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τις οδικές μεταφορές

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 

Η εφοδιαστική αλυσίδα μαζί με τις χερσαίες μεταφορές δοκιμάζουν σκληρά. Οι μεγάλες αναμονές προ-

ϊόντων, η έλλειψη ανταλλακτικών και το πολύ σοβαρό πρόβλημα στα...ανάρπαστα τσιπ έχει φέρει σε κα-

τάσταση συναγερμού τις μεταφορικές επιχειρήσεις αλλά και όλο τον κλάδο που περιστρέφεται γύρω από

αυτόν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, στην Ευρώπη οι οδηγοί φορτηγών είναι είδος προς εξαφάνιση. Δεκάδες χι-

λιάδες επαγγελματίες οδηγοί έχουν αφήσει κενές τις θέσεις τους, παρόλο που οι εταιρείες αναφέρουν,

ότι, δίνουν μεγάλους μισθούς. Στην Ελλάδα, την κυβέρνηση απασχολεί ο γηρασμένος στόλος αυτοκινήτων,

μιας και η ηλεκτροκίνηση μπορεί να τρέχει με επιδοτήσεις και δελεαστικά ...πακέτα, όμως, τα αυτοκίνητα

γερνάμε επικίνδυνα και μάλλον πρέπει να γίνουν πιο γενναίες κινήσεις. 

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η αγορά επιθυμεί να γίνει μια απόσυρση, αλλά αυτό για να συμβεί θα πρέπει να

υπάρχει επάρκεια σε μοντέλα – αφού η έλλειψη ημιαγωγών έχει φέρει μεγάλες καθυστερήσεις.  Πάντως,

ο κλάδος των αυτοκινητιστών αναφέρει, ότι έχει θέσει εδώ και πολλά χρόνια και είναι πάγιο το αίτημα για

παροχή κινήτρων μέσω του μέτρου της απόσυρσης που θα βοηθήσει στην ανανέωση του στόλου των

επαγγελματικών οχημάτων.  Όπως τονίζουν και μπορείτε να διαβάστε και στις επόμενες σελίδες, η από-

συρση θα συμβάλλει πρώτο στην ποιότητα και την βελτιστοποίηση της ταχύτητας των μεταφορών, την μεί-

ωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ενώ, θα συμβάλλει σημαντικά στον τομέα της οδικής ασφάλειας. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

e d i t o r i a l
Toυ Γεώργιου Χρυσοσπάθη
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Το ενδεχόμενο επιστροφής του μέτρου της απόσυρσης εξετάζει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος,

με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Σκρέκα να αναφέρει, ότι αν αυτό επιτευχθεί θα συμβάλλει

στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων στην χώρα μας. Πιέζουν και οι φορείς των επαγγελματικών 

οχημάτων, που έχουν γεράσει επικίνδυνα! 

“

Απόσυρση: Επανέρχεται....

To ενδεχόμενο της εφαρμογής του μέτρου της απόσυρσης των
αυτοκινήτων έθιξε ο Κώστας Σκρέκας, υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απώτερο στόχο την ανανέωση
του στόλου των οχημάτων στην χώρα μας που συνεχίζει να έχει
έναν από τους μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας στην
Ευρώπη. Για να συμβεί αυτό, όπως τόνισε ο Κώστας Σκρέκας –
τονίζοντας ότι το πρόγραμμα απόσυρσης είναι στο τραπέζι των
συζητήσεων – και μέχρι να εφαρμοστεί στην πράξη, θα πρέπει
να υπάρξει συνεργασία και με άλλα αρμόδια υπουργεία.   
Το πρώτο και πιο σημαντικό όφελος – εφόσον εφαρμοστεί το

μέτρο – είναι η σταδιακή ανανέωση του στόλου των οχημάτων
που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, ο οποίος συνεχίζει να γερνάει
επικίνδυνα, παρόλο που τρέχει το πρόγραμμα επιδότησης ηλε-
κτρικού ΙΧ. Το ενδεχόμενο της επιστροφής του μέτρου της από-
συρσης θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό μέτρο, που θα
συμβάλλει ώστε να επιταχυνθεί ο μεγάλος στόχος της κυβέρνη-
σης που  είναι ο ταχύς εξηλεκτρισμός των αυτοκινήτων - και με
γνώμονα ότι από το 2030 και μετά στην Ελλάδα θα απαγορευτεί
η πώληση αυτοκινήτων βενζίνης και ντίζελ.   

■ ΑΠΟΣΥΡΣΗ Eπανέρχεται....
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“

Απόσυρση: Επανέρχεται....

■ Απόσυρση 1.000 ευρώ για ηλεκτρικά

Σήμερα, συνεχίζει να τρέχει το πρόγραμμα επι-
δότησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου – που αγγίζει
έως και τα 6.000 ευρώ – ενώ, με την απόσυρση
παλιού αυτοκινήτου, παρέχεται επιπλέον μπό-
νους, αξίας €1.000. Οπότε, το όφελος για την
υποψήφιο αγοραστή που θα επιλέξει ένα ηλε-
κτρικό μοντέλο, ανάλογα με το ηλεκτροκίνητο
αυτοκίνητο που θα αγοράσει μπορεί να επωφε-
ληθεί έκπτωση από την τελική τιμή του έως και
6.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ, αν αποσύρει το
παλιό αυτοκίνητο που έχει στην κατοχή του.
Επίσης, όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς αυ-
τοκινήτου, το μέτρο της απόσυρσης θα πρέπει
να προσφέρει κλιμακωτές επιδοτήσεις για την
αγορά ενός καινούργιου, και να δίνει μεγαλύ-
τερα οικονομικά κίνητρα για τα μεταχειρισμένα
άνω των 10 – 12 ετών, μεγάλων κυβικών, που
είναι και τα πιο ρυπογόνα και πιο κακοσυντηρη-
μένα.  

■ Πως βλέπουν το ενδεχόμενο της απόσυρσης στην αγορά 

Η είδηση του σεναρίου της εφαρμογής του μέτρου της απόσυρσης πυρο-
δότησε ποικίλες αντιδράσεις στην αγορά.  Ο αντιπρόεδρος του ΣΤΕΕΑΕ
(Σύνδεσμος Τουριστικών επιχειρήσεων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων
Ελλάδος), Ανδρέας Ταπραντζής ανέφερε ότι η ενεργοποίηση του μέτρου της
απόσυρσης θα είναι δώρων άδωρον, την στιγμή που οι αυτοκινητοβιομη-
χανίες δεν μπορούν να προμηθεύσουν καινούργια αυτοκίνητα:   
“Στο παρελθόν έχει αποδειχθεί ότι το μέτρο της απόσυρσης είναι αρκετά δη-
μοφιλές. Όπως και η ηλεκτροκίνηση που αποτελεί το μέλλον και για την
οποία τρέχουν αυτή την περίοδο η κρατική επιδότηση συν το μπόνους της
απόσυρσης του παλαιού αυτοκινήτου. Εμείς,  ως εταιρείες χρονομίσθωσης,
που διαχειριζόμαστε το μεγαλύτερο μερίδιο των πωλήσεων στην Ελλάδα,
ακόμη και αν ισχύσει το μέτρο της απόσυρσης, είναι αδύνατο να βρεθούν
καινούργια αυτοκίνητα, μιας και υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην
παράδοση καινούργιων μοντέλων από τα εργοστάσια. Οπότε, θα είναι
δώρων, άδωρον και μάλιστα, από τη στιγμή που εξαρτόμαστε στο πόσα αυ-
τοκίνητα θα στείλει ο κάθε κατασκευαστής  στην Ελλάδα. Αλλά και στα ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα δεν πρόκειται να δούμε μεγάλα άλματα, ακόμη και αν
υπάρξει μια πιο απλόχερη από το κράτος επιδότηση μέσω της απόσυρσης,
μιας και υπάρχουν δύο σοβαροί λόγοι που “φρενάρουν” την συγκεκριμένη
επιλογή: Το ένα είναι το υψηλό κόστος κτήσης, το δεύτερο και εξίσου σοβαρό
είναι ότι ακόμη δεν υπάρχει η υποδομή για την φόρτιση τους."   
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“

Απόσυρση: Επανέρχεται....

