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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

απαραίτητα τις απόψεις του περιοδικού
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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &

τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

Η μελλοντική κινητικότητα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων, τόσο από τις αυτοκινητοβιομηχανίες

όσο και από τις εταιρείες, που συνεργάζονται με αυτές, με απώτερο στόχο να αλλάξουν παντελώς τον

τρόπο διανομής προϊόντων στο μέλλον αλλά και τον τρόπο μετακίνησης των επιβατών. Σήμερα, για πα-

ράδειγμα, η  υπηρεσία αυτοματοποιημένης αποστολής οχημάτων Easy Ride μεγάλης ιαπωνικής φίρμας,

φιλοδοξεί να παρέχει ελευθερία κινήσεων για όλους. Ουσιαστικά, το Easy Ride ενσαρκώνει μια υπηρεσία

κινητικότητας για εκείνους που θέλουν να ταξιδεύουν ελεύθερα στον προορισμό τους, ενώ, το ίδιο ισχύει

και με την μεταφορά αγαθών, όπως με drones, φορτηγά που δεν θα έχουν οδηγό, βαν που θα κινούνται

εντελώς αυτόματα και θα έρχονται έξω από το σπίτι σου, με μια εφαρμογή κ.α.

Μια τέλεια εικόνα, με αθόρυβα οχήματα, που θα αλλάξουν το τοπίο, όμως στην χώρα μας, προς το παρόν,

πρέπει να λυθούν πολύ βασικά προβλήματα, όπως ότι, παραμένει ως μέλος της ΕΕ, με έναν από τους πιο

γηραιους στόλους φορτηγών, ελαφρών επαγγελματικών και επιβατικών.

Κοινώς, η ηλεκτροκίνηση αλλάζει το τοπίο, αλλά με ρυθμούς, που δεν εντυπωσιάζουν σε νούμερα, και

μάλλον, θα πρέπει να δοθούν γενναία κίνητρα ώστε να δούμε, τον τετράτροχο στόλο – που ξεπερνά τα 4

εκατ. οχήματα – να φρεσκάρεται.

Τόσο για το καλό της ασφάλειας, όσο και του περιβάλλοντος. Πάντως, όπως θα διαβάσετε και στις επόμενες

σελίδες υπάρχουν σοβαρές πρωτοβουλίες, που θα αλλάξουν την εικόνα των αυτοκινητοδρόμων τα επό-

μενα χρόνια, αρκεί, να μπορεί η ελληνική κοινωνία να μπορεί να τους χρησιμοποιεί.

Καλή σας ανάγνωση και καλό σας φθινόπωρο. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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■ Το σχέδιο δράσης 

για τα τροχαία και την οδική ασφάλεια
Το σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και μερικούς μήνες, ώστε να μειωθούν 

τα ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, ανέπτυξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση, του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», 

για τα 16 χρόνια δράσης του, παρουσία μιας εμβληματικής μορφής της αυτοκίνησης, 

του προέδρου της FIA και Ειδικού Εντεταλμένου του ΟΗΕ για την οδική ασφάλεια, κ. Jean Todt.

“

ΥΜΕ: To σχέδιο δράσης για τα τροχαία και την οδική ασφάλεια

Όπως είπε ο υπουργός, η οδική μας ασφάλεια αποτελεί έναν

κρίσιμο εθνικό στόχο, «για τον οποίον όλοι μας αξίζει να ενώ-

σουμε τις δυνάμεις μας και να δουλέψουμε μεθοδικά, ώστε

να μειώσουμε τα ατυχήματα, να μειώσουμε τους άδικους θα-

νάτους και τους τραυματισμούς στην άσφαλτο».

Μάλιστα δεσμεύτηκε ότι θα γίνει προσπάθεια να βρεθούν

άμεσα οι πόροι για τη δημιουργία του Εθνικού Κέντρου

Αναφοράς για την Οδική Ασφάλεια.

Όπως τόνισε ο Κώστας Καραμανλής, τόσο για τον ίδιο όσο και

για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη τα θέματα της

ασφάλειας στους δρόμους, είναι σε απόλυτη προτεραιότητα.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ για την Οδική Ασφάλεια

εδράζεται στο τετράπτυχο Ασφαλείς δρόμοι, 

Υπεύθυνοι οδηγοί, Κυκλοφοριακή Παιδεία και  Δίκαιοι κανό-

νες για όλους. Όλα αυτά είναι  αλληλένδετα και μόνο αν δου-

λέψουμε παράλληλα σε όλες μαζί μπορούμε να πετύχουμε τα

αποτελέσματα που θέλουμε», είπε χαρακτηριστικά ο υπουρ-

γός.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ



“
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“

ΥΜΕ: To σχέδιο δράσης για τα τροχαία και την οδική ασφάλεια

Η προσπάθεια που γίνεται, σύμφωνα με τον κ. Κώστα

Καραμανλή, έχει ξεκινήσει από το πιο άμεσο, δηλαδή να

γίνουν πιο ασφαλείς οι δρόμοι. Κεντρική θέση σε αυτή

την προσπάθεια έχει το Πρόγραμμα Επεμβάσεων

Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας σε όλη τη χώρα, με μικρές

αλλά καθοριστικές παρεμβάσεις, που μπορούν να σώ-

σουν ζωές.

Ήδη έχουν υλοποιηθεί 60 μελέτες και στις 13 Περιφέρειες

της χώρας και εντοπίστηκαν 7.000 επικίνδυνες θέσεις σε

2.500 χιλιόμετρα του οδικού δικτύου, σε 80 οδικούς άξο-

νες.

«Όμως καθοριστικό ρόλο, στο σχέδιό μας για ασφαλέστε-

ρους δρόμους, έχουν και τα μεγάλα έργα οδικών υποδο-

μών που επιτέλους ξεμπλοκάρουμε ή προγραμματίζουμε

σε όλη τη χώρα», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας

χαρακτηριστικά κάποια από αυτά όπως τον ΒΟΑΚ στην

Κρήτη, τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Ριζόμυλος, τις επεκτά-

σεις της Αττικής Οδού στην Αθήνα έως το flyover στη

Θεσσαλονίκη και τον Ε-65 έως τον πολύπαθο Πάτρα-

Πύργος, που μπαίνει επιτέλους στην τελική ευθεία.

«Ειδικά για τον τελευταίο προχωράμε σε στοχευμένες ση-

μειακές παρεμβάσεις στον υφιστάμενο δρόμο ώστε να

μειωθούν δραστικά τα ατυχήματα έως να ολοκληρωθεί

ο νέος αυτοκινητόδρομος», είπε ο υπουργός.

■ Ασφαλείς δρόμοι
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“

ΥΜΕ: To σχέδιο δράσης για τα τροχαία και την οδική ασφάλεια

Στη συνέχεια ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στην απαραί-

τητη οδηγική υπευθυνότητα που πρέπει να έχουμε όλοι

μας και την κυκλοφοριακή παιδεία. «Όλοι μας πρέπει να

μάθουμε να βγάζουμε τον πιο σοβαρό και υπεύθυνο εαυτό

μας όταν κρατάμε τιμόνι στα χέρια», είπε και τόνισε ότι αυτό

πρέπει να ξεκινήσει από τα σχολεία και με στοχευμένες

καμπάνιες, εξαίροντας στο σημείο αυτό τη σπουδαία συμ-

βολή πρωτοβουλιών του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας

«Πάνος Μυλωνάς». Από την πλευρά του, το υπουργείο

Υποδομών και Μεταφορών, είπε ο κ. Καραμανλής, έκανε

αλλαγές στην εκπαίδευση και εξέταση υποψήφιων οδη-

γών, «για να τελειώνουμε με την επικίνδυνη ελληνική

πραγματικότητα, πρώτα να παίρνουμε το δίπλωμα και μετά

να μαθαίνουμε να οδηγούμε στους δρόμους!».

Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι με βάση αξιόπιστα δεδομένα και τη διεθνή εμπειρία, προχωράει η αναθεώρηση δια-

τάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  «Ως κέντρο της φιλοσοφίας του νέου ΚΟΚ. είναι οι προβλέψεις του να είναι

δίκαιες, ρεαλιστικές και να χτυπούν τα προβλήματα στη ρίζα τους και με δίκαιους κανόνες, που ισχύουν για όλους και

να εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις».

