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Ενημέρωση: 

YME- Tι καινούργιο φέρνει στα επαγγελματικά, τα

διπλώματα και τις άδειες το νέο νομοσχέδιο

Ενημέρωση: 

ΟΦΑΕ- Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από

την παράταση λειτουργίας των ΙΜΕ

Ενημέρωση: YME- Διαγωνισμός για πράσινα

λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Ενημέρωση: YME- Tέλος σε φαινόμενα 

διαφθοράς στις εξετάσεις

Τεχνολογία: 
Volvo 7900 Full Hybrid

Τεχνολογία: 
Volvo FH LNG

Τεχνολογία: 
Hyzon Motors Hy-Max 450

Παρουσίαση:
Νissan Townstar

Παρουσίαση: 
Renault Express Van
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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
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ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

Η φετινή χρονιά φτάνει σε λιγότερο από δύο μήνες στο τέλος της. Μια ανάμεικτη σε συναισθήματα, δρα-

στηριότητες χρονιά, μιας και η πανδημία ορίζει το που θα μπει ο πήχη στην οικονομία, τον ελληνικό του-

ρισμό, τις μεταφορές κ.α.

Μια χρονιά που δεν στερήθηκε σε αλλαγές, θετικές και αρνητικές. Και πλέον, το βλέμμα όλων είναι στο

2022, όπου αναμένουν να ξεμπλοκάρουν – εφόσον ο κορονοϊός το επιτρέψει – οι μεταφορικές δραστη-

ριότητες που γίνονται με χίλια, μύρια προβλήματα, και οι πολλές αναμενόμενες αλλαγές στον κλάδο των

επιχειρήσεων, με πολλά ανοιχτά παραθυράκια για επιδοτήσεις, ενισχύσεις κ.α.

Είναι μια χρονιά που κλείνει αισιόδοξα για τον κλάδο των φορτηγών, λεωφορείων, βαν, όχι τόσο από τον

όγκο των πωλήσεων, όσο από την πολυσχιδή παρουσία νέων μοντέλων, που έχουν πλέον κάτω από το

καπό τους και ηλεκτροκινητήρες.

Στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν και οι πρεμιέρες νέων μοντέλων και το 2022, με πολλά βαν να μπαί-

νουν στην πρίζα, ενώ, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εξέλιξη για το υδρογόνο που ίσως είναι και η πιο

δυνατή λύση για τα φορτηγά μεγάλων αποστάσεων.

Καλή σας ανάγνωση! 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

■ Τι καινούργιο φέρνει στα επαγγελματικά οχήματα, 

τα διπλώματα φορτηγών και τις άδειες το νέο νομοσχέδιο

“

ΥΜΕ: Αλλγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο

• Καθιερώνεται ενιαίο όριο ηλικίας οδηγών φορτηγών ή λεω-
φορείων δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, ήτοι ανώτατη ηλικία 69
έτη, καθώς και ανώτατη ηλικία για τους οδηγούς σχολικών λε-
ωφορείων τα 65 έτη.
• Επιβάλλεται εισφορά 5% επί του συνόλου των ετήσιων ακα-
θάριστων εισπράξεων που προκύπτουν από την εκάστοτε
ισχύουσα απόφαση κομίστρου των αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ, της Δ.Ε.Α.Σ. ΚΩ και ΡΟΔΑ για την ανανέωση
των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδομής αστικών
και υπεραστικών ΚΤΕΛ και καταργείται η καταβολή της εισφοράς
1% για την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. και
την εκπόνηση μελετών και έργων εκσυγχρονισμού των φορέων
αυτών, που κατατίθετο, μέχρι την ισχύ του παρόντος, στον ειδικό
λογαριασμό που είχε συσταθεί στο Νέο Ταχυδρομικό
Ταμιευτήριο (πλέον EUROBANK).

• Αντί της Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών
(Ρ.Α.Ε.Μ.), ορίζονται ως δευτεροβάθμια όργανα εξέτασης καταγ-
γελιών για τα δικαιώματα επιβατών που δεν επιλύθηκαν από τα
πρωτοβάθμια όργανα, οι Διευθύνσεις Μεταφορών και
Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων ή
Περιφερειών της χώρας, ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης (Ο.Σ.Ε.Θ.) για τις δημόσιες συγκοινωνίες που εκτε-
λούνται εντός των ορίων της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, οι
Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), για τις διεθνείς οδι-
κές τακτικές επιβατικές μεταφορές με χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και τρίτες χώρες.
• Τα μεταχειρισμένα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΤΑΞΙ κατηγορίας EURO 5
ή EURO V ή νεότερης τεχνολογίας που τίθενται για πρώτη φορά
σε κυκλοφορία από την ημερομηνία ισχύος της ρύθμισης έως
και την 31.12.2021, επιτρέπεται να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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 ενημέρωση

“

ΥΜΕ: Αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο

πέντε (5) ετών, εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ταξινόμη-
σης από 01.09.2021 και ύστερα και με την προϋπόθεση ότι
κατά την ημερομηνία έκδοσης αυτού, δεν έχει παρέλθει πεν-
ταετία από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος στο
εξωτερικό, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους έκδοσης του
πιστοποιητικού ταξινόμησης. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δε-
δομένου ότι έχουν εισαχθεί στη χώρα μας οχήματα που προ-
ορίζονταν να κυκλοφορήσουν ως Ε.Δ.Χ. οχήματα, πλην όμως,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δεν κατέστη
δυνατόν να τεθούν σε κυκλοφορία, καθώς η αγορά των Ε.Δ.Χ.
οχημάτων υπέστη σημαντικές οικονομικές συνέπειες λόγω
της πανδημίας και δεν υπήρχε δυνατότητα αντικατάστασης του
Ε.Δ.Χ. οχήματος.
• Ρυθμίζονται ενιαία θέματα σχετικά με την παραχώρηση δι-
καιώματος ιδανικού μεριδίου επί της άδειας κυκλοφορίας
Επιβατικού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου.
• Ρυθμίζονται θέματα σύστασης και λειτουργίας των
Πειθαρχικών Συμβουλίων για θέματα Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.
• Καθορίζονται τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας
ως φορείς κατάρτισης και εξέτασης του ελεγκτικού προσωπι-
κού Δημόσιων και ιδιωτικών Κ.Τ.Ε.Ο..
• Επιχειρείται, μέσω της ανάθεσης αρμοδιότητας στη
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων, ο έλεγχος της συμμόρφω-
σης των Σιδηροδρομικών Επιχειρήσεων και του Διαχειριστή

Υποδομής ως προς τις υποχρεώσεις τους προς τα εκπαιδευ-
τικά κέντρα.
• Εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας και της απρό-
σκοπτης λειτουργίας του Ο.Σ.Ε., μέσω της άμεσης καταβολής
των σχετικών μηνιαίων κρατικών χρηματοδοτήσεων σε αυτόν
με τη θέσπιση του ακατάσχετου των τραπεζικών του λογαρια-
σμών στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, της απαγόρευσης
συμψηφισμού των χρηματοδοτήσεων αυτών για οφειλές του
Ο.Σ.Ε. προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει,
ασφαλιστικά ταμεία κλπ.
• Παράταση της ισχύος των κανονιστικών όρων των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για τους φορείς του
Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών των οποίων η τρίμηνη
παράταση ισχύος έληξε.
• Δυνατότητα του Ο.Α.Σ.Α. να προβαίνει, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016
(Α΄147), σε ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση κατά το άρθρο 269
του ν. 4412/2016 με σκοπό την προμήθεια, την εγκατάσταση,
τη θέση σε λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη εξοπλισμού
για το αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου προκειμένου
να εξυπηρετηθεί η υγειονομικά ασφαλής λειτουργία των
γραμμών των μέσων σταθερής τροχιάς.
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 ενημέρωση

Η παράταση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών

Εταιρειών (ΙΜΕ), δίνει παράταση στις συνθήκες αθέμιτου

ανταγωνισμού και των ανισοτήτων στην εγχώρια αγορά
Έντεκα και πλέον έτη έχουν περάσει από την δημοσίευση του ν.3887/2010, ο οποίος, μεταξύ άλλων, 

προέβλεπε  την παύση λειτουργίας των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (ΙΜΕ-ΕΠΕ)  

και σήμερα λίγους μόνο μήνες πριν την παρέλευση του χρονικού διαστήματος των μεταβατικών διατάξεών του,

με έκπληξη διαπιστώνουμε πως το Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προτείνει τροποποιητική διάταξη για

την διετή παράταση ισχύος της λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών.

