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 ενημέρωση

“

Διεθνείς μεταφορές και περιορισμοί λόγω Covid 19

Τι ισχύει για τις διεθνείς μεταφορές και

τους περιορισμούς λόγω Covid 19

• Πράσινες περιοχές: χώρες όπου το σωρευτικό ποσοστό

επίπτωσης των νέων περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες

14 ημέρες είναι μικρότερο ή ίσο με 1,5 ανά 1000 κατοίκους

.• Κίτρινες περιοχές: χώρες όπου το σωρευτικό ποσοστό

επίπτωσης των νέων περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες

14 ημέρες κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 3 ανά 1000 κατοίκους.

•Κόκκινες περιοχές: χώρες όπου το σωρευτικό ποσοστό

επίπτωσης των νέων περιπτώσεων COVID-19 τις τελευταίες

14 ημέρες είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 3 ανά 1000 κατοίκους.

Τα άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία από πράσινες περιο-

χές δεν υπόκεινται σε καραντίνα, ούτε σε απομόνωση ή

στην απαίτηση τεστ.

Άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία από κίτρινες περιοχές -

συμπεριλαμβανομένων οδηγών φορτηγών οχημάτων και

οδηγών μεταφοράς επιβατών - υπόκεινται σε καραντίνα 14

ημερών. Η καραντίνα πρέπει να πραγματοποιείται στο σπίτι

του ατόμου, σε δηλωμένη τοποθεσία ή, ανάλογα με την πε-

ρίπτωση, σε ειδική τοποθεσία που ορίζεται από τις αρχές.

■ Επισημαίνεται ότι τα νέα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. 

Οι επαγγελματίες οδηγοί δεν εξαιρούνται από τους νέους κανονισμούς.

■ Οι περιοχές κινδύνου ταξινομούνται ως εξής:
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 ενημέρωση

•τα άτομα που μπορούν να αποδείξουν την πλήρη εμβολια-

σμό κατά του COVID-19, που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον

δέκα ημέρες πριν από την άφιξη στη Ρουμανία. Η απόδειξη

του εμβολιασμού γίνεται με το πιστοποιητικό EU Digital COVID.

•άτομα που κατέχουν αρνητική δοκιμή RT-PCR (που ολο-

κληρώθηκε όχι περισσότερο από 72 ώρες πριν από την επι-

βίβαση ή την άφιξη στα σύνορα εάν ταξιδεύουν ανεξάρτητα)

• άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον

ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο

στη Ρουμανία, για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14

ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερο-

μηνία εισόδου στη Ρουμανία

• άτομα σε διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός

24 ωρών από τη στιγμή που εισήλθαν στο έδαφος της χώρας

• διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία

από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία ή

τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

Άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία από κόκκινες περιοχές •

συμπεριλαμβανομένων οδηγών φορτηγών οχημάτων και

οδηγών μεταφοράς επιβατών - υπόκεινται σε καραντίνα 14

ημερών. Η καραντίνα πρέπει να πραγματοποιείται στο σπίτι

του ατόμου, σε δηλωμένη τοποθεσία ή, ανάλογα με την πε-

ρίπτωση, σε ειδική τοποθεσία που ορίζεται από τις αρχές.

• άτομα που μπορούν να αποδείξουν την πλήρη εμβολιασμό

κατά του COVID-19, που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον δέκα

ημέρες πριν από την άφιξη στη Ρουμανία. Η απόδειξη του εμ-

βολιασμού γίνεται με πιστοποιητικό EU Digital COVID.

•άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον

ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την είσοδο

στη Ρουμανία, για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον 14

ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημερο-

μηνία εισόδου στη Ρουμανία. Η απόδειξη της μόλυνσης από

τον ιό SARS-CoV-2 γίνεται από το πιστοποιητικό EU Digital

COVID.

•άτομα που διαμένουν στη Ρουμανία για λιγότερο από 3 ημέ-

ρες (72 ώρες) και έχουν αρνητικό τεστ RT-PCR για λοίμωξη

από ιό SARS-CoV-2, που ολοκληρώθηκαν όχι περισσότερο

από 72 ώρες πριν επιβιβαστούν ή φτάσουν στα σύνορα εάν

ταξιδεύουν ανεξάρτητα. Εάν τα άτομα δεν εγκαταλείψουν τη

Ρουμανία εντός 3 ημερών (72 ώρες), θα τεθούν σε καραντίνα

για περίοδο 14 ημερών, ξεκινώντας από την τέταρτη ημέρα

μετά την είσοδο στο ρουμανικό έδαφος. Η απόδειξη της αρ-

νητικής δοκιμής για το COVID-19 γίνεται από το πιστοποιητικό

EU Digital COVID.

“

Διεθνείς μεταφορές και περιορισμοί λόγω Covid 19

■Ρουμανία - εξαιρέσεις από την καραντίνα:
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 ενημέρωση

“

Διεθνείς μεταφορές και περιορισμοί λόγω Covid 19

•διασυνοριακοί εργαζόμενοι που εισέρχονται στη Ρουμανία

από την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Ουκρανία ή

τη Δημοκρατία της Μολδαβίας

•άτομα σε διέλευση, εάν εγκαταλείψουν τη Ρουμανία εντός

24 ωρών από τη στιγμή που εισήλθαν στο έδαφος της χώρας

Για άτομα που φθάνουν στη Ρουμανία (συμπεριλαμβανομέ-

νων οδηγών φορτηγών οχημάτων και οδηγών μεταφοράς

επιβατών) από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Βραζιλία, το Νεπάλ,

τη Νότια Αφρική και την Ινδία, ισχύουν μόνο οι ακόλουθες

εξαιρέσεις από το μέτρο καραντίνας:

•τα άτομα που μπορούν να αποδείξουν την πλήρη εμβολια-

σμό κατά του COVID-19, που ολοκληρώθηκε τουλάχιστον

δέκα ημέρες πριν από την άφιξη στη Ρουμανία. Η απόδειξη

του εμβολιασμού γίνεται με το πιστοποιητικό EU Digital

COVID.