■ Υπεύθυνοι οδηγοί

■ Αναθεώρηση του Κ.Ο.Κ
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“

ΥΜΕ: To σχέδιο δράσης για τα τροχαία και την οδική ασφάλεια

Επίσης ο υπουργός σημείωσε πως είναι εξίσου σημαντικό

να οδηγούμε όσο γίνεται ασφαλέστερα οχήματα, γι’ αυτό η

κυβέρνησή δίνει κίνητρα για την ανανέωσή τους, αφού τα

νέα αυτοκίνητα εκτός του ότι ρυπαίνουν λιγότερο, είναι και

πολύ πιο ασφαλή.

Ο κ. Καραμανλής έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο σημαντικό

έργο του  Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος

Μυλωνάς» το οποίο φέτος συμπληρώνει 16 χρόνια δράσης

και αποτελεί έναν Οργανισμό – Πρότυπο κοινωνικής προ-

σφοράς.

«Κυρία Δανέλλη-Μυλωνά ένα μεγάλο μπράβο και κυ-

ρίως ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκ μέρους της ελληνικής

Πολιτείας για όλα αυτά που έχετε κάνει και έχετε προσφέ-

ρει αυτά τα 16 χρόνια. Αποτελείτε παράδειγμα προς μίμηση,

δηλαδή πώς μπορούν ιδιώτες αποφασισμένοι, με στόχο

και με κοινωνική συνείδηση να ωφελήσουν τους συναν-

θρώπους τους και τον τόπο».  

Στην ομιλία του ο υπουργός, μίλησε με θερμά λόγια για τον

Ειδικό Εντεταλμένο του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια,

Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου, κ. Jean

Todt.

«Σας καλωσορίσω εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης

και είναι μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε σήμερα εδώ και

είναι πολύ σημαντικό για εμάς να αξιοποιήσουμε και τη

δική σας εμπειρία στη συστηματική προσπάθεια που κά-

νουμε να βελτιστοποιήσουμε τις συνθήκες οδικής ασφά-

λειας στους δρόμους μας», είπε ο υπουργός

απευθυνόμενος στον κ. Todt.

■ Ανανέωση στόλου οχημάτων
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Οι προτεραιότητες του Υφυπουργού Υποδομών &

Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου για τα ΚΤΕΛ

Τις δράσεις και τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στον κλάδο των Υπεραστικών

Συγκοινωνιών ΚΤΕΛ, παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στην

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας των Υπεραστικών ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ.

“

Οι προτεραιότητες του ΥΜΕ για τα ΚΤΕΛ

Ο κ. Παπαδόπουλος περιέγραψε τις πρωτοβουλίες που έχει

αναλάβει η παρούσα κυβέρνηση με σκοπό τη διευκόλυνση του

έργου των ΚΤΕΛ, που  παρέχουν συγκοινωνία και στους πιο

απομακρυσμένους προορισμούς, κρατώντας ζωντανή την ελ-

ληνική επαρχία. Όπως είπε:

«Οι επιχειρήσεις αυτές ανήκουν σε ιδιώτες, αλλά η προηγού-

μενη Κυβέρνηση είχε επιβάλλει τόσο μεγάλα διοικητικά εμπό-

δια τα οποία δημιουργούσαν προσχώματα στην ανάπτυξή τους.

Και εδώ η Κυβέρνησή μας και ιδιαίτερα ο Υπουργός, κ.

Κώστας Καραμανλής, αλλά και ο προκάτοχός μου,

Υφυπουργός κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, με νομοθετικές πρω-

τοβουλίες εξάλειψαν σχεδόν όλα αυτά, με αποτέλεσμα σήμερα

τα ΚΤΕΛ να μπορούν να λειτουργούν σαν ιδιωτικές επιχειρή-

σεις.
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“

Οι προτεραιότητες του ΥΜΕ για τα ΚΤΕΛ

Όσον αφορά στην ενίσχυση των ΚΤΕΛ,

προκειμένου να συνεχίσουν να προ-

σφέρουν το έργο τους σε όλους τους

πολίτες, αλλά και στις ευπαθείς ομάδες,

ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε:

«Προχωρά προς το Υπουργείο

Οικονομικών η έκδοση της κοινής από-

φασης για την καταβολή της επιδότησης

σχετικά με τη μεταφορά πολυτέκνων και

Ατόμων με Αναπηρία.

Επίσης, μετά από νομοθετική παρέμ-

βαση εκδίδεται η απόφαση των

Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων

για τον καθορισμό των δικαιούχων φοι-

τητών, που δικαιούνται μειωμένο εισι-

τήριο και στη συνέχεια θα καταβληθούν

οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

Το μειωμένο ΦΠΑ στο 13% θα συνεχίσει

να ισχύει και για το έτος 2022 και πρό-

θεσή μας είναι με παρεμβάσεις μας να

μπορέσουμε να μονιμοποιήσουμε το

χαμηλό ΦΠΑ στις μεταφορές, δεδομέ-

νου ότι αυτές χρησιμοποιούνται από τα

μεσαία και κατώτερα οικονομικά στρώ-

ματα της κοινωνίας».

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι η Ελλάδα,

ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει το

ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο, που

έχει διαμορφωθεί και ο Κανονισμός

1370/2007 είναι δεσμευτικός.

Αναφέρθηκε στο ν. 4199/2013, ο οποίος

ψηφίστηκε κατά την προηγούμενη θη-

τεία του στο Υπουργείο,  προαναγγέλ-

λοντας νομοθετικές βελτιώσεις σε

ορισμένες διατάξεις οι οποίες καθιστού-

σαν τον νόμο μη λειτουργικό, ώστε να

ολοκληρωθεί η πλήρης μετάβαση στο

νέο καθεστώς. Όπως είπε ο κ.

Παπαδόπουλος:

«Σε συνεννόηση με τον Υπουργό

Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα

Καραμανλή, αφού προηγηθεί ένας γό-

νιμος διάλογος, ώστε να βρεθούν οι κα-

λύτερες δυνατές λύσεις, τόσο για τις

επιχειρήσεις σας, αλλά κυρίως για την

εξυπηρέτηση των πολιτών θα προσαρ-

μόσουμε  τον νόμο αυτό  στις προβλέ-

ψεις του Κανονισμού 1370/2007».

Τέλος, ο Υφυπουργός Υποδομών και

Μεταφορών αναφέρθηκε στην ανα-

γκαιότητα της κατασκευής του  νέου

σταθμού υπεραστικών λεωφορείων

στον Ελαιώνα, με στόχο η κατασκευή

του έργου να ξεκινήσει το συντομότερο

δυνατόν.

• Κατήργησε τον απαρχαιωμένο

Κανονισμό λειτουργίας των ΚΤΕΛ,

όπου σε πολλές περιπτώσεις οι διοική-

σεις των ΚΤΕΛ υποχρεώνονταν να πλη-

ρώνουν προσωπικό χωρίς να

προσφέρει καμία εργασία.

• Έδωσε τη δυνατότητα στους μετόχους

των ΚΤΕΛ να διατηρήσουν ποσοστά με-

τοχών που αντιστοιχούν σε δύο λεωφο-

ρεία ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή

τους.

• Διευκόλυνε τη διενέργεια Γενικών

Συνελεύσεων με τη δυνατότητα χρησι-

μοποίησης των εξουσιοδοτήσεων,

αφού η επίτευξη των προβλεπομένων

ποσοστών παρουσίας ήταν αδύνατο να

επιτευχθεί λόγω του μεγάλου αριθμού

των μετόχων.

• Εμπιστεύθηκε τα ΚΤΕΛ για την αντιμε-

τώπιση της απαράδεκτης κατάστασης

που παρέλαβε στις αστικές συγκοινω-

νίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης».

