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Αγορά 
Αυτοκινήτου:
Μειώνεται η

προτίμηση των
καταναλωτών

στα diesel

Από την αρχή του έτους (το πρώτο τρίμηνο) το

ποσοστό των οδηγών που επέλεξαν πετρελαι-

οκίνητα οχήματα είναι 15,3%, όταν στην αντί-

στοιχη περσινή περίοδο το μερίδιο αγοράς

βρίσκονταν στο 21,5%.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα πράγ-

ματα δεν διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό.

Το ποσοστό των πωλήσεων στα πετρελαιοκί-

νητα αυτοκίνητα βρίσκεται στο 19,7%, όταν το

αντίστοιχο ποσοστό της περσινής περιόδου

ήταν 28,1%. Αντίθετα, έδαφος κερδίζουν οι

πωλήσεις των υβριδικών και ηλεκτρικών αυ-

τοκινήτων, αφού κάθε μήνα σημειώνουν και

νέο ρεκόρ. Οι πωλήσεις τον περασμένο μήνα

σημείωσαν άνοδο 6,6%, ενώ πλέον παρα-

πάνω από ένα στα τέσσερα αυτοκίνητα που

πουλιούνται στη χώρα μας είναι υβριδικά.

Ανοδικά κινούνται και οι πωλήσεις των ηλε-

κτρικών (BEV-PHEV), καθώς γνωρίζουν

άνοδο 3%, καταγράφοντας συνολικό μερίδιο

αγοράς 9,4%.

Όλο και περισσότεροι Έλληνες κάθε μήνα 
«απαρνιούνται» τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα. 

”
ενημέρωση

Τον προηγούμενο μήνα οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα

γνώρισαν νέα μείωση (-6,5%), με το συνολικό μερίδιο αγοράς να αγγίζει το 14,9%,

όταν πριν από λίγα χρόνια το αντίστοιχο μερίδιο ήταν κοντά στο 50%. 
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Αγορά 
Αυτοκινήτου:

Μειώνεται
η προτίμηση 

των
καταναλωτών 

στα diesel

ενημέρωση

Τα μοντέλα υγραερίου γνώρισαν άνοδο 1,1%,

καταγράφοντας συνολικό μερίδιο αγοράς 1,6%.

Αυτή η τάση υπάρχει και στην ΕΕ όπου το αντί-

στοιχο ποσοστό του τελευταίου τριμήνου βρί-

σκεται κοντά στο 2,3%, επιβραβεύοντας τις

αυτοκινητοβιομηχανίες που συνεχίζουν να

επενδύουν σε αυτή την τεχνολογία.

Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρείται στη χώρα

μας είναι ότι πλέον παραπάνω από τα μισά αυ-

τοκίνητα (54,2%) είναι SUV, όταν το αντίστοιχο

ποσοστό της περσινής αντίστοιχης περιόδου

ήταν 44%. Αυτό σημαίνει ότι οι Έλληνες επιλέ-

γουν αυτοκίνητο που να μπορεί να συνδυάσει

τα πάντα. Στα SUV η αγαπημένη κατηγορία των

Ελλήνων παραμένει η «Β», καθώς αυτή προ-

σφέρει χώρους, άνεση, δύναμη και πολλές δυ-

νατότητες για εξορμήσεις.

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η αύξηση της τιμής των καυσίμων 
έχει οδηγήσει αρκετούς Έλληνες στην αγορά 

αυτοκινήτων διπλού καυσίμου. 

”
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Hλεκτροκίνηση:
Ερχεται 

το μητρώο
φορτιστών

ηλεκτρικών ΙΧ

Κατά την εισαγωγή του, ο Υφυπουργός Μετα-

φορών υπογράμμισε τη σημασία της διενέρ-

γειας επιμελών ελέγχων από τα ιδιωτικά

ΚΤΕΟ, ειδικά σε μία χώρα όπου ο στόλος είναι

παλιός και η συντήρηση των οχημάτων είναι

καθοριστικός παράγοντας για την οδική ασφά-

λεια.

Πρόσθεσε ότι με τις αποφάσεις του Υπουργού

Κώστα Καραμανλή, το Υπουργείο Υποδομών

και Μεταφορών απέκτησε νέο πληροφοριακό

σύστημα και στο εξής, θα είναι εφικτή η δια-

σταύρωση των στοιχείων με άλλες βάσεις δε-

δομένων, ώστε να εντοπίζονται τα οχήματα που

δεν έχουν περάσει τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Στο εγγύς μέλλον, ο οδηγός ενός ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου θα μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή 

σε πόση απόσταση από το σημείο που βρίσκεται 
υπάρχει φορτιστής, το κόστος ανεφοδιασμού, ακόμη 

και αν υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία στο σημείο.

”
ενημέρωση

Τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υποστήριξη 

της ηλεκτροκίνησης παρουσίασε στην Πτολεμαΐδα , ο Υφυπουργός Υποδομών και 

Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, σε ημερίδα

με θέμα: «Ηλεκτροκίνηση: Οι προκλήσεις για το σύγχρονο συνεργείο».
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ενημέρωση

Ο κ. Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι η ψηφιοποίηση των

υπηρεσιών αφορά άμεσα και στην ηλεκτροκίνηση,

καθώς όπως εξήγησε:

«Με υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό μητρώο φορτιστών

που θα λειτουργήσει σύντομα, οι χρήστες θα έχουν τη δυ-

νατότητα να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό

χρόνο. 

Για παράδειγμα, ο οδηγός ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου

θα μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή σε πόση απόσταση

από το σημείο που βρίσκεται υπάρχει φορτιστής, το κό-

στος ανεφοδιασμού, ακόμη και αν υπάρχει αυξημένη κυ-

κλοφορία στο σημείο.

Πρόκειται για νέες εφαρμογές που βελτιώνουν την υπο-

στήριξη της χρήσης του ηλεκτροκίνητου οχήματος και

συμβάλλουν στη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης.»

Ο Υφυπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε επίσης στις

πρωτοβουλίες που αφορούν στο θεσμικό πλαίσιο για τα

συνεργεία και τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, καθώς και

το δίκτυο φορτιστών. Σχετικά ανέφερε τα εξής:

«Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιούργησε

το  θεσμικό πλαίσιο για τα συνεργεία υψηλής τάσης και

αναμένεται επίσης, η κατάρτιση του ηλεκτρονικού μη-

τρώου των συνεργείων, ώστε να εκλείψουν και περιπτώ-

σεις με προβλήματα αδειοδότησης.

Επιπλέον, έχει ήδη διαμορφωθεί το αντίστοιχο θεσμικό

πλαίσιο για τους τεχνίτες ηλεκτροκίνησης, το οποίο προ-

ωθείται και έχει αξία ότι αναφερόμαστε σε μια νέα επαγ-

γελματική ειδίκευση με πολλές προοπτικές απασχόλησης.

Θυμίζω ότι το 2014 είχαμε θεσπίσει για πρώτη φορά το

πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου φορτιστών. Δυστυχώς,

πέρασαν 4μιση χρόνια στασιμότητας και ήρθε η κυβέρ-

νηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να κάνει επανεκκί-

νηση στην ηλεκτροκίνηση.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 1.200 φορτιστές στους αυτο-

κινητόδρομους  και σε πολλά πρατήρια, κυρίως στις πό-

λεις. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί πολύ αν οι Δήμοι

Hλεκτροκίνηση:
Ερχεται 

το μητρώο 
φορτιστών

ηλεκτρικών ΙΧ

ενημέρωση



και οι Περιφέρειες αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του

νόμου για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 

Έχουν την ευκαιρία για να αναζητήσουν πόρους από

το Πράσινο Ταμείο και να εγκαταστήσουν φορτιστές

σε δημόσιους χώρους.»

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι με όλες αυτές τις

δράσεις το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

υποστηρίζει το πρόγραμμα παροχής κινήτρων για

την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων «Κινούμαι

Ηλεκτρικά», στο οποίο οι πολίτες έχουν δείξει με-

γάλη ανταπόκριση.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι οι ταξινομήσεις των αμιγώς

ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπερτριπλασιάστηκαν

από 1.083 το 2020 σε 3.594 το 2021 και καταγράφεται

μια μετρήσιμη πρόοδος ως αποτέλεσμα της προ-

σπάθειας που συντελείται να δημιουργηθούν περισ-

σότερο ευνοϊκές συνθήκες για την ενίσχυση της

ηλεκτροκίνησης.
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Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στο φιλόδοξο

πρόγραμμα έργων, ύψους 13 δισ. ευρώ, το με-

γαλύτερο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που

εκπόνησε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-

ρών.

«Μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια καταφέραμε

να δημοπρατήσουμε έργα συνολικού προϋπολο-

γισμού άνω των 8 δισ. ευρώ. Αυτό είναι κάτι που

δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα. Και από

αυτά μάλιστα, να συμβασιοποιήσουμε -δηλαδή

ήδη να έχουν ξεκινήσει- έργα 3,2 δισ. Ευρώ»,

σημείωσε.

”
Πώς θα αντιμετωπιστεί το κυκλοφοριακό, 

ποιοι νέοι δρόμοι έρχονται τα επόμενα χρόνια.

