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τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 Ώρα ευκαιριών για τις επιχειρήσεις των σέρβις, ανταλλακτικών στα φορτηγά

H Ελλάδα εισέρχεται σε μια δυναμική πορεία, με τα βασικά σημεία της στρατηγικής ανάπτυξης να εστιά-

ζονται στην δημιουργία μεγάλων εμπορευματικών κέντρων. Τάδε έφη ο Υφυπουργός Υποδομών και

Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης , ο οποίος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών τόνισε, μεταξύ

άλλων, την σημαντική  γεωγραφική θέση της χώρας μας που προσδίδει  σημαντικό πλεονέκτημα  της εμ-

πορικής οδού μεταξύ Ασίας και Ευρώπης και δεδομένου ότι οι θαλάσσιες μεταφορές παραμένουν η ρα-

χοκοκαλιά του διεθνούς εμπορίου. Όπως συμπλήρωσε, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις εφοδιαστικής,

δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να εξελιχθεί η Ελλάδα σε ανταγωνιστικό διεθνές εμπορευματικό

κέντρο.

Πατάνε γκάζι, λοιπόν, τα εφοδιαστικά κέντρα, τα φορτηγά θα ανεβάσουν τον πήχη, οι ανάγκες των μετα-

φορών από το λιμάνι στα τρένα, ή από τα εφοδιαστικά κέντρα μέσω των χερσαίων μεταφορικών δυνατο-

τήτων της χώρα μας θα φέρει αλλαγές, σημαντικές, που θα παρασύρουν προς τα πάνω,  κλάδους όπως

αυτόν της επισκευής των φορτηγών, των ανταλλακτικών, εταιρείες γνωστές και έμπειρες που δραστη-

ριοποιούνται στην Ελευσίνα, την Μάνδρα και τα μεγάλα εμπορευματικά κέντρα της Αττικής.

Θα υπάρξει ανάπτυξη, μεγάλο φόρτο εργασιών,οπότε, η οργάνωση είναι επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Και

ήδη η περιοχή του Ασπροπύργου διαθέτει έμπειρα συνεργεία φορτηγών, μεγάλες επιχειρήσεις ανταλλα-

κτικών, με εξειδίκευση στον χώρο των επαγγελματικών οχημάτων.

Ιδού λοιπόν, η νέα ευκαιρία, που θα φέρει μια δυναμική πνοή σε έναν κλάδο που στηρίζει την Ελληνική

μεταφορά και που περιμένει να καλύψει την ...χασούρα των τελευταίων ετών, αλλά και την «καθίζηση»

της κορωνο- εποχής, που ακόμη έχει αρνητικές επιπτώσεις, στον επιχειρηματικό τομέα των εταιρειών

που δραστηριοποιούνται στον χώρο των φορτηγών κ.α.

Καλή σας ανάγνωση,  με θέματα άκρως ενδιαφέροντα και επίκαιρα

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

■ Τα βασικά σημεία της στρατηγικής ανάπτυξης της Ελλάδας ως διεθνές εμπορευματικό κέντρο

παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης στο Οικονομικό 

Φόρουμ των Δελφών στην ενότητα: “Greece as a Logistics Gateway Connecting Europe”

“

H Ελλάδα στο επίκεντρο των μεταφορών

Η Ελλάδα στο επίκεντρο των μεταφορών,

όντας ένα διεθνές εμπορευματικό κέντρο

Ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε τα εξής: 

«Η ανάδειξη της Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευματικού

κέντρου αποτελεί στρατηγικό στόχο του ελληνικού κρά-

τους, εδώ και αρκετά χρόνια.

Η γεωγραφική θέση της χώρας της προσδίδει το σημαντικό

πλεονέκτημα  της εμπορικής οδού μεταξύ Ασίας και

Ευρώπης και δεδομένου ότι οι θαλάσσιες μεταφορές πα-

ραμένουν η ραχοκοκαλιά του διεθνούς εμπορίου, ο ρόλος

αυτός γίνεται ακόμη πιο  διακριτός στην αγορά.

Το λιμάνι του Πειραιά, με την ιδιωτικοποίησή του την τε-

λευταία δεκαετία και τις μαζικές επενδύσεις, συνιστά μια

άκρως ανταγωνιστική εναλλακτική επιλογή απευθείας

σύνδεσης με τα λιμάνια της Άπω Ανατολής για μεγάλους

παγκόσμιους επιχειρηματικούς φορείς.

Σε σύγκριση δε με τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης, απο-

τελεί μια ελκυστική επιλογή από πλευράς διάρκειας μετα-

φοράς, αξιοπιστίας, συχνότητας εξυπηρέτησης και

κόστους.

Το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει την μεγαλύτερη ναυτιλιακή

κοινότητα στον κόσμο, το εκτεταμένο νέο οδικό της δίκτυο

- μέρος του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου που συνδέει τη

Νοτιοανατολική Ευρώπη με τα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα

στην Κεντρική Ευρώπη, και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις

εφοδιαστικής, δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για

να εξελιχθεί η Ελλάδα σε ανταγωνιστικό διεθνές εμπορευ-

ματικό κέντρο.
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 ενημέρωση

Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πιστεύουμε ότι η

Ελλάδα μπορεί  να βελτιώσει την ελκυστικότητά της ως κο-

ρυφαίου περιφερειακού κόμβου εφοδιαστικής εάν επικεν-

τρωθεί σε τουλάχιστον δύο βασικά ζητήματα:

Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση ενός λειτουρ-

γικού δικτύου σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφο-

ρών. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι τα

σημαντικότερα έργα ηλεκτροδότησης και σηματοδότησης του

σιδηροδρομικού δικτύου βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης.

Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ελέγχου των

Αμαξοστοιχιών  (ETCS) θα δώσει τη δυνατότητα για περαιτέρω

αύξηση της παραγωγής και μείωση του κόστους. Ταυτόχρονα,

σχεδιάζονται νέα έργα για την διασύνδεση του σιδηροδρομι-

κού δικτύου αφενός με όλους τους κύριους λιμένες εμπο-

ρευματικών μεταφορών, όπως η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος και

η Καβάλα, και αφετέρου με σημαντικές εμπορευματικές και

βιομηχανικές ζώνες στην ενδοχώρα.

Περαιτέρω, επιδιώκουμε την άρση συγκεκριμένων στρε-

βλώσεων στην αγορά των σιδηροδρομικών εμπορευματι-

κών μεταφορών και ειδικότερα:

• Την έλλειψη διαθέσιμων μηχανών έλξης που θα δώσουν

την δυνατότητα στις σιδηροδρομικές εταιρείες εμπορευματι-

κών μεταφορών να αυξήσουν σημαντικά τον κύκλο εργα-

σιών τους,

• Την έλλειψη οδηγών αμαξοστοιχιών, λόγω των περιορισμέ-

νων δυνατοτήτων εκπαίδευσης στο πεδίο,

• Τον εξορθολογισμό των χρεώσεων χρήσης της σιδηροδρο-

μικής υποδομής.

Ξεκινώντας από το τελευταίο, πιστεύουμε ότι οι χρεώσεις που

βασίζονται στο οριακό κόστος διασφαλίζουν τη βέλτιστη απο-

τελεσματική χρήση της διαθέσιμης χωρητικότητας της υπο-

δομής.

Δεδομένου ότι οι σιδηροδρομικές επιχειρήσεις χρειάζονται

συγκεκριμένα και αξιόπιστα συστήματα χρέωσης, πολύ σύν-

τομα θα παρουσιάσουμε στους ενδιαφερόμενους και την

επενδυτική κοινότητα ένα δεκαετές πρόγραμμα χρέωσης φι-

λικό προς την ανάπτυξη.

Ταυτόχρονα, υπάρχει σαφής πρόθεση να επενδύσουμε μέσω

της ΓΑΙΟΣΕ Α.Ε. σε νέο τροχαίο υλικό, υιοθετώντας νέες τε-

χνολογίες - συμπληρωματικές της ηλεκτροκίνησης - όπως η

υβριδική τεχνολογία και η τεχνολογία υδρογόνου.

“

H Ελλάδα στο επίκεντρο των μεταφορών
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 ενημέρωση

“

H Ελλάδα στο επίκεντρο των μεταφορών

Επίσης, η ανανέωση του υπάρχοντος τροχαίου υλικού μπο-

ρεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αγοράς σιδηροδρομι-

κών εμπορευματικών μεταφορών. Άλλωστε διερευνούμε,

σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, νέες επενδύσεις σε εγ-

καταστάσεις συντήρησης τροχαίου υλικού.

Η δεύτερη βασική προτεραιότητα του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμέ-

νων εμπορευματικών κέντρων, καθώς σήμερα δεν υπάρ-

χουν τέτοιοι κόμβοι εφοδιαστικής στην Ελλάδα.

Στην Περιφέρεια Αττικής και εν αναμονή των τελικών εγκρί-

σεων από την ΕΕ, το Θριάσιο  πρόκειται να μετατραπεί στον

πυρήνα των διατροπικών μεταφορών στο εγγύς μέλλον, δε-

δομένης της γειτνίασης με το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και

της δυνατότητας εξυπηρέτησης πολυτροπικών εμπορευμα-

τικών μεταφορών.

Το Θριάσο φιλοδοξούμε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά

σύγχρονα διατροπικά κέντρα  εμπορευματικών μεταφορών

και logistics στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Επιπλέον, έως τον Ιούνιο του 2021 αναμένεται να ξεκινήσει

η νέα υποβολή προσφορών για ένα δεύτερο ΣΔΙΤ στην ίδια

τοποθεσία, το Θριάσιο ΙΙ, έναν διατροπικό εμπορευματικό

σταθμό που θα αναπτυχθεί δίπλα στο Θριάσιο 1.

Στην Κεντρική Μακεδονία ξεκίνησε η διαδικασία ανάπτυξης

του εμπορευματικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο

Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πιστεύουμε ότι έχει  γε-

ωστρατηγική σημασία, καθώς δεν αφορά μόνο την ελληνική

αγορά, αλλά και  ευρύτερα τη Βαλκανική.

