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Το αγροτικό της Tesla βγαίνει τελικά το 2023!
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Παρουσίαση: 
Nissan Townstar
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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,

Οι μισές και παραπάνω ειδήσεις που πηγάζουν από τις αυτοκινητοβιομηχανίες, τις κατασκευάστριες φίρμες

επαγγελματικών οχημάτων -ελαφρών και επαγγελματικών, αφορούν τα μεγαλεπήβολα σχέδιά τους σχετικά

με την ηλεκτροκίνηση, την μετάβαση στην μηδενικών ρύπων μεταφορική δραστηριότητα, τις μπαταρίες των

νέων βαν που ανεβάζουν τις αυτονομίες κ.α. Ο εξηλεκτρισμός αποτελεί ένα χειροπιαστό «χωροδικτύωμα»

που κάθε άκρη του έχει τον δικό του ρόλο. Από τα νέα μοντέλα, το δίκτυο, τα νέα εργοστάσια μπαταριών,

τις αισιόδοξες εμπορικές επιτυχίες, που δίνουν κίνητρο για το επόμενο πρότζεκτ ηλεκτρικών οχημάτων κ.α.

Ήδη οι μεγάλες φίρμες, όπως η Mercedes, η Volvo, η Scania και άλλες εταιρίες κατασκευής φορτηγών

έχουν θέσει ένα πλαίσιο για την δύσκολη αλλά πιθανή μετάβαση  στις χερσαίες μεταφορές με ουδέτερο

ισοζύγιο άνθρακα. Σαφώς, αυτό επιβάλλει μια μεγάλη αλλαγή και στην παραγωγή των φορτηγών ή των

ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, με νέες συνέργειες, επεκτάσεις στις μονάδες, εκσυγχρονισμό των

γραμμών παραγωγής, μιας και οι κινητήρες εσωτερικής καύσης δίνουν ...χώρο στην τοποθέτηση των μπα-

ταριών και τα ρεζερβουάρ στις μπαταρίες.

Για αυτό το λόγο και κάθε εργοστάσιο εξελίσσει διαρκώς το εργατικό δυναμικό του για την παραγωγή φορ-

τηγών με νέα συστήματα εξηλεκτρισμένης κίνησης. Στο πλαίσιο αυτό, διασφαλίζεται ότι οι εργαζόμενοι που

ασχολούνται με οχήματα υψηλής τάσης, έχουν ήδη ολοκληρώσει ένα ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης και

ανάπτυξης, για την παραγωγή φορτηγών, που θα έχουν υβριδικά συστήματα ή αμιγώς ηλεκτρική ενέργεια

για την κίνηση τους.

Στο μέλλον λοιπόν, ποντάρει και η ύλη αυτού του τεύχους μας, με έμφαση στα νέα πρότζεκτ, που αλλάζουν

άρδην τον κατασκευαστικό τομέα των φορτηγών. 

Με τιμή

Γεώργιος Χρυσοσπάθης

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

“

Αλλαγές στις άδειες ΦΔΧ θίγουν τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών

■ Αλλαγές στις άδειες ΦΔΧ  

θίγουν τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών
Σε κλοιό πολιορκίας βρίσκονται οι Αυτοκινητιστές εξαιτίας της αιφνίδιας απόφαση του

Υπουργείου Μεταφοράς για την εφαρμογή του άρθρου 14 παρ. 3 ν. 3887/2010 όπου μετά

τις 27 Ιουλίου 2022 κι έπειτα, σε περίπτωση άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι την έναρξη

ισχύος του ν. 3887/2010, ο νέος κάτοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο,

νεότερης τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλάχιστον EURO IV. 

Από την υποχρέωση εξαιρούνται οι μεταβιβάσεις από κληρονομικά αίτια.

Μεταβιβάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τις 27-1-2022 ή θα πραγματοποιηθούν από την έκδοση της συνημμένης

εγκυκλίου στις 08/07/22 έως την ανωτέρω νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της διάταξης δεν θίγονται και οι νέοι

ιδιοκτήτες δεν έχουν την ανωτέρω υποχρέωση του άρθρου 14 παρ. 3 ν.3887/2010.

Η ΟΦΑΕ υπέβαλε εκ νέου αίτημα (επισυνάπτεται) για τριετή παράταση της εφαρμογής του άρθ. 14, παρ.3 του

ν.3887/20210 που αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω,

έπειτα από μεταβίβαση.

ΟΦΑΕ
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 ενημέρωση

“

Αλλαγές στις άδειες ΦΔΧ θίγουν τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών

Συγκεκριμένα η ΟΦΑΕ αναφέρει στην επιστολή της:

"Καθώς για ακόμα μια φορά τίθενται σε ισχύ μέτρα που

αφορούν τον κλάδο των οδικών μεταφορών, χωρίς να

προηγηθεί διάλογος με τους αρμόδιους φορείς εκπροσώ-

πησης της ίδιας της αγοράς, όπως είναι η ΟΦΑΕ!

Έπειτα, από αντίστοιχη σχετική διαμαρτυρία μας για το ίδιο

ζήτημα τον Δεκέμβριο του 2021 και με την μετέπειτα δη-

μοσίευση της υπ’αριθμόν Β1/οικ.18827/21.01.22 εγκυ-

κλίου, σύμφωνα με την οποία δόθηκε αναβολή στην

εφαρμογή του αρθ.14 παρ.3. του ν.3887/2010, θεωρήσαμε

πως η πολιτική ηγεσία του ΥΜΕ είχε αφουγκραστεί τις

ανάγκες της αγοράς των οδικών μεταφορών και θα έδινε

μια εύλογη χρονική παράταση στην εφαρμογή της εν

λόγω διάταξης.

Μόλις έξι μήνες μετά, διαπιστώνουμε πως το συμπέρα-

σμα αυτό ήταν εσφαλμένο και προς απογοήτευσή μας

διαπιστώνουμε για ακόμα μια φορά πως οι ανάγκες του

κλάδου μας δεν αποτελούν προτεραιότητα για το ίδιο του

Υπουργείο που τον εκπροσωπεί, ενώ παράλληλα η έννοια

του διαλόγου και της διαβούλευσης παραμένει άγνωστη!

Δεν μας δίνεται άλλη επιλογή, πέρα από την εκ νέου υπο-

βολή του αιτήματος της ΟΦΑΕ για τριετή παράταση της

εφαρμογής του άρθρου 14, παρ. 3 του ν.3887/2010 που

αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε

οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω, έπειτα από μεταβί-

βαση. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’αριθμον

Β1/οικ 347707/03.12.21 εγκύκλιο της Δ/νσης σας, σε πε-

ρίπτωση μεταβίβασης μετά τις

27 Ιανουαρίου 2022 άδειας ΦΔΧ που είχε εκδοθεί μέχρι

την έναρξη ισχύος του ν.3887/2010, ο νέος κάτοχος υπο-

χρεούται να αντικαταστήσει το όχημα με άλλο, νεότερης

τεχνολογίας κατηγορίας εκπομπών καυσαερίων τουλά-

χιστον EURO IV. Δεδομένου ότι τα οχήματα κατηγορίας

EURO3 και κάτω αποτελούν δυστυχώς την πλειοψηφία

του ελληνικού στόλου ΦΔΧ – κυρίως στις εθνικές μετα-

φορές - κρίνεται σκόπιμο να δοθεί τριετής παράταση της

εφαρμογής της διάταξης αυτής του ν.3887/2010, καθώς

θα βρεθούν σε δύσκολη θέση πολλοί από τους συναδέλ-

φους μας.¨

“Είναι πραγματικά λυπηρό να συζητάμε λίγο πριν την

έναρξη του έτους 2022 για οχήματα κατηγορίαςEURO3 και

κάτω, δυστυχώς όμως είναι η ζοφερή πραγματικότητα της
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 ενημέρωση

“

Αλλαγές στις άδειες ΦΔΧ θίγουν τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών

ελληνικής αγοράς μεταφορών. Με δεδομένο ότι ο κλάδος

μας δεν έχει τύχει καμίας οικονομικής ενίσχυσης μέχρι

σήμερα, κι ενώ το μείζον ζήτημα της ανανέωσης στόλου

συζητείται εδώ και πάρα πολλά έτη χωρίς όμως αποτέλε-

σμα μέχρι σήμερα, θεωρείται αυτονόητο ότι πριν την εξώ-

θηση των επαγγελματιών σε οικονομικό αδιέξοδο με την

απαξίωση των παλαιών οχημάτων τους, θα πρέπει πρω-

τίστως να δοθούν κίνητρα και μια ευκαιρία για την ανα-

γκαία ανανέωσή τους πριν εφαρμοστεί το μέτρο.”

Στην συνέχεια επεσήμανε ότι:

“Απορίας άξιο δε ότι ήδη δόθηκε παράταση ισχύος στην

εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του ν.3887/2010

που αφορούν την λειτουργία των μεταφορικών επιχειρή-

σεων με μορφή ΙΜΕ με την οποία ευνοείται ένας ελάχιστος

αριθμός εναπομείναντων εταιρειών που αντιστοιχεί στο 2%

της αγοράς - παρότι υπήρξε η αρνητική αντίδραση της

ΟΦΑΕ - καθώς σχεδόν το 98% είχε συμμορφωθεί με την

εν λόγω μεταβατική διαταξη του ν.3887/10, και είναι ελά-

χιστοι εκείνοι που συνεχίζουν να διατηρούν ΙΜΕΕΠΕ. Στον

αντίποδα, δεν λήφθηκε αντίστοιχα καμία ανάλογη πρωτο-

βουλία για την παράταση εφαρμογής του εν λόγω μέτρου,

το οποίο αφορά τον μεγαλύτερο αριθμό ΦΔΧ και αντιστοί-

χως των ιδιοκτητών τους, που αντιστοιχούν στο 60% και

πλέον της αγοράς, στους οποίους δεν έχουν δοθεί κίνητρα

για την αγορά νέων οχημάτων εδώ και πάρα πολλά έτη,

όπως έχει συμβεί σε άλλα Κ-Μ. Παράδειγμα, η Ιταλία όπου

πριν 20 περίπου έτη δόθηκαν κίνητρα της τάξης των 25.000

ευρώ για την επιδότηση της απόσυρσης ενός παλαιού οχή-

ματος, τα οποία επενδύνθηκαν είτε στην αγορά νέου οχή-

ματος, ή ακόμα και απόσυρσης των ιδιοκτητών από το

επάγγελμα. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή της διάταξης αυτής

