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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Πράσινο στην τεχνολογία, κόκκινο στις Ελληνικές μεταφορές 

Τα ηλεκτρικά φορτηγά έχουν μέλλον, τα Logistics οργανώνονται με κοινό παρονομαστή το ψηφιακό πεδίο,

όμως, οι αυτοκινητιστές έχουν συσσωρευμένα προβλήματα, με φορτηγά που δεν μπορούν πλέον, να ση-

κώσουν το βάρος των μεταφορών στην χώρα μας, να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις των διεθνών

μεταφορών, των συνδυασμένων μεταφορών ( φορτηγό, τρένο, πλοίο ). Φορτηγά που πρέπει να αντικατα-

σταθούν από καινούργια, να δώσουν την σκυτάλη σε πιο σύγχρονα, που θα καίνε το μισό σε πετρέλαια,

θα έχουν αξιόπιστα μοτέρ, δεν θα μένουν από ελαστικά, δεν θα ...κλατάρουν την μεγάλη αλυσίδα της

Ελληνικής μεταφοράς που προς το παρόν αναπνέει με δυσκολία.

Το μέλλον προβλέπει μεγάλες φίρμες, στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, με φορτηγά σύγχρονα, ηλε-

κτρικά ακόμη και με υδρογόνο. Φορτηγά με κυψέλες καυσίμου, που θα φουλάρουν με υδρογόνο και θα

το μετατρέπουν, μέσω των παραπάνω σε ηλεκτρισμό.

Πάνω σε αυτό εργάζονται οι κατασκευαστές φορτηγών, που έχουν πολλά στο κεφάλι τους, όπως το πλα-

σάρισμα των νέων φορτηγών, πλήρως ή μερικώς εξηλεκτρισμένων,  τόσο στα μικρά όσο και στα μεγάλα

επαγγελματικά οχήματα.

Και όλα αυτά, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων, που έχουν άμεση επίπτωση

στις κλιματικές αλλαγές με τους σημερινούς κινητήρες. Στο τευχος που κρατάτε κάνουμε μια πρώτη προ-

επισκόπηση στα φορτηγά του μέλλοντος, που θα καίνε υδρογόνο, παρουσιάζουμε το νέο Mercedes L, ένα

premium φορτηγό, με πολλές τεχνολογικές καινοτομίες, και αρκετές ειδήσεις από τον χώρο των υποδο-

μών, της κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων κ.α.

Καλή σας ανάγνωση, 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

■ ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

“

Βασικά σημεία στρατηγικής του ΥΜΕ μετά την Covid εποχή

Τι αλλάζει σε μεταφορές και logistics

Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών καλείται αυτή την περίοδο να αντιμετωπίζει

ταυτόχρονα, σύνθετα ζητήματα καθημερινότητας και μεγά-

λες αναπτυξιακές προκλήσεις με μακροπρόθεσμη προ-

οπτική.

Στόχος, σε όλο αυτό το διάστημα της επέλασης του COVID,

που ακόμη δεν έχει κλείσει οριστικά τον κύκλο της, ήταν να

εξασφαλιστούν δύο πράγματα:

• Η αδιάκοπη ροή της παροχής των μεταφορικών υπηρε-

σιών υπό αντίξοες συνθήκες, εξαιτίας της φύσης του κλά-

δου

• Η απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος των μεταρ-

ρυθμίσεων που είχαν αρχίσει να υλοποιούνται σε όλους

τους τομείς.

Οι προκλήσεις, λοιπόν, στη μετά – Covid, εποχή δεν διαφέ-

ρουν ουσιαστικά ως προς το περιεχόμενο, αλλά κυρίως ως

προς την ένταση και την ταχύτητα με την οποία πρέπει να

αντιμετωπιστούν, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. 

■ Τα βασικά σημεία της στρατηγικής που θα ακολουθήσει το Υπουργείο Υποδομών 

και Μεταφορών προκειμένου να απαντήσει στις προκλήσεις στη μετά – Covid εποχή,

παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, 

στο 4ο Συνέδριο  Υποδομών και Μεταφορών – «ITC 2021».  
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 ενημέρωση

«Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας

Καραμανλής αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα έργων

ύψους 13 δισ. ευρώ, με την αξιοποίηση και των πόρων του

Ταμείου Ανάκαμψης. Επιτρέψτε μου να κάνω μια ειδική

αναφοράστα υδατοδρόμια, όπου υπάρχει πρόοδος.

Ο νέος νόμος που δημιουργήσαμε και ψηφίστηκε πέρυσι

με διευρυμένη πλειοψηφία, επιτρέπει πλέον και σε ιδιωτι-

κούς φορείς να ιδρύσουν υδατοδρόμια.

Μιλάμε ουσιαστικάγια ένα νέο μέσο μεταφοράς που ται-

ριάζει απόλυτα στη γεωγραφία της πατρίδας μας και μπορεί

να λειτουργήσει απολύτως συμπληρωματικάκαι συνδυα-

στικάμε τα άλλα μέσα μεταφοράς που υπάρχουν ήδη.

Τα υδροπλάνα δεν θα ενισχύσουν μόνο τον τουρισμό. Θα

πυκνώσουν την επαφή της νησιωτικής με την ηπειρωτική

χώρα, θα δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία στην οικονο-

μία και στην απασχόληση και θα ισχυροποιήσουν την

εθνική συνοχή. Ήδη, έχουμε τις πρώτες νέες αδειοδοτήσεις

σε Ρέθυμνο και Βόλο και με λίγη τύχη και πολλή προσπά-

θεια, θα μπορούσαμε να δούμε τις πρώτες πτήσεις πιλοτι-

κάακόμη και στις αρχές του φθινοπώρου.»   

“

Βασικά σημεία στρατηγικής του ΥΜΕ μετά την Covid εποχή

■ Ο πρώτος άξονας της πολιτικής του Υπουργείου είναι η βελτίωση των υποδομών.

«Πρώτο μέτρο σε αυτή την κατεύθυνση: η προμήθεια στόλου λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι αστικές συγκοινωνίες πιέστηκαν πολύ.Κλήθηκαν από τη μια μέρα στην άλλη να εξυ-

πηρετούν με χαμηλότερη πληρότητα όταν ο στόλος των λεωφορείων είχε οχήματα που ξεπερνούσαν σε ηλικία τα 15

έτη και είχαν γράψει πολλά από αυτά, περισσότερα από 1 εκατομμύριο χιλιόμετρα στο κοντέρ.

Και προφανώς υπήρξαν προβλήματα.Όμως, μέσα σε έναν χρόνο προστέθηκαν περισσότερα από 500 οχήματα σε Αθήνα

και Θεσσαλονίκη μέσω των συμπράξεων με τα ΚΤΕΛ και του Leasing και επιπλέον, έγιναν 609 προσλήψεις στις αστικές

συγκοινωνίες της Αττικής.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες που έχει γίνει εδώ και πάνω από 12 χρόνια και αυτή

η υποδομή θα μείνει στην υπηρεσία των πολιτών και μετά την πανδημία.»

■Όσον αφορά στη βελτίωση του σχεδιασμού των συγκοινωνιών και τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε:  
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 ενημέρωση

“

Βασικά σημεία στρατηγικής του ΥΜΕ μετά την Covid εποχή

«Η συντονισμένη πολιτική υπέρ της ηλεκτροκίνησης που

εφαρμόζει η κυβέρνηση έχει αρχίσει να αποδίδει.

Από τα περίπου 3.400 χιλιάδες αμιγώς ηλεκτρικά που

υπάρχουν στο Μητρώο του Υπουργείου Μεταφορών, πε-

ρισσότερα από 1860, δηλαδή ποσοστό 55%, ταξινομήθηκε

μετά τον Σεπτέμβριο του 2020. Στην ίδια κατεύθυνση, εί-

μαστε έτοιμοι, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, να καταρ-

τίσουμε θεσμικό πλαίσιο και για την προώθηση της

υδρογονοκίνησης στις μεταφορές.   