Όπως και στην περίπτωση του Θριάσιου, το έργο χαρακτη-

ρίζεται από μοναδικά πλεονεκτήματα, όπως η εγγύτητα με

το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (8 χλμ.) και η διατροπικότητα.

Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι εί-

μαστε έτοιμοι να εκπονήσουμε μελέτη σκοπιμότητας για τη

δημιουργία ενός τρίτου κέντρου εφοδιαστικής στην

Περιφέρεια Θεσσαλίας, στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του

πρώην εργοστασίου ζάχαρης στη Λάρισα.

Συνοψίζοντας, είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τις

δυνατότητες της Ελλάδας με στόχο τα επόμενα πέντε χρόνια

να καταταχθεί ανάμεσα στις  30 πρώτες χώρες του δείκτη

LPI και στις κορυφαίες 20 χώρες στο τέλος της τρέχουσας

δεκαετίας.

Αυτό προϋποθέτει σταθερούς στόχους και μετρήσιμα απο-

τελέσματα. Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των λιμένων, η

ανάπτυξη της εφοδιαστικής στην ενδοχώρα σε επιλεγμένες

περιοχές, η βελτίωση της σύνδεσης με τις υπάρχουσες και

νέες οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές, καθώς και η

ψηφιοποίηση των τελωνειακών υπηρεσιών θα εξασφαλί-

σουν σαφή και μετρήσιμα οφέλη για την οικονομία της

χώρας.
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“

H Ελλάδα στο επίκεντρο των μεταφορών

Περιμένουμε ότι όλοι οι σημαντικοί κοινωνικοί εταίροι της αγο-

ράς εφοδιαστικής θα επενδύσουν στον ψηφιακό μετασχημα-

τισμό και την αυτοματοποίηση της λειτουργίας τους, θα

προχωρήσουν σε συνέργειες και κοινοπραξίες, ιδίως μεταξύ

εταιρειών 3PL / 4PL και θα εδραιώσουν ακόμη περισσότερο

την παρουσία τους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Θεωρώ ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχει η χώρα

μας εξαιρετικές επιδόσεις και να γίνει ένας ακόμη πιο αντα-

γωνιστικός περιφερειακός ευρωπαϊκός κόμβος εμπορευμα-

τικών μεταφορών και logistics.

Είμαι πεπεισμένος ότι η επέκταση των εμπορικών δραστηριο-

τήτων και η διασύνδεση των μεταφορών μεταξύ της Ελλάδας

και των γειτονικών της χωρών, ιδίως εκείνων των Δυτικών

Βαλκανίων, είναι μια απολύτως θετική προοπτική για όλες τις

πλευρές. 

Για παράδειγμα, σήμερα, εκτιμάται ότι ένα ταξίδι από την Ασία,

ας πούμε στην Τσεχία, μέσω του Πειραιά, είναι περίπου 8-9

ημέρες συντομότερο, σε σύγκριση με το ίδιο ταξίδι μέσω του

Ρότερνταμ ή του Αμβούργου.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι υπηρεσίες εμπορευματικών σιδηρο-

δρομικών μεταφορών από τον Πειραιά στα μεγάλα κέντρα

εφοδιαστικής της Κεντρικής Ευρώπης εκτελούνται σε περίπου

τέσσερις ημέρες, με τρένα αποκλειστικής χρήσης, ενώ το θα-

λάσσιο ταξίδι από την Κίνα στον Πειραιά είναι 8-9 ημέρες μι-

κρότερο σε σύγκριση με τα λιμάνια της Βόρειας Ευρώπης.

Προκειμένου να καταστήσουμε τον νοτιοανατολικό διάδρομο

πραγματικά ανταγωνιστικό, αυτό που χρειαζόμαστε είναι να

δημιουργήσουμε ένα φιλικό προς το περιβάλλον σχέδιο ανά-

πτυξης εμπορευματικών μεταφορών, στο πλαίσιο της

Πράσινης Συμφωνίας και της στροφής προς τις σιδηροδρομι-

κές μεταφορές, που θα μπορούσε να μεγιστοποιήσει τις ροές

εμπορευμάτων από τα ελληνικά μεγάλα λιμάνια προς την

Ευρωπαϊκή ενδοχώρα, μέσω των χωρών των Δυτικών

Βαλκανίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική κυβέρνηση, μαζί με άλλα ευ-

ρωπαϊκά κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεσμεύε-

ται να προωθήσει έναν κοινό χάρτη πορείας, που

περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και τα  έργα

υποστήριξης, όπως ο Διάδρομος X.

Μια τέτοια πορεία, εκτός από την εμβάθυνση στον τομέα των

μεταφορών, προάγει την οικονομική σταθερότητα και την αμοι-

βαία κατανόηση στην περιοχή».
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Σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον 

των μεταφορών αποφάσισε η IRU

■ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΟΦΑΕ ως ενεργό μέλος της IRU από το 1956 συμμετείχε

σε όλες τις συνεδριάσεις κι έλαβε μέρος στην λήψη ση-

μαντικών αποφάσεων που θα σηματοδοτήσουν την στρα-

τηγική του οργανισμού για το επόμενο έτος.

Ιδιαίτερη τιμή για εμάς καθώς εκπρόσωπος της ΟΦΑΕ

είναι μέλος του Προεδρείου του Συμβουλίου

Εμπορευματικών Μεταφορών, δίνοντας μας την δυνατό-

τητα να παρακολουθούμε και να συμμετέχουμε στις εξε-

λίξεις σε όλη την διαδικασία χάραξης κι επικύρωσης του

Σχεδίου Στρατηγικής της IRU για τις οδικές εμπορευματι-

κές μεταφορές.

Τα βασικά θέματα επί των οποίων ελήφθησαν σημαντικές

αποφάσεις που θα χαράξουν την πολιτική που θα ακολου-

θήσει η IRU σε παγκόσμιο επίπεδο είναι:

Διασυνοριακές διελεύσεις: και η ανάγκη εύρεσης άμεσων

λύσεων για την έγκριση ένας διεθνούς ψηφιακού πιστο-

ποιητικού εμβολιασμού για επαγγελματίες οδηγούς διε-

θνών μεταφορών που θα διασφαλίζει την αμεσότητα και

την απεριόριστη διέλευση των συνόρων των χωρών.

Πράσινη Συμφωνία για την απανθρακοποίηση των μετα-

φορών έως το 2050, βασισμένη σε 5 βασικούς πυλώνες:

εναλλακτικά καύσιμα, Eco-trucks, συλλογική επιβατική

μετακίνηση, τεχνολογία οχημάτων και εκπαίδευση οδη-

γών.

Υποβολή κλαδικού αιτήματος προς τις Κυβερνήσεις για την

εξαίρεση των εμπορευματικών οχημάτων από τους

Κανονισμούς Πρόσβασης Οχημάτων σε αστικούς ιστούς

(UVARs), εν όψει του κομβικού ρόλου τους στην κινητικό-

τητα των επιβατών στις πόλεις και στα δίκτυα εφοδιασμού.

Σχεδιασμός πλάνου για την εφαρμογή του e-TIR μετά την

επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που θα γίνει επι-

σήμως από τον ΟΗΕ στις 25 Μαΐου.

Υιοθέτηση Παγκόσμιας Χάρτας για την βελτίωση των συν-

θηκών εργασίας των οδηγών σε χώρους φόρτωσεων/εκ-

φορτώσεων εμπορευμάτων.Η ΟΦΑΕ δεσμεύεται να

επικαιροποιήσει και να προωθήσει την στρατηγική που

επέλεξαν τα Μελη της IRU σε εθνικό επίπεδο, προσαρμο-

ζόμενη στις ανάγκες τις εγχώριας αγοράς.

■ Στα μέσα Μαΐου πραγματοποιήθηκαν οι εαρινές συνεδριάσεις των καταστατικών

Συμβουλίων της IRU για εμπορευματικές και επιβατικές μεταφορές, καθώς επίσης και η

Γενική Συνέλευση των Μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Οδικών Μεταφορών.
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Οι χάρτες που παραδόθηκαν αφορούν στο έργο SLAIN (Saving
Lives Assessing and Improving TEN-T Road Network Safety),
που εκπονείται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» σε συνεργασία με το διεθνή Οργανισμό EuroRAP και
εταίρους από την Ιταλία, Ισπανία και Κροατία, και συγχρηματοδο-
τείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω του Προγράμματος
CEF (Connecting Europe Facility 2014-2020), με τη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Το έργο έχει ως αντικείμενο την Οδική Ασφάλεια και ως αποτέ-
λεσμα (μεταξύ άλλων) τη δημιουργία χάρτη κατάταξης επικινδυ-
νότητας του Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της Ελλάδας. 
Η εν λόγω δράση είναι συμβατή με την οδηγία 2008/96 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (που έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία με το ΠΔ 104/2011 (ΦΕΚ 237/Α/7-11-2011))
αλλά και με την αναθεώρησή της  2019/1936/EK όπου προβλέ-
πεται η αξιολόγηση οδικής ασφάλειας οδικών δικτύων. Η δημι-
ουργία των χαρτών επικινδυνότητας και ο υπολογισμός των
σχετικών δεικτών πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη διεθνή με-
θοδολογία EuroRAP και αναφέρεται στο Διευρωπαϊκό Οδικό δί-
κτυο της περιόδου 2015-2018 με τα αντίστοιχα διαθέσιμα στοιχεία). 
Η μεθοδολογία αυτή είναι πλήρως συμβατή και αποδεκτή από τη
νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία αλλά και άλλους διεθνείς οργανισμούς
(WHO, World Bank). Δίνεται έτσι η δυνατότητα άμεσης σύγκρισης
μεταξύ διαφορετικών χωρών, καθώς η ίδια μεθοδολογία εφαρ-