Υπουργείο
Μεταφορών:

Έργα που
αναβαθμίζουν

το εθνικό
οδικό δίκτυο

ενημέρωση

Το πρόγραμμα έργων υποδομών, που αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και

την καθημερινότητα των πολιτών, ανέπτυξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,

κ. Κώστας Καραμανλής, στο Στρατηγικό Συνέδριο “Επιμελώς Επιχειρείν”, που διοργα-

νώνουν το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και το Ελληνικό

Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αειφόρου Ανάπτυξης (IEA).

■ Τα τρία βήματα της Κυβέρνησης στις Υποδομές
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Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στα

τρία συγκεκριμένα βήματα της Κυβέρνησης για

νέα πνοή στον τομέα των υποδομών.

«Πρώτον, αναμορφώνουμε το θεσμικό πλαίσιο

των δημοσίων συμβάσεων. Δώσαμε λύση στο θε-

σμικό έμφραγμα που είχε προκαλέσει ο Νόμος

4412 της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε και υπεν-

θύμισε το νέο μεταρρυθμιστικό νόμο 4782, καθώς

και το νόμο για τις Πρότυπες Προτάσεις.

Δεύτερον, εκπονήσαμε για πρώτη φορά έναν

Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό Υποδομών. Επι-

λύοντας έμπρακτα ένα μεγάλο και διαχρονικό

πρόβλημα, που σε πολλές περιόδους χαρακτήριζε

τα μεγάλα project. Ότι σε πολλές περιπτώσεις γί-

νονταν με κριτήριο μικροκομματικά, προσωπικά ή

τοπικά συμφέροντα, κι όχι επειδή τα είχε πραγμα-

τικά ανάγκη ο τόπος», συνέχισε ο κ. Καραμανλής.

«Σήμερα, τα έργα που σχεδιάσαμε και υλοποιούμε

έχουν ως στόχο να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά

πλεονεκτήματα της χώρας μας. 

Όπως είναι οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν

να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα. Όπως είναι η νέα γενιά έργων υποδομών, που θα αναζωο-

γονήσουν την αγορά, θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας και έχουν την δυναμική να μετασχηματίσουν

το παραγωγικό της μοντέλο. Έργα που υπηρετούν τη νέα εθνική μας στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί

σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής», πρόσθεσε.

■ Επενδύουμε σε τομείς όπως είναι τα logistics.
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Πρέπει να σχεδιάσουμε με προσοχή τα έργα της επόμενης 
γενιάς. Όλοι ξέρουμε ότι το κυκλοφοριακό στην Αθήνα 

και τη Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα

Υπουργείο
Μεταφορών:

Έργα που
αναβαθμίζουν

το εθνικό
οδικό δίκτυο

ενημέρωση

Το τρίτο κρίσιμο βήμα, όπως επισήμανε ο

Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ήταν ότι

αυτή η Κυβέρνηση δούλεψε συστηματικά για

να ξεμπλοκάρει μια σειρά από μεγάλα, εμβλη-

ματικά έργα, ενώ ταυτόχρονα προχώρησε στη

μελετητική ωριμότητα νέων έργων, αξιοποι-

ώντας κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο.

«Γιατί εμείς ποτέ δεν θα εξαγγείλουμε έργο αν

δεν έχουμε προηγουμένως διασφαλίσει από-

λυτα τις απαραίτητες αυτές προϋποθέσεις.

Αυτή η τακτική του ‘‘Μαυρογιαλούρου’’ ανήκει

στο παρελθόν, είναι μία πολιτική του χθες, που

σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζει την Κυ-

βέρνηση μας τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Υπενθύμισε ειδικότερα ότι ξεμπλόκαρε το Βό-

ρειο Τμήμα του Ε65 και το Άκτιο-Αμβρακία,

που βρίσκεται πλέον σε πολύ προχωρημένο

στάδιο και σύντομα θα παραδοθεί μεγάλο

μέρος του. Ότι δόθηκε λύση στην πολύπαθη

Πατρών – Πύργου και τον Βόρειο Οδικό Άξονα

Κρήτης, όπου θα μπουν μπουλντόζες μέσα στο

έτος. Ότι ξεκίνησε η Γραμμή 4 του Μετρό της

Αθήνας και ότι θα παραδοθούν τους επόμε-

νους μήνες και οι τρεις νέοι σταθμοί της Γραμ-

■ «Η πολιτική του Μαυρογιαλούρου ανήκει στο χθες»

”
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«Πρέπει να σχεδιάσουμε με προσοχή τα έργα της επόμενης γενιάς. Όλοι ξέρουμε ότι το κυκλοφοριακό

στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

«Ένα πολύ σημαντικό έργο, που θα δώσει λύση στην κυκλοφοριακή συμφόρηση της Θεσσαλονίκης,

είναι το flyover. Αλλά και εδώ στην Αθήνα, έχουμε εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τα έργα

της Αττικής, ώστε να μην φτάσει η Πρωτεύουσα να γίνει μια απροσπέλαστη πόλη» συνέχισε ο Υπουργός

Υποδομών και Μεταφορών.

Οι βασικοί πυλώνες αυτού του σχεδίου περιλαμβάνουν την επέκταση της Λεωφόρου Κύμης, τις επε-

κτάσεις της Αττικής Οδού στο Λαύριο και τη Ραφήνα και τη σήραγγα της Ηλιούπολης, αλλά και τις νέες

επεκτάσεις του δικτύου του Μετρό. Γιατί το προλαμβάνειν κρείττον εστί του θεραπεύειν», πρόσθεσε.

«Ανακοινώσαμε το μεγαλύτερο πακέτων σιδηροδρομικών έργων που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα,

ύψους 4,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη και το πρόγραμμα αναβάθμισης του υφιστάμε-

νου δικτύου ύψους 1,2 δισ. ευρώ» επισήμανε επίσης ο κ. Καραμανλής.

μής 3. Υπενθύμισε επίσης ότι στο Μετρό Θεσσαλο-

νίκης η πρόοδος των εργασιών έχει ξεπεράσει το

85%, αλλά και το μεγάλο πρόγραμμα έργων αντι-

πλημμυρικής θωράκισης και διαχείρισης υδάτι-

νων πόρων ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το Μπράλος-

Άμφισσα, την Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών

και την Περιφερειακή της Αλεξανδρούπολης.

■ Τα έργα, που θα προλάβουν το κυκλοφοριακό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
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Η κόπωση είναι σημαντικός παράγοντας

σε 1 στα 5 τροχαία ατυχήματα

Η Ford Fund, ο φιλανθρωπικός βραχίονας της

εταιρείας, και η GlobalGiving, o διεθνής 

συνεργάτης της σε θέματα χορηγιών, δούλεψαν

μαζί με ανεξάρτητους gamers από την esports

ομάδα Team Fordzilla της Ford.

Χρησιμοποιώντας μειωμένη όραση, βαράκια

και ηχητικά εφέ, οι στολές αναπαράγουν τον

τρόπο με τον οποίο θα επηρεαζόταν ένα άτομο

όταν είναι μεθυσμένο, κουρασμένο ή υπό την

επήρεια hangover. Έχοντας οδηγήσει πρώτα

ένα «νηφάλιο» γύρο, κάθε οδηγός χρησιμοποιεί

στη συνέχεια μία από τις στολές πραγματοποι-

ώντας τον ίδιο γύρο, υπό την επήρεια όμως των

προβλημάτων των παραπάνω καταστάσεων,

έχοντας να αντιμετωπίσει αισθητές συνέπειες.  

Η στιγμιαία τύφλωση που προσομοιώνει η

στολή υπνηλίας είχε ως αποτέλεσμα πολυάριθ-

μες συγκρούσεις. Η διπλωπία της στολής μέθης

είχε ως αποτέλεσμα την επικίνδυνη οδήγηση,

ενώ η στολή hangover προκάλεσε αλλοπρό-

σαλλη οδήγηση που κατέληξε σε μία θεαματική

σύγκρουση, η οποία ενδέχεται να ήταν μοιραία

Οι οδηγοί πρωταγωνιστούν

για την προώθηση του 

προγράμματος Driving Skills

for Life (DSFL) της Ford Fund,

στα πλαίσια του οποίου 

δοκιμάζουν τρεις ειδικές

στολές που είναι σχεδιασμέ-

νες για να αναπαράγουν τις 

συνέπειες της μέθης και της

υπνηλίας, ώστε να διαπιστώ-

νουν εκ του ασφαλούς το πόσο

άσχημα επηρεάζεται 

η οδήγησή τους. 



 Σύστημα προσομείωσης που εξετάζει κόπωση και μέθη οδηγών
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■

σε πραγματικές συνθήκες. 

Η Ford Fund χρησιμοποιεί αυτές τις στολές για

αρκετά χρόνια για να αναδεικνύει με απτό τρόπο

τις επιπτώσεις διαφορετικών αδυναμιών - και

θα συνεχίσει να τις χρησιμοποιεί για να βοηθή-

σει στην εκπαίδευση νεότερων οδηγών στο

πλαίσιο του προγράμματος DSFL. Στην Ευρώπη,

τα τροχαία ατυχήματα παραμένουν οι κυριότερες

εξωγενείς αιτίες θανάτου στις ηλικίες 15-25-

ετών  εν μέρει λόγω περισπασμών από τη μου-

σική, τους επιβάτες ή τα κινητά τηλέφωνα,

καθώς και λόγω της αυξημένης χρήσης αλκοόλ

και ναρκωτικών ουσιών που συχνά φέρνει η έν-

τονη κοινωνική δραστηριότητα αυτής της ηλι-

κίας. 

