχρι να εισέλθουν σε αυτή (μετά από

παρκάρισμα στον ήλιο, για παρά-

δειγμα). Η οθόνη αφής των 7 ιντσών

επιτρέπει στον οδηγό να επιβλέπει

την λειτουργία του αυτοκίνητου, δί-

νοντάς του την επιλογή μεταξύ 3 δια-

φορετικών προγραμμάτων (Eco,

Normal, Power).Το e-SpaceTourer

προσφέρεται με πλούσιο εξοπλιστικό

πακέτο άνεσης και τεχνολογίας. Η

συνδεσιμότητα υποστηρίζεται από τις

εφαρμογές Apple CarPlay και

Android Auto , ενώ, το head-up dis-

play , με την απεικόνιση των λειτουρ-

γιών στο παρμπρίζ είναι μια πρωτιά

για την συγκεκριμένη κατηγορία.

Πληθώρα και τα συστήματα υποβοή-

θησης, όπως αυτό του αυτόματου

φρεναρίσματος, διατήρησης λωρίδας,

ανίχνευσης πεζών και κόπωσης

οδηγού κ.α. 

CITROEN 
e-SpaceTourer



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18336

παρουσίαση «

RENAULT
40 χρόνια επαγγελματικά
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Τα TRAFIC και MASTER
γιορτάζουν τα 40α τους γενέθλια

μαζί με τα εκατομμύρια 
των επαγγελματιών στο τιμόνι

τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη
νέα εποχή της αυτοκίνησης. 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18338



“
40 χρόνια 
επαγγελματικά 
Renault
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Μετά από 22 χρόνια στην αγορά, το Renault

Estafette ολοκλήρωσε τον κύκλο του το

1980. 

Ήταν το πρώτο Renault με την κίνηση εμπρός,

ενώ οι συρόμενες πλευρικές του πόρτες και η

επίπεδη επιφάνεια φόρτωσης, έκαναν αυτό το

γαλλικό επαγγελματικό πολύ εύκολο στη

χρήση. Δεν είχε εμπρός πρόβολο, πράγμα που

διευκόλυνε την ορατότητα του οδηγού, ενώ

ήταν διαθέσιμο σε ποικιλία εκδόσεων. Ήταν

ένα μοντέλο που το λάτρεψαν τόσο οι πωλητές

παγωτών, όσο και οι δεινοί παραθεριστές. 

Όμως οι σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες

οδηγούν τις εξελίξεις, οπότε και το εμβλημα-

τικό αυτό μοντέλο αντικαταστάθηκε από δύο

ξεχωριστά ελαφρά επαγγελματικά μοντέλα, το

μεσαίο TRAFIC και το μεγαλύτερο MASTER. 

Και τα δύο μοντέλα έκαναν αμέσως επιτυχία

και μαζί με το KANGOO πέτυχαν να οδηγήσουν

τη Renault στην πρώτη θέση των πανευρωπαϊ-

κών πωλήσεων ελαφρών επαγγελματικών

(εξαιρουμένων των pick-ups) από το 1998. 
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Έχοντας ψηφιστεί Van της Χρονιάς 2012 και

Ελαφρύ Επαγγελματικό της Χρονιάς 2015, το

Renault TRAFIC είναι πολλά περισσότερα από

ένα απλό επαγγελματικό όχημα. Είναι μία ευ-

ρεία γκάμα επιλογών που ξεκινάει από το απλό

Van και φτάνει έως το πολυτελές minibus

SpaceClass, που έχει όλες τις ανέσεις μιας λι-

μουζίνας. 

Το TRAFIC διατίθεται σε δύο μήκη και 2 επιλο-

γές ύψους αμαξώματος, ενώ υπάρχουν 275

διαφορετικές εκδόσεις του με μεταφορική δυ-

νατότητα από 3,2 – 8,6 μ3 (800-1400 κιλά), είτε

ως κλειστό Van είτε ως minibus, με την κίνηση

στους εμπρός ή τους πίσω τροχούς. Με όλες

αυτές τις δυνατότητες, το TRAFIC είναι ένα εμ-

πορικά επιτυχημένο μοντέλο, με πωλήσεις

πάνω από 2 εκ. μονάδες από το λανσάρισμά

του, το 1980. 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18340



“


Με τα TRAFIC και MASTER αμφότερα στις πρώτες 3

θέσεις των πωλήσεων, το καθένα στην κατηγορία

του, η Renault παραμένει ηγέτης στα ελαφρά επαγ-

γελματικά στην Ευρώπη από το 1998. Παράλληλα,

μέσα στο 2019, η Renault ήταν ηγέτης και στα ηλε-

κτρικά ελαφρά επαγγελματικά για 9η συνεχόμενη

χρονιά, με σχεδόν μία στις δύο (42,5%) πωλήσεις

ηλεκτρικών επαγγελματικών να ανήκουν στα ηλε-

κτρικά της (EVs) οχήματα. 