μόζεται διεθνώς, σε περισσότερες από 100 χώρες μέχρι σήμερα.
Οι δύο χάρτες που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου SLAIN
αφορούν στην πυκνότητα των συμβάντων και στο δείκτη επικιν-
δυνότητας, που αποτελούν το συλλογικό και το ατομικό επίπεδο
επικινδυνότητας των χρηστών της οδού, αντίστοιχα. 
Η επικινδυνότητα αναπαρίσταται με διαφορετικές χρωματικές
αποχρώσεις (μαύρο-κόκκινο-πορτοκαλί-κίτρινο-πράσινο, από
το υψηλότερο προς το χαμηλότερο επίπεδο επικινδυνότητας - βλ.
συνημμένους χάρτες). Από τη σύγκριση των στοιχείων των τρο-
χαίων συμβάντων της υπό θεώρηση 4ετούς περιόδου συμπε-
ραίνεται το θετικό αποτέλεσμα της βελτίωσης της Οδικής
Ασφάλειας. Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται ο καθοριστικός
ρόλος που έχει διαδραματίσει το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων
στην Ελλάδα όσον αφορά στη μείωση των δεικτών επικινδυνό-
τητας  - το ποσοστό των δρόμων με χαμηλό επίπεδο επικινδυνό-
τητας έχει βελτιωθεί από 12% σε 87% του συνόλου του βασικού
Διευρωπαϊκού Δικτύου. Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου, κα
Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, και στελέχη του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος
Μυλωνάς», παρέδωσαν στο Υπουργείο  Υποδομών &
Μεταφορών τους χάρτες επικινδυνότητας, με την Ελλάδα να τεκ-
μηριώνει στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς την τήρηση των υποχρε-
ώσεών της. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, «η οδική ασφάλεια είναι
ζήτημα ύψιστης προτεραιότητας για την παρούσα κυβέρνηση. Στο

■ Οι χάρτες επικινδυνότητας των δρόμων στην Ελλάδα

Παρουσίαση προτάσεων για την Οδική Ασφάλεια και παράδοση των χαρτών επικινδυνότητας του

Διευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου της χώρας πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς». 

Oδική Ασφάλεια







Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με την καθοδήγηση
του κ. Κώστα Καραμανλή, επιδιώκουμε την υιοθέτηση των
βέλτιστων διεθνών πρακτικών ώστε να διαθέτουμε τα κατάλ-
ληλα εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής, σε συνεργασία με τους
φορείς που συνεισφέρουν σε αυτή την προσπάθεια.» Ο
Γενικός Γραμματέας Υποδομών, κ. Γεώργιος Καραγιάννης, πα-
ραλαμβάνοντας  τους χάρτες, ευχαρίστησε την Πρόεδρο του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» για
την παράδοση των χαρτών και εξέφρασε την ικανοποίησή του
«για το έργο που συντελείται από τις Υπηρεσίες και τους συ-
νεργάτες του Υπουργείου, για ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα
σημαντικό για το στρατηγικό σχεδιασμό των υποδομών στη
χώρα και για την ιεράρχηση των παρεμβάσεων σε επίπεδο
Οδικής Ασφάλειας.» Σύμφωνα με την κυρία Δανέλλη-
Μυλωνά «Θεωρούμε πολύ σημαντικό το ενδιαφέρον του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή
για τα θέματα της Οδικής Ασφάλειας, καθώς και του
Υφυπουργού κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη, του Γενικού Γραμματέα
Υποδομών κ. Γεωργίου Καραγιάννη και των Στελεχών του
Υπουργείου τα οποία συμμετείχαν στην ενημέρωση και τις επι
μέρους συζητήσεις. Η εποικοδομητική μας συνεργασία με τον
Οργανισμό EuroRAP, ενεργό μέλος του οποίου είναι το Ι.Ο.ΑΣ.
«Πάνος Μυλωνάς» από το 2010, και με τους εταίρους από
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και η αμέριστη υποστήριξη
από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών στο πλαίσιο του
προγράμματος SLAIN, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Η ενίσχυση
της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα αποτελεί έργο πνοής συ-
νεισφέροντας στην ενημέρωση και την προστασία της ζωής
στους δρόμους. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σήμερα στη χώρα
μας έχουμε ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων που
συμβάλλει στις ασφαλείς μετακινήσεις όλων των χρηστών του
δρόμου και στην ανάπτυξη του τόπου.»

“

Oδική Ασφάλεια
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Επαγγελματίες οδηγοί & κίνδυνοι

Ο κίνδυνος της υγείας τους στους δρόμους, η κατάχρηση ουσιών, ο διαβήτης, είναι πιο σημαντικοί 
παράγοντες από την ηλικία από ιατρική άποψη όσον αφορά στην ικανότητα για οδήγηση.



Η ισχύουσα προσέγγιση της ΕΕ για την αξιολόγηση του

εάν οι οδηγοί είναι από ιατρική άποψη ικανοί για να

έχουν άδεια οδήγησης χρειάζεται ουσιαστική αναθεώ-

ρηση, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού

Συμβουλίου Ασφάλειας των Μεταφορών.   

Η έκθεση εξετάζει την υφιστάμενη κατάσταση στα κράτη

μέλη σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της σωμα-

τικής και διανοητικής ικανότητας των οδηγών. Η ΕΕ

επανεξετάζει επί του παρόντος την Οδηγία για τις άδειες

οδήγησης και αναμένεται αναθεώρησή της εντός του

2022.   

Η έκθεση καταδεικνύει ότι για πολλές χώρες της ΕΕ, η

αξιολόγηση  βασίζεται  ακόμη μόνο στην ηλικία, παρά

το γεγονός ότι μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρα-

σμα ότι συγκεκριμένες καταστάσεις υγείας όπως, η κα-

τάχρηση ουσιών, οι ψυχικές διαταραχές, η επιληψία και

ο διαβήτης, είναι πιο σημαντικοί παράγοντες από την

ηλικία από ιατρική άποψη όσον αφορά στην ικανότητα

για οδήγηση. Ο υποχρεωτικός ιατρικός έλεγχος οδηγών

μεγαλύτερης ηλικίας δεν έχει αποδειχθεί αποτελεσμα-

τικός στην πρόληψη σοβαρών συγκρούσεων. Μπορεί

ακόμη και να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια,

 έρευνα
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καθώς οι ηλικιωμένοι οδηγοί με ανάκληση της

άδειας οδήγησης λόγω κακής φυσικής κατά-

στασης γίνονται ευάλωτοι χρήστες του δρόμου.

Το ETSC συνιστά στις εθνικές κυβερνήσεις να

κάνουν ευρύτερη χρήση των αδειών οδήγη-

σης υπό όρους, για να επιτρέψουν σε όσους

ενδέχεται να διατρέχουν μικρό κίνδυνο να συ-

νεχίσουν να οδηγούν υπό συγκεκριμένες συν-

θήκες.   Η έλλειψη δεδομένων σχετικά με το

ρόλο που διαδραματίζουν στις οδικές συγ-

κρούσεις οι ιατρικές παθήσεις και διαταραχές

είναι επίσης ένα σημαντικό πρόβλημα, σύμ-

φωνα με τους συντάκτες της έκθεσης. Μία πα-

νευρωπαϊκή έρευνα των αναλυτικών

στοιχείων τροχαίων συγκρούσεων σε βάθος

μπορεί να βοηθούσε στην κατανόηση αυτών

των παραγόντων, αλλά επί του παρόντος μόνο

ένας μικρός αριθμός χωρών συλλέγει συστη-

ματικά τέτοια στοιχεία.   

Μία σημαντική εξαίρεση είναι η Φινλανδία,

όπου κάθε θανατηφόρα σύγκρουση ακολου-

θείται από μία διεξοδική έρευνα. Μεταξύ 2014

και 2018, οι Φινλανδοί ερευνητές απέδωσαν

ως αιτία για το 16% των περιπτώσεων θανατη-

φόρων συγκρούσεων την ασθένεια του οδη-

γού. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ήταν ο πιο

κοινός παράγοντας κινδύνου όπου η νόσος

ήταν γνωστό ότι συνέβαλε άμεσα στη σύγ-

κρουση. Από τις 141 θανατηφόρες συγκρού-

σεις που είναι γνωστό ότι προκλήθηκαν από

ασθένεια του οδηγού μεταξύ 2014-2018, οι 119

οφείλονταν σε καρδιακές παθήσεις ή υπέρ-

ταση.   Πολλές χώρες απαιτούν κάποια μορφή

ιατρικού ελέγχου για όσους αιτούνται για

πρώτη φορά άδεια οδήγησης αυτοκινήτου,

εκτός από το τεστ όρασης που απαιτείται σύμ-

φωνα με τους κανόνες της ΕΕ. Υπάρχουν όμως

τεράστιες διαφορές στον τρόπο διενέργειας

αυτών των ελέγχων μεταξύ των διαφόρων

χωρών. 



Το ιατρικό τεστ που απαιτείται κατά την απόκτηση

άδειας για πρώτη φορά, μπορεί να είναι ένα έν-

τυπο αυτοαξιολόγησης που συμπληρώνεται και

υπογράφεται από τον αιτούντα, έως μία ιατρική

εξέταση που πραγματοποιείται από τον οικογε-

νειακό γιατρό ή ιατρική εξέταση που πραγματο-

ποιείται από ειδικευμένο γιατρό ή κέντρο. Το

ETSC συνιστά στην ΕΕ και στις εθνικές κυβερ-

νήσεις να εξετάσουν το ενδεχόμενο να υιοθετή-

σουν μια τυποποιημένη διαδικασία βασισμένη

στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ώστε να χρη-

σιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη.   Η καταλ-

ληλόλητα από ιατρικής άποψης για οδήγηση

είναι ζήτημα κρίσης, καθώς και επιστήμης, αλλά

τα επίπεδα εκπαίδευσης ή οδηγιών που παρέ-

χονται σε εκείνους που αξιολογούν ιατρικά την

ικανότητα οδήγησης στην Ευρώπη διαφέρουν

σημαντικά. Ένα σαφές σύνολο οδηγιών που εκ-

δίδονται σε εκείνους που αξιολογούν ιατρικά την

ικανότητα οδήγησης είναι γνωστό ότι θα έχει θε-

τικό αποτέλεσμα. 