Οι συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις του DSFL

στην Ευρώπη φέτος θα έχουν και πάλι την ευ-

καιρία να βιώσουν οι ίδιοι τις στολές, μαζί με

πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση από επαγ-

γελματίες εκπαιδευτές για το πώς να οδηγούν με

μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους της Ευ-

ρώπης. Οι στολές διατίθενται επίσης για χρήση

από τα μέσα ενημέρωσης. 

Το Driving Skills for Life είναι ένα πρόγραμμα

για την προώθηση της πιο ασφαλούς οδήγησης

μεταξύ των οδηγών νεαρής ηλικίας που λανσα-

ρίστηκε από την Ford Fund, το φιλανθρωπικό

βραχίονα της εταιρείας, στις ΗΠΑ το 2003.

Ήρθε στην Ευρώπη το 2013 και από τότε έχει

πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε

πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, προσφέροντας

επαγγελματική εκπαίδευση σε περισσότερους
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από 45.000 νεαρούς οδηγούς. Οι τομείς που καλύπτει περιλαμβάνουν βασικούς παράγοντες

κινδύνου όπως η ταχύτητα και η διαχείριση χώρου, η απόσπαση προσοχής, ο χειρισμός του

οχήματος, η αναγνώριση κινδύνου και οι αρνητικές επιπτώσεις της οδήγησης υπό την επήρεια

ουσιών.

Πιο πρόσφατα, συνεργάστηκε με την SPIN, μία εταιρεία μικροκινητικότητας, για να αναδείξει

ζητήματα ασφάλειας σχετικά με τα e Scooters και ανησυχίες που αφορούν την κοινοχρησία

των δρόμων. Η εκπαίδευση έχει επίσης εξελιχθεί, ώστε να ενσωματώσει εκπαίδευση για

πρώτη φορά γύρω από τα ηλεκτρικά οχήματα, παρέχοντας σε νεαρούς οδηγούς την ευκαιρία

να ενημερωθούν για θέματα που πρέπει να προσέχουν όπως η στιγμιαία επιτάχυνση, η επι-

βράδυνση και ο θόρυβος.

Οι μηχανικοί και οι σχεδιαστές της Ford χρη-

σιμοποιούν στολές για να προσομοιώνουν

την κατάσταση των εγκύων γυναικών σε

προχωρημένο στάδιο κύησης καθώς και

ηλικιωμένους, θέλοντας να εξασφαλίσουν

ότι τα οχήματα που κατασκευάζουν είναι

χρηστικά και άνετα για όλους. Οι στολές προ-

σομοίωσης οδήγησης σε κατάσταση υπνη-
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■ Οι στολές προσομοίωσης της Ford 



λίας, hangover και μέθης είναι εμπνευσμέ-

νες από αυτές, αλλά έχουν εξελιχθεί με το

Meyer-Henschel Institute αποκλειστικά για

εκπαιδευτικούς σκοπούς.

•Hangover Suit: Η κόπωση, η ζαλάδα, ο πο-

νοκέφαλος και η δυσκολία συγκέντρωσης

μπορεί να καταστήσουν την οδήγηση σε κα-

τάσταση hangover εξίσου επικίνδυνη με την

οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ακόμα και

στην περίπτωση που ο οδηγός δεν έχει

υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης.

Αυτή η στολή χρησιμοποιεί βαράκια, ένα ει-

δικό γιλέκο, καπέλο, γυαλιά και ακουστικά

για την προσομοίωση των συμπτωμάτων

•€Drink Driving Suit: Περίπου το ένα τέταρτο

όλων των τροχαίων θανατηφόρων ατυχημά-

των στην Ευρώπη σχετίζονται με το αλκοόλ,

ωστόσο πάνω από το ένα τρίτο των ατόμων

νεαρής ηλικίας παραδέχονται ότι έχουν ανα-

λάβει τα ηνία της οδήγησης από έναν οδηγό

που βρίσκεται υπό την επήρειά του. Η στολή

καθιστά κάποιες απλές δραστηριότητες,

όπως περπάτημα σε ευθεία γραμμή, πολύ

πιο δύσκολες  

• Sleep Suit: Η κόπωση είναι σημαντικός

παράγοντας σε 1 στα 5 τροχαία ατυχήματα. Το

να παραμένει κανείς ξύπνιος για διάστημα

μεγαλύτερο των 18 ωρών μπορεί ακόμα και

να μειώσει τις ικανότητές του σε βαθμό αν-

τίστοιχο με εκείνο της υπέρβασης του ορίου

κατανάλωσης αλκοόλ στην οδήγηση σε με-

ρικές χώρες. Βαράκια και μοναδικά γυαλιά

που προσομοιώνουν μικρο-ύπνους βοη-

θούν να αναπαραχθούν οι επιπτώσεις της

κόπωσης
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Χρησιμοποιώντας μειωμένη όραση, βαράκια και 

ηχητικά εφέ, οι στολές αναπαράγουν τον τρόπο με τον

οποίο θα επηρεαζόταν ένα άτομο όταν είναι μεθυσμένο,

κουρασμένο ή υπό την επήρεια hangover. Έχοντας

οδηγήσει πρώτα ένα «νηφάλιο» γύρο, κάθε οδηγός 

χρησιμοποιεί στη συνέχεια μία από τις στολές 

πραγματοποιώντας τον ίδιο γύρο, υπό την επήρεια όμως

των προβλημάτων των παραπάνω καταστάσεων, 

έχοντας να αντιμετωπίσει αισθητές συνέπειες. 
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ΒΜW

Με το BMW iFACTORY, 

πρωτοστατούμε και θέτουμε νέα

πρότυπα σε επίπεδο ευελιξίας,

αποδοτικότητας, βιωσιμότητας 

και ψηφιοποίησης

iFACTORY

Το πράσινο εργοστάσιο της BMW

τεχνολογία
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Είναι το master plan για την παραγωγή αυτοκινήτων του αύριο: 

Η στρατηγική παραγωγής του BMW iFACTORY καθορίζει το μελλοντικό 

προσανατολισμό των εργοστασίων και των τεχνολογιών παραγωγής του BMW

Group και ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, το BMW Group θεωρεί

τον εαυτό του σημείο αναφοράς για τις καινοτόμες,

ευέλικτες και αποδοτικές τεχνολογίες παραγωγής,

που εφαρμόζει στην κατασκευή οχημάτων. Και

από αυτή τη θέση η εταιρεία επαναπροσδιορίζει

τώρα τη λειτουργική αριστεία. Το στρατηγικό όραμα

του παγκόσμιου δικτύου παραγωγής είναι το BMW

iFACTORY. ΛΙΤΟ. ΠΡΑΣΙΝΟ. ΨΗΦΙΑΚΟ (LEAN.

GREEN. DIGITAL), με την ενιαία, παγκόσμια προ-

σέγγισή του. «Το BMW iFACTORY δεν είναι κάποιο

μοναδικό πρόγραμμα, αλλά μία προσέγγιση που θα

εφαρμόσουμε σε όλα τα εργοστάσιά μας στο μέλ-

λον – από το ηλικίας 100 ετών εργοστάσιο του Μο-

νάχου, μέχρι την προσεχή μονάδα παραγωγής μας

στο Debrecen, στην Ουγγαρία», δήλωσε ο Milan

Nedeljković.

BMW iFactory

Το BMW iFACTORY, εστιάζει την τεχνογνωσία παραγωγής του BMW Group σε τρεις κύριους άξονες:

LEAN (ΛΙΤΟ), που συμβολίζει την αποδοτικότητα, την ακρίβεια και την εξαιρετική ευελιξία, GREEN (ΠΡΑ-

ΣΙΝΟ), για τη βιωσιμότητα, την αποδοτική χρήση πόρων και την κυκλικότητα, και DIGITAL (ΨΗΦΙΑΚΟ),

για την ενεργή χρήση της ψηφιοποίησης στην επιστήμη δεδομένων (data science), την τεχνητή νοημο-

σύνη (AI) και την εικονικοποίηση (virtualization). Όπως πάντα στο BMW Group, η ολιστική προσέγγιση

του BMW iFACTORY στηρίζεται στο σταθερά υψηλό επίπεδο ευελιξίας, την τεχνογνωσία στα λανσαρίσματα

και την ικανότητα ενσωμάτωσης στο σύστημα παραγωγής της εταιρείας.

Η αποστολή: LEAN . GREEN . DIGITAL .

Το δίκτυο παραγωγής του BMW Group, βρίσκεται

στο κατώφλι ενός θεμελιώδους μετασχηματισμού:

η Neue Klasse, με έναρξη παραγωγής προγραμ-

ματισμένη το 2025, βασίζεται σε μία εντελώς νέα

αρχιτεκτονική οχήματος. Με σαφή εστίασή της στα

αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, θέτει τις προϋποθέσεις

για να μπορούν οι μελλοντικές γενιές οχημάτων να

κατασκευάζονται αποδοτικά και σύμφωνα με τους

στόχους κερδοφορίας και ποιότητας της εταιρείας.