Επίσης, με τον νόμο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής

Κινητικότητας προσφέρουμε εργαλεία στην Τοπική

Αυτοδιοίκηση να προχωρήσει σε παρεμβάσεις υπέρ της

ηλεκτροκίνησης, της ενίσχυσης των τοπικών συγκοινω-

νιών και της προσβασιμότητας.

Θεσπίσαμε κανόνες κυκλοφορίας για τα οχήματα μικροκι-

νητικότητας,αλλά και πλαίσιο για την υποδοχή της αυτόνο-

μης οδήγησης.

Στο ίδιο πνεύμα, προσανατολιζόμαστε στην κατάρτιση θε-

σμικού πλαισίου για τη χρήση σύγχρονων και ευέλικτων

εφαρμογών κινητικότητας,  όπως ο διαμοιρασμός της δια-

δρομής (car sharing) και η μεταφορά με οχήματα κατά πα-

ραγγελία (car on demand).»

■ Η προώθηση εναλλακτικών καυσίμων είναι ένα δεύτερο μέσο για τη μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Σχετικά ο κ. Κεφαλογιάννης σημείωσε:  

«Πρόσφατα η Ελλάδα βραβεύτηκε για τη μεγαλύτερη μείωση θυμάτων από τροχαία ατυχήματα την τελευταία 10ετία

στην Ευρωπαϊκής Ένωση.Αυτό που κρατάμε είναι ότι η βράβευση συμπίπτει με την έναρξη εφαρμογής της Εθνικής

Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια, που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στις 3 Φεβρουαρίου.

Εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τη  χορήγηση αδειών οδήγησης. Με ταχύτερη έκδοση αδειών οδήγησης, αποσυμ-

φόρηση των αρμόδιων υπηρεσιών και καθιέρωση διαδικασιών που θα διασφαλίζουν τη διαφάνεια.

Στην ίδια κατεύθυνση έπεται η αναθεώρηση του ΚΟΚ με κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και αλλαγές υπέρ της οδι-

κής ασφάλειας, όπως η μείωση του ορίου ταχύτητας στις αστικές περιοχές στα 30 χλμ.» 

■ Στο πεδίο της Οδικής Ασφάλειας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε:
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 ενημέρωση

“

Βασικά σημεία στρατηγικής του ΥΜΕ μετά την Covid εποχή

«Τα αποτελέσματα του μνημονίου Συνεργασίας που υλο-

ποιούμε σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής

Διακυβέρνησης είναι σημαντικά. Δημιουργήσαμε την προ-

σωρινή άδεια οδήγησης. Πριν από αυτήν, ο νέος οδηγός

περίμενε περίπου 4 μήνες να του έρθει το δίπλωμα στο

σπίτι για να πιάσει τιμόνι. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί 159

χιλιάδες προσωρινά διπλώματα, παρά τις δυσκολίες που

προκάλεσε η πανδημία στη διαδικασία! Επίσης, η πλατ-

φόρμα για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων αντι-

κατάστασης διπλωμάτων έχει επεκταθεί από τον

Δεκέμβριο μέχρι σήμερα και στις 13 Περιφέρειες της

χώρας και ήδη οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 7 χιλιάδες.

Αυτό συνεπάγεται ισάριθμη μείωση επισκέψεων πολιτών

στις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών.

Λιγότερη ταλαιπωρία και εξοικονόμηση ανθρώπινων

πόρων. Επτά χιλιάδες λιγότερες επισκέψεις πολιτών στα

γκισέ των περιφερειών μέσα σε έξι μήνες!

Η ψηφιοποίηση θα επεκταθεί και σε άλλα πεδία, ακόμη και

στις εμπορευματικές μεταφορές, μέσα από την αξιοποίηση

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.» 

■ Αναφορικά με την πρόοδο στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών που σχετίζονται 
με τα διπλώματα οδήγησης, ο κ. Κεφαλογιάννης παρέθεσε τα εξής στοιχεία:

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν παρατηρήθηκε σε καμία στιγμή ανεπάρκεια στην τροφοδοσία της αγοράς.

Και αυτό δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Ήταν αποτέλεσμα της κοπιαστικής δουλειάς που έγινε από όλες τις πλευρές

ώστε να προσαρμόζουμε τις διοικητικές αποφάσεις στα προβλήματα που ανέκυπταν σε όλους τους κρίκους της αλυσί-

δας.  Ταυτόχρονα, όμως, η πανδημία επιτάχυνε, αν θέλετε, τις εξελίξεις σε τομείς των εμπορευματικών μεταφορών,

καθώς οι ηλεκτρονικές παραγγελίες πολλαπλασιάστηκαν. Έτσι, οι αστικές εμπορευματικές μεταφορές καλούνται να αν-

ταποκριθούν σε νέα δεδομένα και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρακολουθεί αυτές τις εξελίξεις και έχει

τη βούληση να διευκολύνει την προσαρμογή της αγοράς στις νέες απαιτήσεις. Με αυτό το σκεπτικό, της προσήλωσης

σε ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και της ευελιξίας, όπου οι συνθήκες το απαιτούν, σχεδιάζουμε τις δράσεις μας στον

τομέα των Μεταφορών, στη μετά Covid εποχή.» 

■ Όσον αφορά στον Τομέα Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τόνισε: 
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Ξεκινά και το Βόρειο Τμήμα του Ε65

Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Γενικού

Γραμματέα Υποδομών, κ. Γιώργου Καραγιάννη και του

Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Ομίλου ΓΕΚ

ΤΕΡΝΑ, κ. Γιώργου Περιστέρη.

Ξεκινά επομένως η κατασκευή του εμβληματικού αυτού

έργου, που θα συνδέει την Αθήνα με τη Δυτική Μακεδονία,

αλλά και με την Ιταλία μέσω του Λιμένα της Ηγουμενίτσας,

καθώς και με τα Δυτικά Βαλκάνια και από εκεί, με την κεντρική

και βόρεια Ευρώπη. Με την ολοκλήρωσή του Ε65 το ταξίδι από

Λαμία έως και Εγνατία θα διαρκεί μια ώρα και τριάντα λεπτά,

αντί των δύο ωρών και τριάντα λεπτά, που απαιτούνται σήμερα.

Η υλοποίηση του Βόρειου Τμήματος του Ε65 αποτελεί επίσης

ίσως την πιο ουσιαστική δράση για τη στήριξη της Δυτικής

Μακεδονίας στην κρίσιμη περίοδο της απολιγνιτοποίησης. Και

αυτό καθώς ένας νέος, σύγχρονος δρόμος και η αναβάθμιση

της σύνδεσης της Δυτικής Μακεδονίας με την Αθήνα και την

Κεντρική Ελλάδα, σημαίνει στήριξη στην πράξη των επιχειρή-

σεων που ήδη δραστηριοποιούνται στην περιοχή και την προ-

σέλκυση νέων επενδύσεων. Με λίγα λόγια, με τον Ε65 ολό-

κληρες περιοχές θα βγουν από την απομόνωση.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μεθοδική δουλειά επί 18 μήνες,

χωρίς μεγάλα λόγια και με αλλεπάλληλες επαφές με την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση κατάφερε να πάρει το

πράσινο φως ότι το έργο είναι συμβατό με το κοινοτικό δίκαιο.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε σε όλες

τις αναγκαίες ενέργειες, όμως υπήρξε και προσωπική παρέμ-

βαση του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην

Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τα έργα δεν φυτρώνουν μέσα σε μια νύχτα. Και είναι τέτοια η

φύση του αντικειμένου, που μπορεί να δουλεύεις σκληρά επί

πολύ καιρό και αυτή η δουλειά να μην φαίνεται», επισήμανε ο

κ. Καραμανλής κατά την τελετή υπογραφής, τονίζοντας ότι εδώ

και 23 μήνες γίνεται μία συστηματική δουλειά, η οποία σήμερα

αποδίδει καρπούς. «Έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο

πρόγραμμα έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους άνω

των 13 δισ. ευρώ», υπενθύμισε κι επισήμανε ότι το πρόγραμμα

■ Υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του Βόρειου Τμήματος του Ε65, από τον

Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραμανλή και από τον Διευθύνοντα

Σύμβουλο της «Οδός Κεντρικής Ελλάδας και Νέα Οδός», κ. Ροδιανό Αντωνακόπουλο.