Επιγραμματικά η παρούσα κυβέρνηση:
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Περισσότεροι από 4 στους 10 (41%) ερωτηθέντες που σχεδιάζουν

να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο τον επόμενο χρόνο, αναφέ-

ρουν ότι αυτό θα είναι ηλεκτρικό – μία αύξηση 11 ποσοστιαίων μο-

νάδων σε σχέση με τα ευρήματα του Νοεμβρίου 2020 – ενώ 8

στους 10 (77%) ιδιοκτήτες ηλεκτρικού οχήματος, δηλώνουν ότι το

επόμενο όχημά τους θα είναι πάλι ηλεκτρικό. Συνολικά, το 50% των

ερωτηθέντων αναμένουν να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο (ηλεκτρικό

ή με κινητήρα εσωτερικής καύσης), αύξηση 17% σε σχέση με τον

περασμένο Νοέμβριο, με το 65% εξ αυτών να δηλώνουν ότι θα προ-

βούν σε αγορά μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Η έρευνα, επίσης, αποκαλύπτει ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες

αποτελούν τον κορυφαίο λόγο πίσω από την αγορά ενός ηλεκτρικού

οχήματος, με το 78% των ερωτηθέντων να δηλώνουν ότι η πανδη-

μία του COVID-19 τους ευαισθητοποίησε περισσότερο σχετικά με

τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Το 53% όσων σχεδιάζουν να αγορά-

σουν ηλεκτρικό όχημα αισθάνονται ότι έχουν την ευθύνη να μει-

ώσουν τον ατομικό τους αντίκτυπο στο περιβάλλον, ενώ 54%

θεωρούν ότι η αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος αποτελεί έναν

τρόπο για να το πετύχουν. 

Το 66% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν

διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα ηλεκτρικό

όχημα, ποσοστό που εκτοξεύεται στο 91% για όσους σχεδιάζουν να

επιλέξουν ένα ηλεκτρικό όχημα ως το επόμενό τους αυτοκίνητο.

Παρόλα αυτά, το κόστος ιδιοκτησίας και συντήρησης λειτουργεί ως

αποτρεπτικός παράγοντας για όσους δε σκοπεύουν να αγοράσουν

ηλεκτρικό όχημα.



Παγκόσμια έρευνα EY: 
4 στους 10 σκοπεύουν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα

Η φόρτιση στο επίκεντρο

Το 41% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

θα επιλέξουν ένα ηλεκτρικό όχημα ως το επόμενό τους

– 11% αύξηση από τον Νοέμβριο του 2020

 έρευνα

Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να εκτοξευθούν τους επόμενους 12 μήνες, σύμφωνα

με την τελευταία έκδοση της έρευνας EY Mobility Consumer Index (MCI), με συμμετοχή περισσότε-

ρων από 9.000 καταναλωτών από 13 χώρες. 

Παρά το γεγονός ότι η πορεία της αγοράς

ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να

είναι σύντομα ανοδική, η αβεβαιότητα

σχετικά με τις υποδομές φόρτισης παρα-

μένει, και αποτελεί έναν από τους τρεις

κορυφαίους προβληματισμούς που

απασχολούν όσους δε σκοπεύουν να

αγοράσουν ένα ηλεκτρικό όχημα (32%).

Το 47% όσων συμμετείχαν στην έρευνα,

θεωρούν ότι δεν υπάρχουν αρκετά ση-

μεία φόρτισης, ούτως ώστε να επενδύ-

σουν στην αγορά ενός ηλεκτρικού

οχήματος.

Οι δυνητικοί αγοραστές ηλεκτρικών οχη-

μάτων, από την άλλη, έχουν παρόμοιους

προβληματισμούς, με το 38% να δηλώ-

νουν ότι δεν υπάρχουν αρκετά διαθέ-

σιμα σημεία φόρτισης. Όσον αφορά τους

ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων, τα ση-

μεία φόρτισης (84%) και η ταχύτητά της

(78%), αποτελούν τους βασικούς προ-

βληματισμούς τους σχετικά με τη διαδι-

κασία της φόρτισης.




Παρότι η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο αριθμός των διαδρομών
που κάνουν οι καταναλωτές αναμένεται να μειωθεί κατά 5% σε
σχέση τα προ-COVID επίπεδα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς απο-
τελούν τον λιγότερο δημοφιλή τρόπο μετακίνησης (με αναμε-
νόμενη μείωση της χρήσης τους κατά 11%), ενώ το αυτοκίνητο
αναδεικνύεται ως η κορυφαία επιλογή. Οι περισσότεροι ερω-
τηθέντες που είναι είτε κάτοχοι αυτοκινήτου, είτε σκοπεύουν να
αγοράσουν ένα, δηλώνουν ότι η δυνατότητα διαρκούς πρόσβα-
σης σε ένα προσωπικό όχημα είναι σημαντική για εκείνους
(56%), και ότι η ασφάλεια και η ευεξία τους εξασφαλίζονται σε
μεγαλύτερο βαθμό από ένα προσωπικό όχημα (52%). 
Επιπρόσθετα, ενώ η έρευνα δείχνει ότι οι μετακινήσεις για προ-
σωπικούς λόγους αναμένονται να ανακάμψουν στα επίπεδα
πριν την πανδημία, οι επαγγελματικές μετακινήσεις αναμένονται
να μειωθούν κατά 14%, υποδεικνύοντας μία σημαντική στροφή
προς την τηλεργασία.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Γιάννης Πιέρρος,
Εταίρος του Τμήματος Ελεγκτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος
και Επικεφαλής Τομέα Αυτοκινητοβιομηχανίας και Μεταφορών
της EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), δήλωσε: «Είναι πλέον
σαφές ότι η πανδημία έχει περαιτέρω ευαισθητοποιήσει τους
πολίτες σε όλον τον κόσμο για το ζήτημα της κλιματικής αλλα-
γής, και ότι η ευαισθητοποίηση αυτή επηρεάζει άμεσα τις κα-
ταναλωτικές τους επιλογές. Για την αυτοκινητοβιομηχανία, αυτό
σηματοδοτεί μια πολύ ταχύτερη στροφή στην ηλεκτροκίνηση.
Ήδη βλέπουμε και στην εγχώρια αγορά, την εμφάνιση και την
κυκλοφορία ολοένα και περισσότερων ηλεκτρικών και υβρι-
δικών οχημάτων, ενώ δίνονται και τα ανάλογα κίνητρα για την
αγορά τους. Η ανάγκη ανάπτυξης ενός εκτενούς δικτύου υπο-
δομών φόρτισης και εν γένει υποστήριξης της ηλεκτροκίνησης,
γίνεται πλέον επιτακτική για το αύριο των αστικών, και όχι μόνο,
μετακινήσεων. Πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πάροχοι ηλε-
κτρικού ρεύματος και ενέργειας, αλλά και κατασκευαστές, θα
πρέπει να συνεργαστούν για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη». 

Παγκόσμια έρευνα EY: 
4 στους 10 σκοπεύουν να αγοράσουν ηλεκτρικό όχημα
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Με πρωταγωνιστή την ηλεκτροκίνηση, οι αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσιάζουν τα νέα

ηλεκτρικά τους μοντέλα με ταχείς ρυθμούς, τα οποία κερδίζουν συνεχώς νέους πελάτες

πίσω από το τιμόνι τους, τόσο με την μεγάλη τους αυτονομία – που αποτελούσε τροχο-

πέδη πριν από 3-4 χρόνια – καθώς και με τις πολλαπλές εκδόσεις, όσον αφορά τα επί-

πεδα μπαταριών, ισχύος και επιδόσεων. 

Η ηλεκτροκίνηση παίζει βασικό ρόλο στην πορεία προς τις βιώσιμες μετακινήσεις και

στα επαγγελματικά οχήματα. Τα ηλεκτρικά φορτηγά αρχίζουν να γίνονται πραγματικότητα

και βιώσιμη επαγγελματική λύση για τις πόλεις και τις επιχειρήσεις. Με μηδενικές εκ-

πομπές ρύπων και χαμηλότερο θόρυβο, οι μελλοντικοί μεταφορείς θα έχουν τη δυνα-

τότητα παραλαβής και παράδοσης εμπορευμάτων σε μέρη απρόσιτα από τα κανονικά

φορτηγά, μιας και θα ισχύουν οι  ζώνες προστασίας του περιβάλλοντος, που θα κυκλο-

φορούν μόνο τα φορτηγά ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όλα πριζώνονται,
όλα φορτώνουν με Volt! 