•άτομα που έχουν επιβεβαιωθεί θετικά για λοίμωξη από τον

ιό SARS-CoV-2 τις τελευταίες 180 ημέρες πριν από την εί-

σοδο στη Ρουμανία, για τα οποία έχουν περάσει τουλάχιστον

14 ημέρες από την ημερομηνία επιβεβαίωσης έως την ημε-

ρομηνία εισόδου στη Ρουμανία. Η απόδειξη της μόλυνσης

από τον ιό SARS-CoV-2 γίνεται από το πιστοποιητικό EU

Digital COVID

Επισυνάπτεται η λίστα με την ταξινόμηση χωρών / εδαφών

σύμφωνα με το σωρευτικό ποσοστό επίπτωσης του νέου

COVID-19 (στα ρουμανικά). Σύμφωνα με τον κατάλογο, η

Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ρωσική Ομοσπονδία βρίσκονται

σε κίτρινη ζώνη και το ΗΒ και η Κύπρος βρίσκονται στην

κόκκινη ζώνη.

Μία νέα εγκύκλιος με ημερομηνία 27.06.2021 έχει εκδοθεί από το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο ενημερώνει

για νέα μέτρα, όπως υποχρεωτικές καραντίνες και υποβολή αρνητικών αποτελεσμάτων μοριακών τεστ PCR, που θα

εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου 2021 στα σημεία διέλευσης των συνόρων σχετικά με αφίξεις από ορισμένες χώρες.

Ωστόσο, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι αυτές οι νέες απαιτήσεις δεν σχετίζονται με τις διεθνείς μεταφορές και δεν επιβάλ-

λονται στους μεταφορείς και στους εκπροσώπους τους (οδηγούς). Ως εκ τούτου, εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα

μέτρα που ισχύουν για τους μεταφορείς TIR που εισέρχονται στην Τουρκία, οι οποίοι και εξαιρούνται από τις απαιτήσεις

που αναφέρονται στην παρούσα εγκύκλιο.

■ TOYΡΚΙΑ KAI COVID19
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• με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την

30ή Σεπτεμβρίου 2021

• των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του σχετικού Κανονισμού, βρίσκεται

εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

 ενημέρωση

■ Παράταση ΠΕΙ για οδηγούς ΟΣΥ

Παρατείνεται για δύο μήνες η ισχύς των αδειών οδήγησης (όλων των κατηγοριών που εμπεριέχονται στο 

έντυπο της άδειας) και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) των οδηγών της Ο.ΣΥ. Α.Ε.:

“

Παράταση για δύο μήνες της ισχύος των αδειών οδήγησης

Ως έναρξη ισχύος των αδειών οδήγησης και των Π.Ε.Ι.

των οποίων η ισχύς παρατείνεται με την παρούσα εγκύ-

κλιο τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς πα-

ρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.

Η παραπάνω παράταση δίδεται επειδή το Εκπαιδευτικό

Κέντρο Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας της

Ο.ΣΥ. Α.Ε. δεν λειτουργούσε έως την 22η Ιουνίου 2021, με

συνέπεια τη μη δυνατότητα διεξαγωγής σε αυτό προγραμ-

μάτων περιοδικής κατάρτισης για την ανανέωση του Π.Ε.Ι.

των οδηγών της εταιρείας, αλλά και των δυσχερειών που

έχουν επιφέρει τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα που

έχουν ληφθεί για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και

την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-

19.
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Tα Logistics που αλλάζουν 

το χάρτη στις μεταφορές

Όπως αναφέρει η μελέτη «Sectors in focus», ως προς το σύνολο

των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι κλάδοι που συναπαρτίζουν

τα logistics αντιπροσωπεύουν σήμερα το 5,5% της Ακαθάριστης

Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του συνόλου των οικονομικών δρα-

στηριοτήτων. Σημειώνεται ότι ο τομέας των μεταφορών και της

αποθήκευσης συνολικά στην Ελλάδα έχει ένα μερίδιο της τάξης

του 7,5%.

Η μελέτη προσδιορίζει τους εννέα υπο-κλάδους των logistics,

ως εξής:

- σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων,

- οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης,

- μεταφορές μέσω αγωγών,

- θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές εμπορευμάτων,

- εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων,

- αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων και διαστημικές με-

ταφορές,

- άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

- ο κλάδος της αποθήκευσης και

- των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων.

«Η Ελλάδα έχει αναγνωριστεί από μεγάλους ξένους επενδυτές

ως χώρα με δυνατότητες να μετασχηματιστεί σε έναν σημαντικό

κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας για την Ευρώπη, ως ένα στρα-

τηγικής σημασίας σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με

μεγάλα έργα εν εξελίξει, όπως η αναβάθμιση των οδικών αξό-

νων και των σιδηροδρομικών μεταφορών, αλλά και νέες επεν-

δύσεις, όπως το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο, η περαιτέρω

ανάπτυξη του ΟΛΠ και άλλων λιμένων, αλλά και νέοι αποθηκευ-

τικοί χώροι», επισημαίνει η έκθεση.

■ Νέοι παίκτες εισβάλλουν στις μεταφορές, τις χερσαίες μεταφορικές δραστηριότητες, που θα αλλάξουν 

το χάρτη στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή των νευραλγικών σημείων που θα αναπτυχθούν. 

“

Τα Logistics που αλλάζουν το χάρτη στις μεταφορές

 ενημέρωση
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Τα Logistics που αλλάζουν το χάρτη στις μεταφορές

“

Στις ράγες μπαίνουν μετά από παλινωδίες ετών και τα

εμπορευματικά κέντρα. Όσον αφορά στο Θριάσιο Ι, έχει

επιτευχθεί συμφωνία επί της αρχής με την ανάδοχο κοι-

νοπραξία ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ-Goldair και η σύμβαση παραχώ-

ρησης αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός του έτους.

Σε τελική φάση βρίσκεται και η προκήρυξη του διαγω-

νισμού για το Θριάσιο ΙΙ που ανήκει στον ΟΣΕ. Επί του

παρόντος, τα τεύχη του νέου διαγωνισμού είναι σε φάση

οριστικοποίησης, με κεντρική στόχευση το αντικείμενο

να είναι ελκυστικό προς τους επενδυτές, δεδομένου ότι

ο προηγούμενος διαγωνισμός κατέληξε άγονος.

Σε φάση ωρίμανσης βρίσκεται και το Εμπορευματικό

Κέντρο της Θεσσαλονίκης, που θα αναπτυχθεί στο

πρώην Στρατοπέδου Γκόνου. Για την αξιοποίησή του,

έχει ήδη εκπονηθεί από τη ΓΑΙΑΟΣΕ μελέτη για τη διε-

ρεύνηση της βέλτιστης λύσης, μέσω της οποίας αναδείχ-

θηκαν δύο βιώσιμα σενάρια, εκ των οποίων το ένα είναι

«υβριδικό».