Το ETSC συνιστά να ενισχυθεί ο ρόλος των

Γενικών Ιατρών ως το βασικό σημείο απόφασης

για τον εντοπισμό εκείνων που ενδέχεται να δια-

τρέχουν κίνδυνο. Το ETSC καλεί επίσης τις εθνι-

κές κυβερνήσεις να αναπτύξουν και να

εξουσιοδοτήσουν στοιχειοθετημένα προγράμ-

ματα κατάρτισης, τα οποία έχουν αποδειχθεί

αποτελεσματικά και γίνονται δεκτά ιδίως από

τους οικογενειακούς γιατρούς.   Οι ισχύοντες κα-

νόνες της ΕΕ αποκλείουν ρητά την έκδοση

αδειών οδήγησης σε άτομα που εξαρτώνται από

το αλκοόλ. Αν και αυτό μπορεί να ακούγεται λο-

γικό, επειδή το 25% όλων των θανάτων από τρο-

χαίες συγκρούσεις στην ΕΕ εκτιμάται ότι

σχετίζονται με το αλκοόλ, οι παραβάτες που

οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ και τα άτομα

που εξαρτώνται από το αλκοόλ μπορεί να κατα-

λήξουν να αγνοούν τις απαγορεύσεις και να

οδηγήσουν ούτως ή άλλως. 

● ΜΑΙΟΣ 2021 ● #19322

Επαγγελματίες οδηγοί & κίνδυνοι

 έρευνα
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Για τα άτομα που εξαρτώνται από το αλκοόλ, οι

ισχύοντες κανόνες της ΕΕ αποκλείουν αποτελε-

σματικά την πρόσβαση σε ένα από τα πιο απο-

τελεσματικά εργαλεία για την αποτροπή

επαναλαμβανόμενων αδικημάτων οδήγησης

υπό την επήρεια αλκοόλ: προγράμματα αποκα-

τάστασης με χρήση συστημάτων παρεμπόδισης

οδήγησης (alcohol interlocks). Αυτά επιτρέπουν

στους παραβάτες που οδηγούσαν υπό την επή-

ρεια αλκοόλ, να οδηγούν όσο το όχημά τους

είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή που τους εμ-

ποδίζει να οδηγούν μετά την κατανάλωση αλ-

κοόλ. Το ETSC αναφέρει ότι οι κανόνες της ΕΕ

πρέπει να επιτρέπουν στα εξαρτημένα από το

αλκοόλ άτομα να περιλαμβάνονται σε προγράμ-

ματα με χρήση αυτών των συσκευών όπου

μπορούν  να συνεχίσουν να οδηγούν υπό αυ-

τούς τους περιορισμούς.   Αναφορικά με το συγ-

κεκριμένο θέμα το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

(ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» έχει επισημάνει τη

σημασία της «καλής υγείας για ασφαλή οδή-

γηση» στο πλαίσιο της Συμμαχίας για την

Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι

στο Μέλλον». Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εν-

τάσσεται σε πρόγραμμα ενημερωτικών και εκ-

παιδευτικών δράσεων σε συνεργασία του

Ινστιτούτου με την Ελληνική εταιρεία φαρμακευ-

τικής βιοτεχνολογίας GENESIS Pharma. Θέματα

που έχουν επισημανθεί στο συγκεκριμένο πρό-

γραμμα, έχουν να κάνουν με την υπνηλία και τα

συμπτώματά της – ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρό-

βλημα στους επαγγελματίες οδηγούς - καθώς

και τους απαραίτητους ιατρικούς ελέγχους σε

οδηγούς τρίτης ηλικίας (όραση, ακοή, νευρολο-

γικός έλεγχος), παθήσεις οι οποίες μειώνουν τις

ικανότητες μας που είναι σημαντικές για την

οδήγηση και για τη λήψη φαρμακευτικής αγω-

γής που ενδέχεται να επιβαρύνει τα αντανακλα-

στικά.   Όσον αφορά στην οδήγηση υπό την

επήρεια φαρμάκων, λιγότερα είναι γνωστά για

την επίδρασή τους σε σχέση με το αλκοόλ ή για

την περίπτωση ταυτόχρονης λήψης φαρμάκων

με κατανάλωση αλκοόλ. Το ETSC συνιστά την

εφαρμογή της υφιστάμενης κατηγοριοποίησης

«DRUID» της ΕΕ για την επισήμανση σχετικών

φαρμάκων και τονίζει το ρόλο που μπορούν να

διαδραματίσουν οι γιατροί στην παροχή συμ-

βουλών στους ασθενείς τους σχετικά με την επί-

δραση των συνταγογραφούμενων φαρμάκων

στην οδήγηση.  

Επαγγελματίες οδηγοί & κίνδυνοι

 έρευνα
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Θα θέλαμε να μας αναφέρετε μερικά πράγ-
ματα για την εταιρία Wurth.
Η Würth Hellas, μία από τις 400 εταιρίες του
Ομίλου Würth, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1981
έχοντας τα πρώτα της κεντρικά γραφεία και
αποθήκη στη Νέα Σμύρνη Αττικής. Το 1991
μεταφερθήκαμε σε ιδιόκτητο κτήριο στο
Κρυονέρι Αττικής όπου και εδρεύουμε έως
σήμερα. Η μακροχρόνια επιτυχία του Ομίλου
Würth, αλλά και της Würth Hellas, έχει ως κι-
νητήρια δύναμη το ανθρώπινο δυναμικό με
πάνω από 215 εξειδικευμένους τεχνικούς
συμβούλους, οι οποίοι βρίσκονται καθημε-
ρινά στο πλευρό των πελατών μας και με
πάνω από 100 άρτια καταρτισμένους εσωτε-
ρικούς υπαλλήλους. Είμαστε μία οικογενει-
ακή επιχείρηση που δε θέλουμε απλώς να
ικανοποιήσουμε, αλλά να ενθουσιάσουμε
τους πελάτες μας με αισιοδοξία, δυναμισμό,
πάθος, σεβασμό και υπευθυνότητα. Αυτές δεν
είναι απλά κοινές λέξεις αλλά οι καθημερινές
αξίες μας. 

Φέτος κλείνετε 40 χρόνια από το 1981 που
ιδρύθηκε η Wurth Hellas. Πείτε μας για
αυτήν την επέτειο-ορόσημο.
Για εμάς στη Würth Hellas το 2021 είναι ένα
έτος εορταστικό, γεμάτο επικοινωνία, ειδικές
προσφορές για τους πελάτες μας, καθώς
γιορτάζουμε μαζί τους την πολυετή παρουσία
μας στην ελληνική αγορά. Οι προκλήσεις και
οι δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια ήταν αρκετές,
αλλά όχι τόσο δυνατές ώστε να μας αποθαρ-
ρύνουν. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και
εμπιστοσύνη από τους ανθρώπους μας, κα-
ταφέραμε να ξεπεράσουμε τα όποια εμπόδια
και να είμαστε εδώ. Νιώθουμε πραγματικά
ευγνωμοσύνη προς όλους τους πελάτες μας
που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν και
υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο
πάθος και δυναμισμό, ώστε να είμαστε πάν-
τοτε η Νο1 επιλογή τους.

Ποια είναι τα κύρια προϊόντα της εταιρίας;
Σε ποιους τομείς-κλάδους απευθύνεται ;
Η Würth Hellas, ως μια εταιρία συνεπής στο έργο
της που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, καθώς
και προσαρμόζεται και προβλέπει τις νέες τάσεις
και ανάγκες της αγοράς, δε θα μπορούσε να είναι
απούσα από την υποστήριξη και την παροχή αξιό-
πιστων προϊόντων και λύσεων. Έτσι,  προμηθεύει
όλους τους επαγγελματίες του βιοτεχνικού και
βιομηχανικού κλάδου με μια γκάμα 125.000 κω-
δικών, εκ των οποίων αναφέρονται ως οι πιο αν-
τιπροσωπευτικοί στον κλάδο αυτοκινήτου οι εξής:
•Χημικά τεχνικά προϊόντα, Λιπαντικά, Βελτιωτικά
•Προϊόντα Car Care & Detailing
•Εργαλεία χειρός, Εξοπλισμός συνεργείου, 

Ειδικά εργαλεία
•Εργαλεία (ηλεκτρικά, μπαταρίας, αέρα)
•Αξεσουάρ αυτοκινήτων (υαλοκαθαριστήρες,   
λάμπες κλπ)

•Μέσα Ατομικής Προστασίας και Επαγγελματική 
Ένδυση & Υπόδηση.

Οι κλάδοι στους οποίους δραστηριοποιείται η
εταιρεία αφορούν τους επαγγελματίες του αυτο-
κινήτου και βαρέων οχημάτων, του μετάλλου, του
ξύλου, των κατασκευών, καθώς και των πρατη-
ρίων καυσίμων και τεχνικών εμπορικών κατα-
στημάτων.

Τι ζητούν οι επαγγελματίες από εσάς σχετικά με
τα προϊόντα αλλά και την υποστήριξη από μέρους
σας;
Να τους προσφέρουμε καθημερινά αποτελεσμα-
τικές λύσεις και καινοτομίες προμηθεύοντάς τους
γρήγορα με πρωτοποριακά και ποιοτικά προϊόντα,
συνεισφέροντας στην επαγγελματική τους επιτυχία.
Το όνομα Würth είναι συνυφασμένο με την υψηλή
ποιότητα προϊόντων και την άριστη εξυπηρέτηση.
Η υποστήριξη και η επιδίωξη υψηλών αποδόσεων
ανήκει σταθερά στην εταιρική μας κουλτούρα. Το
κοινό μας όραμα, μας κινητοποιεί να προχωρή-
σουμε περαιτέρω, εξασφαλίζοντας τη διαρκή ανά-
πτυξη της επιχείρησής μας. 

40 ΧΡΟΝΙΑ Würth Hellas S.A.