“

Ο νέος δρόμος Ε65

 ενημέρωση
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αυτό περιλαμβάνει σημαντικά νέα έργα, περιλαμβάνει όμως

και εμβληματικά έργα, που επί χρόνια είχαν κολλήσει και πάρα

πολλοί τα είχαν «ξεγράψει».

«Το 2021 είναι η χρονιά που ξεμπλοκάρουμε τα έργα αυτά ένα

προς ένα», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και

πρόσθεσε: «Προχτές, υπογράψαμε τη σύμβαση για τη γραμμή

4 του Μετρό της Αθήνας. Σήμερα, υπογράφουμε για το Βόρειο

Τμήμα του Ε65. Και στα δύο έργα, μέσα στο έτος θα δούμε ερ-

γοτάξια. Το ίδιο πιστεύω ότι θα γίνει και στον άλλον πολύπαθο

οδικό άξονα, Πάτρα – Πύργος. Μπαίνουμε, επίσης, στην τελική

ευθεία για το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ενώ άλματα έχουμε κάνει

και στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, που πρόσφατα παρου-

σιάσαμε επίσης με τον Πρωθυπουργό».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι: «Η υπογραφή της σύμβασης

είναι ένας καθοριστικός σταθμός για κάθε μεγάλο έργο –ιδίως

αν προηγουμένως έχει περάσει από χίλια κύματα. Κι αυτό γιατί

πρακτικά σημαίνει ότι μπαίνουμε πλέον στη φάση της κατα-

σκευής του έργου».

Χαρακτήρισε δε τον Ε65 ένα σπουδαίο έργο πρώτα απ’ όλα,

γιατί είναι το έργο το οποίο σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώνει το

εθνικό οδικό δίκτυο, αφού είναι αυτό το τμήμα του Ε65 που

ενώνει την Εγνατία Οδό με την Εθνική Αθηνών –

Θεσσαλονίκης.

«Τι σημαίνει, λοιπόν, στην πράξη αυτό το έργο;

Σημαίνει γρήγορες και πάνω απ’ όλα ασφαλείς μετακινήσεις.

Σημαίνει ανταγωνιστική, αλλά και περιβαλλοντικά φιλική, κί-

νηση από την Αθήνα προς τη Δυτική Μακεδονία και τις αντί-

στοιχες συνδέσεις με την Ιταλία (μέσω του Λιμανιού της

Ηγουμενίτσας), τα Δυτικά Βαλκάνια και μέσω αυτών στην

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Συνεπάγεται την ουσιαστική ενί-

σχυση, δηλαδή, της διεθνούς θέσης της χώρας μας ως κόμβου

υποδομών της ευρύτερης περιοχής.

Σημαίνει, επίσης, υποστήριξη στην πράξη –και όχι απλώς στα

λόγια- στη Δυτική Μακεδονία, κατά την κρίσιμη περίοδο της

απολιγνιτοποίησης», δήλωσε επίσης ο υπουργός Υποδομών

και Μεταφορών.

Και εξήγησε ότι η ανάπτυξη της συνδεσιμότητας της Δυτικής

Μακεδονίας με την Αθήνα και την Κεντρική Ελλάδα θα ενισχύ-

σει την ανάπτυξη της περιοχής, τον εκσυγχρονισμό και τον

εξορθολογισμό της λειτουργίας των εταιρειών που δραστηριο-

ποιούνται στην περιοχή. Και το κυριότερο, θα διευκολύνει και

θα ενθαρρύνει νέες εταιρείες να εγκατασταθούν στην περιοχή,

δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και μειώνοντας τις επι-

πτώσεις της ανεργίας.

«Με λίγα λόγια, ο νέος οδικός άξονας σημαίνει ανάπτυξη και

νέες ευκαιρίες για όλες τις περιοχές από τις οποίες περνάει,

ενώ βέβαια είναι και απολύτως φιλικό προς το περιβάλλον»,

κατέληξε ο κ. Καραμανλής.


Ο νέος δρόμος Ε65

“
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O κ. Καραγιάννης από την πλευρά του δήλωσε:

«Η κατασκευή του Βόρειου Τμήματος του Ε65 μαζί με το

Νότιο τμήμα του, που προχωρά με ταχείς ρυθμούς, θα ολο-

κληρώσει τον αυτοκινητόδρομο, ενώνοντας δύο κύριους

οδικούς άξονες, δηλαδή, την Εγνατία οδό με τον ΠΑΘΕ.

Είναι ένα έργο μήκους 70,5 χιλιομέτρων, ύψους 442 εκα-

τομμυρίων ευρώ του οποίου τη χρηματοδότηση εξασφα-

λίσαμε εξ’ ολοκλήρου από το νεοσύστατο Ταμείο

Ανάκαμψης.

Έτσι λοιπόν, μέσα σε λιγότερο από δύο έτη, πήραμε μετά

από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. το πράσινο

φως για το έργο, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση και σήμερα

υπογράφουμε και τη σύμβαση με τον παραχωρησιούχο.

Σε τρία χρόνια από σήμερα, η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα

η Δυτική Μακεδονία που στη μετα-λιγνιτική εποχή το έχει

τεράστια ανάγκη, θα έχει το δρόμο που χρειάζεται ώστε να

βαδίσει στο δρόμο της ανάπτυξης με γρήγορα και σταθερά

βήματα». 

Με την κατασκευή του Βόρειου τμήματος, μήκους 70,5 χλμ, θα ολοκληρωθεί ο Ε65, ενώνοντας δύο κύριους οδικούς άξονες,

δηλαδή, την Εγνατία οδό με την ΠΑΘΕ.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 442 εκατομμύρια ευρώ και η κατασκευή του προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια.

Ο νέος αυτοκινητόδρομος θα έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ.

Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν:

• Δύο σήραγγες με συνολικό μήκος 65μ και 400μ.



■Το ιστορικό του έργου

■Βόρειο Τμήμα (Τρίκαλα – Εγνατία)

Ο Ε65 σχεδιάστηκε ως νέος αυτοκινητόδρομος 181

χιλιομέτρων, που ενώνει τον υφιστάμενο αυτοκι-

νητόδρομο Αθηνών – Θεσσαλονίκης (στο ύψος της

Λαμίας) με την Εγνατία Οδό.

Ήταν ένας από πέντε αυτοκινητοδρόμους που δη-

μοπρατήθηκαν με Σύμβαση Παραχώρησης το

2007. Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην

Ελλάδα, το 2011, αποφασίστηκε, σε συνεννόηση με

την Ευρωπαϊκή Ένωση, να υλοποιηθεί το ενδιά-

μεσο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου (Ξυνιάδα –

Τρίκαλα) μήκους 77,5 χιλιομέτρων, που δόθηκε σε

κυκλοφορία το 2017, και να μετατεθεί η κατασκευή

των άλλων δύο τμημάτων (Βόρειο και Νότιο).




• Δύο σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση ( Cut

& Cover ) με συνολικό μήκος 264μ και 180μ ανά δι-

εύθυνση.

• 31 γέφυρες/ άνω διαβάσεις.

• Έξι κόμβοι (Βασιλική, Καλαμπάκα, Γρεβενών,

Οξύνεια, Αγιόφυλλο – Καρπερό, Εγνατία), ενώ θα

ολοκληρωθεί ο κόμβος Τρικάλων.

• Δύο κέντρα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης

(ΚΕΣ).

• Ένας Μετωπικός Σταθμός Διοδίων (Οξύνεια) και

τρεις πλευρικοί σταθμοί.

Σε όλο το μήκος του έργου θα κατασκευασθούν και

χώροι Στάθμευσης και Ανάπαυσης, καθώς και νέο

δευτερεύον οδικό δίκτυο (εξυπηρέτησης και κάθε-

των αξόνων) για την εξυπηρέτηση των γειτονικών

περιοχών.

