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Ενημέρωση: 

ΟΦΑΕ- Έντονη δυσαρέσκεια κι αγανάκτηση για

τον κρατικό μηχανισμό και την κατάσταση στο

εθνικό δίκτυο

Ενημέρωση: Υπουργείο Μεταφορών

Με 710 νέα λεωφορεία το λεκανοπέδιο

Ενημέρωση: Μεταχειρισμένα φορτηγά

Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις

Ηλεκτροκίνηση: 

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης στην Ελλάδα

Τεχνολογία: 
Αlcohol Antilock

Κλειδώνει τον κινητήρα αν ο  επαγγελματίας
οδηγός είναι υπό την επήρεια του αλκοόλ

Παρουσίαση: 
Volvo FE electric

Ιδανική αυτονομία

Παρουσίαση: 
Νissan Primastar

Ο σταρ των μεταφορών

Παρουσίαση: 
Ford Ranger

Tα όπλα του στον χώρο φόρτωσης
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Απαγορεύεται η αναπαραγωγή κειμένων

ή φωτογραφιών χωρίς προηγούμενη

γραπτή άδεια του εκδότη

Οι απόψεις των αρθρογράφων

και των συνεντευξιαζόμενων δεν εκφράζουν

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

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

 Τα πολλά και «συσσωρευμένα» προβλήματα των ανθρώπων που ασχολούνται με τον τομέα της μετα-

φοράς φαίνεται ότι παραμένουν απροσπέλαστα. Σήμερα, αρκετές εταιρείες από τον χώρο της επισκευής

φορτηγών, του σέρβις και των ανταλλακτικών στα επαγγελματικά οχήματα βιώνουν μια πολύμηνη

πτώση του κύκλου των εργασιών τους, όντας αποτέλεσμα του κορονοϊού – που έχει βάλει σε δύσκολο

λούκι των χώρο των μεταφορών – όσο και των ανατιμήσεων, που έχει δυσκολέψει πολύ το έργο των

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Χερσαίας Μεταφοράς.

Και σαν να μην έφτανε η οικονομική δυσπραγία, έρχεται και ένας μόνιμο "πονοκέφαλος", αυτός της αύ-

ξησης των καυσίμων, που έχει δυσκολέψει το έργο των επιχειρήσεων. Η ...έκρηξη τιμών στα ράφια, σε

κάθε τομέα,  έχουν φέρει δύσκολες εξισώσεις και στον τομέα της χερσαίας μεταφοράς, όπου η μετακύλιση

της αύξησης των καυσίμων στους πελάτες από το μεταφορικό κόσοτς δείχνει να είναι δύσκολη και μάλλον

επισφαλής.

Σαφώς, ο κλάδος γεννάει – και αποζητά – τον πολυπόθητο εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων στον τομέα

της μεταφοράς, με νέα, εξηλεκτρισμένα μεταφορικά μέσα, φορτηγά που θα μπαίνουν στην πρίζα, βαν που

θα φουλάρουν με ρεύμα.

Το 2022 θα είναι μια χρονιά γεμάτη νέα προϊόντα από τον κατασκευαστικό κλάδο των φορτηγών, αλλά και

των πιο ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων πο θα μπουν στη ζωή των αυτοκινητιστών, ακόμη και αν οι

δυσκολίες έχουν «παγώσει» τις πρωτοβουλίες για αλλαγή σελίδας προς το καλύτερο.

Άλλωστε, σε λίγους μήνες «ξεκλειδώνει» η νέα τουριστική εποχή, κινητήριος μοχλός της Ελληνικής

Οικονομίας, που θα φουλάρει με έργο τον κόσμο της μεταφοράς, των σέρβις, των ανταλλακτικών και όσοι

ζουν στον κλάδο που ζουν εκατοντάδες, χιλιάδες επιχειρηματίες.

Καλή σας ανάγνωση και αποδοτικές επιχειρηματικές κινήσεις.

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

«Μέχρι πότε τα φορτηγά θα χρησιμοποιούνται ως το εξιλαστήριο θύμα από όλους τους ιθύνοντες

που φοβούνται να αναλάβουν την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους;»

“

OΦΑΕ: Κρατικός μηχανισμός κι εθνικό δίκτυο

Η ΟΦΑΕ εκπροσωπώντας περισσότερους από 7.000 ιδιοκτή-

τες φορτηγών οχημάτων Δ.Χ. κι επιπλέον περισσότερους από

4.000 ιδιοκτήτες Τουριστικών Λεωφορείων Δ.Χ., εκφράζει την

έντονη δυσαρέσκεια και αγανάκτησή της για τις απαράδεκτες

σκηνές και καταστάσεις που διαδραματίστηκαν την προηγού-

μενη εβδομάδα στην καρδιά της πρωτεύουσας της χώρας

μας, όπου λειτουργεί ένα από τα πλέον σύγχρονα  οδικά δί-

κτυα της Ευρώπης. Εικόνες που δεν αρμόζουν σε καμία πε-

ρίπτωση σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με υψηλό

συντελεστή φορολογίας, με σύγχρονο οδικό δίκτυο και με τα

υψηλότερα οδικά τέλη στην Ευρώπη! 

Μετά την απίστευτη ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών που βρέ-

θηκαν ξαφνικά εγκλωβισμένοι για πολλές ώρες στα οχήματά

τους ενώ οδηγούσαν σε κάποιους από τους πιο κεντρικούς

οδικούς άξονες της Αθήνας - στους οποίους εκφράζουμε την

αμέριστη συμπαράστασή μας - οφείλουμε να αναφερθούμε

και στην διαρκή και αναίτια ταλαιπωρία των επαγγελματιών

οδηγών, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά εγκλωβισμένοι όχι

μόνο στην περιοχή της Αττικής, όπου επικρατούσαν τα ακραία

καιρικά φαινόμενα, αλλά και σε πολλά άλλα τμήματα του

εθνικού οδικού δικτύου, ακόμα και σε περιοχές όπου επι-

κρατούσε... ηλιοφάνεια! 

■  Έντονη δυσαρέσκεια κι αγανάκτηση 

για την κατάσταση που επικρατεί στο εθνικό δίκτυο

ΟΦΑΕ
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“

OΦΑΕ: Κρατικός μηχανισμός κι εθνικό δίκτυο

Ο λόγος για τους άσκοπους περιορισμούς στην κυκλοφορία

των βαρέων οχημάτων στο εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας

που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια καταχρηστικά με την

παραμικρή πρόγνωση για χιονόπτωση στην χώρα. Τα φορ-

τηγά οχήματα αν και οι βασικοί χρήστες του οδικού δικτύου

που καταβάλουν υπέρογκα ποσά σε οδικά τέλη, αποτελούν

το «εξιλαστήριο θύμα» των αρμόδιων Αρχών για την οδική

ασφάλεια και την κυκλοφορία στους δρόμους της χώρας,

παίρνοντας ως δεδομένο πως η κυκλοφορία των βαρέων

οχημάτων σε περίπτωση χιονόπτωσης, θέτει σε κίνδυνο την

οδική ασφάλεια. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία, ούτε και

εξειδικευμένοι εμπειρογνώμονες για να αποδείξουν το αντί-

θετο, αρκεί κανείς να δει τι συμβαίνει στις χώρες του βορρά,

όπου οι χιονοπτώσεις αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στην

καρδιά του χειμώνα κι όλοι αντιλαμβάνονται πως η κυκλο-

φορία των βαρέων οχημάτων στο χιονισμένο οδικό δίκτυο,

βοηθάει στο λιώσιμο του χιονιού λόγω του μεγάλου όγκου

και του βάρους των φορτηγών οχημάτων, τα οποία όχι μόνο

δεν απειλούν, αλλά συμβάλλουν στον περιορισμό της ολισθη-

ρότητας του οδοστρώματος. 

Η Ελλάδα έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις τα τελευταία χρόνια

στην κατασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δι-

κτύου και πλέον δεν υπολειπόμαστε υποδομών έναντι λοι-

πών ευρωπαϊκών χωρών, υπολειπόμαστε όμως

οργάνωσης, τεχνογνωσίας και ετοιμότητας του κρατικού μη-

χανισμού για την αντιμετώπιση ανάλογων έκτακτων συνθη-

κών, όπως ήταν η κακοκαιρία «Ελπίς» που έπληξε μεταξύ

άλλων και τον Νομό Αττικής.
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“

OΦΑΕ: Κρατικός μηχανισμός κι εθνικό δίκτυο

Ζητούμε από κάθε αρμόδιο φορέα που ενεπλάκη στην

λήψη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ενόψει της κακοκαιρίας,

την οποία είχαν προβλέψει εγκαίρως οι μετεωρολόγοι, να

αναλάβει την ευθύνη για τον εγκλωβισμό πολλών συναδέλ-

φων μας σε έναν από τους πλέον σύγχρονους αυτοκινητο-

δρόμους της χώρας όπως είναι η Αττική Οδός, καθώς

επίσης για την άσκοπη ακινητοποίηση χιλιάδων φορτηγών

οχημάτων, ημεδαπών και αλλοδαπών, κατά μήκος της

ΠΑΘΕ ακόμα και σε απόσταση 500χλμ από τον Νομό Αττική,

όπως συνέβη στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης και σε όλο το

μήκος της διαδρομής προς Αθήνα. Η άσκοπη ταλαιπωρία

των επαγγελματιών οδηγών, αλλά και τα προβλήματα που

προκύπτουν στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυ-

σίδας, εξαιτίας των καταχρηστικών αυτών περιοριστικών

μέτρων, είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς οργάνωσης και της

αναποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού. 