Χτίζοντας πάνω σε αυτή την επιτυχία, η Renault συ-

νεχίζει να επιδιώκει την καινοτομία, με στόχο την

υπεροχή στη βιώσιμη μετακίνηση, με το λανσάρι-

σμα των KANGOO Z.E. Hydrogen, που έγινε στο

τέλος του 2019, αλλά και το λανσάρισμα του MAS-

TER Z.E.Hydrogen που έγινε στις αρχές του τρέχον-

τος έτους. 

Τα TRAFIC και MASTER γιορτάζουν τα 40α τους

γενέθλια μαζί με τα εκατομμύρια των επαγγελμα-

τιών στο τιμόνι τους, ανοίγοντας τον δρόμο για τη

νέα εποχή της αυτοκίνησης. 
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Έχοντας ψηφιστεί Van της Χρονιάς

1998 και 2004, το Renault MASTER συ-

νεχίζει την επιτυχημένη του πορεία

μέχρι και σήμερα. 

Από το λανσάρισμά του, το 1980, κάθε

γενιά του ξεχώρισε με την καινοτομία,

την πρακτικότητα και την οικονομία της

ως η απόλυτη επιλογή για τις ανάγκες

του επαγγελματία. Τα νούμερα μιλάνε

από μόνα τους. Το 2019 ήταν η 5η συ-

νεχόμενη χρονιά πωλήσεων ρεκόρ,

με περισσότερα από 2,8 αυτοκίνητα να

έχουν πουληθεί από το 1980. 

Το MASTER κατασκευάζεται στο εργο-

στάσιο της Sovab, στη Batilly της

Λωρραίνης και είναι, πλέον, ένα διε-

θνές μοντέλο που πωλείται σε περισ-

σότερες από 50 χώρες. Η νέα έκδοση

του μοντέλου, που παρουσιάστηκε το

2019, είναι διαθέσιμη σε 350 παραλλα-

γές, με 3 μήκη και 3 ύψη αμαξώματος,

κίνηση στους εμπρός, τους πίσω και

τους 4 τροχούς. 

Μάλιστα, από το 2018 είναι διαθέσιμη

και η ηλεκτρική του έκδοση MASTER

Z.E. 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18342



Μία έκδοση Intense Plus με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και δύο εκδόσεις Black Edition με το κο-

ρυφαίο επίπεδο εξοπλισμού των εκδόσεων Instyle Plus.

Νέες εκδόσεις L200 Double Cab

• Intense Plus A/T από 34.700€ (Ίδιος εξοπλισμός με την έκδοση Intense Plus M/T.)

• Black Edition M/T από 38.800€

• Black Edition A/T από 41.000€

Επιπλέον της κορυφαίας έκδοσης Instyle, η εντυπωσιακή Black Edition διαθέτει:

• Μαύρο δερμάτινο σαλόνι με τιμόνι, λεβιέ ταχυτήτων και χειρόφρενο με πορτοκαλί ραφές 

• Μαύρα μπροστινά φανάρια LED 

• Μαύρη μάσκα Dynamic Shield και μπροστινό σπόιλερ 

• Μαύρα πλαϊνά σκαλοπάτια και πίσω προφυλακτήρα 

• Μαύρους πλαϊνούς καθρέπτες και χειρολαβές

Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι στις υπάρχουσες εκδόσεις προστίθενται τρεις νέες. 
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νέα αγοράς«

Mitsubishi L200
Το “Beyond Tough” L200 τώρα και σε

Black Edition





Η Nissan συνεργάζεται με την Blink
Charging Hellas, στην νέα εποχή της
ηλεκτροκίνησης