Αυτό προβλέπει ότι ένα μέρος της έκτασης, σε ποσοστό

που θα ανέλθει σε 40-50%, θα αποτελεί εμπορευματικό

κέντρο, ενώ το υπόλοιπο θα περιλαμβάνει εγκαταστά-

σεις συναρμολόγησης και μεταποίησης και σε σχεδόν 25

στρέμματα προβλέπεται η κατασκευή σιδηροδρομικού

Εμπορευματικού Κέντρου.

Τέλος, σε φάση μελέτης μπαίνει και η ανάπτυξη εμπο-

ρευματικού κέντρου στην περιοχή της Λάρισας.

■ Τα εμπορευματικά κέντρα
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Τον Μάιο του 2021, η αγορά εμπορικών οχημάτων

στην ΕΕ σημείωσε έναν ακόμη μήνα με ισχυρά

κέρδη, κυρίως λόγω της χαμηλής βάσης σύγκρισης

λόγω των περιορισμών COVID-19 του περασμένου

έτους. Οι νέες εγγραφές αυξήθηκαν κατά 51,3% σε

165.363 μονάδες, περισσότερες από 30.000 από τα επί-

πεδα όγκου πριν από την πανδημία. Αναλύοντας τις τέσ-

σερις βασικές αγορές, η Ισπανία εμφάνισε το υψηλότερο

ποσοστό αύξησης (+ 89,6%), ακολουθούμενη από την

Ιταλία (+ 51,3%), τη Γερμανία (+ 46,4%) και τη Γαλλία (+

28,4%).

Τον πέμπτο μήνα του 2021, η ζήτηση για νέα επαγγελμα-

τικά οχήματα στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 43,9%. Η ισχυρή

απόδοση τον Μάιο βελτίωσε περαιτέρω τους ετήσιους

όγκους, φθάνοντας τις 838.941 μονάδες. Και οι τέσσερις

μεγάλες αγορές της ΕΕ βελτίωσαν τα σωρευτικά τους

αποτελέσματα: Ιταλία (+ 69,5%), Γαλλία (+ 55,2%), Ισπανία

(+ 51,9%) και Γερμανία (+ 20,3%).

Τον περασμένο μήνα, οι εγγραφές νέων φορτηγών σε

ολόκληρη την ΕΕ αυξήθηκαν ξανά, συνολικά έφθασαν

τις 138.429 μονάδες. Κάθε μία από τις βασικές αγορές

παρουσίασε σημαντική αύξηση της ζήτησης για φορτηγά:

Ισπανία (+ 89,0%), Ιταλία (+ 48,4%), Γερμανία (+ 47,7%) και

Γαλλία (+ 30,9%).

Το Μάιο, οι πωλήσεις νέων βαρέων φορτηγών στην

Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν άνοδο κατά 74,9% και έφτασαν τις

20.601 μονάδες. Η Ισπανία έδωσε ισχυρή ώθηση στο αποτέλε-

σμα της περιοχής με τριψήφια αύξηση (+ 128,5%), ακολουθού-

μενη από την Ιταλία (+ 72,5%), τη Γερμανία (+ 48,2%) και τη Γαλλία

(+ 12,6%).

Κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2021, οι εγγραφές βαρέων

φορτηγών αυξήθηκαν κατά 40,1%, μετρώντας 106.819 μονάδες

που πωλήθηκαν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 



Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, οι πωλή-

σεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν

κατά 46,6% σε 700.510 μονάδες, μετά από τα

θετικά αποτελέσματα τους τελευταίους

μήνες. Οι μεγάλες αγορές της ΕΕ σημείωσαν

μέχρι τώρα φέτος διψήφιο ποσοστό κέρ-

δους: Ιταλία (+ 74,9%), Γαλλία (+ 59,3%),

Ισπανία (+ 55,4%) και Γερμανία (+ 21,8%).

■ Αυξήθηκαν οι πωλήσεις των

επαγγελματικών οχημάτων στην ΕΕ 

Τον Μάιο του 2021, οι ταξινομήσεις επαγγελματικών οχημά-

των στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 51,3%, σε σχέση με το αντί-

στοιχο διάστημα του 2020. Πουλήθηκαν 165.363 αυτοκίνητα

αυτής της κατηγορίας, περισσότερα από 30.000 σε σχέση με

τον όγκο των αυτοκινήτων κατά την διάρκεια της πανδημίας.

 ενημέρωση




Κάθε μία από τις μεγάλες αγορές είχε σημαντικές

βελτιώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της πενταμήνου

περιόδου: Ιταλία (+ 52,6%), Ισπανία (+ 45,9%), Γαλλία

(+ 25,9%) και Γερμανία (+ 21,7%).

σημείωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά κέρδους (+

49,1% και + 35,3% αντίστοιχα) των βασικών αγορών

της περιοχής, ακολουθούμενες από τη Γαλλία (+

27,3%) και τη Γερμανία (+ 17,5%).

Η ζήτηση για νέα λεωφορεία και πούλμαν στην

Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υψηλότερη κατά 18,1% σε

σχέση με πέρυσι, με 1.863 μονάδες να πωλούνται

συνολικά. Οι τέσσερις μεγάλες αγορές της ΕΕ σημεί-

ωσαν θετικά αποτελέσματα τον περασμένο μήνα -

ειδικά την Ιταλία, όπου οι εγγραφές τριπλασιάστηκαν

(+ 189,0%).

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο, η ζήτηση λεωφο-

ρείων και πούλμαν στην ΕΕ αυξήθηκε μόνο με-

τρίως (+ 1,8%). Κοιτάζοντας τις βασικές αγορές, το

σωρευτικό αποτέλεσμα της Ιταλίας μεταφέρθηκε σε

θετικό έδαφος (+ 4,4%) και η Γαλλία ενοποίησε τη θε-

τική της απόδοση (+ 11,3%). Ταυτόχρονα, οι μειώσεις

μειώθηκαν τόσο στην Ισπανία (-19,5%) όσο και στη

Γερμανία (-5,1%) σε σύγκριση με τον προηγούμενο

μήνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Πάμε στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης» δήλωσε ο κ. Καραμανλής. Ανέφερε ότι ο

διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων αναμένεται «να βγει στον

αέρα» Αύγουστο – Σεπτέμβριο και εκτίμησε ότι μέσα στο 2022 θα κυκλοφορούν στην

Αθήνα τα πρώτα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία.

