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Μηνιαίο περιοδικό
για το επαγγελματικό όχημα &
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ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ-ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Αγαπητοί Αναγνώστες,

Ένας νέος κόσμος στις μεταφορές χτίζεται, εν μέσω τρικυμιών  (πανδημίας και πολέμου στην Ουκρανία) με

τα πρώτα,  μηδενικών εκπομπών,  φορτηγά να παίρνουν το πράσινο φως, να βγαίνουν στους δρόμους,

όπως το ηλεκτρικό eActros που αποτελεί την επιτομή της καινοτομίας και πλέον εντυπωσιάζει στον δρόμο

με τη δυναμική επιτάχυνση, την ανάκτηση ενέργειας για αυξημένη αυτονομία και την πολιτισμένη οδική

συμπεριφορά.  

Αλλά και στην χώρα μας, η ψηφιοποίηση των μεταφορών χτίζεται με γοργούς ρυθμούς, με τον υφυπουργό

Μεταφορών κ. Παπαδόπουλο να τονίζει ότι η Ελλάδα αποκτά ένα εμπορευματικό κέντρο συνδυασμένων

μεταφορών με άμεσες συνδέσεις προς τα λιμάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας, το Διεθνές Αεροδρόμιο

Ελευθέριος Βενιζέλος και το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Με αυτόν τον τρόπο η  Ελλάδα αποκτά επο-

μένως περισσότερες πύλες εισόδου, αποθήκες που μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο όγκο φορτίου

και τεχνολογίες που επιτρέπουν τη βέλτιστη διαχείριση περισσότερων εμπορευμάτων. 

Και από την άλλη, οι μικροί, μεμονωμένοι αυτοκινητιστές που πασχίζουν να κρατήσουν με ανοιχτά τα μοτέρ,

τα φορτηγά τους, εξαιτίας της αδυσώπητης αύξησης στα καύσιμα, που έχει τινάξει τον προϋπολογισμό στις

Ελληνικές μεταφορικές δραστηριότητες. Οι τελευταίες εξελίξεις, με τις συναντήσεις που είχαν οι «ηγέτες»

των Σωματείων και Ομοσπονδιών με την Πολιτική ηγεσία αφήνουν ένα παράθυρο αισιοδοξίας, ότι, ίσως να

βρεθεί λύση, στα φλέγοντα προβλήματα των αυτοκινητιστών. 

Και σε μια αγορά που έχει φρενάρει τις πωλήσεις των επαγγελματικών οχημάτων, με τις παραδόσεις να

αποτελούν πλέον ένα «κρύο ανέκδοτο» εξαιτίας των μεγάλων διαστημάτων αναμονής για την παράδοση

των νέων μοντέλων στους επαγγελματίες. 

Στο νέο τεύχος σας δίνουμε μια πλήρη και αντικειμενική εικόνα για τις εξελίξεις στον χώρο των επαγγελ-

ματικών οχημάτων και των μεταφορών, όπου συμβαίνει εδώ και 18 χρόνια μέσα από το περιοδικό μας. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

H Ελλάδα ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα

■ Τι αλλάζει στις μεταφορές, η Ελλάδα ψηφιοποιεί 

τις υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα
Τα έργα ψηφιακής αναβάθμισης στις Υπηρεσίες Μεταφορών και την Εφοδιαστική Αλυσίδα

παρουσίασε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, 

κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος στο 5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2022.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι η κυβέρνηση του

Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ήδη επιδείξει

σημαντικό έργο στη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε διεθνή

κόμβο για τις υπηρεσίες μεταφορών και την εφοδιαστική

αλυσίδα, καθώς μετατρέπεται μέρα με τη μέρα σε «digital

hub».

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Μεταφορών: «Η ψηφιο-

ποίηση αφορά όλες τις υπηρεσίες. Από την έκδοση των

διπλωμάτων οδήγησης, που γίνεται πλέον ηλεκτρονικά,

έως τις υπηρεσίες εκτελωνισμού για τα logistics.

Κάνουμε ευκολότερη τη ζωή των πολιτών και εξοικονο-

μούμε πολύτιμους πόρους για τη δημόσια διοίκηση και

τις επιχειρήσεις».

Καθιστούμε την Ελλάδα έναν φιλικότερο προορισμό με

σύγχρονες υπηρεσίες και αυτό προσδίδει προστιθέμενη

αξία στη συνολική δραστηριότητα, την εικόνα της χώρας

στο εξωτερικό και κατ΄ επέκταση στους εμπορικούς μας

εταίρους». 

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
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 ενημέρωση

“

H Ελλάδα ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο κλάδος της εφοδιαστι-

κής αλυσίδας και των συνδυασμένων μεταφορών συ-

νεισφέρει στην εθνική οικονομία σχεδόν το 1/10 του

ΑΕΠ και έχει ξεκινήσει η επικαιροποίηση του Σχεδίου

Δράσης για την Εφοδιαστική από το Συμβούλιο

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Εφοδιαστικής και

την Κυβερνητική Επιτροπή, με στόχους: την αύξηση του

φορτίου που διέρχεται από την Ελλάδα, τον περιορισμό

της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης τις μεταφορές  και τον

ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε συγκεκριμένα

στο  συγχρηματοδοτούμενο έργο FENIX στο λιμάνι του

Πειραιά και στην ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου

Μεταφορών & Logistics. Όπως είπε:

«Η εφαρμογή (FENIX) εξασφαλίζει την απρόσκοπτη αν-

ταλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων ανάμεσα στις

πλατφόρμες και τις υπηρεσίες μεταφορών και εφοδια-

στικής, κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου

Μεταφορών.

Ένα πανευρωπαϊκό ψηφιακό δίκτυο πληροφόρησης

που μειώνει τη γραφειοκρατία σε ένα πλήθος εργασιών,

με ενδεικτικό παράδειγμα τη διαδικασία εκτελωνισμού

φορτίου, όπου ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται από

τις 6 ώρες στα 20 λεπτά!

Αναπτύσσουμε ταυτόχρονα, το Ελληνικό Παρατηρητήριο

Μεταφορών & Logistics, μια πλατφόρμα όπου καταγρά-

φονται οι πληροφορίες όλων των εταιρειών του κλάδου.

Το Παρατηρητήριο θα διευκολύνει τη σύνδεση παρόχων

ψηφιακών υπηρεσιών στις μεταφορές και τα Logistics,

με το Δίκτυο που περιλαμβάνει τις πλατφόρμες Logistics

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η λειτουργία αυτών των υπηρεσιών καθιστά την

Ελλάδα περισσότερο ελκυστική στο διαμετακομιστικό

εμπόριο. Με μια κουβέντα, περισσότερο ανταγωνι-

στική».  

Σχετικά με τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές, ο κ.

Παπαδοπουλος τόνισε ότι ο Νόμος για τα Σχέδια

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) εντάσσει τις

Αστικές Διανομές στο πλαίσιο που διέπει τις υποδομές

και τις λειτουργίες κάθε πόλης και σε αυτή τη διαδικασία

μπορούν να συμβάλουν με τις προτάσεις τους και τα

Επιμελητήρια.
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 ενημέρωση

“

H Ελλάδα ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα

Επιπλέον, ο Υφυπουργός Μεταφορών τόνισε ότι δρομο-

λογούνται  εμβληματικά έργα, όπως το Εμπορευματικό

και Διαμετακομιστικό Κέντρο στο Θριάσιο, αλλά και η

μετεγκατάσταση περίπου 350 εταιρειών logistics από

τον Ελαιώνα στη Φυλή.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέφερε σχετικά:

«Η Ελλάδα αποκτά ένα εμπορευματικό κέντρο συνδυα-

σμένων μεταφορών με άμεσες συνδέσεις προς τα λι-

μάνια του Πειραιά και της Ελευσίνας, το Διεθνές

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και το οδικό και σι-

δηροδρομικό δίκτυο. Ειδικά στον σιδηρόδρομο, τα έργα

συνολικού προϋπολογισμού 4 δισ. ευρώ που έχει ανα-

κοινώσει ο Υπουργός κ. Κώστας Καραμανλής προβλέ-

πουν συνδέσεις με τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της

Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Λαυρίου και της

Ραφήνας.

Η Ελλάδα αποκτά επομένως περισσότερες πύλες εισό-

δου, αποθήκες που μπορούν να εξυπηρετήσουν μεγα-

λύτερο όγκο φορτίου και τεχνολογίες που επιτρέπουν

τη βέλτιστη διαχείριση περισσότερων εμπορευμάτων».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Μεταφορών ανέφερε ότι στο

πλαίσιο της Κυβερνητικής Επιτροπής της Εφοδιαστικής

της Εφοδιαστικής έχει προτείνει τη δημιουργία σταθε-

ρών σημείων ελέγχου  στις πύλες εισόδου της χώρας.

