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Διοικητικό Συμβούλιο ΣΙΣΕΜΑ

Μετά τις εκλογές του συλλόγου και την συγκρότηση σε σώμα, 

οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

Πρόεδρος: ..................................................................................Μόφορης Γρηγόριος  2104614076

Α Αντιπρόεδρος: .........................................................Φραγκιουδάκης Αναστάσιος  2107627500

Β Αντιπρόεδρος: ......................................................................Μαλιώρας Βασίλειος  2104810115

Γραμματέας: ..................................................................................Καφεντζής Φώτιος  2109020745

Αναπληρωτής Γραμματέας: .........................................................Ντάλιος Γεώργιος  2107257488

Ταμίας: .................................................................................Μαθιουδάκης  Σταμάτιος  2107652422

Αναπληρωτής Ταμίας: ..............................Καμαδέλης Δημήτριος του Θεοδώρου  2103469193

Έφορος: ......................................................................................... Μαρής Ελευθέριος  2102840379

Μέλος: .................................................................................Δάλλας Ηλίας Θεόδωρος  2106915307

Μέλος: .............................................................................................Δέδες Αναστάσιος  2106740607

Μέλος: ...........................................................................................Ρουσάκης Ιωάννης  2109514932
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ε ν η μ έ ρ ω σ η
Σ Ι Σ Ε Μ Α

Μηνιαίο τακτικό συμβούλιο ΣΙΣΕΜΑ 

Την Τρίτη 12 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου το μηνιαίο τακτικό Συμβουλίου του ΣΙΣΕΜΑ όπου συ-

ζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο και ποιές οι παρεμβάσεις αντιμετώπισης τους

Σεμινάρια από το ΣΙΣΕΜΑ

Η Διοίκηση του ΣΙΣΕΜΑ με βάση την διαρκή επιμόρφωση στις

νέες τεχνολογίες πραγματοποίησε την Τρίτη 19 Ιουλίου δωρεάν

σεμινάριο για τα ηλεκτρικά οχήματα , μέτρα προστασίας, διά-

γνωση, διακοπή υψηλής τάσης και επισκευή.

Ο κύκλος σεμιναρίων θα συνεχίσει από Σεπτέμβρη, όσοι συνά-

δελφοι το επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή.
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Ευκαιρίες 

στην αγορά ΙΧ,

με έτοιμα προς

παράδοση

παρά τις 

μεγάλες 

αναμονές

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι

των αντιπροσωπειών, σε αρκετές φίρμες

υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες με ετοιμοπαρά-

δοτα ΙΧ ή και μοντέλα που έχουν μικρό χρόνο

αναμονής ( από ένα έως και δύο μήνες), που

όμως, είναι παροδικές παραγγελίες ( και για

περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων), χάρη στην

ευελιξία των εργοστασίων αλλά και την πίεση

που δέχονται από τις ελληνικές αντιπροσω-

πείες για την βελτιστοποίηση των χρόνων στις

παραδόσεις μοντέλων.  Για παράδειγμα, στην

αγορά των μικρομεσαίων ή και των SUV, σε

αρκετές αντιπροσωπείες αυτοκινήτων είναι

πολύ πιθανόν, οι πελάτες να βρουν ορισμένες

εκδόσεις μοντέλων, αρκεί να συμβιβαστούν με

τον τύπο του κινητήρα, το χρώμα και το εξοπλι-

στικό πακέτο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι πω-

λητές αυτοκινήτων ενημερώνουν τους

Η αγορά αυτοκινήτου «ταλαιπωρείται» από 

τις μεγάλες καθυστερήσεις στις παραδόσεις 

αυτοκινήτων και στην χώρα μας 

”ενημέρωση

Όπως τονίζουν οι υπεύθυνοι των αντιπροσωπειών, οι πελάτες, έστω και σε ορι-

σμένες κατηγορίες μοντέλων μπορούν να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες αγο-

ράς με αρκετά ετοιμοπαράδοτα μοντέλα ( ή με μικρούς χρόνους αναμονής

μερικών εβδομάδων) να δίνουν λύσεις ιδίως, σε δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις

κατά την απόκτηση του καινούργιου τους αυτοκινήτου.
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Όμως, η ζοφερή κατάσταση στις παραδόσεις των περισσότερων μοντέλων είναι υπαρκτή. Το μεγαλύτερο πο-

σοστό των νέων αγοραστών καινούργιου ΙΧ πρέπει να θωρακιστεί με μεγάλα αποθέματα υπομονής, αφού ο