■ Πιο σοβαρό το πρόβλημα στα επαγγελματικά οχήματα 

Ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΑΑ, κ. Δημήτρης Πάτσιος έθιξε και το θέμα των επαγγελματικών οχημάτων που σήμερα η χώρα μας
έχει τον γηραιότερο στόλο: « Το πιο σοβαρό πρόβλημα εστιάζεται στα υπέργηρα φορτηγά, επαγγελματικά οχήματα στην χώρα μας.
Είναι αυτοκίνητα με μέσο όρο ηλικίας άνω των 20 ετών, για τα οποία θα πρέπει να δοθεί κίνητρο ώστε και ο στόλος των φορτηγών
να ανανεωθεί.»  Σήμερα, η ανανέωση του στόλου των φορτηγών γίνεται ακόμη πιο επιτακτική καθώς η Ελλάδα διαθέτει τον γηραιότερο
στόλο φορτηγών σε όλη την ΕΕ με μέση ηλικία σχεδόν 21 έτη ενώ τον δεύτερο πιο γηρασμένο στόλο τον έχει η Εσθονία με 18,2 έτη,
όταν στην Αυστρία ή την Γερμανία ο μέσος όρος ηλικίας είναι 4-5 έτη.   

■ Το ιστορικό των αποσύρσεων  

Το πρώτο μέτρο της απόσυρσης εφαρμόστηκε
το 1991, δημιουργώντας «ουρές» αγοραστών.
Μόνο σε ένα χρόνο αποσύρθηκαν από την
κυκλοφορία 140.000 παλιά αυτοκίνητα – άνω
των 20 ετών – και ταξινομήθηκαν 167.000 και-
νούργια αυτοκίνητα ( αριθμός ρεκόρ για τα δε-
δομένα της εποχής).  Το μέτρο της απόσυρσης
εφαρμόστηκε ξανά το φθινόπωρο του 2009,
όπου με το πιστοποιητικό καταστροφής του
οχήματος ο πολίτης εισέπραττε από την το
ποσό της απόσυρσης, που κυμαινόταν από
500 έως 2.200 ευρώ, ανάλογα με τον κυβισμό
ενώ, υπήρχε και επιδότηση για αγορά καινού-
ριου 1.000 ευρώ.  Εξίσου επωφελές για την
ανανέωση του στόλου των αυτοκινήτων ήταν
και το μέτρο της απόσυρσης που διήρκησε
περίπου για τρία χρόνια ( από το 2011 έως και
το 2014 με τρεις συνεχόμενες παρατάσεις).
Μόνο το 2013 οδηγήθηκαν στην απόσυρση
62.575 «σαράβαλα», και αντικαταστάθηκαν με
46.761 καινούργια.   

■ ΑΠΟΨΗ:  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ, πρόεδρος ΟΦΑΕ   

Η ΟΦΑΕ έχει θέσει εδώ και πολλά χρόνια και είναι πάγιο το αίτημα μας για
παροχή κινήτρων μέσω του μέτρου της απόσυρσης που θα βοηθήσει στην
ανανέωση του στόλου των επαγγελματικών οχημάτων.  Η απόσυρση θα
συμβάλλει πρώτο στην ποιότητα και την βελτιστοποίηση της ταχύτητας των
μεταφορών, την μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης ενώ, θα συμ-
βάλλει σημαντικά στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Και σήμερα, η επιδό-
τηση των φορτηγών μέσω του μέτρου της απόσυρσης είναι πιο επιτακτική
από κάθε άλλη φορά. Ότι έκαναν δηλαδή και άλλες χώρες, όπως η Γερμανία
αλλά και άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ειδικότερα, στην Γερμανία επιδοτούν
με το ποσό των 15.000 ευρώ την απόσυρση του παλαιού φορτηγού με πα-
ράλληλη αντικατάσταση του με καινούργιο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας,
ενώ, το ποσό επιδότησης για αγορά ηλεκτρικού φορτηγού αγγίζει τις 40.000
ευρώ. Δυστυχώς, στην χώρα μας δεν έχει δοθεί, ποτέ, χρηματική επιδότηση
για την αντικατάσταση του, την ώρα που έχουμε τον μεγαλύτερο μέσο όρο
ηλικίας που αγγίζει τα 21 έτη. Έχουμε τον πιο γηρασμένο στόλο, τη στιγμή
που ο αντίστοιχος μέσος όρος της ΕΕ ανέρχεται σε 11,4 έτη.   
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Υπερψηφίστηκε από την Βουλή το Νομοσχέδιο

«Οδηγώντας με ασφάλεια»

Τι αλλαγές φέρνει σε ΚΤΕΛ, ταξί, ΚΤΕΟ
Με το άρθρο 1 ρυθμίζεται η δυνατότητα καταβολής των δεδουλευμένων στα ΚΤΕΛ Αττικής, καθώς και σε όμορα με

την Αττική ΚΤΕΛ, όπως της Θήβας, της Κορίνθου και της Χαλκίδας για τον μήνα του Οκτωβρίου 2020.

“

Νομοσχέδιο   ¨Οδηγώντας με ασφάλεια “

Με το άρθρο 2 παρατείνονται τα όρια ηλικίας απόσυρσης από την
κυκλοφορία λεωφορείων όλων των κατηγοριών, Τουριστικών,
ΚΤΕΛ, Σχολικών και ΤΑΞΙ για ένα έτος. Η συγκεκριμένη πρό-
βλεψη ισχύει αποκλειστικά και για όσα οχήματα ο χρόνος κυκλο-
φορίας τους έληγε ή θα λήξει το 2020, 2021 και 2022.
Με το άρθρο 3 παρέχεται η δυνατότητα σε μικρούς δήμους νη-
σιών κάτω των 10.000 κατοίκων να αναλαμβάνουν οι ίδιοι ή οι
δημοτικές επιχειρήσεις το έργο της μικροσυγκοινωνίας με δικά
τους ή μισθωμένα λεωφορεία.
Με το άρθρο 4 παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ.
ΤΑΞΙ αυτοκινήτων, τα οποία έχουν έδρα – διοικητική μονάδα που
ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, να αντικαταστούν τα επι-

βατηγά οχήματα 5 θέσεων με καινούργια επιβατηγά οχήματα 6
έως 9 θέσεων, τα οποία φέρουν ταξίμετρο.
Με το άρθρο 8 που αφορά την ΤΕΟ Α.Ε. που βρίσκεται σε καθε-
στώς εκκαθάρισης από το 2014 μεταβιβάζονται στο Ελληνικό
Δημόσιο καθολικό διάδοχο της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., το σύνολο των περι-
ουσιακών της στοιχείων που υπερκαλύπτουν τις υποχρεώσεις
της.
Η τρίτη τροπολογία αφορά στα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ επανέρχεται η απα-
γόρευση ίδρυσης ΙΚΤΕΟ σε περιοχές Γενικής Κατοικίας και
Πολεοδομικά Κέντρα. Τα δε υπάρχοντα θα πρέπει να απομα-
κρυνθούν στην ημερομηνία που είχε θέσει το νομοθετικό πλαίσιο
που τα διέπει. 
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■ «Ανανέωση της θητείας στην θέση Αντιπροέδρου 

της Ηρώς Δουμάνη στο Παγκόσμιο Συμβούλιο

Εμπορευματικών Μεταφορών & Logistics της IRU»

“

Aνανέωση θητείας στο IRU για την Διευθύντρια της ΟΦΑΕ

της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (IRU).
Η ΟΦΑΕ είναι ο μοναδικός φορέας της χώρας μας μεταξύ
των Μελών της IRU από το 1954, εκπροσωπώντας όλους
τους Έλληνες μεταφορείς στην παγκόσμια κοινότητα των
οδικών μεταφορών. Συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς δρά-
σεις του οργανισμού, με πρωταρχικό σκοπό την ανάδειξη
της ελληνικής μεταφοράς, και την προάσπιση των συμφε-
ρόντων τους. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αποτε-
λούν έναν από τους πλέον δυναμικούς, ανταγωνιστικούς κι
εξωστρεφείς κλάδους, και η δράση της ΟΦΑΕ κινείται σε
αυτούς ακριβώς τους άξονες. Η αντιπροσώπευση της
χώρας μας στα διοικητικά συμβούλια διεθνών φορέων,
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την περαιτέρω ανάπτυξη

και τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και στην χώρα μας,
καθώς επίσης και για την πρόσβαση σε κέντρα λήψης απο-
φάσεων.
Σε αυτό το πλαίσιο, το Δ.Σ. της ΟΦΑΕ έχοντας απόλυτη εμ-
πιστοσύνη στην Ηρώ Δουμάνη, εξ’αρχής στηρίζει και θα συ-
νεχίσει να στηρίζει την συμμετοχή της στην σημαντικότατη
θέση της Αντιπροέδρου του Συμβουλίου Εμπορευματικών
Μεταφορών & Logistics της IRU. Συνεχίζοντας, την πετυχη-
μένη της πορεία στην πρώτη της περίοδο κατά την διάρκεια
της οποίας ελήφθησαν σημαντικές αποφάσεις για την απο-
τελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση των συνε-
πειών της πανδημίας, της ευχόμαστε ακόμα μια
δημιουργική και πετυχημένη θητεία.