Η κατασκευή του τμήματος Λαμία – Ξυνιάδα, μή-

κους 32,5 χιλιομέτρων, ξεκίνησε το 2018 και έχει

εκτελεστεί το 63% του έργου. Το έργο ξεκίνησε τον

Δεκέμβριο 2018 και θα ολοκληρωθεί το 2022. Η

πρόοδος των εργασιών βρίσκεται στο 72% του

έργου και μάλιστα τις επόμενες ημέρες θα δοθούν

σε κυκλοφορία τα πρώτα 14 χιλιόμετρα. Το κόστος

του Νοτίου Τμήματος είναι 300 εκατομμύρια ευρώ

και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

■Νότιο Τμήμα (Λαμία – Ξυνιάδα)
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Τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα REGIS, 

δείχνουν τον δρόμο της βιώσιμης κινητικότητας

H Regis ξεκίνησε την εμπορική διάθεση των οχημάτων της  σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις, με πιο πρό-

σφατο παράδειγμα την επίσημη κυκλοφορία του μοντέλου Regis Epic0 στο Άμστερνταμ.

■ Τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα Regis, που εισάγει και διανέμει στην

Ελλάδα η εταιρεία Νικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε.,  κατασκευάζονται στην Ιταλία.    

Είναι συμπαγή ηλεκτρικά οχήματα, χαρακτηρισμένα ως βαριά

τετράκυκλα (με έγκριση τύπου L7e-CU), κατασκευασμένα όμως με τις 

αυστηρότερες προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας.

REGIS electric

τεχνολογία «
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REGIS electric

Οι Κάτω Χώρες έχουν θέσει έναν φιλόδοξο στόχο:

την εξάλειψη όλων των εκπομπών CO2 έως το 2050,

μέσω ενός πολύ συγκεκριμένου σχεδίου δράσης

που σταδιακά θα οδηγήσει σε αποτελέσματα. Σε ένα

τέτοιο εγχείρημα, η Regis μπορεί να συμβάλλει απο-

τελεσματικά προσφέροντας ένα επαγγελματικό

όχημα,  όπως το Regis Epic0,  που δεν είναι μόνο

βιώσιμο, αλλά και ικανό να ενισχύσει την εξέλιξη

των  εμπορικών μεταφορών.

Η Regis στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών των

λεγόμενων αστικών ταχυμεταφορών (last mile de-

livery) και της διανομής αγαθών εν γένει, με ένα

όχημα ικανό να εκτελεί σκληρό μεταφορικό έργο, σε

καθημερινή βάση, εντός του αστικού ιστού. Τα ηλε-

κτρικά Regis εξυπηρετούν 4 βασικές κατηγορίες

χρηστών:

● Μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  τεχνίτες και ελεύθε-

ρους επαγγελματίες

●Εμπορικούς στόλους μεγάλων εταιρειών, καθώς

και εταιρειών μακροχρόνιας  μίσθωσης 

●Δημόσιες υπηρεσίες (Δήμους, Περιφέρειες,

Οργανισμούς κ.α.)

●Οίκους υπερκατασκευών και μετασκευών επαγ-

γελματικών αμαξωμάτων για ειδικές χρήσεις

Με ωφέλιμο φορτίο 700 κιλά, με συμπαγείς διαστά-

σεις, και με τον έξυπνο σχεδιασμό τους, είναι ικανά

να μεταφέρουν τα εμπορεύματα αποτελεσματικά και

οικονομικά. Και κυρίως, με σεβασμό στο περιβάλ-

λον και με ελάχιστο κόστος λειτουργίας και συντή-

ρησης.

τεχνολογία «
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Και όλα αυτά, ώστε να επιτευχθεί σημαντική μείωση των εκπομπών ρύπων, που έχουν

άμεση επίπτωση στις κλιματικές αλλαγές με τους σημερινούς κινητήρες. Η πρόκληση

είναι ότι η διαθεσιμότητα των βιοκαυσίμων εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, ένα προ-

ιόν,  που θα μπορούσε να κινήσει , τόσο τα νέα όσο και τα παλαιότερα πετρελαιοκίνητα

φορτηγά  με HVO, ένα βιοκαύσιμο που παράγει πολύ χαμηλές εκπομπές CO2.

Η Volvo αλλά και η Mercedes-Benz με το GenH2 Truck, το πρωτότυπο όχημα που έκανε

παγκόσμια πρεμιέρα και φέρει το πρώτο σύστημα μετάδοσης κίνησης με κυψέλη καυ-

σίμου, είναι δύο φίρμες που έχουν στα σκαριά το υδρογόνο.  

Με το GenH2 Truck, η Daimler Trucks έχει ήδη κάνει μια μεγάλη εισαγωγή στα βαριά

φορτηγά με κυψέλη καυσίμου να μπορούν να εκτελούν ευέλικτες και απαιτητικές με-

ταφορές μεγάλων αποστάσεων, προσφέροντας αυτονομία 1.000 και πλέον χιλιομέτρων

με ένα μόνο ρεζερβουάρ υδρογόνου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Daimler

Trucks, οι δοκιμές του GenH2 Truck από πελάτες θα ξεκινήσουν το 2023 και η μαζική

παραγωγή κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας.

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
Είναι εφικτό στο μέλλον να δούμε και φορτηγά 

με κυψέλες καυσίμου, που θα φουλάρουν 
με υδρογόνο και θα το μετατρέπουν, 
μέσω των παραπάνω σε ηλεκτρισμό; 

Οι ειδικοί των εργοστασίων, των κατασκευαστών φορτηγών αναφέρουν, ότι
είναι, αρκεί να ...χτιστεί η σωστή υποδομή. Τα φορτηγά ήδη έχουν εξηλε-

κτριστεί, διαθέτουν αρκετές εκδόσεις που κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά,
ενώ, το ίδιο έχει συμβεί και με τα λεωφορεία. Και το υδρογόνο θα μπο-

ρούσε να πάρει σειρά, σε λίγα χρόνια. 



#195 ● ΙΟΥΛΙΟΣ  2021 ●   27

Η υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας θα είναι το κλειδί για
την επίτευξη μηδενικής επιβάρυνσης του κλίματος. Το
μερίδιο των φορτηγών LNG θα αυξηθεί σταδιακά στην
Ευρώπη. Όμως τα φορτηγά αερίου δεν θα είναι σε
θέση να ανταποκριθούν σε όλες τις μεταφορικές προ-
κλήσεις. Η ηλεκτροκίνηση θα διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε περιφερειακό
επίπεδο σε μεταγενέστερη φάση. Η ανάπτυξη των
μπαταριών και της υποδομής φόρτισης θα είναι ση-
μαντικοί παράγοντες για την επέκτασή της.
Η ηλεκτροκίνηση με χρήση κυψελών καυσίμου υδρο-
γόνου έχει τη δυνατότητα να μειώσει μακροπρόθεσμα
την ανάγκη για μπαταρίες στις μεταφορές μεγάλων
αποστάσεων.
Παρόλο που σημειώνονται πολλά υποσχόμενες εξε-
λίξεις στην τεχνολογία κυψελών καυσίμου υδρογό-
νου, υπάρχουν πρακτικά και οικονομικά εμπόδια που

πρέπει να ξεπεραστούν προτού μπορέσει να προσφέ-
ρει σημαντικά κλιματικά οφέλη στις βαριές μεταφορές.
Το πιο σημαντικό να δούμε πως λειτουργεί μια κυψέλη
καυσίμου. Σε μια κυψέλη καυσίμου, το υδρογόνο (H2)
αντιδρά με το οξυγόνο (O2) της ατμόσφαιρας παράγον-
τας ρεύμα και νερό. Στο μεταξύ, η παραγωγή του
υδρογόνου (H2) γίνεται, χρησιμοποιώντας την μέθοδο
της ηλεκτρόλυσης, στην οποία το νερό διαχωρίζεται σε
υδρογόνο και οξυγόνο με τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας από ανα-
νεώσιμες πηγές καθιστά το σύστημα κινητήρα
κυψελών καυσίμου κλιματικά ουδέτερο. Το μόνο που
χρειάζονται τα οχήματα κυψελών καυσίμου εκτός από
τη δεξαμενή υδρογόνου τους είναι μια πολύ μικρότερη
μπαταρία για αποθήκευση ενδιάμεσου ρύθμισης.
Αυτό μειώνει σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακα στην
παραγωγή.