Το BMW iFACTORY, πρόκειται τώρα να ενισχύσει

τους αποδεδειγμένους παράγοντες επιτυχίας του

παγκόσμιου δικτύου παραγωγής. Ο Milan

Nedeljković, Μέλος του Δ.Σ., υπεύθυνος για την

Παραγωγή, δήλωσε: «Το δίκτυο παραγωγής μας

έχει τρία βασικά δυνατά σημεία: μέγιστη ευελιξία,

άριστες διαδικασίες και εξαιρετικές δυνατότητες

ενσωμάτωσης. Και στα τρία, είμαστε το απόλυτο

σημείο αναφοράς, και αυτά, βρίσκονται στο επίκεν-

τρο του BMW iFACTORY». Το LEAN αναφέρεται

στην εξαιρετικά ευέλικτη, αποδοτική παραγωγή,

μέσω βελτιστοποιημένων διαδικασιών σε ανταγω-

νιστικές δομές.

Το δίκτυο παραγωγής του BMW Group, βρίσκεται

στο κατώφλι ενός θεμελιώδους μετασχηματισμού:

η Neue Klasse, με έναρξη παραγωγής προγραμ-

ματισμένη το 2025, βασίζεται σε μία εντελώς νέα

αρχιτεκτονική οχήματος. Με σαφή εστίασή της στα

αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, θέτει τις προϋποθέσεις

για να μπορούν οι μελλοντικές γενιές οχημάτων να

κατασκευάζονται αποδοτικά και σύμφωνα με τους

στόχους κερδοφορίας και ποιότητας της εταιρείας.

Το BMW iFACTORY, πρόκειται τώρα να ενισχύσει

τους αποδεδειγμένους παράγοντες επιτυχίας του

παγκόσμιου δικτύου παραγωγής. 

LEAN : Βασισμένο στην εξαιρετικά ευέλικτη, αποδοτική παραγωγή.
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Αποφεύγοντας την κατανάλωση, εξοικονομώντας πόρους και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής: Με το
BMW iFACTORY, η εστίαση στη βιώσιμη παραγωγή είναι ισχυρότερη από ποτέ, εδραιώνοντας το BMW
Group στη θέση του πιο βιώσιμου κατασκευαστή πολυτελών αυτοκινήτων. «Η περιβαλλοντική, οικονομική
και κοινωνική ευθύνη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και προσπαθούμε να πετύχουμε και τα τρία, όχι μόνο
στο προϊόν αυτό καθαυτό, αλλά και σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα. Μέχρι το 2030 στοχεύουμε να μει-
ώσουμε τις εκπομπές CO2 από την παραγωγή κατά 80% συγκριτικά με το 2019», εξήγησε ο Milan
Nedeljković, Μέλος Δ.Σ. υπεύθυνος για την Παραγωγή.

GREEN : Βιωσιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας.

Ο Milan Nedeljković, Μέλος του Δ.Σ., υπεύθυνος για
την Παραγωγή, δήλωσε: «Το δίκτυο παραγωγής μας
έχει τρία βασικά δυνατά σημεία: μέγιστη ευελιξία,
άριστες διαδικασίες και εξαιρετικές δυνατότητες εν-
σωμάτωσης. Και στα τρία, είμαστε το απόλυτο σημείο
αναφοράς, και αυτά, βρίσκονται στο επίκεντρο του
BMW iFACTORY». Το LEAN αναφέρεται στην εξαι-
ρετικά ευέλικτη, αποδοτική παραγωγή, μέσω βελτι-
στοποιημένων διαδικασιών σε ανταγωνιστικές
δομές.
Η ευελιξία, παραμένει το βασικό ανταγωνιστικό πλε-
ονέκτημα της παραγωγής του BMW Group τώρα και
στο μέλλον – από πολλές απόψεις: Οι δομές παρα-
γωγής της εταιρείας είναι τόσο ευέλικτες, ώστε σε
μία ενιαία γραμμή παραγωγής μπορούν να κατα-
σκευάζονται διαφορετικοί τύποι συστημάτων κίνη-
σης και μοντέλων οχημάτων. Επίσης, αποτελούν
πρότυπο σε επίπεδο ταχείας απόκρισης και προσαρ-

μοστικότητας, απορροφώντας καθυστερήσεις και ελ-
λείψεις ανεφοδιασμού, σχετικά άμεσα και αντιδρών-
τας γρήγορα σε διακυμάνσεις της ζήτησης. Για τους
πελάτες, αυτή η ευελιξία σημαίνει ότι μπορούν να αλ-
λάζουν ορισμένα στοιχεία στη διαμόρφωση των οχη-
μάτων τους, μέχρι έξι ημέρες πριν από την
ημερομηνία παραγωγής.
Στόχος του BMW iFACTORY, είναι να χρησιμοποιεί

ακόμα πιο ουσιαστικά δεδομένα σε πραγματικό
χρόνο, από όλη τη διαδικασία παραγωγής, για να
ελέγχει την παγκόσμια παραγωγή πιο αποδοτικά και
με μεγαλύτερη διαφάνεια, ώστε να επιτυγχάνονται οι
ταχύτεροι δυνατοί χρόνοι απόκρισης. Αυτό θα βελ-
τιώσει όχι μόνο τον σχεδιασμό του όγκου παραγω-
γής και της αγοράς, αλλά και τη διαχείριση της
εφοδιαστικής αλυσίδας και του αποθέματος. Επι-
πλέον θα υποστηρίξει τη στοχευμένη εργασία σε θέ-
ματα ποιότητας.
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Με το νέο του εργοστάσιο στο Debrecen, στην Ουγ-
γαρία – όπου θα ξεκινήσει η παραγωγή της αμιγώς
ηλεκτρικής Neue Klasse το 2025 – το BMW Group
εισέρχεται σε μία νέα εποχή στη βιώσιμη παραγωγή
αυτοκινήτων. «Το σχέδιό μας για το εργοστάσιο του
Debrecen, είναι να γίνει το πρώτο εργοστάσιο αυτο-
κινήτων στον κόσμο, το οποίο θα είναι πλήρως
απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα ως πηγές ενέρ-
γειας στις διαδικασίες παραγωγής του», δήλωσε ο
Nedeljković. «Το Debrecen θα είναι το πρώτο εργο-
στάσιο αυτοκινήτων μας, που θα είναι απαλλαγμένο
από CO2 και μας καθιστά ξεκάθαρα πρωτοπόρους
των εξελίξεων σε αυτό τον τομέα».
Σημαντικό μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας του ερ-
γοστασίου θα παράγεται επί τόπου στις εγκαταστά-
σεις. Το υπόλοιπο θα καλύπτεται από 100%
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος
των οποίων θα προέρχεται από περιφερειακές
πηγές. Nedeljković: «Η συμβολή μας στην ενεργει-
ακή μετάβαση δεν είναι μόνο περιβαλλοντική, αλλά
και επιχειρηματική, επειδή η προσέγγισή μας εξα-
σφαλίζει σταθερές τιμές και ασφαλή εφοδιασμό».
Ένα ακόμα στοιχείο βιώσιμης παραγωγής είναι η
συνεπής κυκλικότητα. Όπου είναι εφικτό, τα υλικά
και οι πόροι παραγωγής θα επαναχρησιμοποιούνται.
Μεταλλικά περισσεύματα και ρινίσματα από μηχα-
νουργικές κατεργασίες, για παράδειγμα, θα ανακυ-
κλώνονται και θα επαναχρησιμοποιούνται, ενώ η

απορριπτόμενη θερμότητα από την ψύξη θα διοχε-
τεύεται σε ένα κύκλωμα για τη θέρμανση των εσω-
τερικών χώρων και του νερού.
Η εξοικονόμηση πόρων ωφελεί οικονομικά την
εταιρεία – αλλά οι έξυπνες, αποτελεσματικές λύσεις
επίσης καθιστούν την παραγωγή του BMW Group
μοναδική, όσον αφορά τα περιβαλλοντικά διαπι-
στευτήρια. Παραδείγματα τεχνολογιών που υλοποι-
ούν τη δέσμευση της εταιρείας, περιλαμβάνουν τη
μη-ενεργοβόρα διαδικασία βαφής wet-in-wet (IPP)
και τη χρήση συνεχούς ρεύματος (DC) στην κατα-
σκευή αμαξωμάτων, για πρώτη φορά.
Η ενέργεια που τροφοδοτεί τα εργοστάσια του BMW
Group σε όλο τον κόσμο, προέρχεται αμιγώς από
ανανεώσιμες πηγές. Καθώς το εργοστάσιο της Λει-
ψίας εξελίσσεται σε κέντρο αριστείας για το υδρο-
γόνο, οι εγκαταστάσεις της εταιρείας σε όλο τον
κόσμο γίνονται όλο και πιο ανεξάρτητες από τρίτους
προμηθευτές ενέργειας ή άλλες εξωγενείς επιρ-
ροές. Αυτό επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό αυτο-
παραγόμενης και αποθηκευμένης ενέργειας με
ευέλικτα προφίλ φορτίου σε όλη την παραγωγή.
Εδώ, οι πιο σύγχρονες ψηφιακές μέθοδοι και τα
ολοκληρωμένα συστήματα, εξασφαλίζουν μέγιστη
διαφάνεια και υποστηρίζουν τη συνεχή μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη χρήση ανα-
νεώσιμων πηγών με βάση τις ανάγκες, στο πλαίσιο
ακριβών προβλέψεων.

Εργοστάσιο του Debrecen : 

Το πρώτο πλήρως απαλλαγμένο από ορυκτά καύσιμα εργοστάσιο.