Hλεκτροκίνηση

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες πριζώνονται, 
η Ελλάδα κερδίζει έδαφος και τα επαγγελματικά 

γεμίζουν τις μπαταρίες τους. 
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Το 2021 όπως και το 2022 θα είναι οι χρονιές που οι αφί-

ξεις ηλεκτρικών μοντέλων θα κατακλύσουν όλες τις κα-

τηγορίες, από τα μικρά SUV και τα αυτοκίνητα πόλης

έως και τα πολυτελή οικογενειακά αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, η νέα γενιά ηλεκτρικών ΙΧ κερδίζει συνεχώς

έδαφος στον τομέα της αυτονομίας χάρη στην εξέλιξη

των μπαταριών που διαθέτουν στα σύγχρονα αμαξώ-

ματα τους: Η πιο εξελιγμένη γενιά ηλεκτρικών αυτοκι-

νήτων έχει την δυνατότητα να καλύψει, μετά από μια

πλήρη φόρτιση,  300, 400, 500 χιλιόμετρα αυτονομίας,

με κινητήρες που ενθουσιάζουν με την αθόρυβη λει-

τουργία τους , «κουνώντας» το μαντήλι στα πρατήρια

βενζίνης.  

Το μεγαλύτερο «κύμα» των αφίξεων σε νέα, ηλεκτρικά

και Plug – in υβριδικά μοντέλα στην χώρα μας αναμέ-

νεται προς τα τέλη του 2021, με προτάσεις που θα εμ-

πλουτίσουν τις λίστες προτιμήσεων των υποψήφιων

αγοραστών. Σε απόλυτους αριθμούς, σήμερα, στην ελ-

ληνική αγορά κυκλοφορούν περισσότερα από 4.000

ηλεκτρικά μοντέλα, εκ των οποίων τα 1.200 έχουν ταξι-

νομηθεί φέτος και το πρώτο εξάμηνο του 2021 – πέρσι,

οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών μοντέλων άγγιξαν τα 1.133

αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα. Οπότε, με γνώμονα τον

ρυθμό πωλήσεων, το 2021, τα ηλεκτρικά μοντέλα ανα-

μένεται να ξεπεράσουν τα 7.000 – 8.000 μονάδες, έως

τα τέλη του τρέχοντος έτους.  

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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Σύμφωνα με τους αναλυτές της αγο-
ράς αυτοκινήτου, τα ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα αναμένεται να κυριαρχήσουν
πολύ νωρίτερα, από ότι είχε προβλέψει
ο κλάδος. VW, Μercedes – Benz,
Peugeot, Citroen, Seat, Fiat, Audi,
Skoda, Ford κ.α. φίρμες επισημαίνουν
ότι, έως τα τέλη της δεκαετίας ο βασι-
κός όγκος των πωλήσεων τους θα
προέρχεται από τις εξηλεκτρισμένες
προτάσεις, είτε αφορά αμιγώς ηλε-
κτρικά μοντέλα, είτε plug – in υβριδικές
εκδόσεις ( οι τελευταίες αποτελούν την
«γέφυρα» μετάβασης από τα βενζίνης

– ντίζελ στα αμιγώς ηλεκτρικά), ενώ,
έως το 2030, οι πωλήσεις ηλεκτρικών
μοντέλων θα έχουν ξεπεράσει αυτές
που αφορούν μοντέλα με κινητήρες
εσωτερικής καύσης ( βενζίνη ή ντίζελ).
Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, έως το
2028, οι πωλήσεις ηλεκτρικών θα
υπερκεράσουν αυτές που αφορούν τα
μοντέλα βενζίνης ή ντίζελ.  Οι περισσό-
τερες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχα-
νίες εκτιμούν ότι, τα αμιγώς ηλεκτρικά
οχήματά τους θα έχουν αναλογία του-
λάχιστον 50% στις παγκόσμιες πωλή-
σεις τους έως το 2030.  

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

Hλεκτρικά: 
Θα ...προσπεράσουν τα βενζίνης 

Σε ανοδική πορεία 

τεχνολογία «

Πλέον, οι πωλήσεις ηλεκτρικών καθιστούν την ηλεκτροκίνηση ως
βασικό μοχλό ανάπτυξης για τις περισσότερες εταιρείες. Κάτι που φα-
νερώνουν και οι πωλήσεις των ηλεκτρικών στις μεγαλύτερες αυτο-
κινητοβιομηχανίες. Η VW κατάφερε να υπερδιπλασιάσει τις πωλήσεις
της με 170.939 ηλεκτρικά ΙΧ να έχουν πουληθεί το πρώτο εξάμηνο
του 2021, επίδοση υπερδιπλάσια από εκείνη της αντίστοιχης περιόδου
του προηγούμενου έτους (+165,2%). Αυξημένες κατά 25,1% παρου-
σιάζονται οι πωλήσεις της Mercedes-Benz σε παγκόσμιο επίπεδο
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ειδικότερα, η γερμανική φίρμα πά-
τησε «γκάζι» στις πωλήσεις ηλεκτρικών και Plug – in μοντέλων, όπου
μέσα σε ένα εξάμηνο παρουσιάζουν αύξηση κατά 305% σε σχέση
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σε απόλυτα νούμερα να
πιάσει τις 121.500 μονάδες.  Το BMW Group αύξησε τις πω-
λήσεις τόσο των αμιγώς ηλεκτρικών όσο και των plug-
in υβριδικών οχημάτων κατά 148,5% μέσα σε ένα
χρόνο. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών
αφορούν 153.267 μονάδες το πρώτο εξάμηνο του
2021,–. Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημά-
των αυξήθηκαν κατά 183,9% φτάνοντας συνο-
λικά τις 36.089 μονάδες και των plug-in
υβριδικών οχημάτων κατά 139,4%, με σύνολο
117.178 μονάδων. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Σήμερα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δια-
θέτουν περισσότερα από 5 έως 10 αμι-
γώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη γκάμα
τους, δεκάδες Plug – in υβριδικές προ-
τάσεις, ενώ, έως τα τέλη του 2021, οι
επιλογές των υποψήφιων αγοραστών
σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα αναμένεται να
υπερδιπλασιαστούν. Στην Ελλάδα κυ-
κλοφορούν πλέον πάνω από 30 νέα
αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, ενώ σχε-

δόν κάθε μοντέλο σε κάθε γκάμα προ-
σφέρεται σε Plug – in υβριδική έκ-
δοση. Οι τιμές τους κυμαίνονται για τα
μικρά ηλεκτρικά, κατά μέσο όρο, από
25 – 30 χιλιάδες ευρώ, ενώ, συνεχίζει
το ευνοϊκό πρόγραμμα «Κινούμαι
Ηλεκτρικά» όπου οι επιδοτήσεις για την
αγορά ηλεκτρικού φτάνουν το 20% για
ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και το 40%
για ηλεκτρικό ποδήλατο. 

,>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

«Κινούμαι Ηλεκτρικά» 
Δέλεαρ η επιδότηση 

τεχνολογία «
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Το ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά και τα ηλεκτρικά φορτηγά, 

που πλέον έχουν μπει στην αυτοκινούμενη ζωή για τα καλά, 

πετυχαίνουν πολλά ρεκόρ, κυρίως, στον τομέα της αυτονομίας του. 

Συγκεκριμένα, μια άξια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ

Γκίνες (GUINNESS WORLD RECORDS) κέρδισαν οι

τρεις εταίροι (DPD Switzerland, Continental και

Futuricum), καθώς κατάφεραν να διανύσουν τη με-

γαλύτερη απόσταση με ένα ηλεκτρικό φορτηγό,

δίχως ενδιάμεση στάση για φόρτιση των μπατα-

ριών.

Συγκεκριμένα, η επίδοση ρεκόρ των 1.099 χλμ.

μέσα σε σχεδόν 23 ώρες, ανήκει στο φορτηγό της

εταιρείας «Futuricum», ένα πάλαι ποτέ συμβατικό

Volvo FH, το οποίο μετατράπηκε σε ηλεκτρικό από

τη μητρική εταιρεία της Futuricum, την Designwerk

Products AG. Σε αυτό δοκιμάζει εδώ και λίγο καιρό

τα ελαστικά που εξελίσσει ειδικά για τα ηλεκτρικά

φορτηγά η Continental, ενώ αξίζει να σημειωθεί

πως το εν λόγω φορτηγό πραγματοποιεί πιλοτικά

δρομολόγια τους τελευταίους έξι μήνες για λογαρια-

σμό της εταιρείας logistics, DPD Switzerland.