μέσος χρόνος αναμονής μπορεί να ξεπεράσει τους έξι μήνες ή και να αγγίξει στα πιο εμπορικά και δημοφιλή

μοντέλα ακόμη και τους 12 μήνες!  Παρόλο, που το 2022 οι αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ανέμεναν εξομάλυνση

της ζοφερής κατάστασης στις καθυστερημένες παραδόσεις νέων ΙΧ, η ομαλοποίηση δείχνει να μετατίθεται για

το 2023,την ώρα που η παραγωγή αυτοκινήτων συνεχίζει να γίνεται μετ΄εμποδίων.  Όπως αναφέρει ο Γιάννης

Μεθενίτης  υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων σε ιαπωνική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων θα πρέπει να συνηθί-

σουμε τις καθυστερημένες παραδόσεις και την πολύμηνη αναμονή στην παράδοση των καινούργιων μοντέ-

λων.

υποψήφιους αγοραστές για τις περιπτώσεις ετοιμο-

παράδοτων μοντέλων, που να συνδυάζονται και με

εκπτωτική πολιτική από την αντιπροσωπεία ( χαμη-

λότερη τιμή, έκπτωση στον έξτρα εξοπλισμό κ.α.).

Συμβουλεύουν, τους νέους αγοραστές καινούργιου

αυτοκινήτου να προβαίνουν, πρωτίστως, σε μια

έρευνα αγοράς μιας και είναι η καλύτερη μέθοδος για

την απόκτηση ενός νέου ΙΧ, πολύ περισσότερο αυτήν

την περίοδο που υφίστανται κάποιες καθυστερήσεις.

«Μέσω της έρευνας, θα διαπιστώσει κανείς τους δια-

φορετικούς χρόνους παράδοσης, που μπορεί να είναι

συντομότεροι από όσο φημολογείται.» ανέφερε στέ-

λεχος του ΣΕΑΑ (Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπρο-

σώπων Αυτοκινήτων).

■ Εξομάλυνση μετά το 2023

Ευκαιρίες 
στην αγορά ΙΧ,
με έτοιμα προς

παράδοση
παρά τις 
μεγάλες 

αναμονές

ενημέρωση
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«Το πρόβλημα με τις 

καθυστερημένες 

παραδόσεις θα πρέπει 

να το συνηθίσουμε, 

τόσο για φέτος, όσο 

και για το 2023.

Οι καθυστερημένες παραδό-

σεις των καινούργιων ΙΧ οφεί-

λονται τόσο στην έλλειψη

ημιαγωγών, όσο και στην εφο-

διαστική αλυσίδα που έχει δια-

ταραχθεί. Όσον αφορά την

παράδοση των περισσότερων

μοντέλων, το εξάμηνο είναι κάτι

που έχει καθιερωθεί και είναι

πλέον το σύνηθες. Δεν είναι

κάτι που θα φύγει εύκολα.» τό-

νισε ο κ. Μεθενίτης.  

■ Αβεβαιότητα  και καθυστερήσεις 

Μεγάλες αναμονές περιμένουν τους αγοραστές και στα ιταλικά αυτοκίνητα. Όπως

ανέφερε ο Ιάκωβος Κρομμύδας Διευθυντή Δημοσίων Σχέσεων σε ιταλική αυτο-

κινητοβιομηχανία «οι πελάτες κατά μέσο όρο πρέπει να αναμένουν για να παρα-

λάβουν στα χέρια τους, τα κλειδιά του καινούργιου τους αυτοκινήτου έως και έξι

μήνες – ενώ, στην περίπτωση του νέου τους ηλεκτρικού ο χρόνος αναμονής ορί-

ζεται στους τέσσερις μήνες.» Επισημαίνει ότι, παρόλο που ανέμεναν βελτιστοποί-

ηση του χρόνου αναμονής, δυστυχώς, δεν βλέπει σύντομα να αλλάξει κάτι προς

το καλύτερο και οι πελάτες θα πρέπει να συμβιβαστούν με αυτή την κατάσταση.