Τα εξατομικευμένα πολυτελή οχήματα, οι ευχαριστημένοι πελάτες, η άριστη ποιότητα και οι έγκαιρες πα-
ραδόσεις, ήταν ανέκαθεν ο στόχος της ψηφιοποίησης του BMW Group. «Το BMW iFACTORY βελτιώνει την
ψηφιοποίηση, προάγοντας τη συνοχή των δεδομένων σε ένα εντελώς νέο επίπεδο σε ολόκληρη την αξιακή
αλυσίδα και σε κάθε μία από τις αλυσίδες διαδικασιών μας. Χρησιμοποιούμε ψηφιακές καινοτομίες για να
δημιουργήσουμε αποτελεσματικές περιπτώσεις χρήσης στην παραγωγή – επειδή για εμάς, η καινοτομία
και η αποδοτικότητα συμβαδίζουν», τόνισε ο Milan Nedeljković.
Η παραγωγή στο BMW Group χρησιμοποιεί τις τελευταίες τεχνολογίες για τη σύνδεση όλων των σχετικών
δεδομένων προϊόντων, διαδικασιών, ποιότητας και κόστους, μεταξύ των διαδικασιών ανάπτυξης, προ-
γραμματισμού και παραγωγής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, βρίσκονται οι εφαρμογές από τους τομείς
της εικονικοποίησης, της επιστήμης δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης.

DIGITAL : Από καινοτομίες, μέχρι αποτελεσματικές περιπτώσεις χρήσης.



NISSAN

Technology

Κάνει τρίπλα στα ατυχήματα

Μια νέα τεχνολογία υπόσχεται 

να μειώσει σημαντικά την αποφυγή σύγκρουσης.

Η νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται από τη

Nissan έχει ως στόχο να συμβάλλει στην μεί-

ωση των τροχαίων ατυχημάτων, και αποτελεί

ένα ακόμη λιθαράκι στον δρόμο της αυτομα-

τοποιημένης οδήγησης – που ήδη προσφέ-

ρουν τα περισσότερα μοντέλα μέσω των

συστημάτων υποβοήθησης. Η νέα τεχνολογία

χρησιμοποιεί ακριβείς πληροφορίες σε πραγ-

ματικό χρόνο, με τα συγκεκριμένα δεδομένα

να αναλύονται από το συγκεκριμένο σύστημα,

το οποίο επεμβαίνει μόλις διαπιστώσει ότι,

υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης. Η νέα τεχνο-

λογία συνδυάζει πληροφορίες που παρέχον-

ται από συσκευές υψηλών επιδόσεων επό-

μενης γενιάς, όπως LIDAR, ραντάρ και

κάμερες. Χάρη στη νέα τεχνολογία μπορούν

να ανιχνευτούν λεπτομέρειες, που μέχρι πρό-

τινος ήταν δύσκολα να εντοπιστούν από προ-

ηγούμενα συστήματα. Στόχος του συστήματος

να αξιοποιήσει τις συγκεκριμένες πληροφο-

ρίες και το όχημα να αναλύσει άμεσα την τρέ-

χουσα κατάσταση, να κρίνει και να εκτελέσει

αυτόματα τις απαιτούμενες λειτουργίες απο-

φυγής σύγκρουσης. 
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τεχνολογία

Αυτή η τεχνολογία μπορεί επίσης να ανιχνεύ-

σει βεβαρημένη κυκλοφορία και εμπόδια στο

δρόμο σε απόσταση και να εκτελέσει αναλό-

γως αλλαγές στην λωρίδα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρει η Nissan η αυτόνομη οδή-

γηση θα είναι ιδιαίτερα απαραίτητη, που χάρη

και στα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης,

θα συμβάλλει ώστε να αποφεύγονται ακόμη

και περίπλοκα ατυχήματα.  Η Nissan στοχεύει

να ολοκληρώσει την ανάπτυξη της τεχνολο-

γίας μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2020 και

θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα νέα μοντέλα

μέχρι το 2030.
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■ Αυτόνομη Οδήγηση

Δύο μεγάλες φίρμες, από την Ευρώπη, επεκτείνουν τη συνεργασία τους για να
δημιουργήσουν την πρώτη ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων, καθοδηγούμενων
από κανόνες ασφαλείας, για την ανάπτυξη λειτουργιών ADAS και αυτοματοποι-
ημένης/αυτόνομης οδήγησης. Μέσω αυτής της συνεργασίας, o όμιλος BMW
αξιοποιεί τις δυνατότητες της Ansys ώστε να αποτελέσει έναν από τους πρώτους
κατασκευαστές αυτοκινήτων που προσφέρει αυτοματοποιημένη οδήγηση Επι-
πέδου 3 (L3)  στους καταναλωτές. Η συνεργασία είναι το κλειδί για την εξασφά-
λιση της αξιοπιστίας του συστήματος ADAS και των αυτόνομων οχημάτων (AV),
ώστε να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος που διατίθενται στην αγορά.
Οι τεχνολογίες οχημάτων χωρίς οδηγό είναι πολύπλοκα συστήματα που θέτουν
πολλές προκλήσεις για τους κατασκευαστές αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομέ-
νης της δημιουργίας και διατήρησης χαρτών, της μίμησης ανθρώπινων αλλη-
λεπιδράσεων, της υπέρβασης των καιρικών συνθηκών και των κανονισμών
σχεδιασμού, καθώς και της διαχείρισης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Για
να επιτύχουν λειτουργίες επιπέδου L3 οι κατασκευαστές αυτοκινήτων πρέπει
να θεμελιώσουν ισχυρή ασφάλεια, σύμφωνα με τα δεδομένα που εξάγονται
μετά από δοκιμαστική οδήγηση εκατομμυρίων χιλιομέτρων, για να κατανοήσουν
τον τρόπο που θα λειτουργούν τα συστήματα AV.

BMW
Αυτόνομη Οδήγηση

Έχει δρόμο ακόμη ή είμαστε πολύ κοντά; 

Η αυτόνομη οδήγηση έχει πρωταγωνιστικό 

ρόλο στη δεκαετία που διανύουμε. 

Μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες τρέχουν 

τα πρόζεκτ, σε ρυθμούς εντατικούς, και 

επενδύουν εκατομμύρια ευρώ, για να δουν 

τα πρώτα απτά αποτελέσματα. 

”
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BMW GROUP Automous Driving

Ο Ομιλος BMW θα χρησιμοποιήσει λύσεις λογισμικού
της Ansys ως μέρος της σειράς εργαλείων που καθο-
ρίζει τον σχεδιασμό των δοκιμασιών, καθοδηγεί την
εκτέλεσή τους, επιλέγει και συγκεντρώνει πληροφορίες
για κρίσιμα δεδομένα του συστήματος. Με τις δυνατό-
τητες του λογισμικού της Ansys, οι μηχανικοί μπορούν
να βελτιστοποιήσουν γρηγορότερα τη σχεδίαση και ορ-
γάνωση των προσομοιωμένων ροών εργασίας. Χρη-
σιμοποιώντας συγκεκριμένους αλγόριθμους, το
λογισμικό αναζητά αποτελεσματικά και αυτόματα τις πιο
στιβαρές σχεδιαστικές λύσεις για να βοηθήσει στη λήψη
κρίσιμων αποφάσεων στα πρώτα στάδια της διαδικα-
σίας σχεδιασμού, επιτάχυνοντας το χρόνο ανάπτυξης
και μειώνοντας το συνολικό κόστος του έργου.
Μαζί με τον Όμιλο BMW, η Ansys αντιμετωπίζει συγκε-
κριμένες προκλήσεις του κλάδου και αναπτύσσει δια-
βαθμισμενες λύσεις για την αντιμετώπισή τους. Η
αμοιβαιότητα μεταξύ των δύο εταιρειών επιτρέπει τη
λήψη ενημερωμένων αποφάσεων κατά την ανάπτυξη

λογισμικού της Ansys, που ωφελεί τον κατασκευαστή
ανάλογου εξοπλισμού (OEM) και άλλους πελάτες της
εταιρείας. Η Ansys μπορεί να παρατηρήσει από πρώτο
χέρι πώς ο Όμιλος BMW Group αντιμετωπίζει βασικές
προκλήσεις σχεδιασμού και ασφάλειας, τόσο με φυσικά
όσο και με δεδομένα προσομοίωσης σε πραγματικό
χρόνο.
«Η αυτόνομη οδήγηση είναι μία από τις βασικές προ-
κλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας», δήλωσε η Prith
Banerjee, επικεφαλής τεχνολογίας στην Ansys. «Θα
είναι εφικτή μόνο με λύσεις λογισμικού αιχμής που
είναι εγγενείς στο cloud, διαβαθμισμένες, κατάλληλες
για τεράστιο όγκο δεδομένων, ανοιχτές και επεκτάσι-
μες. Η αυτοματοποιημένη αλυσίδα εργαλείων χρησι-
μοποιεί δεδομένα κίνησης σε πραγματικό χρόνο,
καθώς και την επεκτασιμότητα των λύσεων προσομοί-
ωσης της Ansys για να βελτιώσει την ακρίβεια και την
αξιοπιστία των εφαρμογών AV και να αφαιρέσει τα εμ-
πόδια κόστους για την ανάπτυξή τους».