Υπογράμμισε δε ότι η Αθήνα θα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη αναλογία

ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς ο αρχικός διαγωνισμός θα αφορά στην προμήθεια σε

πρώτη φάση 200 με 220 οχημάτων.

Σημείωσε ότι έχει εξασφαλισθεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. Αλλά υπογράμμισε ότι ΟΑΣΑ, ΟΣΥ και

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θέλουν να είναι σίγουροι πως θα γίνει η καλύ-

τερη δυνατή επιλογή, με οχήματα που θα ταιριάζουν στις ανάγκες της Αθήνας, για αυτό

και γίνονται οι δοκιμαστικές διαδρομές σε πραγματικές συνθήκες. Σημειωτέον ότι είναι

το πέμπτο μοντέλο, που δοκιμάζει στους δρόμους της Αθήνας η ΟΣΥ.

Hλεκτρικά Λεωφορεία
στην Αθήνα

Φουλ στην πρίζα λέει ο Καραμανλής!

Στην πρώτη δοκιμαστική διαδρομή ενός ακόμη ηλεκτροκίνητου 
λεωφορείου επιβιβάστηκαν σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,

κ. Κώστας Καραμανλής, ο Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης 
και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών κ. Γιάννης Ξιφαράς.
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Ανέφερε επίσης ότι παράλληλα, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου
για την ηλεκτροκίνηση, δημιουργούνται οι κατάλληλες υπο-
δομές, για τη φόρτιση των ηλεκτρικών λεωφορείων,  όχι
μόνο στα αμαξοστάσια, αλλά και σε συγκεκριμένα σημεία
μέσα στην πόλη.
Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε επίσης ότι για πρώτη φορά
μετά από δέκα χρόνια έχουν γίνει προσλήψεις στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς και έχει ενισχυθεί ο στόλος με καινούρ-
για λεωφορεία, μέσω της συνεργασίας με τα ΚΤΕΛ και μέσω
leasing.
Η Ελλάδα είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα, που εν μέσω παν-
δημίας, ενίσχυσε σημαντικά το στόλο και τα δρομολόγια στις
αστικές συγκοινωνίες. Στους δρόμους της Αθήνας κυκλο-
φορούν 50% περισσότερα οχήματα σε σύγκριση με το 2019
και κάθε μέρα γίνονται 3.000 περισσότερα δρομολόγια.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει την

εφαρμογή του σχεδίου του, με τρία συγκεκριμένα βήματα:
Πρώτον, ανάταξη του στόλου, δεύτερον, ενίσχυση του στόλου
με την ανάθεση συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ και με το
leasing και τρίτον, ανανέωση του στόλου.
Τώρα μπαίνουμε στην τρίτη φάση του σχεδίου, στην οποία
εντάσσεται και η προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων, με την
προϋπόθεση, όπως αναφέρθηκε, ότι θα έχουν δοκιμαστεί
και θα έχει επιβεβαιωθεί ότι ταιριάζουν στις ανάγκες των
αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας.
Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης δή-
λωσε: «Ακολουθούμε μια σταθερή πορεία ενίσχυσης των
δημόσιων συγκοινωνιών με οχήματα φιλικότερα προς το πε-
ριβάλλον. Η ηλεκτροκίνηση διεισδύει όλο και πιο δυναμικά
στην καθημερινότητα των μετακινήσεων και η πολιτεία δίνει
το παράδειγμα, ανανεώνοντας τον στόλο με νέα λεωφορεία
αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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Δημιουργούμε καλύτερες και ποιοτι-
κότερες συνθήκες μετακινήσεων για
τους πολίτες, με υποδομές που θα πα-
ραμείνουν στην υπηρεσία των αστικών
συγκοινωνιών και μετά την πανδημία».
Από τα τέλη του περασμένου
Σεπτεμβρίου μέχρι και σήμερα, η ΟΣΥ
έχει δοκιμάσει σε πραγματικές συνθή-
κες κυκλοφορίας στους δρόμους της
Αθήνας και σε βασικές συγκοινωνια-
κές γραμμές, συνολικά πέντε ηλε-
κτρικά λεωφορεία, τρία κινεζικής
τεχνολογίας και δύο ευρωπαϊκής.
Το ηλεκτροκίνητο λεωφορείο Irizar ie
tram, μήκους 12 μέτρων θα εκτελέσει
ειδικότερα για τέσσερις εβδομάδες δο-
κιμαστικά δρομολόγια σε πραγματικές
οδικές συνθήκες, στο δρομολόγιο της
Γραμμής 2 των Τρόλεϊ  «Άνω Κυψέλη -
Παγκράτι – Καισαριανή».
Διαθέτει και αυτόματη και μηχανική
ράμπα για ΑΜΕΑ, εξελιγμένο σύστημα
διαχείρισης ενέργειας και κλιματισμού,
μεγάλες γυάλινες επιφάνειες. Η χωρη-
τικότητά του είναι 23 καθήμενοι και 68

όρθιοι.
Το αμιγώς ηλεκτρικό λεωφορείο πα-
ραχώρησε στην Ο.ΣΥ. Α.Ε. για δοκιμα-
στική λειτουργία, ο Όμιλος
Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ανταποκρι-
νόμενος στην ανοιχτή πρόσκληση του
Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών για την πλήρη ανανέωση
του στόλου των οχημάτων με λεωφο-
ρεία νέας τεχνολογίας φιλικά προς το
περιβάλλον και το επιβατικό κοινό.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
κ. Στέφανος Αγιάσογλου δήλωσε:
«Οδηγούμε την Ο.ΣΥ. Α.Ε. στη νέα
εποχή των αστικών συγκοινωνιών.
Σήμερα, δοκιμάζουμε το πέμπτο κατά
σειρά ηλεκτρικό λεωφορείο σε πραγ-
ματικές συνθήκες κίνησης ενόψει της
ανανέωσης των οχημάτων μας με λε-
ωφορεία νέας αντιρρυπαντικής τεχνο-
λογίας. Η διαδικασία θα ξεκινήσει το
φθινόπωρο και ευελπιστούμε ότι στο
τέλος της επόμενης χρονιάς η Αθήνα
να είναι η πόλη με τα περισσότερα ηλε-
κτρικά λεωφορεία στην Ευρώπη».