θίγει τα συμφέροντα των αυτοκινητιστών η οποίοι δεν

έχουν την δυνατότητα επένδυσης σε οχήματα νέας τεχνο-

λογίας, καθώς και σε εκείνους που βρίσκονται λίγο πριν

την λήξη της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως με-

ταφορείς και πλέον δεν τους δίνεται καν η δυνατότητα εκ-

μετάλλευσης του οχήματός τους καθώς δεν θα μπορούν

να το μεταβιβάσουν πριν παύσουν την λειτουργία τους.”
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Παράλληλα, στην Συνέλευση είχαν προσκληθεί Βουλευτές
και εκπρόσωποι όλων των Πολιτικών Κομμάτων της
Βουλής, ενώ τελικά παρευρέθηκαν οι Βουλευτές της Νέας
Δημοκρατίας κ.κ. Στράτος Σιμόπουλος και Δημήτρης
Κούβελας, ο αναπλ. Τομεάρχης Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ κ.
Χρήστος Γιαννούλης μέσω αντιπροσώπου, ο κ. Κώστας
Μπούμπας από την Ελληνική Λύση,  καθώς και η ανεξάρ-
τητη Βουλευτής κα Κωνσταντίνα Αδάμου μέσω αντιπροσώ-
που. Δόθηκε σε όλους το βήμα για μια ολιγόλεπτη
τοποθέτηση επί των καίριων προβλημάτων που έχουν
φέρει σήμερα τον κλάδο των οδικών μεταφορών σε αδιέ-

ξοδο.
Βασικό θέμα συζήτησης αποτέλεσε το μείζον ζήτημα της ρα-
γδαίας αύξησης της τιμής του πετρελαίου, που μέσα στο τε-
λευταίο τρίμηνο έφερε τον κλάδο σε οικονομικό αδιέξοδο.
Αποτέλεσε κοινή παραδοχή όλων πως αν δεν ληφθούν
άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης του κλάδου, εντός των
επόμενων εβδομάδων θα γίνουμε όλοι μάρτυρες ενός
«ντόμινο» οικονομικής κατάρρευσης του κλάδου -και μέσω
αυτού και άλλων κλάδων της οικονομίας- καθώς οι περισ-
σότεροι επαγγελματίες θα αναγκαστούν να τραβήξουν χει-
ρόφρενο στα οχήματά τους! Η πρωτοφανής αυτή αύξηση

 ενημέρωση

Στο κάλεσμα της ΟΦΑΕ ανταποκρίθηκαν θετικά περισσότεροι από 300 αυτοκινητιστές κατακλύζον-
τας την συνεδριακή αίθουσα του ξενοδοχείου, καθώς επίσης και οι εκπρόσωποι των Διοικήσεων

της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών ΦΔΧ
Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, του Πανελληνίου Συνδικάτου Χερσαίων Εμπορευματικών

Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ), καθώς και της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδας (ΟΦΑΕ). 

ΟΦΑΕ: Απροκάλυπτη παραβίαση 

των συμφωνημένων από τον ΠΣΧΕΜ
■ Πριν τρεις μήνες και, μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση της ΟΦΑΕ  πραγματοποιήθηκε στο

ξενοδοχείο Grand Palace στη Θεσσαλονίκη, Πανελλαδική Συνέλευση Αυτοκινητιστών,  με θέμα τη

συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε σειρά φλεγόντων ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο μας. 

“
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της τιμής του πετρελαίου δεν είναι δυνατόν να απορροφη-
θεί από τους επαγγελματίες του κλάδου, οι οποίοι βρίσκον-
ται ήδη σε δεινή κατάσταση έπειτα από την πολυετή
οικονομική κρίση που έπληξε την χώρας μας και στην συ-
νέχεια την πανδημία.
Στην Συνέλευση αναφέρθηκαν επίσης τα παραδείγματα
άλλων Κ-Μ της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου έχουν ήδη λη-
φθεί έκτακτα μέτρα για την επιδότηση του κλάδου των με-
ταφορών καθώς επίσης και οι κατευθυντήριες που έχει
δώσει η Κομισιόν για την στήριξη των επιχειρήσεων τόσο
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής
κρίσης, όσο και της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που
έχει προκληθεί έπειτα από την επίθεση της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές αποτελούν
έναν από τους πλέον νευραλγικούς τομείς της παγκόσμιας
οικονομίας, ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από πάσης φύ-
σεως γεωπολιτικές και οικονομικές ανακατατάξεις. Με την
λήψη κατάλληλων και στοχευμένων μέτρων υποστήριξης
και ενίσχυσης του , μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός ανά-
καμψης και ανάπτυξης της οικονομίας, ενώ σε αντίθετη πε-
ρίπτωση η κατάρρευσή του θα συμπαρασύρει και άλλους
τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, επιφέροντας βαρύ
πλήγμα για την ενγένει οικονομία της  χώρας και της κοι-
νωνικής ευημερίας των πολιτών της.
Η Πανελλαδική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την υπο-
βολή αιτήματος προς τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας
για την άμεση έναρξη διαλόγου με τους εκπροσώπους του
κλάδου, προκειμένου να ληφθούν κατεπειγόντως μέτρα
στήριξης των αυτοκινητιστών.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο

κλάδος θα ξεκινήσει απεργιακές κινητοποιήσεις στις 13
Απριλίου 2022, λίγο πριν την περίοδο των εορτών του
Πάσχα.
Παρά την ομοφωνία που επικράτησε στην Συνέλευση και
το ομόθυμο των αποφάσεων που ελήφθησαν, ο ΠΣΧΕΜ
μετά τη λήξη της Συνέλευσης υπαναχώρησε από τα κοινώς
συμφωνηθέντα, αρνούμενος να συνυπογράψει , από κοι-
νού με τους εκπροσώπους των υπολοίπων Ομοσπονδιών
την επιστολή προς την Κυβέρνηση, σε υλοποίηση της από-
φασης που ελήφθη ομόφωνα από όλους
Η απροκάλυπτη αυτή παραβίαση των συμφωνημένων από
τον ΠΣΧΕΜ , εκτός από  την  έλλειψη συνδικαλιστικής συ-
νέπειας, αποκαλύπτει και την κατ’ αποτέλεσμα υπονομευ-
τική λειτουργία των εκπροσώπων του . Σε μία περίοδο
μάλιστα που η ενότητα του κλάδου είναι περισσότερο ανα-
γκαία  από ποτέ , η στάση αυτή του ΠΣΧΕΜ όχι μόνο βρί-
σκεται σε απόλυτη αναντιστοιχία με τις ανάγκες και τα
συμφέροντα του κλάδου , αλλά και με τις δικές του αποφά-
σεις, εκθέτοντάς το, για μια ακόμη φορά,  στον κόσμο των
αυτοκινητιστών
Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης μας  απέναντι
στους Έλληνες αυτοκινητιστές, και με την πεποίθηση ότι ο
κλάδος μας  θα απομονώσει όσους υπονομεύουν την ενό-
τητά του, δηλώνουμε ότι οι υπόλοιποι επαγγελματικοί φο-
ρείς και οργανώσεις θα συνεχίσουμε την κοινή
προσπάθεια για την ενότητα του κλάδου, η οποία αποτελεί
βασική προϋπόθεση και για την  υλοποίηση των αποφά-
σεων της Πανελλαδικής Συνέλευσης της 27ης Μαρτίου
2022.



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 ● #20716





 ενημέρωση

“

ΥΜΕ: Πράσινες μεταφορές, ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλαγές στην ευφυή μεταφορά

Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων που
έχει γίνει στην Ελλάδα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, συνο-
λικού ύψους 13 δισ. ευρώ. Και υπογράμμισε ότι το σύνολο
των έργων αυτού του προγράμματός, είναι έργα πράσινα. 
«Όλα τους, ένα προς ένα. Όχι μόνον επειδή εκτελούνται με
απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον. Αλλά και επειδή με την
ολοκλήρωσή τους, το κάθε ένα από αυτά και όλα μαζί, θα συ-
νεισφέρουν αποφασιστικά στην επίτευξη των στόχων της
Πράσινης Συμφωνίας μας», εξήγησε. 
Ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι είναι πράσινα τα έργα του Μετρό
σε Θεσσαλονίκη και Πειραιά, αλλά και η νέα Γραμμή 4, το με-

γαλύτερο δημόσιο έργο που εκτελείται αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα.
Στάθηκε όμως ιδιαίτερα και στην ενίσχυση των Μέσων
Μαζικής Μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Κάναμε
κάτι πρωτοφανές. Θεσπίσαμε τη διαδικασία του leasing για
πρώτη φορά στο Ελληνικό Δημόσιo», είπε ο Υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών και πρόσθεσε: «Συνεργαστήκαμε
με ιδιώτες», σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση σέβεται το
Δημόσιο χαρακτήρα των αστικών συγκοινωνιών, αλλά αυτό
δεν σημαίνει πως δεν θα αναζητηθούν τρόποι επέκτασης της
συνεργασίας με τους ιδιώτες προκειμένου να αυξηθεί το πα-
ρεχόμενο συγκοινωνιακό έργο προς όφελος των Πολιτών.

Το ολοκληρωμένο σχέδιο της Κυβέρνησης για Πράσινες Υποδομές και Πράσινες Μεταφορές παρουσίασε
ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής και ο αρμόδιος υπουργός κ.
Παπαδόπουλος. 

■ Yπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Πράσινες μεταφορές, ηλεκτρικά λεωφορεία

αλλαγές στην Ευφυή μεταφορά
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ενημέρωση

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στο νομοσχέ-
διο που ψηφίστηκε πριν 1,5 χρόνο περίπου για τα λεγόμενα ΣΒΑΚ, δηλαδή
τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, καθώς και τα ζητήματα της ενερ-
γειακής αναβάθμισης και βιωσιμότητας κτιρίων που κατασκευάζονται από
φορείς όπως είναι η ΚΤΥΠ Α.Ε..
Στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση βρίσκεται και το σχέδιο για την ηλεκτρο-
κίνηση, σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, υπενθυμίζοντας
ότι και σε αυτό τον τομέα η προηγούμενη Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αποδεί-
χτηκε ότι ήταν προοδευτική στα λόγια, αλλά όχι και στην πράξη. 
«Δεν υπήρχε καν ως θέμα στην ατζέντα της. Έπρεπε να τρέξουμε για να κα-
λύψουμε το χαμένο έδαφος», τόνισε και έδωσε έμφαση στα τρία πιο σημαν-
τικά σημεία του σχεδίου της Κυβέρνησης για την ηλεκτροκίνηση.
Πρώτον, ανανέωση του στόλου αυτοκινήτων, με σοβαρά κίνητρα για την
αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικών αυτοκινήτων ή δικύκλων.
«Και οι προσπάθειες μας φαίνεται τελικά ότι αποδίδουν. Το ποσοστό της αγο-
ράς, από το 0,4% του 2019 εκτινάχθηκε στο 7%». ανέφερε.
Δεύτερον, εγκατάσταση υποδομών για εύκολη φόρτιση.
Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι: «Από τα 58 δημοσίως προσβάσιμα σημεία
φόρτισης που είχαμε πανελλαδικά το 2019, σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα
1.200. Δηλαδή, μέσα σε λιγότερα από τρία χρόνια εικοσαπλασιάσαμε τα ση-
μεία φόρτισης. «Σημείωσε ότι καθοριστική ως προς αυτό ήταν η συμφωνία
με τους Παραχωρησιούχους των βασικών αυτοκινητοδρόμων στη χώρα
μας». 
«Σήμερα το βασικό οδικό δίκτυο της χώρας μας διαθέτει κάλυψη με φορτι-
στές των 50kW και άνω σε πυκνότητα ως και 60 χλμ. Και τα επόμενα χρόνια,
είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με πιο γοργά βήματα. Στόχος, μαζί με το
Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι να φτάσουμε τα 12.000 σημεία φόρτισης το
2025 και 25.000 το 2030», ανέφερε. 

Ο κ. Καραμανλής τόνισε 

επίσης ότι έχει βγει στον αέρα ο

διαγωνισμός προμήθειας νέων

λεωφορείων. 

«Θα παραλαμβάνουμε

σταδιακά 1.300 λεωφορεία,

φιλικά προς το περιβάλλον, για

Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Φανταστείτε: Είμαστε μία χώρα

που είχαμε να αγοράσουμε

καινούργια λεωφορεία από το

2009. Ο διαγωνισμός αυτός

τρέχει και η πλειονότητα των

νέων λεωφορείων θα είναι

χαμηλών ρύπων, ηλεκτροκί-

νητα και CNG», πρόσθεσε. 







“

ΥΜΕ: Πράσινες μεταφορές, ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλαγές στην ευφυή μεταφορά

Ο κ. Παπαδόπουλος  σημείωσε πως αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (Green Deal) για τη μείωση των
αερίων του θερμοκηπίου, θα πρέπει να προτάξουμε τη βιώσιμη κι-
νητικότητα ως επιλογή κι όχι μόνο ως μία δέσμευση απέναντι στην
Κοινότητα. Ανέφερε σχετικά:
«Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τα τελευταία τρία χρόνια,
ακολουθούμε με συνέπεια αυτή τη στρατηγική, που ενσωματώνει τη
Μικροκινητικότητα, προωθεί τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας, αναδεικνύει τα ευφυή συστήματα Μεταφορών και
υποστηρίζει την ηλεκτροκίνηση. 
Αυτοί οι πυλώνες στηρίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα και έχουν ως
κοινά σημεία αναφοράς την Οδική Ασφάλεια και τη βιώσιμη
Οικονομική Ανάπτυξη.
Προσαρμόζουμε τη νομοθεσία στα σημερινά δεδομένα με πρόνοια
για τις μελλοντικές εξελίξεις και ταυτόχρονα, εισάγουμε καινοτόμες
εφαρμογές στο πεδίο είτε πιλοτικά είτε σε πλήρη λειτουργία, όπως το
νέο σύστημα «ondemand» μετακινήσεων στην Αστυπάλαια». 
Ο κ. Παπαδόπουλος υπενθύμισε ότι με τον ν.4784/2021, η εκπόνηση
των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας είναι υποχρεωτική για
τους Δήμους άνω των 30.000 κατοίκων και όλες τις Περιφέρειες και
εκτίμησε ότι σύντομα στην Ελλάδα θα έχουμε έναν σημαντικό αριθμό
Δήμων, που θα έχουν ολοκληρώσει τα Σχέδιά τους.
«Έχουν εκδοθεί υπουργικές αποφάσεις που εγκρίνουν τα ΣΒΑΚ των
Δήμων Θεσσαλονίκης, Λαμίας, Γρεβενών, Τυρνάβου και Ελασσόνας,
ενώ παράλληλα εξετάζονται τα σχέδια πολλών άλλων δήμων.
Ένα ζήτημα στο οποίο η επιστημονική κοινότητα μπορεί να εισφέρει

είναι η ανάγκη εξωτερικής υποστήριξης για την εκπόνηση των ΣΒΑΚ
των ΟΤΑ, ώστε αφενός να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση του ΣΒΑΚ
και αφετέρου εν συνεχεία η παρακολούθηση της υλοποίησής του.
Ο τεχνικός κόσμος, το επιστημονικό δυναμικό της χώρας μπορεί να
παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και να προτείνει στους ΟΤΑ
σύγχρονες λύσεις».
Ο Υφυπουργός Μεταφορών κάλεσε τους Δήμους να αναδείξουν
βιώσιμους τρόπους μετακίνησης που θα βελτιώνουν την προσβα-
σιμότητα για όλους και θα προάγουν την οδική ασφάλεια. Όπως είπε:
«Το Υπουργείο Μεταφορών δείχνει την κατεύθυνση με συγκεκριμέ-
νες αποφάσεις:
Εισαγωγή νέων διατάξεων στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για
την ασφαλή χρήση οχημάτων μικροκινητικότητας, τα Ελαφρά
Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (ΕΠΗΟ). Τα οχήματα αυτά είναι ιδα-
νικά για αυτό που ονομάζουμε ΄΄last mile΄΄΄ δηλαδή για μικρές
αποστάσεις μέχρι τον τελικό προορισμό του χρήστη, με χαμηλό κό-
στος και μηδενικές εκπομπές ρύπων.
Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου για παραβάσεις του ΚΟΚ και
την ψηφιοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης, επιβολής και είσπρα-
ξης των προστίμων. Σκοπός είναι η ενίσχυση του αποτρεπτικού χα-
ρακτήρα με ποινές δίκαιες, που να τιμωρούν την επικίνδυνη και
αντικοινωνική οδική συμπεριφορά και όχι το όχημα.
Αξιολόγηση και έλεγχος των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας των ΟΤΑ, σχετικά με την υιοθέτηση δράσεων οδικής
ασφάλειας, ως προϋπόθεση».
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■ Ευφυή συστήματα μεταφορών
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Προκειται για το πρώτο ηλεκτρικό pickup της Tesla και θα κατασκευάζεται στο νέο ερ-

γοστάσιο της εταιρείας στο Ώστιν του Τέξας. Το νέο μοντέλο έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον

όλων κυρίως με την πρωτοποριακή σχεδίαση του, η οποία παραπέμπει σε ένα σεληνιακό

όχημα. Σαφώς, η τεχνολογική του υπεροχή, θα είναι το επόμενο μεγάλο επίτευγμα στο

συγκεκριμένο μοντέλο, αν και λίγοι μπορούν να φανταστούν, το αμερικάνικο αγροτικό

να μπαίνει για δουλειές στα χωράφια ή να φορτώνει εμπορεύματα, σε μεταφορικές ...πιά-

τσες!

Η εφαλτήρια εκδοχή θα κινείται από  ένα ηλεκτροκινητήρα έχει αυτονομία 400+ χλμ, και

κάνει τα 0-96 χλμ/ώρα σε 6,5 δευτερόλεπτα. Η έκδοση με δύο ηλεκτροκινητήρες προ-

σφέρει αυτονομία 480+ χλμ ανά φόρτιση και κάνει τα 0-96 χλμ/ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα.

Θα διαθέτουν τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, με το μοντέλο να έχει σύστημα τετραδιεύθυν-

σης, που θα επιτρέπει στο όχημα να κινείται και πλάγια (crab mode), με αντίστοιχη λει-

τουργία να έχει και το GMC Hummer EV.

TESLA CYBERTRUCK
To αγροτικό της Tesla 

βγαίνει τελικά το 2023!

Ο Ελον Μάσκ ανέφερε, ότι, τελικώς, το φορτηγάκι του,
το πικ - απ, που έχει κλέψει τα βλέμματα λόγω της ξεχωριστής, 

εκκεντρικής σχεδίασης του, θα κυκλοφορήσει το 2023!
Συγκεκριμένα, μέσα στο 2023 θα ξεκινήσουν οι παραδόσεις του .

■ Θα προσφέρεται αρχικά σε τρεις εκδόσεις.

CYBERTRUCK
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τεχνολογία «
τεχνολογία «

  H TESLA σταματά να δέχεται παραγγελίες για το

Cybertruck από την Ευρώπη και την Κίνα, καθώς η

ζήτηση για το όχημα υπερβαίνει κατά πολύ την παρα-

γωγή του για τα πρώτα τρία χρόνια. Το Cybertruck θα

κατασκευάζεται στο νέο Gigafactory της Tesla στο

Ώστιν του Τέξας, με την εταιρία να αναφέρει ότι οι κρα-

τήσεις θα συνεχίσουν να είναι ανοιχτές για τους αγο-

ραστές από τη Βόρεια Αμερική.

Πριν ένα μήνα, στην εκδήλωση Cyber Rodeo της εται-

ρίας, το αφεντικό της φίρμας αποκάλυψε πως τα

Cybertruck, Roadster και Semi θα κυκλοφορήσουν

σε ένα χρόνο,  ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο

Musk δήλωσε πως οι παραγγελίες που έχει δεχτεί η

Tesla για το Cybertruck καλύπτουν την παραγωγή 3

ετών.