ΟΦΑΕ

O Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΦΑΕ συγχαίρουν την Ηρώ Δουμάνη, Δ/ντρια της ΟΦΑΕ,

για την επανεκλογή της, κατατάσσοντάς την στην πρώτη θέση μεταξύ τριών συνολικά αξιόλογων 

συνυποψηφίων, στην θέση της Αντιπροέδρου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εμπορευματικών 

Μεταφορών & Logistics της Διεθνούς Ένωσης Οδικών Μεταφορών (IRU).
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 ενημέρωση

■ Αίτηση συνταξιοδότησης ιδιοκτήτη άδειας 

φορτηγού δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης

“

Ανώτατο όριο ηλικίας οδηγών & συνταξιοδότηση

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ανώτατη ηλικία για την
άσκηση του επαγγέλματος του οδηγού φορτηγού ή λεωφο-
ρείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης ορίζεται στα εξήντα επτά
(67) έτη.
2. Η ανώτατη ηλικία για την άσκηση του επαγγέλματος του οδη-
γού σχολικού λεωφορείου, καθώς και του οδηγού τουριστικού
λεωφορείου που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά μαθητών
ορίζεται στα εξήντα πέντε (65) έτη.
3. Για την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης και τη χορήγηση
σύνταξης από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σε ιδιοκτήτη άδειας φορτηγού ή λεωφο-
ρείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης δεν απαιτείται η κατάθεση
στον ασφαλιστικό φορέα της
άδειας οδήγησης για επιβολή περιορισμού ως προς την οδή-
γηση οχημάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και
DE. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης άδειας φορτηγού ή λεω-

φορείου δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης επιθυμεί τη συνέχιση
της απασχόλησής του ως επαγγελματία οδηγού φορτηγού ή λε-
ωφορείου, αυτό δηλώνεται στην αίτηση συνταξιοδότησής του.
Οι ασφαλισμένοι που κατά την έναρξη χορήγησης της σύνταξης
συνεχίζουν την απασχόλησή τους, διέπονται από τις διατάξεις
περί απασχόλησης συνταξιούχων. Η παρούσα ισχύει και για
τους ιδιοκτήτες αδειών φορτηγών ή λεωφορείων δημοσίας ή
ιδιωτικής χρήσης, οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιο-
δότησης ή έχουν συνταξιοδοτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του
παρόντος. Σε κάθε περίπτωση ως προς τη διενέργεια των ια-
τρικών εξετάσεων για την ανανέωση των αδειών οδήγησης του
παρόντος ισχύουν τα άρθρα 5 και 7, καθώς και το Παράρτημα
ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α’ 101).
4. Το παρόν ισχύει και για τους οδηγούς φορτηγών και λεωφο-
ρείων, οι οποίοι κατά τη χορήγηση της σύνταξής τους καταθέ-
τουν σύμβαση πρόσληψης ως οδηγού σε οποιονδήποτε φορέα.

Θέσπιση ανώτατου ορίου ηλικίας οδηγών φορτηγών & λεωφορείων 
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 ενημέρωση

“

Εργάνη και δηλώσεις αλλαγών ωραρίου επαγγελματιών οδηγών

Μέρος A’

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019 από-
φασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και
Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)»
(Β’ 3520).
Ι. Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13.9.2019

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβο-
λής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), ως εξής:

4. Η παρ. 5.21 του άρθρου 5 «Προθεσμίες» αντικαθίσταται

ως εξής:

ΕΡΓΑΝΗ ■Τι αλλάζει στις δηλώσεις 

αλλαγών ωραρίου των επαγγελματιών οδηγών 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Α. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.
13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής
υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520). B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’
του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του ν. 2269/1920 (Α’ 145).»:







«5.21 Το έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής
απασχόλησης) υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγ-
ματοποίησης της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
Στοιχεία που αφορούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχό-
ληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν
έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή
πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. 
Εργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτο-

κινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι
κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και
κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων,
καθώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχο-
λούν οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό
Εργασίας, που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.)
561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχω-
ρούν στο ανωτέρω έντυπο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη
κατά τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση των εργα-
ζομένων αυτών εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά το
τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου εργασίας.»
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Τα ηλεκτρικά van της PEUGEOT, e-Partner, e-Expert και e-Boxer έχουν ιπποδύναμη
136  hp και αυτονομία που φτάνει τα 330 χλμ. Διατηρούν το 100% των προτερημάτων
των θερμικών κινητήρων diesel, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν μηδενικές εκπομπές
ρύπων, απουσία κραδασμών και οσμών, καθώς και πλήρως αθόρυβο κινητήρα.
Με την έλευση του e-Partner van στην ελληνική αγορά, η Peugeot προσφέρει πλέον

μια 100% ηλεκτρική έκδοση για κάθε μοντέλο της γκάμας των ελαφρών επαγγελματικών
οχημάτων της. Έτσι, δίνει στον επαγγελματία την ελευθερία κινήσεων που χρειάζεται,
μειώνοντας το κόστος χρήσης και συντήρησης του αυτοκινήτου του (οικονομία εξόδων
μετακίνησης και κόστους συντήρησης, μηδενικό τέλος ταξινόμησης, μειωμένο κόστος
ασφάλισης κλπ).
Για την Peugeot, ο εξηλεκτρισμός αποτέλεσε τον πυρήνα της στρατηγικής της, αφού

ολοκληρώνει το όραμα του “Power of Choice”, δηλαδή τη δυνατότητα του πελάτη να επι-
λέξει τον κινητήρα που εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες του. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το πανελλαδικό δίκτυο διανομέων της Peugeot είναι πλήρως
εξηλεκτρισμένο ήδη από το 2019, με 55 σημεία φόρτισης αλλά και με διαθέσιμα ηλε-
κτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα για δοκιμαστική οδήγηση.

PEUGEOT
Πανίσχυρος παίκτης η Peugeot και στην αγορά 

των ελαφρών επαγγελματικών με τον 
πλήρη εξηλεκτρισμό των μοντέλων της! 

Η ηλεκτρική επανάσταση για τους επαγγελματίες έχει ξεκινήσει ήδη
με την Peugeot να προσφέρει πλέον όλη την γκάμα των ελαφρών 

επαγγελματικών της μοντέλων και σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις. 
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Το νέο PEUGEOT e-EXPERT διαθέτει:

●Δυνατότητα επιλογής μπαταρίας 50 και 75 kWh
●2 επίπεδα αυτονομίας που προσφέρουν πάνω από 330 χλμ κατά WLTP
●3 μήκη αμαξώματος
●Ικανότητα ρυμούλκησης 1.000 κιλών και φορτίου 1.275 kg
●Ωφέλιμο φορτίο ίδιο ακριβώς με το αντίστοιχο του κινητήρα εσωτερικής καύσεως (6,6m³).
● Όπως και το συγγενικό του PEUGEOT e-PARTNER, το PEUGEOT e-EXPERT βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2
(Efficient Modular Platform) και διαθέτει έναν 100% ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ 100 kW (136 bhp) και μέγιστη
ροπή 260 Nm.
● Η PEUGEOT λανσάρει επίσης και ένα ηλεκτρικό όχημα με κυψέλες υδρογόνου, το PEUGEOT e-EXPERT HY-
DROGEN. 