Συνέντευξη με τον κ. Δημήτρη Ασημώση
Διευθύνων Σύμβουλο της Wϋrth Hellas S.A.
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Ζούμε στον αιώνα των μεγάλων τεχνολογικών αλλαγών και

καινοτομιών. Ποια είναι η θέση της εταιρίας αναφορικά με

τα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει;

Η Würth Hellas έχει περισσότερους από 25.000 ετοιμοπαράδο-
τους κωδικούς προϊόντων και περισσότερους από 100.000 κα-
τόπιν ειδικής παραγγελίας, τους οποίους διαθέτει μέσω του
δικτύου της με 215 εξειδικευμένους σύμβουλους πωλήσεων,
οι οποίοι επισκέπτονται καθημερινά 40.000 πελάτες στον επαγ-
γελματικό τους χώρο. Έτσι η εξυπηρέτηση γίνεται άμεση προ-
τεραιότητα για εμάς, καθώς η παράδοση των προϊόντων
επιτυγχάνεται εντός 24 ωρών στον χώρο του πελάτη ή κατευ-
θείαν στο έργο του. Επιπλέον, προσφέρουμε συνεχώς λύσεις
και παροχές που κάνουν την καθημερινότητα του επαγγελματία
πιο εύκολη, με αξιόπιστα και καινοτόμα προϊόντα με τη σφρα-
γίδα ποιότητας του Ομίλου Würth. Όλοι οι παραπάνω λόγοι μας
καθιστούν πρωτοπόρους, διαφοροποιώντας μας αισθητά στην
Ελληνική αγορά.

Πως διαχειρίζεστε και πως σας επηρεάζει η πανδημία του

Κορωνοιού που έχει πλήξει την αγορά παγκοσμίως; 

Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πότε θα ξεπεραστεί το φαινό-
μενο της πανδημίας και θα επανέλθει η οικονομία μας, παρόλα
αυτά δεν χάνουμε την ελπίδα μας και την θετική μας αντιμετώ-
πιση στις προκλήσεις. 
Προσαρμοζόμαστε γρήγορα στα νέα δεδομένα και εστιάζουμε
στην ασφάλεια των ανθρώπων μας που είναι και η πηγή της
δύναμής μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την
προστασία μας. Εν μέσω πανδημίας, έμφαση έχει δοθεί στις
προιοντικές μας κατηγορίες μέσων ατομικής προστασίας και
επαγγελματικής ένδυσης και υπόδησης, αλλά σε γενικές γραμ-
μές η λογική μας εστιάζει στην επέκταση της προιοντικής μας
γκάμας πάνω στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας.
Επιπλέον, με τα όπλα της τεχνολογίας εκπαιδεύουμε συνεχώς
τους ανθρώπους μας ώστε να είναι άρτια καταρτισμένοι και να
έχουν αμεσότητα με τους πελάτες μας.

Ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι και κινήσεις της εταιρίας;

Η εταιρεία μας εργάζεται εντατικά σε ένα σχέδιο ανάπτυξης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

● Συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη των ανθρώπων της εταιρείας μας.
● Ανάπτυξη της πολυκαναλικής προσέγγισης προς τους πελάτες μας (365/24/7).

● Συνεχής Ανάπτυξη της γκάμας προϊόντων σύμφωνα με τις ανάγκες των εστιασμένων τμημάτων της αγοράς.

● Δημιουργία επιπλέον σύγχρονων χώρων εργασίας.

● Επέκταση του Logistics Center της εταιρείας μας.
● Επέκταση του δικτύου των ιδιόκτητων καταστημάτων μας.

Σύγχρονες Εγκαταστάσεις Logistics στον Αυλώνα Αττικής

Τα πρώτα κεντρικά γραφεία – εγκαταστάσεις στη Νέα Σμύρνη
Κεντρικές εγκαταστάσεις γραφείων 

στο Κρυονέρι Αττικής
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Yποδομές φόρτισης



Η ΕΕ απέχει πολύ ακόμη από την τιμή-στόχο του 1 εκατομμυρίου σημείων φόρτισης μέχρι το

2025, που ορίζεται στην Πράσινη Συμφωνία, ενώ δεν υπάρχει ένας συνολικός στρατηγικός χάρ-

της πορείας που να αφορά την ηλεκτροκίνηση, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού

Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ). Παρά τις επιτυχίες, όπως η προώθηση στην ΕΕ ενός κοινού προ-

τύπου ρευματολήπτη για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων και η βελτιωμένη πρόσβαση

στα διάφορα δίκτυα φόρτισης, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα στις μετακινήσεις με

ηλεκτρικό όχημα στην ΕΕ. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι η διαθεσιμότητα κοινόχρηστων σταθμών

φόρτισης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ χωρών, ότι τα συστήματα πληρωμής δεν είναι εναρμο-

νισμένα και ότι δεν παρέχεται στους χρήστες ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο.

Το 2020, μολονότι μειώθηκαν συνολικά οι ταξινομήσεις

νέων οχημάτων λόγω της πανδημίας COVID-19, αυξή-

θηκε σημαντικά το μερίδιο της αγοράς των ηλεκτρικών

οχημάτων με μπαταρία και των υβριδικών με ρευμα-

τολήπτη. Παρ’ όλα αυτά, τα δίκτυα φόρτισης δεν ανα-

πτύσσονται με τον ίδιο ρυθμό.

«Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί επαρκείς υποδομές φόρτι-

σης. Ωστόσο, για την κατασκευή των υποδομών αυτών,

χρειάζεται μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον

βαθμό διάδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων», δήλωσε

ο Ladislav Balko, Μέλος του ΕΕΣ και αρμόδιος για την

έκθεση. «Πέρυσι, ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλή-

θηκαν στην ΕΕ ήταν ηλεκτρικώς φορτιζόμενο, η πρό-

σβαση όμως στις υποδομές φόρτισης στις διάφορες

χώρες της ΕΕ δεν είναι ομοιογενής. Θεωρούμε ότι η

Επιτροπή πρέπει να κάνει περισσότερα για την προ-

ώθηση ενός δικτύου που θα καλύπτει ολόκληρη την

ΕΕ, και να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση διοχετεύε-

ται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.»

Η ΕΕ υποστηρίζει την από μέρους των κρατών μελών

ανάπτυξη υποδομών ηλεκτρικής φόρτισης προσφέ-

ροντας εργαλεία πολιτικής, συντονισμό και χρηματο-

δότηση. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, δεν υπήρξε

συνολική ανάλυση του ελλείμματος υποδομών, ώστε



Yποδομές φόρτισης
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Ηλεκτροκίνηση

τεχνολογία «





να προσδιοριστούν ο αριθμός των αναγκαίων

δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης,

η θέση εγκατάστασής τους ή το είδος ισχύος

που θα πρέπει να παρέχουν. Η χρηματοδό-

τηση που παρεχόταν μέσω του μηχανισμού

«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) δεν έφθανε

πάντοτε εκεί όπου χρειαζόταν περισσότερο,

ενώ δεν υπήρχαν σαφείς και συνεπείς τιμές-

στόχος, ούτε συνεκτικές ελάχιστες απαιτήσεις

για τις υποδομές σε επίπεδο ΕΕ. Η εμπειρία

του χρήστη περιπλέκεται εξαιτίας των διαφο-

ρετικών συστημάτων πληρωμής και ενημέ-

ρωσης. Παραδείγματος χάριν, ελάχιστες είναι

οι συντονισμένες πληροφορίες σχετικά με τη

διαθεσιμότητα σε πραγματικό χρόνο, τη φόρ-

τιση και τη χρέωση μεταξύ των διαφορετικών

δικτύων.

Ενόψει της εν εξελίξει αναθεώρησης του βα-

σικού πλαισίου πολιτικής και του νομοθετι-

κού πλαισίου στον τομέα της ηλεκτροκίνησης,

οι ελεγκτές συνιστούν στην Ευρωπαϊκή

Επιτροπή να καταρτίσει έναν στρατηγικό

χάρτη πορείας για την επίτευξη των τιμών-

στόχου για τις υποδομές φόρτισης και να κα-

θορίσει ελάχιστα πρότυπα και απαιτήσεις.

Συνιστούν επίσης η χρηματοδότηση να διατί-

θεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και

αναλύσεων των ελλειμμάτων και να διασφα-

λίζεται ότι τα συγχρηματοδοτούμενα έργα εγ-

γυώνται τη βιώσιμη και άνευ διακρίσεων

πρόσβαση όλων των χρηστών.

Βάσει της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

που εξαγγέλθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, η

ΕΕ έχει πλέον θέσει ως στόχο τη μείωση,

μέχρι το 2050, των εκπομπών αερίων θερμο-

κηπίου που προκαλούνται από τις μεταφορές

κατά 90 % σε σύγκριση με το 1990, στο πλαίσιο

μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταστεί μια

κλιματικά ουδέτερη οικονομία. Οι μεταφορές

ευθύνονται σχεδόν για το ένα τέταρτο των συ-

νολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου

στην ΕΕ, κυρίως εξαιτίας των οδικών μετα-

φορών (72 %). 

Σημαντική συνιστώσα της μείωσης των εκ-

πομπών που προκαλούνται από τις οδικές

μεταφορές είναι η στροφή προς εναλλακτικά

καύσιμα που παράγουν χαμηλότερες εκπομ-

πές διοξειδίου του άνθρακα.

Η ΕΕ πρέπει να επιταχύνει την ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης
εάν θέλει να πρωτοπορήσει στην ηλεκτροκίνηση
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Η ενέργεια στην καμπίνα, εξασφαλίζεται με νέες

λύσεις όπως αυτές των διπλών κυκλωμάτων

μπαταριών και τις νέες μπαταρίες τζελ που

...εκτοξεύουν τα αποθέματα.

Είναι ουσιαστικά το κινητό σπίτι του επαγγελ-

ματία οδηγού. Τότε όπως είναι φυσικό όλες οι

λειτουργίες πρέπει να εξασφαλίζονται από

ρεύμα και ο εξοπλισμός να είναι υπ΄ατμόν,

ακόμα και με τον κινητήρα σας σβηστό. Για το

λόγο αυτό, οι εταιρείες, όπως για παράδειγμα

η Volvo προσφέρει ένα σύστημα μπαταριών

που προσφέρει υψηλό επίπεδο άνεσης στην

καμπίνα, χωρίς ο επαγγελματίας να κάνει συμ-

βιβασμούς στις ανάγκες του.