«Το μεγάλο στοίχημα είναι να έχουμε σαφή εικόνα, για τον χρόνο παράδοσης από

τα εργοστάσια, μιας και στην αγορά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και αυτό θεωρώ

ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, αφού τα δεδομένα με τον χρόνο παράδοσης

των καινούργιων μοντέλων αλλάζει κάθε μήνα» ανέφερε ο κ. Κρομμύδας.  Έως

και 3-6 μήνες θα πρέπει να αναμένουν για να παραλάβουν το καινούργιο τους ΙΧ

οι νέοι αγοραστές σε κορεάτικη εταιρεία, όπως τόνισε ο κ. Θανάσης Αγγελής δι-

ευθυντής δημοσίων σχέσεων. Όπως είπε, σε πιο εξεζητημένες παραγγελίες και

με πιο εξατομικευμένο εξοπλισμό, οι παραδόσεις των μοντέλων, όπως αυτές που

φέρουν αυτόματα κιβώτια, αγγίζουν σε χρόνο αναμονής τους επτά μήνες – που

σημαίνει ότι αν παραγγελθεί σήμερα, ο πελάτης θα το παραλάβει το 2023.  
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Οι ειδικοί αναφέρουν, ότι,  οι καταναλωτές δεν είναι
100% διασφαλισμένοι κάθε φορά που φουλάρουν το
αυτοκίνητο τους με βενζίνη ή πετρέλαιο και είναι πολύ
δύσκολο έως αδύνατο να προφυλαχθούν από μια
επερχόμενη βλάβη που θα προκύψει στους κινητήρες
των αυτοκινήτων τους, εξαιτίας της χρήσης χαμηλής
ποιότητα των καυσίμων.
Σύμφωνα με τον Ανδρέα Πετριανίδη, Γενικό διευθυντή
του ΣΕΕΠΕ, ο καταναλωτής αυτό που πρέπει να πράξει,
είναι να συνεχίσει να επιλέγει τα πρατήρια που είναι
ήδη πελάτης και είναι ευχαριστημένος από τις υπηρε-

σίες του.
«Τόσο η νοθεία όσο και το πρόβλημα με τις πειραγμένες
αντλίες θα σταματήσει όταν λειτουργήσει πλήρως το
σύστημα εισροών – εκροών. Όμως, πιστεύω, ότι, είμα-
στε σε πολύ καλή πορεία, χάρη στη συνεργασία που
έχουμε πλέον με την ΑΑΔΕ, ώστε να λειτουργήσουν τα
συστήματα εισροών – εκροών. Μόνο με αυτόν τον
τρόπο θα καταπολεμηθεί τόσο η νοθεία όσο και οι πει-
ραγμένες αντλίες. Ο καταναλωτής δυστυχώς, δεν μπο-
ρεί να προφυλαχθεί. Εκείνο το οποίο μπορεί να κάνει,
είναι να συνεχίσει να προτιμά τα πρατήρια, που είναι

”
Η χρήση των νοθευμένων καυσίμων προκαλεί αλόγιστες

ζημιές στο ΙΧ με το κόστος επισκευής να κυμαίνεται 

από 300 – 10.000 ευρώ. Τα “καμπανάκια” που μας 

προειδοποιούν, πως πρέπει να επιλέγουμε βενζινάδικο.

Noθευμένα

καύσιμα:

Τι πρέπει 

να αλλάξει για

να εξαλειφθεί το

πρόβλημα  

ενημέρωση

Οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα έχουν προκαλέσει και κατακόρυφη αύξηση στα «κρούσματα» νοθευμένων

καυσίμων, ενώ, τα «λουκέτα» και τα πρόστιμα, τις τελευταίες εβδομάδες στα πρατήρια που εντοπίζονται

με νοθευμένα καύσιμα πέφτουν «βροχή». 
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ήδη πελάτης και είναι ευχαριστημένος. » ανέφερε ο
κ. Πετριανίδης.
Οι εντατικοί έλεγχοι από τις αρχές της χρονιάς έχουν
επιφέρει καίρια πλήγματα στο λαθρεμπόριο καυσί-
μων. Συγκεκριμένα, το πρώτο τετράμηνο του έτους
έχουν πραγματοποιηθεί  19.282 έλεγχοι και διαπιστώ-
θηκαν 1.868 παραβάσεις με αποτέλεσμα να κατασχε-
θούν  276.758 λίτρα υγρών καυσίμων, 4.200.000 κιλά
υγραερίου, ενώ έχουν γίνει 22 συλλήψεις και απενερ-
γοποιήθηκαν 79 Α.Φ.Μ. ανύπαρκτων ή αδρανών επι-
χειρήσεων εμπορίας χημικών διαλυτών.
Όμως, το πρόβλημα της νοθείας στα καύσιμα παρα-
μένει υπαρκτό στην αγορά των πρατηρίων και  οι οδη-
γοί πλέον, έχουν το άγχος της πιθανής χρήσης
νοθευμένων καυσίμων.
Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι από τη νοθεία
των καυσίμων, ο καταναλωτής είναι  το μεγάλο θύμα
,  αφού καλείται να πληρώσει και την ζημιά που πιθα-
νόν να δημιουργηθεί στο αυτοκίνητο του. Όπως επι-
σημαίνουν, οι ειδικοί μηχανολόγοι, η αμόλυβδη
βενζίνη είναι το καύσιμο που ως επί το πλείστον νο-
θεύεται περισσότερο προκαλώντας σοβαρές βλάβες
στον κινητήρα του ΙΧ με δυσβάσταχτες συνέπειες για
την τσέπη του εξαιτίας του υψηλού κόστους αποκα-
τάστασης της βλάβης.  