“

ΟΦΑΕ: Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από την παράταση λειτουργίας των ΙΜΕ

Είναι πράγματι απορίας άξιο γιατί μετά την παρέλευση έντεκα
ετών κι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία - αγγίζοντας το 100%
των επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΕΠΕ - έχει ολοκληρώσει την τροπο-
ποίηση της νομικής τους μορφής σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ατο-
μική επιχ., κλπ, έτσι ώστε να συμμορφωθούν με τον νόμο

προς το σκοπό της πλήρωσης όλων των κριτηρίων πρόσβα-
σης στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα που θέτει η ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών προσπαθεί την ύστατη στιγμή, να παρατείνει την
περίοδο ισχύος της λειτουργίας των ελαχίστων ΙΜΕ-ΕΠΕ που

ΟΦΑΕ
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 ενημέρωση

“

ΟΦΑΕ: Συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού από την παράταση λειτουργίας των ΙΜΕ

δεν έχουν συμμορφωθεί με τον νόμο. 
Συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα την τροποποίηση στο νομο-
σχέδιο για το νέο σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υπο-
ψήφιων οδηγών!
Η ΟΦΑΕ εκπροσώπωντας περισσότερους από 6.500 αυ-
τοκινητιστές από όλη την Ελλάδα, είχε συζητήσει με την
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου ήδη από τις αρχές του
2020 το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν το νομοσχέδιο που βρι-
σκόταν τότε υπό διαβούλευση περιελάμβανε ανάλογη διά-
ταξη και σε ανοιχτή συζήτηση που είχαμε κάνει με τον
Υφυπουργό Μεταφορών παρουσία του επιτελείου του γρα-
φείου του Υπουργού καθώς και Βουλευτές, κυρίως από
τους νομούς της Μακεδονίας, είχαμε καταθέσει επισήμως
την θέση της Ομοσπονδίας, τονίζοντας ότι η εν λόγω τρο-
ποποιητική διάταξη είναι όχι μόνο νομοτεχνικά ελλιπής και
αντίθετη προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ1071/2009
αλλά επιπλέον τίθεται χωρίς να υφίσταται κανένας δικαιο-
λογητικός λόγος που θα μπορούσε να τη στοιχειοθετήσει,
επιτείνοντας την υφιστάμενη σύγχυση ως προς το καθε-
στώς λειτουργίας εν γένει των μεταφορικών επιχειρήσεων

καθώς και ως προς τις προϋποθέσεις των αδειών κυκλο-
φορίας των ΦΔΧ που ανήκουν στις επιχειρήσεις αυτές, ει-
σάγοντας περαιτέρω δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος όλων
των λοιπών μεταφορικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
συμμορφωθεί με τις επιταγές της ευρωπαϊκής νομοθε-
σίας. Η θέση της ΟΦΑΕ και τα στοιχεία που είχε παρουσιά-
σει προκειμένου να ενισχύσει το επιχείρημα αυτό ήταν
ικανά για να μην συμπεριληφθεί η διάταξη στον
ν.4663/2020
Αδυνατώντας να κατανοήσουμε τι ακριβώς μεσολάβησε
από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι σήμερα, δηλώνουμε αν-
τίθετοι με την φωτογραφική (!) προτεινόμενη διάταξη,  και
την αδικαιολόγητη επιμονή στελεχών του Υπουργείου να
δοθεί παράταση λειτουργίας των ελάχιστων εναπομείναν-
των επιχειρήσεων ΙΜΕ-ΕΠΕ που λειτουργούσαν υπό τις
διατάξεις του προϋφιστάμενου π.δ.383/1976, παρατείνον-
τας κατά αυτόν τον τρόπο τον αθέμιτο ανταγωνισμό που
δημιουργείται στην εσωτερική αγορά, λόγω του ευνοϊκό-
τερου φορολογικού καθεστώτος, και όχι μόνο, επί του
οποίου λειτουργούν οι εν λόγω επιχειρήσεις.
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 ενημέρωση

■ Ξεκινάει ο διαγωνισμός για την προμήθεια 770 νέων,

«πράσινων» λεωφορείων, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

“

ΥΜΕ: Διαγωνισμός για πράσινα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογία

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, μετά από δεκα-
τρία χρόνια, προχωρά στη διαδικασία ανανέωσης, ενίσχυ-
σης και εκσυγχρονισμού των αστικών λεωφορείων με
οχήματα νέας τεχνολογίας φιλικότερα προς το περιβάλλον:
ηλεκτρικά, CNG και υβριδικά. «Έχουμε εργαστεί εντατικά
τους τελευταίους μήνες στο Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών, για την κατάλληλη προετοιμασία της ένταξης
των νέων λεωφορείων στους υφιστάμενους στόλους» δή-
λωσε ο κ. Κώστας Καραμανλής και τόνισε ότι «στο νέο δια-
γωνισμό περιλαμβάνονται περισσότερα από 300 ηλεκτρικά
λεωφορεία για τις πόλεις της Αθήνας και τις Θεσσαλονίκης,
που σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά λεωφορεία στις δύο πόλεις,
σε σχέση με τα λεωφορεία με συμβατικά καύσιμα, θα απο-
τελούν αρκετά μεγάλο ποσοστό στο σύνολο του στόλου κι
ένα από τα υψηλότερα της Ευρώπης». Συγκεκριμένα, πρό-
κειται για την προμήθεια 770 λεωφορείων χαμηλών και
μηδενικών ρύπων, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογι-
σμού 383.494.800,00 εκ. ευρώ. και όπως ανέφερε ο
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας
Καραμανλής «υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση
από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ».

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε 5 τμήματα-συμβάσεις, με τα εξής

χαρακτηριστικά :

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια 100 απλών αστικών λεωφορείων 12m
υβριδικής τεχνολογίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για
αύξηση κατά 20 οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού
ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια 200 απλών αστικών λεωφορείων 12m
συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VI,
ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια 100 αρθρωτών αστικών λεωφορείων
18m συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) EURO VΙ
ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια 100 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημά-
των 12m ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.
ΤΜΗΜΑ 5: Προμήθεια 250 απλών ηλεκτρικών αστικών οχημά-
των 12m ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ.
Τα 770 νέα λεωφορεία αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά το
παραγόμενο μεταφορικό έργο, μειώνοντας παράλληλα τις αρ-
νητικές επιπτώσεις των μεταφορών στην ποιότητα του αέρα και
στο περιβάλλον συνολικά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ξεκινάει ο διεθνής ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για

τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης». 
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 ενημέρωση

■ Τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς στις εξετάσεις

“

ΥΜΕ: Τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς στις εξετάσεις

Το νομοσχέδιο εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την οδική ασφά-
λεια. «Γιατί οδική ασφάλεια, το έχουμε ξαναπεί, σημαίνει κα-
λύτεροι δρόμοι, καλύτερα οχήματα, Αλλά πρώτα απ’ όλα
σημαίνει και καλύτεροι οδηγοί», επισήμανε ο κ. Καραμανλής. 
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι
μπαίνει φρένο σε φαινόμενα διαφθοράς που είναι κοινό μυ-
στικό ότι υπάρχουν στις εξετάσεις για τις άδειες οδήγησης, και
οριστικό τέλος στο επικίνδυνο ελληνικό φαινόμενο, ορισμένοι
νέοι οδηγοί, πρώτα να παίρνουν το δίπλωμα και μετά, στο

δρόμο, να μαθαίνουν να οδηγούν. 
Υπενθύμισε ότι η προηγούμενη Κυβέρνηση το μόνο το οποίο
είχε  κάνει ήταν ένα πολύ πρόχειρο νομοσχέδιο, το οποίο δεν
έλυσε κανένα πρόβλημα, αντιθέτως δημιούργησε νέα. Άλλες
διατάξεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ, όπως ήταν η διάταξη για τις
κάμερες που με τα τεράστια προβλήματα που είχε απορρίψει
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Και
άλλες οδήγησαν σε ένα απίστευτο τέλμα στην πράξη, με απο-
τέλεσμα, τον Ιούλιο του 2019 πάνω από 150.000 υποψήφιοι
οδηγοί να βρισκόταν όμηροι, περιμένοντας να δώσουν εξετά-

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την αναμόρφωση της εκπαίδευσης

και των εξετάσεων των νέων οδηγών, παρουσίασαν ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 

κ. Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.
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 ενημέρωση