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

Hλεκτρικά Λεωφορεία στην Αθήνα
Φουλ στην πρίζα λέει ο Καραμανλής!

τεχνολογία «
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“



Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φορτηγών 

μηδενικών ρύπων 

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την παραγωγή περαιτέρω φορτηγών με συστήματα κίνησης ουδέτερου CO2

στην τοποθεσία Wörth

■ Tο εργοστάσιο Mercedes-Benz στο Wörth γίνεται το πρώτο εργοστάσιο

μηδενικών σε όλα τα σημεία παραγωγής φορτηγών που προσφέρει 

σήμερα η Mercedes-Benz. Το διοικητικό συμβούλιο και το συμβούλιο

έργων συμφώνησαν στην μελλοντική ανάπτυξη της μεγαλύτερης 

τοποθεσίας της Mercedes-Benz Trucks. 

Mercedes-Benz

τεχνολογία «
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Mercedes-Benz
Το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής φορτηγών μηδενικών ρύπων 

Εκτός από το Mercedes-Benz eActros, το οποίο θα

ξεκινήσει να μπαίνει σε παραγωγή στο συγκεκρι-

μένο εργοστάσιο τον Οκτώβριο του 2021, η παρα-

γωγή περαιτέρω φορτηγών μηδενικών

εκπομπών Mercedes-Benz, όπως το eEconic και

το eActros LongHaul, σχεδιάζεται επίσης για το

Wörth στο εγγύς μέλλον. Κατά συνέπεια, η

Daimler Truck θα συνεχίσει να επενδύει ουσια-

στικά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο και τα επό-

μενα χρόνια. 

«Σήμερα βάζουμε τα θεμέλια για το μέλλον της

παραγωγής φορτηγών Mercedes-Benz. Η αλλαγή

τεχνολογίας στη βιομηχανία μας με φορτηγά χωρίς

εκπομπές συνεπάγεται επίσης μια τεράστια μετά-

βαση για τα εργοστάσια μας που θα πρέπει να είναι

και αυτά μηδενικών ρύπων. Με το νέο στόχο για

το εργοστάσιο στο Wörth , διασφαλίζουμε την αν-

ταγωνιστικότητα και συνεπώς το μακροπρόθεσμο

μέλλον μας: Στο μέλλον, θέλουμε να επεκτείνουμε

σε μεγάλο βαθμό τη σειρά παραγωγής ηλεκτρικών

φορτηγών μας εδώ και ήδη δημιουργούμε τις

προϋποθέσεις για αυτό », λέει ο Sven Gräble,

Επικεφαλής της Mercedes-Benz Trucks

Operations, και υπεύθυνος για το παγκόσμιο δί-

κτυο παραγωγής της Mercedes-Benz Trucks.

Thomas Zwick, πρόεδρος του εργοστασίου της

Mercedes-Benz Wörth εργοστασίου: "Μετά από

εντατικές διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση, συμ-

φωνήσαμε για ένα ισχυρό και βιώσιμο όραμα για

το μέλλον του εργοστασίου μας. Έτσι, καταφέραμε

να εξασφαλίσουμε την απασχόληση και να συμ-

μορφωθούμε με τις υπάρχουσες συλλογικές συμ-

βάσεις.  Είμαι περήφανος που η Mercedes έχει

δεσμευτεί να παράγει τα νέα μοντέλα στο Wörth.

Τα νέα προϊόντα προσφέρουν πολλές ευκαιρίες

σταδιοδρομίας και δυνατότητες ανάπτυξης. "

τεχνολογία «
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DAF XF & XF+
Nέα στάνταρ στην αγορά των φορτηγών! 
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Η DAF είναι ο πρώτος 
κατασκευαστής που 

δημιούργησε μια σειρά 
φορτηγών που εκμεταλλεύεται

τους νέους ευρωπαϊκούς 
κανονισμούς για τον σχεδιασμό,

και τα βάρη των οχημάτων της. 
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DA
F X

F &
XF

+


Τα XG και XG + της DAF δημιουργούν ένα νέο premium

μοντέλο στην αγορά των φορτηγών, που προσφέρουν 330

mm επιπλέον μήκος καμπίνας στο πίσω μέρος, παρέχον-

τας απαράμιλλο χώρο και άνεση στον οδηγό, ένα από τα

βασικά κριτήρια αγοράς κυρίως για τις διεθνείς μεταφο-

ρές.

Σύμφωνα με την Ολλανδική φίρμα, μόνο τα καλύτερα

υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί στο νέο DAF. Ειδικότερα,

χρησιμοποιείται ο πιο ςλαφρύς, ανθεκτικός χάλυβας για

τη δομή της καμπίνας, με υψηλής ποιότητας μαλακά υλικά

αφής και δέρμα, που είναι εμφανή σε όλο το εσωτερικό. 

Ο LED φωτισμός υψηλής ενεργειακής απόδοσης χρησι-

μοποιείται σε ολόκληρο το φορτηγό, με ιδιαίτερη προσοχή

στους υπερσύγχρονους προβολείς χαμηλών και υψηλών

φώτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα φώτα πορείας ημέ-

ρας που καθιστούν τη νέα γενιά DAF αναγνωρίσιμη σε

όλες τις συνθήκες. Το New Generation DAF σχεδιάστηκε

με έμφαση στην ποιότητα και τα οχήματα πέρασαν πάνω

από 20 εκατομμύρια χιλιόμετρα δοκιμών για να διασφα-

λίσουν ότι τα νέα φορτηγά πληρούν τα απαιτούμενα πρό-

τυπα ποιότητας της DAF.

“

Τα νέα φορτηγά διαθέτουν μια πιο σύγχρονη σε
σχεδίαση καμπίνα, υψηλής ποιότητας με ακόμη

μεγαλύτερους χώρους, η οποία είναι επιμηκυμένη
κατά 160 mm για να επιτρέψει να γίνει ακόμη πιο

κορυφαία σε αεροδυναμική και ασφάλεια. 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Με τη νέα γενιά φορτηγών, η DAF πέτυχε έως και 10% υψη-

λότερη απόδοση καυσίμου αλλά και ταυτόχρονη μείωση

των εκπομπών CO2. Αυτό το σημαντικό επίτευγμα πραγμα-

τοποιήθηκε με τη χρήση υπολογιστή για τη δημιουργία μιας

τέλειας σχηματισμένης αεροδυναμικής καμπίνας που δια-

θέτει μεγάλες ακτίνες, καμπύλο παρμπρίζ, εξαιρετική στε-

γανοποίηση, ψηφιακούς καθρέπτες αντί για τους

συμβατικούς, και καλύτερη ροή του αέρα κάτω από την

καμπίνα. 