Ιδιαίτερα στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, η χρήση
νοθευμένης βενζίνης θα προκαλέσει μεγαλύ-
τερη ζημιά, μιας και η πολυπλοκότητα των ηλε-
κτρονικών συστημάτων – και η αποκατάσταση
αυτών στην περίπτωση εκτεταμένης βλάβης –
θα εκτοξεύσει το κόστος αντικατάστασης των
φθαρμένων ανταλλακτικών, αγγίζοντας αρκετές
φορές και «απαγορευτικά» κόστη για την τσέπη
του ιδιοκτητη ΙΧ!
Συγκεκριμένα, ένα κακής ποιότητας καύσιμο,
μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές ζημιές στον
κινητήρα με το κόστος επισκευής να ξεκινά από
τα 300 ευρώ ενώ, δεν είναι απίθανο στα ακρι-
βότερα και πιο σύγχρονης τεχνολογίας μοντέλα
να εκτοξευτεί ακόμη και στα 10.000 ευρώ!  Αν
ο οδηγός αντιληφθεί εγκαίρως – από τις ηλε-
κτρονικές ενδείξεις ή και την απότομη αλλαγή
της συνηθισμένης συμπεριφοράς του  κινητήρα
– ίσως το κόστος επισκευής να περιοριστεί στα
300 - 500 ευρώ. Όμως, δεν είναι απίθανο, το νο-
θευμένο καύσιμο να προκαλέσει ακόμη και
ολική ζημιά στον κινητήρα!  

■ Νοθευμένο καύσιμο: 

Ζημιά έως 10.000 ευρώ!
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Τα νοθευμένα ή κακής ποιότητας καύσιμα λόγω των

λίγων οκτανίων, των επικίνδυνων χημικών προσμί-

ξεων ή του μεγάλου ποσοστού νερού αποτελούν κίν-

δυνο για τον κινητήρα και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη.

Το πρώτο και πιο σημαντικό πρόβλημα, που παρουσιά-

ζεται στο αυτοκίνητο, από την χρήση νοθευμένης βεν-

ζίνης είναι η κακή καύση σε συνδυασμό με την

ασυνήθιστα μεγάλη κατανάλωση. Συγκεκριμένα, το

πρώτο σημάδι – αν δεν έχει ήδη προκαλέσει η νοθευ-

μένη βενζίνη βλάβη στον κινητήρα – είναι η αυξημένη

κατανάλωση καυσίμου,  επειδή, η ποσότητα δεν είναι

«πλούσια» σε μίγμα – με βάση τις προδιαγραφές που

ορίζονται – αλλά έχει και άλλες προσμίξεις. Επίσης,

είναι πολύ πιθανόν να προκαλέσει διακοπές ( μικρές

αλλά πολλές) στη λειτουργία του κινητήρα, «κόμπια-

σμα» στην ισχύ του κινητήρα, όταν απαιτηθεί να πατή-

σουν οι οδηγοί παραπάνω το γκάζι – όπως σε μια

προσπέραση, σε ανηφόρες κ.α.  – ενώ, στα καινούργια

αυτοκίνητα, η νοθευμένη βενζίνη ενεργοποιεί την έν-

δειξη  «Check Engine».

■ Πως θα αντιληφθούμε την νοθευμένη βενζίνη!

Στην περίπτωση που οι οδηγοί αντιληφθούν ασυνήθιστη συμπεριφορά του αυτοκινήτου – χαμηλότερη απόδοση,

κομπιάσματα του κινητήρα – θα πρέπει να ακινητοποιήσουν το ΙΧ τους και να αφαιρέσουν το νοθευμένο καύσιμο,

στο συνεργείο που συνεργάζονται. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί αυτό είναι η πιο ασφαλής και οικονομική λύση,

απ ότι να αφήσουν  το τυχόν νοθευμένο καύσιμο και να προκληθούν περαιτέρω βλάβες. Μια καλή λύση, είναι να

καλέσουν την οδική βοήθεια ώστε να γίνει η μεταφορά του αυτοκινήτου στο σε συνεργείο, για να επιτευχθεί το

άδειασμα του ρεζερβουάρ, και ο  απαραίτητος καθαρισμός στο κύκλωμα.