“

ΥΜΕ: Τέλος στα φαινόμενα διαφθοράς στις εξετάσεις

σεις. Ο κ. Καραμανλής είχε τότε επαναφέρει προσωρινά το
παλιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών για να ξεμπλο-
κάρει επιτέλους η κατάσταση και δεσμεύτηκε για ένα νέο,
σύγχρονο σύστημα εξέτασης που να λύνει τα υπάρχοντα
προβλήματα και να μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.
Το νομοσχέδιο, εξήγησε ο κ. Καραμανλής, διασφαλίζει πρώτα
απ’ όλα, αδιάβλητες εξετάσεις, κυρίως με τέσσερις τρόπους:
Πρώτον, κάμερα μέσα στο όχημα κατά την διάρκεια της εξέ-
τασης. Το πιο σημαντικό είναι ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η
συγκατάθεση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Γιατί σε αντίθεση με το παρελθόν,
η συγκεκριμένη διάταξη είναι καλά μελετημένη, πολύ προ-
σεκτικά  διατυπωμένη και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα.
Ο κ. Καραμανλής διευκρίνισε ότι οι κάμερες θα ανήκουν στο
υπουργείο, θα εγκαθίστανται στο όχημα ειδικά για τις εξετά-
σεις και το υλικό θα αποθηκεύεται και θα διατηρείται για ρε-
αλιστικό χρονικό διάστημα.
Σε αυτό το χρόνο, το υλικό μπορεί να εξεταστεί, είτε δειγμα-
τοληπτικά, είτε αν γίνει κάποια καταγγελία. Το πιο κρίσιμο
όμως είναι ότι σε αυτό το διάστημα, αν ο νέος οδηγός προ-
καλέσει ατύχημα, τότε αυτομάτως το καταγεγραμμένο οπτι-
κοακουστικό υλικό θα εξεταστεί για να διαπιστωθεί αν έχει

υπάρξει παρατυπία κατά την εξέταση του, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται.
Το δεύτερο εργαλείο με το οποίο αυξάνεται η αξιοπιστία των
εξετάσεων, είναι ότι πλέον διευρύνεται το σώμα των εξετα-
στών. Πέρα από τους ήδη υπάρχοντες, δίνεται η δυνατότητα
και σε όποιον άλλον δημόσιο υπάλληλο το επιθυμεί, αφού
περάσει φυσικά τη σχετική εκπαίδευση και πιστοποιηθεί, να
γίνει και αυτός εξεταστής.
«Έτσι σπάμε τα κυκλώματα, ενώ θα έχουμε καλά εκπαιδευ-
μένους και περισσότερους εξεταστές, ώστε να προχωράει
και πιο γρήγορα το πρόγραμμα των εξετάσεων», τόνισε ο κ.
Καραμανλής. Διευκρίνισε δε ότι δεν θα υπάρχουν ιδιώτες
εξεταστές. 
Το τρίτο εργαλείο είναι ότι δημιουργείται ένας νέος θεσμός,
οι επόπτες. Αυτοί θα είναι καταρχάς μέλη της Ελληνικής
Αστυνομίας, όσοι το επιθυμούν, οι οποίοι επίσης θα περνούν
από ειδική εκπαίδευση και θα λαμβάνουν πιστοποίηση, ώστε
στη συνέχεια να μπαίνουν μέσα στο όχημα κατά την εξέταση
και να εποπτεύουν τη διαδικασία, είτε δειγματοληπτικά είτε
επειδή υπάρχουν υπόνοιες. Εάν δεν μπορεί το προσωπικό
της ΕΛΑΣ να καλύψει το έργο αυτό, στο Μητρώο Εποπτών θα
μπορεί να εγγραφεί το ένστολο προσωπικό της Δημοτικής







Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής.
Η τέταρτη αλλαγή την οποία εξετάζει το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών έχει να κάνει με τη θέση
του εκπαιδευτή κατά την εξεταστική διαδικασία. «Η
σκέψη μας ήταν, και ως τώρα παραμένει, η θέση του
να είναι στο πίσω κάθισμα ώστε να μην έχει τη δυνα-
τότητα να παρέμβει υπέρ του εξεταζόμενου. Έχει γίνει
αρκετή συζήτηση για το θέμα, δεν σας κρύβω ότι ορι-
σμένα από τα επιχειρήματα που έχουμε ακούσει εναν-
τίον αυτού του μέτρου είναι σοβαρά και το
ξανασκεφτόμαστε.  Άλλωστε έχουμε αυτή τη δυνατό-
τητα ακριβώς επειδή με όλα τα άλλα μέτρα έχουμε ήδη
βάλει πολλές σημαντικές ασφαλιστικές δικλείδες στη
νέα διαδικασία. Δεν είμαστε δογματικοί, δεν είμαστε
κολλημένοι, αν τελικά δούμε ότι κάτι δεν είναι σωστό
το αλλάζουμε», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών. 
Ο κ. Καραμανλής εκτίμησε ότι με αυτές τις παρεμβά-
σεις διασφαλίζεται πως οι εξετάσεις πλέον θα είναι
αδιάβλητες και άρα, πως θα έχουμε πολύ καλύτερους
νέους οδηγούς στο δρόμο.
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Το πρώτο υβριδικό λεωφορείο για αστική συγκοινωνία στην Ελλάδα παρέδωσε ο
Όμιλος Σαρακάκης. Πρόκειται για το λεωφορείο Volvo 7900 Full Hybrid το οποίο παρα-
δόθηκε στο Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας και ήδη πραγματοποίησε το πρώτο του δρομολόγιο
στους δρόμους της Λάρισας ενώ θα τεθεί στη διάθεση του κοινού τις προσεχείς ημέρες.
Η παράδοση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Επιχειρήσεων
Σαρακάκη παρουσία του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας κ. Μιχάλη Σακελλαρίου
και του Προέδρου του Αστικού ΚΤΕΛ Σαλαμίνας κ. Γιάννη Σακελλαρίου.

Πρόκειται για  το πρώτο Full Hybrid αστικό λεωφορείο στην Ελλάδα μήκους 12 μέτρων και
συνολικής χωρητικότητας 102 επιβατών, το οποίο αυτοφορτίζεται. 
Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που η Volvo παρουσίασε το πρώτο της αστικό υβριδικό
λεωφορείο. Έκτοτε, επενδύοντας σε καινοτόμες τεχνολογίες, έχει εξελίξει τα προϊόντα της
δίνοντας πάντα έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και τη φροντίδα του περιβάλλοντος. 

Volvo 7900 Full Hybrid 
Το πρώτο υβριδικό λεωφορείο για αστική συγκοινωνία

στην Ελλάδα παρέδωσε ο Όμιλος Σαρακάκης
στο Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας

Η VOLVO δείχνει το μέλλον στις αστικές συγκοινωνίες καθώς επενδύει 
συνεχώς σε νέες τεχνολογίες συμβάλλοντας στην μείωση των εκπομπών
CO2. Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί το Volvo 7900 Full Hybrid το οποίο έχει

πραγματοποιήσει περισσότερες από 5.000 πωλήσεις παγκοσμίως.

Σχετικά με το Volvo 7900 Full Hybrid Bus >>>>>>>>>>>>>
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Διαθέτοντας λύσεις τόσο υβριδικής τεχνολογίας όσο και
αμιγώς ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, η θέση της Volvo, που
ηγείται παγκοσμίως στον χώρο των επαγγελματικών οχη-
μάτων, είναι να προτείνει την βέλτιστη τεχνολογία λαμβά-
νοντας υπόψιν τις εκάστοτε συνθήκες και τις διαθέσιμες
υποδομές που μπορούν την υποστηρίξουν. 
Η σειρά λεωφορείων 7900 Hybrid με παράλληλο υβριδικό
σύστημα είναι μια από τις κορυφαίες βιώσιμες λύσεις που
προσφέρει η Volvo για αστικές συγκοινωνίες, έτσι ώστε
να αξιοποιούνται τα οφέλη της ηλεκτρικής ενέργειας, δια-
τηρώντας ταυτόχρονα την εντυπωσιακή ευελιξία και αυ-
τονομία που προσφέρουν τα υβριδικά λεωφορεία.
Το Volvo 7900 Hybrid με πετρελαιοκινητήρα χαμηλών εκ-
πομπών Euro 6 είναι το νέο σημείο αναφοράς στην αγορά
αστικών λεωφορείων, καθώς η ενεργειακή απόδοση και
η μείωση των εκπομπών ρύπων ακολουθεί πρότυπα τα

οποία είναι ακόμα πιο αυστηρά από αυτά που προβλέπει
η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η κατανάλωση καυσίμου και οι
εκπομπές CO2 είναι έως και 39% χαμηλότερες σε σχέση
με ένα συμβατικό πετρελαιοκίνητο λεωφορείο, γεγονός
που το καθιστά σε ένα από τα πλέον αποδοτικά και αξιό-
πιστα στην αγορά.
Tο συγκεκριμένο υβριδικό λεωφορείο συνδυάζει έναν κι-
νητήρα εσωτερικής καύσης Diesel ισχύος
240hp@2200rpm και με ροπή 918Nm@ 1200-1600rpm
με έναν υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα τεχνολογίας I-SAM
600v ac μέγιστης ισχύος και ροπής 160hp και 800Nm αν-
τιστοίχως. Το σύστημα κίνησης συνδυάζεται με σύστημα
αποθήκευσης/ανάκτησης ενέργειας με συστοιχία μπατα-
ριών ιόντων λιθίου που τροφοδοτούν τον ηλεκτροκινη-
τήρα.