Ειδικά για τα σύγχρονα φορτηγά και οχήματα

με πολύ υψηλό εξοπλισμό οι μπαταρίες είναι

σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε για να

εξυπηρετήσει τις αυξανόμενες ανάγκες ηλε-

κτρικού φορτίου και συστημάτων στήριξης

πέρα από το όριο του πλαισίου και των βασι-

κών μηχανικών μερών – κινητήρα κ.α.. Οι ση-

μερινές μπαταρίες σχεδιάζονται για πολλά

περισσότερα από την εκκίνηση, όπως συνέ-

βαινε παλαιότερα, με νέες μπαταρίες, που εκ-

πλήσσουν με την αντοχή τους, την αυτονομία

τους, τις πολλαπλές λειτουργίες που μπορούν

να υποστηρίζουν κ.α. 

Το μυστικό πίσω από τη διατήρηση της ενέρ-

γειας βρίσκεται στην ύπαρξη δύο ξεχωριστών

συγκροτημάτων μπαταριών με ξεχωριστά κυ-

Ενέργεια στην καμπίνα
πάντα και παντού! 

Οι ενεργειακές ανάγκες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της καμπίνας στο φορτηγό
είναι μεγάλες. Πολλές φορές η καμπίνα του φορτηγού πρέπει να εξυπηρετήσει 

ανάγκες σημαντικές, να παίξει τον ρόλο του ...υπνοδωματίου, του γραφείου, 
της ανάπαυσης των οδηγών.

Volvo Trucks
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Το σύστημα διπλής μπαταρίας χρησιμο-

ποιείται τεχνολογία τζελ για την τροφο-

δοσία του εξοπλισμού διαβίωσης και

τεχνολογία enhanced flooded για την

εκκίνηση του οχήματος. Οι μπαταρίες

με τζελ μπορούν να αδειάσουν τελείως

χωρίς να καταστραφούν και να έχουν

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τις πα-

ραδοσιακές μπαταρίες με υγρά.

Διατίθεται επίσης και μια έκδοση με ένα

σετ με μπαταρίες τζελ. Οι μπαταρίες με

τζελ αντέχουν περισσότερες από 10–15

φορές περισσότερο από τις μπαταρίες

EFB

Το σύστημα παρακολουθεί τα επίπεδα

φόρτισης προκειμένου να μην ξεμεί-

νετε από ρεύμα. Αρχικά, όλες οι βοηθη-

τικές συσκευές θα σβήσουν σταδιακά

και θα ειδοποιηθείτε για το πρόβλημα.

κλώματα. Το ένα προορίζεται αποκλειστικά

για την εκκίνηση του κινητήρα και το άλλο

για τις δυνατότητες και ευκολίες διαβίωσης

εντός της καμπίνας. Χρησιμοποιήστε το σύ-

στημα κλιματισμού, το σύστημα πολυμέσων

και τις συσκευές φόρτισης χωρίς να ανησυ-

χείτε για το άδειασμα των μπαταριών εκκί-

νησης του φορτηγού.

τεχνολογία «
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Ειδικότερα, όταν ο κινητήρας είναι κλειστός το νέο,

διπλό κύκλωμα μπορεί να υποστηρίξει όλες τις λει-

τουργίες πολυμέσων και επικοινωνίας, με τον οδηγό

να μπορεί να έχει ανοικτά τα φώτα μέσα στην καμ-

πίνα,  να φορτίζει το smartphone του κ.α. . Επίσης

,υπάρχουν επίσης ενότητες για τη διαχείριση των ερ-

γασιών του επαγγελματία οδηγού, των λειτουργιών

του οχήματος , όπως η οθόνη αφής, τα χειριστήρια τα

κουμπιά ελέγχου στο ταμπλό ή τον φωνητικό έλεγχο,

που ίσως να χρειαστεί να τα χρησιμοποιήσει ο οδη-

γός κατά τη διάρκεια της παραμονής του. 

Και όλα αυτά την στιγμή που το ψηφιοποιημένο πε-

ριβάλλον απαιτεί μεγάλες ενεργειακές ανάγκες,

όπως ο νέος πίνακας οργάνων που είναι πλήρως

ψηφιακός και προσφέρει νέες δυνατότητες προσαρ-

μογής του περιβάλλοντος εργασίας για τις ανάγκες

του οδηγού και σε κάθε περίσταση. Επίσης, μια νέα

πλευρική οθόνη εννέα ιντσών παρέχει τον έλεγχο

των λειτουργιών του φορτηγού, με δυνατότητες όπως

οι έως και οκτώ κάμερες και οι εφαρμογές. Οπότε,

φουλ τεχνολογία, φουλ και σε ενεργειακές ανάγκες

που όμως λύνονται με τις παραπάνω λύσεις, όπως

τις μπαταρίες με τζελ που αντέχουν περισσότερες από

10–15 φορές περισσότερο από τις μπαταρίες EFB. 

Ενέργεια στην καμπίνα
πάντα και παντού! 

Volvo Trucksτεχνολογία «
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Οι πρώτες δοκιμές από
Ευρωπαίους πελάτες του νέου

E-Transit , της αμιγώς
ηλεκτρικής έκδοσης του 

δημοφιλέστερου cargo van σε
όλο τον κόσμο,  θα ξεκινήσουν

σύντομα σύμφωνα με 
ανακοίνωση της Ford
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FORD e-Transit Van
Ξεκίνησαν οι δοκιμές για το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Van!



● ΜΑΙΟΣ 2021 ● #19336
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Οι δοκιμές της Ford  με Ευρωπαίους πελάτες απο-

τελούν τμήμα ενός εκτενούς προγράμματος εξέλι-

ξης για το E-Transit πριν το λανσάρισμά του την

άνοιξη του 2022. Ξεκινώντας στα τέλη του φετινού

καλοκαιριού, οι δοκιμές αυτές έχουν σχεδιαστεί για

να επιβεβαιώσουν ότι το αμιγώς ηλεκτρικό van

μπορεί άνετα να ικανοποιήσει λειτουργικές απαιτή-

σεις ευρέως φάσματος. 

Οι μηχανικοί της Ford θα χρησιμοποιήσουν δεδο-

μένα από τις δοκιμές για να βελτιώσουν την επό-

μενη γενιά της τεχνολογίας συνδεσιμότητας του

E-Transit και τη διαχείριση της αυτονομίας προκει-

μένου να προσφέρουν μία βελτιστοποιημένη εμ-

πειρία χρήσης στους πελάτες.

Πρωτότυπα οχήματα που συμμετέχουν στη δοκιμή

θα περιλαμβάνουν εκδόσεις van και chassis cab

με μετατροπές όπως ψυγεία, κλειστά van, οχήματα

με ανοιγόμενα πλαϊνά τμήματα και ειδικά διαμορ-

φωμένο εσωτερικό. Οι Ευρωπαίοι πελάτες του E-

Transit θα έχουν στη διάθεσή τους πολλές επιλογές

ως προς τον τύπο του αμαξώματος, το μήκος, το

ύψος οροφής και το μικτό βάρος οχήματος (GVM)

ήδη από το λανσάρισμα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπο-

ρούν να επιλέξουν ανάμεσα σε 25 διαφορετικές εκ-

δόσεις, ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής

τους..

“ «Οι δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες είναι ένα σημαντικό βήμα στο ταξίδι μας 
να φέρουμε το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό  στην αγορά και θα συμβάλλουν ώστε να

κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα πώς μπορούμε να βοηθήσουμε πελάτες από
διαφορετικές βιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους με ηλεκτροκίνηση

μηδενικών ρύπων» δήλωσε ο Andrew Mottram, chief programme engineer του 
E-Transit, Commercial Vehicles, Ford Ευρώπης. 

Οι δοκιμές της Ford 
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Ο χώρος φόρτωσης του  είναι ίδιος με των πετρελαιοκί-

νητων μοντέλων Transit προσφέροντας εύκολες μετα-

τροπές, για να μπορούν οι κάτοχοι ενός Transit να

επαναχρησιμοποιούν τα συστήματα ραφιών που ήδη

έχουν και στο πλήρως ηλεκτρικό van. Το σύστημα

ProPower Onboard, που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά

στη βιομηχανία, προσφέρει ισχύ φόρτισης έως 2.3 kW

μέσω στάνταρ παροχών για την τροφοδοσία εργαλείων

και εξοπλισμού στην καμπίνα και το χώρο φόρτωσης.  Το

ωφέλιμο φορτίο προβλέπεται να είναι έως 1.616 kg για

τις εκδόσεις van και 1.967 kg για τα μοντέλα chassis cab.

Το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης του αποδίδει ισχύ

έως 200 kW με στόχο αυτονομίας σύμφωνα με το πρω-

τόκολλο WLTP μέχρι 350 km,  με την υποστήριξη τεχνο-

λογιών για αύξηση της αυτονομίας, όπως το Eco Mode

και το Scheduled Pre-Conditioning. Οι οδηγοί θα επωφε-

λούνται επίσης από την νέα τεχνολογία του SYNC 4 που

περιλαμβάνει μία εύχρηστη οθόνη 12” και πλοήγηση

συνδεδεμένη μέσω δικτύου cloud η οποία αναβαθμίζεται

χάρη στις ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού.

Η Ford εκτιμά ότι το λειτουργικό κόστος ιδιοκτησίας θα

είναι περίπου 40% χαμηλότερο συγκριτικά με τα μοντέλα

που εφοδιάζονται με κινητήρα εσωτερικής καύσης,  ως

αποτέλεσμα των χαμηλών δαπανών συντήρησης.  



● ΜΑΙΟΣ 2021 ● #19338

Ο προάγγελος ενός συναρπαστικού, μικρού βαν! 