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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Σύμφωνα με την BOSCH, τα οχήματα
κυψελών καυσίμου έχουν περίπου
κατά ένα τέταρτο υψηλότερη από-
δοση από τα οχήματα που διαθέτουν
κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Ανακτούν ενέργεια από το φρενάρι-
σμα, την οποία αποθηκεύουν απευ-
θείας και την χρησιμοποιούν για
κίνηση, αυξάνοντας περαιτέρω την
απόδοσή τους.
Επίσης, το κόστος του πράσινου
υδρογόνου θα μειωθεί σημαντικά
εφόσον επεκταθεί η παραγωγή του
και μειωθεί παράλληλα και η τιμή της
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται
από τις ανανεώσιμες πηγές ενέρ-
γειας. Το Συμβούλιο Υδρογόνου, μια
ένωση που αριθμεί ως μέλη περισ-
σότερες από 90 διεθνείς εταιρείες,
αναμένει ότι μέσα στα επόμενα δέκα
χρόνια το κόστος για πολλές εφαρμο-
γές υδρογόνου θα μειωθεί κατά το
ήμισυ, καθιστώντας το ανταγωνιστικό
και με άλλες τεχνολογίες.  Πρέπει να
είναι και ασφαλές. Οι ειδικοί αναφέ-

ρουν, ότι η χρήση του αερίου υδρο-
γόνου σε οχήματα είναι ασφαλής και
δεν είναι πιο επικίνδυνη από άλλα
καύσιμα ή μπαταρίες αυτοκινήτων. Οι
δεξαμενές υδρογόνου δεν ενέχουν
αυξημένο κίνδυνο έκρηξης.
Τέλος, το πιο σημαντικό είναι η δημι-
ουργία υποδομών, ώστε το υδρογόνο
να γίνει εύκολα προσβάσιμο. Σήμερα,
το σημερινό δίκτυο σταθμών ανεφο-
διασμού υδρογόνου δεν είναι επαρ-
κές. Πάραυτα υπάρχουν αυτή τη
στιγμή 180 σταθμοί ανεφοδιασμού
υδρογόνου στην Ευρώπη που μπο-
ρούν να καλύψουν ορισμένες σημαν-
τικές διαδρομές μεταφοράς. Εταιρείες
σε πολλές χώρες συνεργάζονται για
την επέκταση του δικτύου και συχνά
υποστηρίζονται από κρατικές επιδο-
τήσεις. Στη Γερμανία, οι πολιτικοί
έχουν αναγνωρίσει τον σημαντικό
ρόλο του υδρογόνου στην ανάπτυξη
της οικονομίας και το έχουν ενσωμα-
τώσει στην Εθνική Στρατηγική
Υδρογόνου. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΣΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ
Απόδοση, ασφάλεια, υποδομές 

τεχνολογία «
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Mercedes-Benz Actros L

Mεγαλύτερο και πολυτελέστερο!
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Η Mercedes-Benz Trucks
θέτει νέα πρότυπα στην 

κατηγορία φορτηγών 
μεγάλων αποστάσεων
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Καινοτομίες όπως το Multimedia Cockpit, το MirrorCam,

οι λειτουργίες ημι-αυτοματοποιημένης οδήγησης και τα

βελτιωμένα συστήματα ασφάλειας φροντίζουν, ώστε το

Actros να ικανοποιεί με αξιοθαύμαστο τρόπο τις αυξανό-

μενες απαιτήσεις των οδικών μεταφορών, υποστηρίζον-

τας συγχρόνως τον οδηγό στην εργασία του. Μετά την

κυκλοφορία δύο νέων μοντέλων το 2021 – του Actros F,

με έμφαση στη λειτουργικότητα, και της περιορισμένης

έκδοσης Actros Edition 2 – η Mercedes-Benz Trucks πα-

ρουσιάζει σήμερα το Actros L, το μεγαλύτερο και πολυ-

τελέστερο μοντέλο της επιτυχημένης κατασκευαστικής

σειράς. Οι πελάτες στην Ευρώπη θα μπορούν να παραγ-

γέλνουν το βαρύ φορτηγό με συμβατικό πετρελαιοκινη-

τήρα από την 1 Ιουλίου 2021, ενώ από τον Νοέμβριο του

2021 θα ξεκινήσει η παραγωγή του.

«Κατά την ανάπτυξη του Actros L, δώσαμε ιδιαίτερη έμ-

φαση στην άνεση του οδηγού, στην ασφάλεια, στη συνδε-

σιμότητα και το συνολικό κόστος κύκλου ζωής,

προκειμένου να δημιουργήσουμε περισσότερα οφέλη για

τους πελάτες μας και τους οδηγούς τους σε αυτούς τους

τομείς», λέει ο Andreas von Wallfeld, Υπεύθυνος

Μάρκετινγκ, Πωλήσεων και Υπηρεσιών της Mercedes-

Benz Trucks. Χάρη στον στενό διάλογο με τους πελάτες,

η εταιρεία γνωρίζει ξεκάθαρα τι ζητούν αυτοί από ένα pre-

mium φορτηγό τόσο για την εταιρεία όσο και για τους οδη-

γούς τους. «Αυτές ακριβώς τις απαιτήσεις θέλαμε να

ικανοποιήσουμε με το Actros L, γι’ αυτό σχεδιάσαμε και

διαμορφώσαμε τη νέα μας ναυαρχίδα σύμφωνα με τα δε-

όντως υψηλά πρότυπα», υπογραμμίζει ο von Wallfeld.

“

Το Mercedes-Benz Actros θέτει διαρκώς ψηλά
τον πήχη για τα φορτηγά μεγάλων αποστάσεων

και βαρέων διανομών από το 1996 με την 
αποδοτικότητα, την ασφάλεια και την άνεσή του.

Από το 2018 και μετά, η τελευταία γενιά Actros
θέτει συνεχώς νέα ορόσημα με μια πληθώρα 

καινοτομιών στους τομείς της ψηφιοποίησης,
της δικτύωσης και της ασφάλειας.



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Την αρχή κάνει η καμπίνα οδηγού, η οποία στις εκδόσεις

StreamSpace, BigSpace και GigaSpace έχει πλάτος 2,5 μέτρα

και εξαιρετικά ευρύχωρο εσωτερικό. Χάρη στην απουσία του

τούνελ κινητήρα, το δάπεδο της καμπίνας είναι επίπεδο, γε-

γονός που συμβάλλει σε μια πραγματικά άνετη διαρρύθμιση.

Η βελτιωμένη ηχομόνωση και θερμομόνωση της καμπίνας

προφυλάσσει τον οδηγό από τον ανεπιθύμητο και ενοχλητικό

θόρυβο, διευκολύνοντας τη χαλάρωσή του, ιδίως στα διαλείμ-

ματα. 

Η θέση του καθίσματος είναι χαμηλωμένη κατά 40 χιλιοστά,

για πιο χαλαρή οδήγηση και άνετη ορατότητα στον δρόμο. Από

αυτήν την άποψη, οι προαιρετικοί προβολείς LED νέας σχε-

δίασης προσφέρουν υψηλότερη ένταση φωτισμού σε σύγ-

κριση με τους προβολείς Xenon και φωτίζουν τέλεια τον

δρόμο, φροντίζοντας για εξαιρετικά ασφαλή οδήγηση, κυρίως

στο σκοτάδι. Οι προβολείς LED προσφέρουν και οικονομικό

όφελος, αφού είναι πιο αποδοτικοί στην κατανάλωση ενέρ-

γειας και διαρκούν περισσότερο από τους κοινούς λαμπτή-

ρες.