Επιπλέον, ζητούμε από κάθε αρμόδιο φορέα να επανεξε-

τάσει την εφαρμογή άσκοπων περιοριστικών μέτρων στην

κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων, που δεν αρμόζουν

στην σημερινή εικόνα του εθνικού οδικού δικτύου, χρησι-

μοποιώντας ως πρόσχημα την οδική ασφάλεια και να ξεκι-

νήσει ο διάλογος με τους συναρμόδιους φορείς, καθώς

επίσης και η συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών από

χώρες όπου πράγματι τα έχουν καταφέρει στην διασφάλιση

της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων καθόλη την διάρ-

κεια των χειμερινών μηνών, προκειμένου να αντιμετωπί-

σουμε αποτελεσματικά τις έκτακτες καταστάσεις στο άμεσο

μέλλον και να μην επαναληφθούν οι απαράδεκτες σκηνές

που διαδραματίστηκαν στους κεντρικούς οδικούς άξονες

της χώρας μας εν έτει 2022! 
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■ Mε 710 νέα λεωφορεία το λεκανοπέδιο

“

Με 710 νέα λεωφορεία το λεκανοπέδιο

Όσον αφορά στη σταδιακή απόσυρση των Μέσων Μαζικής

Μεταφοράς από την κυκλοφορία τη Δευτέρα, ο κ.

Καραμανλής επισήμανε ότι: «Πήραμε μία δύσκολη από-

φαση», η οποία όμως ήταν απολύτως αναγκαία. Και αυτό

διότι όπως εξήγησε: «Στις δύο με δύο και μισή το μεσημέρι,

είδαμε ότι τα καιρικά φαινόμενα ήταν ανεξέλεγκτα, είδαμε

ότι οι δρόμοι μέσα στο λεκανοπέδιο της Αττικής είχαν πολλά

προβλήματα. Δεν μπορούσαμε να ρισκάρουμε να έχουμε

προβλήματα με τα λεωφορεία, να διπλώσει παραδείγματος

χάριν ένα λεωφορείο. Οπότε πήραμε την απόφαση να απο-

σύρουμε τα λεωφορεία».

«Δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να αποκαταστή-

σουμε και όλες τις άλλες γραμμές. Δεν καθόμαστε με σταυ-

ρωμένα τα χέρια», τόνισε και υπογράμμισε ότι: «Τα Μέσα

Μαζικής Μεταφοράς αρχίζουν και λειτουργούν. Όπου υπάρ-

χουν προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε. Εάν υπάρχει πρό-

βλημα, πρώτα βάζουμε την ασφάλεια των επιβατών και των

πολιτών».

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών

Στην αποκατάσταση της λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς 

μετά την κακοκαιρία Ελπίδα, με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών,

αλλά και στην απόδοση ευθυνών σε Αττική Οδό και ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναφέρθηκε 

ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής. 
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“
Με 710 νέα λεωφορεία το λεκανοπέδιο

Ο κ. Καραμανλής απάντησε άλλωστε στην κριτική της αντι-

πολίτευσης για την απόσυρση των Μέσων Μαζικής

Μεταφοράς τη Δευτέρα. «Εάν έβγαιναν τα λεωφορεία και

γινόντουσαν ατυχήματα και δημιουργούνταν περισσότερα

προβλήματα, θα ήμασταν υπόλογοι», επισήμανε και τόνισε

ότι: «Αυτή η Κυβέρνηση βάζει σε πρώτο πλάνο και σε

πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πολιτών».

Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι η Κυβέρνηση ζήτησε μία

ειλικρινή συγγνώμη από τους συμπολίτες που ταλαιπωρή-

θηκαν, αλλά και ότι για πρώτη φορά Κυβέρνηση ζήτησε από

ιδιωτικές εταιρείες, την Αττική Οδό και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να

καταβάλουν από 2.000 ευρώ και 1.000 ευρώ αντίστοιχα σε

οδηγούς και επιβάτες. Τόνισε όμως ότι αυτό φυσικά και δε

φτάνει, αλλά πρέπει το κράτος να μετουσιώνει σε συγκε-

κριμένες πολιτικές πράξεις τις δεσμεύσεις προς τους πολί-

τες.

«Δεν κρύβουμε τα πράγματα κάτω από το χαλί. Όπως καλά

γνωρίζετε, η Αττική Οδός και οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι

ανήκουν σε ιδιώτες, οι οποίοι έχουν μία σύμβαση παραχώ-

ρησης και πολύ συγκεκριμένες ευθύνες», σημείωσε ο

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ανέφερε ότι με το

νόμο 4663 του 2020 η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει για

πρώτη φορά ένα πλαίσιο κυρώσεων.

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε μάλιστα ότι: «Πέρα από τη

χρηματική καταβολή που θα δοθεί, δεν παραιτείται - και

αυτό πρέπει να το κάνουμε σαφές - κανένας από τίποτα. Τα

χρήματα αυτά θα δοθούν άμεσα και από εκεί και πέρα,

όποιος πολίτης θέλει να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, είναι

ελεύθερος να το κάνει».

Σημείωσε επίσης ότι το Υπουργείο Υποδομών και

Μεταφορών θα εξετάσει για ποιο λόγο υπήρξαν προβλή-

ματα στην Αττική Οδό και η αρμόδια επιτροπή, που έχει ήδη







συσταθεί, θα παραδώσει εντός 25 ημερών το πόρι-

σμα και θα υπάρξουν αυστηρές κυρώσεις όπου

πρέπει.

Όσον αφορά στο σιδηρόδρομο, εξήγησε ότι πρό-

βλημα λόγω κακοκαιρίας δημιουργήθηκε με τέσσε-

ρις αμαξοστοιχίες, υπενθύμισε ότι θα δοθεί

αποζημίωση 1.000 ευρώ στους επιβάτες και τόνισε

ότι: «Έρευνα θα διεξαχθεί και εκεί και με πολύ με-

γάλη ψυχραιμία, θα αποδοθούν ευθύνες εκεί που

πρέπει».

Ως προς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε να

αποφευχθούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, ο

κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι ήδη ο κ. Μητσοτάκης

αναφέρθηκε στο υπουργικό συμβούλιο στο συντο-

νισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, που είναι

το κράτος, υπουργεία, η περιφέρεια και οι δήμοι.
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 ενημέρωση

Να υπενθυμίσουμε πως το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε ανακοινώσει ότι από από τις 27 Ιανουαρίου

όσα Φορτηγά Δημοσίας Χρήσης μεταβιβάζονταν και πληρούσαν την οδηγία ρύπων Euro 3 ή και παλαιότερες θα

έπρεπε ο νέος ιδιοκτήτης να αντικαταστήσει το φορτηγό με νεότερο το οποίο θα πληροί τουλάχιστον την οδηγία ρύπων

Euro 4.

■ Τι αλλάζει στις μεταβιβάσεις

Μεταχειρισμένα Φορτηγά

Αλλάζουν όλα στον τρόπο μεταβίβασης των παλαιών φορτηγών, και στην εισαγωγή,

σύμφωνα με το Υπουργείο Μεταφορών. Και όλα αυτά, μετά από τις, πολύχρονες,

αθρόες αγορές μεταχειρισμένων φορτηγών που πληρούν την επίσης παλαιά οδηγία

ρύπων Euro 4 ή την μετατροπή των παλαιών φορτηγών σε Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης

που δεν απαγορεύεται η χρήση τους.
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“

Mεταβιβάσεις Μεταχειρισμένων Φορτηγών

Η ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία με δεδομένο ότι μεγάλος

αριθμός αυτής της κατηγορίας των οχημάτων μπορού-

σαν μεν να κυκλοφορούν και να επαναταξινομούνται

σαν Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης, αλλά δεν θα μπορού-

σαν να μεταβιβαστούν ή να ενσωματωθούν σε υπό σύ-

σταση μεταφορικές εταιρείες μετά τις 27 Ιανουαρίου

2022, καθώς ο νέος κάτοχος θα έπρεπε να τα αντικατα-

στήσει υποχρεωτικά με Euro 4.