«Δημιουργώντας αυτούς τους κόμβους ελέγχου απο-

κτούμε τη δυνατότητα με ΚΤΕΟ και τα συνεργεία της

Α.Α.Δ.Ε. και της ΔΙ.Μ.Ε.Α., ώστε να επιθεωρείται το

όχημα και το φορτίο του, ενώ θα υπάρχει και η δυνα-

τότητα αυτόματης είσπραξης των προστίμων, κάτι που

δεν ισχύει σήμερα», τόνισε ο κ. Παπαδόπουλος.
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 ενημέρωση

“

Τα δύο πρώτα Ελληνικά αυτοκίνητα πήραν πινακίδες!

Το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη του εγχειρήματος έγινε με την απόφαση (ΦΕΚ Β’ 3134/2014), με την οποία δημιουργήθηκε για
πρώτη φορά το κανονιστικό πλαίσιο όπου καθορίστηκαν οι διαδικασίες και οι τεχνικές απαιτήσεις για την έγκριση κυκλοφορίας
Μεμονωμένων Οχημάτων Ιδιαίτερης Κατασκευής (Μ.Ο.Ι.Κ.).
Το 2016 υποβλήθηκε η πρώτη αίτηση από την «ΚΕΡΑΜΠΟΣ CARS MANUFACTURING IKE» για έκδοση μεμονωμένης έγκρισης
επιβατικού οχήματος κατηγορίας Μ1 και εν τέλει, το 2021  προσδιορίστηκαν οι δασμοί και τα τέλη από την Τελωνειακή Διεύθυνση
του Υπουργείου Οικονομικών.
Μετά την αναβάθμιση του Μηχανογραφικού Συστήματος του Υπουργείου Μεταφορών, φέτος, έγιναν οι  αναγκαίες προσαρμογές
και εκδόθηκαν οι πρώτες άδειες κυκλοφορίας.

Αριθμούς κυκλοφορίας πήραν τα δύο πρώτα αυτοκίνητα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα, σε ειδική
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στη Διεύθυνση Μεταφορών της
Περιφέρειας Αττικής από τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιο για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη
Παπαδόπουλο και τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη.

■ Τα δύο πρώτα Ελληνικά αυτοκίνητα πήραν πινακίδες!

Έλληνες κατασκευαστές αυτοκινήτων

■ Ο Υφυπουργός Μεταφορών κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Το 2014 δημιουργήσαμε τη νομοθεσία για τα (ΜΟΙΚ), με σκοπό
να ξεπεραστούν τα εμπόδια για τους Έλληνες κατασκευαστές αυ-
τοκινήτων που είχαν ένα όραμα να δημιουργήσουν, αλλά δεν
μπορούσαν να υποστηρίξουν επενδύσεις μαζικής παραγωγής.
Σήμερα έχουμε τη χαρά να παρουσιάζουμε το πρώτο εγκεκρι-
μένο και πιστοποιημένο ελληνικό αυτοκίνητο, στην κατασκευή

του οποίου, μάλιστα, έχει πρωταγωνιστήσει μια καταξιωμένη εκ-
πρόσωπος της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Έχουμε το αν-
θρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία να κρατήσουμε τους
άξιους μηχανικούς και επιχειρηματίες στην Ελλάδα, αλλά και να
προσελκύσουμε νέους από το εξωτερικό, αναβαθμίζοντας το θε-
σμικό πλαίσιο και την ποιότητα των υπηρεσιών μας, όπως συμ-
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 ενημέρωση

“

Τα δύο πρώτα Ελληνικά αυτοκίνητα πήραν πινακίδες!

βαίνει με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών που  προωθούμε μαζί με τον
Κώστα Καραμανλή. Πλέον, ένα σύνολο διαδικασιών όπως
οι αντικαταστάσεις και οι ανανεώσεις αδειών οδήγησης διεκ-
περαιώνονται ηλεκτρονικά από τις Διευθύνσεις Μεταφορών
των Περιφερειών, που εφαρμόζουν τη νομοθεσία του
Υπουργείου. Αυτό είναι εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας

της Κεντρικής Διοίκησης με τις Περιφέρειες που βελτιώνει
την καθημερινότητα του πολίτη, περιορίζει τα διοικητικά βάρη,
αλλά όπως είδαμε σήμερα, ανοίγει και νέους δρόμους στην
επιχειρηματικότητα. Προτεραιότητά μας παραμένει η Οδική
Ασφάλεια και σε αυτό το πλαίσιο έρχεται ο ανανεωμένος
Κώδικάς Οδικής Κυκλοφορίας που θα είναι πιο ουσιαστικός
και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα».

■ Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης δήλωσε:

«Σήμερα με τον Υφυπουργό Μεταφορών και φίλο Μιχάλη
Παπαδόπουλο βρεθήκαμε στον χώρο της Διεύθυνσης
Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής για να βάλουμε συμβολικά
τις πινακίδες στο πρώτο ελληνικό όχημα – και μάλιστα χειροποί-
ητο – που βγαίνει στους δρόμους μετά από αρκετές δεκαετίες.
Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για τη σημερινή αυτή συμβολική
κίνηση, η οποία είναι αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας
που έχουμε με το Υπουργείο Μεταφορών.
Τα οχήματα για τα οποία εξέδωσε σήμερα τις πινακίδες η
Περιφέρεια Αττικής είναι αποτέλεσμα μιας πολυετούς προσπά-
θειας, που συνδυάζει την καινοτομία, την κυκλική οικονομία και
την νεοφυή γυναικεία επιχειρηματικότητα – στοιχεία που αποτε-
λούν βασικούς άξονες της αναπτυξιακής πολιτικής μας.
Απευθύνουμε πρόσκληση προς όλους τους Έλληνες να αναπτύ-
ξουν επιχειρηματική δράση στη χώρα μας. Πλέον η Πολιτεία δη-
μιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο, τις γόνιμες συνθήκες που

αποτελούν προϋπόθεση, παράλληλα με την αρμονική συνεργα-
σία των αρμόδιων φορέων για την ανάπτυξη της καινοτομίας και
της επιχειρηματικότητας. Στην εποχή της ψηφιοποίησης η
Περιφέρεια Αττικής έχει δημιουργήσει όλα εκείνα τα εργαλεία
ώστε να μην ταλαιπωρείται πλέον ο πολίτης, καθώς έχει τεθεί σε
πλήρη λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αντικατά-
σταση του διπλώματος οδήγησης με νέου τύπου και την έκδοση
αντιγράφου αδείας λόγω φθοράς, κλοπής ή απώλειας.
Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω πως για τη διοίκηση της
Περιφέρειας Αττικής η οδική ασφάλεια, η προστασία της ζωής
οδηγών και πεζών, αποτελεί μια από τις υψηλότερες προτεραι-
ότητές μας και υλοποιούμε στοχευμένες δράσεις, όπως το ευρύ
φάσμα ασφαλτοστρώσεων, οι οποίες μάλιστα πρόσφατα ξεκίνη-
σαν και στη λεωφόρο Κηφισού. Μαζί θα κάνουμε την Αττική
πρώτη Περιφέρεια σε ασφάλεια».





● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20618


Η κλιμάκωση της τιμής των καυσίμων οδηγεί τον πληθω-

ρισμό στην παγκόσμια οικονομία, με τη εφοδιαστική αλυσίδα

να έχει μπλοκάρει.

Ο κίνδυνος πτώχευσης των μικρών επιχειρήσεων είναι

πλέον ορατός καταστρέφοντας τα δίκτυα κινητικότητας και

logistics, ενώ άμεσες επιπτώσεις θα υπάρξουν και στην

απαθρακοποίηση, καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν

να επενδύσουν σε νέα “καθαρά” οχήματα.

Σύμφωνα με τον Radu Dinescu, πρόεδρο της IRU,: «Οι επι-

χειρήσεις οδικών μεταφορών αντιμετωπίζουν δυσκολία στις

ταμειακές ροές, ειδικά το 90% που είναι μικρές και μεσαίες

επιχειρήσεις.

Η αστάθεια στις τιμές του ντίζελ και οι άκαμπτοι εμπορικοί

όροι σημαίνουν ότι έχουν λίγα περιθώρια ελιγμών και με τις

χρεοκοπίες να αυξάνονται.

Αυτό θα βλάψει τη χωρητικότητα και την αποτελεσματικό-

τητα του δικτύου οδικών μεταφορών, επηρεάζοντας τις εφο-

διαστικές αλυσίδες, τον πληθωρισμό και την ευρύτερη

οικονομία. Πρέπει να δράσουμε τώρα».

 ενημέρωση

Με τις τιμές του ντίζελ να αυξάνονται κατά 63% παγκοσμίως από τον Ιανουάριο του 2021,
τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη δίχως τέλος γεωπολιτική αστάθεια, οι αυξήσεις 

στα καύσιμα πλήττουν τα περιθώρια κέρδους των operators κατά 9% τους τελευταίους 
2 μήνες, με τα καθαρά περιθώρια κέρδους είναι συχνά λίγο πάνω από το 3%. των κανόνων 

για τις εκπομπές CO2 για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά.