”

«Η επίτευξη αυτονομίας επιπέδου 3 αποτελεί βασικό

παράγοντα διαφοροποίησης για εμάς και μια ευκαιρία να 

επιδείξουμε την υψηλού επιπέδου τεχνολογία καινοτομίας 

που διαθέτουμε σε αυτόν τον τομέα», λέει ο Nicolai Martin, 

Senior Vice President, Driving Experience του Ομίλου BMW.

«Ψάχνουμε συνεχώς για περισσότερη άνεση, περισσότερη

ευφυΐα και περισσότερη ευκολία για να προσφέρουμε την 

ασφαλέστερη και πιο ευχάριστη εμπειρία οδήγησης για τους 

πελάτες μας. Για να μας υποστηρίξει σε αυτές τις προσπάθειες,

επιλέγουμε την Ansys ως συνεργάτη λόγω του ισχυρού της

υπόβαθρου προσομοίωσης σε πολλούς τομείς, καθώς και της

τεχνογνωσίας και της εμπειρίας της στη μηχανική με 

στατιστικά στοιχεία και ανάλυση σεναρίων στον χώρο 

της αυτόνομης οδήγησης».
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Η γκάμα ηλεκτρικών της Mercedes εμ-

πλουτίζεται από ένα νέο μοντέλο, που

«πατάει» στην κατηγορία των SUV. Η

νέα EQS SUV έρχεται να συμπληρώσει

τις EQS και EQE, με βασικά συστατικά

την μεγάλη αυτονομία, τις επιδόσεις, την

άνεση – έως και επτά επιβάτες – και ένα

περιβάλλον άκρως πολυτελές με πολλά

συστήματα τεχνολογίας και συνδεσιμό-

τητας. 

Η νέα Mercedes-Benz EQS SUV έχει το

ίδιο πάτωμα με την  4θυρη EQS, και σε

διαστάσεις ξεπερνά τα 5 μέτρα – για την

ακρίβεια το μήκος της αγγίζει τα 5.12

μέτρα – ενώ, το πλάτος ορίζεται στα 1.95

μέτρα και το ύψος στα 1.71 μέτρα. Το

μοντέλο στην εξωτερική του εμφάνιση

πρεσβεύει την σχεδιαστική «γλώσσα»

που ήδη υπάρχει σε όλα τα μοντέλα της

μάρκας EQS, με την γνώριμη κλειστή

μάσκα, τις απαλές καμπύλες και την επι-

βλητική εμφάνιση της.  Είναι ένα ιδιαί-

τερα άνετο μοντέλο – χάρη στο μεγάλο

μεταξόνιο – και για αυτό το λόγο και η

EQS SUV προσφέρεται και σε επταθέσια

εκδοχή. Επίσης, ο χώρος αποσκευών,

ανάλογα με την θέση των καθισμάτων,

κυμαίνεται από τα 645 έως 565 λίτρα. 

Mercedes 
EQS SUV

Με αυτονομία έως 660χλμ! 

■ Η ηλεκτρική γκάμα της Mercedes εμπλουτίζεται
από τη νέα EQS SUV, που «πρεσβεύει» την τεχνολογική 

υπεροχή με τον ιδανικότερο τρόπο. 
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Mercedes EQS SUV

ηλεκτροκίνηση

Στον τομέα της τεχνολογίας, η EQS SUV φέρει το εξελιγμένο οκταπύρηνο σύστημα  πολυμέσων MBUX , που προ-

βάλλει όλες τις λειτουργίες του οχήματος σε τρεις οθόνες, η μια δίπλα στην άλλη. Μια από τις λειτουργίες που προ-

σφέρει , είναι ότι ο συνοδηγός μπορεί να βλέπει ταινίες, εν κινήσει – μιας και τα συγκεκριμένα συστήματα

μπλοκάρονται για να μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού από τον δρόμο – ενώ, αν διαπιστωθεί ότι, ο οδηγός

κοιτάζει στην οθόνη του συνοδηγού, το σύστημα αυτόματα διακόπτει οποιαδήποτε προβολή. 



 

Mercedes EQS SUV
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Το νέο μοντέλο θα προσφέρεται σε τρεις εκδό-

σεις, μία πισωκίνητη και δύο τετρακίνητες. Η

εφαλτήρια εκδοχή, η  πισωκίνητη 450+ έχει

απόδοση 361 ίππων  ενώ, με την ίδια ισχύ προ-

σφέρεται και η τετρακίνητη 450 4MATIC αλλά με

τη ροπή να φθάνει τα 800 Nm.Στην κορυφή δε-

σπόζει η 580 4MATIC που αποδίδει συνολικά 545

ίππους και 858 Nm. Και οι τρεις εκδόσεις, δια-

θέτουν μια μεγάλη σε χωρητικότητα μπαταρία

ιόντων λιθίου 120 kWh, που εξασφαλίζει αυτο-

νομία 536 έως 660 χλμ - στις τετρακίνητες εκ-

δόσεις η μέγιστη αυτονομία είναι στα 580 χλμ.

Το νέο ηλεκτρικό μπορεί να φορτίσει σε ταχυ-

φορτιστή ισχύος 200 kW και η φόρτιση της μπα-

ταρίας διαρκεί 31 λεπτά. Σε wallbox 11 kW ή 22

kW φορτίζει σε 10 ή 5 ώρες,  αντίστοιχα.
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■ Το άνετο μοντέλο που συνδυάζει την τεχνολογική υπεροχή με τα ποιοτικά

χαρακτηριστικά προσφέρει μια ιδιαίτερα μεγάλη καμπίνα, ενώ, ο χώρος

αποσκευών με την χωρητικότητα στα 520 λίτρα έρχεται να συμπληρώσει 

την ευρυχωρία  του σαλονιού. 

Συνολικά, στο εσωτερικό του μπορεί να φιλοξενήσει πέντε επιβάτες.  

Το 3008 προσφέρεται με κινητήρες βενζίνης και ντίζελ, ενώ δεν λείπουν οι plug-in υβριδικές εκδό-

σεις. Το εφαλτήριο μοτέρ της γκάμας αφορά τον PureTech βενζίνης των 1,2 λίτρων με ισχύ 130

ίππων που συνεργάζεται με εξάρι μηχανικό ή αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων. 

Στην κατηγορία των SUV το 3008 αποτελεί από τα 
μοντέλα που προσφέρεται με την πιο πληθωρική

γκάμα κινητήρων: ντίζελ, βενζίνη και plug in υβριδική.



μάιος 2022 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 35

     

Peugeot
3008

ηλεκτροκίνηση

Με 300 υβριδικούς ίππους 

Το ντίζελ μοτέρ είναι ο γνώριμος, οικονομικός Blue-

HDi των 1,5 λίτρων με απόδοση στους 130 ίππους και

οι υποψήφιοι αγοραστές μπορούν να το επιλέξουν είτε

με μηχανικό κιβώτιο έξι σχέσεων, είτε με αυτόματο

8άρι. Το plug-in υβριδικό, προσφέρεται σε δύο εκδό-

σεις. Η πρώτη εκδοχή, που είναι προσθιοκίνητη και

φέρει έναν ηλεκτρικό κινητήρα με την συνδυαστική

ισχύ να αγγίζει τους 225 ίππους ενώ, υπάρχει και η

κορυφαία, με τα δύο ηλεκτρικά μοτέρ και σε ισχύ αγ-

γίζει τους 300 ίππους. Και τα δύο μοντέλα μπορούν να

κινηθούν, εκτός των άλλων, και αμιγώς ηλεκτρικά για

59 χλμ. Σε επιδόσεις, η ισχυρή έκδοση των 300 ίππων,

πραγματοποιεί τα 0-100 χλμ./ώρα σε 5,9 δευτερόλε-

πτα ενώ, η τελική αγγίζει τα 235 χλμ./ώρα.
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Alfa Romeo Tonale hybrid
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Μια εξέλιξη που σαν στόχο έχει τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και την φιλικότητα προς
το περιβάλλον, έννοιες που ενστερνίζεται
απόλυτα η Alfa Romeo. Με την Tonale,
η Ιταλική μάρκα κάνει ένα σημαντικό
βήμα εξέλιξης ανεβαίνοντας σε ένα νέο
επίπεδο τεχνολογίας, συνδεσιμότητας,
ποιότητας και αποδοτικότητας, ενώ πα-
ράλληλα διατηρεί στο ακέραιο το δυνα-
μικό στιλ, τον ξεχωριστό χαρακτήρα και
τη μοναδική της οδηγική αίσθηση, επα-
ναπροσδιορίζοντας την έννοια «σπορ»
για τον 21ο αιώνα.
Με το απαράμιλλο στιλ να αποτελεί δια-
χρονική αξία για την Alfa Romeo, η
Tonale είναι μια απόλυτα σύγχρονη έκ-
φραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της
μάρκας. Το μοντέλο παραγωγής παρα-
μένει πιστό στη σχεδίαση του πρωτοτύ-
που, όπου οι καθαρές επιφάνειες, οι
λιτές γραμμές και τα δυναμικά στοιχεία
συνδυάζονται με έναν απολύτως αρμο-
νικό τρόπο. Με αναφορές στο παρελθόν
της μάρκας, αλλά το βλέμμα στο μέλλον
της αυτοκίνησης, ο lead exterior de-
signer της Tonale, κ. Αλέξανδρος Λιώ-
κης και η ομάδα του Centro Stile Alfa
Romeo, δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο
με έντονη ταυτότητα και χαρακτήρα.
Η είσοδος της Alfa Romeo στην εξηλε-