Προφανώς η πολιτική ηγεσία του υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα ο υφυπουρ-

γός κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος διαπίστωσε ότι η εφαρ-

μογή της νέας νομοθεσίας θα οδηγήσει σε περαιτέρω

επιβάρυνση του περιβάλλοντος οπότε και ακύρωσε την

εφαρμογή της μέχρι την έκδοση της νέας νομοθετικής

ρύθμισης.

Με αυτό τον τρόπο ικανοποιήθηκε και ένα πάγιο αίτημα

των μεταφορέων, κατόχων οχημάτων αυτής της κατη-

γορίας.

Ειδικότερα η εγκύκλιος αναγράφει ότι: «Σχετικά με

την υποχρεωτική αντικατάσταση ΦΔΧ με οχήματα τε-

χνολογίας Euro IV κατόπιν μεταβίβασης:

1.To άρθρο 14 παρ. 3 του ν. 3887/2010 ορίζει ότι σε πε-

ρίπτωση μεταβίβασης μετά τις 27 Ιανουαρίου 2022

άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος

του ν. 3887/2010 (30/9/2010), ο νέος κάτοχος υποχρε-

ούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης τε-

χνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων

τουλάχιστον Euro 4. Από την υποχρέωση εξαιρούνται

οι μεταβιβάσεις από κληρονομική αιτία.

2.Λαμβάνοντας υπ’ όψιν:

(α) ότι από την εφαρμογή της ρύθμισης, μεγάλος αριθ-

μός ΦΔΧ κατηγορίας EURO III και παλαιότερης τεχνο-

λογίας με ΜΑΜΦΟ άνω των 3,5 τόνων αναμένεται να

επαναταξινομηθούν ως φορτηγά ιδιωτικής χρήσης

(ΦΙΧ), λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης απαγόρευσης τα-

ξινόμησης για τα ΦΙΧ,
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 ενημέρωση

(β) ότι η εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης επιβαρύνει μο-

νομερώς τις μεταφορικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις λοι-

πές εμπορικές επιχειρήσεις που διαθέτουν βαρέα οχήματα

αυτής της τεχνολογίας, οι οποίες συμβάλλουν ανάλογα στην

περιβαλλοντική επιβάρυνση από τον τομέα μεταφορών,

(γ) ότι το πρότυπο εκπομπών καυσαερίων Euro IV είχε προ-

βλεφθεί το έτος 2010 και έχει ήδη ξεπεραστεί από νεότερα

πρότυπα, που θα πρέπει να προωθηθούν νομοθετικά στο

πλαίσιο του στόχου του Υπουργείου για τη μείωση του πε-

ριβαλλοντικού αποτυπώματος στις οδικές μεταφορές και

(δ) ότι η εφαρμογή της διάταξης αναμένεται να αυξήσει το

αγοραστικό ενδιαφέρον για βαρέα οχήματα κατηγορίας

Euro IV, κάτι που δεν είναι σε συνάφεια με τις λοιπές περι-

βαλλοντικές πολιτικές, όπως ο ν.4710/2020 (Α’ 142) για την

προώθηση της ηλεκτροκίνησης και (ε) ότι υπάρχει επεί-

γουσα ανάγκη μη εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 14

παρ. 3 ν.3887/2010 από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες

Μεταφορών έως την επικείμενη νομοθετική τροποποίησή

της, για την αποφυγή μη αναστρέψιμης επιβάρυνσης των

μεταφορικών επιχειρήσεων που θα προβούν σε μεταβί-

βαση/εταιρικό μετασχηματισμό κατά το χρονικό διάστημα

που θα μεσολαβήσει έως την τροποποίηση.

Κατόπιν τούτου η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 v.3887/2010

δεν εφαρμόζεται ενόψει νομοθετικής ρύθμισης.

“

Mεταβιβάσεις Μεταχειρισμένων Φορτηγών
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Για την ηλεκτροκίνηση ως βασικό πυλώνα ανάπτυξης των μεταφορών 

στην Ελλάδα μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 

κ. Κώστας Καραμανλής, στο 5ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης.

Πρώτος άξονας του σχεδιασμού του Υπουργείου

Υποδομών και Μεταφορών αποτελεί η ανανέωση

του γερασμένου στόλου των αυτοκινήτων στην

Ελλάδα. Σε όλα τα επίπεδα: Ι.Χ., ταξί, αστικές συγκοι-

νωνίες.

Ο κ. Καραμανλής ανακοίνωσε στο πλαίσιο αυτό ότι:

“Ειδικά για τα ταξί ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μία

δεύτερη ενίσχυση, να ξεκινήσουμε ένα νέο πρό-

γραμμα ‘Πράσινα Ταξί’, το οποίο είναι ενταγμένο στο

Ταμείο Ανάκαμψης και χρηματοδοτεί την αντικατά-

σταση παλαιών ρυπογόνων Ταξί με αμιγώς ηλε-

κτρικά. Και το σύνολο της επιδότησης για τα ταξί

μπορεί να ξεπερνά και τις 20.000 ευρώ, δηλαδή είναι

μία επιδότηση πάρα, πάρα πολύ σημαντική.

Παράλληλα, εκπονείται σχέδιο εγκατάστασης υπο-

δομών φόρτισης στις πιάτσες ταξί, με προτεραιότητα

σε αυτές που το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ το επιτρέπει

χωρίς να γίνει σημαντική επαύξηση ισχύος.”

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπενθύμισε

ότι τα κίνητρα που έχουν ήδη δοθεί για την αγορά ή

τη μίσθωση ηλεκτρικών Ι.Χ. και δίκυκλων, έχουν

επιφέρει αποτελέσματα: Το 2021 ταξινομήθηκαν

6.967 ηλεκτρικά αυτοκίνητα, όταν το 2019 είχαν ταξι-

νομηθεί μόλις 480. Το ποσοστό της αγοράς, από το

0,4% του 2019 εκτινάχθηκε σχεδόν στο 7%.

Επισήμανε ότι: “Σήμερα, σύμφωνα με τα επίσημα

στοιχεία της Ε.Ε., η Ελλάδα είναι η χώρα της Ε.Ε. με

το μεγαλύτερο ποσοστό μεταβολής στην αγορά ηλε-

κτρικών οχημάτων.”

Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε την μετάβαση στην

ηλεκτροκίνηση και στον τομέα των δημόσιων μετα-

φορών. “Ο διαγωνισμός για τα πρώτα 770 από τα

1.300 νέα λεωφορεία που έχουμε προκηρύξει και

βρίσκεται σε εξέλιξη είναι πλήρως εναρμονισμένος

με αυτό τον στόχο. Τα νέα λεωφορεία θα είναι αντιρ-

ρυπαντικής τεχνολογίας, είτε αμιγώς ηλεκτρικά, είτε

υβριδικά και CNG”, υπενθύμισε και επισήμανε πως

όταν βγουν στους δρόμους τα νέα οχήματα, η Αθήνα

θα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με τη μεγαλύτερη ανα-

λογία ηλεκτρικών λεωφορείων.
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ηλεκτροκίνηση «



Ο δεύτερος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ηλεκτροκίνηση -και

εξίσου σημαντικός- είναι οι υποδομές για εύκολη φόρτιση. Ένα ζήτημα, που όπως επισήμανε και ο κ.

Καραμανλής, απασχολεί και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε ότι από τα 58 δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης

που υπήρχαν πανελλαδικά το 2019, σήμερα έχουν φτάσει τα 1.200. “Δηλαδή, μέσα σε 2 χρόνια εικοσαπλα-

σιάσαμε τα σημεία φόρτισης”, σημείωσε και επισήμανε ότι σε αυτό συντέλεσε και η συμφωνία που πέτυχε

το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τους παραχωρησιούχους των βασικών αυτοκινητοδρόμων

στη χώρα μας.

“Σήμερα το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας μας διαθέτει κάλυψη με φορτιστές των 50kW και άνω, σε πυ-

κνότητα ως και 60χλμ”, τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: “Και βέβαια δεν σταματάμε εδώ. Στόχος μας

είναι το 2025 να έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο που θα προσεγγίζει τα 12.000 σημεία φόρτισης και το 2030 να

έχουμε φτάσει τους 25.000 φορτιστές πανελλαδικά.”