Η κορυφαία απόδοση των νέων φορτηγών, ενισχύεται από

την εισαγωγή των νέων κινητήρων PACCAR MX-11 και MX-

13, των έξυπνων συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαε-

ρίων, του χαμηλού βάρους του οχήματος, αλλά και την

ενίσχυση του με ένα νέο αυτόματο κιβώτιο TraXon. Και τα

διαστήματα σέρβις έχουν αυξηθεί , με επιλογές στα 200.000

χιλιόμετρα ή μία φορά το χρόνο.

Βελτιστοποιημένη απόδοση



● ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021 ● #19634

DA
F X

F &
XF

+



Η νέα σχεδίαση της καμπίνας διαθέτει ένα

μεγάλο παρμπρίζ και μεγάλα πλαϊνά πα-

ράθυρα με πολύ χαμηλές γραμμές για

εξαιρετική ορατότητα του οδηγού. 

Επίσης , νέο είναι και το σύστημα ψηφια-

κής κάμερας DAF που αντικαθιστά τους

κύριους και ευρυγώνιους καθρέφτες. Το

σύστημα DAF Corner View προσφέρει

εξαιρετική ορατότητα σε όλες τις περιο-

χές,  γύρω από την κολόνα Α της καμπί-

νας στην πλευρά του συνοδηγού κ.α. .

Όλος ο φωτισμός του οχήματος περιλαμ-

βάνει  πλήρη τεχνολογία LED για βέλτιστη

προβολή και ορατότητα.

Οι χειρισμοί στο ταμπλό και τιμόνι γίνονται

μέσω των νέων μπουτόν, που κάνουν τη

ζωή του οδηγού ακόμη πιο εύκολη. 

Με τη νέα γενιά XF, XG και XG +, εισάγε-

ται μια νέα διάσταση στην άνεση  του οδη-

γού. Η Θέση οδήγησης, ο εσωτερικός

χώρος, η άνεση στον ύπνο, όλα είναι κο-

ρυφαίας ποιότητας.

Οι οδηγοί θα εντυπωσιαστούν από τον

εσωτερικό χώρο. Με όγκο 12,5 m3, το

DAF XG + έχει 14% περισσότερη  σε

σχέση με τον ανταγωνισμό, όπως η νέα

καμπίνα DAF XF Super Space Cab. Η νέα

καμπίνα δημιουργεί άνευ προηγουμένου

επίπεδα άνεσης, με τα καθίσματα , την κο-

λόνα τιμονιού και τα δύο καθίσματα οδη-

γού και συνοδηγού να μπορούν να

περιστραφούν.

Βελτιωμένη ασφάλεια
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Το όμορφο εσωτερικό διαθέτει ένα εντυπωσιακό ταμ-

πλό με έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων που

μπορεί να προσαρμοστεί στις προσωπικές προτιμή-

σεις του οδηγού. Μια προαιρετική οθόνη δεύτερης

οθόνης αφής είναι διαθέσιμη για τη λειτουργία του

συστήματος πλοήγησης και ψυχαγωγίας DAF.

Το νέο μήκος κρεβατιού είναι 2.220 mm σε όλα τα

μοντέλα, με πλάτος 800 mm σε όλο το μήκος στα μον-

τέλα XG και XG +. Ένα μηχανικό ή ηλεκτρικά ρυθμι-

ζόμενο DAF Relax κρεβάτι με ξεχωριστό κάλυμμα

είναι διαθέσιμο για βέλτιστη υποστήριξη κεφαλής,

πλάτης και ποδιών. 

Ο υπερσύγχρονος φωτισμός LED περιβάλλοντος

είναι ρυθμιζόμενος σε φωτεινότητα και χρώμα. Ένα

πλήρως ενσωματωμένο Park Airco διατίθεται προ-

αιρετικά στο XG + για αυτόματη ψύξη και θέρμανση

της καμπίνας, ακόμα και όταν ο κινητήρας είναι σβη-

στός.

Όλα αυτά καθιστούν το DAF της Νέας Γενιάς το από-

λυτο όνειρο του οδηγού.

Αυξημένη αποδοτικότητα χάρη στην προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις συνδεσιμότητα
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Με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα!

Mercedes-Benz e-Actros
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Η μπαταρία του eActros αποτελείται από τριπλή ή τε-

τραπλή συστοιχία μπαταριών με ενεργειακή χωρη-

τικότητα περ. 105 kWh η καθεμία. Η μέγιστη

χωρητικότητα μπαταρίας 420 kWh προσφέρει αυτο-

νομία έως 400 χιλιόμετρα. Στην καρδιά της τεχνολο-

γίας του ηλεκτρικού φορτηγού βρίσκεται η μονάδα

μετάδοσης κίνησης – ένας άκαμπτος ηλεκτρικός άξο-

νας με δύο ενσωματωμένους ηλεκτροκινητήρες και

Το βασικό μοντέλο του eActros προβλέπεται να βγει από τη γραμμή παραγωγής του Wörth am Rhein

(Γερμανία) το φθινόπωρο του 2021. Τα συμπεράσματα από τον «στόλο καινοτομίας eActros», που ξεκίνησε

το 2018, και οι τακτικές ανταλλαγές απόψεων με τους πελάτες, ενσωματώθηκαν στη διαδικασία ανάπτυ-

ξης του μοντέλου παραγωγής. Παράλληλα, δοκιμασμένα χαρακτηριστικά όπως το MirrorCam και το

Multimedia Cockpit Interactive συμπεριλήφθηκαν στον βασικό εξοπλισμό. Το eActros είναι πλέον έτοιμο

να υποστηρίξει τους πελάτες της Mercedes-Benz Trucks για μεταφορές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα.

Mercedes-Benz e-Actros
Η Mercedes-Benz Trucks γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα του ηλεκτρικού eActros για βαριές

διανομές μικρών αποστάσεων. Με το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό παραγωγής που φέρει 

το τριάκτινο αστέρι, η Mercedes-Benz Trucks εγκαινιάζει μια νέα εποχή και, ταυτόχρονα,

υπογραμμίζει τη σαφή επιθυμία της για οδικές μεταφορές εμπορευμάτων 

με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. 