Επίσης, η αμερικάνικη φίρμα αναμένεται να παρου-

σιάσει ένα μικρότερο pickup από το Cybertruck. Αυτό

αναφέρει ο αναλυτής Trip Chowdhry της Global

Equities Research, λέγοντας πως αυτό θα είναι κατά

15-20% μικρότερο από το Cybertruck, με το μεγάλo

pickup της Tesla να έχει μήκος 5,9 μέτρων, πλάτος 2

μέτρων και ύψος 1,9 μέτρων. 

TESLA CYBERTRUCK
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Η Volkswagen Commercial Vehicles (VWCV) εγκαινιάζει μια νέα εποχή 

παραγωγής οχημάτων στο εργοστάσιό της στο Ανόβερο. Πρόσφατα ξεκίνησε

σε αυτό η παραγωγή του νέου αμιγώς ηλεκτρικού ID. Buzz και ID. Buzz

Cargo, και τα πρώτα οχήματα θα παραδοθούν στους πελάτες το φθινόπωρο.

Ως εκ τούτου, η εταιρεία προχωρά συστηματικά στον εξηλεκτρισμό του 

εργοστασίου και τη διασφάλιση του μέλλοντος της VWCV σύμφωνα 

με το πλάνο της στρατηγικής GRIP 2030. 

Κατά τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία σχεδιάζει
να αυξήσει την ημερήσια παραγωγή του εργο-

στασίου σε συνολικά 900 οχήματα. Τα μελλοντικά
σχέδια προβλέπουν την παραγωγή έως και
130.000 μονάδων ετησίως στο βασικό εργοστάσιο
της VWCV.
Με την έναρξη παραγωγής του ID. Buzz, το εργο-
στάσιο της VWCV στο Ανόβερο είναι πλέον το τρίτο
γερμανικό εργοστάσιο παραγωγής οχημάτων της
οικογένειας ID.
«Το ID. Buzz είναι ένα ορόσημο προς την ηλεκτρο-
κίνηση για το brand αλλά και για το εργοστάσιο στο

Ανόβερο. Σε μόλις οκτώ χρόνια, περισσότερο από
το 55% των οχημάτων μας στην Ευρώπη θα είναι
ηλεκτροκίνητα. Το ID. Buzz έχει πρωταγωνιστικό
στρατηγικό ρόλο σε αυτό. Εφέτος η VWCV σχεδιάζει
την παραγωγή περίπου 15 χιλιάδων ID. Buzz.
Καθώς θα αναπτύσσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, θα
είμαστε σε θέση να παράγουμε ετησίως έως και
130 χιλιάδες ID. Buzz και ID. Buzz Cargo στο εργο-
στάσιό μας στο Ανόβερο μετά το 2023», σχολίασε ο
Josef Baumert, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της VWVC, υπεύθυνος Παραγωγής
και Logistics.

Από τον Μάιο η VWCV έχει ξεκινήσει την παραγωγή τριών μοντέλων στο εργοστάσιο του Ανόβερου.
Βασίζονται σε τρεις διαφορετικές πλατφόρμες και έχουν τρεις διαφορετικούς τύπους μονάδων ισχύος:
το ID. Buzz είναι αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το νέο Multivan είναι plug-in υβριδικό, ενώ οι παραλλαγές του
van T6.1 χρησιμοποιούν κινητήρα εσωτερικής καύσης. Τα τρία οχήματα κατασκευάζονται εν μέρει στην
ίδια γραμμή παραγωγής. «Η μέθοδος παραγωγής μας είναι εξαιρετικά περίπλοκη, αλλά μας δίνει τη δυ-
νατότητα να ανταποκρινόμαστε με ευελιξία στη ζήτηση», ανέφερε ο Baumert. Παρά το μεγάλο αριθμό ερ-
γασιών αναβάθμισης που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια, η παραγωγή του δημοφιλούς T6.1 συνεχίστηκε
αδιάκοπα.

Volkswagen
Eργοστάσιο παραγωγής

επαγγελματικών με ηλεκτροκινητήρα

τεχνολογία «

■ Τρία μοντέλα, ένα εργοστάσιο, ευέλικτη παραγωγή                                                                                                   

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό όχημα από το Ανόβερο, όπως και τα νέα ψηφιακά συστήματα δημιουργούν
ένα νέο πλαίσιο υψηλών απαιτήσεων για τους εργαζόμενους. Παράλληλα με την έναρξη εξέλιξης του ID.

■ 4.000 εργαζόμενοι εκπαιδεύτηκαν για την παραγωγή του ID. Buzz
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Buzz 4.000 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο εκπαιδεύτηκαν
για την παραγωγή των νέων οχημάτων. «Εκπαιδεύσαμε
τους υπαλλήλους μας στην τεχνολογία των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και προσαρμόσαμε τη μαθητεία μας στα
νέα καθήκοντα που προκύπτουν», πρόσθεσε ο Baumert.
Η μαθητεία που προσφέρει η VWCV στο Ανόβερο περι-
λαμβάνει την κατάρτιση τεχνικών μηχανοτρονικής σε τε-
χνολογίες ηλεκτρικών συστημάτων υψηλής τάσης. 
Σχολιάζοντας την έναρξη παραγωγής του ID. Buzz, ο

Baumert ανέφερε: «Το εργατικό δυναμικό έκανε εξαι-
ρετική δουλειά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου:
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση για το ID. Buzz συνεχί-
ζοντας παράλληλα την παραγωγή του T6.1 και του νέου
Multivan – και όλα αυτά κατά τη διάρκεια της πανδημίας
Covid-19. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργα-
ζόμενους της VWCV για την αφοσίωση και την αποφασι-
στικότητά τους να εξασφαλίσουν στο ID. Buzz το ιδανικό
ξεκίνημα».

Τα σύγχρονα ψηφιακά συστήματα και οι νέες διαδικασίες
επιτρέπουν την αύξηση της παραγωγής του εργοστασίου.
Μέχρι το 2023, η VWCV σχεδιάζει την ημερήσια παρα-
γωγή έως και 900 μονάδων από τα ID. Buzz, νέο
Multivan και T6.1 στο Ανόβερο. Μέχρι τώρα η μέγιστη
παραγωγή ήταν 810 οχήματα.



Νέες εγκαταστάσεις και προηγμένες μέ-

θοδοι παραγωγής στο εργοστάσιο: για την

κατασκευή του αμαξώματος του ID. Buzz,

ο βαθμός αυτοματισμού έχει αυξηθεί

κατά 15 ποσοστιαίες μονάδες, στο 92%, σε

σύγκριση με το T6.1. Ειδικευμένοι εργα-

ζόμενοι διαχειρίζονται μεγάλα τμήματα

των εγκαταστάσεων χρησιμοποιώντας

υπολογιστές και κινητές συσκευές, όπως

smartwatches. Χειριστές και μηχανές

βρίσκονται σε συνεχή επαφή. Τα ρομπο-

τικά συστήματα αναφέρουν έγκαιρα πι-

θανά προβλήματα τα οποία μπορούν να

λυθούν χωρίς διακοπή της λειτουργίας.

Συνοψίζοντας την εξέλιξη στην παρα-

γωγή ο Baumert τόνισε: «Το Ανόβερο

βρίσκεται σε τροχιά μετεξέλιξης σε “έξυ-

πνο εργοστάσιο”».

■ Στρατηγική αυτοματισμού 
και ψηφιοποίησης

■ Αύξηση παραγωγής
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Η Ford, που πλέον προσφέρει ηλεκτρικά οχήματα, τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά -

με τις εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, όπως το E-Transit -  και με στόχο να υποστηρίξει όλους τους 

πελάτες καθιστώντας τη χρήση των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της απρόσκοπτη και βολική σε 

οποιαδήποτε σημείο κι αν βρίσκονται, έχει εξελίξει μια πλούσια γκάμα τεχνολογιών και προϊόντων

που έρχονται σε συνδυασμό να υποστηρίξουν ιδανικά τη διαδικασία φόρτισης της μπαταρίας των

PHEV και BEV οχημάτων της. Τόσο κατά την κίνηση στο δρόμο, μέσω των προηγμένων

συστημάτων αναγεννητικής πέδησης, όσο και κατά τη φόρτισή τους από εξωτερική πηγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στο σπίτι, στο γραφείο ή σε δημόσιους σταθμούς φόρτισης.

Η αναγεννητική πέδηση και η συλλογή στη μπαταρία ενός
σημαντικού μέρους της κινητικής ενέργειας που συνή-
θως χάνεται υπό τη μορφή θερμότητας κάθε φορά που ο
οδηγός επιβραδύνει ή απλά σηκώνει το πόδι του από το
πεντάλ του γκαζιού, αποτελεί την πρωταρχική και «δω-
ρεάν» φόρτιση κάθε ηλεκτροκίνητου μοντέλου Ford. Στην
πράξη, ο οδηγός δεν χρειάζεται να απασχοληθεί ή να προ-
βεί σε περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίηση της λει-
τουργίας αναγεννητικής πέδησης, καθώς το προηγμένο
σύστημα των PHEV και BEV οχημάτωνFord χρησιμοποιεί
την κατάλληλη τεχνολογία για τη συλλογή και αποθήκευση
αυτής της ενέργειας στη μπαταρία, η οποία εν συνεχεία θα
χρησιμοποιηθεί για την παροχή ισχύος στο ηλεκτροκίνητο

σύστημα μετάδοσης της κίνησης.
Τα πλεονεκτήματα της φόρτισης «εν κινήσει» μέσω του

αναγεννητικού συστήματος πέδησης των PHEV και BEV
οχημάτων Ford δεν περιορίζονται μόνο στην αύξηση της
αποδοτικότητας – επομένως και της ηλεκτρικής αυτονο-
μίας – και τη βελτιστοποίηση της επιβράδυνσης, αλλά επε-
κτείνονται και σε άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα
στην ευκολία οδήγησης στην πόλη και στην αισθητή μεί-
ωση της φθοράς των συμβατικών φρένων τριβής, καθώς
τα PHEV και BEV μοντέλα Ford είναι σε θέση να επιβρα-
δύνουν σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρικό
τους κινητήρα που ταυτόχρονα λειτουργεί και ως γεννή-
τρια.