τεχνολογία «
τεχνολογία «

Το PEUGEOT e-EXPERT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Η κατηγορία compact van αντιπροσωπεύει περισσότερα από 750.000 οχήματα στην Ευρώπη ετησίως. Το PEUGEOT EX-
PERT αυξάνει την παρουσία του σε αυτήν την κατηγορία κάθε χρόνο από την κυκλοφορία του το 2016. Έχουν ήδη που-
ληθεί πάνω από 195.000 μονάδες αυτής της τελευταίας γενιάς
Η ηλεκτρική του έκδοσή διακρίθηκε ως Van Of The Year 2021  και αποτέλεσε το 6ο όχημα PEUGEOT που κέρδισε αυτό
το βραβείο από τη δημιουργία του θεσμού,  το 1992.
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Το PEUGEOT PARTNER έχει παρουσία στην αγορά περισσότερων από 100 χωρών από
το λανσάρισμά του το 1996. Έχουν παραχθεί πάνω 2.000.000 αυτοκίνητα, γεγονός το οποίο
υπογραμμίζει την εμπορική επιτυχία του μοντέλου όλα αυτά τα χρόνια, όπως και τα πο-
λυάριθμα βραβεία που έχει κερδίσει, μεταξύ των οποίων και ο πολυπόθητος τίτλος του
Van Of The Year in 2019. Το Partner Van ηγείται της ευρωπαϊκής αγοράς από την κυκλο-
φορία του το 2018 στην κατηγορία F1 (Vans) με σταθερή αύξηση του μεριδίου αγοράς και
είναι πλέον διαθέσιμο και με 100% ηλεκτρικό κινητήρα.

Το νέο PEUGEOT e-PARTNER διαθέτει:

● Αυτονομία πάνω από 275 χλμ, σύμφωνα με τον κύκλο WLTP 
● 2 μήκη αμαξώματος
● Ικανότητα ρυμούλκησης πάνω από 750 κιλά
● Ικανότητα διαχείρισης φορτίου 800 κιλών
● Ωφέλιμο φορτίο 4,4m³, ακριβώς το ίδιο με την έκδοση βενζίνης
Βασίζεται στην πλατφόρμα EMP2 (Efficient Modular Platform) και διαθέτει έναν 100% ηλε-
κτρικό κινητήρα με ισχύ 100 kW (136 bhp) και μέγιστη ροπή 260 Nm.

τεχνολογία «

100% ηλεκτρικό

PEUGEOT e-PARTNER:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητα,

ο Όμιλος Irizar παρουσίασε όλη τη σειρά λεωφορείων της μάρκας.

Η ικανοποίηση των πελατών και επιβατών σε συνδυασμό με την ανάγκη

για μελλοντική βιώσιμη κινητικότητα είναι οι κινητήριες δυνάμεις πίσω από

τη σχεδίαση και την υλοποίηση των νέων βιώσιμων 

τεχνολογιών και λύσεων e-Mobility της Irizar.

Μία μεγάλη ποικιλία λεωφορείων και τεχνολογικών λύσεων που ικανοποιούν κάθε είδους ανάγκη:
από ηλεκτρικά λεωφορεία μηδενικών ρύπων μέχρι λεωφορεία που κινούνται με ντίζελ, βιοαέριο, φυ-
σικό αέριο, HVO (υδρογονωμένο φυτικό έλαιο), υβριδικό σύστημα, βιοντίζελ και B100, με πληθώρα επι-
λογών που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες της αγοράς: από αστικά και προαστιακά λεωφορεία μέχρι
τουριστικά λεωφορεία μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, για τακτικά και περιστασιακά δρομολόγια
και υπηρεσίες πολυτελών μεταφορών.

τεχνολογία «

Oλοκληρωμένες λύσεις e-mobility για πόλεις και διαχειριστές στόλων, συμπεριλαμβανομένων των
διαλειτουργικών υποδομών και συστημάτων φόρτισης. Τα μηδενικών ρύπων Irizar ie bus και ie tram
υιοθετούν τεχνολογία του Ομίλου Irizar.

■ Αστικά Λεωφορεία

100% ηλεκτρικά λεωφορεία μηδενικών ρύπων

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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Έξυπνες τεχνολογίες στη διάθεση των πελατών 

IRIZAR
Τα λεωφορεία που φέρνουν 
πιο κοντά το μέλλον





•  Το Irizar ie bus είναι μία βιώσιμη, οικολογική λύση αστικής κινητικότητας για τις σύγχρονες και μελλον-
τικές ανάγκες αστικών μεταφορών. Οι εκδόσεις που έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα είναι τα αρθρωτά
μοντέλα 10.8 μ., 12 μ., 15 μ. και 18 μ.

■ Irizar ie bus
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 τεχνολογία «

•  Το Irizar ie tram είναι ένα μηδενικών ρύπων ηλεκτρικό λεωφορείο με ελκυστική εμφάνιση
τύπου τραμ, που προσφέρει μέγιστη χωρητικότητα, εύκολη πρόσβαση και αρκετό χώρο για να
κινούνται ελεύθερα οι επιβάτες στο εσωτερικό. Αυτό το μοντέλο διατίθεται σε αρθρωτές εκδό-
σεις 12 μ. και 18 μ., με μέγιστη χωρητικότητα για 155 επιβάτες.

■ Irizar ie tram 

H πρόσφατη σειρά λεωφορείων και πούλμαν Irizar i3le και Irizar i4, που κινούνται με ντίζελ, HVO,
B100, υβριδικό σύστημα και φυσικό αέριο (CNG ή LNG), είτε ‘έτοιμα’ από την Irizar είτε σε συν-
δυασμό με αμάξωμα και σασί άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

■ Προαστιακά Λεωφορεία

Κίνηση με Ντίζελ, HVO, B100, υβριδικό σύστημα και φυσικό αέριο (CNG ή LNG)

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

•  Το Irizar i3le είναι ένα όχημα χαμηλής εισόδου (Low Entry) με κύρια χαρακτηριστικά τη λει-
τουργικότητα και την ευκολία πρόσβασης. Διατίθεται σε μήκη από 10,95 - 15 μ. Με διαφορετικές
διαμορφώσεις και θέσεις θυρών (δίφυλλη, μονόφυλλη) και ράμπες ΑμεΑ μηχανικές ή αυτό-
ματες για την κεντρική πόρτα και μηχανικές μόνο για την εμπρός πόρτα. Το Irizar i3le διαμορ-
φώνεται σε ποικίλες διατάξεις ώστε να ικανοποιεί διαφορετικές απαιτήσεις χρήσης και να
μεγιστοποιεί τον αριθμό καθήμενων και όρθιων επιβατών.

■ Irizar i3le 

• Το Irizar i4 είναι ένα ευπροσάρμοστο όχημα, ιδανικό για μητροπολιτικές περιοχές και καθη-
μερινές διαδρομές, για χρήση ως σχολικό ή εταιρικό λεωφορείο και για περιστασιακή χρήση.
Οι διαφορετικές εκδόσεις του (H, M, L) πετυχαίνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ προσβασιμό-
τητας και χωρητικότητας χώρου αποσκευών, ανάλογα με τις ανάγκες χρήσης. Οι μονόφυλλες
ή δίφυλλες εκδόσεις της κεντρικής πόρτας μπορούν εύκολα να εφοδιάζονται με ειδική ράμπα
για ΑμεΑ ενσωματωμένη στο σκαλοπάτι, που διευκολύνει τα άτομα με προβλήματα κινητικό-
τητας. Το επίπεδο, χαμηλό πάτωμα και οι ανοιχτής σχεδίασης διάδρομοι υπογραμμίζουν τη φι-
λοσοφία προσαρμοστικότητας:

■ Irizar i4  
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τεχνολογία«

 

• L: ιδανικό για χρήση σε μικρές αποστάσεις με συχνές στάσεις, άφθονος χώρος για όρθιους
επιβάτες και χαμηλό πάτωμα για εύκολη πρόσβαση.
• M: επίπεδο πάτωμα, χωρίς διάδρομο ή σκαλοπάτια, επιτρέπει διαφορετικές διατάξεις για
ΑμεΑ.
• H: με κεντρικό διάδρομο, ιδανικό για μεσαίες αποστάσεις με μεγαλύτερη χωρητικότητα για
αποσκευές.
Αυτό το όχημα διατίθεται σε μήκη που κυμαίνονται από 10,7μ. - 15μ.