τεχνολογία «
τεχνολογία «
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Η κατασκευή του αμαξώματος από έναν
συνδυασμό αλουμίνιου και χάλυβα, δίνει
τέλεια ισορροπία αντοχής και χαμηλού βά-
ρους. Τα σύνθετα υλικά που χρησιμοποι-
ούνται είναι ανθεκτικά, ενώ παράλληλα
κάνουν το όχημα ελαφρύτερο και συνει-
σφέρουν στην εξοικονόμηση καυσίμου. 
Στο εσωτερικό του λεωφορείου τα μεγάλα
παράθυρα, τα εργονομικά καθίσματα και ο
ελεγχόμενος διζωνικός κλιματισμός (επι-
βάτες-οδηγός) εξασφαλίζουν την άνεση
των επιβατών. Το χαμηλό ύψος του δαπέ-
δου επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή επι-
βίβαση ή αποβίβαση.
Το περιβάλλον του οδηγού στο Volvo 7900
Hybrid είναι πιθανώς ένα από τα καλύτερα
στην αγορά, με εργονομία παγκόσμιας
κλάσης και κορυφαία ορατότητα. O πίνα-

κας οργάνων εμφανίζει μόνο τις απαραίτη-
τες πληροφορίες, για να επιτρέπει στον
οδηγό να παραμείνει συγκεντρωμένος και
σε εγρήγορση.
Το ηλεκτροϋδραυλικό σύστημα διεύθυν-
σης Volvo Dynamic Steering (VDS) είναι
μια επαναστατική καινοτομία της Volvo που
προσφέρει εντυπωσιακά πλεονεκτήματα:
καλύτερη κατευθυντικότητα και ευκολό-
τερο χειρισμό του λεωφορείου κατά τους
ελιγμούς σε κυκλικούς κόμβους και στε-
νές στροφές. Επίσης, προσφέρει απόλυτη
σταθερότητα και έλεγχο σε συνδυασμό με
λιγότερη μυοσκελετική καταπόνηση του
οδηγού. Η αντίσταση του τιμονιού μειώνε-
ται και αυτό επανέρχεται αυτόματα στο κέν-
τρο μόλις ο οδηγός ελαττώσει τη δύναμη με
την οποία κρατά το τιμόνι.

τεχνολογία «

Σχετικά με το Volvo 7900 Full Hybrid Bus >>>>>>>>>>>>>
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Το Volvo 7900 Hybrid είναι ένα πλήρως
υβριδικό λεωφορείο. Αυτό σημαίνει ότι
μπορεί να λειτουργεί με μηδενικούς ρύ-
πους σε πλήρη ηλεκτρική λειτουργία κατ’
επιλογή, πχ. πριν φτάσει στη στάση, ενώ
βρίσκεται σε ακινησία για την επιβίβαση ή
αποβίβαση των επιβατών αλλά και καθώς
απομακρύνεται από αυτή. Ο πετρελαιοκι-
νητήρας ξεκινάει να λειτουργεί όταν η τα-
χύτητα φτάσει στα 50km/h. 
Σε αντίθεση με τα ηλεκτρικά λεωφορεία, η
μπαταρία λιθίου του Volvo 7900 Hybrid
φορτίζεται από τον πετρελαιοκινητήρα
(όταν αυτός είναι σε λειτουργία) ή όταν ο
οδηγός φρενάρει. Για αυτόν τον λόγο τα
υβριδικά λεωφορεία μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν σχεδόν σε οποιαδήποτε δια-
δρομή λεωφορείου τόσο σε αστικές
περιοχές όσο και σε προάστια χωρίς να
εξαρτώνται από την ύπαρξη σχετικών
υποδομών φόρτισης.
Ta υβριδικά ηλεκτρικά συνδυάζουν τις
αρετές των αμιγώς ηλεκτρικών & και των
πετρελαιοκίνητων λεωφορείων. 
Διαθέτουν λιγότερα μηχανικά κινητά μέρη,
η φθορά στα φρένα είναι μειωμένη κατά
50% λόγω του ηλεκτρικού συστήματος πέ-
δησης και η φθορά στον θερμικό κινητήρα
είναι 40% λιγότερη. 
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά έχουν ως
αποτέλεσμα τa υβριδικά ηλεκτρικά λεω-

φορεία να προσφέρουν μειωμένο κόστος
συντήρησης και παράλληλα αποτελούν
ένα εργαλείο εκμάθησης για τους τεχνι-
κούς και οδηγούς ώστε να προετοιμα-
στούν για την εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Όσον αφορά τον θόρυβο, το Volvo 7900
Hybrid έχει πολύ χαμηλότερες εκπομπές
θορύβου σε σχέση με ένα λεωφορείο που
κινείται μόνο με πετρέλαιο. Αυτό είναι ση-
μαντικό όχι μόνο για τους επιβάτες και τον
οδηγό αλλά και για τους κατοίκους της πε-
ριοχής στην οποία κινείται. Αν το λεωφο-
ρείο περνάει από ευαίσθητες περιοχές με
χαμηλά επιτρεπτά όρια θορύβου (για πα-
ράδειγμα έξω από νοσοκομεία ή σχολεία)
το σύστημα Volvo Zone Management επι-
τρέπει στον οδηγό να προγραμματίσει εκ
των προτέρων σε ποια σημεία της διαδρο-
μής το όχημα θα λειτουργεί μόνο ηλε-
κτρικά και να ρυθμίζει αυτόματα την
ταχύτητά του.
Με συνολικές πωλήσεις που ξεπερνούν
τις 5.000 παγκοσμίως, τα υβριδικά λεωφο-
ρεία Volvo κυκλοφορούν ήδη σε Αγγλία,
Βέλγιο, Γερμανία, Αυστρία, Ισπανία, Τσεχία
και πολλές άλλες χώρες. Έχουν δοκιμα-
στεί πλέον σε πραγματικές συνθήκες λει-
τουργίας, αποδεικνύοντας την κορυφαία
αποδοτικότητα και αξιοπιστία που προσφέ-
ρει το μοναδικό παράλληλο υβριδικό σύ-
στημα της Volvo.

τεχνολογία «

Τα προτερήματα 
της υβριδικής τεχνολογίας στα λεωφορεία

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, 

ο ΤΙΤΑΝ και η BlueFuel συνεργάζονται για 

«καθαρές» μεταφορές μεγάλων αποστάσεων

Ο τράκτορας Volvo FH LNG με 460 ίππους και
ροπή 2.300 Nm διαθέτει 6-Κύλινδρο κινητήρα
αερίου 12.8 λίτρων και έχει προδιαγραφές
Euro6. Πρόκειται για ένα φορτηγό που προ-
ορίζεται για βαριές εθνικές μεταφορές και με-
ταφορές μεγάλων αποστάσεων. 
Καθώς το σύστημα μετάδοσης κίνησης είναι
με υγροποιημένο φυσικό αέριο, προσφέρει
υψηλές αποδόσεις  και αξιοπιστία με έως και
20% χαμηλότερες εκπομπές CO2 καθώς και
τη δυνατότητα μείωσης του κόστους καυσί-
μου.