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της IRU για τις μεταφορές

■ Σχέδιο 17 σημείων εκπόνησε  η IRU προς αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής

στα καύσιμα και τον αντίκτυπο που αυτό δημιουργεί στο δίκτυα μεταφορών, την

ενεργειακή ασφάλεια και τα σχέδια για απανθρακοποίηση του κλάδου.
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Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της IRU περιλαμβάνει 17 κυ-

βερνητικές ενέργειες προς υποστήριξη των επιχειρήσεων

οδικών μεταφορών, και ειδικότερα την άμβλυνση της

αστάθειας των τιμών των καυσίμων, καθώς και για την εκ

νέου ευθυγράμμιση των πλάνων απαλλαγής από τις εκ-

πομπές άνθρακα.

Μεταξύ άλλων, η IRU ζητά έναν μηχανισμό προσαρμογής

του ΕΦΚ στα καύσιμα για τους εμπορικούς μεταφορείς,

ώστε να παρέχεται βραχυπρόθεσμη βεβαιότητα και να

αποφευχθεί η μερική κατάρρευση των δικτύων οδικών

μεταφορών και ο πληθωρισμός.

Στη Γερμανία αυτόν τον μήνα, για παράδειγμα, μια προσω-

ρινή μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα κατά 87% θα σήμαινε

ότι μια μεταφορική επιχείρηση δεν θα χάσει χρήματα.

Λόγω τεράστιων διαφορών έως και 96%, η IRU καλεί επί-

σης σε όλους τους τρόπους εμπορικής μεταφοράς να κα-

ταβάλλεται ο ίδιος φόρος καυσίμων για να διατηρηθούν τα

εν εξελίξει σχέδια απαλλαγής από τις εκπομπές, καθώς

και να επιταχυνθούν τα μέτρα αποτελεσματικότητας μέσω

συλλογικών οδικών μεταφορών και φιλικά περιβαλλοντι-

κών φορτηγών (eco-trucks).

Εν μέσω μεγαλύτερης ενεργειακής ανασφάλειας και αυ-

ξανόμενης ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης

καυσίμων, όλα τα εναλλακτικά και τα υπάρχοντα καύσιμα

πρέπει να παραμείνουν σε λειτουργική χρήση. Οι κυβερ-

νήσεις θα πρέπει να επανεξετάσουν προσεκτικά τις πολι-

τικές απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα για να

σχεδιάσουν μια πιο σταδιακή στροφή στα ανανεώσιμα

καύσιμα, πέρα από τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, και

να περιορίσουν τις στρεβλώσεις της αγοράς, όπως η φόρ-

τιση των χρηστών του δρόμου και οι ζώνες μηδενικών εκ-

πομπών που αποκλείουν ήδη λειτουργικές επιλογές

καυσίμων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπως βιοντίζελ

και bio-LNG.

Ο Umberto de Pretto, γενικός γραμματέας της IRU, δή-

λωσε: «Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης της IRU καθοδηγεί τη

δράση της κυβέρνησης σε βασικούς τομείς για να διασφα-

λίσει ότι οι οδικές μεταφορές θα συνεχίσουν να στηρίζουν

την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική υγεία, να απο-

φύγουν τον υπερβολικό πληθωρισμό και να διατηρήσουν

τη βιομηχανία και τις μεταφορές γενικά σε καλό δρόμο για

να επιτύχουμε τους στόχους μας για την απανθρακοποί-

ηση».

■ Τι προτείνεται

“

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης της IRU για τις μεταφορές
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Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν μεταφορείς, σή-

μερα, το κόστος μεταφοράς έχει αγγίξει για ένα δη-

μοφιλές δρομολόγιο από την Αθήνα στη

Θεσσαλονίκη, με 40τονη νταλίκα τα 1000 - 1200 ευρώ,

όταν, πριν από ένα χρόνο ήταν στα 700 - 800 ευρώ. 

Για να σταματήσει μάλιστα ο κανιβαλισμός στις μετα-

φορικές εταιρείες και τις κοστολογήσεις των δρομο-

λογίων που διαφέρουν από εταιρεία σε εταιρεία, οι

φορείς των μεταφορικών προτείνουν να δημιουργη-

θεί ένα Επιμελητήριο Μεταφορέων, ώστε να κατα-

γραφούν όλοι οι μεταφορείς. Αυτό θα προϋποθέτει

την υποχρεωτική τους ένταξη. Στόχος, του ΠΣΧΕΜ

 ενημέρωση

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που μαστίζει σήμερα, τους οδικούς μεταφορείς
είναι η κατακόρυφη αύξηση του κόστους των κομίστρων, που έχουν 

βγάλει εκτός προϋπολογισμού τις μεταφορικές εταιρείες. 

ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

■ Αύξηση λόγω καυσίμων
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“

Κόμιστρα Φορτηγών: Αύξηση λόγω καυσίμων

είναι να προστατεύσει όλα τα συμφέροντα των

αυτοκινητιστών. Για να συμβεί όμως, αυτό πρέπει

να γίνει μια ριζική ανασυγκρότηση και επίσης, μια

επαναλειτουργία των σωματείων σε όλη την

Ελλάδα, όπου αρκετά από αυτά είναι είτε απενερ-

γοποιημένα, είτε έχουν μικρή συμμετοχή των

μελών τους.

Σήμερα, αν και οι Ελληνικές μεταφορές έχουν

δυνατό πεδίο δράσης, σε  σχέση με άλλες ευρω-

παϊκές χώρες, τα κόμιστρα των Ελλήνων οδικών

μεταφορέων παραμένουν σε χαμηλότερα επί-

πεδα, καθώς ο μεταξύ τους ανταγωνισμός είναι

«πολύ έντονος».

Στην Ευρώπη και σύμφωνα με το «European

Road Freight Rate Benchmark», που διενεργεί η

IRU, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες μεταφοράς

εμπορευμάτων Ti και Upply, η άνοδος των κομί-

στρων στο πρώτο τρίμηνο του έτους συνεχίστηκε

για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο. 

Ο δείκτης “European Road Freight Rate” διαμορ-

φώθηκε στις 110,9 μονάδες, 4,3 μονάδες υψηλό-

τερος από το δ’ τρίμηνο του 2021 και 7,5 μονάδες

υψηλότερος από το α’ τρίμηνο του 2021.

Όπως αναφέρεται, το αυξανόμενο κόστος καυσί-

μων ενισχυμένο κατά 52,7% περίπου σε ετήσια

βάση στις ευρωπαϊκές αγορές και η συνεχιζό-

μενη έλλειψη οδηγών συνέβαλαν στην αύξηση

κομίστρων σε όλη την Ευρώπη.

Επίσης, σύμφωνα με νέα στοιχεία της IRU η έλ-

λειψη οδηγών στην Ευρώπη, το 2021, έφτασε

έως και τις 425.000 και επιδεινώθηκε από τον πό-

λεμο στην Ουκρανία.
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Πολλές πόλεις και κωμοπόλεις περιορίζουν τις ταχύτητες γύρω από σχολεία,

νοσοκομεία και περιοχές με καταστήματα. Ωστόσο, ο εντοπισμός των σχετικών

πινακίδων μπορεί να εξαρτάται από το πόσο ορατές είναι, αν είναι κρυμμένες

από κλαδιά δέντρων ή βρίσκονται ανάμεσα σε άλλες ταμπέλες.

Η Ford χρησιμοποιεί επίσης την τεχνολογία geofenc-

ing για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πό-

λεις, εξασφαλίζοντας ότι το plug-in υβριδικό Ford

Transit Custom περνά αυτόματα στο ηλεκτρικό πρό-

γραμμα λειτουργίας μηδενικών εκπομπών κάθε

φορά που το όχημα εισέρχεται σε μία ζώνη χαμηλών

εκπομπών ρύπων.

Τώρα, η Ford δοκιμάζει μία τεχνολογία συνδεδεμέ-

νων οχημάτων χρησιμοποιώντας τον γεωεντοπισμό

– ένα εικονικό γεωγραφικό σύνορο – που θα μπο-

ρούσε μια μέρα να καταργήσει εντελώς την ανάγκη

για πινακίδες ορίων ταχύτητας.  Εκτός από το ενδε-

χόμενο να καταστήσει τους δρόμους ασφαλέστερους

για άλλους χρήστες των δρόμων και πεζούς, το σύ-

στημα Geofencing Speed Limit Control της Ford θα

μπορούσε να βοηθήσει τους οδηγούς να αποφύγουν

την επιβολή προστίμου λόγω ακούσιας παραβίασης

του ορίου ταχύτητας και να βελτιώσει οπτικά την ει-

κόνα της περιοχής παραπλεύρως των δρόμων. 