Το εν λόγω φορτηγό των 19 τόνων διαθέτει μια ηλε-

κτρική γραμμή κίνησης ισχύος 680 ίππων, η οποία

τροφοδοτείται με ενέργεια από μπαταρίες χωρητι-

κότητας 680 kWh, τις μεγαλύτερες που έχουν τοπο-

θετηθεί έως τώρα σε ηλεκτρικό φορτηγό της

Ευρώπης. Το φορτηγό που πραγματοποίησε το

ρεκόρ αυτονομίας έφερε τα ελαστικά χαμηλής αν-

τίστασης κύλισης, Continental EfficientPro, τα οποία

έχουν κατασκευαστεί ειδικά για τις μεταφορές με-

γάλων αποστάσεων.
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τεχνολογία «

Ρεκόρ γκίνες αυτονομίας 
για ηλεκτρικό φορτηγό!

Futuricum
GUINNESS WORLD RECORDS







Όσον αφορά στη δοκιμή, αυτή πραγματοποι-

ήθηκε στην πίστα «Contidrom» της Continental,

η οποία βρίσκεται έξω από το Ανόβερο.

Πρόκειται για μια οβάλ σχήματος πίστα μήκους

2,8 χλμ., στην οποία δύο οδηγοί πραγματοποί-

ησαν σε βάρδιες των 4,5 ωρών, συνολικά 392

γύρους. Η μέση ταχύτητα ήταν στα 50

χλμ./ώρα, ενώ οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν

ιδανικές, καθώς η θερμοκρασία ήταν στους 14

βαθμούς Κελσίου (23 βαθμοί στο έδαφος) και

η ταχύτητα ανέμων στα 18 χλμ./ώρα, με τις

ριπές να φτάνουν στα 40 χλμ./ώρα.
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Τα «βασανιστήρια» του αμιγώς  ηλεκτρικού Ford E-Transit

προσομοιώνουν τη σκληρή χρήση σε όλη τη διάρκεια ζωής του

Είτε τακτοποιούμε εκκρεμότητες καθώς προετοιμα-

ζόμαστε για τις πολυαναμενόμενες διακοπές, είτε

έχουμε να διαχειριστούμε ένα μεγάλο project ή βρι-

σκόμαστε μπροστά σε μία αγχωτική περίοδο εξετά-

σεων, όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει δια πυρός και

σιδήρου σε κάποια φάση της ζωής μας λόγω επαγ-

γελματικών ή οικογενειακών υποχρεώσεων ή κατά

τη διάρκεια μιας εξεταστικής … αλλά μπορεί να φαν-

ταστεί κανείς τι σημαίνει να προσπαθείς να συμπιέ-

σεις 10 χρόνια σκληρής δουλειάς μέσα σε 12

εβδομάδες.

Αυτή ήταν η πρόκληση που αντιμετώπισε το νέο

Ford E-Transit – η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση του δη-

μοφιλέστερου cargo van σε παγκόσμιο επίπεδο –

κατά τη διάρκεια δοκιμών στις οποίες υποβλήθηκε

σε ακραίες συνθήκες που σχεδιάστηκαν για να προ-

σομοιώσουν τις επιπτώσεις της εντατικής χρήσης

του οχήματος σε όλη τη διάρκεια ζωής του, πριν κυ-

κλοφορήσει επίσημα στην αγορά στις αρχές της επό-

μενης χρονιάς. 

■ Ένα νέο βίντεο της Ford παρουσιάζει τα τεστ αντοχής και τις δοκιμές σε ακραίες κλιματικές

συνθήκες στις οποίες υποβάλλονται οι πρωτότυπες  εκδόσεις panel van και chassis cab του

E -Transit στις τεχνολογικά προηγμένες εγκαταστάσεις της Ford σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 

testing

Ford e-Transit 
τεχνολογία «

Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, το ηλεκτρικό E-Transit ήρθε αντιμέτωπο με προκλήσεις

όπως οι απαιτητικές συνθήκες χειμερινής οδήγησης στο Michigan των ΗΠΑ, 

οι ακραίες θερμοκρασίες καύσωνα, ψύχους και υψομέτρου στο Θάλαμο Περιβαλλοντικών

Δοκιμών της Ford στην Κολωνία της Γερμανίας και οι τεράστιες λακκούβες

και σαμαράκια στην πίστα δοκιμών του Lommel στο Βέλγιο. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Η Ford υπέβαλε το E-Transit σε μία σειρά απαιτητι-

κών και εξαντλητικών δοκιμών για να διασφαλίσει

αντοχή αντίστοιχη με των πετρελαιοκίνητων μοντέ-

λων μέσω μιας μεθοδολογίας που αναπαράγει τις

επιπτώσεις ύστερα από χρήση και οδήγηση 240.000

και πλέον χιλιομέτρων – δηλαδή μιας δεκαετίας

σκληρής δουλειάς – για πελάτες που εργάζονται στις

πλέον δυσχερείς συνθήκες.

Ο Θάλαμος Περιβαλλοντικών Δοκιμών της Ford

μπορεί να προσομοιώνει ακραίες συνθήκες όπως

αυτές που επικρατούν στην έρημο Σαχάρα και στη

Σιβηρία. Στοχεύοντας σε βέλτιστες επιδόσεις και

απόδοση, οι μηχανικοί της Ford βελτίωσαν το ηλε-

κτρικό σύστημα κίνησης και το περιβάλλον της καμ-

πίνας υποχρεώνοντας το E Transit να λειτουργήσει

σε πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου – υψηλότερη από

τη μέση θερμοκρασία της ερήμου – για δύο εβδο-

μάδες χρησιμοποιώντας 28 προβολείς με λαμπτή-

ρες 4.000-watt. Η μπαταρία του E-Transit υιοθετεί

τεχνολογία υγρής ψύξης για βέλτιστη απόδοση σε

ακραίες καιρικές συνθήκες.

Το van έπρεπε επίσης να αποδείξει την αξιοπιστία

του στους -35 βαθμούς Κελσίου – χαμηλότερη από

τη μέση χειμερινή θερμοκρασία στη Σιβηρία – και

να ανέβει με πλήρες φορτίο σε υψόμετρο 2.500 m,

δηλαδή όσο ο Αλπικός Δρόμος Γκροσγκλόκνερ στην

Αυστρία, που αποτελεί έναν από τους ασφάλτινους

δρόμους της Ευρώπης που βρίσκεται σε μεγάλο

υψόμετρο. 

Χιλιάδες περάσματα πάνω από διαδρομές με σα-

μαράκια, λακκούβες και λιθόστρωτο πραγματοποι-

ήθηκαν στην εγκατάσταση δοκιμών της Ford στο

Lommel, με τη βοήθεια προσομοίωσης πλακό-

στρωτων δρόμων, παράδρομων με ανωμαλίες και

απαιτητικών κακοτράχαλων διαδρομών από όλο τον

κόσμο. 

Η αντοχή της μπαταρίας, του ηλεκτροκινητήρα και

της πίσω ανάρτησης του E-Transit δοκιμάστηκαν

κατ’ επανάληψη με οδήγηση σε λουτρό λάσπης και

αλατιού και εν μέσω ψεκασμού θαλασσινού νερού,

με προσομοίωση χειμερινών διαδρομών και περα-

σμάτων ποταμών, ενώ δοκιμάστηκε και η αντοχή

των εξαρτημάτων στη διάβρωση. Ο υψηλός δείκτης

αξιοπιστίας του ηλεκτροκινητήρα επιβεβαιώθηκε

μετά από συνεχή λειτουργία επί 125 ημέρες. 

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

■Μέσα στο “boot camp” οχημάτων της Ford 

Η λειτουργική ετοιμότητα του E-Transit θα αποδειχτεί περαιτέρω μέσα από εκτεταμένες δοκιμές με πελάτες

όπως σούπερ μάρκετ, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και εταιρείες κατ’ οίκον παραδόσεων που θα ξεκι-

νήσουν αργότερα μέσα στη χρονιά. Οι δοκιμές αυτές θα βοηθήσουν τη Ford να βελτιώσει περαιτέρω την

εμπειρία των πελατών με το E-Transit, το οποίο προσφέρει χαρακτηριστικά τα οποία αυξάνουν τη παρα-

γωγικότητα, όπως ηλεκτρικό σύστημα κίνησης με μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης και τεχνολογία δια-

συνδεδεμένου οχήματος επόμενου επιπέδου.