Ξεκινά επιδότηση για ηλεκτρικά ΤΑΧΙ

Ηλεκτροκίνηση
Βασικός πυλώνας ανάπτυξης
των μεταφορών στην Ελλάδα 





■ 1.200 σημεία φόρτισης πανελλαδικά

Προκειμένου δε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή

αξιοποίηση του δικτύου φόρτισης και η μέγιστη δι-

ευκόλυνση των χρηστών, τίθεται σε εφαρμογή ο τρί-

τος άξονας του σχεδίου του Υπουργείου Υποδομών

και Μεταφορών:

Η υλοποίηση του Μητρώου Υποδομών και Φορέων

Αγοράς Ηλεκτροκίνησης (Μ.Υ.Φ.Α.Η) που αναμένε-

ται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους

μήνες.“Το πρώτο βήμα είναι ότι συγκροτούμε μια

ηλεκτρονική βάση δεδομένων με όλες τις απαραί-

τητες πληροφορίες για το δίκτυο των δημοσίων προ-

σβάσιμων φορτιστών, όπως είναι που βρίσκονται,

■ Ηλεκτρονική βάση δεδομένων και εφαρμογή στο κινητό για τους φορτιστές
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ηλεκτροκίνηση «

δηλαδή η γεωγραφική τους θέση, η διαθεσι-

μότητα, το κόστος και ο τρόπος πληρωμής.

Και το δεύτερο βήμα είναι ότι θα παρέχουμε

σε κάθε ενδιαφερόμενο μια ειδική εφαρ-

μογή, ώστε να έχει ανά πάσα στιγμή πρό-

σβαση από το κινητό του σε όλες αυτές τις

πληροφορίες και να μπορεί να εξυπηρετήσει

τις ανάγκες του”, εξήγησε ο κ. Καραμανλής.

Τέταρτος άξονας του σχεδίου του

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για

την ηλεκτροκίνηση είναι ο εκσυγχρονισμός

των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους

χρήστες.

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι το

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει

ήδη προχωρήσει από τον Ιούλιο 2021 στην

έκδοση ΚΥΑ που προβλέπει τους όρους και

τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία συνερ-

γείων ηλεκτρικών οχημάτων. Ενώ σε εξέ-

λιξη βρίσκονται και οι διαδικασίες που θα

καθορίζουν τόσο τα απαιτούμενα προσόντα

για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος

του τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων, όσο και

τα σημεία ελέγχου ηλεκτρικών οχημάτων

στα ΚΤΕΟ.

Στο σημείο αυτό ο κ. Καραμανλής υπογράμ-

μισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν και

άμεσο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας. “Γιατί

η ηλεκτροκίνηση δημιουργεί ένα νέο οικο-

σύστημα ειδικοτήτων και εξειδικευμένων

τεχνικών υπηρεσιών που το επόμενο διά-

στημα αναμένουμε να δημιουργεί όλο και

περισσότερες νέες θέσεις απασχόλησης”,

σημείωσε.

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης των μεταφορών στην Ελλάδα 

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε επίσης ότι η αντικειμενική πραγματικότητα

είναι ότι η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν παρέλαβε τίποτα απολύτως χειροπιαστό

στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.

“Ως το 2019, ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα δεν υπήρχε καν ως θέμα στην ατζέντα. Ειδικά η προ-

ηγούμενη Κυβέρνηση δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα. Παρά το γεγονός ότι ήθελε να εμ-

φανίζεται ως «πράσινη» και φιλική προς το περιβάλλον…”, σχολίασε.

“Αντιθέτως, σήμερα, η Κυβέρνηση η δική μας, η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

εφαρμόζει ήδη πράσινες πολιτικές σε μία σειρά θεμάτων και ιεραρχούμε πολύ ψηλά τη λε-

γόμενη «πράσινη ατζέντα»”, πρόσθεσε ο κ. Καραμανλής.

Σχολίασε επίσης ότι: “Από την άλλη πλευρά, ίσως και εξαιτίας αυτής της αντιμετώπισης του

θέματος από την προηγούμενη κυβέρνηση, η επικρατούσα αντίληψη στη χώρα μας -κακά

τα ψέματα- ήταν πάνω κάτω ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί κάτι σαν περιττή πολυτέλεια. Ένα

«σπορ για λίγους».”

Και ο κ. Καραμανλής τόνισε: “Εμείς, λοιπόν, απαντάμε πως αν η ηλεκτροκίνηση μέχρι χτες

ήταν πράγματι για τους λίγους, αυτό αλλάζει και πρέπει να αλλάξει. Μία μετάβαση πιο φιλική

στο περιβάλλον και πιο οικονομική δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων.

Γι’ αυτό και κάθε μέρα που περνά, καταφέρνουμε να γίνεται όλο και περισσότερο προσβά-

σιμη η ηλεκτροκίνηση στους πολλούς. Ώστε μια μέρα, η ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας να

γίνει προσιτή σε όλους. Αυτός είναι ο τελικός μας στόχος. Και νομίζω ότι τα πρώτα σημάδια

είναι ότι θα τον καταφέρουμε.”

■ Η ηλεκτροκίνηση δεν μπορεί να είναι προνόμιο των λίγων 
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Και όμως, η τεχνολογία Alcohol Antilock εφαρμόζεται, 

σε αρκετές χώρες της Ευρώπης και ιδίως στους οδηγούς φορτηγών,

στην Σουηδία ενώ, θα επεκταθεί και σε άλλες χώρες, μιας και 

οι αυτοκινητοβιομηχανίες προωθούν το πρωτοπορο σύστημα, 

στα μοντέλα που θα παράγονται και θα παίρνουν έγκριση τύπου. 

Σήμερα, οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ αποκλεί-

ουν ρητά την έκδοση αδειών οδήγησης σε

άτομα που εξαρτώνται από το αλκοόλ μιας και

ε το 25% όλων των θανάτων από τροχαίες συγ-

κρούσεις στην ΕΕ εκτιμάται ότι σχετίζονται με το

αλκοόλ, οι παραβάτες που οδηγούν υπό την

επήρεια αλκοόλ και τα άτομα που εξαρτώνται

από το αλκοόλ μπορεί να καταλήξουν να αγνο-

ούν τις απαγορεύσεις και να οδηγήσουν ούτως

ή άλλως. 

Για τα άτομα και ιδίως για τους επαγγελματίες

οδηγούς που εξαρτώνται από το αλκοόλ, οι

ισχύοντες κανόνες της ΕΕ αποκλείουν αποτελε-

σματικά την πρόσβαση σε ένα από τα πιο απο-

τελεσματικά εργαλεία για την αποτροπή

επαναλαμβανόμενων αδικημάτων οδήγησης

υπό την επήρεια αλκοόλ: προγράμματα αποκα-

τάστασης με χρήση συστημάτων παρεμπόδισης

οδήγησης (alcohol interlocks). Αυτά επιτρέπουν

στους παραβάτες που οδηγούσαν υπό την επή-

ρεια αλκοόλ, να οδηγούν όσο το όχημά τους

είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή που τους εμ-




ποδίζει να οδηγούν μετά την κατανάλωση αλ-

κοόλ. Το ETSC αναφέρει ότι οι κανόνες της ΕΕ

πρέπει να επιτρέπουν στα εξαρτημένα από το

αλκοόλ άτομα να περιλαμβάνονται σε προ-

γράμματα με χρήση αυτών των συσκευών

όπου μπορούν  να συνεχίσουν να οδηγούν

υπό αυτούς τους περιορισμούς. 

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη

αιτία θανάτου στους νέους, ενώ, στους δρό-

μους της Ευρώπης, χάνονται κάθε χρόνο χι-

λιάδες ζωές, με βασικές αιτίες, την υπερβολική

ταχύτητα αλλά και την υπερβολική κατανά-

λωση αλκοόλ. Για αυτό το λόγο και το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει ακόμη πιο

σκληρά μέτρα, με στόχο την μείωση των τρο-

χαίων ατυχημάτων, ενώ, αναμένεται να γίνει

ακόμη πιο αυστηρό σε όσους αψηφούν τους

κινδύνους που ελλοχεύει η πλέον πιο επικίν-

δυνη συνήθεια χιλιάδων οδηγών: Να κρατούν

τιμόνι υπό την επήρεια του αλκοόλ. Οι αριθμοί

είναι αδιάψευστοι μάρτυρες: Σε πανευρω-

παϊκό επίπεδο, ένας στους τέσσερις θανάτους

που σημειώνονται στους δρόμους, οφείλονται

στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ,

στην Ελλάδα, το αλκοόλ αποτελεί μία από τις

κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τρο-

χαίων και σοβαρών τραυματισμών, και η

πρώτη αιτία θανάτων στους νέους. 

Για αυτό το λόγο και από τον Ιούλιο του 2022,

όλα τα νέα μοντέλα που θα αποκτούν έγκριση

τύπου σε κράτη – μέλη της ΕΕ θα πρέπει να

έχουν στον βασικό εξοπλισμό τους υποχρεω-

τικά το αλκοολόμετρο. Η συγκεκριμένη συ-

σκευή, θα υπάρχει σε όλα τα καινούργια,

μελλοντικά αυτοκίνητα όπου ο ρόλος του εν-

σωματωμένου συστήματος θα είναι να εντοπί-

ζει αν ο οδηγός έχει καταναλώσει μεγάλες

ποσότητες αλκοόλ ή όχι. 