«Η τεχνολογία συνδεδεμένων οχημάτων έχει την

αποδεδειγμένη δυνατότητα να βοηθήσει ώστε η κα-

θημερινή οδήγηση να γίνει ευκολότερη και ασφαλέ-

στερη προς όφελος όλων, όχι μόνο εκείνου που

βρίσκεται πίσω από το τιμόνι» δήλωσε Michael

Huynh, manager, City Engagement Germany, Ford

Ευρώπης. «Ο γεωεντοπισμός μπορεί να εξασφαλίσει

τη μείωση της ταχύτητας όπου – ακόμα και όποτε –

είναι απαραίτητο για να συμβάλλει στη βελτίωση της

ασφάλειας και τη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου

περιβάλλοντος.»  
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τεχνολογία «

 



Στην Ευρώπη, μέχρι και το 29% των θανάτων από

τροχαία ατυχήματα αφορά πεζούς και δικυκλι-

στές, ανάλογα με τη χώρα.  Η δημιουργία ζωνών

με όριο τα 30 km/h θεωρείται ένα από τα βασικά

μέτρα για τη μείωση του κινδύνου για τους πε-

ζούς σε αστικές περιοχές, καθώς σε αυτή την πε-

ρίπτωση οι οδηγοί έχουν περισσότερο χρόνο να

αντιδράσουν και η ταχύτητα πρόσκρουσης είναι

μικρότερη. 

Τεχνολογίες υποστήριξης οδηγού όπως το

Intelligent Speed Assist και το Adaptive Cruise

Control με Stop & Go της Ford ήδη βοηθούν ώστε

οι οδηγοί να μην υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας.

Το σύστημα Geofencing Speed Limit Control της

Ford είναι δυνητικά πιο ευέλικτο και αποτελεσμα-

τικό από τα ενσωματωμένα συστήματα, και θα

μπορούσε να χρησιμοποιείται στο μέλλον σε

επαγγελματικά και επιβατικά οχήματα Ford.

Ερευνητές χρησιμοποιούν δύο οχήματα της Ford

Pro για να αναλύσουν πως επιδρά η μείωση της

ταχύτητας στη βελτίωση της ροής της κυκλοφο-

ρίας και στον περιορισμό του κινδύνου ατυχημά-

των. Οι δοκιμές με τα αμιγώς ηλεκτρικά Ford

E-Transit επεκτείνονται σε όλες τις ζώνες των 30

km/h στο κέντρο της Κολωνίας, στη Γερμανία,

καθώς και σε επιλεγμένες ζώνες των 50 km/h

και 30 km/h και σε άλλα σημεία της πόλης.

Η δοκιμή διάρκειας 12 μηνών βασίζεται σε άλλα

πρόσφατα ερευνητικά projects της Ford που προ-

σπαθούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της οδι-

κής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της

τεχνολογίας συνδεδεμένων φωτεινών σηματο-

δοτών όπου τα φανάρια γίνονται αυτόματα πρά-

σινα ανοίγοντας το δρόμο σε ασθενοφόρα,

πυροσβεστικά και αστυνομικά οχήματα. Η συγ-

κεκριμένη τεχνολογία συνδυάζεται επίσης με τη

χρήση ειδικών ηχείων μέσα στο όχημα για την

προειδοποίηση των οδηγών όσον αφορά την κα-

τεύθυνση από την οποία πλησιάζουν άνθρωποι

και αντικείμενα.

FORD e-Trucks
GEOFENCING
Η Ford δοκιμάζει την τεχνολογία 
γεωεντοπισμού στα ηλεκτρικά φορτηγά της

■ Βοηθώντας στη διατήρηση μιας χαμηλής ταχύτητας
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τεχνολογία «

Η δοκιμή είναι το αποτέλεσμα συνεργασίας

μεταξύ της ομάδας Ford City Engagement,

των αρχών της Πόλης της Κολωνίας και του

Άαχεν, καθώς και των μηχανικών λογισμι-

κού της Ford στο Palo Alto, στις ΗΠΑ. Μαζί με

συναδέλφους τους στο Άαχεν, οι μηχανικοί

του Palo Alto ανέπτυξαν μία τεχνολογία που

συνδέει το όχημα με το σύστημα γεωεντοπι-

σμού για τον εντοπισμό μέσω GPS και την

ανταλλαγή δεδομένων. 

Ο οδηγός λαμβάνει τις πληροφορίες μέσω

των ενδείξεων στο ταμπλό, με το νέο όριο τα-

χύτητας να αναβοσβήνει κάτω από την τρέ-

χουσα ταχύτητα. Το αυτοκίνητο μειώνει

αυτόματα την ταχύτητα σύμφωνα με την γε-

ωεντοπισμένη ζώνη. Ο οδηγός μπορεί να

παρακάμπτει το σύστημα και να απενεργο-

ποιεί τον έλεγχο ορίου ταχύτητας ανά πάσα

στιγμή.

Στο μέλλον, το σύστημα Geofencing Speed

Limit Control της Ford θα μπορούσε να επι-

τρέψει στους οδηγούς να ορίζουν τις δικές

τους ζώνες γεωεντοπισμού σε ταχύτητες

έως και 20 km/h, συμπεριλαμβανομένων

αμαξοστασίων και ιδιωτικών εγκαταστά-

σεων. Τα όρια ταχύτητας θα μπορούν επίσης

να ορίζονται δυναμικά, για να λαμβάνουν

υπόψη τοπικούς κινδύνους, προσωρινά

οδικά έργα και την ώρα της ημέρας.

Ο Γερμανικός ΚΟΚ έχει πάνω από 1.000 τύ-

πους οδικών σημάτων. Στο Ηνωμένο

Βασίλειο, εκτιμάται ότι ο αριθμός των οδικών

σημάτων έχει διπλασιαστεί τις δύο τελευταίες

δεκαετίες, σε περίπου 4,6 εκατομμύρια συ-

νολικά, με το Υπουργείο Μεταφορών να ζητά

από τα τοπικά συμβούλια να αφαιρέσουν τις

περιττές και αντιαισθητικές πινακίδες.  Η μεί-

ωση του αριθμού των σημάτων στους δρό-

μους θα βοηθούσε να συμβάλει σημαντικά

στην αποσυμφόρηση των πόλεων μας, ώστε

οι οδηγοί να συγκεντρώνονται στην οδήγηση

αντί να ψάχνουν για σήματα.

Το Local Hazard Information της Ford που λανσαρίστηκε στο Ford Puma το 2020, συμ-

βάλλει επίσης στο να γίνουν οι δρόμοι ασφαλέστεροι. Η συνδεδεμένη τεχνολογία, που

τώρα απαντάται σε 500.000 οχήματα Ford στην Ευρώπη, ειδοποίησε τους οδηγούς για

περισσότερα από 35.000 ακινητοποιημένα οχημάτων λόγω βλάβης, μάρκας Ford και

εκτός Ford, και προειδοποίησε τους οδηγούς για περισσότερους από 100.000 επικείμε-

νους κινδύνους το μήνα στην Ευρώπη το 2021. 

FORD e-Trucks GEOFENCING  Tεχνολογία γεωεντοπισμού

■ Πώς λειτουργεί
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Σε συνθήκες πυκνής κυκλοφορίας, είναι δύσκολο ακόμη και για τον

πιο έμπειρο οδηγό να αντιληφθεί τα πάντα γύρω από το φορτηγό. 

Για την αποφυγή αγχωτικών καταστάσεων για τον

οδηγό, η Volvo Trucks προσφέρει το νέο της σύ-

στημα ασφαλείας. Χρησιμοποιώντας ένα διπλό

ραντάρ σε κάθε πλευρά του φορτηγού, το σύ-

στημα ανιχνεύει πότε άλλοι χρήστες του δρόμου,

για παράδειγμα ποδηλάτες, εισέρχονται στην πε-

ριοχή κινδύνου.

"Ένα ατύχημα μπορεί να συμβεί σε κλάσματα του

δευτερολέπτου. Η εκτεταμένη έρευνά μας για τα

ατυχήματα βασίζεται σε δεκαετίες μελέτης πραγ-

ματικών καταστάσεων κι αυτό το νέο σύστημα

ασφαλείας βοηθά τον οδηγό να αποτρέψει πιθα-

νές συγκρούσεις", λέει η Anna Wrige Berling,

Διευθύντρια Ασφάλειας Κυκλοφορίας και

Προϊόντων της Volvo Trucks.

Όταν κάποιος βρίσκεται στη ζώνη τυφλού ση-

μείου, το σύστημα που ονομάζεται Side Collision

Avoidance Support, ενημερώνει τον οδηγό μέσω

μιας κόκκινης λυχνίας στον αντίστοιχο πλευρικό

καθρέφτη. Εάν ο οδηγός υποδείξει αλλαγή λωρί-

δας μέσω του φλας, η κόκκινη λυχνία αρχίζει να

αναβοσβήνει και ένας προειδοποιητικός ήχος

ακούγεται από την πλευρά της πιθανής σύγκρου-

σης. Ο οδηγός ειδοποιείται και μπορεί να φρενά-

ρει το φορτηγό, επιτρέποντας π.χ. τη διέλευση

ενός ποδηλάτη.




"Στη Volvo Trucks, το μακροπρό-

θεσμο όραμά μας είναι μηδενικά

ατυχήματα και η ασφάλεια βρί-

σκεται στον πυρήνα όλων όσων

κάνουμε. Αυτό το νέο σύστημα

είναι ένα ακόμη παράδειγμα των

προσπαθειών μας για την επί-

τευξη αυτών των στόχων", κατα-

λήγει η Anna Wrige".