■ Irizar i4  

H πιο πρόσφατη σειρά μοντέλων Irizar i4, Irizar i6 και Irizar i6S που κινούνται με HVO, B100,
υβριδικό σύστημα και φυσικό αέριο (LNG), είτε ‘έτοιμα’ από την Irizar είτε σε συνδυασμό
με αμάξωμα και σασί άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

• Το Irizar i4 το οποίο περιγράψαμε στην προηγούμενη παράγραφο είναι ιδανικό για με-
ταφορές μεσαίων αποστάσεων.
• Το Irizar i6 είναι ένα πολυχρηστικό πούλμαν κατάλληλο για τακτικά δρομολόγια και πε-
ριστασιακή χρήση. Η ελκυστική, μοντέρνα σχεδίαση το καθιστά ιδανικό για πελάτες που
επιζητούν μέγιστη κερδοφορία. Οι επιδόσεις, η αεροδυναμική του και η προσοχή στη λε-
πτομέρεια και την άνεση είναι εξαιρετικά. Διατίθεται σε μήκη από 10,8 μ. έως 15 μ.

■ Τουριστικά Λεωφορεία Μεσαίων και Μεγάλων Αποστάσεων

Κίνηση με Ντίζελ, HVO, B100, υβριδικό σύστημα και φυσικό αέριο (LNG)

>>>>>>
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τεχνολογία«

 
Το Irizar i8 είναι ένα όχημα που κινείται με ντίζελ, HVO και B100, και διατίθεται είτε
‘έτοιμο’ από την Irizar είτε σε συνδυασμό με αμάξωμα και σασί άλλων αυτοκινητοβιο-
μηχανιών. Πρόκειται για ένα πολυτελές λεωφορείο που προορίζεται για premium,
μεγάλων αποστάσεων μεταφορές ή περιστασιακές μετακινήσεις και άλλες ειδικές
χρήσεις. Διαθέτοντας την πιο προηγμένη τεχνολογία της αγοράς, αυτό το εμβληματικό
λεωφορείο αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο η Irizar βασίζει τις μελ-
λοντικές προοπτικές της στους τομείς μεταφορών μεγάλων αποστάσεων και περιστα-
σιακών μετακινήσεων

• Το Irizar i6S, σχεδιασμένο για μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις και περιστασιακή
χρήση, είναι ένα πούλμαν που συνδυάζει ντιζάιν και τεχνολογία. Πρόκειται για ένα μο-
ναδικό όχημα με τη δική του προσωπικότητα, και κύρια χαρακτηριστικά την ποιότητα,
την απόδοση, την αντοχή και την αξιοπιστία. Το Irizar i6S διατίθεται σε μήκη από 10,8
μ. - 15 μ.

■ Λεωφορείο για πολυτελείς μετακινήσεις και μεταφορές 

μεγάλων αποστάσεων 

Ντίζελ, HVO και B100

>>>>>>
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«Το βραβείο "Sustainable Truck of the Year 2022" για το MAN TGX είναι

μια ιδιαίτερα σημαντική νέα επιτυχία, καθώς τιμά την εστίασή μας στις φι-

λικές προς το περιβάλλον και βιώσιμες λύσεις μεταφορών που κάνουν τις

απαιτητικές και ταραχώδεις καθημερινές εργασίες των πελατών μας όσο

το δυνατόν πιο απλές, ασφαλείς και αποτελεσματικές. 

Τα σταθερά θετικά σχόλια που λαμβάνουμε

για τη νέα γενιά φορτηγών μας από πελάτες,

ειδικούς και το κοινό από την κυκλοφορία

τους στην αγορά μας κάνει πολύ περήφανους

και μας ωθεί να συνεχίσουμε με συνέπεια σε

αυτόν τον δρόμο», δήλωσε το Εκτελεστικό

Μέλος για Πωλήσεις και Λύσεις Πελατών της

MAN Truck & Bus, Goran Nyberg.

νέα αγοράς «

Sustainable Truck of the Year 2022

MAN TGX
•  «Βιώσιμο Φορτηγό της Χρονιάς 2022»
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Σ

ημειώνεται, πως ο διαγωνισμός «Sustainable Truck of the Year»

μετρά έξι χρόνια ζωής και λανσαρίστηκε από το ιταλικό περιοδικό

«Vado e Torno», το οποίο εξειδικεύεται στις βιώσιμες μεταφορές. Η

εστίαση είναι στις καινοτομίες βιωσιμότητας για τις οδικές εμπορευ-

ματικές μεταφορές που είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά. Το βραβείο

απονέμεται σε τρεις κατηγορίες: τράκτορες, οχήματα διανομών και

βαν, αξιολογώντας τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματικότητα και

λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τη μείωση των εκπομπών, αλλά και

άλλες πτυχές του αντίκτυπου του οχήματος στο περιβάλλον, την ασφά-

λεια και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς και τη βιωσιμό-

τητα ολόκληρου του κύκλου παραγωγής. Στην αξιολόγηση

περιλαμβάνονται επίσης πτυχές της άνεσης του χρήστη.

■ Λεωφορείο για πολυτελείς μετακινήσεις και μεταφορές 

μεγάλων αποστάσεων 



● ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ● #19936



Στα πλαίσια της έκθεσης επαγγελματικών αυτοκινήτων

Solutrans, στη Lyon της Γαλλίας, ο κ. Jarlath Sweeney,

Πρόεδρος της επιτροπής του IVOTY, απένειμε στον 

κ. Mark Sutcliffe, SVP, LCV Business Unit, του Renault

Groupe, το βραβείο του International Van of the Year

για το 2022, για το All new Renault Kangoo Van. 

Για την κριτική επιτροπή του IVOTY, τα κύρια κρι-
τήρια αξιολόγησης για το Διεθνές Βραβείο Van of
the Year, είναι η συμβολή του εκάστοτε νέου μον-
τέλου στην αποδοτικότητα, την ασφάλεια, τη βιω-
σιμότητα και τα σύγχρονα περιβαλλοντικά
πρότυπα, στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελ-
ματικών οχημάτων.
Αυτή είναι η 4η φορά που ένα επαγγελματικό

όχημα της Renault κερδίζει το βραβείο IVOTY, με
το Renault Master να έχει κερδίσει τον τίτλο το
1998, το Renault Trafic το 2002 και το ηλεκτρικό
Renault Kangoo Z.E. το 2012.
Mark Sutcliffe, SVP, LCV Business Unit, Renault

Group

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κριτική επιτροπή
που απένειμε στο All new Renault Kangoo Van
τον τίτλο του ‘International Van of the Year 2022’.
To σημαντικό αυτό βραβείο, μας κάνει ιδιαίτερα
περήφανους καθώς επιβραβεύει τις προσπάθειές
μας για το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός van
με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και με μονα-
δικές καινοτομίες που έχουν σχεδιαστεί για να
αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των επαγγελ-
ματιών. Αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό βραβείο απο-
τελεί την πιο πρόσφατη αναγνώριση των 120
χρόνων καινοτομίας και τεχνογνωσίας της
Renault, στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελ-
ματικών οχημάτων."

All new Renault
Kangoo Van

Η πανευρωπαϊκή επιτροπή, αποτελούμενη από 24 κορυφαίους δημοσιογράφους,
εξειδικευμένους στα επαγγελματικά και βιομηχανικά οχήματα, κατέταξε το νεο Van

της Renault στην πρώτη θέση, μπροστά από άλλα 14 ελαφρά επαγγελματικά οχήματα,
11 διαφορετικών εταιρειών, που παρουσιάστηκαν τους τελευταίους μήνες. 