Mercedes Benz EQT
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Το όχημα, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο στάδιο της παρα-
γωγής, συνδυάζει άφθονους και ευέλικτους χώρους για έως
επτά επιβάτες και γενναιόδωρο χώρο αποσκευών, με την τυ-
πική για τη Mercedes σχεδίαση και προσέγγιση της πολυτέ-
λειας, της άνεσης, της λειτουργικότητας, της συνδεσιμότητας
και της ασφάλειας. Με τον τρόπο αυτόν, η Mercedes-Benz
Vans μεταφράζει τη συνταγή επιτυχίας της V-Class σε μια πιο
συμπαγή μορφή, φέρνοντας την κορυφαία ποιότητα στην κα-
τηγορία των μικρών Van. H Concept EQT υπογραμμίζει τον μο-
ναδικό συνδυασμό κορυφαίας άνεσης και λειτουργικότητας
χωρίς συμβιβασμούς με την οδηγική απόλαυση της ηλεκτρι-
κής κινητικότητας, καθώς και με ένα ηλεκτρικό longboard που
είναι άψογα ενσωματωμένο στον χώρο φόρτωσης.

Με την Concept EQT,  η Mercedes-Benz Vans παρουσιάζει

το πρώτο premium όχημα στην κατηγορία των μικρών Van

που είναι ιδανικό για οικογένειες και ιδιώτες που 

ασχολούνται με δραστηριότητες αναψυχής:

την T-Class και την πλήρως ηλεκτρική έκδοσή της. 



● ΜΑΙΟΣ 2021 ● #19340



■ Χαρακτηριστική σχεδίαση Mercedes-Benz με υψηλό 
αισθητικό αποτέλεσμα

Η Concept EQT είναι άμεσα αναγνωρίσιμη ως μέλος της οι-
κογένειας Mercedes-EQ. Η σχεδίασή της διακρίνεται από
ισορροπημένες αναλογίες και επιφάνειες που προκαλούν αί-
σθηση. Οι έντονες ακμές και οι εντυπωσιακοί θόλοι των τρο-
χών υπογραμμίζουν το δυναμισμό του οχήματος. Το
χαρακτηριστικό μπροστινό τμήμα Black Panel με τους εμπρό-
σθιους προβολείς LED αποτελεί συνέχεια του καπό και λάμ-
πει με ένα μοτίβο αστεριών. Τα αστέρια διαφορετικού
μεγέθους με τρισδιάστατο εφέ κάνουν αισθητή την παρουσία
τους σε ολόκληρο το όχημα, από το μπροστινό μέρος και τις
ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών με πολύ γυαλιστερό φινίρισμα,
έως την πανοραμική οροφή και το ηλεκτρικό longboard στο
πίσω μέρος. Υπάρχει επίσης μια φωτεινή λωρίδα που συν-
δέει τους προβολείς LED με τα πίσω φώτα LED. Αυτό, σε
συνδυασμό με τη βαφή του οχήματος σε γυαλιστερό μαύρο,
δημιουργεί μια συναρπαστική αντίθεση που προσφέρει μια
αισθητική ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας.
Σύμφωνα με τον Gorden Wagener, Επικεφαλής Σχεδιαστή

του Ομίλου Daimler, «η Concept EQT είναι ένα νέο Van ολι-
στικής προσέγγισης που διαθέτει το σχεδιαστικό DNA
«Sensual Purity». «Τα εντυπωσιακά σχήματα, τα κομψά δια-
κοσμητικά στοιχεία και τα βιώσιμα υλικά που διαθέτει απο-
δεικνύουν περίτρανα ότι αυτό το Van ανήκει ξεκάθαρα στην
οικογένεια Mercedes-EQ.»
Το εσωτερικό της Concept EQT αποτελεί μια εξίσου συναι-

σθηματική και κομψή δήλωση, όσο και το εξωτερικό του –
και χαρακτηρίζεται από μια εκλεπτυσμένη αντίθεση άσπρου

και μαύρου. Οι επενδύσεις των καθισμάτων είναι από λευκό
δέρμα νάπα. Τα πλεγμένα δερμάτινα στοιχεία στο κεντρικό
τμήμα του καθίσματος είναι από ανακυκλωμένο δέρμα. Το
ταμπλό οργάνων έχει ιδιαίτερα εντυπωσιακή σχεδίαση. Το
άνω τμήμα έχει σχήμα πτερυγίου και ενώνεται δυναμικά με
το όργανο πολλαπλών ενδείξεων. Πάνω από το όργανο πολ-
λαπλών ενδείξεων βρίσκεται ένας πρακτικός ημίκλειστος
αποθηκευτικός χώρος για εύκολη πρόσβαση σε σημαντικά
αντικείμενα ή έγγραφα. Επιπλέον, οι στρογγυλοί αεραγωγοί
σε γυαλιστερό μαύρο, τα γαλβανιζέ διακοσμητικά στοιχεία και
το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με κουμπιά ελέγχου αφής
τονίζουν την υψηλής ποιότητας, μοντέρνα εμφάνιση. Ο ατμο-
σφαιρικός φωτισμός στην κεντρική κονσόλα, τις πόρτες και
τον χώρο ποδιών δημιουργεί μια ιδιαίτερα κομψή ατμό-
σφαιρα.

■ Διαισθητικό σύστημα Infotainment που «μαθαίνει» μόνο του 
Με το σύστημα Infotainment MBUX (Mercedes-Benz User
Experience), η Mercedes-Benz φέρνει την πρωτοποριακή φι-
λοσοφία χειρισμού και ενδείξεων στην κατηγορία των μι-
κρών Van. Ο χειρισμός του συστήματος γίνεται με ευκολία,
χρησιμοποιώντας την ανεξάρτητη κεντρική οθόνη με λειτουρ-
γία αφής, τα κουμπιά αφής στο τιμόνι και, προαιρετικά, τη φω-
νητική υποβοήθηση «Hey Mercedes». Η ικανότητά του να
μαθαίνει, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, είναι μο-
ναδική. Για παράδειγμα, το σύστημα MBUX μπορεί να προ-
βλέπει την επόμενη ενέργεια του οδηγού, αξιοποιώντας
αντίστοιχες λειτουργίες πρόβλεψης. Έτσι, εάν κάποιος καλεί
τακτικά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο τις Παρασκευές καθώς
επιστρέφει στο σπίτι, το σύστημα προτείνει στην οθόνη τον αν-

Ο Marcus Breitschwerdt, επικεφαλής της 

Mercedes-Benz Vans, αναφέρει:

«Επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιό μας στην

κατηγορία των μικρών Van με την επερχόμενη T-Class. 

Η σειρά αυτή θα απευθύνεται σε οικογένειες και σε ιδιώτες 

κάθε ηλικίας που θέλουν να απολαμβάνουν δραστηριότητες

αναψυχής και χρειάζονται μεγάλους χώρους και μέγιστη 

ευελιξία, χωρίς όμως να στερούνται την άνεση και το στυλ. 

Η T-Class αποτελεί για αυτούς έναν ελκυστικό τρόπο να μπουν

στον κόσμο της Mercedes-Benz. Όπως επιβεβαιώνει και η

Concept EQT, εφαρμόζουμε με συνέπεια τη στρατηγική μας στην

ηλεκτρική κινητικότητα, προσφέροντας ένα ακόμα πλήρως 

ηλεκτρικό μοντέλο στη συγκεκριμένη κατηγορία στο μέλλον».

παρουσίαση «

“
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τίστοιχο τηλεφωνικό αριθμό τη συγκεκριμένη ημέρα της
εβδομάδας. Άλλες λειτουργίες του MBUX που ξεχωρίζουν σε
συνδυασμό με το Mercedes me connect είναι το Live Traffic
Information (πληροφορίες για την κυκλοφορία σε πραγματικό
χρόνο και οι απομακρυσμένες (over-the-air) ενημερώσεις
του λογισμικού.

Στην υψηλής ανάλυσης οθόνη μέσων του συστήματος
Infotainment, το πλακίδιο EQ στο κεντρικό μενού αποτελεί
κεντρικό σημείο πρόσβασης στις συγκεκριμένες ενδείξεις και
ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται το ρεύμα φόρτισης, η
ώρα αναχώρησης, η ροή ενέργειας και ένα ιστόγραμμα κα-
τανάλωσης. Η οθόνη μέσων μπορεί επίσης να χρησιμοποι-
ηθεί για τον χειρισμό του συστήματος πλοήγησης, καθώς και
για την επιλογή των προγραμμάτων οδήγησης. Σε συνδυασμό
με το Mercedes me connect, παρέχονται επίσης υπηρεσίες
και λειτουργίες που σχετίζονται ειδικά με την ηλεκτροκίνηση,
όπως η εμφάνιση σταθμών φόρτισης, η ηλεκτρική αυτονομία
και ο βελτιστοποιημένος προγραμματισμός διαδρομής, όπου
λαμβάνονται υπόψη το επίπεδο φόρτισης, ο καιρός ή οι κυ-
κλοφοριακές συνθήκες.

■ Μέγιστη ευελιξία και λειτουργικότητα με στυλ 
Το Concept EQT (μήκος/πλάτος/ύψος: 4.945/1.863/1.826 χλστ.)
διαθέτει συρόμενες πόρτες και στις δύο πλευρές, οι οποίες
έχουν ιδιαίτερα μεγάλο άνοιγμα και επιτρέπουν την εύκολη
πρόσβαση και στα δύο ανεξάρτητα καθίσματα πλήρους μεγέ-
θους της τρίτης σειράς. Στη δεύτερη σειρά καθισμάτων μπο-
ρούν να τοποθετηθούν τρία παιδικά καθίσματα, το ένα δίπλα
στο άλλο. Χάρη στην πανοραμική οροφή, όπου έχουν χαραχ-
θεί αστέρια με λέιζερ, το εσωτερικό λούζεται με φως. Ο κομ-

ψός σχεδιασμός του οχήματος σε σχήμα μπουκαλιού αυξά-
νεται σε πλάτος από μπροστά προς τα πίσω και κάνει το όχημα
να δείχνει μακρύτερο. Το πίσω μέρος, με την έντονη κλίση του
και την άνετη, κατακόρυφη πίσω πόρτα με το παράθυρο, εξα-
σφαλίζει έναν ιδιαίτερα ευρύχωρο χώρο φόρτωσης. Σε περί-
πτωση που απαιτηθεί περισσότερος χώρος, τα καθίσματα της
τρίτης σειράς μπορούν να αναδιπλωθούν ή να αφαιρεθούν
εντελώς, δημιουργώντας έτσι επαρκή χώρο για ένα παιδικό
καροτσάκι, ένα κλουβί μεταφοράς σκύλου και άλλον εξοπλι-
σμό ελεύθερου χρόνου.
Το πρωτότυπο αυτό αναδεικνύει αυτήν την ευρυχωρία και τη
μεγάλη ευελιξία για οικογένειες και λάτρεις των δραστηριο-
τήτων που μεταφέρουν πολλές αποσκευές ή εξοπλισμό σπορ,
καθώς συνοδεύεται και από κάτι που μάλλον δεν θα ανέμενε
κανείς: ένα ηλεκτρικό longboard ενσωματωμένο στον χώρο
φόρτωσης. Το longboard αυτό βρίσκεται σε έναν αποθηκευ-
τικό χώρο με διπλό δάπεδο, κάτω από ένα καπάκι από πλε-
ξιγκλάς που είναι προσαρμοσμένο σε ένα αλουμινένιο πλαίσιο
και βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το δάπεδο του χώρου φόρ-
τωσης. Το ηλεκτρικό longboard είναι και αυτό κατασκευα-
σμένο από αλουμίνιο και διαθέτει ένα μοτίβο αστεριών, με
αποτέλεσμα η εμφάνισή του να είναι ιδιαίτερα κομψή.