Επιπλέον της μείωσης κόστους λειτουργίας
και συντήρησης, μέσω της χρήσης LNG σε
βαρέα οχήματα εξαλείφονται κατά 100% οι εκ-
πομπές SΟx (οξείδια του θείου) και μικροσω-
ματιδίων, ενώ οι εκπομπές ΝΟx (οξείδια του
αζώτου) μειώνονται κατά 80%. Ένα ακόμα
όφελος, ιδιαίτερα σημαντικό στο αστικό περι-
βάλλον, είναι η μείωση του θορύβου σε πο-
σοστό 50%.
Με την πιλοτική αυτή δράση, ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ
πρωτοπορεί εισάγοντας στον στόλο του το
πρώτο φορτηγό όχημα που θα κινείται απο-

Volvo FH LNG 

Ο τράκτορας Volvo FH LNG της VOLVO TRUCKS, της οποίας αποκλειστικός Εισαγωγέας και
Διανομέας στην Ελλάδα από το 1950 είναι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, διαθέτει βελ-

τιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα που ισχύουν στην
Ευρώπη, όπου η χρήση του LNG στις μεταφορές προχωρά με ταχείς ρυθμούς: εντός Ε.Ε., κυ-

ρίως σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, κινούνται σήμερα με LNG 12.000 βαρέα οχή-
ματα, με στόχο ο αριθμός αυτός να φτάσει τα 280.000 βαρέα οχήματα μέχρι το 2030.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη προμηθεύει τον Τιτάνα 
με τον πρώτο τράκτορα Volvo FH LNG που κινείται με υγροποιημένο φυσικό

αέριο για τις μεταφορές τσιμέντου εντός Ελλάδας, μία πιλοτική δράση 
σε συνεργασία με την εταιρία BlueFuel, με σημαντικά οφέλη τόσο 

για την ανταγωνιστικότητα όσο και για το περιβάλλον. 
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κλειστικά με «καθαρό καύσιμο», μία κίνηση που
εναρμονίζεται πλήρως με την στρατηγική του
Ομίλου για μείωση του αποτυπώματος άνθρακα
των δραστηριοτήτων και των προϊόντων του. 
Για την προμήθεια του LNG, ο Τιτάνας θα συνεργα-
στεί με την BlueFuel, η οποία συνδυάζει την τεχνο-
γνωσία της Blue Grid στην προμήθεια και διανομή
LNG, με την εμπειρία, τη γεωγραφική παρουσία
μέσω του δικτύου πρατηρίων «ελίν» και την οργα-
νωτική ισχύ της ΕΛΙΝΟΙΛ, επιδιώκοντας να αποκτή-
σει ηγετική θέση στον ανεφοδιασμό οχημάτων με
υγροποιημένο φυσικό αέριο σε πανελλαδικό επί-
πεδο. Η BlueFuel θα είναι σε θέση, μέσα από το δί-
κτυο πρατηρίων «ελίν», να αρχίσει τους
ανεφοδιασμούς με φυσικό αέριο σε υγροποιημένη
μορφή (LNG) το 2022.
Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη αναλαμβάνει
δράση απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις όπως
αυτή της κλιματικής αλλαγής, υιοθετώντας πρακτι-
κές που τοποθετούν τον άνθρωπο και το περιβάλ-
λον στο επίκεντρο. Με ιστορία που μετρά σχεδόν

έναν αιώνα στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας
και καθώς η δραστηριότητά του επεκτείνεται δυνα-
μικά και εκτός ελληνικών συνόρων, μέσα από τις
υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει υλοποιεί
την δέσμευσή του για πρωτοβουλίες και δράσεις
με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τις
υπεύθυνες επενδύσεις και τη βιώσιμη ανάπτυξη
ανοίγοντας το δρόμο για την υιοθέτηση περιβαλ-
λοντικής συνείδησης και την επικράτηση της «πρά-
σινης» κουλτούρας.
Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ καινοτομεί διαχρονικά σε θέματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης, εφαρμόζοντας τις
βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και επενδύοντας συ-
νεχώς σε νέες τεχνολογίες που διασφαλίζουν άρι-
στες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Η καινοτομία με
έμφαση στο ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα και η
ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά υπεύθυνης εφοδια-
στικής αλυσίδας αποτελούν ουσιαστικές δεσμεύ-
σεις του Ομίλου στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων
στόχων του σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας
και διακυβέρνησης (ESG).

τεχνολογία «
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Στις ΗΠΑ, η Hyzon Motors και η Chart Industries ανακοίνωσαν μια 

συμφωνία για την ανάπτυξη και την παραγωγή ενός βαρέως τύπου 

επαγγελματικού οχήματος υγρού υδρογόνου με αυτονομία έως και 

1.000 μίλια. Υπάρχουν επίσης βλέψεις ώστε το νέο φορτηγό να 

κυκλοφορήσει άμεσα στο εγγύς μέλλον – χωρίς ωστόσο να έχει 

οριστικοποιηθεί αυτό χρονικά – τόσο στην Ευρώπη όσο και την Αυστραλία.

Μεταξύ άλλων των ειδήσεων από την Hyzon
Motors, είναι ότι η εταιρεία ανακοίνωσε ένα μνη-
μόνιο συνεργασίας με την TotalEnergies για τον
ανεφοδιασμό φορτηγών υδρογόνου στην
Ευρώπη. Αλλά το μεγαλύτερο βάρος όπως φαίνε-
ται είναι στην εξέλιξη και την παραγωγή για το
φορτηγό κυψελών καυσίμου υδρογόνου με εμβέ-
λεια χιλιάδων μιλίων (1.609 χιλιομέτρων) που θα
δούμε να κυκλοφορεί άμεσα: Η Hyzon Motors
αναφέρει,  ότι ο στόχος της είναι να μεταμορφώσει
τις εμπορικές μεταφορές μεγάλων αποστάσεων
και να μειώσει το κόστος αγοράς και εφοδιασμού

των οχημάτων – και κυρίως των φορτηγών – με
υδρογόνου. Για το σκοπό αυτό, ο συγκεκριμένος
κατασκευαστής φορτηγών ένωσε τις δυνάμεις του
με τη Chart, έναν παγκόσμιο κατασκευαστή μηχα-
νολογικού εξοπλισμού που εξυπηρετεί πολλαπλές
εφαρμογές στις αγορές ενέργειας και του βιομη-
χανικού αερίου. Η Hyzon αναφέρει, ότι η εταιρική
σχέση των δύο,  εστιάζεται στην δική της τεχνο-
γνωσία και στην συνέργεια με τον «κορυφαίο κα-
τασκευαστή υγρού υδρογόνου» της Chart για την
ανάπτυξη του φορτηγού μηδενικών εκπομπών
ρύπων μεγάλης εμβέλειας.

τεχνολογία «
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Δύο μεγάλες αμερικάνικες φίρμες ενώνουν τις δυνάμεις τους και
ετοιμάζουν το πρώτο φορτηγό υδρογόνου μεγάλων αποστάσεων!!! 



  Hyzon Motors

HyΜax-450





Το συγκεκριμένο επιχειρηματικό δίδυμο
σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει υγρό υδρο-
γόνο αντί για το συνηθισμένο αέριο υδρο-
γόνο, καθώς η αποθήκευση υγρού είναι
δύο φορές πιο πυκνή από την τρέχουσα
αποθήκευση αερίου  των 700 bar. Η εται-

ρεία κατασκευής φορτηγών λέει ότι αυτό
επιτρέπει στο φορτηγό να διανύει διπλάσια
απόσταση, βελτιώνοντας παράλληλα την
ικανότητα ωφέλιμου φορτίου του φορτηγού
λόγω του μικρότερου βάρους των δεξαμε-
νών.

■ Με υγρό υδρογόνο! 
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τεχνολογία«





"Με την τρέχουσα τεχνολογία, τα ηλεκτρικά οχή-
ματα με κυψέλες καυσίμου παρέχουν λύσεις για
μοντέλα φορτηγών", δήλωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Hyzon, Craig Knight. "Η εκτεταμένη αυ-
τονομία του,  θα επιταχύνει σημαντικά την
υιοθέτηση λύσεων FCEV υδρογόνου στις οδικές
μεταφορές λόγω των μειωμένων αναγκών σε
υποδομές και της αυξημένης χρήσης του τρόπου
ανεφοδιασμού."
Είναι γνωστό ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις είναι η ενσωμάτωση κινητών δεξαμενών που
αποθηκεύουν υγρό υδρογόνο. Οι δεξαμενές υγρού
υδρογόνου απαιτούν θερμοκρασίες -423 °F (- 217
Κελσίου), σε σχέση με την κυψέλη καυσίμου ενός
οχήματος που απαιτεί αέριο υδρογόνου σε θερμο-
κρασία περιβάλλοντος. Η Hyzon λέει ότι η τεχνο-
γνωσία του εξοπλισμού υγρού υδρογόνου της

Chart θα βοηθήσει να ξεπεραστεί αυτή η πρό-
κληση.
Η εταιρεία προσθέτει,  ότι η νέα τεχνολογική πρό-
οδος θα μπορούσε επίσης να ανοίξει το δρόμο για
τις αεροπορικές, θαλάσσιες και σιδηροδρομικές
μεταφορές με βάση το υδρογόνο, και πάντα με
γνώμονα τις μηδενικές εκπομπές ρύπων. 
«Με πάνω από  55 χρόνια κατασκευής εξοπλισμού
υγρού υδρογόνου, είμαστε ενθουσιασμένοι που
βλέπουμε αυτήν την εξέλιξη στην εφαρμογή του
υδρογόνου μας», εξήγησε ο Jill Evanko,
Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Chart. «Η
Hyzon είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης , όχι μόνο
για τις δυνατότητες κυψελών καυσίμου, αλλά και
για την πελατειακή βάση της που είναι έτοιμη για
αυτή τη λύση βαρέως τύπου για μεγάλες αποστά-
σεις. Και όχι σε πέντε χρόνια, αλλά σήμερα!».