Το νέο σύστημα θα είναι διαθέσιμο

παγκοσμίως για τα Volvo FH, FM

και FMX με κινητήρες ντίζελ, φυ-

σικού αερίου και ηλεκτροκίνησης

από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος

έτους.  Τα μοντέλα Volvo FL και FE

θα αποκτήσουν το νέο σύστημα

ασφαλείας το 2023.

τεχνολογία «
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Η Volvo Trucks εισάγει τώρα ένα νέο σύστημα ασφαλείας για την
ανίχνευση άλλων χρηστών του δρόμου που εισέρχονται στο τυφλό
σημείο και στις δύο πλευρές του φορτηγού.

Volvo Trucks
Νέο σύστημα ασφαλείας 
για την προστασία ποδηλατών και πεζών 
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Την λύση δίνει η Nissan, σε συνεργασία με

την Ιαπωνική εταιρεία κατασκευής επί-

πλων Itoki Corporation, με έναν κινητό και

πλήρως λειτουργικό χώρο εργασίας που

θα μπορούσε να βοηθήσει στην κάλυψη τέ-

τοιων αναγκών. Πρόκειται για ένα επαγγελ-

ματικό βαν Nissan NV200, που ονομάζεται

"Moow" (ναι, καλά καταλάβατε, ο ήχος που

κάνει μια αγελάδα), με ειδικά προσαρμο-

σμένο εσωτερικό που παρέχει ένα άνετο

μέρος για να εργαστείτε, όπου εσείς επιλέ-

ξετε.

Σκεφτείτε έναν φωτογράφο. Είναι πάντα εν

κινήσει και φωτογραφίζει πολλά θέματα για

διαφορετικά έργα.  Eνας φωτογράφος έχει

σημαντικές εκκρεμότητες μετά τη δουλειά

και θέλει να τελειώσει εντελώς το έργο του

στην τοποθεσία.

Ο Hiromitsu Yasui, είναι στην πραγματικό-

τητα ένας επαγγελματίας φωτογράφος.

Αφού χρησιμοποίησε το Moow, είπε: "Το

εσωτερικό ήταν πολύ χαλαρωτικό, όπως

και ο δικός μου χώρος. Αυτό με βοήθησε

να κάνω περισσότερη δουλειά. Και μετά,

όταν άνοιξα τη συρόμενη πλαϊνή πόρτα, αν-

τίκρισα την  όμορφη θέα του τοπίου. Ήταν

σαν να δουλεύω με τα πλεονεκτήματα του

γραφείου μου στην εξοχή."

Nissan NV200 Moow
Η εξερεύνηση των δυνατοτήτων 

της ευέλικτης εργασίας, 
με ένα Nissan -“κινητό γραφείο” 

Φανταστείτε αυτήν την κατάσταση: 
Ενώ ταξιδεύετε στο δρόμο, ξαφνικά προκύπτει μια επείγουσα εργασία.

Έχετε μαζί σας τον φορητό υπολογιστή, αλλά δεν μπορείτε να βρείτε 
ένα μέρος για να τον χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και ηρεμία. 

Αυτό που θα ήταν ιδανικό είναι ένα μέρος σαν το σπίτι ή το γραφείο σας,
όπου μπορείτε να συγκεντρωθείτε άνετα, αλλά που τέτοια τύχη…
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Το Moow προέκυψε ως αποτέλεσμα των νέων και 

μοναδικών τρόπων που αναζητά η Nissan  για να επικοινωνήσει 

τα πλεονεκτήματα των οχημάτων της, παρέχοντας επιλογές 

τηλεργασίας σε “ψηφιακούς νομάδες” και όχι μόνο.

τεχνολογία «
τεχνολογία «

Nissan NV200 Moow>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20630


Η Volkswagen Commercial Vehicles παρουσιάζει στο νέο premium pick-up Amarok μία

εντυπωσιακή οθόνη, η οποία βρίσκεται σε κάθετη διάταξη πάνω από την κεντρική κονσόλα. 

Έχοντας διαγώνιο 10 ή 12 ίντσες, η νέα αυτή οθόνη

προσφέρει πολλές καινούργιες δυνατότητες στον

τρόπο ελέγχου του συστήματος πολυμέσων. Η εται-

ρεία χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό ψηφιακών λει-

τουργιών και εργονομικά βελτιστοποιημένων

κουμπιών μαζί με εύχρηστους πιεστικούς ή περι-

στροφικούς διακόπτες. 

Επιπρόσθετα, το νέο Amarok εφοδιάζεται με πάνω

από 30 σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, τα

οποία μπορούν να ρυθμιστούν μέσω της οθόνης.

Περισσότερα από 20 από αυτά τα συστήματα εμφα-

νίζονται στο Amarok για πρώτη φορά. Μεταξύ

αυτών περιλαμβάνονται τα συστήματα για τη διατή-

ρηση της λωρίδας, για την υποβοήθηση αλλαγής

λωρίδας, για τον φωτισμό και τη διατήρηση της τα-

χύτητας, για την περιμετρική όραση, καθώς και για

την αναγνώριση των σημάτων κυκλοφορίας.

Το εύρος της αλληλεπίδρασης μεταξύ των οδηγών

και του νέου Amarok είναι ιδιαίτερα διευρυμένο,

καθώς μέσα από την κεντρική οθόνη ελέγχου μπο-

ρούν να ρυθμιστούν οι διαδικτυακές υπηρεσίες κι-

νητής τηλεφωνίας όπως το «We Connect

Navigation», η λειτουργία του κλιματισμού, το σύ-

στημα infotainment, το σύστημα πλοήγησης, η υπο-

βοήθηση της στάθμευσης αλλά και το αποκλειστικό

premium ηχοσύστημα (ανάλογα με την έκδοση).

Παράλληλα, υπάρχει μία σειρά από διακόπτες οι

οποίοι είναι τοποθετημένοι στη βάση της οθόνης

και παρέχουν γρήγορη και άμεση πρόσβαση σε

ορισμένες από τις πολυάριθμες λειτουργίες που

είναι εγκατεστημένες στην κεντρική οθόνη ελέγχου

του νέου μοντέλου.
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Εκτός από το ήδη γνωστό και τεχνολογικά προ-

ηγμένο «IQ. Light» με το οποίο εξοπλίζονται τα

φωτιστικά σώματα και το εντυπωσιακό ανά-

γλυφο «Amarok» στην πόρτα του χώρου φόρ-

τωσης, η νέα κάθετη διάταξη της οθόνης είναι

ένα ακόμα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό ανά-

μεσα στις πολλές σχεδιαστικές και τεχνολογικές

καινοτομίες που φέρνει το νέο premium pick-

up της Volkswagen Commercial Vehicles. 

Volkswagen Amarok: Άξιος συνεχιστής μιας

μεγάλης επιτυχίας

Πάνω από 830.000 μονάδες του Amarok έχουν

πωληθεί έως σήμερα στην Ευρώπη, τη Νότια

Αμερική, τη Νότια Αφρική και την Ωκεανία. Η

επιτυχία του premium pick-up της Volkswagen

Commercial Vehicles βασίζεται στον ιδανικό

συνδυασμό από  κορυφαία μηχανικά μέρη, με-

γάλες δυνατότητες φορτίου, εξαιρετική πρακτι-

κότητα και σχεδιασμό που ταιριάζει ιδανικά τόσο

στην άσφαλτο όσο και εκτός δρόμου. 

τεχνολογία«

H εντυπωσιακή οθόνη του νέου 

Volkswagen Amarok
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H ηλεκτροκίνηση θέτει νέα στάνταρ στις μελλοντικές

μετακινήσεις, αλλά και τις χερσαίες μεταφορές, όμως,

οι εταιρείες ήδη φροντίζουν ώστε να έχουν έτοιμο το

επόμενο βήμα. Η υδρογονοκίνηση μπαίνει στο στόχα-

στρο και των κατασκευαστών φορτηγών, όντας, μια τε-

χνολογία, που κινείται με αργούς αλλά σταθερούς

ρυθμούς, ως προς την υλοποίηση. 

Σύμφωνα με μελέτες, το υδρογόνο είναι ίσως

η πιο βατή λύση για τα φορτηγά μεγάλων απο-

στάσεων, μιας και μπορεί να προσφέρει μεγα-

λύτερη αυτονομία, ελαχιστοποίηση του βάρους

των μπαταριών, σε σχέση με τα αμιγώς ηλε-

κτρικά φορτηγά και ταχύτατα φουλαρίσματα,

όπως στα μοντέλα πετρελαίου.Άλλωστε, και η

σουηδική φίρμα εργάγεται επάνω σε αυτή την

τεχνολογία, ώστε πολύ γρήγορα, να αρχίσει η

εκμηδένιση των ρύπων, και στα φορτηγά της

ενώ, η  εξάλειψη του άνθρακα στις μεταφορές

είναι ο στόχος των περισσότερων φιρμών. 