■Η Ford εξηλεκτρίζει τη γκάμα της 
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Στο περιθώριο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου (ΙΑΑ 2021), 

η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παρουσίασε ένα ειδικά διαμορφωμένο 

πρωτότυπο του ID. BUZZ με την ένδειξη AD, που προέρχεται 

από το Autonomous Driving (Αυτόνομη Οδήγηση). 

Τοπρωτότυπο, με ασπρόμαυρο καμουφλάζ και
πρόσθετες κατασκευές στην οροφή, είναι ένα

από τα πέντε πρώτα πλήρως ηλεκτρικά ID. BUZZ AD,
αυτόνομα κινούμενα οχήματα που θα χρησιμοποι-
ηθούν από πάροχους υπηρεσιών κινητικότητας όπως
η MOIA, θυγατρική της Volkswagen, από το 2025. Το
project εντάσσεται στη στρατηγική NEW AUTO της
Volkswagen, μέσω του οποίου το Group θα μετασχη-
ματιστεί από κατασκευαστής οχημάτων σε κορυφαίο
παγκόσμιο πάροχο υπηρεσιών κινητικότητας.
Η επιλογή του Μονάχου για την παρουσίαση δεν είναι
τυχαία, καθώς η πρωτεύουσα της Βαυαρίας είναι επί-
σης η ευρωπαϊκή έδρα της Argo AI, εταιρείας με ειδί-
κευση στην αυτόνομη οδήγηση και τεχνολογικού
ετέρου της Volkswagen στον συγκεκριμένο τομέα. Η
Argo AI έχει αναπτύξει δικό της σύστημα αυτόνομης
οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων χαρτών, εξοπλι-
σμού, λογισμικού και υποδομής cloud υποστήριξης,

που βρίσκουν εφαρμογή στο ID. BUZZ AD. Τα πρώτα
ID.BUZZ AD θα κυκλοφορήσουν επίσημα στο
Αμβούργο το 2025, προσφέροντας μία υπηρεσία δια-
μοιρασμού διαδρομών (ridepooling) που θα διαχειρί-
ζεται η MOIA, που διαθέτει τεράστια εμπειρία στον
τομέα, έχοντας μεταφέρει ήδη εκατομμύρια επιβάτες
με χρήση ηλεκτρικών οχημάτων.
Το σύστημα αυτόνομης οδήγησης της Argo AI περι-
λαμβάνει ένα σύνολο αισθητήρων, λογισμικού και
υπολογιστικές πλατφόρμες για την 360 μοιρών απει-
κόνιση του περιβάλλοντος του οχήματος, την πρό-
βλεψη των ενεργειών των πεζών, των ποδηλατών και
των οχημάτων καθώς και τον χειρισμό του κινητήριου
συστήματος, της πέδησης και του συστήματος διεύ-
θυνσης, ώστε το όχημα να κινείται με ασφάλεια και
πλήρη ένταξη στο κυκλοφοριακό σύστημα, όπως θα
το οδηγούσε ένας έμπειρος οδηγός.
Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, το ID. BUZZ AD είναι εξο-

τεχνολογία«

VW ID. BUZZ AD
•  Το βαν του μέλλοντος είναι στους δρόμους! 






πλισμένο με κάμερες, ραντάρ και lidar (αι-
σθητήρας με εκπομπή παλμικής ακτινοβο-
λίας laser στην ατμόσφαιρα και ακολούθως,
καταγραφή της οπισθοσκεδαζόμενης ακτι-
νοβολίας). Ο αισθητήρας lidar είναι τοποθε-
τημένος στην οροφή του ID. BUZZ AD και
μπορεί να ανιχνεύσει αντικείμενα από από-
σταση μεγαλύτερη των 400 μέτρων. Η κατο-
χυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας
τεχνολογία, έχει την ικανότητα να ανιχνεύει
και τα μικρότερα σωματίδια φωτός (έως και
ένα μόνο φωτόνιο), έτσι ώστε ακόμα και αν-
τικείμενα με χαμηλή ανακλαστικότητα, όπως
τα μαύρα βαμμένα οχήματα, να μπορούν να
ανιχνευθούν με ακρίβεια. Συνολικά, το ID.
BUZZ AD διαθέτει έξι lidar, έντεκα ραντάρ και
δεκατέσσερις κάμερες, κατανεμημένα σε
ολόκληρο το όχημα.
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Από το 2022 και ηλεκτρικό!!! 

Mercedes-Benz econic
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Το νέο Econic  είναι ισχυρό και αποδοτικό, αλλά ταυτό-
χρονα προσφέρει κορυφαία ασφάλεια για όλους τους
συμμετέχοντες στην κυκλοφορία. Που παρέχει βιώσι-
μες λύσεις για τις αυξανόμενες εκπομπές στα αστικά
κέντρα και εξασφαλίζει τις ιδανικές συνθήκες εργασίας
για οδηγό και πλήρωμα.
Με σύστημα μετάδοσης κίνησης υψηλής ισχύος, πολύ
εύκολη τοποθέτηση υπερκατασκευής και ένα σημαν-
τικό πλεονέκτημα ασφάλειας, χάρη στη μοναδική καμ-
πίνα οδηγού DirectVision με πανοραμικά τζάμια και
έξυπνα συστήματα υποβοήθησης. Με εργονομική επι-
βίβαση και αποβίβαση, εύκολα στην πρόσβαση όργανα
και, το σημαντικότερο, τον προαιρετικό κινητήρα φυσι-
κού αερίου – για ανεμπόδιστες μετακινήσεις στις περι-
βαλλοντικές ζώνες. 
Απαραίτητη προϋπόθεση για παραγωγική εργασία
αποτελεί μια αναπαυτική θέση εργασίας. Στο Econic
είναι σχεδιασμένη έτσι ακριβώς, ώστε να υποστηρίζει

απόλυτα τον οδηγό. Για παράδειγμα, με χαμηλό ύψος
επιβίβασης: η εύκολη επιβίβαση, το άνετο ύψος ορο-
φής στον εσωτερικό χώρο και η πτυσσόμενη πόρτα
που ανοίγει προς τα μέσα, επιτρέποντας την επιβίβαση
και αποβίβαση από την πλευρά του δρόμου από την
οποία δεν διέρχονται άλλα οχήματα, διευκολύνουν την
καθημερινή εργασία του οδηγού. Επιπλέον, το εργονο-
μικό κάθισμα, τα εύκολα στην πρόσβαση όργανα, το τι-
μόνι με πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών και το
ευκρινές ταμπλό οργάνων εξασφαλίζουν συνθήκες
εργασίας ασφαλείς για την υγεία.
Το χαμηλότερο ύψος επιβίβασης στοχεύει στην προ-
στασία των εργαζομένων, είναι εργονομικό και ασφα-
λές και προστατεύει την πλάτη και τις αρθρώσεις.
Επιπλέον, τα δύο μόνο σκαλοπάτια επιβίβασης επιτα-
χύνουν τις διαδικασίες, κυρίως κατά την εργασία με
πολλές ενδιάμεσες στάσεις. Επίσης, ο οδηγός μπορεί
να επιβιβάζεται και να αποβιβάζεται εύκολα από την

Mercedes-Benz econic
Είναι το αγαπημένο φορτηγών των υπερκατασκευών, προσφέροντας λύσεις για αρκετές