International Van of the Year 2022
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νέα αγοράς «





• Μοναδική ευκολία φόρτωσης χάρη στην εκπληκτική καινο-
τομία  ‘Open Sesame by Renault’. Με την απουσία μεσαίας κο-
λώνας, το μοντέλο διαθέτει το μεγαλύτερο πλευρικό άνοιγμα
στην αγορά, προσφέροντας πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης,
μέσω της δεξιάς συρόμενης πόρτας που φτάνει σε πλάτος το
1,45 μ. Διαθέτει επίσης και το σύστημα ‘Easy Inside Rack’, ένα
συρόμενο ράφι στήριξης για την ασφαλή μεταφορά αντικειμέ-
νων μεγάλου μήκους εσωτερικά στην οροφή, για ιδανική εκ-
μετάλλευση του διαθέσιμου χώρου φόρτωσης.
•Χωρητικότητα φόρτωσης έως  3,9 μ3, μέγιστο ωφέλιμο φορ-
τίο 600-800 κιλών και ελκτική ικανότητα 1.500 κιλών.
• Μοντέρνο, ποιοτικό και εργονομικό εσωτερικό με βελτιω-
μένη θερμομόνωση και ηχομόνωση, αποθηκευτικούς χώρους
60 λίτρων και προαιρετικά καθίσματα για έως και τρεις ενήλικες
στο χώρο επιβατών. Με την αναδίπλωση της πλάτης του με-
σαίου καθίσματος, η καμπίνα μπορεί να μετατραπεί σε κινητό
γραφείο.
• Σύγχρονες τεχνολογίες δικτύωσης, χάρη στο νέο σύστημα
πολυμέσων Renault EASY LINK, με οθόνη 8 ιντσών, έξυπνη
βάση στήριξης smartphone, επαγωγική φόρτιση 15W, hands-

free κάρτα-κλειδί της Renault για εύκολη και ασφαλή πρό-
σβαση, καθώς και δύο θύρες USB και δύο ρευματολήπτες 12V.
• 12 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) τελευταίας
γενιάς, που περιλαμβάνουν: Σύστημα υποβοήθησης της ορα-
τότητας προς τα πίσω, ενεργό σύστημα φρεναρίσματος έκτα-
κτης ανάγκης, σύστημα αποτροπής ταλάντωσης
ρυμουλκούμενου, καθώς και σύστημα υποβοήθησης κίνησης
σε αυτοκινητόδρομο και σε μποτιλιάρισμα, που συνδυάζει τη
λειτουργία του προσαρμοζόμενου Cruise Control, με το σύ-
στημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας.
• Ευρεία γκάμα οικονομικών και αποδοτικών κινητήρων

βενζίνης και diesel: 1.3 TCe, 1.5 Blue dCi, που συνδυάζονται είτε
με 6άρι χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων, ή με 7άρι αυτόματο δι-
πλού συμπλέκτη (EDC), καθώς και δύο εκδόσεις κινητήρων
Ecoleader, που επιτυγχάνουν μέση κατανάλωση 4,8 λτ./100χλμ.
(diesel) και 6,1 λτ./100χλμ. (βενζίνη).  

• To 100% ηλεκτρικό Renault Kangoo Van E-TECH θα είναι

διαθέσιμο μέσα στο 2022, ενώ η μακριά έκδοση (Maxi) του

νέου μοντέλου προγραμματίζεται για αργότερα.

■ ALL NEW RENAULT KANGOO VAN,  ΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ VAN
Το All new Renault Kangoo Van απευθύνεται στους επαγγελματίες που έχουν υψηλές απαιτήσεις και θέλουν
ένα όχημα που να είναι «κομμένο και ραμμένο» στα μέτρα τους, διαθέτοντας τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες
και καινοτομίες ώστε να ικανοποιεί πλήρως τις επιχειρηματικές τους ανάγκες. Το All new Kangoo Van, με την
αθλητική σιλουέτα και το δυναμικό στυλ, προσφέρει:
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Εκτός από τα κλασικά 
υπεραστικά δρομολόγια,

το Intouro μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως 

λεωφορείο κλειστής
διαδρομής, ως λεωφορείο

μεταφοράς προσωπικού 
σε μονάδες παραγωγής και

εργοστάσια και, ανάλογα με
τη χώρα, ως σχολικό. 
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Mercedes-Benz Intouro
Το πολυσχιδές λεωφορείο
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Το νέο Intouro από τη Mercedes-Benz είναι η επιτομή
της αποδοτικότητας και, ως μια πολύπλευρη, αξιόπιστη,
αλλά και οικονομική γέφυρα μεταξύ πόλης και υπαί-
θρου, αποδεικνύεται πρωτοπόρος για ακόμη μια φορά.
Το Intouro είναι κατάλληλο για διάφορες χρήσεις. Εκτός
από τα κλασικά υπεραστικά δρομολόγια, μπορεί, για πα-
ράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί ως λεωφορείο κλειστής
διαδρομής, ως λεωφορείο μεταφοράς προσωπικού σε
μονάδες παραγωγής και εργοστάσια και, ανάλογα με τη
χώρα, ως σχολικό. Επιπλέον, χάρη στην πλούσια γκάμα
χαρακτηριστικών του, το νέο Intouro είναι κατάλληλο για
εκδρομές και κοντινά ταξίδια.
Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν διπλή χρήση του
λεωφορείου: μπορούν να το χρησιμοποιούν στη διάρ-
κεια της εβδομάδας για τα προγραμματισμένα και εται-
ρικά δρομολόγια και τα σαββατοκύριακα για εκδρομές
και ημερήσια ταξίδια με έμφαση στην άνεση.
Επομένως, το Intouro απευθύνεται σε μια ευρεία ομάδα
στόχου, η οποία περιλαμβάνει επιχειρήσεις εκμετάλ-
λευσης λεωφορείων που συμμετέχουν σε διαγωνι-
σμούς του κλάδου υπεραστικών λεωφορείων,
σχολικών λεωφορείων και λεωφορείων μεταφοράς
προσωπικού, εκτός των λεωφορείων χαμηλού δαπέ-
δου, καθώς και τις λιανικές πωλήσεις. Συνεπώς, το
Intouro απευθύνεται τόσο σε δημόσιους φορείς όσο και
σε ιδιωτικές εταιρείες και κατ’ επέκταση είναι ο ιδανικός
υποψήφιος για πολλές και διάφορες χρήσεις.

Το Intouro έχει διπλή χρήση: 
οι επιχειρηματίες μπορούν

να το χρησιμοποιούν στη διάρκεια
της εβδομάδας για τα προγραμματισμένα 

και εταιρικά δρομολόγια και τα
σαββατοκύριακα για εκδρομές και 

ημερήσια ταξίδια με έμφαση στην άνεση

“
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Το νέο Intouro είναι σχεδιασμένο με έμφαση στο κόστος - για
καλό λόγο. Η λειτουργία, η συντήρηση και οι πιθανές επι-
σκευές συνεπάγονται έξοδα. Ωστόσο, πάνω από το ένα τρίτο
του κόστους λειτουργίας μπορεί και θα πρέπει να ελέγχεται
ενεργά. Με ανθεκτικά, τεχνολογικά προηγμένα εξαρτήματα,
βελτιστοποιημένη πλατφόρμα οχήματος και νέο σύστημα
υποβοήθησης Driver Score, το νέο Intouro αποτελεί ένα πα-
ράδειγμα προς μίμηση στον τομέα της οικονομικής αποδοτι-
κότητας.