Η Volvo Trucks προσφέρει ήδη σήμερα ηλε-

κτρικά φορτηγά με μπαταρία και φορτηγά που

λειτουργούν με ανανεώσιμα καύσιμα, όπως το

βιοαέριο. Στο δεύτερο μισό αυτής της δεκαε-

τίας, μια τρίτη επιλογή ουδέτερου CO2 θα προ-

στεθεί στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της -

ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου που

τροφοδοτούνται με υδρογόνο.

"Αναπτύσσουμε αυτή την τεχνολογία εδώ και

μερικά χρόνια και είναι υπέροχο να βλέπουμε

τα πρώτα φορτηγά να τρέχουν ήδη με επιτυχία

στην πίστα δοκιμών. Ο συνδυασμός των ηλε-

κτρικών μπαταριών και των ηλεκτρικών κυ-

ψελών καυσίμου θα επιτρέψει στους πελάτες

μας να εξαλείψουν εντελώς τις εκπομπές καυ-

σαερίων CO2 από τα φορτηγά τους", λέει ο

Roger Alm, Πρόεδρος της Volvo Trucks. 

Ποια είναι όμως, τα πλεονεκτήματα τους;

Σήμερα, τα ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες

καυσίμου υπόσχονται ότι μπορούν να προ-

σφέρουν την θεωρητική εμβέλεια που μπορεί

να συγκριθεί  με πολλά φορτηγά πετρελαίου

(diesel). Δηλαδή να αγγίξε τα 1.000 χιλιόμετρα.

Επίσης, μεγάλο πλεονέκτημα αποτελεί και ο

χρόνος εφοδιασμού που είναι λιγότερο από 15

λεπτά. Το συνολικό τους βάρος μπορεί να είναι

Volvo Trucks 
Πρώτες δοκιμές 

για τα φορτηγά υδρογόνου! 

Η Volvo ξεκίνησε ήδη τις πρώτες δοκιμές στα φορτηγά υδρογόνου, που
υπόσχονται μεγάλες αυτονομίες, άνω των 1.000 χλμ! 
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περίπου 65 τόνοι ή και περισσότερο, ενώ οι δύο κυ-

ψέλες καυσίμου έχουν τη δυνατότητα να παράγουν

ηλεκτρική ενέργεια 300 kW.

"Τα ηλεκτρικά φορτηγά με κυψέλες καυσίμου που κι-

νούνται με υδρογόνο θα είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για

μεγάλες αποστάσεις και απαιτητικές σε ενέργεια απο-

στολές. Θα μπορούσαν επίσης να αποτελέσουν μια

επιλογή σε χώρες όπου οι δυνατότητες φόρτισης των

μπαταριών είναι περιορισμένες", λέει ο Roger Alm. 

"Αναμένουμε ότι η προσφορά πράσινου υδρογόνου

θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς

πολλές βιομηχανίες θα εξαρτώνται από αυτό για τη

μείωση του CO2. Ωστόσο, δεν μπορούμε να περιμέ-

νουμε πολύ για την εξάλειψη του άνθρακα στις μετα-

φορές, έχουμε ήδη αργήσει. Έτσι, το ξεκάθαρο

μήνυμά μου προς όλες τις εταιρείες μεταφορών είναι

να ξεκινήσουν το ταξίδι σήμερα με ηλεκτρικές μπα-

ταρίες, βιοαέριο και τις άλλες διαθέσιμες επιλογές. Τα

φορτηγά με κυψέλες καυσίμου θα αποτελέσουν στη

συνέχεια ένα σημαντικό συμπλήρωμα για μεγαλύτε-

ρες και πιο απαιτητικές μεταφορές σε λίγα χρόνια από

τώρα", λέει ο Roger Alm. 



Μια κυψέλη καυσίμου παράγει τη δική της

ηλεκτρική ενέργεια από το υδρογόνο που

υπάρχει στο όχημα αντί να φορτίζεται από

εξωτερική πηγή. Το μόνο που εκπέμπεται

είναι οι υδρατμοί.  

Οι κυψέλες καυσίμου θα παραδοθούν από

την “Cellcentric” - την κοινοπραξία μεταξύ του

ομίλου Volvo και της Daimler Truck AG. Η

“Cellcentric” θα κατασκευάσει μία από τις με-

γαλύτερες μονάδες παραγωγής κυψελών

καυσίμου στην Ευρώπη, ειδικά σχεδιασμένη

για βαρέα οχήματα.

Η τεχνολογία των κυψελών καυσίμου βρί-

σκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης

και η νέα τεχνολογία έχει πολλά οφέλη, αλλά

και κάποιες προκλήσεις όπως η προμήθεια

πράσινου υδρογόνου* σε μεγάλη κλίμακα.

Μια άλλη πρόκληση είναι το γεγονός ότι οι

υποδομές ανεφοδιασμού υδρογόνου για

βαρέα οχήματα δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη. 

■ Πώς λειτουργεί

τεχνολογία«
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Το επαγγελματικό των 2.000 ίππων! Ford Pro Electric SuperVan
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Ford Pro Electric SuperVan



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20636



παρουσίαση «

Οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, μια υγρόψυκτη μπα-

ταρία 50 kWh και ένα ειδικά διαμορφωμένο σύστημα

ελέγχου συνεισφέρουν ώστε το Ford Pro Electric

SuperVan να παράγει περίπου 2.000 PS, εξασφαλί-

ζοντας επιτάχυνση 0-100 km/h κάτω από δύο δευτε-

ρόλεπτα. 

Η αναβαθμισμένη συνδεσιμότητα κρατά τον οδηγό

ενήμερο και επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων σε

πραγματικό χρόνο που βοηθά στην απομακρυσμένη

διαχείριση του οχήματος καθώς και στη βελτιστοποι-

ημένη απόδοσή του. Το Electric SuperVan διαθέτει

επίσης επιλέξιμα drive modes και τεχνολογίες ανα-

γεννητικής πέδησης, παρόμοιες με εκείνες που συ-

ναντά κανείς στα ηλεκτρικά μοντέλα παραγωγής της

Ford. Το εντυπωσιακό, πλήρως ηλεκτρικό όχημα επί-

δειξης εξελίχθηκε εν κρυπτώ από την Ford

Performance και τους ειδικούς στους αγώνες και τα

εξηλεκτρισμένα ράλι ανθρώπους της STARD στην

Αυστρία, ενώ ο εξωτερικός σχεδιασμός του ήταν ευ-

θύνη της ομάδας της Ford Design στην Κολωνία της

Γερμανίας.

«Φέρνουμε το SuperVan στον 21ο αιώνα με 2.000

ηλεκτρικούς ίππους για να προσφέρουμε απαράμιλλο

ενθουσιασμό και στυλ εμπνευσμένο από το νέο E-

Transit Custom. Αλλά οι επιδόσεις δεν έχουν να κά-

νουν μόνο με την ιπποδύναμη – η υπολογιστική ισχύς

του Electric SuperVan σημαίνει ότι οι μηχανικοί μπο-

ρούν να χρησιμοποιούν δεδομένα του οχήματος σε

πραγματικό χρόνο για να βελτιστοποιούν την απόδοσή

του, όπως ακριβώς συμβαίνει σε ένα κορυφαίο αγω-

νιστικό αυτοκίνητο», δήλωσε ο Mark Rushbrook, lobal

director, Ford Performance Motorsports.

Το πρώτο SuperVan της Ford αποκαλύφθηκε το 1971,

διαθέτοντας έναν κινητήρα εγκατεστημένο στο κέντρο

Το Ford Pro Electric SuperVan αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες της αμιγούς 
ηλεκτροκίνησης και της βελτιωμένης συνδεσιμότητας, προκειμένου να επιτύχει 

την υψηλότερη απόδοση από οποιοδήποτε βαν μοντέλο στην ιστορία της Ford. 
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Ford Pro Electric SuperVan
του αμαξώματος που προέρχονταν από το αγωνι-

στικό Ford GT40 το οποίο κέρδισε στο Le Mans. Και

έτσι δημιουργήθηκε το Transit Mk. 1, το οποίο δεν

έμοιαζε με κανένα άλλο. Αυτή η συνταγή συνεχί-

στηκε και με το SuperVan 2, στο οποίο μια μοναδική

έκδοση από υαλοβάμβακα του αμαξώματος του

Transit Mk. 2 «έντυσε» το μονοκόκ πλαισιο του,

καθώς και τον V8 κινητήρα των 590 PS της

Cosworth που χρησιμοποιούσε το αγωνιστικό C100

της Ford. Αυτό το όχημα αναγεννήθηκε αργότερα ως

SuperVan 3, ακολουθώντας τα πρότυπα του ανανε-

ωμένου Transit Mk. 3. Την κίνηση προσέφερε ο κι-

νητήρας Cosworth HB των 650 PS τον οποίο

χρησιμοποιούσαν τα μονοθέσια της Formula 1 της

εποχής εκείνης. 