■ ■ ■ ■ Μεγάλη αυτονομία
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ένα κιβώτιο δύο σχέσεων. Και οι δύο υγρόψυκτοι κι-

νητήρες παρέχουν συνεχώς 330 kW ισχύος και κο-

ρυφαία απόδοση 400 kW. Επιπλέον, εάν το όχημα

οδηγείται ιδιαιτέρως προνοητικά, μπορεί να ανακτά

ηλεκτρική ενέργεια. Η ενέργεια που ανακτάται κατά

την πέδηση επανατροφοδοτεί τις μπαταρίες του

eActros και είναι ξανά διαθέσιμη προς χρήση από το

σύστημα μετάδοσης κίνησης. 

Με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα!

Οι δύο ενσωματωμένοι ηλεκτροκινητήρες προσφέρουν εκπληκτική αποδοτικότητα και συνεχή απόδοση

ισχύος με υψηλή ροπή εκκίνησης. Η άμεσα διαθέσιμη ροπή στρέψης από τους ηλεκτροκινητήρες, οι οποίοι

συνδυάζονται με ένα κιβώτιο δύο σχέσεων, διασφαλίζει γρήγορη επιτάχυνση, εντυπωσιακή οδηγική άνεση

και δυναμική οδήγηση, προσφέροντας περισσότερη ξεκούραση και άνεση από ένα συμβατικό πετρελαιοκί-

νητο φορτηγό. Επιπλέον, το χαμηλό κέντρο βάρους αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα κατά την αλλαγή κα-

τεύθυνσης. Στη λειτουργία πλήρους φορτίου, ο θόρυβος για τους οδηγούς μέσα στην καμπίνα είναι μειωμένος

κατά 10 dB, φτάνοντας έτσι σχεδόν στο ήμισυ της αντιληπτής έντασης θορύβου. Χάρη στη χαμηλή στάθμη θο-

ρύβου, είναι εφικτές και οι νυχτερινές παραδόσεις. Επίσης, σε αντίθεση με ένα πετρελαιοκίνητο φορτηγό, οι

κραδασμοί είναι αισθητά λιγότεροι. Το eActros φορτίζεται με έως 160 kW: Όταν συνδέεται σε έναν κανονικό

σταθμό φόρτισης 400A DC, οι τρεις συστοιχίες μπαταριών χρειάζονται λίγο περισσότερο από μία ώρα για να

φορτιστούν από το 20 έως το 80 τοις εκατό.

■ ■ ■ ■ Εντυπωσιακές επιδόσεις
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Mercedes-Benz e-Actros

Τα πολλαπλά στοιχεία εξοπλισμού και συστήματα

που εξοπλίζουν το eActros προσφέρουν υψηλό επί-

πεδο οδικής ασφάλειας για όλους. Για παράδειγμα,

ειδικά στοιχεία απορρόφησης σύγκρουσης με προ-

φίλ αλουμινίου προφυλάσσουν τις μπαταρίες σε πε-

ρίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, ενώ οι

ενσωματωμένοι αισθητήρες μπορούν να ανι-

χνεύουν τον κίνδυνο σύγκρουσης. Σε τέτοια περί-

πτωση, η μπαταρία υψηλής τάσης απομονώνεται

αυτόματα από το υπόλοιπο όχημα. Επιπλέον, ο οδη-

γός έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη διακοπή

υψηλής τάσης ανά πάσα στιγμή μέσα στην καμπίνα.

Στο μεταξύ, για να διασφαλιστεί ότι οι άλλοι χρήστες

του δρόμου, όπως πεζοί και ποδηλάτες, μπορούν

να αντιληφθούν ευκολότερα το όχημα, το eActros

παραδίδεται με εργοστασιακό σύστημα ηχητικής

προειδοποίησης οχήματος (AVAS). Επιπλέον, το

Sideguard Assist, που περιλαμβάνεται στον βασικό

εξοπλισμό του eActros, φροντίζει για επιπλέον

ασφάλεια όταν το όχημα αλλάζει κατεύθυνση. Άλλο

ένα σύστημα υποβοήθησης του βασικού εξοπλι-

σμού είναι το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης

Active Brake Assist πέμπτης γενιάς με αναγνώριση

πεζών. Έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει στη μεί-

ωση του κινδύνου σύγκρουσης τόσο μέσα στην

πόλη όσο και σε επαρχιακούς δρόμους ή αυτοκι-

νητόδρομους. 

Στόχος όλων των συστημάτων υποβοήθησης της

Mercedes-Benz Trucks είναι να υποστηρίζουν τον

οδηγό στον μέγιστο δυνατό βαθμό, εντός των ορίων

κάθε συστήματος. Ωστόσο, ο οδηγός δεν παύει να

είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή οδή-

γηση του οχήματος κάθε στιγμή, όπως προβλέπει ο

νόμος.

■ ■ ■ ■

Υψηλό επίπεδο ασφάλειας για τον οδηγό και τους άλλους χρήστες του δρόμου
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Μετά την παρουσίαση ενός πρωτότυπου οχήματος

για βαριές διανομές μικρών αποστάσεων σε αστικές

περιοχές από τη Mercedes-Benz Trucks στην

Έκθεση Επαγγελματικών Οχημάτων 2016 IAA στο

Ανόβερο, τα πρώτα πρωτότυπα του eActros παρα-

δόθηκαν το 2018 σε διάφορους πελάτες στη Γερμανία

και άλλες ευρωπαϊκές χώρες για πρακτικές δοκιμές.

Ο σαφής στόχος του «στόλου καινοτομίας eActros»

ήταν να ξεκινήσει η εργοστασιακή παραγωγή ηλε-

κτρικών φορτηγών για βαριές διανομές μικρών απο-

στάσεων από το 2021. Για τον σκοπό αυτό,

προσδιορίστηκαν πτυχές όπως οι ενεργειακές απαι-

τήσεις σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας και η απο-

δοτικότητα των πρωτότυπων eActros. Η ανάπτυξη

και οι δοκιμές των πρωτότυπων από τον στόλο και-

νοτομίας χρηματοδοτήθηκαν μερικώς στο πλαίσιο

του προγράμματος «Concept ELV²» από το

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος,

Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας

της Γερμανίας (BMU) και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο

Οικονομικών και Ενέργειας της Γερμανίας (BMWi).