Άλλα στοιχεία εξοπλισμού που συμβάλλουν στην άνεση και την ευ-

κολία του οδηγού είναι τα κομψά καλύμματα των καθισμάτων, η νέα

επένδυση πόρτας, ένα αναπαυτικό στρώμα με ανώστρωμα πάχους

45 mm και το ευχάριστο στην αφή πίσω τοίχωμα της καμπίνας στην

περιοχή του κρεβατιού. Για ακόμη πιο έντονη αίσθηση ευεξίας, η

Mercedes-Benz Trucks προσφέρει διάφορα αξεσουάρ για το εσωτε-

ρικό. Ο Von Wallfeld είναι πεπεισμένος: «Το Actros L αποτελεί ένα

πραγματικά ισχυρό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις μεταφορών, δε-

δομένης ιδίως της σοβαρής έλλειψης οδηγών».

Εκπληκτική ευρυχωρία και εξοπλισμός υψηλής ποιότητας για μεγαλύτερη οδηγική άνεση

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Με το Actros L, η Mercedes-Benz Trucks

συνεχίζει να επιδιώκει συστηματικά τον

στόχο της για όσο το δυνατόν περισσότερη

ασφάλεια στην οδική κυκλοφορία μέσω

της χρήσης ενεργών συστημάτων υπο-

βοήθησης και, έτσι, έρχεται ένα βήμα πιο

κοντά στην υλοποίηση του οράματός της

για οδήγηση χωρίς ατυχήματα. Το απο-

δεικνύει με το σύστημα υποβοήθησης

διατήρησης λωρίδας, το σύστημα υπο-

βοήθησης ρύθμισης απόστασης, το

MirrorCam, που αντικαθιστά τους κύρι-

ους και ευρυγώνιους καθρέφτες, αλλά

και με πολλά άλλα χαρακτηριστικά ασφά-

λειας.

Για παράδειγμα, ως προαιρετικός εξοπλι-

σμός για το Actros L διατίθεται το

Mercedes-Benz Sideguard Assist S1X, το

οποίο, συγκριτικά με το προηγούμενο σύ-

στημα S1R, διαθέτει μια επιπλέον λει-

τουργία που μπορεί να σώσει ζωές. Το

νέο σύστημα, το οποίο ονομάζεται Active

Sideguard Assist, δεν προειδοποιεί απλά

τον οδηγό για πεζούς ή ποδηλάτες που κι-

νούνται στην πλευρά του συνοδηγού. Εάν

ο οδηγός δεν αντιδράσει έγκαιρα στις

προειδοποιήσεις, το σύστημα μπορεί κατά

την αλλαγή κατεύθυνσης με ταχύτητα έως

20 km/h να εκκινεί αυτοματοποιημένη

πέδηση του οχήματος μέχρι την ακινητο-

ποίηση. Το Active Sideguard Assist ανα-

γνωρίζει την ανάγκη για έναν τέτοιο

ελιγμό πέδησης και, ιδανικά, αποτρέπει

μια πιθανή σύγκρουση. 

Μια άλλη επιλογή για το Actros L είναι το

Active Drive Assist 2ης γενιάς (ADA 2). Το

σύστημα υποστηρίζει ενεργά τον οδηγό

αναλαμβάνοντας τη διαμήκη και εγκάρ-

σια καθοδήγηση του φορτηγού υπό συγ-

κεκριμένες συνθήκες και διατηρώντας

αυτόματα την απόσταση από το μπροστινό

όχημα, καθώς και επιταχύνοντας και, εάν

χρειάζεται, διευθύνοντας το όχημα όταν

πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις,

π.χ. αρκετά μεγάλη ακτίνα στροφής ή

ορατές σημάνσεις στο οδόστρωμα. 

Άριστα χαρακτηριστικά ασφάλειας
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Σε συνδυασμό με αυτά τα συστήματα υποβοήθησης,

εντύπωση προκαλεί το ευφυές σύστημα Tempomat

και ελέγχου κιβωτίου ταχυτήτων Predictive Powertrain

Control (PPC), το οποίο λαμβάνει υπόψη του την τοπο-

γραφία, την πορεία της διαδρομής και, σε ορισμένες πε-

ριπτώσεις, τα σήματα κυκλοφορίας. Με αυτόν τον

τρόπο, αποτρέπει περιττές διαδικασίες πέδησης, επιτά-

χυνσης και αλλαγής ταχυτήτων. Με τη βοήθεια του PPC,

η τελευταία γενιά Actros καταναλώνει έως και τρία τοις

εκατό λιγότερο πετρέλαιο σε αυτοκινητόδρομους και

δρόμους ταχείας κυκλοφορίας συγκριτικά με τα οχή-

ματα που δεν διαθέτουν το σύστημα, ποσοστό που φτά-

νει μέχρι το πέντε τοις εκατό σε επαρχιακούς δρόμους.

Στον τομέα της αποδοτικότητας καυσίμου, η νέα ένδειξη

Eco-Support στο Multimedia Cockpit Interactive βοηθά

τον οδηγό να οδηγεί όσο το δυνατόν πιο οικονομικά.

Οι ενέργειες και λειτουργίες των συστημάτων υποβοή-

θησης, όπως το ABA 5, το ADA 2 ή το PPC, εμφανίζονται

στον οδηγό στο φιλικό προς τον χρήστη Multimedia

Cockpit του βασικού εξοπλισμού, με δύο έγχρωμες εν-

δείξεις, που αποτελούν την «καρδιά» του Human

Machine Interface (HMI). Στο Actros L, περιλαμβάνονται

προαιρετικά ενδείξεις για το συνολικό βάρος του οχή-

ματος ρυμούλκησης και του ρυμουλκούμενου, καθώς

και για το φορτίο του μπροστινού άξονα, ακόμη και για

ημιρυμουλκούμενα φορτηγά με μερική αερανάρτηση.

Έτσι, ο οδηγός μπορεί να παρακολουθεί το βάρος, απο-

κλείοντας το ενδεχόμενο υπερφόρτωσης.

Αυξημένη αποδοτικότητα χάρη στην προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις συνδεσιμότητα

Επιπλέον, το ADA 2 περιλαμβάνει την επιμέρους λειτουργία ακινητοποί-

ησης έκτακτης ανάγκης, που μπορεί να ακινητοποιεί εκτάκτως το όχημα

εάν ο οδηγός, παρά τις οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις, δεν είναι σε

θέση να ελέγξει το τιμόνι. Εάν τελικά το φορτηγό ακινητοποιηθεί, το σύ-

στημα ενεργοποιεί αυτόματα το νέο ηλεκτρονικό φρένο στάθμευσης.

Επιπλέον, ξεκλειδώνει τις πόρτες έτσι, ώστε τα σωστικά συνεργεία και οι

πρώτες βοήθειες να μπορούν να προσεγγίσουν άμεσα τον οδηγό σε περί-

πτωση έκτακτου ιατρικού περιστατικού.

Το Actros L διαθέτει επίσης, στο βασικό εξοπλισμό του, το Active Brake

Assist 5 (ABA 5) με λειτουργία αναγνώρισης πεζών. Το συγκεκριμένο σύ-

στημα μειώνει τον κίνδυνο σύγκρουσης του φορτηγού με προπορευόμενο

ή στάσιμο όχημα, καθώς και τον κίνδυνο μετωπικής σύγκρουσης με πεζό

λόγω απροσεξίας του οδηγού, υπερβολικά μικρής απόστασης ή ακατάλ-

ληλης ταχύτητας. Η λειτουργία του ABA 5 βασίζεται σε ένα σύστημα που

συνδυάζει ραντάρ και κάμερες. Εάν το σύστημα αναγνωρίσει κίνδυνο ατυ-

χήματος με μπροστινό όχημα, στάσιμο εμπόδιο ή πεζό (που διασχίζει τον

δρόμο, κινείται προς το όχημα, περπατά στην ίδια λωρίδα με το όχημα ή

ακινητοποιείται ξαφνικά μπροστά στο όχημα), σε πρώτη φάση, προειδοποιεί

τον οδηγό οπτικά και ηχητικά. Εάν ο οδηγός δεν αντιδράσει κατάλληλα, το

σύστημα ενεργοποιεί τη δεύτερη φάση όπου πραγματοποιείται μερική πέ-

δηση του οχήματος. Εάν ο κίνδυνος σύγκρουσης εξακολουθεί να υπάρχει,

το ABA 5 πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη πλήρη πέδηση – έως ταχύτητα

οχήματος 50 km/h, εφόσον αναγνωρίσει πεζούς εν κινήσει. 