«Η Ford Pro έχει να κάνει με την επιτάχυνση της πα-

ραγωγικότητας για τους πελάτες μας – οπότε τι κα-

λύτερο από το να δημιουργήσουμε ένα νέο, ηλε-

κτρικό SuperVan που καταδεικνύει τη δύναμη της

ηλεκτροκίνησης και της συνδεσιμότητας», δήλωσε ο

Hans Schep, general manager, Ford Pro, Europe.

«Αυτό το απίστευτο όχημα επίδειξης μεταφέρει την

προηγμένη μηχανική και τη χαρακτηριστική εμφά-

νιση του E-Transit Custom σε ένα εντελώς νέο επί-

πεδο. Συγχρόνως αποτελεί απόδειξη της δύναμης

του οικοσυστήματος συνδεδεμένων υπηρεσιών της

Ford Pro».

Το Ford Pro Electric SuperVan αποκαλύπτεται στο

Goodwood Festival of Speed.   Επιδεικνύοντας τις

δυνατότητές του ηλεκτρικού SuperVan, πίσω από το

τιμόνι του στο Goodwood βρίσκεται ο πολυπρωτα-

θλητής οδηγός αγώνων και κάτοχος πολλών ρεκόρ

με ηλεκτρικά αγωνιστικά αυτοκίνητα, Romain

Dumas.



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20638



παρουσίαση «

Το Ford Pro Electric SuperVan είναι ένα one-off όχημα

επίδειξης, που έδωσε στην Ford Design την ελευθε-

ρία να δημιουργήσει ένα όχημα με «άγρια» εμφάνιση

που τραβά την προσοχή και αντανακλά τις ακραίες

επιδόσεις του. Οι παράξενοι θόλοι των τροχών, το

μυώδες στυλ του αμαξώματος και οι μοναδικοί χρω-

ματισμοί του συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουρ-

γία μιας ακραίας έκφρασης που έχει ως σημείο

αναφοράς το Transit. Από τη μεριά του, το πλήρως

ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης πρόσφερε

στην ομάδα εξέλιξης άφθονη ελευθερία με δεδομέ-

νους τους λιγότερους περιορισμούς όσον αφορά την

ψύξη σε σχέση με έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης.

«Η ευκαιρία του να γίνεις μέρος της εμβληματικής

ιστορίας του SuperVan αναγεννώντας το για τον 21ο

αιώνα, ήταν μια φανταστική ευκαιρία», δήλωσε ο

Amko Leenarts, director, Design, Ford of Europe. «Το

τέταρτο κεφάλαιο της ιστορίας του SuperVan έχει γίνει

πραγματικότητα προκειμένου να είναι το πιο γρήγορο

και το πιο ακραίο μέχρι σήμερα, διατηρώντας παράλ-

ληλα το DNA του Transit. Οι αναλογίες του αποτελούν

μια πιο δραματική εκδοχή αυτού που αναπτύξαμε για

το E-Transit Custom και η μπροστινή φωτεινή μπάρα

δημιουργεί μια φουτουριστική διάθεση, καθιστώντας

το Electric SuperVan την απόλυτη έκφραση της φιλο-

σοφίας σχεδίασης του Transit.»

Το κατασκευασμένο βάσει αγωνιστικών προδιαγρα-

φών όχημα επίδειξης συνδυάζει το πάτωμα του E-

Transit Custom με ένα ατσάλινο πλαίσιο τύπου

χωροδικτυώματος και πάνελ αμαξώματος χαμηλού

βάρους από συνθετικά υλικά. Μια ειδικά εξελιγμένη

υγρόψυκτη μπαταρία με χωρητικότητα 50 kWh είναι

τοποθετημένη με γνώμονα τη βέλτιστη κατανομή της

μάζας και το χαμηλό κέντρο βάρους, ενώ ταυτόχρονα

μπορεί να επαναφορτιστεί πλήρως σε περίπου 45

λεπτά χρησιμοποιώντας έναν τυπικό ταχυφορτιστή

ηλεκτρικού οχήματος. Ο οδηγός μπορεί να έχει πρό-

σβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με τη φόρτιση

και τη μπαταρία μέσω της οθόνης αφής που βρίσκεται

στην καμπίνα. 

Μεταμορφώνοντας το E-Transit Custom  
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Οι τέσσερις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνδυα-

στικά περίπου 2.000 PS μεταφέροντας την κίνηση και

στους τέσσερις τροχούς. Με επιτάχυνση 0 -100 km/h

κάτω από 2 δευτερόλεπτα, πρόκειται για το πιο γρή-

γορο SuperVan στην ιστορία – αλλά και το πιο κα-

θαρό. 

Όπως κάθε βαν, το Electric SuperVan διαθέτει ένα

χώρο φόρτωσης, πίσω ακριβώς από τον οδηγό. Για

την περίσταση, μια πλευρική πόρτα διευκολύνει τη

φόρτωση και την εκφόρτωση αντικειμένων, με τη

Ford να εξελίσσει μάλιστα ένα ασφαλές ηλεκτρομα-

γνητικό σύστημα για το άνοιγμα και κλείσιμό της, το

οποίο ελέγχεται μέσω της οθόνης SYNC.

Μια σουίτα ενσωματωμένων καμερών μπορεί να

προσφέρει στο κοινό σε όλο τον κόσμο πλάνα από

τις εντυπωσιακές σκηνές δράσης του SuperVan. Την

ίδια στιγμή, όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Ford

E-Transit, ο οδηγός μπορεί να δει στην οθόνη που

βρίσκεται στην καμπίνα εικόνες από τον περιβάλ-

λοντα χώρο και εναλλάσσοντας τες να καταφέρει να

τοποθετήσει το όχημα στη θέση που επιθυμεί.

Οι αγωνιστικές επιρροές της Ford Performance και

της STARD είναι άμεσα αντιληπτές στο νέο

SuperVan, με το εντυπωσιακά σμιλευμένο εμπρός

splitter, τις πλαϊνές ποδιές και τον πίσω διαχύτη να

παραπέμπουν σε αγωνιστικές κατασκευές. Την ίδια

στιγμή, τα χαρακτηριστικά αεροδυναμικά κοψίματα

και η επιθετική πτέρυγα «ρέουν» με κατεύθυνση το

πίσω φτερό με στόχο να αναπτυχθεί κατά την κίνηση

του οχήματος η απαραίτητη κάθετη δύναμη που θα

το ωθήσει στην πίστα, παρέχοντάς του συγχρόνως

περισσότερη πρόσφυση.

Οι αγωνιστικές επιρροές δεν περιορίζονται στην εμ-

φάνιση αλλά επεκτείνονται και «πίσω» από αυτή. Η

ανάρτηση με τα ανισομεγέθη σε κάθε γωνία του

αμαξώματος διπλά ψαλίδια, τα εμπρός και πίσω

υποπλαίσια και τα φρένα προσφέρουν αγωνιστικών

προδιαγραφών πέδηση και κατευθυντικότητα που

συνάδουν με τις ικανότητες του αυτοκινήτου στην

ευθεία.

Ford Pro Electric SuperVan



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20640

Σε συνέχεια της
παρουσίασης στην αγορά

του eActros για βαριές 
διανομές, η Mercedes-Benz

Trucks προωθεί 
συστηματικά την εισαγωγή
και άλλων ηλεκτροκίνητων
μοντέλων μπαταρίας φέτος

και τα προσεχή έτη



MERCEDES BENZ e-TRUCKS

Τα ηλεκτρικά φορτηγά της Daimler βγαίνουν για μεταφορές!
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παρουσίαση «



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20642



Τα πρώτα πρωτότυπα οχήματα 
του φορτηγού 40 τόνων υποβάλλονται ήδη 

σε εσωτερικές δοκιμές και οι μηχανικοί της
Mercedes-Benz Trucks προγραμματίζουν να
ξεκινήσουν φέτος δοκιμές του ηλεκτρικού

φορτηγού στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

Το eActros LongHaul θα προ-

σφέρει τη δυνατότητα φόρτισης

υψηλής απόδοσης - το λεγό-

μενο «megawatt charging».

Επιπλέον, η Mercedes-Benz

Trucks προετοιμάζει κι άλλες

εκδόσεις του eActros – ειδικό-

τερα το eActros 300 και το

eActros 400 – και, τον προσεχή

Ιούλιο, θα ξεκινήσει στο εργο-

στάσιο του Wörth η παραγωγή

του eEconic για δημοτική χρήση,

το οποίο θα είναι το δεύτερο

αμιγώς ηλεκτρικό όχημα μαζι-

κής παραγωγής. Στόχος της

Mercedes-Benz Trucks είναι να

αυξήσει σε άνω του 50 τοις

εκατό το ποσοστό των νέων

οχημάτων με τοπικά ουδέτερο

ισοζύγιο άνθρακα στην Ευρώπη

έως το 2030. 

Για να παρουσιάσει την ηλε-

κτρική κινητικότητα στους πελά-

τες φορτηγών από όλη την

Ευρώπη, η εταιρεία διοργανώ-

νει μια εκδήλωση διάρκειας αρ-

κετών εβδομάδων κοντά στο

εργοστάσιο του Wörth η οποία

ξεκινά στις αρχές Ιουνίου.