επαγγελματικές ανάγκες, από όχημα περισυλλογής απορριμάτων έως και πυροσβεστικό! 
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πλευρά από την οποία δεν διέρχονται άλλα οχήματα χάρη στον
άνετο διάδρομο και την ανοιγόμενη προς τα μέσα πτυσσόμενη
πόρτα. Έτσι, διασφαλίζεται περισσότερη άνεση και αποτρέπον-
ται ατυχήματα.
Το Econic διατηρεί άμεση οπτική επαφή με τους συμμετέχοντες
στην κυκλοφορία, όπως πεζούς και ποδηλάτες. Η χαμηλή
θέση καθίσματος του οδηγού, τα μεγάλα τζάμια της καμπίνας
οδηγού, καθώς και τα πρόσθετα συστήματα υποβοήθησης
ασφάλειας, δίνουν πλήρη ορατότητα σε δρόμους και πεζοδρό-
μια προς κάθε κατεύθυνση - ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι
των συμβατικών φορτηγών, ειδικά στην κίνηση της πόλης και
σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας. Έτσι, ο οδηγός υποστη-
ρίζεται βέλτιστα και η οδική κυκλοφορία γίνεται ακόμα ασφα-
λέστερη.
Οι σύγχρονοι 6κύλινδροι πετρελαιοκινητήρες διατίθενται για το
Econic με βασική ισχύ 200 kW (272 hp) στις 2.200 σ.α.λ. και μέ-
γιστη ροπή στρέψης 1.200 Nm στις 1.200–1.600 σ.α.λ., καθώς
και μέγιστη ισχύ 260 kW (354 hp) στις 2.200 σ.α.λ. και μέγιστη
ροπή στρέψης 1.400 Nm σε εύρος ονομαστικού αριθμού
στροφών 1.200–1.600 σ.α.λ.
Στον τομέα της προνοητικής οδήγησης και της πρόληψης, το

Econic αποκτά σημαντικό προβάδισμα έναντι των συμβατικών
φορτηγών. Γι' αυτό ευθύνονται η χαμηλή θέση καθίσματος και
τα πανοραμικά τζάμια της καμπίνας οδηγού. Όπως επίσης και
ο εξοπλισμός του Econic με έως και δέκα συστήματα υποβοή-
θησης ασφάλειας. Με κάμερες, αισθητήρες και πρόσθετα συ-
στήματα φωτισμού φροντίζουν έτσι, ώστε ο οδηγός να μπορεί
να συγκεντρώνεται σε όσα έχουν σημασία - ακόμα και σε κα-
ταστάσεις που απαιτούν μέγιστη προσοχή: στην κίνηση της
πόλης, κατά την αλλαγή κατεύθυνσης, τους ελιγμούς και την
οπισθοπορεία ή κατά την προσέγγιση μίας ουράς μποτιλιαρί-
σματος μετά από στροφή. 
Στο κόκπιτ ο οδηγός αισθάνεται αμέσως σαν στο σπίτι του χάρη
στις ευκρινείς ενδείξεις και τα διαισθητικά όργανα. Για παρά-
δειγμα, το premium μηχανόφρενο ενεργοποιείται πολύ εύ-
κολα με το δεξιό μοχλό πολλαπλών λειτουργιών. Ο χειρισμός
του ραδιοφώνου, του τηλεφώνου και του οργάνου πολλα-
πλών ενδείξεων γίνεται άνετα από το τιμόνι πολλαπλών λει-
τουργιών. Ο έλεγχος των υπερκατασκευών μπορεί επίσης να
ενσωματωθεί εύκολα στο κόκπιτ – έτσι ώστε ο οδηγός να μπο-
ρεί να ελέγχει σημαντικές λειτουργίες απευθείας από την καμ-
πίνα οδηγού.

Ισχυρό και αποδοτικό!
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Mercedes-Benz econic

Tο ηλεκτρικό ECONIC είναι έτοιμο να κάνει το

επαγγελματικό του ντεμπούτο και  θα βασίζεται

σε μεγάλο βαθμό στην αντίστοιχη –πλήρως ηλε-

κτροκίνητη- έκδοση του Actros («eActros») ενώ,

εντός του 2021 αναμένεται να έχουν ολοκληρω-

θεί οι δοκιμές εξέλιξης του. Η Mercedes-Benz

Trucks αναφέρει πως η μαζική του παραγωγή θα

ξεκινήσει από το 2022.

Διαθέσιμο σε εκδόσεις με δύο ή τρεις άξονες, το

Econic αποτελεί μια από τις πλέον κατάλληλες

επιλογές φορτηγού για χρήση σε ενδοαστικές με-

ταφορές πάσης φύσεως ενώ εξαιρετικές είναι οι

επιδόσεις του σε εφαρμογές όπως π.χ. η αποκο-

μιδή απορριμμάτων. Ειδικά σε αυτήν την περί-

πτωση, η ηλεκτροκίνητη έκδοση του θα μπορεί

να προσφέρει τα μέγιστα σε ότι αφορά στη μεί-

ωση των εκπομπών ρύπων και του κόστους

χρήσης δεδομένου ότι, τα εν λόγω δρομολόγια

δεν είναι συνήθως μεγαλύτερα των 100 χλμ. ενώ

περιλαμβάνουν πολλαπλές στάσεις κατά τη διάρ-

κεια τους, γεγονός που μεταφράζεται σε βέλτιστη

απόδοση του συστήματος ανάκτησης ενέργειας

κατά την επιβράδυνση του οχήματος και άρα, πε-

ραιτέρω αύξηση της μέγιστης αυτονομία του

οχήματος.

Παράλληλα, η ειδικά σχεδιασμένη «DirectVision»

καμπίνα του οδηγού με τις μεγάλες γυάλινες επι-

φάνειες και το ιδιαίτερα χαμηλό δάπεδο, διασφα-

λίζει εξαιρετική ορατότητα στον οδηγό ενώ

παράλληλα, το έργο του συνεπικουρείται από

προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας

όπως το «Sideguard Assist».

■ ■ ■ ■ 

MERCEDES eEconic
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Ξεκινά την εμπορική του
καριέρα το νέο ηλεκτρικό βαν

της Opel, to Combo-e! 
Το νέο μοντέλο έχει ανοίξει 

τα φτερά του στην κατηγορία
των μικρών βαν με μηδενικούς

ρύπους. 



#197 ● ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2021 ●   41

Opel Combo -e
Ξεκινά την εμπορική του καριέρα!
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Το νεότερο μέλος της γκάμας αμιγώς

ηλεκτρικών LCV της Opel διατίθεται σε

δύο μήκη. Το Combo-e μήκους 4,40 m,

με μεταξόνιο 2.785mm και ικανότητα με-

ταφοράς φορτίων 3.090mm, προσφέρει

ωφέλιμο φορτίο έως 800 Kg και χώρο

φόρτωσης από 3,3 έως 3,8m3. Επίσης

έχει ικανότητα ρυμούλκησης 750 kg – η

καλύτερη τιμή στην κατηγορία.

Η μεγάλη XL έκδοση των 4.75 m έχει με-

ταξόνιο 2.975 mm και χωρητικότητα

χώρου φόρτωσης 4.4m3, ενώ μπορεί να

μεταφέρει αντικείμενα μήκους έως 3,440

mm. Έξι κρίκοι πρόσδεσης φορτίων στο

πάτωμα (και τέσσερις ακόμα προαιρετι-

κοί, τοποθετημένοι σε μεσαίο ύψος)

ασφαλίζουν τα πάντα στη θέση τους.

Ανάλογα με το στυλ οδήγησης και τις επι-

κρατούσες συνθήκες, το νέο Combo-e

μπορεί να καλύψει έως 275 χιλιόμετρα

με μία φόρτιση της μπαταρίας ιόντων λι-

θίου 50 kWh (WLTP2). Οι πελάτες μπο-

ρούν να φορτίζουν τη μπαταρία σε

περίπου 30 λεπτά έως το 80% της χωρη-

τικότητάς της σε δημόσιους σταθμούς

φόρτισης .