Στο πλαίσιο της πρόσφατης εκδήλωσης της Blink Charging
Hellas, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο με την
υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανακοινώ-
θηκε η συνεργασία της εταιρείας με την Nissan - Νικ. Ι.
Θεοχαράκης Α.Ε, στον τομέα της παροχής λύσεων φόρτισης
ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κύριος Τάκης Θεοχαράκης,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nissan – Νικ. Ι.
Θεοχαράκης Α.Ε, δήλωσε : “Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τη
BLINK ως συνεργάτη μας,  στην νέα εποχή της ηλεκτροκίνη-
σης. Η Nissan, ως πρωτοπόρος αυτοκινητοβιομηχανία στην
κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, εργάζεται συστηματικά για
ένα μέλλον βιώσιμης κινητικότητας χωρίς εκπομπές C0₂.
Μέσω αυτής της συνεργασίας, θα διευρύνουμε το πεδίο των
διαθέσιμων επιλογών σε λύσεις που αφορούν την φόρτιση των
οχημάτων μας, τόσο για το δίκτυο των αντιπροσώπων μας, όσο
και για τους πελάτες μας. Είμαστε βέβαιοι ότι η συνεργασία αυτή
θα στεφθεί με τη μέγιστη επιτυχία και γι’ αυτό το σκοπό θα συμ-
βάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις.” 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των δραστηριοτή-
των της εταιρίας  και  η προβολή της  ανάπτυξης του
Πανελλαδικού δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Η
Blink Charging Co. (NASDAQ: BLNK, BLNKW) είναι μία από τις
κορυφαίες εταιρείες των ΗΠΑ στον τομέα της διάθεσης προ-
ϊόντων κι υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Κατέχει
και λειτουργεί δίκτυα σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

ενώ παράλληλα προσφέρει συνδεσιμότητα με τη Blink
International, μια cloud-based πλατφόρμα η οποία λειτουργεί,
παρακολουθεί και διαχειρίζεται το δίκτυο σταθμών φόρτισης
Blink κι ενημερώνεται με όλα τα σχετικά δεδομένα.
Η Blink παρέχει διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα για σταθ-
μούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιάζοντας και προ-
σαρμόζοντας κάθε πρόγραμμα στις ανάγκες του κάθε πελάτη
και της εκάστοτε τοποθεσίας.
Η Nissan είναι πρωτοπόρος αυτοκινητοβιομηχανία και στην
ηλεκτροκίνηση, έχοντας πολύ νωρίς αντιληφθεί τα πλεονεκτή-
ματά της. Για την Nissan, η ηλεκτροκίνηση είναι το αποτέλεσμα
της έρευνας και ανάπτυξης ηλεκτροκίνητων οχημάτων για πε-
ρισσότερα από 70 χρόνια, καθώς και για πάνω από 25 έτη στην
έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή μπαταριών. Από το 2010, με
την πρώτη γενιά του Nissan LEAF, του αμιγούς ηλεκτρικού αυ-
τοκινήτου μαζικής παραγωγής, η Nissan συνεχίζει να επενδύει
στην βιώσιμη κινητικότητα, τόσο με τη δεύτερη γενιά του μον-
τέλου αλλά και με τα επαγγελματικά οχήματα e-NV200 & e-
Evalia, όσο και με οχήματα υψηλότερων επιδόσεων, όπως το
προσφάτως αποκαλυφθέν ηλεκτρικό coupe crossover Nissan
Ariya.
Στην Ελλάδα, η Nissan προσφέρει τα αμιγώς ηλεκτρικά Nissan
LEAF, e-NV200 και e-Evalia που τώρα μπορούν αποκτηθούν
από ιδιώτες και επαγγελματίες (ταξί, αστικές διανομές κ.α.)  με
σημαντικά κίνητρα και οφέλη, στο πλαίσιο των μέτρων που
προωθεί η Κυβέρνηση για την Ηλεκτροκίνηση.    

Με την συνεργασία αυτή, η Nissan – Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε. στοχεύει στην διεύρυνση των επιλογών

για λύσεις φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων της, τόσο σε επίπεδο αντιπροσώπων, όσο και πελατών.

● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18344





Τον Ιανουάριο του 2021 ξεκινά η νέα συναρπαστική σειρά επαγγελματικών, εκτός δρόμου αγώνων, για

ηλεκτρικά sport SUV οχήματα. Οι αγώνες θα έχουν το όνομα "Extreme E" και θα φέρουν τον μηχανοκίνητο

αθλητισμό στις πιο απομακρυσμένες γωνιές του πλανήτη. Η Continental είναι ιδρυτικός συνεργάτης και

αποκλειστικός προμηθευτής ελαστικών αυτής της πολύ ξεχωριστής σειράς ηλεκτρικών off-road races.