Hyzon Motors HyΜax-450
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Oλοκαίνουργιο επαγγελματικό!

Nissan Townstar
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Επιδεικνύοντας την πιο ολοκληρωμένη, μέχρι σήμερα,
πρόταση (από τεχνολογικής άποψης) της Nissan στην κα-
τηγορία των  LCVs, το ολοκαίνουργιο Townstar έρχεται με
μια σουίτα 20+ τεχνολογιών.
Πατώντας στην επιτυχημένη συνταγή του  Nissan e-NV200,
ενός πρωτοποριακού μοντέλου που πρωτοστατεί στην
αγορά των ηλεκτρικών LCV, η αμιγώς  ηλεκτρική έκδοση
του ολοκαίνουργιου Townstar είναι βελτιστοποιημένη για
να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών. Με ενισχυ-
μένη μπαταρία 44kWh, προηγμένη τεχνολογία και χαμηλό
λειτουργικό κόστος, το ηλεκτρικό Townstar προσφέρει μια
αποτελεσματική, βιώσιμη λύση κινητικότητας.

“Προσφέροντας δύο αποτελεσματικές κινητήριες εκδόσεις,
εργονομικό σχεδιασμό και μοναδικές τεχνολογίες, το ολο-
καίνουργιο Townstar είναι πλήρως εξοπλισμένο για να κα-
λύψει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών”,
δήλωσε η Emmanuelle Serazin, Διευθύντρια LCV &
Εταιρικών Πωλήσεων της Nissan Europe.
“Με αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών, περιορισμούς ως

προς την πρόσβαση στα αστικά κέντρα και με συνεχώς αυ-
ξανόμενη τη ζήτηση για παραδόσεις “last-mile”, οι μεγάλες
και μικρές επιχειρήσεις πρέπει να βρουν αποτελεσματικές
και βιώσιμες λύσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές
και να βελτιστοποιήσουν την λειτουργία τους”.

Nissan Townstar
Διαθέσιμο ως αμιγώς ηλεκτρικό (εκτός από την βενζινοκίνητη έκδοση), αυτή η νέα προσθήκη στην

γκάμα των LCVs της Nissan, προορίζεται για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες 

που ατενίζουν το μέλλον, επιταχύνοντας την μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση.

Κατασκευασμένο για βέλτιστη απόδοση και ευελιξία σε αστικά περιβάλλοντα, το ολοκαίνουργιο Townstar διαθέτει δύο
κινητήριες εκδόσεις σε διαμόρφωση van και combi (επιβατικό) για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επιχειρήσεων και
των επαγγελματιών. Η έκδοση με τον 1,3 λίτρων κινητήρα βενζίνης, είναι πλήρως συμβατή με τους τελευταίους κανονι-
σμούς εκπομπών ρύπων Euro 6d-Full και αποδίδει 130 ίππους και 240 Nm ροπής, προσφέροντας ταυτόχρονα ισχύ και
απόδοση. Από την άλλη πλευρά, έχοντας ως θεμέλιο την πλούσια τεχνογνωσία της Nissan στα ηλεκτρικά LCVs, το αμιγώς
ηλεκτρικό ολοκαίνουργιο Townstar θα είναι εξοπλισμένο με μπαταρία 44kWh και προηγμένη τεχνολογία.

■ ■ ■ ■ Αξιόπιστες επιλογές και αποτελεσματικά κινητήρια σύνολα
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Συνδυάζει έξυπνη διαχείριση ενέργειας και αποτελεσματική θερμική ψύξη μπαταρίας σε ένα βελτιστοποιημένο πακέτο.
Το νέο βαν έρχεται για να ξεπεράσει τις δυνατότητες εμβέλειας του e-NV200 και θα προσφέρει 245 Nm ροπής και εμβέλεια
285 χιλιόμετρων (εκκρεμεί Έγκριση Τύπου).

Oλοκαίνουργιο επαγγελματικό!

Σχεδιασμένο για να ενσωματώνεται απρόσκοπτα στο κα-
θημερινό πρόγραμμα του επαγγελματία, το ολοκαίνουργιο
Townstar εισάγει τεχνολογία 20+ λειτουργιών στην γκάμα
των LCVs της Nissan.
Με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ασφάλειας και προηγ-
μένα χαρακτηριστικά υποστήριξης οδηγού, όπως το Side
Wind Assist και το Trailer Sway Assist, το ολοκαίνουργιο
Townstar προσφέρει μια καθησυχαστική και σίγουρη εμ-
πειρία στο τιμόνι. Το Έξυπνο Φρενάρισμα Έκτακτης
Ανάγκης με Ανίχνευση και Υποβοήθηση Πεζών και
Ποδηλατών, καθώς και η Hands-Free Στάθμευση και το
Έξυπνο Cruise Control, θέτουν το Townstar στην πρώτη
γραμμή της κατηγορίας.
Η Nissan ενσωματώνει το Around View Monitor (AVM) για
πρώτη φορά στην κατηγορία των μικρών φορτηγών, προ-
σφέροντας αυτήν την τεχνολογία αιχμής. Χρησιμοποιώντας
έναν συνδυασμό καμερών, το σύστημα εμφανίζει μια επι-
σκόπηση 360 μοιρών της περιοχής γύρω από το όχημα,
παρέχοντας στους οδηγούς απόλυτη ηρεμία κατά την στάθ-

μευση στα δύσκολα σημεία της πόλης.
Οι οδηγοί του αμιγώς ηλεκτρικού, ολοκαίνουργιου

Townstar, θα απολαύσουν και το καινοτόμο προηγμένο σύ-
στημα υποστήριξης οδηγού ProPILOT. Υποστηρίζοντας τους
αυτοκινητιστές που βρίσκονται στον αυτοκινητόδρομο, αυτή
η λειτουργία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει αυτόματα
μέχρι την πλήρη στάση και να επιταχύνει ακολουθώντας το
προπορευόμενο όχημα, καθώς και να το κρατήσει στο κέν-
τρο της λωρίδας,  ακόμη και σε μια μικρή στροφή.
Βολικές λειτουργίες συνδεσιμότητας, όπως το E-Call, τα
Apple CarPlay/Android Auto και η ασύρματη φόρτιση τη-
λεφώνου θα είναι διαθέσιμες σε όλες τις εξοπλιστικές εκ-
δόσεις από το λανσάρισμα, με περαιτέρω βελτιωμένες
Συνδεδεμένες Υπηρεσίες διαθέσιμες από το λανσάρισμα
της αμιγούς ηλεκτρικής έκδοσης.
Αυτές οι συνδεδεμένες υπηρεσίες θα απεικονίζονται μέσω
μιας οθόνης αφής 8 ιντσών, η οποία συνδέεται με έναν ψη-
φιακό πίνακα οργάνων 10 ιντσών μπροστά από τον οδηγό,
στο αμιγώς ηλεκτρικό ολοκαίνουργιο Townstar.