■ Παρουσίαση στην αγορά τον επόμενο χρόνο
Η νέα T-Class, η οποία θα παρουσιαστεί το 2022, συμπληρώ-
νει το χαρτοφυλάκιο μοντέλων στην κατηγορία των μικρών
Van μαζί με το επαγγελματικό Citan, το οποίο θα κάνει την πρε-
μιέρα του φέτος μαζί με μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση. Η
πλήρως ηλεκτρική έκδοση της T-Class θα ακολουθήσει αρ-
γότερα.

Mercedes Benz EQT
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Το Opel Vivaro-e HYDROGEN είναι ένα plug-in ηλεκτρικό όχημα κυψελών καυσίμου (FCEV)

με χώρο φόρτωσης έως 6.1 m3 (ίδιος με των diesel ή των αμιγώς ηλεκτρικών Vivaro) που

χρειάζεται μόνο τρία λεπτά για ανεφοδιασμό με υδρογόνο – περίπου ίδιο χρόνο με τον ανε-

φοδιασμό ενός συμβατικού πετρελαιοκίνητου ή βενζινοκίνητου μοντέλου. 

Η αυτονομία ξεπερνά τα 400 km (WLTP). Η Opel θα

προσφέρει το Vivaro-e HYDROGEN σε μήκη 4.95 και

5.30 m. Η εταιρεία σχεδιάζει να ξεκινήσει την παράδοση

των πρώτων οχημάτων σε εταιρικούς πελάτες (fleet) το

φθινόπωρο.

«Το υδρογόνο μπορεί να παίξει κομβικό ρόλο σε ένα

ολοκληρωμένο και αποδοτικό ενεργειακό σύστημα στο

μέλλον, απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα» δήλωσε ο

Michael Lohscheller, CEO της Opel,. «Έχουμε πάνω από

20 χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία οχημάτων κυψε-

λών καυσίμου. Δεν υπάρχει σχεδόν άλλο σύστημα πρό-

ωσης στον κόσμο που να προσφέρει το συνδυασμό

μηδενικών ρύπων, μεγάλης αυτονομίας και χρόνου

ανεφοδιασμού μόλις τριών λεπτών.»

παρουσίαση«

Opel Vivaro

HYDROGEN
•  Mε βαν υδρογόνου η Opel, 

το προσφέρει το νέο Vivaro-e HYDROGEΝ    
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■ Αποδοτική, ανθεκτική με μικρές απαιτήσεις χώρου:
Τα πλεονεκτήματα της plug-in φιλοσοφίας κυψελών καυσίμου

Το νέο ηλεκτρικό όχημα κυψελών καυσίμου (FCEV) βασίζεται στο υπάρχον, αμιγώς ηλεκτρικό Opel Vivaro-e

με δύο συρόμενες πλαϊνές πόρτες. Η plug-in φιλοσοφία κυψελών καυσίμου του Vivaro-e HYDROGEN επι-

τρέπει την ενσωμάτωση ολόκληρου του υπάρχοντος συστήματος κυψελών καυσίμου με τον κινητήρα πρό-

ωσης κάτω από το καπό του οχήματος παραγωγής. Επιπλέον, η μπαταρία του Vivaro-e BEV (battery electric

vehicle) αντικαθίσταται από τρεις δεξαμενές υδρογόνου 700 bar. Οι κύλινδροι από ανθρακονήματα μπορούν

να γεμίσουν μέσα σε τρία μόλις λεπτά, προσφέροντας αυτονομία πάνω από 400 km. Χάρη στην έξυπνη διάταξη,

η ηλεκτρική έκδοση με μπαταρία γίνεται ένα ηλεκτρικό LCV κυψελών καυσίμου χωρίς μετατροπές στο αμά-

ξωμα ούτε επιπτώσεις στο χώρο φόρτωσης των 5,3 – 6,1 m3, ενώ το ωφέλιμο φορτίο αυξάνεται στα 1.100 kg.

Το Opel Vivaro-e HYDROGEN με κυψέλη καυσίμου 45 kW μπορεί να παράγει αρκετή ισχύ για συνεχή οδήγηση

στον αυτοκινητόδρομο, ενώ η μπαταρία ιόντων λιθίου των 10.5 kWh που βρίσκεται κάτω από τα εμπρός κα-

θίσματα υποστηρίζει τη μέγιστη ισχύ όταν χρειάζεται, για παράδειγμα στην εκκίνηση και κατά τη επιτάχυνση.
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παρουσίαση «



παρουσίαση«

Επειδή η μπαταρία καλύπτει τις ανάγκες σε ενέργεια

σε τέτοιες περιπτώσεις, η κυψέλη καυσίμου μπορεί να

λειτουργεί σε βέλτιστες λειτουργικές συνθήκες. Η

μπαταρία επιτρέπει επίσης ανατροφοδοτική πέδηση,

ενώ η ‘plug-in’ δυνατότητα προσφέρει την ευκαιρία

επαναφόρτισης εξωτερικά, εάν χρειαστεί, π.χ. σε ένα

σταθμό φόρτισης, για αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 50

km.

Το Vivaro-e HYDROGEN θα κατασκευάζεται από την

Opel Special Vehicles (OSV) στο Rüsselsheim. Το παγ-

κόσμιο Κέντρο Εξειδίκευσης για το Υδρογόνο & τις

Κυψέλες Καυσίμου (“Competence Centre for

Hydrogen & Fuel Cells”) της μητρικής εταιρείας

Stellantis βρίσκεται επίσης στην έδρα της Opel.

Το Vivaro-e HYDROGEN έρχεται να συμπληρώσει το

Vivaro-e και το Combo-e ως το νεότερο μέλος της

αμιγώς ηλεκτρικής οικογένειας LCV της Opel. Το επό-

μενο νέο μοντέλο, το νέο Movano-e, αναμένεται επί-

σης μέσα στο 2021, που σημαίνει ότι ολόκληρη η

γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της

μάρκας θα είναι ηλεκτροκίνητη μέχρι το τέλος της χρο-

νιάς. Η Opel θα προσφέρει μία εξηλεκτρισμένη έκ-

δοση με κάθε επιβατικό και LCV μοντέλο της μέχρι το

2024.

Opel Vivaro

HYDROGEN

■ ■ ■ ■ 
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Έχοντας διανύσει μία επιτυχημένη πορεία 40 ετών, η Würth Hellas S.A. αποτελεί 

σήμερα τη μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο της τεχνικής συναρμολόγησης στην Ελλάδα. 

40 ΧΡΟΝΙΑ Würth Hellas S.A.

Από την ίδρυσή της το 1981, βρίσκεται δίπλα σε

40.000 επαγγελματίες πελάτες με πάνω από 215

εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους πωλή-

σεων και πάνω από 100 άρτια καταρτισμένους

εσωτερικούς υπαλλήλους, έτοιμους να προσφέ-

ρουν περισσότερους από 125.000 διαφορετικούς

κωδικούς προϊόντων και ένα μεγάλο εύρος συστη-

μάτων, λύσεων και καινοτομιών.

To 2021 αποτελεί έτος ορόσημο για τους ανθρώ-

πους της Würth Hellas S.A., καθώς η εταιρεία

κλείνει 40 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελ-

ληνική αγορά. 

Η ποιότητα των προϊόντων της, η άμεση εξυπηρέ-

τηση των πελατών της, η επένδυση σε ανθρώπινο

και τεχνολογικό δυναμικό και υποδομές, όπως και

η ευελιξία της στις τρέχουσες συνθήκες της αγο-

ράς, τη βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια να ξεπεράσει

κάθε πρόκληση και να πορευτεί με γνώμονα την

αναβάθμιση των υπηρεσιών της απέναντι στους

συνεργάτες της και την κοινωνική προσφορά.

Η ισχυροποίησή της στην ελληνική αγορά εδραιώθηκε με έναν μοναδικό συνδυασμό:

● Εξυπηρέτησης και επαγγελματικής υποστήριξης μέσα από τους ανθρώπους της

● Συνεχούς ροής προϊόντων στην αγορά

● Αδιαπραγμάτευτης ποιότητας των προϊόντων της

● Ανταγωνιστικότητας των τιμών της

● Ανάπτυξης της πολυκαναλικής προσέγγισης των πελατών της

● Εμπιστοσύνης των συνεργατών της

Δέσμευση της εταιρείας είναι να συνεχίσει να προσφέρει άριστα σχεδιασμένες και πρωτοποριακές λύσεις, με

επαγγελματική εξυπηρέτηση, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Στόχος της είναι να ενθουσιάζει με την αισιοδοξία, τον δυναμισμό και την υπευθυνότητά της και να αποτελεί

τη Νο.1 επιλογή των πελατών της.