Στόχος όλων των συστημάτων υποβοήθησης της Mercedes-Benz Trucks

είναι να υποστηρίζουν τον οδηγό στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εντός των

ορίων τους. Ωστόσο, ο οδηγός δεν παύει να είναι αποκλειστικά υπεύθυνος

για την ασφαλή οδήγηση του οχήματος κάθε στιγμή, όπως προβλέπει ο

νόμος. 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 ● #19536

Σε θέση Business Class!
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παρουσίαση «

Ford Transit Minibus 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 ● #19538

Το Ford Transit Minibus μπορεί να προσφέρει τα παραπάνω και με το παραπάνω, όντας ένα βαν μεταφοράς

προσωπικού, που είναι από την αρχή κατασκευασμένο για να μεταφέρει τους επιβάτες του με άνεση και

ασφάλεια.

Το Transit Minibus είναι κατάλληλο για τουριστικές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες και εταιρείες πο-

λυτελών ταξί, με το πιο μεγάλο του πλεονέκτημα ότι προσφέρεται σε εκδόσεις 11 και 17 θέσεων!

Η πρακτικότητα, η άνεση και η πολυτέλεια κυριαρχούν στο εσωτερικό του, με τα καθίσματα να θυμίζουν αε-

ροπορικού τύπου θέσεις, ώστε να κάνει τους επιβάτες να νιώθουν ότι βρίσκονται σε θέση business class.

Ford Transit Minibus 
Η άνεση, η πολυτέλεια και η ασφάλεια είναι οι τρεις βασικές προϋποθέσεις στην 

μεταφορά των επιβατών, αλλά και των τουριστών που μεταφέρονται από το αεροδρόμιο

στο ξενοδοχείο ή έχουν προτιμήσει τις περιηγήσεις τους με ένα βαν, για να  

μεταφερθούν στον προορισμό με τον πιο ευχάριστο τρόπο.
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Eξίσου σημαντικό η πρόσβαση να πραγματοποιείται

με άνεση, και για αυτό το λόγο και το Transit Minibus

έχει φροντίσει ώστε η είσοδος και έξοδος ακόμη και

των πιο μεγαλόσωμων επιβατών να γίνεται με ευκο-

λία, μέσω της πλαϊνής πόρτας. Εξίσου, σημαντικό

κατά τη διάρκεια της παραμονής στο Transit Minibus

να υπάρχουν οι κατάλληλες ηλεκτρικές παρχές,

όπως για παράδειγμα, οι διαθέσιμες πρίζες στο

όχημα που βοηθούν τους επιβάτες ώστε να έχουν τις

συσκευές τους πάντα φορτισμένες.

Το Transit Minibus εκτός από άνετο και πολυτελες

προσφέρει όλες τις προηγμένες τεχνολογίες αλλά και

τις έξυπνες λειτουργίες που εξασφαλίζουν μέγιστη

άνεση όπου κι αν κάθεστε.

Όπως το ενσωματωμένο μόντεμ FordPass Connect,

το οποίο σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε μια

ολόκληρη γκάμα χρήσιμων λειτουργιών επιχειρημα-

τικής συνδεσιμότητας μέσω της εφαρμογής

FordPass Pro.

Συνδυάζεται με μια αποδοτική και οικονομική γκάμα

κινητήρων Ford EcoBlue 2.0 λίτρων, με ισχύ έως

170PS, Οι κινητήρες Ford EcoBlue 2.0 λίτρων πλη-

ρούν τα αυστηρά πανευρωπαϊκά πρότυπα εκπομ-

πών ρύπων. Το Transit Minibus είναι

ετοιμοπαράδοτο και κοστίζει από 39,367€  , για πε-

ριορισμένο αριθμό οχημάτων.

Σε θέση Business Class!
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Με τον στιβαρό και ταυτόχρονα ελκυστικό του σχεδιασμό, αυτό το ‘combispace’

πολυχρηστικό μοντέλο προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή ευρυχωρία, με τρία

μεγάλα καθίσματα στην πίσω σειρά και πάνω από 49 λίτρα, εύκολα προσβάσι-

μων, αποθηκευτικών χώρων στο εσωτερικό του. 

Το μεγάλο πορτμπαγκάζ έχει χωρητικότητα 775 -

3.500 λίτρων και εντελώς επίπεδο χώρο φόρτω-

σης. Δεκατέσσερα συστήματα υποβοήθησης

οδήγησης περιλαμβάνονται στο βασικό του εξο-

πλισμό, προσφέροντας ένα εξαιρετικά υψηλό

επίπεδο ασφαλείας. Το Νέο Kangoo θα διατίθεται

σε 5θέσιες και 7θέσιες εκδόσεις, ενώ από το

2022, θα είναι επίσης διαθέσιμο και στην αμιγώς

ηλεκτροκίνητη έκδοση E-TECH.

Ο Fabrice Cambolive, SVP Πωλήσεων και

Operations της Renault, επαναπροσδιορίζει τις

εμπορικές προτεραιότητές της:

- Η ‘πράσινη’ αντεπίθεση, τοποθετείται ως μέσον

αναβάθμισης της γκάμας των EV, αλλά και προ-

παρουσίαση«

Renault
Kangoo
•  Ένα κομψό και ευρύχωρο

Combispace






ώθησης της τεχνολογίας E-TECH: στην

Ευρώπη, το 25% των πωλήσεων της

Renault είναι ηλεκτροκίνητα, ενώ το 30%

των πωλήσεων του Clio στη Γαλλία αφο-

ρούν ήδη στις υβριδικές του εκδόσεις. 

- Προϊόντα: η επιτάχυνση της ανανέωσης

της γκάμας των προϊόντων, τόσο στην

Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο,

έχει στόχο την ανάκτηση του μεριδίου

αγοράς στο segment C. Και η αρχή γίνε-

ται με το νέο Renault Arkana.

- πρώτα η αξία, στη συνέχεια οι όγκοι:

εστιάζοντας στην ποιότητα των πωλή-

σεων και το positioning της τιμής. 

#195 ● ΙΟΥΛΙΟΣ  2021 ●   41

■ ■ ■ ■ 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2021 ● #19542

παρουσίαση «



παρουσίαση«

Υπερήφανη για τις γαλλικές της ρίζες, η Renault

δεν παύει να είναι και μία διεθνής μάρκα.

Μοντέλο με μοντέλο, αγορά με αγορά, η Renault

αναθεωρεί το επιχειρηματικό της μοτίβο. Τελικός

στόχος της είναι η αύξηση της κερδοφορίας από

τα οχήματά της, με ταυτόχρονη προετοιμασία μιας

γενιάς νέων προϊόντων και η κατάκτηση νέων

αγορών.  

Σε διεθνές επίπεδο, η Renault επενδύει στις ιστο-

ρικές αγορές με υψηλή δυναμική μέσω της ισχυ-

ρής τοπικής της παρουσίας - Βραζιλία, Ρωσία,

Τουρκία και Ινδία – προσπαθώντας να διατηρήσει

υπό έλεγχο τα επίπεδα εμπορικού κινδύνου. 

Στην Ευρώπη, η Renault συνεχίζει να βασίζεται

στις βασικές της αγορές - Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία,

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο - με μία πιο ανα-

γνωρίσιμη γκάμα και έναν σαφή οδικό χάρτη:

αξιοποίηση του E-TECH για την ενίσχυση της ηγε-

τικής της θέσης στο πεδίο της ηλεκτροκίνησης και

ενίσχυση των προσπαθειών της με στόχο την αύ-

ξηση των μεριδίων αγοράς, τόσο στο segment C,

όσο και σε εκείνο των επαγγελματικών οχημάτων.