■ Φόρτιση εν κινήσει, παντού και πάντα
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Κάνοντας πράξη την πάγια δέσμευσή της για πα-

ροχή κορυφαίων υπηρεσιών και προϊόντων

φόρτισης που θα υποστηρίξουν με τον καλύτερο

τρόπο τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της, η Ford προ-

σφέρει και στη χώρα μας τα πιο προηγμένα και

αποτελεσματικά συστήματα επιτοίχιων φορτιστών

(wallbox) και φορητών μονάδων που εξασφαλί-

ζουν σε κάθε ιδιοκτήτη PHEV και BEV

οχήματοςFord απόλυτη ξεγνοιασιά, κορυφαία

ασφάλεια και φυσικά ταχύτερους χρόνους φόρ-

τισης σε σχέση με τις συμβατικές πρίζες.

Παράλληλα, όπου απαιτείται, προσφέρει την εγ-

κατάσταση του σχετικού εξοπλισμού από εξειδι-

κευμένο προσωπικό. Οι λύσεις που προσφέρει

σήμερα η Ford στο συγκεκριμένο τομέα είναι οι

εξής:

Η σύνδεση του plug-in υβριδικού ή αμιγώς ηλεκτρικού σας Ford στο σπίτι είναι σίγουρα ο πιο απλός τρό-

πος για να διασφαλίσετε ότι το αυτοκίνητό σας είναι έτοιμο να σας υπηρετήσει όταν το χρειάζεστε. Απλά

συνδέστε το όχημά σας σε μια τυπική οικιακή πρίζα και αφήστε το να φορτίσει. Αυτή η περίπτωση, δεν

απαιτεί πρόσθετο εξοπλισμό και, ως εκ τούτου, αντιπροσωπεύει μια οικονομικά αποδοτική μέθοδο επα-

ναφόρτισης του ηλεκτροκίνητου Ford σας.

Ο συγκεκριμένος επιτοίχιος φορτιστής Ford Connected Wallbox είναι ειδικά σχεδιασμένος για ευέλικτη

συμβατότητα τόσο με τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Ford όσο και με τα επαναφορτιζόμενα plug-in υβριδικά

ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας. Χάρη στα αναπροσαρμοζόμενα επίπεδα ισχύος του φορτιστή, η μπαταρία

του ηλεκτροκίνητου Ford σας μπορεί να φορτιστεί με ισχύ εξόδου έως 7,36 kW / 31 Amp και ελάχιστη

FORD 
PHEV-BEV Charging
Δίκτυο φόρτισης για τα ηλεκτρικά, 
επαγγελματικά μοντέλα της

■ Φορτίζοντας σε κοινή οικιακή πρίζα

■ Φόρτιση μέσω του Ford Connected Wallbox ή φορητής συσκευής

• Ford Connected Wallbox έως 7,36 kW / 32 Amp για μονοφασική παροχή ρεύματος
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Η δεύτερη επιλογή επιτοίχιου φορτιστή Ford
Connected Wallbox για τριφασική αυτή την πε-
ρίπτωση παροχή ρεύματος είναι ειδικά σχε-
διασμένη για ακόμα πιο αποδοτική φόρτιση
για όλα τα PHEV και BEV οχήματα Ford. H
μπαταρία του ηλεκτροκίνητου Ford σας μπο-
ρεί να φορτιστεί με ισχύ εξόδου έως 11 kW,
αναπροσαρμοζόμενη ένταση ρεύματος 6 A -
16 Α και τάση εισόδου 400 V. Και στην περί-
πτωση αυτή, η προηγμένη προς τον χρήστη
διαμόρφωση του συγκεκριμένου επιτοίχιου

φορτιστή περιλαμβάνει ανθεκτική στις καιρι-
κές συνθήκες σχεδίαση για τοποθέτηση σε
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, καλώδιο μή-
κους 7,5 μέτρων, εργονομικά σχεδιασμένη
λαβή και ειδική βάση που σας επιτρέπει να
αποθηκεύετε το καλώδιο φόρτισης κοντά στην
υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.
Επιπλέον, η δυνατότητα σύνδεσης με
WiFi/WLAN σας επιτρέπει να έχετε απομα-
κρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες
του εν λόγω Ford Connected Wallbox.

FORD PHEV-BEV Charging Δίκτυο φόρτισης για τα ηλεκτρικά, επαγγελματικά μοντέλα της

ένταση ρεύματος 6 A με τάση εισόδου 230 V. Η φιλική προς τον χρήστη διαμόρφωση που δια-

θέτει ο συγκεκριμένος φορτιστής περιλαμβάνει ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες σχεδίαση

για τοποθέτηση σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, καλώδιο μήκους 7,5 μέτρων, εργονομικά

σχεδιασμένη λαβή και ειδική βάση που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε το καλώδιο φόρτισης

κοντά στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου.

• Ford Connected Wallbox έως 11 kW για τριφασική παροχή ρεύματος

Η τρίτη διαθέσιμη επιλογή, αντί για επιτοίχιο φορτιστή, είναι η συσκευή φόρτισης μπαταρίας
NRGkick DiniTech, που αποτελεί ένα τυπικό κιτ για όλους τους τύπους των ηλεκτροκίνητων
μοντέλων Ford. Πρόκειται για μια φορητή, εύκολη στη χρήση, υψηλής απόδοσης συσκευή φόρ-
τισης, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού - από δημόσιους σταθμούς μέχρι οικιακές
πρίζες - και διαθέτει πολλά προαιρετικά έξυπνα χαρακτηριστικά κάνοντας κάθε παροχή ρεύ-
ματος προσβάσιμη για το ηλεκτροκίνητο σας Ford, χάρη στην απεριόριστη ευελιξία της. Με ισχύ
φόρτισης έως 22 kW και μήκος καλωδίου 5 μέτρα μπορεί να παρέχει όλα όσα χρειάζεστε, λει-
τουργώντας μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που διαθέτει πολλές δυνατότητες παρακο-
λούθησης και ρύθμισης.

• Έως 22 kW / 32 Amp – φορητή συσκευή φόρτισης για βιομηχανική πρίζα 
και αντάπτορας για οικιακή
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Setra ComfortClass | TopClass

Η νέα γενιά 
τουριστικών 

λεωφορείων της
premium μάρκας Setra 

αποκτά μορφή. 



παρουσίαση «

Setra ComfortClass | TopClass

H νέα γενιά τουριστικών λεωφορείων!
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Με τη σχολαστική και συνεπή εξέλιξη, το μπροστινό τμήμα της νέας σει-

ράς θέτει νέα πρότυπα από άποψη εμφάνισης και τεχνολογίας, ενισχύον-

τας ακόμη περισσότερο το προφίλ αυτής της μάρκας με τη μακρά,

επιτυχημένη παράδοση. Ο Handt δίνει ένα παράδειγμα: «Το λογότυπο

της μάρκας είναι πλέον εμφανές στο μπροστινό τμήμα.» Άλλα κύρια τε-

χνικά χαρακτηριστικά είναι: «Ένα νέο, εξολοκλήρου LED φωτιστικό στοι-

χείο μπροστά και οπτικές ίνες στα φώτα φλας, ημερήσιων διαδρομών

και περιγράμματος. Πλέον, κάθε λεωφορείο Setra θα είναι απολύτως

αναγνωρίσιμο ακόμη και από μακριά.» Το ίδιο ισχύει για το πλευρικό

τμήμα των τουριστικών λεωφορείων που διαθέτει ένα νέο τρισδιάστατο

στοιχείο.

Εκτενείς εξελίξεις κρύβονται όμως και κάτω από το ελκυστικό αμάξωμα.

Μεταξύ άλλων, ο χώρος επιβατών έχει αναβαθμιστεί με νέα διαχωρι-

στικά και σετ εξυπηρέτησης, καθώς και ένα νέο σύστημα πολυμέσων.

«Οι σειρές Setra ComfortClass 
και TopClass έχουν αποκτήσει πολύ 

πιο κομψή εμφάνιση, κατοχυρώνοντας
αδιαμφισβήτητα τη θέση της Setra

στην premium κατηγορία.» “

• Υπεύθυνος Σχεδιασμού Daimler Buses Stefan S. Handt
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Το κυριότερο είναι ότι για πρώτη φορά τοποθετούνται σε

ευρωπαϊκό τουριστικό λεωφορείο νέα συστήματα υπο-

βοήθησης που βασίζονται σε μια νέα ηλεκτρική/ηλε-

κτρονική δομή. Χάρη σε αυτά, τα τουριστικά λεωφορεία

Setra γίνονται ακόμη πιο ασφαλή, πιο άνετα, πιο φιλικά

προς τους χρήστες και – σημαντικό σε εποχές υψηλών

τιμών των καυσίμων – αισθητά πιο οικονομικά και φι-

λικά προς το περιβάλλον. Δύο παραδείγματα: Τα μοντέλα

Setra ComfortClass και TopClass είναι τα πρώτα τουρι-

στικά λεωφορεία στην Ευρώπη που εξοπλίζονται με το

νέο Active Drive Assist 2 (ADA 2), έναν συνδυασμό δια-

φόρων συστημάτων υποβοήθησης που υποστηρίζουν

ενεργά τον οδηγό στη διατήρηση απόστασης και την πα-

ραμονή στη λωρίδα, καθώς και την υποβοήθηση πέδη-

σης έκτακτης ανάγκης Active Brake Assist 5 (ABA 5) -

ένα σύστημα που μπορεί να πραγματοποιεί πέδηση και

όταν αναγνωρίζει κινούμενους και σταματημένους πε-

ζούς. 

Τα συστήματα ABA 5 και ADA 2 είναι δύο από τα πολλά

κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των νέων τουρι-

στικών λεωφορείων που ξεκουράζουν τον οδηγό και

προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η επόμενη γενιά τουριστικών λεωφορείων Setra θα πα-

ρουσιαστεί για πρώτη φορά στον παγκόσμιο τύπο στη

διάρκεια των συνεντεύξεων τύπου στην έκθεση «IAA

Transportation» στο Ανόβερο (18–20 Σεπτεμβρίου 2022).

Για τους πελάτες, η ComfortClass και η TopClass θα πα-

ρουσιαστούν στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί

με αφορμή την πρεμιέρα στο Νόι-Ουλμ στις 23 - 25

Σεπτεμβρίου 2022, ενώ θα ακολουθήσουν πολλές ευ-

ρωπαϊκές εμπορικές εκθέσεις σε Ισπανία, Ιταλία,

Σουηδία, Τσεχία και Γαλλία, καθώς και άλλα roadshow.