Το Intouro εντυπωσιάζει με εξοπλισμό που είναι υπέρ το δέον
κατάλληλος για καθημερινή χρήση. Με εσωτερικό ύψος άνω
των δύο μέτρων μέχρι το τμήμα μπροστά από τον πίσω
άξονα, υπάρχει άφθονος χώρος για όρθιους επιβάτες στα τα-
κτικά δρομολόγια. Η εξωτερική και η εσωτερική σχεδίαση
είναι καθαρές, αλλά συγχρόνως εντυπωσιακές. Το υπερα-
στικό λεωφορείο διατίθεται ως βασική έκδοση ή, προαιρε-
τικά, ως premium έκδοση με πακέτο Design.
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Η θέση του οδηγού είναι σχεδιασμένη σύμφωνα με τις
αρχές της εργονομίας. Το Cockpit Basic διαθέτει τιμόνι
πολλαπλών λειτουργιών, ενώ όλα τα όργανα είναι
σαφώς διατεταγμένα και εύκολα στην πρόσβαση χωρίς
να είναι απαραίτητη η αλλαγή της θέσης του καθίσμα-
τος. Το τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και η έγχρωμη
TFT οθόνη υψηλής ανάλυσης, με διαισθητικό μενού
«stack-and-cards», απλουστεύουν την εργασία του
οδηγού στο κόκπιτ.
Ο χώρος επιβατών του νέου Intouro έχει σχεδιαστεί αρ-
θρωτά. Οι διαθέσιμες εκδόσεις ποικίλλουν από υπερα-
στικά λεωφορεία αυστηρά σχεδιασμένα με έμφαση στο
κόστος, μέχρι λεωφορεία με άνετο εξοπλισμό για εκ-
δρομές. Τα καθίσματα είναι διατεταγμένα σε πλατφόρ-
μες και μπορούν να μετακινηθούν μέχρι το τμήμα
μπροστά από τον πίσω άξονα χωρίς ανηφορική κλίση.
Παράλληλα, για πολυτελή ταξίδια αναψυχής, παρέχον-
ται διάφορες ανέσεις, όπως τα καθίσματα TravelStar
Eco ή ο συνδυασμός αεραγωγών αερισμού και φώτων
ανάγνωσης στα καθίσματα επιβατών.
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Το αμάξωμα του νέου Intouro εκφράζει την καθαρή
σχεδιαστική γλώσσα – από το μεγάλο μπροστινό παρμ-
πρίζ και το χαρακτηριστικό ενιαίο σύνολο μάσκας ψυ-
γείου και προβολέων της μάρκας, μέχρι τα ίσια
πλευρικά τοιχώματα. Αυτά είναι εξαιρετικά λεία, σχε-
δόν χωρίς ενώσεις, και, όπως το πίσω τμήμα, διαθέ-
τουν αυστηρά λειτουργικό σχήμα – το οποίο φαίνεται,
για παράδειγμα, από το καπάκι χώρου κινητήρα χωρίς

σχισμές εξαερισμού. Οι γωνίες των προφυλακτήρων
και η πόρτα 1, με κάτω μέρος από λαμαρίνα, εξασφα-
λίζουν εύκολη επισκευή.
Το σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας (SPA)
αντιλαμβάνεται πότε το όχημα βγαίνει ακούσια από τη
λωρίδα του. Εάν το όχημα «πατήσει» τη διαγράμμιση,
το σύστημα προειδοποιεί τον οδηγό με μια αισθητή δό-
νηση του καθίσματος οδηγού.  
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Σε οποιοδήποτε όχημα, η αλλαγή των τακακιών των φρένων είναι μια επίπονη εργασία, με το μηχανικό
να εργάζεται για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια του οδηγού δεν θα τεθεί ποτέ σε κίνδυνο. Και ενώ όλοι
οι μηχανικοί γνωρίζουν πώς να αλλάζουν τα φρένα, συχνά είναι τα πιο απλά πράγματα, όπως ο καθαρι-
σμός, τα οποία μπορεί να παραβλεφθούν λόγω χρονικών περιορισμών. 

Ο κατασκευαστής φρένων, TMD Friction, έχει συντάξει μια λίστα με συμβουλές βέλτιστης πρακτικής, σχεδια-

σμένες για να βοηθήσουν κάθε μηχανικό επαγγελματικών οχημάτων κατά την αποτελεσματική αντικατάσταση

των τακακιών φρένων, ξεκινώντας από τη δημοφιλή δαγκάνα SB7000.

Συμβουλές βέλτιστης πρακτικής

για την αντικατάσταση των τακακιών

φρένων επαγγελματικών οχημάτων

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία, είναι σημαντικό να δια-

σφαλίσετε ότι υπάρχει ο σωστός εξοπλισμός ασφαλείας και ότι

τηρούνται τυχόν ειδικές οδηγίες από τον κατασκευαστή των συ-

στημάτων πέδησης. Κατά την αντικατάσταση τακακιών φρένων

υπάρχει πάντα σκόνη και γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να λαμ-

βάνονται όλες οι προφυλάξεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα πέδησης

κάνετε πάντα χρήση των ΜΑΠ και εκτελείτε τις εργασίες μόνο σε

οχήματα που είναι ανυψωμένα με ασφαλές σύστημα ανύψωσης

και όχι με γρύλο.

Ο υψηλότερος κίνδυνος μόλυνσης από τη σκόνη είναι κατά την

αφαίρεση των τακακιών των φρένων και τον καθαρισμό των

σχετικών εξαρτημάτων για την προετοιμασία της τοποθέτησης

των νέων φρένων. Ο καθαρισμός αυτών των προϊόντων σε μια

χημική εγκατάσταση πλύσης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος

για την αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους αυτής της σκόνης,

μειώνοντας παράλληλα την πιθανότητα επικάθισης αερομετα-

φερόμενης σκόνης.

■■ Σωστός εξοπλισμός

Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει κανείς είναι να

επιβεβαιώσει ότι έχουν τοποθετηθεί τάκοι στους

τροχούς του οχήματος. Είναι επίσης ζωτικής σημα-

σίας να λυθεί η εφεδρική πέδη και η πέδη στάθ-

μευσης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα φρένα

προσωρινής συγκράτησης. Βεβαιωθείτε ότι η πίεση

του αέρα τροφοδοσίας του συστήματος πέδησης

είναι >6,5 bar και, όπου είναι δυνατόν, συνδέστε μια

εξωτερική παροχή αέρα για να διασφαλίσετε ότι

διατηρούνται οι πιέσεις του συστήματος.

Σημαντικό! Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες των κατα-

σκευαστών των οχημάτων και εργάζεστε στο σύ-

στημα πέδησης μόνο εάν είστε πλήρως

εκπαιδευμένοι για αυτό.

Στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε με την αφαί-

ρεση του τροχού χρησιμοποιώντας τα σωστά εργα-

λεία.

■■ Πριν από την έναρξη των εργασιών

Μόλις αφαιρεθεί ο τροχός, θα φανεί η θέση της δαγκάνας. Ο προ-

σανατολισμός της δαγκάνας θα διαφέρει πάντα, ανάλογα με τις απαι-

τήσεις ενός άξονα ή του οχήματος.

Ξεκινήστε τη διαδικασία αφαιρώντας το ελατηριωτό κλιπ και τη ρο-

δέλα πριν χαμηλώσετε το εξάρτημα συγκράτησης και αποσυνδέσετε

τον πείρο. 

■■ Έναρξη αφαίρεσης τακακιών
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Αφού τοποθετήσετε τα νέα τακάκια, θα πρέπει να ελέγξετε το διά-

κενο σύμφωνα με το εγχειρίδιο σέρβις του κατασκευαστή του συ-

στήματος πέδησης. Είναι σημαντικό αυτή η μέτρηση να λαμβάνεται

με χρήση ενός φίλερ και να είναι μεταξύ 0,6-1,2 mm, καθώς οποι-

αδήποτε άλλη τιμή μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Εάν το διά-

κενο είναι πολύ μεγάλο, υπάρχει πιθανός κίνδυνος βλάβης των

φρένων και, εάν είναι πολύ μικρό, υπάρχει πιθανότητα υπερθέρ-

μανσης, η οποία με τη σειρά της θα προκαλέσει ζημιά στα φρένα.

Εάν το διάκενο είναι μεγαλύτερο από 1,2mm, θα πρέπει να ελέγξετε

τον ρυθμιστή ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο σέρβις της Knorr. Μόλις

επιτευχθούν οι μετρήσεις, μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το πώμα

ρύθμισης και τη βάση συγκράτησης, προτού αντικαταστήσετε το

ελατηριωτό κλιπ.

Τέλος, επανατοποθετήστε τους τροχούς χρησιμοποιώντας τα σωστά

εργαλεία και ανατρέξτε στις συστάσεις του κατασκευαστή για να

βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι απαιτούμενες ρυθμίσεις ροπής.

■■ Ολοκλήρωση της αντικατάστασης

Τα τακάκια των φρένων πρέπει να αντικαθίστανται μόνο σε σετ αξόνων. Πριν από την τοποθέτηση, ο φορέας και οι βάσεις

των τακακιών πρέπει να καθαριστούν και να εξεταστούν για να διασφαλιστεί ότι τα τακάκια θα τοποθετηθούν σωστά, τόσο

κατά την αρχική τοποθέτηση όσο και σε περίπτωση μετέπειτα τοποθέτησης.

Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας μια συρμάτινη βούρτσα, μια λίμα ή μια ξύστρα, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή,

έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν προκαλείται ζημία στα τακάκια των φρένων κατά τη διαδικασία.

Ανάλογα με την εφαρμογή και τη λειτουργία των φρένων, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα κατάλληλο λιπαντικό για τα

στηρίγματα του φορέα και τα σημεία επαφής. Στη TMD Friction συνιστούμε τη χρήση του Ceratec: είναι ζωτικής σημασίας

να αποφεύγεται οποιαδήποτε πιθανή μόλυνση των επιφανειών των τακακιών φρένων.

Κατά τη λίπανση, βεβαιωθείτε ότι οι περιοχές του φορέα είναι καθαρές και απαλλαγμένες από διάβρωση και φροντίστε να

μην χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητα λιπαντικού, καθώς αυτό θα συλλέξει υπολείμματα φθοράς και ρύπους από το δρόμο.

Πριν τοποθετήσετε τα τακάκια που έχετε προηγουμένως λιπάνει, βεβαιωθείτε ότι όλα τα ωστήρια έχουν τυλιχτεί πλήρως,

περιστρέφοντας τον προσαρμογέα διάτμησης αριστερόστροφα. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το εσωτερικό τακάκι ωθώντας τη

δαγκάνα μακριά από εσάς και, αφού το τοποθετήσετε, τραβήξτε τη δαγκάνα προς το μέρος σας για να τοποθετήσετε το εξω-

τερικό τακάκι. Μόλις τοποθετηθεί, τυλίξτε τον ρυθμιστή με τον προσαρμογέα διάτμησης δεξιόστροφα έως ότου έρθει σε

επαφή με τα τακάκια και το δισκόφρενο, προτού περιστρέψετε τον ρυθμιστή αριστερόστροφα κατά τρία κλικ.

■■ Αντικατάσταση των τακακιών φρένων

Στη συνέχεια, σύρετε προς τα έξω και αφαιρέστε τη βάση συγ-

κράτησης πριν αποσυνδέσετε τυχόν εξαρτήματα του αισθητήρα

που έχουν φθαρεί, όπως απαιτείται. Κατά την αφαίρεση της βάσης

συγκράτησης, είναι σημαντικό τα τακάκια να μην εξέχουν από τη

δαγκάνα.

Αφού αποσυνδεθεί, τραβήξτε το πώμα ρύθμισης χρησιμοποιών-

τας τη γλωττίδα, διασφαλίζοντας ότι ο προσαρμογέας διάτμησης

παραμένει στη θέση του. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εργα-

λεία κατά την αφαίρεση του πώματος ρύθμισης, καθώς αυτό

μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα στοιχεία στεγανοποίησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο προσαρμογέας διάτμησης

είναι ακριβώς αυτό που φανερώνει η ονομασία του και, σε πε-

ρίπτωση προβλήματος κατά την αναπροσαρμογή, ο προσαρμο-

γέας θα παρουσιάσει βλάβη, διασφαλίζοντας ότι τα εσωτερικά

εξαρτήματα της δαγκάνας δεν έχουν υποστεί ζημιά.

Υπάρχουν διαθέσιμοι ψεύτικοι μη γνήσιοι προσαρμογείς διάτμη-

σης, γεγονός που με τη σειρά του θα μπορούσε να προκαλέσει

δαπανηρές και περιττές ζημιές.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να τυλίξετε πλήρως τα συγκροτήματα

ωστηρίου και του ελαστικού καλύμματος περιστρέφοντας τον

ρυθμιστή και τον προσαρμογέα διάτμησης αριστερόστροφα. Κατά

τη διαδικασία αυτή θα ακούσετε έναν δυνατό θόρυβο.

Στη συνέχεια, μπορείτε να ξεκινήσετε να αφαιρείτε το εξωτερικό

φρένο σύροντας τη δαγκάνα προς το μέρος σας και κατόπιν αφαι-

ρώντας το εσωτερικό φρένο σύροντας τη δαγκάνα μακριά από

εσάς.

τεχνικό θέμα «
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Μια πρόκληση της Valeo

για αναδάσωση στην Ελλάδα  

Η Valeo ξεκινά μια πρόκληση για τους πελάτες της στην Ελλάδα: να αναλάβουν πραγματική δράση

μαζί για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές που προκάλεσαν οι πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα το 2021. 

Το καλοκαίρι του 2021, η Ελλάδα χτυπήθηκε από πολ-

λές πυρκαγιές που έπληξαν έκταση που ξεπερνά τα

120.000 εκτάρια δάσους. Σε απάντηση της καταστρο-

φής που προκλήθηκε, η πρόκληση της Valeo στοχεύει

στην υποστήριξη της περιοχής με συγκεκριμένο

τρόπο που περιλαμβάνει ενεργά διανομείς και συνερ-

γεία: για κάθε 50 κιλά προϊόντων V a l e o που παρα-

δίδονται τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο του

2021, η Valeo θα φυτέψει ένα δέντρο στον Αρωνά

Κατερίνης στα βορειοανατολικά της Ελλάδας. 

Το 2017, ο Valeo δεσμεύτηκε να υποστηρίξει το έργο

της R e f o r e s t ' A c t i o n , μιας κοινωνικής επιχεί-

ρησης, η αποστολή της οποίας είναι να διατηρήσει, να

αποκαταστήσει και να φυτέψει δάση σε όλο τον κόσμο

ως μέρος μιας αυθεντικής, βιώσιμης απάντησης στις

προκλήσεις του κλίματος και της βιοποικιλότητας,

συνδέοντάς τα με τα τοπικά κοινωνικά και οικονομικά

θέματα. Η αποκατάσταση των δασών είναι ζωτικής

σημασίας για το μέλλον – τα δάση είναι οι κύριοι χερ-

σαίες δεξαμενές άνθρακα, αποτελούν το 80% της χερ-

σαίας βιοποικιλότητας και υποστηρίζουν το 25% του

παγκόσμιου πληθυσμού. Χάρη σε αυτήν την πρωτο-

βουλία, η Valeo υπολογίζει να φυτέψει 5.000 δέντρα. 

Στόχος αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη της τοπικής

βιοποικιλότητας με τη φύτευση πέντε διαφορετικών

ειδών δέντρων - της Ουγγρικής Βελανιδιάς, του

Oriental Charm, του Fraxinus ornus, της Φλαμουριάς

και του Πλατανιού - σε ένα οικόπεδο 20.000 στρεμμά-

των στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αυτό το νέο

βιώσιμο δάσος θα τροφοδοτήσει τη βιομηχανία ξύλου,

θα αυξήσει τη βιοποικιλότητα στην περιοχή δημιουρ-

γώντας πολυάριθμα καταφύγια για την άγρια ζωή και

θα προστατεύσει τις γύρω περιοχές από φυσικούς

κινδύνους όπως ισχυρούς ανέμους, πλημμύρες και

κατολισθήσεις. 

Η Valeo θέλει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην

αποκατάσταση των περιοχών που έχουν πληγεί από

τις πυρκαγιές, συνεργαζόμενη με τους πελάτες της και

συνεργεία για να έχει ουσιαστική επίδραση στο περι-

βάλλον. 

Αυτή η πρωτοβουλία είναι επίσης μια συγκεκριμένη

απεικόνιση του DNA της Valeo: για την ανάπτυξη τε-

χνολογιών που οδηγούν την κινητικότητα προς πιο

καθαρές, έξυπνες και ασφαλέστερες λύσεις. Πριν από

δέκα χρόνια, η Valeo αγκάλιασε τη μείωση των εκ-

πομπών CO2 ως στρατηγική κινητήρια δύναμη ανά-

πτυξης, με αποτέλεσμα σήμερα οι τεχνολογίες

μείωσης του άνθρακα να αντιπροσωπεύουν σχεδόν

το 60% της ροής των εσόδων της. Ταυτόχρονα, η Valeo

έχει υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να

περιορίσει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της

στο περιβάλλον. Χάρη σε αυτή τη μοναδική τοποθέ-

τηση, η Valeo αναγνωρίζεται σήμερα ως η πιο βιώ-

σιμη εταιρεία στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας

από όλους τους κορυφαίους οργανισμούς και βαθμο-

λογίες. 