κτρισμένη εποχή πραγματοποιείται με
την εφαρμογή ενός νέου, καινοτόμου
υβριδικού συστήματος 48V που δίνει δυ-
νατότητες κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά.
Αποκλειστικά για την Alfa Romeo διαθέ-
σιμος είναι ο υβριδικός κινητήρας 1.5
48V 160hp  VGT (Variable-Geometry
Turbo), ο οποίος συνδυάζεται με ένα αυ-
τόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7
σχέσεων και έναν ηλεκτροκινητήρα
απόδοσης 15kW (20hp) και 55Nm
ροπής, ο οποίος είναι σε θέση να κινήσει
το όχημα ακόμα και αν ο θερμικός κινη-
τήρας είναι εκτός λειτουργείας. 
Με το απαράμιλλο στιλ να αποτελεί δια-
χρονική αξία για την Alfa Romeo, η
Tonale είναι μια απόλυτα σύγχρονη έκ-
φραση της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της
μάρκας. Το μοντέλο παραγωγής παρα-
μένει πιστό στη σχεδίαση του πρωτοτύ-
που, όπου οι καθαρές επιφάνειες, οι
λιτές γραμμές και τα δυναμικά στοιχεία
συνδυάζονται με έναν απολύτως αρμο-
νικό τρόπο. Με αναφορές στο παρελθόν
της μάρκας, αλλά το βλέμμα στο μέλλον
της αυτοκίνησης, ο lead exterior de-
signer της Tonale, κ. Αλέξανδρος Λιώ-
κης και η ομάδα του Centro Stile Alfa
Romeo, δημιούργησαν ένα αυτοκίνητο
με έντονη ταυτότητα και χαρακτήρα.

>> Η ενέργεια 
που συναρπάζει, έφτασε!
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Ο «ναός» του Alessandro Volta - του εφευρέτη της μπατα-

ρίας- στο Κόμο, αποτελεί το συμβολικό χώρο απ’ όπου ξεκινά

την πορεία της η Tonale. Πρόκειται για το μοντέλο που σημα-

τοδοτεί τη μεταμόρφωση της Alfa Romeo και την είσοδο της

στην εξηλεκτρισμένη εποχή του αυτοκινήτου. 
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Αποκλειστικά για την Alfa Romeo διαθέσιμος είναι ο

υβριδικός κινητήρας 1.5 48V 160hp  VGT (Variable-

Geometry Turbo), ο οποίος συνδυάζεται με ένα αυτό-

ματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων και έναν

ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 15kW (20hp) και 55Nm

ροπής, ο οποίος είναι σε θέση να κινήσει το όχημα

ακόμα και αν ο θερμικός κινητήρας είναι εκτός λει-

τουργείας.

Παράλληλα με τη δυνατότητα κίνησης με μηδενικούς

ρύπους, το σύνολο προσφέρει δυναμικές επιδόσεις με

την επιτάχυνση από στάση στα 100χλμ./ώρα να διαρκεί

8,8δλ., ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 210χλμ./ώρα.

Διαθέσιμη με την Tonale είναι και η αντίστοιχη έκδοση

του κινητήρα με τους 130 ίππους που επίσης συνδυά-

ζεται με τον ηλεκτροκινητήρα των 20 ίππων και το αυ-

τόματο κιβώτιο των 7 σχέσεων και έχει δυνατότητα

κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά. Οι επιδόσεις αυτής της έκ-

δοσης είναι 9,9δλ’’ για το 0-100χλμ./ώρα και

195χλμ./ώρα τελικής ταχύτητας.

Χάρη στην υψηλή απόδοση του ηλεκτροκινητήρα, και

οι δύο εκδόσεις επιτρέπουν την κίνηση του αυτοκινή-

του χωρίς να είναι σε λειτουργεία ο θερμικός κινητή-

ρας σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα σε

συνθήκες υψηλής κίνησης και στους ελιγμούς στάθ-

μευσης. Με αυτό τον τρόπο βελτιστοποιείται η αποδο-

τικότητα, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμου και οι

εκπομπές ρύπων, ενώ παράλληλα αυξάνεται το επί-

πεδο άνεσης. Η μπαταρία των 48V που τροφοδοτεί το

σύστημα βρίσκεται στο πάτωμα του αυτοκινήτου (πε-

ρίπου στο κέντρο), επιβαρύνει ελάχιστα το συνολικό

βάρος (περίπου 11kg) και βελτιώνει λόγω της θέσης

της την κατανομή βάρους. Η φόρτιση της γίνεται από

τον κινητήρα, αλλά και κατά την επιβράδυνση του οχή-

ματος χάρη στο προηγμένο σύστημα ανάκτησης ενέρ-

γειας που συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό σύστημα

πέδησης IBS.
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Η είσοδος της Alfa Romeo στην εξηλεκτρισμένη εποχή 
πραγματοποιείται με την εφαρμογή ενός νέου, καινοτόμου υβριδικού 

συστήματος 48V που δίνει δυνατότητες κίνησης αμιγώς ηλεκτρικά. 
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Τα δυναμικά χαρακτηριστικά της Tonale δίνουν αμέ-
σως το στίγμα μιας πραγματικής Alfa Romeo, χάρη
και στις τεχνικές επιλογές που περιλαμβάνουν:
• Την ιδανική κατανομή βάρους μεταξύ των αξόνων.
• Το πιο άμεσο σύστημα διεύθυνσης στην κατηγορία
με λόγο μετάδοσης 13,6:1 για εξαιρετική ακρίβεια και
ταχύτητα αντίδρασης στις εντολές του οδηγού.
• Το καινοτόμο brake-by-wire σύστημα πέδησης IBS
που περιλαμβάνει τις τετραπίστονες δαγκάνες της
Brembo και προσφέρει απόδοση, αμεσότητα και αν-
τοχή με πολύ μικρότερο βάρος σε σχέση με τα συμ-

βατικά συστήματα.
• Η ανεξάρτητη ανάρτηση και στους δύο άξονες και
η επιλογή αμορτισέρ τεχνολογίας FSD (Frequency
Selective Damping) σε όλες τις εκδόσεις για σπορ χα-
ρακτηριστικά χωρίς συμβιβασμούς στο θέμα της άνε-
σης και της ποιότητας κύλισης. Διαθέσιμη είναι
επίσης η ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση  “Alfa
Active Suspension”.
• Το σύστημα Dynamic Torque Vectoring που μεγι-
στοποιεί τα επίπεδα πρόσφυσης στις στροφές και ελα-
χιστοποιεί το φαινόμενο της υποστροφής.

Η Tonale είναι εφοδιασμένη με τα πλέον σύγχρονα
συστήματα τεχνολογίας και συνδεσιμότητας που επι-
τρέπουν στον οδηγό και τους επιβάτες να απολαύ-
σουν στο μέγιστο βαθμό τις μετακινήσεις τους. Η
αρχιτεκτονική λογισμικού νέας γενιάς επιτρέπει στα
συστήματα του αυτοκινήτου να αναβαθμίζονται μέσω
διαδικτύου (“over-the-air-updates”), ενώ οι προεγ-
κατεστημένες εφαρμογές όπως εκείνη της Alexa, επι-
τρέπουν την επικοινωνία με το αυτοκίνητο ακόμα και
ενώ ο χρήστης βρίσκεται στο σπίτι του.  
Το σύστημα που βρίσκεται στο βασικό εξοπλισμό της
Tonale αποτελείται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων
των 12,3’’ και την οθόνη αφής των 10,25’’ που χάρη
στο νέο λογισμικό ξεχωρίζουν για την άμεση ανταπό-
κριση στις εντολές και τα καθαρά γραφικά που επι-
τρέπουν την απροβλημάτιστη πληροφόρηση του
οδηγού χωρίς εκείνος να χρειάζεται να πάρει τα μάτια
του από το δρόμο.
Επίσης με την Tonale, για πρώτη φόρα σε παγκόσμιο
επίπεδο, ένα όχημα εφαρμόζει το ψηφιακό πιστοποι-
ητικό NFT (Non-Fungible-Token), το οποίο -εφόσον

το επιθυμεί ο χρήστης- δημιουργεί ένα αναλυτικό και
αδιάβλητο «ημερολόγιο» χρήσης του αυτοκινήτου
που μπορεί να πιστοποιήσει τη σωστή συντήρηση του
αυτοκινήτου, προστατεύοντας την υπολειμματική του
αξία. Στο άμεσο μέλλον το πιστοποιητικό NFT αναμέ-
νεται να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό που θα κα-
θορίζει την τιμή ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου.
Τέλος, η Tonale εφοδιάζεται με μια σειρά προηγμένων
συστημάτων προηγμένης οδήγησης (ADAS) νέας γε-
νιάς που της δίνουν τη δυνατότητα αυτόνομης οδήγη-
σης επιπέδου 2. Την ίδια στιγμή το σύστημα
παραμετροποίησης Alfa D.N.A. επιτρέπει στον οδηγό
να διαμορφώνει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου
σύμφωνα με τις προτιμήσεις του. Το σύστημα D (“Dy-
namic”), N (“Natural”), A (“Advance Efficiency”) επε-
νεργεί στην απόκριση του κινητήρα και τη διαχείριση
του υβριδικού συστήματος, στην χαρτογράφηση του
κιβωτίου ταχυτήτων, την αίσθηση του συστήματος δι-
εύθυνσης, αλλά και την ανάρτηση στην περίπτωση
που το αυτοκίνητο είναι εφοδιασμένο με την “Alfa Ac-
tive Suspension”.