Πρεμιέρα: Τα ADA 2 και ABA 5 διαθέσιμα για πρώτη φορά σε τουριστικά λεωφορεία
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Η αμιγώς
ηλεκτρική έκδοση 

του ολοκαίνουργιου
Townstar της Nissan 

εντάσσεται στην
“εξηλεκτρισμένη” 
γκάμα της Nissan



NISSAN TOWNSTAR
Πρεμιέρα στην Ευρώπη
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Πατώντας στην επιτυχημένη συνταγή 
του  Nissan e-NV200,  η αμιγώς  ηλεκτρική

έκδοση του ολοκαίνουργιου Townstar 
προέρχεται από την τεχνογνωσία της Nissan

στο ηλεκτρικό ελαφρύ επαγγελματικό 
όχημα (e-LCV).

Σχεδιασμένο με γνώμονα την

αξιοπιστία και τη βιωσιμότητα, το

ηλεκτρικό Townstar θέτει στο

επίκεντρο τον επαγγελματία.

Προς το σκοπό αυτό, η αμιγώς

ηλεκτρική έκδοση του ολοκαί-

νουργιου Townstar διαθέτει ένα

βελτιστοποιημένο σύστημα μετά-

δοσης κίνησης με έξυπνη διαχεί-

ριση ενέργειας και θερμική ψύξη

της μπαταρίας. Λόγω της αερο-

δυναμικής του εμφάνισης και της

απόδοσης που αυτή δημιουργεί,

το Townstar EV είναι σε θέση να

επιτύχει αυτονομία έως και 300

km (κύκλος WLTP).

Αποδίδοντας 122 PS και 245 Nm

ροπής, η μπαταρία 45 kWh του

Townstar EV μπορεί να δεχθεί

φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύ-

ματος (11 kW ή 22 kW) ή ταχεία

φόρτιση DC (μορφή CCS). Η τε-

λευταία επιτρέπει στους χρήστες

να φορτίζουν την μπαταρία από

το 15% έως το 80%, σε μόλις 37

λεπτά.

Σχεδιασμένη για να ανταποκρί-

νεται στις ανάγκες των πελατών

μας και να αυξάνει τη ζήτηση για

βιώσιμες λύσεις κινητήριων συ-

νόλων,  η κορυφαία στην κατη-

γορία γκάμα για το αμιγώς

ηλεκτρικό Townstar θα βοηθήσει

ακόμα περισσότερους ιδιοκτήτες

LCV να ανακαλύψουν τα οφέλη

της ηλεκτροκίνησης,  υποστηρί-

ζοντας παράλληλα το εξελισσό-

μενο περιβαλλοντικό τοπίο των

ευρωπαϊκών πόλεων”, σχολίασε

η  Emmanuelle Serazin,

Διευθύντρια LCV & Εταιρικών

Πωλήσεων της Nissan Europe.
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Το Townstar EV διαθέτει φρέσκο και δυναμικό  στυλ,

που θυμίζει τα άλλα ηλεκτροκίνητα μοντέλα της

Nissan. Η ειδικά σχεδιασμένη αεροδυναμική μπρο-

στινή “ασπίδα” διαθέτει ένα περίπλοκο μοτίβο Kumiko,

το οποίο προαναγγέλλει το Ιαπωνικό DNA της Nissan

και δίνει στο όχημα μια αίσθηση κορυφαίας ποιότητας.

Το 100% ηλεκτρικό Townstar θα εισαγάγει το προηγ-

μένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης ProPILOT

Assist της Nissan στη σειρά LCV. Αυτή η τεχνολογία,

μαζί με το μοναδικό Intelligent Around View Monitor

(AVM) της Nissan, παρέχει στους οδηγούς πρόσθετη

υποστήριξη. Επιπλέον, και για βελτιωμένη άνεση στην

καμπίνα, διατίθεται θερμαινόμενο τιμόνι, παρμπρίζ και

μπροστινά καθίσματα. Εν τω μεταξύ, μια αντλία θερμό-

τητας βελτιώνει τόσο την απόδοση όσο και την άνεση

σε χαμηλότερες θερμοκρασίες,  διανέμοντας θερμό-

τητα από την μπαταρία στην καμπίνα.

Με ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών ασφάλειας και προ-

ηγμένα χαρακτηριστικά υποστήριξης οδηγού, όπως το

Side Wind Assist και το Trailer Sway Assist, το ολοκαί-

νουργιο Townstar προσφέρει μια καθησυχαστική και

σίγουρη εμπειρία στο τιμόνι. Το Έξυπνο Φρενάρισμα

Έκτακτης Ανάγκης με Ανίχνευση και Υποβοήθηση

Πεζών και Ποδηλατών, καθώς και η Hands-Free

Στάθμευση και το Έξυπνο Cruise Control, θέτουν το

Townstar στην πρώτη γραμμή της κατηγορίας.

Κάθε Nissan LCV διαθέτει κορυφαία στον κλάδο εγ-

γύηση 5 ετών ή 160.000 χλμ., αποδεικνύοντας τη συ-

νεχή δέσμευση της Nissan στην ποιότητα. Επιπλέον, το

Townstar EV διαθέτει 8 χρόνια εγγύηση για την υγεία

της μπαταρίας, έως και στο 70%.

Ευρύ φάσμα τεχνολογιών
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Συμμαχία υδρογόνου
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PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen
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παρουσίαση «

Το προηγμένο τεχνολογικά επαγγελματικό όχημα δίνει

τη δυνατότητα να κινείται ηλεκτρικά – έχοντας ως καύ-

σιμο το υδρογόνο, που μέσα από τις κυψέλες καυσίμου

μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό  - να μεταφέρει τα εμπο-

ρεύματα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ενώ, σύμ-

φωνα με τη γαλλική φίρμα ο ανεφοδιασμός του δεν

ξεπερνά τα 3 λεπτά. Μετά από μια πλήρη φόρτιση προ-

σφέρει αυτονομία 400 χλμ, όντας ένα ακόμη «όπλο» που

θα προσελκύσει εντελώς καινούργιους χρήστες στα

ηλεκτρικά οχήματα. Το νέο PEUGEOT e-EXPERT

Hydrogen χρησιμοποιεί μια τεχνολογία νέας γενιάς που

ονομάζεται «Next Gen e-Van Hydrogen Efficiency». Οι

κυψέλες καυσίμου συνδυάζονται με μία επαναφορτιζό-

μενη μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 10.5 kWh

και ισχύος 90 kW.  Το υδρογόνο που χρησιμοποιείται ως

καύσιμου, παράγεται αποκλειστικά στην Γαλλία. Η συ-

νολική ισχύς αγγίζει τις 100kW και η ροπή τα 260Nm.  

Με την απαίτηση του δραστικού περιορισμού των εκ-

πομπών από τα οχήματά της, η PEUGEOT έχει γίνει ένας

από τους πρώτους κατασκευαστές που προσφέρει

στάνταρ ένα ηλεκτρικό VAN με κυψέλες καυσίμου

υδρογόνου: το PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen. Με αυτό

το νέο μοντέλο εξοπλισμένο με τις πιο προηγμένες τε-

χνολογίες ηλεκτροκίνησης, η PEUGEOT συνεχίζει να

επεκτείνει τη γκάμα των προσφερόμενων προϊόντων

μηδενικών εκπομπών. Οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι

πήραν για πρώτη φορά μία γεύση από το PEUGEOT e-

EXPERT κατά τη διάρκεια δοκιμών που πραγματοποι-

ήθηκαν στην πόλη Rüsselsheim, στη Γερμανία, όπου

και βρίσκεται η μονάδα παραγωγής του.

Οι κυψέλες καυσίμου εξασφαλίζουν ταχεία επαναφόρ-

τιση, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα συχνής χρήσης

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η PEUGEOT είναι από τους πρώτους
κατασκευαστές που προσφέρει στάνταρ ένα ηλεκτρικό βαν με κυψέλες

καυσίμου υδρογόνου: το PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen.

PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen




PEUGEOT e-EXPERT Hydrogen
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χωρίς εκπομπές ρύπων, κάτι που προηγουμένως

ήταν αδύνατο με άλλες διαθέσιμες τεχνολογίες: δεν

χρειάζεται παρά μόνον τρία λεπτά για να αποθηκευτεί

το υδρογόνο που απαιτείται και να καλυφθούν αρκε-

τές εκατοντάδες χιλιόμετρα σε λειτουργία αμιγούς

ηλεκτροκίνησης. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα προ-

σελκύσει εντελώς καινούργιους χρήστες στα ηλε-

κτρικά οχήματα. 



● ΙΟΥΛΙΟΣ 2022 ● #20740

Τη βραδιά άνοιξε με ένα χαιρετισμό η Διευθύντρια

των Γραφείων της Έκθεσης Φρανκφούρτης στην

Ελλάδα & Κύπρο, κα Γκαμπριέλα Σπανού και στη

συνέχεια ο κος Olaf Musshoff, Διευθυντής της Au-

tomechanika Frankfurt και κεντρικός ομιλητής της

Συνέντευξης Τύπου με τίτλο “Η Βιομηχανία Αυτοκίνητου

του Μέλλοντος” παρουσίασε όλες τις επίκαιρες

εξελίξεις, τάσεις και προκλήσεις στην αυτοκινητοβιομηχανία.

Εκπρόσωποι του κλαδικού τύπου, της αγοράς και

κλαδικοί φορείς ενημερώθηκαν κι επιπλέον είχαν

τη δυνατότητα δικτύωσης σε μια όμορφη ατμόσφαιρα. 

Περισσότεροι από 2.600 εκθέτες, 85% εκ των οποίων

από χώρες εκτός Γερμανίας, θα παρουσιάσουν πολλά

νέα προϊόντα, επίκαιρα θέματα και τάσεις στις νέες

τεχνολογίες μηχανοκίνησης, την ηλεκτροκίνηση, τη

συνδεσιμότητα, τη βιωσιμότητα και την αυξανόμενη

ψηφιοποίηση σε όλους τους τομείς της δευτερογενούς

αγοράς στην επερχόμενη Automechanika Frankfurt

σε λιγότερο από τρεις μήνες. Οι εμπορικοί επισκέπτες

δε θα βρουν μόνο καινοτόμες λύσεις στην έκθεση,

αλλά επιπλέον πληθώρα εκδηλώσεων όπως διαλέξεις,

διαδραστικά εργαστήρια, απονομές βραβείων

καινοτομίας θα πλαισιώσουν την έκθεση.