■ ■ ■ ■ Τεχνολογίες αιχμής, ασφάλειας και ψυχαγωγίας
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Nissan Townstar

παρουσίαση «

Χτισμένο στην πλατφόρμα Alliance CMF-C, το ολοκαίνουργιο
Townstar έχει δημιουργηθεί από την αρχή με γνώμονα την
ποιότητα και τη λειτουργικότητα. Θα φέρει το νέο λογότυπο
της μάρκας Nissan, όντας το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο
που θα το χαρακτηρίζει και το πλέον πρόσφατο που λανσά-
ρεται στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού Nissan
NEXT, το οποίο δίνει προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη
και την κερδοφορία, στις παγκόσμιες δραστηριότητες της
εταιρείας.
Η ολοκαίνουργια έκδοση van του Townstar έχει αναπτυχθεί
για να ανταποκρίνεται τέλεια στις ανάγκες πελατών, όπως
οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που αναζητούν ευελιξία, ευ-
κολία, χώρο και φορτίο, σε συνδυασμό με το σύστημα στάθ-
μευσης hands-free για το στρεσογόνο περιβάλλον

στάθμευσης στην πόλη.
Η combi έκδοση του ολοκαίνουργιου Townstar μπορεί να
υποστηρίξει πολυάριθμους επιβάτες, προσφέροντας έξυ-
πνες επιλογές αποθήκευσης που φτάνουν τα 775 λίτρα. Από
τις εκλεπτυσμένες επενδύσεις καθισμάτων και θυρών έως
το μοντέρνο φινίρισμα της κεντρικής κονσόλας και του ταμ-
πλό, η νέα καμπίνα του Townstar καλωσορίζει τους επαγ-
γελματίες,  με άνεση παρόμοια με επιβατικού αυτοκινήτου.
Το πλήρως ηλεκτρικό ολοκαίνουργιο Townstar θα αντικα-
τοπτρίζει αισθητικές ενδείξεις του Ariya, συμπεριλαμβανο-
μένων στάνταρ προβολέων LED και μια αεροδυναμικής
μπροστινής μάσκας που ενσωματώνει ένα περίπλοκο μο-
τίβο Kumiko και ένα νέο σχέδιο V-motion με φώτα ημέρας.

■ ■ ■ ■ Προηγμένη εσωτερική και εξωτερική σχεδίαση

Διαθέσιμο με ευέλικτες διαμορφώσεις, το ολοκαίνουργιο van Townstar έχει σχεδιαστεί για να αποτελέσει έναν αξιόπιστο,
άνετο και αποτελεσματικό συνεργάτη στην κινητικότητα των εταιρειών και των επαγγελματιών.
Διαθέτοντας χώρο φόρτωσης έως 3,9 m3 με περιστρεφόμενο διάφραγμα, το νέο συμπαγές van μπορεί να μεταφέρει δύο
Ευρωπαλέτες και έως 800 κιλά φορτίου με ευκολία, με ικανότητα ρυμούλκησης 1.500 κιλών.
Ο χώρος φόρτωσης διαθέτει μεγάλες συρόμενες πόρτες στο πλάι που διευκολύνουν την εκφόρτωση. Περιλαμβάνει επίσης
έξυπνες λύσεις αποθήκευσης και ειδικό χώρο για είδη γραφείου.

■ ■ ■ ■ Προσαρμόσιμο για κάθε επιχείρηση 

Η Nissan επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να παρέχει ποιότητα και αξιοπιστία, με τους ιδιοκτήτες σε όλη τη γκάμα των LCVs
της εταιρείας,  να επωφελούνται από την κορυφαία στον κλάδο, πανευρωπαϊκή 5ετή εγγύηση ή 160.000 χιλιομέτρων, εκτός
από την οκταετή εγγύηση ή  160.000 χλμ για την μπαταρία.
Η εγγύηση συμπεριλαμβάνει μηχανικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα του οχήματος, την  βαφή και την οδική βοήθεια, παρέ-
χοντας ολοκληρωμένη κάλυψη για επιπλέον ξεγνοιασιά στον επαγγελματία. 

■ ■ ■ ■ Κορυφαία 5ετής εγγύηση στην κατηγορία των επαγγελματικών
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Το All new 
Renault Express Van 
είναι κάτι παραπάνω

από ένα σύγχρονο, 
πρακτικό 

και αποδοτικό van. 
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Renault Express Van
Αναβάθμιση σε όλα! 
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Η παραγωγή του All new Express Van γίνεται στο εργοστά-
σιο της Renault στην Ταγγέρη, που επένδυσε στην αναβάθ-
μιση των εγκαταστάσεών του ώστε να ανταποκρίνεται
πλήρως στα πιο σύγχρονα στάνταρ της Renault. Οι τελικοί
σταθμοί συναρμολόγησης στο τμήμα κατεργασίας των με-
τάλλων εφοδιάστηκαν με 32 ρομπότ για την πρώτη φάση,
ενώ το τμήμα βαφής αμαξωμάτων εξοπλίστηκε με έναν νέο
σταθμό και ένα ολόκληρο τμήμα για εργασίες χρωματισμού
κατά παραγγελία. 
Το All new Express Van έχει σχεδιαστεί για μια αναβαθμι-
σμένη εμπειρία χρήσης, κάνοντας την οδήγηση ασφαλέ-
στερη και τη φόρτωση ευκολότερη.

Με στιβαρή και δυναμική σχεδίαση που υιοθετεί 
τη σύγχρονη στιλιστική υπογραφή της μάρκας, 

χάρη στα φώτα LED σχήματος “C” , με την 
καλύτερη αναλογία μήκους καρότσας /μήκους 

αμαξώματος και εφοδιασμένο με τον καταξιωμένο
κινητήρα diesel 1.5 Blue dCi, με 75 και 95 ίππους,

το All new Express Van είναι ένα ελαφρύ φορτηγό
που προορίζεται τόσο για μεμονωμένους 

επαγγελματίες όσο και για στόλους 
επαγγελματικών οχημάτων, όταν το ζητούμενο δεν

είναι απλά η κάλυψη των αναγκών, αλλά η 
καλύτερη σχέση τιμής - μεγέθους - εξοπλισμού.



Η εμβληματική προσωπικότητα του All new Renault
Express Van αναδεικνύεται εμφατικά στην εντυπωσιακή
εμπρός όψη του: υψηλά τοποθετημένη μάσκα και φαρδύ
καπό, προστατευτικός εμπρός προφυλακτήρας. Τα στάνταρ
φωτιστικά σώματα LED σχήματος “C” εξασφαλίζουν έως
και 90% καλύτερη φωτεινότητα. 
Τα φτερά, οι εμπρός πόρτες και η συρόμενη πλευρική
πόρτα, συνθέτουν ένα αρμονικό προφίλ. Η τετραγωνισμένη
σχεδίαση των θυρών συμβάλλει στην ευκολότερη πρό-
σβαση στο εσωτερικό του.  
Οι εξωτερικοί καθρέφτες εξασφαλίζουν άριστη ορατότητα.
Το αεροδυναμικό καπό είναι και αυτό ανασχεδιασμένο
ώστε να βοηθά στην ροή του αέρα και να συμβάλλει κα-
θοριστικά στον περιορισμό της κατανάλωσης. 

Design by ‘Renault’ 

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

“
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Το All new Renault Express Van διαθέτει τις καλύτερες αναλογίες
στην κατηγορία του, με 1,91 μ. μήκος χώρου φόρτωσης (με πλή-
ρες διαχωριστικό), για ένα όχημα συνολικού μήκους 4.39 μ. και
πλευρική συρόμενη πόρτα πλάτους 716 χλστ, που είναι η καλύ-
τερη τιμή στην κατηγορία του. Πρακτικό όσο ποτέ άλλοτε, το νέο
μοντέλο προσφέρει ωφέλιμο φορτίο 650 κιλών με τον κινητήρα
diesel. Παράλληλα, το All new Express Van προσφέρει κορυφαία
τιμή χωρητικότητας αποθήκευσης στην καμπίνα και μέγιστο όγκο
φόρτωσης που φτάνει τα 3.7 μ³.
Το περιβάλλον του χώρου φόρτωσης είναι απόλυτα ασφαλές και
προστατευμένο, διατίθεται standard χωρίς τζάμια και προαιρετικά
με τζάμια στις πίσω πόρτες, ενώ οι διαθέσιμοι τύποι διαχωριστι-
κών είναι οι παρακάτω:

● Βασικό: Πλήρες, κλειστό, μεταλλικό διαχωριστικό με τζάμι και
μονό κάθισμα συνοδηγού (απομονώνει θορύβους, σκόνη &
οσμές, ιδανικό για επαγγέλματα υγειονομικού ενδιαφέροντος)
● Προαιρετικό: Πλήρες, μεταλλικό, περιστρεφόμενο διαχωριστικό
πλέγμα συνδυασμένο με μονό πολυλειτουργικό  κάθισμα συνο-
δηγού με δύο λειτουργίες: 
● Αναδιπλούμενο (παρέχει επιφάνεια εργασίας)
● Ανακλινόμενο (δημιουργεί χώρο φόρτωσης μήκους 2,36 μ. &
όγκου 3,7 μ3) 
Τέλος, το All new Express Van έρχεται εξοπλισμένο με 10 κρίκους
πρόσδεσης φορτίου (6 στο πάτωμα & 4 στα πλαϊνά) και προστα-
τευτική επένδυση δαπέδου χώρου φόρτωσης από καουτσούκ,
για ξένοιαστες μεταφορές.