τεχνολογία «
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Κλειδώνει τον κινητήρα αν ο επαγγελματίας οδηγός 
είναι υπό την επήρεια του αλκοόλ. 

Alcohol Antilock
Νέα τεχνολογία σε φορτηγά & Ι.Χ.







● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20128

Alcohol Antilock





■ Θα «κλειδώνει» τον κινητήρα στους οδηγούς υπό την επήρεια του αλκοόλ

Ειδικότερα, κατά την είσοδο του οδηγού στο αυτοκίνητο, και πριν εκκινήσει το όχημα με το

κλειδί, το αλκοολόμετρο, θα απαιτεί από τον οδηγό να φυσήξει στο ειδικό στόμιο ενός αναπνευ-

στήρα ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει κάνει χρήση αλκοόλ και αν είναι σε θέση να οδη-

γήσει (σύμφωνα με τα όρια που ισχύουν σε κάθε χώρα). Στην περίπτωση, που οδηγός βρεθεί

να έχει καταναλώσει αλκοόλ περισσότερο από ότι προβλέπει ο νόμος, τότε ο κινητήρας του αυ-

τοκινήτου δεν θα παίρνει μπροστά και το αυτοκίνητο θα μένει ακινητοποιημένο.  

Το Alcohol Interlock έρχεται μετά από μια θλιβερή έρευνα, που δείχνει, ότι, παρόλο που στην

Ευρώπη, πάνω από 30.000 οδηγοί έχουν στερηθεί το δίπλωμα τους, εξαιτίας την υπερβολικής

χρήσης του αλκοόλ, πάνω από το 30% αυτών – περίπου 10.000 οδηγοί – συνεχίζουν, να οδηγούν

χωρίς δίπλωμα!  Μάλιστα το 2024 η παρουσία των συστημάτων εντοπισμού κατανάλωσης αλ-

κοόλ θα είναι υποχρεωτική για όλα τα νέα αυτοκίνητο που θα πωλούνται στα κράτη-μέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

■Mηδέν ανοχή στην κατανάλωση αλκοόλ

Κάθε χρόνο, στους δρόμους της Ευρώπης

«χάνονται» πάνω από 20.000 άνθρωποι, με το

25% των θανάτων να προέρχεται από οδηγούς

που ήταν υπό την επήρεια του αλκοόλ. Για

αυτό το λόγο και η Ευρώπη στοχεύει κυρίως

στην μείωση της οδήγησης υπό την επήρεια

αλκοόλ,  και πλέον τα όρια του αλκοόλ να εκ-

μηδενιστούν και να μην παρέχεται κανένα πε-

ριθώριο σε όσους συνεχίζουν να οδηγούν

ακόμη και αν έχουν καταναλώσει το ελάχιστο.

Ήδη οι χώρες που έχουν ήδη μηδενικό όριο

στο αλκοόλ είναι η Τσεχία, η Ουγγαρία, η

Σλοβακία και η Ρουμανία. 

Στην Ελλάδα, ένας οδηγός θεωρείται ότι οδη-

γεί υπό την επήρεια μέθης όταν ανιχνεύεται

αλκοόλ  0,50 γρ./λτ. σε περίπτωση αιμοληψίας

ή 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκ-

πνεόμενου αέρα.  Τα πρόστιμα κυμαίνονται

από τα 200 ευρώ και μπορούν να φθάσουν,

ανάλογα με τα ποσοστά αλκοόλ, να φτάσουν τα

2.000 ευρώ έως και σε φυλάκιση. 
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“Εμάς, στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς μας βρίσκει σύμφωνους η εγκατάσταση του συστή-

ματος εντοπισμού των οδηγών που είναι υπό την επήρεια του αλκοόλ. Το Alcohol Intelock το υπερθεματίζουμε,

μιας και θα συμβάλλει, ώστε να μειωθούν οι οδηγοί που οδηγούν σε κατάσταση μέθης. Είναι πολύ σημαντικό,

να γνωρίζουμε, ότι, παρόλο που στην Ελλάδα, δεν είμαστε ένας λαός που έχει εθισμό με τον αλκοόλ, όπως στις

βόρειες χώρες της Ευρώπης, όμως, δυστυχώς, ακόμη δεν έχουν συνείδηση, ότι δεν πρέπει να πίνουμε και να

οδηγούμε. Ουσιαστικά, τα νέα αυτοκίνητα θα έχουν προεγκατάσταση να δεχθούν το νέο σύστημα, ενώ, πολύ

σημαντικό να αναφέρουμε, ότι το Alcohol Intelock εφαρμόζεται σε πολλές χώρες, όπως στους οδηγούς επαγ-

γελματικών οχημάτων στη Σουηδία, ενώ, στο Βέλγιο, για παράδειγμα, αν ένας οδηγός, που έχει στο παρελθόν

δεχθεί πρόστιμο επειδή οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, αν εντοπιστεί κατά τη διάρκεια της ποινής να οδηγεί

- και μάλιστα χωρίς δίπλωμα επειδή έχει αφαιρεθεί - τότε, εκτός από το πολύ βαρύ πρόστιμο, θα πρέπει, όταν

αποκτήσει δικαίωμα να οδηγήσει να εγκαταστήσει το συγκεκριμένο σύστημα στο αυτοκίνητο με δικό του κόστος” 

τεχνολογία «

Η Βάσω Δανέλλη Μυλωνά,πρόεδρος του ΙΟΑΣ ( Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς) αναφέρει, ότι, το νέο σύστημα

θα συμβάλλει σημαντικά στην οδική ασφάλεια. 



■ Πρόεδρος ΙΟΑΣ: 
“Δεν έχουμε συνείδηση ότι δεν πρέπει να πίνουμε και να οδηγούμε”



● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20130

VOLVO FΕ Electric
Ιδανική αυτονομία!
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Το φορτηγό 
των 400 κιλαβατόρων

με μπαταρίες 
υψηλής αποθήκευσης

παρουσίαση «



● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20132



Ο εξηλεκτρισμός των φορτηγών τρέχει 
με τους ίδιους ρυθμούς, που διαπιστώνουμε 

και στην κατηγορία των επιβατών. 
Σαφώς, το μεγάλο στοίχημα 

στην συγκεκριμένα κατηγορία, 
είναι η δυνατότητα, να κρατηθεί 

σε μεγάλα ...νούμερα, η αυτονομία, 
με «εχθρούς» την υψηλότερη

ικανότητα φόρτωσης.  

Σήμερα, πολλοί κατασκευαστές

φορτηγών προσθέτουν ολοένα

και περισσότερες εξηλεκτρι-

σμένες εκδόσεις φορτηγών,

Οπότε, το μεγάλο τους στοί-

χημα είναι η υψηλότερη ικανό-

τητα φόρτωσης, που θα φέρει

πιο ισχυρά συστήματα μετάδο-

σης κίνησης και αυτονομία

ιδανική να καλύψει τις ανάγκες

των μεταφορέων. Σήμερα, για

παράδειγμα, η Volvo προσφέ-

ρει έως και 300 χλμ. αυτονομία

με τη γκάμα ηλεκτρικών φορ-

τηγών της Volvo Trucks να

μπορεί να καλύψει περίπου το

45% όλων των εμπορευμάτων

που μεταφέρονται στην

Ευρώπη σήμερα, όπως προ-

κύπτει από μελέτες.

Και όλα αυτά με κοινό παρονο-

μαστή τις αποφάσεις της ΕΕ για

μείωση των κλιματικών επι-

πτώσεων από τις οδικές εμπο-

ρευματικές μεταφορές, οι

οποίες, σύμφωνα με επίσημες

στατιστικές, αντιπροσωπεύουν

σήμερα περίπου το 6% των συ-

νολικών εκπομπών CO2 στην

ΕΕ.

Σήμερα, το Volvo FE Electric

και το αδελφό της μοντέλο

Volvo FL Electric είναι πλήρως

ηλεκτρικά φορτηγά, ιδιαίτερα

κατάλληλα για διανομή πό-

λεων και συλλογή απορριμμά-

των. Η Volvo Trucks εκτελεί

επίσης δοκιμές στα ηλεκτρικά

βαρέα φορτηγά Volvo FH,

Volvo FM και Volvo FMX, τα

οποία θα χρησιμοποιηθούν

τόσο για περιφερειακές μετα-

φορές όσο και για αστικές κα-

τασκευές στην Ευρώπη. 
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To νέο VOLVO FE electric
“
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Eιδικότερα, το νέο Volvo FE Electric έρχεται να κερ-

δίσει το κοινό του χάρη στο νέο ηλεκτρικό σύστημα

μετάδοσης κίνησης του, που αποτελείται από δύο

ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες και ένα κιβώτιο ταχυ-

τήτων 2 σχέσεων. Στην πράξη το μεγάλο φορτηγό

μπορεί να πραγματοποιεί ηλεκτρικές διαδρομές, και

δρομολόγια με μηδέν εκπομπές ρύπων και φυσικά,

τα μεγάλα αποθέματα ροπής που προσφέρουν οι

ηλεκτροκινητήρες. 