Το νέο μοντέλο διακρίνεται για την κορυφαία αποθηκευτική ικανότητα και το κα-

λύτερο ωφέλιμο φορτίο στην κατηγορία του (έως 4,4 m3 και 800 kg αντίστοιχα),

το αμιγώς ηλεκτρικό συμπαγές van του Γερμανού κατασκευαστή μπορεί να μετα-

φέρει μέχρι τέσσερις επιβάτες πλέον του οδηγού, στην έκδοση crew van.
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Προσφέρεται με ολοκληρωμένη γκάμα κορυφαίων

τεχνολογιών και συστημάτων υποστήριξης οδηγού

περιλαμβάνει από λειτουργίες όπως αναγνώριση κό-

πωσης οδηγού (driver drowsiness alert), αναγνώ-

ριση οδικών σημάτων (traffic sign recognition),

αναγνώριση επικείμενης σύγκρουσης (forward col-

lision alert) με προστασία πεζού και αυτόματο φρε-

νάρισμα έκτακτης ανάγκης (automatic emergency

braking). Ιδιαίτερα σημαντικό για την ασφάλεια των

άλλων χρηστών των δρόμων είναι το Surround Rear

Vision, το οποίο βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων με

δικυκλιστές και πεζούς όταν το όχημα κάνει δεξιά

στροφή. Δύο κάμερες διευρύνουν την ορατότητα στο

πίσω και πλαϊνό τμήμα του οχήματος.

Επομένως, το Combo-e van είναι η ιδανική επιλογή

ηλεκτρικού αυτοκινήτου για όσους υποστηρίζουν την

“πράσινη μετακίνηση”, όπως για μικρές επιχειρήσεις

και ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως σε μητροπο-

λιτικές περιοχές όπου η πρόσβαση σε κέντρα πόλεων

επιτρέπεται μόνο σε οχήματα μηδενικών ρύπων.

Κυρίαρχο κριτήριο επιλογής του νέου Combo-e για

πολλούς επαγγελματίες μπορεί να είναι η μεγάλη

απόσταση μεταξύ των θόλων των πίσω τροχών, που

επιτρέπει τη μεταφορά  μιας ευρωπαλέτας (η έκδοση

XL μπορεί να μεταφέρει δύο ευρωπαλέτες, σε σειρά).

Φορτία μεγάλου μήκους μπορούν να μεταφέρονται

σε όρθια θέση με το προαιρετικό παράθυρο οροφής.

Εκτός από φορτία, το Combo-e μπορεί να μεταφέρει

και προσωπικό. Βασισμένο στην έκδοση XL, το crew

van χωρά άνετα τέσσερις επιβάτες και τον οδηγό,

ενώ φορτία και εξοπλισμός αποθηκεύονται με ασφά-

λεια πίσω από το διαχωριστικό. Ένα ‘παράθυρο’ στο

διαχωριστικό επιτρέπει τη μεταφορά αντικειμένων

μεγάλου μήκους.
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Με ισχύ των 100 kW (136 hp) και ροπή 260 Nm από το σύστημα

ηλεκτροκίνησης, το Combo-e είναι ιδανικό όχι μόνο για αστικά

περιβάλλοντα, αλλά και για διαδρομές εκτός των ορίων της

πόλης. Ανάλογα με την έκδοση του μοντέλου, το Combo-e μπο-

ρεί να επιταχύνει από 0 - 100 km/h σε 11,2 δευτερόλεπτα3, ενώ

η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τελική του ταχύτητα αγγίζει τα 130

km/h. Ένα προηγμένο σύστημα ανατροφοδότησης πέδησης με

δύο ρυθμίσεις επιλέξιμες από τον χρήστη αυξάνει περαιτέρω

την απόδοση.

Η μπαταρία με 216 κυψέλες και 18 modules τοποθετείται κάτω

από το πάτωμα, μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, ώστε να μην

περιορίζει τη χρηστικότητα του χώρου φόρτωσης ή της καμπί-

νας επιβατών. Σε αυτή τη θέση, η μπαταρία χαμηλώνει και το

κέντρο βάρους, το οποίο βελτιώνει την ευστάθεια του οχήματος

στις στροφές και στους πλευρικούς ανέμους, ακόμα και όταν

είναι πλήρως φορτωμένο, ενώ παράλληλα αυξάνει την οδηγική

απόλαυση.

“

Σύστημα ηλεκτροκίνησης:
Ιδανικό για αστικά περιβάλλοντα 

και τον ανοιχτό δρόμο
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Οι επαγγελματίες που χρειάζονται πρόσθετη απόσταση

από το έδαφος και ελκτική πρόσφυση στη λάσπη, την

άμμο ή το χιόνι, μπορούν να αναβαθμίσουν το Combo-

e με το worksite pack και το ηλεκτρονικό σύστημα

ελέγχου πρόσφυσης IntelliGrip.

Η λίστα συστημάτων υποστήριξης οδηγού του Combo-

e, ήδη γνωστή από την επιβατική έκδοση Combo Life,

περιλαμβάνει επίσης σύστημα ελέγχου καθόδου (hill

descent control), σύστημα διατήρησης λωρίδας κυκλο-

φορίας (lane keep assist) και σύστημα ελέγχου ευστά-

θειας τρέιλερ (trailer stability control).

Τα συστήματα infotainment Multimedia Radio και

Multimedia Navi Pro του Combo-e συνοδεύονται από

μεγάλη οθόνη αφής 8,0”. Και τα δύο προσφέρουν εν-

σωμάτωση τηλεφώνου μέσω Apple CarPlay και

Android Auto.
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H "STERGIDIS S.A. - EXPERTS IN VOLVO PARTS" συνεργάζεται όλα αυτά τα χρόνια με

τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ανταλλακτικών για φορτηγά Volvo. Η μακροχρόνια συ-

νεργασία με αυτές τις εταιρείες όπως Bosch, Diesel Technic, SLP, Dayco, Euroricambi,

Lemfοrder, ZF Group, Dinex, Omp, Vernet, Wabco, Knorr Bremse, TitanX, Dana Group,

Sachs, Delphi, Hella, Mekra, Meritor, Sanden, Timken, Trucklite, Vignal και πολλές

άλλες, είχε σαν αποτέλεσμα την μεγάλη ποικιλία ποιοτικών και οικονομικών aftermarket

ανταλλακτικών Volvo καθώς και τη δημιουργία μεγάλων προσφορών.  

Οι υπερσύγχρονοι, άνετοι και οργανωμένοι αποθηκευτικοί χώροι σε συνδυασμό με το άρτια

τεχνικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό δίνουν στην STERGIDIS S.A. τη δυνατότητα να

συνεχίζει με γρήγορους ρυθμούς την ανοδική της πορεία στην ελληνική αλλά και παγκόσμια

αγορά του ανταλλακτικού για φορτηγά Volvo. 

Στις εγκαταστάσεις της Στεργίδης Α.Ε. θα βρείτε και το AdBlue της Brenntag Βελγίου, προμη-

θευτής της Volvo Trucks καθώς και των περισσοτέρων αυτοκινητοβιομηχανιών. Παραδίδεται

σε συσκευασίες των 10 lt, 210 lt & 1000 lt. 

Έτοιμο, πακεταρισμένο και σφραγισμένο, κατευθείαν από το εργοστάσιο.

STERGIDIS S.A.

EXPERTS IN VOLVO PARTS

Κύρια χαρακτηριστικά της εταιρείας είναι:

● Συνεργασία με τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά εργοστάσια στον κόσμο, με κατασκευαστές
ανταλλακτικών πρώτης τοποθέτησης και όχι μόνο.
● Μοναδικά ανταλλακτικά τα οποία κατασκευάζονται από κατασκευαστές αποκλειστικά για
την εταιρεία.
● Συνεργασία με τις μεγαλύτερες μεταφορικές εταιρείες παγκοσμίως για την πιο έγκαιρη
παραλαβή και παράδοση ανταλλακτικών.
● Διατήρηση υψηλού διαθέσιμου ώστε να υπάρχει ροή στο μέγιστο δυνατόν και οι παγκό-
σμιες ανωμαλίες λόγω COVID-19 να μην έχουν επίδραση στις παραδόσεις των πελατών.
● Δημιουργία ειδικού λογισμικού διαχείρισης παραγγελιών από τμήμα προγραμματιστών
αποκλειστικά για custom χρήση, ώστε λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό να είναι σε θέση να
πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες του μέσω της τεχνολογίας.
● Ειδικός εξοπλισμός, ειδικά διαμορφωμένοι χώροι, εξειδικευμένο προσωπικό, απεικόνιση
όλων των ανταλλακτικών σε φωτογραφία.
● Αύξηση του στόλου οχημάτων με ειδικά οχήματα για την πιο εύρυθμη λειτουργία.
● Εκμετάλλευση κοινοτικών πόρων για την ανάπτυξη της επιχείρησης.