Renault
Kangoo

■ ■ ■ ■ 
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Τα πράγματα ξεκίνησαν το 1951, όταν το όχημα Kässbohrer με έδρα το Ulm παρουσίασε το S 8 και

ταυτόχρονα έδωσε στη μάρκα το σημερινό του όνομα: Setra, το οποίο είναι συντομογραφία του

"selbsttragend", που σημαίνει αυτο-υποστήριξη, σε σχέση με την μονοκότ κατασκευή του λεωφο-

ρείου. 

Αυτό το πρώτο λεωφορείο που κατασκευάστηκε σε

σειρά παραγωγής για να διαθέτει ένα αυτο-υποστηρι-

ζόμενο αμάξωμα, πίσω κινητήρα και άμεση κίνηση

στον πίσω άξονα παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της

Διεθνούς Έκθεσης Αυτοκινήτου (IAA) στη

Φρανκφούρτη.

Ταχεία διείσδυση στην αγορά

Τα πρώτα λεωφορεία Setra βοήθησαν να διασφαλιστεί

ότι η πρωτοποριακή αντίληψη σχεδιασμού που απολάμ-

βανε ταχεία διείσδυση στην αγορά. Το S 10 ήταν το δεύ-

τερο μοντέλο Setra μετά το S 8 και κατάφερε να γίνει

σύντομα best-seller. Το αμάξωμα του οχήματος ήταν

μακρύτερο από αυτό του προκατόχου του με δέκα σει-

ρές καθισμάτων χάρη στην μεγαλύτερη προεξοχή στο

μπροστινό μέρος.

Το πρώτο αρθρωτό σύστημα Setra κυκλοφόρησε το

1959 και ήταν κάτι εντελώς νέο για τη σχεδίαση των λε-

ωφορείων εκείνη την εποχή. Χάρη σε αυτήν την τέλεια

μελετημένη αρθρωτή τεχνολογία, υπήρχε η δυνατότητα

να παράγονται καθημερινά στο εργοστάσιο τέσσερα λε-

ωφορεία. 

Η μετάβαση από τη σειρά μοντέλων Setra 10 στις σει-

ρές 100 μοντέλων το 1967 σηματοδότησε μια περαιτέρω

εξέλιξη στην εκβιομηχάνιση της κατασκευής λεωφο-

ρείων στην εταιρεία. Και οι εννέα ενδιάμεσες σειρές

κατασκευάστηκαν από πολλά κοινά ανταλλακτικά από

το δεύτερο αρθρωτό σύστημα της Setra.
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Η εμφάνιση στη σειρά μοντέλων 100 χαρακτηρί-

στηκε από ένα πιο γωνιακό σχήμα, με ακόμη πιο

βελτιωμένο επίπεδο άνεσης, ένα μεγαλύτερο χώρο

επιβατών και μεγαλύτερο χώρο για τα κεφάλια

αυτών στο εσωτερικό.

Το 1976, κυκλοφόρησε η σειρά μοντέλων Setra 200

με έξι διαφορετικά μοντέλα. Τα οχήματα της τρίτης

γενιάς Setra εντυπωσίασαν στο πέρασμα τους  μια

την κλασική κομψότητα στις γραμμές του σχεδια-

σμού τους, η οποία προσανατολίστηκε τόσο στη δια-

τήρηση της αξίας όσο και στην πρακτικότητα.

Εξίσου σημαντικό, ότι, τα λεωφορεία της σειράς 200

έφεραν επίσης ξεχωριστό λειτουργικό εξαερισμό

και θέρμανση για τον οδηγό και το πιλοτήριο. 

παρουσίαση«

70 χρόνια

Setra Buses
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Η Nikola Corporation, μία εταιρεία που σχεδιάζει και παράγει φορτηγά με μηδενικές εκπομπές ρύπων,

ανακοίνωσε αυτόν τον μήνα μικρότερη του αναμενόμενου απώλεια. Μια μέρα πρώτου η εταιρεία εκδώσει

την αναφορά της, η Nikola υπέγραψε μία επιστολή προθέσεων (letter of intent) με την εταιρεία Total

Transportation Services (TTSI) στη Νότια Καλιφόρνια.

Tο μέλλον της NΙΚΟLA στα φορτηγά,

οι παραγγελίες και οι μετοχές της

Η TTSI ζήτησε ένα δοκιμαστικό όχημα από όπου θα μπο-

ρούσε να προκύψει μία παραγγελία 100 φορτηγών μηδενι-

κής εκπομπής ρύπων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στο

λιμάνι του Los Angeles/Long Beach. Οι ευκαιρίες και το

ρίσκο της Nikola Corp συνοψίζονται σε αυτή την αναφορά

της CapitalPanda.

Βάσει των εφοδιαστικών πλεονεκτημάτων  του φορτηγού, η

Nikola έχει ήδη συνάψει αρκετές συμφωνίες. Η Anheuser-

Busch έχει παραγγείλει πάνω από 800 φορτηγά με σύστημα

κυψελών καυσίμου (fuel cells) από το 2018, τα οποία θα πα-

ραδοθούν φέτος. 

Όπως αναφέρεται επίσης στο WealthDaily, η εταιρεία έχει

υπογράψει συμβόλαιο με την εταιρεία διαχείρισης αποβλή-

των Republic Services για να της παραδώσει φέτος ηλε-

κτρικά απορριμματοφόρα. Αυτά τα βήματα έχουν

συνεισφέρει στην αύξηση της τιμής της μετοχής της εται-

ρείας κατά πάνω από 300% ετησίως μέχρι σήμερα. 

Ερευνώντας τη Nikola Corp.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, 2020, η Hindenburg Research δημο-

σίευσε μία έκθεση ισχυριζόμενη ότι υπάρχουν  στοιχεία που

αποδεικνύουν ότι η εταιρεία ήταν «μια περίπλοκη απάτη βα-

σισμένη σε πολλά ψέματα». Η έρευνα τόνιζε ότι ο πρώην

CEO της Nikola Corp., Trevor Milton, έκανε ψευδείς ισχυρι-

σμούς για την τεχνολογία της εταιρείας.  Ένα από τα πιο ση-

μαντικά ψέματα ήταν ότι η εταιρεία μπορούσε να παράγει

υδρογόνο σε τιμή χαμηλότερη του ~81% συγκρινόμενη με

άλλες κατασκευαστικές. Επιπλέον, η εταιρεία ισχυριζόταν ότι

ήδη παρήγαγε υδρογόνο. Τότε, η Nikola δεν παρήγαγε κα-

θόλου υδρογόνο, κάτι το οποίο, αργότερα ο Milton αναγκά-

στηκε να παραδεχτεί μετά από πίεση των Μέσων.

Λόγω αυτής της έρευνας, ο ιδρυτής της Nikola, Trevor

Milton, αναγκάστηκε να παραιτηθεί στις 21 Σεπτεμβρίου του

2020, μόλις δύο εβδομάδες από τη δημοσίευση της έκθεσης

της Hindenburg.

Σύμφωνα με τους ειδικούς της Wall Street, οι μετοχές της

Nikola Corp. τις οποίες κατείχαν κρατικοί επενδυτές επεκτά-

θηκαν στο τέλος Απριλίου, καθώς 143 θεσμικοί κάτοχοι αύ-

ξησαν τη θέση τους στην Nikola Corporation κατά

43.521.019 μετοχές. 

Η Nikola Corporation (NASD: NKLA) ιδρύθηκε το 2015 στην

Salt Lake City της Γιούτα (ΗΠΑ). Ο αρχικός στόχος της ήταν

να παράγει βαρέα ημιφορτηγά τα οποία θα χρησιμοποιούν

την τεχνολογία των κυψελών καυσίμου υδρογόνου ώστε να

παράγουν μηδενικές εκπομπές ρύπων. 