Στην πράξη, η ισχύς για την κίνηση του φορτηγού

παράγεται από ηλεκτροκινητήρα ισχύος 400 kW με

ροπή 850 Nm.



● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20134
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Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο στα ηλε-

κτρικά φορτηγά είναι ότι παράγουν μπε-

ρίπου το μισό επίπεδο θορύβου από ένα

ντίζελ, σύμφωνα με τους υπεύθυνους

παραγωγής των νέας γενιάς φορτηγών

που μπαίνουν στην πρίζα, ενώ, η αθό-

ρυβη λειτουργία μπορεί να ανοίξει το

δρόμο για ορισμένες πόλεις που ια επι-

τρέψουν στα φορτηγά να λειτουργούν σε

ώρες εκτός αιχμής, ίσως ακόμη και στη

μέση της νύχτας, κάτι που θα βελτίωνε

την παραγωγικότητα και θα μείωνε την

κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη διάρ-

κεια της ημέρας. 

Επίσης, τα ηλεκτρικά φορτηγά είναι ήδη

τρεις έως πέντε φορές πιο ενεργειακά

αποδοτικά από τα ισοδύναμα μοντέλα ντί-

ζελ.

Εξίσου εξελιγμένο είναι και το νέο  σύ-

στημα μετάδοσης κίνησης χρησιμοποιεί

ένα κιβώτιο ταχυτήτων 2 σχέσεων για να

αξιοποιεί την αυτονομία του κινητήρα με

τον αποδοτικότερο τρόπο. Σχεδιασμένο

και κατασκευασμένο από τη Volvo, το κι-

βώτιο ταχυτήτων διαθέτει ανεξάρτητες

ροές ισχύος, οι οποίες επιτρέπουν την αλ-

λαγή ταχυτήτων χωρίς διακοπή της παρε-

χόμενης ισχύος.  Το Volvo FE Electric

διαθέτει για την αποθήκευση την ενέρ-

γειας,  έως και τέσσερις συστοιχίες μπα-

ταριών με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής

8-10 ετών.



Aθόρυβη ενέργεια
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Στον τομέα της φόρτισης, το νέο μοντέλο φέρει ένα

νέο σύστημα σύνδεσης ώστε να μπορεί να φορτιστεί

με γνώμονα τα ισχύοντα πρότυπα και να προσφέρει

πολλές δυνατότητες στον τρόπο της σύνδεσης, είτε σε

ταχυφορτιστή κ.α. Ουσιαστικά, το νέο φορτηγό μπορεί

να φορτίζεται σε βιομηχανικούς χώρους, ενώ, μπορεί

να φορτιστεί και σε εξωτερικούς σταθμούς DC για τα-

χύτερη φόρτιση, δεδομένου ότι μπορούν να παρέ-

χουν τάση εξόδου έως 750 V.

Εξίσου εξελιγμένο είναι και το σύστημα πέδησης του

νέου φορτηγού, που χρησιμοποιεί φρένα πεπιεσμέ-

νου αέρα με αεριζόμενους δίσκους εμπρός όσο και

πίσω. Το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα πέδησης

(EBS) παρέχει ταχύτερη και ασφαλέστερη απόκριση

κατά το φρενάρισμα ενώ συμβάλλει στη μείωση της

φθοράς στα φρένα. Το σύστημα περιλαμβάνει ABS

και συνδυασμό φρένων, ένα σύστημα το οποίο χρη-

σιμοποιεί τους ποικίλους τύπους φρένων του φορτη-

γού για ομοιόμορφο φρενάρισμα και για ελάττωση

της φθοράς των ελαστικών και των φρένων. 

Φόρτιση και πέδηση



● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20136

Ο σταρ των μεταφορών! NISSAN PRIMASTAR



Ο σταρ των μεταφορών! 
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παρουσίαση «



● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20138



Σήμερα, η ιαπωνική φίρμα, ισχυροποιεί την παρουσία

της στην κατηγορία των μεγάλων βαν. Είναι σημαντικό

να αναφέρουμε, ότι το NV300 με πιο εντυπωσιακή εμ-

φάνιση και αίσθηση, θα επαναπροσδιοριστεί ως

Primastar, αποτελώντας  μια επιλογή μεσαίου μεγέ-

θους, ενώ  η κατηγορία των compact βαν θα καλύπτε-

ται τώρα από το ολοκαίνουργιο Townstar, με αμιγώς

ηλεκτρική (και βενζινοκίνητη) έκδοση.

Καθώς το e-commerce αναπτύσσεται και η αστικοποί-

ηση αυξάνεται, οι επιχειρήσεις πρέπει να ανταποκρι-

θούν στις αλλαγές των κανονισμών για την

κινητικότητα, εστιάζοντας ολοένα και περισσότερο στην

κλιματική αλλαγή.

Έχοντας πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία στα

LCVs και στην ηλεκτροκίνηση, η Nissan θα λανσάρει

μια αμιγώς  ηλεκτρική έκδοση του ολοκαίνουργιου

Townstar, που θα διαδεχθεί το πρωτοποριακό e-

NV200, ένα από τα πρώτα ηλεκτρικά επαγγελματικά

οχήματα μαζικής παραγωγής. Με λεπτομέρειες σχε-

διασμού εμπνευσμένες από το Ariya, συμπεριλαμβα-

νομένου του εμβληματικού μοτίβου Kumiko στην

μπροστινή μάσκα και των προβολέων με την χαρακτη-

ριστική υπογραφή, το Townstar προσφέρει μια λύση

επόμενης γενιάς.

Ως το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο που φέρει το νέο λο-

γότυπο της Nissan, η αμιγώς ηλεκτρική (και βενζινο-

Tο NV300 με πιο εντυπωσιακή εμφάνιση και αίσθηση, 
θα επαναπροσδιοριστεί ως Primastar, αποτελώντας  μια επιλογή μεσαίου μεγέθους

παρουσίαση «
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NISSAN PRIMASTAR
κίνητη) έκδοση του ολοκαίνουργιου Townstar εν-

σωματώνει τα καινοτόμα σχεδιαστικά στοιχεία και

την τεχνολογία της Nissan. Χτισμένο στην πλατ-

φόρμα Alliance CMF-C στο εργοστάσιο Maubeuge

στην Γαλλία,  το ολοκαίνουργιο compact  βαν φέρνει

μια πραγματικά νέα εποχή για τα LCVs στην Nissan.

Ομοίως, το σημαντικά αναβαθμισμένο Primastar

ξεχωρίζει με μια αιχμηρή και δυναμική εμφάνιση,

χάρη στη νέα μάσκα εμπρός, τους προβολείς LED

και τις προαιρετικές ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Επίσης, επωφελείται από τα νέα προηγμένα συστή-

ματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) για βελτιω-

μένη άνεση και ασφάλεια, με χαρακτηριστικά όπως

Blind Spot Warning, Lane Departure Warning,

Traffic Sign Recognition, Adaptive Cruise Control

και Intelligent Emergency Braking.

Το μεσαίου μεγέθους van Primastar διαθέτει πλέον

μεγαλύτερη ισχύ με μια σειρά κινητήριων συνόλων,

συμβατών με Euro 6d. Αυτό διασφαλίζει ότι οι επαγ-

γελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφε-

ληθούν από την τελευταία λέξη της τεχνολογίας σε

κινητήρια σύνολα χαμηλών εκπομπών ρύπων, δια-

θέσιμα τόσο με χειροκίνητο όσο και αυτόματο κιβώ-

τιο διπλού συμπλέκτη.

Επιβεβαιώνοντας τη  δέσμευση της Nissan για ποι-

ότητα και αξιοπιστία,, κάθε μοντέλο της ανανεωμέ-

νης γκάμας all-star σειράς θα συνοδεύεται από την

κορυφαία πανευρωπαϊκή 5ετή εγγύηση. 



● IANOYAΡΙΟΣ 2022 ● #20140



Θέλοντας να διασφαλίσει ότι η επόμενη γενιά Ranger θα μπορεί να μεταφέρει εργαλεία σε δυσπρό-

σιτα μέρη αλλά και οικογένειες με σπορ εξοπλισμό σε εκδρομές περιπέτειας, η Ford συνεργάστηκε

με κατόχους μοντέλων pick up οχημάτων προκειμένου να αναπτύξει πρακτικά και έξυπνα χαρακτη-

ριστικά που καθιστούν τη νέα της πρόταση ως το πλέον ευέλικτο και ικανό Ranger στην ιστορία του

μοντέλου. 

Το βιβλίο παραγγελιών για τη νέα γενιά Ranger θα ανοίξει στην Ευρώπη στα τέλη του 2022 και οι

παραδόσεις στους πελάτες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2023.