Μια πραγματική Alfa Romeo

Τεχνολογία που συναρπάζει και προστατεύει την υπολειμματική αξία
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RENAULT SCENIC VISION
To αυτοκίνητο που ζεις μαζί του, επέστρεψε!
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Ανοίγει δρόμους

• Το eco-design και οι τεχνολογικές καινοτομίες στο

μέτωπο της κυκλικής οικονομίας – το 70% των υλι-

κών του είναι προϊόν ανακύκλωσης, ενώ το 95%

αυτών είναι ανακυκλώσιμα – συμβάλλοντας καθορι-

στικά στη διαφύλαξη των πόρων. 

• Πρόκειται για ένα υβριδικό – ηλεκτρικό και υδρο-

γονοκίνητο – αυτοκίνητο που απαιτεί λιγότερες και

μικρότερες στάσεις ανεφοδιασμού. Το ανθρακικό του

αποτύπωμα, συμπεριλαμβανόμενης και της μπατα-

ρίας του, είναι μικρότερο: To Renault Scenic Vision

είναι ένα όχημα μηδενικών εκπομπών (στην παρα-

γωγή του και στη χρήση του), ενώ το αποτύπωμα άν-

θρακα είναι κατά 75% χαμηλότερο από ένα συμβατικό

ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

• Η τεχνολογία που ενσωματώνεται στο αυτοκίνητο

αναβαθμίζει το επίπεδο ασφαλείας οδηγού και επι-

βατών περιορίζοντας τον αριθμό των ατυχημάτων,

έως και 70%. Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου πρω-

τοτύπου αντανακλά επίσης την πρόθεση των σχεδια-

στικών ομάδων να δημιουργήσουν ένα μοναδικό,

προσβάσιμο σε όλους και κατάλληλο για τον καθένα

αυτοκίνητο. 

RENAULT SCENIC
VISION
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Το πρωτότυπο Scenic Vision χαράζει ένα νέο

δρόμο προς μία πιο βιώσιμη, πιο ασφαλή και

χωρίς περιορισμούς, κινητικότητα. Αντανακλά το

όραμα και τη διαρκή αναζήτηση, δίνει πνοή στις

πιο φουτουριστικές τεχνολογίες απαλλαγής από τις

εκπομπές του άνθρακα σήμερα, ενώ ενσωματώνει

τους τρεις πυλώνες της στρατηγικής για βιώσιμη

ανάπτυξη του Group Renault: 

ουδετερότητα άνθρακα, ασφάλεια και πληρότητα. 
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Μία πρόσκληση για ταξίδι. Αυτό υποσχόταν το πρώτο

πρωτότυπο Scenic, πριν από 30 χρόνια, το 1991. Μια

υπόσχεση που σημάδεψε την εποχή του. Η Renault ως

εφευρέτης του ‘compact minivan’, παρουσίασε ένα φι-

λικό οικογενειακό αυτοκίνητο που προσέφερε σε

όλους μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, αφήνοντας

σε όλους τους επιβάτες του ευχάριστες αναμνήσεις

από το ταξίδι, μόλις εκείνοι έφταναν στον προορισμό

τους. Αυτό το «αυτοκίνητο του μέλλοντος» ενέπνευσε

και το σημερινό πρωτότυπο. Με το νέο αυτό πρωτό-

τυπο, το Renault Scenic, το αυτοκίνητο που ζεις μαζί

του, επιστρέφει μαζί με την πρόσκληση: να απολαμβά-

νεις κάθε στιγμή με την οικογένειά σου, να μοιράζεσαι

την κάθε στιγμή με απαράμιλλη άνεση και ιδανική ευ-

ρυχωρία.

Το DNA του αρχικού Scenic διατηρείται, με αναβαθμι-

σμένο όμως επίπεδο. Ο κόσμος έχει αλλάξει τις τελευ-

ταίες τρεις δεκαετίες. Το ίδιο και εκείνος του

αυτοκινήτου. Η έννοια του ταξιδιού έχει αλλάξει, μαζί

και οι ταξιδιωτικές συνήθειες, η χρήσεις του αυτοκι-

νήτου δεν είναι ίδιες, οι ανάγκες αλλάζουν μορφή.

Αυτό το πρωτότυπο ενσωματώνει ένα νέο όραμα για

το οικογενειακό αυτοκίνητο. Η εξωτερική του σχεδίαση

αποτελεί προάγγελο ενός αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου

που θα παρουσιαστεί το 2024. Αυτό το μοντέλο της κα-

τηγορίας C, που έχει σχεδιαστεί για μακρινά οικογενει-

ακά ταξίδια, θα ενσωματώνει όλα τα πλεονεκτήματα

της πλατφόρμας CMF-EV και θα προσφέρει ευεξία

άλλου επιπέδου.
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To αυτοκίνητο που ζεις μαζί του, επέστρεψε!

Οι μετακινήσεις ευθύνονται για το 23% των εκπομπών του CO2 παγκοσμίως, με το 45% αυτών
να προέρχεται από τις οδικές μετακινήσεις. Η Renault, η οποία πρωτοστατεί στον τομέα των ηλε-
κτρικών μετακινήσεων στην Ευρώπη για περισσότερα από 10 χρόνια, εξετάζει εναλλακτικές λύ-
σεις για την αντιμετώπιση του πλήρους φάσματος των απαιτήσεων κινητικότητας. Το πρωτότυπο
Renault Scenic Vision διαθέτει ένα μοναδικό στο είδος του υβριδικό σύστημα κίνησης – ηλε-
κτροκίνησης και υδρογόνου. Διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα νέας γενιάς, μικρότερη μπαταρία
και fuel cells που λειτουργούν με ‘πράσινο’ καύσιμο υδρογόνο. 

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ:
Η απόλαυση της ηλεκτροκίνησης με τη βοήθεια υδρογόνου

RENAULT SCENIC VISION
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«Κάντε περισσότερα με λιγότερα»: αυτή, με λίγα λόγια, είναι η προσέγγιση του Renault Group για τη μείωση
των εκπομπών CO2 καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των οχημάτων του. Η δέσμευση αυτή έχει γίνει
από κοινού με τους προμηθευτές, επομένως ο κάθε κρίκος στην αλυσίδα αξίας, στοχεύει σε ένα υπεύθυνο
και βιώσιμο οικοσύστημα. 

■ Εργοστάσια με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα  
Το Renault Scenic Vision σχεδιάστηκε για τοπική και υπεύθυνη παραγωγή σε εργοστάσια χαμηλών εκπομπών
άνθρακα. Τα τρία εργοστάσια στο Hub ElectriCity θα είναι ουδέτερα σε εκπομπές άνθρακα έως το 2025, ενώ
θα ακολουθήσουν έως το 2030 και όλα τα εργοστάσια στην Ευρώπη. Το Flins Re-Factory θα είναι το πρώτο
εργοστάσιο απο-ανθρακοποίησης της Ευρώπης με προσανατολισμό στην κυκλική οικονομία. 

■ Μπαταρίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα  
Το Renault Group αναπτύσσει πράσινες, χαμηλών εκπομπών άνθρακα, και βιώσιμες μπαταρίες. Στόχος είναι
να μειωθεί κατά 60% το αποτύπωμα άνθρακα των μπαταριών, τόσο με την απαλλαγή από τον άνθρακα, της
ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη κατασκευή τους, όσο και με μια πιο υπεύθυνη εφοδιαστική αλυσίδα.

■ Υλικά χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα  
Έξι υλικά και εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν έως και το 90% του αποτυπώματος άνθρακα των αγορών : χά-
λυβας, αλουμίνιο, πολυμερή, ηλεκτρονικά εξαρτήματα γυαλί και ελαστικά.
Εστιάζοντας από σήμερα έως το 2030 τις προσπάθειες σε αυτά τα έξι υλικά και εξαρτήματα, ο Όμιλος Renault
στοχεύει να συρρικνώσει κατά 30% αυτό το αποτύπωμα άνθρακα. 
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■ Ειδικά σχεδιασμένο σύστημα κίνησης 

Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας των 160 kW του Renault Scenic Vision προέρχεται κατευθείαν από το νέο
Renault Megane E-TECH Electric και κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Cléon. Δεν χρησιμοποιεί στοιχεία
σπάνιων γαιών, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στη δημιουργία ενός
υπεύθυνου και βιώσιμου οικοσυστήματος. Η μπαταρία των 40 kWh είναι ανακυκλώσιμη και θα κατα-
σκευάζεται στη Γαλλία έως το 2024 στις εγκαταστάσεις του Renault ElectriCity Gigafactory. Είναι ελαφρύτερη,
μικρότερη και στην πραγματικότητα κοστίζει λιγότερο από μια μπαταρία ενός αντιστοίχου ηλεκτρικού οχή-
ματος. Διαθέτει fuel cells ισχύος 15 kW για την επαναφόρτιση σε μεγάλες διαδρομές, ώστε να επεκτείνει
την αυτονομία του, καλύπτοντας αποστάσεις έως και 800km.

MΗΔΕΝΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2
Ένα υπεύθυνο βιομηχανικό οικοσύστημα
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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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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.