Ιδιαίτερη εστίαση θα υπάρξει στο θέμα της δικτύωσης,

κι έτσι για πρώτη φορά στο πλαίσιο της έκθεσης θα

διοργανωθούν CEO Breakfast, καθημερινό Happy

Hour για επαφές ανάμεσα σε επισκέπτες κι εκθέτες,

ενώ θα υπάρχουν διάφοροι χώροι δικτύωσης, μεταξύ

των οποίων το E-commerce lounge, με την υποστήριξη

της E-bay.

Επανεκκίνηση για το διεθνή κλάδο Aftermarket αυ-

τοκινήτων!  Frankfurt am Main, 13 - 17 Σεπτεμβρίου

Συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Εκθεσιακού Οργανισμού Φρανκφούρτης

στην Ελλάδα, για τη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση του κλάδου Aftermarket της αυτοκινητοβιομηχανίας,

Automechanika, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 13 έως 17 Σεπτεμβρίου 2022 στο Εκθεσιακό

Κέντρο της Φρανκφούρτης. 

AUTOMECHANIKA FRANKFURT

Διεθνής Έκθεση για το Aftermarket
της Αυτοκινητοβιομηχανίας
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ΕΛΤΡΑΚ: 

40 χρόνια, 40 λόγοι για να το γιορτάζουμε!

Περισσότερα από 600 άτομα συγκεντρωθήκαμε σε

γνωστό παραθαλάσσιο χώρο στα νότια προάστια της

Αθήνας για να ανταλλάξουμε ευχές και να μοιρα-

στούμε όμορφες στιγμές. Αναμνήσεις από το κοινό μας

παρελθόν αλλά και σχέδια για το άμεσο μέλλον ανα-

μείχθηκαν με έντονες στιγμές συγκίνησης και πολλά

χαμόγελα, αφού όλοι μας είχαμε μια θαυμάσια ευκαι-

ρία να βρεθούμε μαζί για να διασκεδάσουμε, ειδικά

μετά από τόσο καιρό. 

Μοναδικές μελωδικές φωνές, stand-up comedy, hap-

penings, χορός, εκλεπτυσμένες γεύσεις ήταν μόνο με-

ρικά από όλα όσα απολαύσαμε σε αυτή τη μαγική

γιορτή. Στα αξιοσημείωτα της βραδιάς, η ομιλία της

Κας Νατάσας Κόβα – Kneiss, CEO Eltrak Group, η

οποία, έχοντας αναλάβει πρόσφατα τα ηνία του Ομίλου,

ευχαρίστησε προσωπικό και συνεργάτες για την μα-

κρόχρονη αφοσίωση και εμπιστοσύνη τους προς την

εταιρεία και ανανέωσε τη δέσμευσή της, τόσο σε προ-

σωπικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ομίλου, για συ-

νεχή πρόοδο με γνώμονα την ανάπτυξη και την ευη-

μερία, κατακτώντας νέες, ακόμα υψηλότερες κορυφές.

Τον λόγο, στη συνέχεια, πήρε ο Κος Andrew Sheridan,

μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΤΡΑΚ και

επικεφαλής του Τομέα Μηχανημάτων στη CP Holdings,

ο οποίος χαιρέτησε την εκδήλωση, εκφράζοντας τη βε-

βαιότητά του για την συνέχεια της ανοδικής πορείας

του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ στη νέα, επί CP Holdings, εποχή.

Η έως τώρα πορεία, παρά τις προκλήσεις, που αντιμε-

τωπίσαμε, μας έχει οδηγήσει, σε ηγετικές θέσεις σε

Ελλάδα και Βουλγαρία, εκπροσωπώντας μερικές από

τις πλέον κορυφαίες μάρκες παγκοσμίως, μεταξύ των

οποίων, οι Caterpillar & Bridgestone.

Εξακολουθούμε, με έμπνευση από το αρχικό, πίσω

στο 1982, όραμα των ιδρυτών της εταιρείας: “Second

to none” να εργαζόμαστε με πάθος και ομαδικότητα.

Με στρατηγική, και ακεραιότητα, δημιουργούμε εκ

νέου ιστορία. 

Ευχαριστούμε όλους, όσοι αποτελείτε μέρος αυτής.  

• Το 2022 αποτελεί μια χρονιά ορόσημο για την ΕΛΤΡΑΚ καθώς συμπληρώνουμε 40 χρόνια πορείας.

«40 χρόνια, 40 λόγοι για να το γιορτάζουμε!» Με αυτό το σύνθημα, σύσσωμο το ανθρώπινο δυναμικό

της ΕΛΤΡΑΚ, υποδεχθήκαμε φίλους και συνεργάτες σε μια μεγάλη γιορτή, η οποία άφησε εποχή,

προσθέτοντας ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην ιστορία μας.
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Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των 
επιχειρήσεων μέσω του internet. 

Η αναγκαιότητα παρουσίας και στο διαδίκτυο.

• Η οικοδόμηση μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης αποτελεί το πιο δύσκολο κομμάτι της

επιχειρηματικότητας. Ωστόσο μια ακόμα πρόκληση παραμένει η μεθόδευση των  κατάλληλων

εργαλείων για την εν συνεχεία σωστή ανάπτυξη μιας επιχείρησης. 

Είναι κοινώς γνωστό ότι το εμπόριο δεν διεξάγεται πλέον μόνο στα όρια ενός φυσικού

καταστήματος. Όλο και μεγαλύτερος αριθμός φυσικών καταστημάτων προσανατολίζεται προς

τη διεύρυνση της παρουσίας τους στην αγορά μέσω της κατασκευής  ιστότοπων, αλλά και

της προσθήκης e- shops. 

Η ηλεκτρονική παρουσία στο διαδίκτυο είναι απαραί-
τητη για την επιβίωση μιας επιχείρησης στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο τεχνολογικό τοπίο. Η παροχή πρό-
σβασης σε βασικές πληροφορίες για υπηρεσίες, αν-
ταλλακτικά και τεχνικές εφαρμογής, αποτελούν
εργαλεία που κάνουν έναν επαγγελματία  να διαφο-
ροποιείται από τον ανταγωνισμό.
Σήμερα, οι στατιστικές μελέτες δείχνουν ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των καταναλωτών ερευνούν στο
διαδίκτυο πριν επιλέξουν συνεργείο επισκευής για το
όχημά τους, πράγμα που σημαίνει ότι η κατοχή ενός
ιστότοπου είναι ζωτικής σημασίας για τις μικρές επι-
χειρήσεις που θέλουν να αναπτυχθούν.

Οι πιθανοί πελάτες ενός συνεργείου αναζητούν στο
διαδίκτυο τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες αυ-
τοκινήτων με την υψηλότερη βαθμολογία. Συνεπώς,
η ιστοσελίδα συνεργείου επισκευής αυτοκινήτου,
βουλκανιζατέρ, ηλεκτρολογείου, φανοβαφείου κ.λπ,
δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Με
την πλειοψηφία των καταναλωτών να λαμβάνουν τις
αποφάσεις τους μέσω του διαδικτύου, η διασφάλιση
προσβασιμότητας ενός καταστήματος service ή/και
ανταλλακτικών στο διαδίκτυο συνεπάγεται αύξηση
των πωλήσεων και συνολική ανάπτυξη της επιχεί-
ρησης. 

Σήμερα, ένας ιστότοπος είναι απαραίτητος για να εξασφαλίσει μια εικόνα αξιοπιστίας απέναντι στον πελάτη.
Ακόμα και αν οι επισκευές αυτοκινήτων εξακολουθούν να βασίζονται στην καλή φήμη του τεχνικού, ένας
ιστότοπος αποτελεί δείγμα επαγγελματισμού για τα καταστήματα επισκευής αυτοκινήτων.

ενημέρωση

1. Αξιοπιστία 

■ Για ποιους λόγους είναι απαραίτητη μια ιστοσελίδα;

Μια ιστοσελίδα είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ότι  μια επιχείρηση εμφανίζεται σωστά στις αναζητήσεις
Google. Μετά τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας, ακολουθεί η εστίαση στην ενίσχυση της κατάταξης μηχανών

2. Παρουσία στα αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο.
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aboutnet

αναζήτησης του ιστότοπου μέσω βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης (SEO). Με την πάροδο του χρόνου
και με τις σωστές τακτικές, ο ιστότοπος της επιχείρησης μπορεί μετακινηθεί στην κορυφή των αποτελεσμάτων
των μηχανών αναζήτησης.

Οι μεγάλοι ανταγωνιστές είναι πιθανό να έχουν σύγχρονους, βελτιστοποιημένους ιστότοπους, οπότε είναι
επιτακτική ανάγκη, κάθε συνεργείο να διασφαλίσει ότι μπορεί να ξεχωρίσει. Για αυτό τον λόγο ο ιστότοπος
θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το brand και τη γενική εικόνα μιας επιχείρησης. Είναι το πρώτο μέρος που οι
πελάτες θα πραγματοποιήσουν μια έρευνα και θα αποφασίσουν εάν θα κάνουν ή όχι τις επισκευές που χρει-
άζονται. Η online φήμη είναι ιδιαίτερα σημαντική και δεν θα πρέπει να παραβλέπεται!

3. Ανταγωνιστικότητα

Ένας ιστότοπος επιτρέπει στους πελάτες να μάθουν όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν για μια επιχείρηση άμεσα
και χωρίς παρεμβολές. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να μια ιστοσελίδα να απαριθμεί όλα όσα θα χρει-
άζονται να γνωρίζουν οι πελάτες όπως: υπηρεσίες, ωράριο λειτουργίας, τοποθεσία καταστήματος, οδηγίες,
στοιχεία επικοινωνίας, συχνές ερωτήσεις κ.λπ.

4. Επικοινωνία με πελατολόγιο.

Πολλοί πελάτες δεν επιθυμούν να καλούν τηλεφωνικώς στο συνεργείο για το κλείσιμο των ραντεβού τους.
Η παροχή μιας εύχρηστης φόρμας "κλείσιμο ραντεβού" σε έναν ιστότοπο επιτρέπει στους πελάτες να προ-
γραμματίζουν απευθείας το ραντεβού κατά τις διαθέσιμες ώρες μιας επιχείρησης. Αντί της συνηθισμένης
συζήτησης μέσω τηλεφώνου, πλέον κάθε επιχείρηση μπορεί απλώς να επιβεβαιώσει το αίτημα ραντεβού
του. 