Μετά από περισσότερο από δύο χρόνια, το κύριο

συμπέρασμα από το πιλοτικό έργο ήταν ότι η από-

δοση των πρωτοτύπων ήταν εντυπωσιακή. Για πα-

ράδειγμα, οι οδηγοί ήταν ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι

από τη συνεχή διαθεσιμότητα της ροπής στρέψης σε

όλο το εύρος ταχυτήτων. Επιπλέον, έκαναν ιδιαίτερη

αναφορά στην αθόρυβη λειτουργία και την ευχάρι-

στη, ήρεμη οδήγηση. Τα συμπεράσματα από τον

στόλο καινοτομίας και οι τακτικές ανταλλαγές από-

ψεων με τους πελάτες ενσωματώθηκαν πλήρως στη

διαδικασία ανάπτυξης του μοντέλου παραγωγής. Σε

σύγκριση με το πρωτότυπο, το όχημα παραγωγής

βελτιώθηκε σημαντικά ως προς ορισμένα σημαντικά

χαρακτηριστικά, όπως η αυτονομία, η ισχύς του συ-

στήματος κίνησης και η ασφάλεια. 

Με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα!

■ ■ ■ ■ Επιτυχημένες πρακτικές δοκιμές από τους πελάτες
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Και μάλιστα, χωρίς εκπομπές ρύπων, κάνοντας παραδόσεις ακόμη

και για ογκώδη πακέτα, στη μητρόπολη του Άμστερνταμ και διανύοντας 

αρκετά χιλιόμετρα για αυτό το σκοπό. 

Και όλα αυτά με σύμμαχο την ηλεκτρική του

υπεροχή!  Με αυτό το βήμα, η εταιρεία επίπλων

συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα

στην πόλη της Amstel και έτσι ανταποκρίνεται

παράλληλα στον αυξημένο αριθμό παραδόσεων

στο σπίτι, γεγονός που καθιστά τις καθαρές με-

ταφορές ακόμη πιο σημαντικές.

Το γεγονός ότι όλο και περισσότερες εταιρείες

σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο ( να επενδύουν

σε ηλεκτρικά φορτηγά) αντικατοπτρίζεται και στα

τρέχοντα στατιστικά στοιχεία στην Ευρώπη που

φανερώνει την τάση για τα ηλεκτρικά φορτηγά

(ΕΕ 27 + 3). Από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του

2021, ο αριθμός των ηλεκτρικών φορτηγών που

κινούνται αμιγώς από μπαταρία (BEV) μεταξύ 3

και 6 μικτού τονάζ GVW υπερδιπλασιάστηκε σε

σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι με 2.200

μονάδες (+ 135%).

παρουσίαση«

ΜΑΝ eTGE
•  Έπιασε δουλειά το ηλεκτρικό βαν! 






Προηγουμένως, το MAN eTGE

ήταν διαθέσιμο σε μια έκδοση

στον τομέα των εμπορευματικών

μεταφορών. Προκειμένου να

προσφέρει στους πελάτες της μια

ακόμη ευρύτερη γκάμα στην κα-

τηγορία των ηλεκτρικών ελαφρών

επαγγελματικών οχημάτων, η

MAN Truck & Bus, σε συνεργασία

με διάσημους υπερκατασκευα-

στές, προσφέρει το eTGE σε νέες

εκδόσεις, ώστε να καλυφθεί η

ανάγκη των πελατών από πολλές

επαγγελματικές δραστηριότητες. 
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παρουσίαση«

"Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το eTGE γίνεται

ακόμη πιο ελκυστικό για τους οδηγούς παρά-

δοσης εμπορευμάτων.

Επειδή πολλοί πελάτες αστικών διαδρομών

έχουν να διεκπεραιώσουν μεγάλο χώρο φόρ-

τωσης, είτε πρόκειται για παραδόσεις ηλεκτρο-

νικών παραγγελιών μεγάλου όγκου είτε για

παραδόσεις επίπλων, το ηλεκτρικό της ΜΑΝ

έχει όλα τα προνόμια να ικανοποιήσει τις ανάγ-

κες αυτές. Ταυτόχρονα, γίνεται ολοένα και πιο

χρηστικό, ειδικά στην πόλη, όπου η βιώσιμη

μείωση των εκπομπών καυσαερίων και θορύ-

βου είναι πλέον βασική προτεραιότητα όλων

των κρατών στην ΕΕ. 

Το MAN eTGE προσφέρει τον ιδανικό συνδυα-

σμό για αυτές τις ανάγκες », εξηγεί ο Martin

Imhoff, Επικεφαλής του Product Marketing

Van της MAN Truck & Bus .

ΜΑΝ eTGE
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Η GRANTEX στην DEFEA 2021 -

Defence Exhibition Athens

H  DEFEA είναι μια διεθνής έκθεση υψηλού επιπέδου, όπου οι κορυφαίες ελληνικές και διεθνείς

εταιρείες παρουσίασαν αμυντικά συστήματα εδάφους, θαλάσσης, αέρα και εθνικής ασφάλειας. 

Αξιοποιώντας την ευκαιρία να παρουσιάσει σχετικά προϊόντα και υπηρεσίες σε ένα διεθνές

κοινό, η GRANTEX, με ένα λιτό περίπτερο σύγχρονης αισθητικής, έδωσε το παρών επιβεβαι-

ώνοντας τη δυναμική της στην κατασκευή και παροχή εξαρτημάτων για αμυντικό εξοπλισμό.

Η DEFEA 2021, η πρώτη αμυντική έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα μετά από μια

δεκαετία, προσέλκυσε 315 εκθέτες από 22 χώρες και περισσότερες από 45 κυβερνητικές και

στρατιωτικές αντιπροσωπείες από 35 χώρες.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και την επι-

σκέφθηκαν διεθνείς αποστολές, διακεκριμένοι παράγοντες, κυβερνητικοί, υψηλόβαθμοι αξιω-

ματούχοι, ανώτερα στελέχη και στρατιωτικοί από την Ελλάδα, την Ευρώπη, την περιοχή των

Βαλκανίων, τη Μέση Ανατολή,τη Βόρεια Αφρική και την ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.

Η GRAΝTEX τήρησε το υγειονομικό πρωτόκολλο και όλα τα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τον COVID-19. 

Στην DEFEA - Defence Exhibition Athens, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις

13 έως τις 15 Ιουλίου 2021 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στα

Σπάτα, συμμετείχε η GRANTEX. 