Ειδικοί από τη Mercedes-Benz

Trucks θα ενημερώσουν συνο-

λικά 1000 συμμετέχοντες για τις

βασικές πτυχές της ηλεκτρικής

κινητικότητας, από τις υποδομές

και τις υπηρεσίες έως τα ηλε-

κτρικά μοντέλα. Επιπρόσθετα, οι

πελάτες θα έχουν την ευκαιρία

να οδηγήσουν το eActros 300 σε

απαιτητικές διαδρομές και με

ρεαλιστικά ωφέλιμα φορτία.

Karin Rådström, Διευθύνουσα

Σύμβουλος της Mercedes-

Benz Trucks: «Το τεράστιο εν-

διαφέρον για την εκδήλωση

οδήγησης του eActros στο

Wörth αποδεικνύει περίτρανα

ότι η ηλεκτρική κινητικότητα γί-

νεται ολοένα και πιο δημοφιλής

στους πελάτες μας. Με τον

τρόπο αυτό, οι πελάτες στέλνουν

ένα ηχηρό μήνυμα προς όλα τα

ενδιαφερόμενα μέρη να ενώ-

σουν τις προσπάθειές τους και

να θέσουν σε κυκλοφορία όλο

και περισσότερα ηλεκτρικά

φορτηγά, να επεκτείνουν τις

υποδομές φόρτισης και να επι-

τύχουν ισοτιμία κόστους.»
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Για φόρτιση στο αμαξοστάσιο, η Mercedes-Benz Trucks

συνεργάζεται με τη Siemens Smart Infrastructure, την

ENGIE και την EVBox Group. Όσον αφορά τη δημόσια

φόρτιση για μεταφορές μεγάλων αποστάσεων, η

Daimler Truck, η TRATON GROUP και ο όμιλος Volvo

υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία για τη σύσταση κοι-

νοπραξίας. Η κοινοπραξία αυτή προβλέπει την ανά-

πτυξη και λειτουργία ενός δημόσιου δικτύου φόρτισης

υψηλής απόδοσης για βαριά ηλεκτρικά φορτηγά μεγά-

λων αποστάσεων και τουριστικά λεωφορεία στην

Ευρώπη. Το δίκτυο φόρτισης αυτών των τριών εταίρων

θα είναι διαθέσιμο σε διαχειριστές στόλων στην

Ευρώπη ανεξαρτήτως μάρκας.

Στόχος του έργου «High-Performance Charging in

Long-Haul Truck Transport» (HoLa), με τη συμμετοχή

της Daimler Truck και υπό την αιγίδα της Ένωσης

Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (VDA), είναι ο

σχεδιασμός, η κατασκευή και η λειτουργία μιας εκλε-

κτής υποδομής φόρτισης υψηλής απόδοσης για τα ηλε-

κτρικά φορτηγά μπαταρίας για μεταφορές μεγάλων

αποστάσεων. Δύο σταθμοί φόρτισης υψηλής απόδοσης

με το σύστημα Megawatt Charging System (MCS) πρό-

κειται να κατασκευαστούν σε τέσσερις τοποθεσίες στη

Γερμανία και να δοκιμαστούν σε πραγματικές εφαρμο-

γές. Στο έργο συμμετέχουν διάφοροι άλλοι εταίροι της

κοινοπραξίας από τη βιομηχανία και την έρευνα.

Συνεργασία με εταίρους για υποδομές φόρτισης



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20644





Μαΐου στην εμπορική έκθεση

IFAT, την κορυφαία εμπορική έκ-

θεση παγκοσμίως για τη διαχεί-

ριση νερού, λυμάτων,

απορριμμάτων και πρώτων υλών,

στο Μόναχο. Το eEconic σημειώνει

ιδιαίτερα καλές επιδόσεις στις

χρήσεις εντός πόλεων τις πρώτες

πρωινές ώρες, χάρη στις χαμηλές

εκπομπές θορύβου. Η αρχιτεκτο-

νική οχήματος του eEconic επω-

φελείται από τη στρατηγική

παγκόσμιας πλατφόρμας της

Daimler Truck: Το σύστημα κίνη-

σης του φορτηγού χαμηλού δαπέ-

δου βασίζεται στο Mercedes-Benz

eActros, το οποίο παράγεται στο

εργοστάσιο του Wörth από τον

Οκτώβριο του 2021. Από τον Μάιο

του 2022, η εταιρεία FES

Frankfurter Entsorgung- (Waste

Management) and Service GmbH

χρησιμοποιεί ήδη ένα πρωτότυπο

eEconic στη Φρανκφούρτη για την

αποκομιδή δημοτικών απορριμ-

μάτων.
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Το Mercedes-Benz eEconic στην IFAT 

Από τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η Mercedes-Benz Trucks εξοπλίζει

τα eActros με το βελτιωμένο MirrorCam δεύτερης γενιάς, το οποίο δια-

θέτει βελτιώσεις κυρίως όσον αφορά την προβολή εικόνας και την

ασφάλεια. Εξωτερικά, το μήκος του βραχίονα κάμερας και στις δύο

πλευρές έχει μειωθεί κατά δέκα εκατοστά. Ένα από τα πλεονεκτήματα

αυτών των νέων διαστάσεων είναι ότι οι οδηγοί διαπιστώνουν αμέσως

ότι μπορούν να κινηθούν όπισθεν ευκολότερα από ό,τι με την πρώτη

γενιά MirrorCam, καθώς η προοπτική του MirrorCam μοιάζει πλέον πε-

ρισσότερο με εκείνη των συμβατικών καθρεφτών.

MirrorCam δεύτερης γενιάς για το eActros 
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Η Daimler Truck φιλοδοξεί να προσφέρει καινούρια

οχήματα σε Ευρώπη, Ιαπωνία και Βόρεια Αμερική

μόνο με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα («tank-to-wheel»)

έως το 2039. Τα δύο ηλεκτρικά μοντέλα μπαταρίας

Mercedes-Benz eCitaro και Mercedes-Benz eActros

παράγονται ήδη μαζικά από το 2018 και το 2021, αντί-

στοιχα. Το Mercedes-Benz eEconic, το FUSO eCanter

και το Freightliner eCascadia θα ακολουθήσουν αργό-

τερα φέτος, ενώ προγραμματίζονται ήδη κι άλλα οχή-

ματα με τοπικά ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα. Κατά το

δεύτερο μισό αυτής της δεκαετίας, η εταιρεία σχεδιάζει

να συμπληρώσει τη γκάμα των οχημάτων της με οχή-

ματα μαζικής παραγωγής που θα κινούνται με κυψέ-

λες καυσίμου υδρογόνου. Ο απώτερος στόχος είναι να

εξασφαλιστούν οδικές μεταφορές με ουδέτερο ισοζύ-

γιο άνθρακα έως το 2050.

Απώτερος στόχος: Οδικές μεταφορές με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2050



● ΙΟΥΝΙΟΣ 2022 ● #20646

H GRANTEX στην Automechanika

Κωνσταντινούπολης 2022

H GRANTEX δεν θα μπορούσε να λείψει από την Automechanika στην Κωνσταντινούπολη,

την κορυφαία διεθνή εμπορική έκθεση της αυτοκινητοβιομηχανίας που καλύπτει

περιοχές από τη Βόρεια Αφρική έως την Ανατολική Ευρώπη. 

Για 4 ημέρες, από τις 2 έως τις 5 Ιουνίου, συμ-

μετείχαμε στην 15η Automechanika, η οποία

υποδέχθηκε 48.354 εμπορικούς επισκέπτες

από 141 χώρες, έχοντας έτσι την εξαιρετική ευ-

καιρία να συναντήσει τους υπάρχοντες πελάτες

της και να κάνει νέες επαγγελματικές επαφές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι οι

χρήστες από όλον τον κόσμο που επισκέφτη-

καν την ειδικά σχεδιασμένη ψηφιακή πλατ-

φόρμα της έκθεσης παρουσίασαν 32% αύξηση

σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

«Η GRANTEX ήταν η μοναδική ελληνική εται-

ρεία που έλαβε μέρος στην Automechanika

Κωνσταντινούπολης 2022 και ένας από τους

συνολικά 825 εκθέτες που παρουσίασαν τα

προϊόντα τους σε 12 αίθουσες του Εκθεσιακού

& Συνεδριακού Κέντρου TUYAP. Η GRANTEX

συμμετέχοντας με συνέπεια στις σημαντικότε-

ρες διεθνείς εκθέσεις για το aftermarket της

αυτοκινητοβιομηχανίας, πραγματοποιεί αυτό

που υπόσχεται: προσφέρει προϊόντα και υπη-

ρεσίες υψηλής ποιότητας, παρακολουθεί όλες

τις εξελίξεις και βρίσκεται δίπλα στους πελάτες

της, ενδυναμώνοντας την εικόνα της και ενι-

σχύοντας την εξαγωγική της δραστηριότητα»,

δηλώνει ο κος Πέτρος Κραβαρίτης, υπεύθυνος

συμμετοχών στις εκθέσεις Automechanika για

Ελλάδα και Κύπρο.