Η ομάδα σχεδίασης της Ford πραγματοποίησε

πάνω από 5.000 συνεντεύξεις με κατόχους pick-up

μοντέλων προκειμένου να διερευνήσει πώς χρη-

σιμοποιούν την καρότσα – από εμπόρους και φί-

λους της περιπέτειας μέχρι οικογένειες που

μεταφέρουν εξοπλισμό – και ανέπτυξαν πολυάριθ-

μες καινοτόμες λύσεις για ευκολότερη πρόσβαση

και αποτελεσματικότερη χρήση του σχετικού

χώρου.

• Το σκαλοπάτι πρόσβασης στον πίσω χώρο φόρ-

τωσης διευκολύνει πολύ το ανέβασμα στην καρό-

τσα. Στερεωμένο απευθείας στο χώρο φόρτωσης

μέσω δύο ατσάλινων βάσεων, το σκαλοπάτι έχει

ισχυρή και ανθεκτική δομή, κάτι που σημαίνει ότι

δεν χρειάζεται πλέον να πατά κανείς σε ένα λασπω-

μένο τροχό με ολισθηρή επιφάνεια προκειμένου να

έχει πρόσβαση στο χώρο φόρτωσης.

■ Ένα βολικό εργαστήριο σε τροχούς
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• Ο φωτισμός του χώρου φόρτωσης σημαίνει

ότι το στήσιμο ή το πακετάρισμα εξοπλισμού ερ-

γοταξίων ή κάμπινγκ και η ανεύρεση εργαλείων

στο σκοτάδι είναι πολύ πιο εύκολη.

• Ο φωτισμός ζώνης ελέγχεται μέσω της οθό-

νης αφής του συστήματος infotainment που βρί-

σκεται στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ή μέσω

της εφαρμογής FordPass™  στο smartphone.

Ένας συνδυασμός προβολέων, φώτων υποδο-

χής, φώτων πινακίδας κυκλοφορίας και φωτι-

σμού καρότσας μπορούν να ρυθμίζονται για να

φωτίζουν μία επιφάνεια  360 μοιρών γύρω από

το pick-up, ή απλά συγκεκριμένες ζώνες, βοη-

θώντας στην ασφαλή επιθεώρηση της περιοχής

γύρω από το όχημα τη νύχτα. 

• Η πίσω πόρτα Easy Lift, που ανεβαίνει και

κατεβαίνει με το ένα χέρι, λειτουργεί και ως κι-

νητός πάγκος εργασίας. Η επιφάνεια εργασίας

της πίσω πόρτας είναι σχεδιασμένη για να

βοηθά τους ιδιοκτήτες σε επαγγελματικές ή “do

it yourself” εργασίες. Δύο υποδοχές με σφιγκτή-

ρες κρυμμένες πίσω από καπάκια με ελατήρια

στην πίσω πόρτα είναι σχεδιασμένες για να βοη-

θούν στη συγκράτηση ξύλων ή άλλων υλικών,

ενώ ένας ενσωματωμένος χάρακας με κλιμά-

κωση ανά 10 χιλιοστά (σε μοντέλα που δεν εφο-

διάζονται με το πρόσθετο κάλυμμα χώρου

φόρτωσης) διευκολύνει τις όποιες μετρήσεις.

• Οι προαιρετικές παροχές ρεύματος στο

χώρο φόρτωσης με τη μορφή δύο πριζών 12V

και μετασχηματιστή 400 W προσφέρουν τη δυ-

νατότητα στους πελάτες να τροφοδοτούν διάφο-

ρες ηλεκτρικές συσκευές συνδέοντάς της

απευθείας στο Ranger. Με ισχύ 400W, συ-

σκευές όπως ένας μικρός φούρνος, ένα ηλε-

κτρικό ψυγείο, ένα smartphone ή ένα laptop

μπορούν να λειτουργούν από την πρίζα που βρί-

σκεται στο χώρο φόρτωσης.

παρουσίαση«

ΝΕΟ 

FORD RANGER 
• Τα "όπλα" του στον χώρο φόρτωσης
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• Το νέο κάλυμμα του πατώματος φόρτωσης πε-

ριλαμβάνει σημεία διαχωρισμού ώστε οι ιδιοκτήτες

να δημιουργούν τους δικούς τους θαλάμους για την

τοποθέτηση εξοπλισμού που σε άλλη περίπτωση θα

μεταφέρουν μέσα στην καμπίνα. Τα εξατομικευμένα

διαχωριστικά μπορούν να κατασκευάζονται από

ξύλο στο σπίτι και στη συνέχεια να τοποθετούνται

και να αφαιρούνται κατά περίπτωση. Η νέα σχε-

δίαση και το υλικό του καλύμματος προσφέρει τρία

ακόμα πλεονεκτήματα: είναι πιο άνετο για τα γό-

νατα, πιο εύκολο στο καθάρισμα και πιο αντιολι-

σθητικό για τα μεταφερόμενα υλικά.

• Η διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης στο

Ranger είναι ευκολότερη από ποτέ. Η καρότσα

φόρτωσης έχει την καλύτερη χωρητικότητα στην

κατηγορία καθώς υπερβαίνει τα 1.200 λίτρα,  κάτι

που σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να μεταφέ-

ρουν περισσότερα. Καθώς το Ranger είναι τώρα 50

mm φαρδύτερο, η καρότσα μπορεί να μεταφέρει

μία στάνταρ ευρωπαλέτα μεταξύ των θόλων των

τροχών (έως 1.224 mm) ενώ το μήκος του χώρου

φόρτωσης είναι από 1.638 mm έως 2.305 mm

ανάλογα με την έκδοση. 

• Μία εσωτερική ράγα με ρυθμιζόμενες μέσω

ελατηρίου βάσεις σε κάθε πλευρά της καρότσας

επιτρέπει στους πελάτες να μετακινούν/ασφαλίζουν

τις βάσεις-σημεία πρόσδεσης ανάλογα με κάθε

φορτίο και σε εννέα θέσεις κατά μήκος της ράγας.

Υπάρχουν επίσης έξι σταθερά σημεία πρόσδεσης

στην καρότσα.

■ Καινοτομίες για ευκολότερη μεταφορά φορτίων

Η καρότσα του νέου Ranger περιλαμβάνει αρκετές νέες καινοτομίες που βοηθούν τους ιδιοκτήτες να εξα-

τομικεύουν το χώρο φόρτωσης ώστε να ταιριάζει στις ανάγκες τους.
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• Οι εξωτερικές ράγες πρόσδεσης αυξάνουν την ευελιξία

στις μεταφορές φορτίων και είναι σχεδιασμένες για να συ-

νεργάζονται εύκολα με ιμάντες/καστάνιες και σχοινιά, ενώ

τα μοντέλα Wildtrak εφοδιάζονται με αλουμινένια ελάσματα

που λειτουργούν και ως ράγες πρόσδεσης διατρέχοντας

όλο το μήκος της καρότσας.

• Τα ανθεκτικά πλαστικά καπάκια καρότσας και πόρτας

προστατεύουν τα άκρα του χώρου φόρτωσης και τα αντί-

στοιχα της πίσω πόρτας από ζημιές. Αυτό σημαίνει ότι οι

ιδιοκτήτες μπορούν να φορτώνουν εξοπλισμό στην καρό-

τσα χωρίς να φοβούνται ότι θα καταστρέψουν τη βαφή στην

άνω επιφάνεια του χώρου φόρτωσης ή στην πίσω πόρτα.

• Τα καπάκια πρόσβασης καρότσας είναι αφαιρούμενα

πλαστικά καλύμματα σημείων έδρασης αξεσουάρ όπως

σκληρές οροφές (hardtop), εγκάρσιες μπάρες για εξοπλι-

σμό κάμπινγκ και περιπέτειας.

• Οι στάνταρ βάσεις οροφής επιτρέπουν την εύκολη το-

ποθέτηση αξεσουάρ όπως σχάρες ή μία πλατφόρμα. Το μέ-

γιστο επιτρεπόμενο φορτίο οροφής του νέου Ranger είναι

350 kg (στατικό) και 85 kg (δυναμικό).

• Το προαιρετικό ηλεκτρικά αναδιπλούμενο κάλυμμα της

καρότσας επιτρέπει στους πελάτες να το ανοίγουν και να το

κλείνουν χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, ένα διακό-

πτη που βρίσκεται μέσα στην καρότσα ή από τον πίνακα ορ-

γάνων. Στις πλαϊνές υποδοχές αξεσουάρ κάτω από τα

αυλάκια του καλύμματος στερεώνονται βάσεις για ποδή-

λατα, καγιάκ, snowboard/σκι ή εξοπλισμό κάμπινγκ. Το

ηλεκτρικό κάλυμμα περιλαμβάνει λειτουργίες θραύσης

πάγου και ανίχνευσης εμποδίου για πρόσθετη άνεση και

προστασία.