Extreme E - ODYSSEY 21
Σε 5 μήνες η εκκίνηση της νέας σειράς
αγώνων ηλεκτρικών SUV

Οι συμμετέχοντες έχουν, πλέον, στη διάθεσή τους μόνο 5
μήνες για να προετοιμαστούν για τις δύσκολες προκλήσεις
που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, από το πρώτο κιόλας
stage, στο Dakar της Σενεγάλης.  Στις 22 Ιανουαρίου του επό-
μενου έτους, η εκκίνηση του “Ocean stage” θα δοθεί σε ένα
σημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO,
κοντά στον Ατλαντικό ωκεανό. Πρόκειται για τις όχθες της
Λίμνης Rose, δίπλα στην πρωτεύουσα της Σενεγάλης, Dakar,
με στόχο να ευαισθητοποιηθεί κοινή γνώμη και φορείς, σε
θέματα κλιματικής αλλαγής και προστασίας του περιβάλλον-
τος. Για αυτόν τον λόγο, οι διαδρομές του αγώνα θα περάσουν
κοντά σε απειλούμενους βιότοπους της αφρικανικής ηπεί-
ρου, μεταφέροντας το μήνυμα ότι πρέπει να ενταθούν οι προ-
σπάθειες για τον περιορισμό της παγκόσμιας
υπερθέρμανσης, στους 1,5 βαθμούς Κελσίου.
Η συνέχεια θα είναι το ίδιο συγκλονιστική, αφού τον Μάρτιο
του 2021 ο αγώνας θα συνεχιστεί στην έρημο της Σαουδικής
Αραβίας και τον Μάιο στα Ιμαλάια! Η Continental κλήθηκε να
δημιουργήσει ένα εντελώς νέο off road ελαστικό, που θα
μπορεί να λειτουργεί σε πολύ δύσκολα περιβάλλοντα, με τε-
ράστιες κλιματικές διαφορές μεταξύ τους.  Αν σκεφτούμε ότι
η ανάπτυξη και η κατασκευή ενός νέου ελαστικού, για συμ-
βατικά αυτοκίνητα, απαιτεί 3 έως 4 χρόνια, καταλαβαίνουμε

τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μηχανικοί της
Continental για να κατασκευάσουν το ελαστικό του ηλεκτρο-
κίνητου, αγωνιστικού SUV, “ODYSSEY 21”. Πρόκειται για ένα
πολύ ιδιαίτερο όχημα, το οποίο, αν και σε διαστάσεις και
βάρος θυμίζει τα καθημερινά SUVs, η ηλεκτρική δύναμη των
550 HP του ODYSSEY 21, παράγει 3 φορές περισσότερη ροπή
από το αγωνιστικό Gen 2 της Formula E. Το νέο custom ελα-
στικό της Continental, για αυτό το θηριώδες αγωνιστικό, βα-
σίζεται στην επιτυχημένη σειρά CrossContact και δοκιμάζεται
εντατικά, εδώ και πολλούς μήνες, από επαγγελματία οδηγό
off-road αγώνων. Το τελικό αποτέλεσμα δίνει ένα πολύ εναρ-
μονισμένο σύνολο οχήματος – ελαστικού και, μέχρι την εκ-
κίνηση στην Αφρική, η Continental ρυθμίζει τις τελευταίες
τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε το ελαστικό να καταφέρει να αν-
ταπεξέλθει στις ακραίες εδαφικές και κλιματολογικές συν-
θήκες των αγώνων. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας
ContiPressureCheck, κρίσιμα δεδομένα για την κατάσταση
του ελαστικού, όπως πίεση και θερμοκρασία, θα προβάλ-
λονται σε μια οθόνη στο cockpit του οδηγού, κατά τον αγώνα.   
Η σειρά αγώνων Extreme E διοργανώνεται σε συνεργασία
με τη Formula E, ενώ η Continental θα είναι κύριος χορηγός
και αποκλειστικός προμηθευτής των ελαστικών όλων των
οχημάτων ODYSSEY 21. 

● ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 ● #18346