Το εσωτερικό διαθέτει μοντέρνο οριζόντιο ταμπλό με καθαρές γραμμές που αναδεικνύουν την ευρυχωρία του All new Renault Express
Van. Η επένδυση στις πόρτες και την οροφή παρέχει ένα αναβαθμισμένο επίπεδο αρμονίας στην καμπίνα, ενώ τα πλαστικά μέρη είναι
ανθεκτικά και πλενόμενα. Οι πινελιές χρωμίου στο τιμόνι, τα χειριστήρια του συστήματος κλιματισμού και οι χειρολαβές των θυρών,
αναδεικνύουν τη λειτουργικότητα της σχεδίασης του All new Renault Express Van.
Τα άνετα καθίσματα εξασφαλίζουν αυξημένη πλευρική στήριξη στο σώμα, ενώ τα μοντέρνα προσκέφαλα είναι μεγάλα και βολικά. Ο
οδηγός μπορεί εύκολα να ρυθμίσει τόσο το ύψος της έδρας (+/- 40χλστ.) όσο και την απόσταση (+/- 110χλστ.) του καθίσματός του,
αλλά και το ύψος της ζώνης ασφαλείας και του τιμονιού. Για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στην οδήγηση, το κάθισμα του οδηγού μπορεί
να εφοδιαστεί προαιρετικά και με υποβραχιόνιο. Τέλος, έχει βελτιωθεί και το επίπεδο της ηχομόνωσης  με στόχο να περιοριστεί ο
βαθμός κόπωσης του

Τυπικό εσωτερικό Renault 

EASY LOAD: Ευκολία στη φόρτωση

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

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Το All new Renault Express Van εφοδιάζεται με μία σειρά νέων συστημάτων
υποβοήθησης οδήγησης που αυξάνουν σημαντικά το επίπεδο οδηγικής ασφά-
λειας και την περιμετρική ορατότητα του οδηγού.  
● Wide View Mirror: Ο ευρυγώνιος αυτός καθρέφτης αποτελεί μία σημαντική
καινοτομία του All new Express Van που ενσωματώνεται στο αλεξήλιο του συ-
νοδηγού και δίνει εικόνα ¾ της πίσω νεκρής γωνίας, εξαλείφοντας τα τυφλά ση-
μεία και προσφέροντας μοναδική ασφάλεια κατά την οδήγηση σε κόμβους τύπου
● Rear View Assist: Το σύστημα υποβοήθησης ορατότητας βασίζεται σε μια κά-
μερα που είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, πάνω από τις
πίσω πόρτες και η οποία στέλνει εικόνα σε μία οθόνη 5” που είναι τοποθετημένη
στη θέση του εσωτερικού καθρέφτη. Έτσι εξασφαλίζει στον οδηγό εξαιρετική
ορατότητα του περιβάλλοντος πίσω από το όχημα καθ' όλη τη διάρκεια της δια-
δρομής και σε κάθε περίπτωση.
● Trailer Stability Assist (TSA) / Σύστημα υποβοήθησης σταθερότητας ρυμουλ-
κούμενου:  Συνδεδεμένο με το ESC, το σύστημα αυτό μειώνει την ταλάντωση
του ρυμουλκούμενου χωρίς όριο ταχύτητας και βελτιώνει τον χειρισμό σε δύ-
σκολες συνθήκες που προκαλούνται από πλευρικούς ανέμους ή την κατάσταση
του δρόμου.
● Blind Spot Warning: Το σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου προειδοποιεί τον
οδηγό όταν αναγνωρίσει την παρουσία άλλου οχήματος στις τυφλές γωνίες του
αυτοκινήτου του. Το σύστημα λειτουργεί σε ταχύτητες από 30 – 140χλμ./ώρα  και
χρησιμοποιεί 4 αισθητήρες κίνησης που καλύπτουν και τις δύο πλευρές του αυ-
τοκινήτου. Εντοπίζει την παρουσία άλλων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων
και των μοτοσυκλετών και φορτηγών.
● Συστήματα Hill Start Assist (Υποβοήθηση εκκίνησης στην ανηφόρα)
● Cruise control / Speed limiter (με χειριστήρια στο τιμόνι)
● Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων, αισθητήρες βροχής, προβολείς ομίχλης.

EASY DRIVE: Με hi-tech συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης

Το All new Express Van διαθέτει τους
καλύτερους αποθηκευτικούς χώρους
στην κατηγορία του, τόσο στην καμ-
πίνα, με σχεδόν 48 λίτρα, όσο και στο
χώρο φόρτωσης με μεταφορική ικα-
νότητα από 3,3 – 3,7 μ³. Χάρη στους 13
αποθηκευτικούς χώρους τοποθετημέ-
νους σε στρατηγικά σημεία, η ζωή στο
εσωτερικό γίνεται ευκολότερη από
ποτέ.
Παράλληλα, ο εξοπλισμός πολυμέ-

σων του All new Express Van περι-
λαμβάνει το ηχοσύστημα Connect
R&Go και προαιρετικά το αναβαθμι-
σμένο σύστημα πολυμέσων Renault

EASY LINK. 
Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα πολυ-
μέσων EASY LINK διαθέτει οθόνη
αφής 8", smartphone mirroring και
κάμερα οπισθοπορείας. Στον βασικό
εξοπλισμό του All new Express Van
περιλαμβάνεται το ηχοσύστημα R &
GO, με χειριστήρια στην κολώνα του τι-
μονιού, bluetooth, MP3 & audio
streaming, ενώ το σύστημα συμπλη-
ρώνουν οι πίσω αισθητήρες στάθμευ-
σης, με οπτική και ηχητική ένδειξη.
1.5 Blue dCi 75 & 95hp: Ένας εμβλη-

ματικός κινητήρας στην υπηρεσία του
επαγγελματία

EASY LIFE: Άνεση στην εργασία

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Το All new Express Van διατίθεται με τον κινητήρα diesel
1.5 Blue dCi, με  απόδοση 75 & 95 ίππων (220 Nm και 240
Nm ροπής αντίστοιχα), που συνδυάζεται με χειροκίνητο κι-
βώτιο 6 σχέσεων, ενώ εξασφαλίζει χαμηλή κατανάλωση
από 5,0 λ. /100χλμ. (134 γρ. CO2/χλμ.), νούμερα που του εξα-
σφαλίζουν καθημερινή πρόσβαση στον πράσινο δακτύλιο. 
Σε συνδυασμό με το σύστημα Eco-Mode, που μπορεί να

ενεργοποιηθεί από το ταμπλό, εξασφαλίζεται έως και 12%
περισσότερη οικονομία καυσίμου. Η ένδειξη αλλαγής τα-

χύτητας («Gear Shift Indication») ενημερώνει τον οδηγό για
το πότε είναι η καλύτερη στιγμή για αλλαγή ταχύτητας, εξοι-
κονομώντας έτσι επιπλέον 5% στα καύσιμα.
Το All new Express Van ξεκινάει από 14.677€  (+ΦΠΑ), ενώ
καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών με όριο
100.000 χλμ. (όποιο συμβεί πρώτο και απεριόριστα για τα 2
πρώτα έτη), αλλά και με δωρεάν 5ετή οδική βοήθεια.
Επιπλέον καλύπτεται από εγγύηση βαφής 3 ετών και αντι-
σκωρική εγγύηση 12 ετών (χωρίς όριο χιλιομέτρων).
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Νέο κατάστημα της  GRANTEX

στην Πάτρα -

Για την ασφάλειά σας, ερχόμαστε ακόμη πιο κοντά σας!

Σε έναν χώρο σύγχρονο, λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο, το νέο κατάστημα στην Πάτρα

δημιουργήθηκε για να δώσει μια ποιοτική επιλογή στους επαγγελματίες της τοπικής κοινωνίας

αλλά και των γειτονικών περιοχών και να καλύψει τις ανάγκες ακόμη και των πιο απαιτητικών

πελατών.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021, σε μια

λιτή τελετή που ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά του Covid-19. 

Το νέο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Γλαύκου 51, θέση Κρύα Ιτεών, είναι αποτέλεσμα του

αναπτυξιακού προγράμματος της GRANTEX και θα ανταποκριθεί με ευελιξία, συνέπεια και

επάρκεια στις ανάγκες των επαγγελματιών της περιφέρειας. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο

προσωπικό του καταστήματος στην Πάτρα θα προτείνει ολοκληρωμένες λύσεις μέσα από μία

ευρεία γκάμα προϊοντικών επιλογών και θα στοχεύει πάντα στην ασφάλεια και τη βέλτιστη ικα-

νοποίηση του πελάτη.

Το νέο κατάστημα της GRANTEX στην Πάτρα είναι γεγονός! 