παρουσίαση«ΝΕΟ FORD RANGER 

Το νέο Ranger θα διατίθεται με πάνω από 150 εργοστασιακά αξεσουάρ ήδη από το λανσάρισμά του στην Ευρώπη.

Γνωρίζοντας ότι το Ranger πιθανότατα θα φέρει εξοπλισμό με μεγάλο βάρος, οι μηχανικοί της Ford πρόσθεσαν χώρο για

μία δεύτερη μπαταρία κάτω από το καπό και μία προεγκατάσταση με πάνελ διακοπτών στην οροφή για να διευκολύνουν

την τοποθέτηση μπαρών φώτων, βιντσιών ή πιο περίπλοκων μετατροπών όπως ανατρεπόμενες καρότσες και εξοπλισμό

ρυμούλκησης. 
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Η σειρά T παρέμεινε η ναυαρχίδα της Volkswagen

Commercial Vehicles, με την εταιρεία να ρίχνει το

βάρος στα συγκεκριμένα μοντέλα και να σημειώνει αύ-

ξηση 14,8%, με συνολικές παραδόσεις 166.400 οχημά-

των. Η ζήτηση διεθνώς για το California 6.1 το 2021 ήταν

ιδιαίτερα υψηλή, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά

20,2%, στα 19.300 αυτοκίνητα. 

Το ολοκαίνουργιο Multivan, στην έβδομη γενιά του δη-

μοφιλούς οικογενειακού MPV, ξεκίνησε την εμπορική

του καριέρα το τελευταίο τρίμηνο του έτους - στην

Ελλάδα αναμένεται στο τέλος του μήνα, με τις προτει-

νόμενες τιμές λιανικής να ανακοινώνονται τις επόμενες

μέρες. Βασισμένο στην ΜΕΒ πλατφόρμα του

Volkswagen Group, το νέο Multivan προσφέρεται για

πρώτη φορά και σε plug-in υβριδική έκδοση. Μέχρι το

τέλος του έτους, υπήρχαν ήδη καταχωρημένες 13.500

παραγγελίες, με την εμπορική του πορεία να προμηνύε-

ται εντυπωσιακή. 

Το νέο Caddy ήταν το μοντέλο που πέρυσι επλήγη ιδιαί-

τερα από τη δύσκολη κατάσταση στην αγορά ημιαγω-

γών. Οι πωλήσεις του δημοφιλούς οχήματος διανομών

μειώθηκαν κατά συνέπεια κατά 24,5%, στα 85.200 αυ-

τοκίνητα. Ωστόσο, οι παραγγελίες για το νέο Caddy πα-

ρουσίασαν άνοδο 21,3% σε σύγκριση με το 2020,

δίνοντας το στίγμα της δυναμικής του μοντέλου, τόσο

ανάμεσα στους ιδιώτες πελάτες όσο και στους επαγγελ-

ματίες.

Το Amarok, εδώ και καιρό κατασκευάζεται αποκλει-

στικά στην Αργεντινή και δεν διατέθηκε στην Ευρώπη

για μεγάλο διάστημα του 2021. Ως αποτέλεσμα, οι πω-

λήσεις του παρουσίασαν μείωση (45.400 αυτοκίνητα,

έναντι 52.100 το 2020). Το νέο Amarok θα παρουσιαστεί

το καλοκαίρι, προερχόμενο από τη συνεργασία με τη

Ford, θα είναι και πάλι διαθέσιμο στην Ευρώπη ενώ

Volkswagen
Επαγγελματικά
Tα μοντέλα που διακρίθηκαν
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στην Ελλάδα αναμένεται τον Ιανουάριο του 2023. 

Όσον αφορά στο Crafter, πέρσι πουλήθηκαν περίπου

62.300 οχήματα (προηγούμενο έτος 61.700). Από αυτά,

περίπου 1.500 ήταν αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα

eCrafter, αύξηση 29,4%.

Σε γενικές γραμμές, οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων

μοντέλων της Volkswagen Commercial Vehicles αυ-

ξήθηκαν από 2.700 το 2020, σε 3.600 το 2021 (+35,1%).

Με την επερχόμενη παγκόσμια πρεμιέρα του ID.Buzz

στις 9 Μαρτίου, το οποίο θα λανσαριστεί στη χώρα μας

τον Σεπτέμβριο, η Volkswagen Commercial Vehicles

θα κάνει ένα ακόμη βήμα στην πορεία της προς την

ηλεκτρική κινητικότητα.

Παράλληλα με την αυξανόμενη τάση προς την ηλεκτρο-

κίνηση, υψηλή είναι και η ζήτηση για premium οχή-

ματα αναψυχής της Volkswagen Commercial

Vehicles. Πρόκειται για τις εκδόσεις California των T6.1,

Crafter και Caddy, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες και

στην Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2022, με τότε ανα-

κοίνωση τιμών και έναρξη λήψης παραγγελιών. Το

2021, οι εκδόσεις California σημείωσαν αύξηση 28%,

φτάνοντας τα 23.300 αυτοκίνητα.

Τέλος, όσον αφορά γεωγραφικές περιοχές, στις μεγά-

λες αγορές της Δυτικής Ευρώπης η Volkswagen

Commercial Vehicles σημείωσε αύξηση στη Μεγάλη

Βρετανία και μικρή πτώση σε Γερμανία και Γαλλία.

Πτωτικά κινήθηκε η Ανατολική Ευρώπη και η Βόρεια

Αμερική ενώ σημαντικές αυξήσεις κατέγραψε η εται-

ρεία σε χώρες της Νότιας Αμερικής, όπου μόνο το

Μεξικό και η Βραζιλία κινήθηκαν πτωτικά. Τέλος, δι-

ψήφιες ποσοστιαία αυξήσεις κατέγραψε η Volkswagen

Commercial Vehicles στις χώρες Ασίας/Ειρηνικού,

στην Αφρική και στη Μέση Ανατολή. 
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Κατάλληλη προετοιμασία για τις απαιτητικές
συνθήκες του χειμώνα με Δωρεάν 
Χειμερινό Έλεγχο Mercedes-Benz 
έως 28 Φεβρουαρίου.

Με Δωρεάν Χειμερινό έλεγχο στα Εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του Δικτύου της, 

έχει υποδεχτεί η Mercedes-Benz τη νέα χρονιά αλλά και τον ερχομό της βαρυχειμωνιάς.

Καθώς βρισκόμαστε ήδη στην καρδιά του χειμώνα, με

τον καιρό να δείχνει το δύσκολο πρόσωπό του σε όλη

τη χώρα, με χιονοπτώσεις, έντονη παγωνιά, χαμηλές

θερμοκρασίες, βροχές, ομίχλη, είναι απολύτως απα-

ραίτητο οι οδηγοί να προετοιμάζουν το όχημά τους κα-

τάλληλα ώστε κάθε μετακίνησή τους την εποχή αυτή

να γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

Η Mercedes-Benz δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους

οχημάτων Mercedes ανεξαρτήτου ηλικίας, να επισκε-

φθούν το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Επισκευαστών της

σε όλη την Ελλάδα, έως τις 28 Φεβρουαρίου και να

πραγματοποιήσουν μία ενδελεχή επιθεώρηση του

οχήματος, προσαρμοσμένης στις ανάγκες της εποχής,

χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της Mercedes-Benz θα

ελέγξουν μεταξύ άλλων το σύστημα θέρμανσης, τις

λειτουργίες φωτισμού, υαλοκαθαριστήρων, των εξαρ-

τημάτων του κινητήρα για τον εντοπισμό φθορών ή

διαρροών, την κατάσταση της μπαταρίας, την κατά-

σταση των ελαστικών και του συστήματος φρένων με

δοκιμή πέδησης. Η επιθεώρηση στο Εξουσιοδοτημένο

Συνεργείο διενεργείται πάντοτε σύμφωνα με τις προ-

διαγραφές του κατασκευαστή και εφόσον διαπιστωθεί

κάποια ανάγκη, προτείνεται στον πελάτη η βέλτιστη

λύση, ώστε να διατηρηθεί υψηλά η ποιότητα και η αξία

του οχήματος. 

Το ραντεβού μπορεί να προγραμματιστεί πολύ εύκολα

online, ανά πάσα στιγμή, μέσα από την ιστοσελίδα της

εταιρείας, www.mercedes-benz.gr/bookservice , επι-

λέγοντας τον Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή καθώς

και την υπηρεσία Δωρεάν Χειμερινού Ελέγχου που

προτείνεται. Εναλλακτικά, μέσω του Mercedes-me

Service App, μιας εφαρμογής νέας γενιάς, που μπορεί

να κατεβάσει κανείς είτε από το Google Play για συ-

σκευές Android, είτε από το App Store για συσκευές

iOS και να είναι πάντοτε σε σύνδεση με τη Mercedes

του και σε επαφή με το Εξουσιοδοτημένο του

Συνεργείο.