5. Κλείσιμο ραντεβού.
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Η εξέλιξη των ψηφιακών πλατφορμών,  δίνει επίσης

τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη. Αν μία επι-

χείρηση διαθέτει ήδη ένα φυσικό κατάστημα και μια

ιστοσελίδα, έστω και απλή, μπορεί αυτή να αναβαθ-

μιστεί και να μετατραπεί ηλεκτρονικό κατάστημα. H

Aboutnet με 20ετή εμπειρία στην κατασκευή ιστοσε-

λίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων, μπορεί να

δημιουργήσει για κάθε επιχείρηση μία λειτουργική

ιστοσελίδα υψηλών προδιαγραφών ή ακόμα και ένα

e-shop, για να μπορούν οι πελάτες να αγοράζουν on-

line τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα (πχ. Ανταλλακτικά

αυτοκινήτων) που χρειάζονται και να τα παραλαμβά-

νουν στον χώρο τους ή απευθείας από το φυσικό κα-

τάστημα.  

Πολλές μελέτες marketing έχουν δείξει ότι πλέον οι

καταναλωτές προτιμούν να βλέπουν πρώτα τα προ-

ϊόντα στο ίντερνετ και στη συνέχεια να έρχονται να τα

ελέγξουν από κοντά ή και να τα δοκιμάσουν πριν τα

αγοράσουν.

Σήμερα κατά μέσο όρο ο μισός τζίρος του λιανεμπο-

ρίου προέρχεται από διαδικτυακές πωλήσεις. 

Αυτό συμβαίνει επειδή το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν

κλείνει ποτέ. Οι πελάτες μπορούν να περιηγούνται

στον ιστότοπο και να αγοράζουν ανά πάσα στιγμή, γε-

γονός που δίνει ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέ-

κτημα έναντι ενός φυσικού καταστήματος.

Επιπροσθέτως, τα e-shops δεν έχουν γεωγραφικούς

περιορισμούς. Οι πωλήσεις μπορούν να πραγματο-

ποιηθούν εντός Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό και

κατά συνέπεια να διευρυνθεί το πελατολόγιό και η

επιχείρηση εν γένει. 

Ένα ακόμη ζήτημα που απασχολεί τους τεχνικούς του

κλάδου είναι  η διαφημιστική προβολή τους στο δια-

δίκτυο.

Εάν αξιοποιηθούν έξυπνα οι δυνατότητες που δίνει η

google μπορεί να βελτιστοποιηθεί το SEO και να γίνει

προσέλκυση ακόμη μεγαλύτερου πελατολόγιου. Η

χρήση έξυπνων λέξεων «κλειδιά» επιτρέπει την

υψηλή κατάταξη στις μηχανές αναζήτησης και αυξά-

νει τις πιθανότητες, ώστε η αναζήτηση ενός χρήστη

να οδηγήσει απευθείας σε ένα ηλεκτρονικό κατά-

στημα ή μία ιστοσελίδα.

Το ποιοτικό περιεχόμενο είναι επίσης εξίσου σημαν-

τικό. Είναι σημαντικό μια ιστοσελίδα ή ένα ηλεκτρο-

νικό κατάστημα να παρέχουν αναλυτικές

πληροφορίες για τα προϊόντα τους και τα τεχνικά χα-

ρακτηριστικά τους, να δημοσιεύουν ενημερωτικά

άρθρα σχετικά με το αντικείμενο, και τις προσφερό-

μενες υπηρεσίες, να δίνουν αναλυτικές οδηγίες χρή-

σης ή τοποθέτησης κ.λπ. 

Τέλος, μια πετυχημένη διαφημιστική καμπάνια περι-

λαμβάνει σωστή στόχευση κοινού,  ανάλογα με τα εν-

διαφέροντα του, τις συνήθειές του, τη γεωγραφική του

θέση, το φύλο, την ηλικία κ.λπ.

Η προσέλκυση νέων πελατών μπορεί να γίνει πλέον

εύκολα με το ψηφιακό μάρκετινγκ. Μην διστάσετε να

ανανεώσετε το πελατολόγιό σας, παρέχοντας έναν

ιστότοπο που εμφανίζεται πρώτος στα αποτελέσματα

των μηχανών αναζήτησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστο-

σελίδα: 

 https://www.aboutnet.gr

aboutnet

Ένας ιστότοπος μπορεί να βοηθήσει ένα κατάστημα να αναπτυχθεί και να αυξήσει τις πωλήσεις του.
Για παράδειγμα, εάν μια επιχείρηση διαθέτει ειδικές προσφορές ή εκπτωτικά κουπόνια, αυτά μπορούν να
εμφανίζονται στον ιστότοπό της. Οι προσφορές δίνουν στους πελάτες ένα επιπλέον κίνητρο για να επιλέξουν
μία επιχείρηση και ως εκ τούτου, να αυξήσουν τις πωλήσεις και να εμπλουτίσουν το πελατολόγιό της.  

6. Αύξηση πωλήσεων.
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Πόσο σημαντικό είναι ένα φίλτρο αέρος;

ΑΝΕΠAΡΚΕΣ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ - ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

Έχει επικρατήσει σε πολλούς οδηγούς ότι τα φίλτρα αέρα δεν έχουν μεγάλη σημασία για τη λειτουργία του επαγ-

γελματικού οχήματος, τουλάχιστο όσο τα φίλτρα λαδιού ή καυσίμου και ως αποτέλεσμα οι καταναλωτές δεν δίνουν

την ανάλογη σημασία στην ποιότητα. 

Πιο συγκεκριμένα κάθε υλικό φιλτραρίσματος πρέπει να

έχει τα εξής επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Σύμφωνα όμως με την ακραία υπόθεση ότι δεν υπήρχε το φίλτρο αέρα στο όχημα, τότε θα εισέρχονταν ρύποι αέρα με πολλή

γύρη και σκόνη από τον δρόμο στο θάλαμο καύσης. Όμως τα αποτελέσματα του ακατάλληλου φιλτραρίσματος αέρα από ένα

φίλτρο αμφιβόλου ποιότητας μπορεί να προκαλέσουν επιταχυμένη φθορά σε διάφορα μέρη του κινητήρα όπως για παράδειγμα

βλάβη ή ακατάλληλη λειτουργία του ροόμετρου.

Μία άλλη εξίσου σημαντική ιδιότητα που αποδεικνύει την σωστή ποιότητα ενός φίλτρου αέρος βασίζεται στο κατά

πόσο άκαυστο είναι. Διότι υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς σε περίπτωση απορρόφησης μιας γόπας στο σύστημα

εισαγωγής αέρα. Όσο ακραίο και αν ακούγεται έχει συμβεί ανάλογο περιστατικό με ολέθριες συνέπειες. 

Τα φίλτρα αέρα της μάρκας FILTRON έχουν τέτοια μέσα φιλτραρίσματος που, σύμφωνα με την

κλάση αναφλεξιμότητας F1 ή S1, δεν διατηρούν τη φλόγα και μπορούν να προστατέψουν τους

επιβάτες από πυρκαγιά του οχήματος σε περίπτωση αναρρόφησης μιας γόπας στο σύστημα

εισαγωγής αέρα.

• μηχανική αντοχή

• ακαμψία

• μνήμη της μορφής του σχήματος που

δίνεται κατά την κατεργασία

• υδροφοβητικότητα

• απορροφητικότητα 

• αποτελεσματικότητα φιλτραρίσματος

ΜΕΣΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΥΣΤΟ ΦΙΛΤΡΟ

Ανάγκη αγοράς 

καινούριων 

εξαρτημάτων

Απώλεια

ισχύος από τον 

κινητήρα, 

ανώμαλη 

λειτουργία

Αύξηση 

κατανάλωσης

καυσίμου

Επίσης έχει επικρατήσει η εσφαλμένη εντύπωση ότι σε φθηνά

και σε ακριβά φίλτρα εφαρμόζεται το ίδιο χαρτί. Η επιλογή του

μέσου φιλτραρίσματος στα φίλτρα αέρος της  Filtron γίνεται σύμ-

φωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή κάθε κινητήρα. 

Συνεπώς είναι μύθος ότι υπάρχει ένα μέσο φιλτραρίσματος γενι-
κής χρήσης! Κατά την κατεργασία των φίλτρων αέρος σημαντικά
είναι τα αποτυπώματα που διασφαλίζουν τη σταθερότητα και την
ισορροπημένη διάταξη των πτυχών. Αν δεν υπήρχαν τα προανα-
φερόμενα αποτυπώματα, τότε οι συγκεκριμένες πτυχές θα συγ-
κολλούνταν μεταξύ τους και η επιφάνεια φιλτραρίσματος θα ήταν
σημαντικά μικρότερη. 

1. Να είναι ανθεκτικό σε πολύ απαιτητικές συνθήκες λειτουργίας:

υψηλή θερμοκρασία (80-100C) και συνεχής συμπίεση

2. Να είναι ανθεκτικό στη χαμηλή θερμοκρασία

και στη συχνή αλλαγή των θερμοκρασιών 

3. Να διασφαλίζει τη σφιχτή σύνδεση

μεταξύ 

του φίλτρου και του περιβλήματος

4. Η παραγωγή ενός υλικού στεγα-

νοποίησης απαιτεί ιδιαίτερα υψηλά

τεχνολογικά προσόντα και πολλούς

εργαστηριακούς ελέγχους.

ΜΕΣΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ακόμη όμως πιο σημαντικό μέρος είναι η στεγανοποίηση. 

Ένα υλικό στεγανοποίησης πρέπει:

Τα στεγονοποιητικά μέσα στα φίλτρα αέρος της Filtron έχουν μο-
ναδική χημική σύνθεση που είναι αποτέλεσμα πολλών ελέγ-
χων και δοκιμών του τμήματος ερευνών-ανάπτυξης της
εταιρείας μας. Επιπλέον η αντοχή τους είναι δοκιμασμένη στα
εργαστήρια, σύμφωνα με τις υψηλές απαιτήσεις των γνήσιων
κατασκευαστών