■ Οι προσμίξεις αλλοιώνουν την μυρωδιά, 

ενώ, η νοθευμένη βενζίνη αυξάνει τους ρύπους του αυτοκινήτου.

Noθευμένα
καύσιμα:
Τι πρέπει 

να αλλάξει
για να εξα-
λειφθεί το
πρόβλημα  

ενημέρωση
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”
Η αμόλυβδη βενζίνη αποτελεί ένα προϊόν που εμ-

περιέχει εκ των προδιαγραφών της, πολλά πρό-

σθετα, που έχουν ως στόχο, να συντηρήσουν το ίδιο

το καύσιμο, στην σύσταση του, όπως την σωστή

ψύξη και λίπανση του κινητήρα, ώστε να απομει-

ώνονται οι φθορές στα λοιπά μέρη του. Ιδιαίτερα,

στα σύγχρονης τεχνολογίας αυτοκίνητα, τα οποία

φέρουν υψηλή τεχνολογία στους κινητήρες τους, το

καύσιμο που πρέπει να χρησιμοποιούν πρέπει να

είναι το ενδεδειγμένο και με βάση τις προδιαγρα-

φές που ορίζει ο κατασκευαστής. Η χρήση των νο-

θευμένων καυσίμων μπορούν να δημιουργήσουν

σοβαρές και ανυπολόγιστες βλάβες στον κινητήρα.

Και νοθευμένα καύσιμα, εννοούμε αυτά στα οποία

γίνονται προσμίξεις στην βενζίνη με επικίνδυνους

αρωματικούς υδρογονάνθρακες. Η έκταση των ζη-

μιών εξαρτάται από το πόσο νοθευμένο είναι το

καύσιμο, πόσο έγκαιρα μπορεί να το αντιληφθεί ο

οδηγός και από την ποσότητα χρήσης  νοθευμένου

καυσίμου , που έχει καταναλωθεί από τον κινη-

τήρα. .Δεν είναι διόλου απίθανο η χρήση νοθευμέ-

νου καυσίμου να καταστρέψει παντελώς τον κινη-

τήρα του αυτοκινήτου.   Οι βλάβες που  μπορούν

να προκληθούν από τα νοθευμένα καύσιμα στους

κινητήρες βενζίνης, αφορούν και τους ντίζελ κινη-

τήρες, όταν η ποιότητα των καυσίμων είναι χαμηλή.

Τόσο στα μικρά αυτοκίνητα, όσο και τα πιο ακριβά,

η ένδειξη Check Engine είναι πιθανό να εμφανιστεί

και να μας ειδοποιήσει για πιθανή χρήση νοθευμέ-

νου καυσίμου. H συγκεκριμένη ένδειξη ενεργοποι-

είται μόνο για ένα λόγο: Όταν εντοπιστούν από την

μέτρηση των καυσαερίων,  από τον καταλύτη και

τον αισθητήρα λάμδα, αυξημένες εκπομπές ρύπων,

εκτός των φυσιολογικών ορίων. Εδώ, η εμπειρία

μας αναφέρει, ότι στο 90% των αιτιών που ενεργο-

ποιείται η ειδοποίηση Check Engine στο ταμπλό του

αυτοκινήτου αποδίδεται στην κακή ποιότητα καυ-

σίμων. Και μόνο το 10% να οφείλεται σε μια άλλη

μηχανολογική βλάβη, εκτός της χρήσης νοθευμέ-

νου καυσίμου.

■ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΗΣ, μηχανολόγος, μηχανικός
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«Κινούμαι

Ηλεκτρικά2»

για την αγορά

νέων 

ηλεκτρικών

οχημάτων

ενημέρωση

Από τις 28 Ιουλίου τέθηκε σε λειτουργία η

πλατφόρμα του προγράμματος «Κινούμαι Ηλε-

κτρικά2» για την υποβολή αιτήσεων επιδότη-

σης αγοράς νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων,

δικύκλων και ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το νέο

πρόγραμμα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερα οι-

κονομικά οφέλη σε σχέση με τον πρώτο κύκλο

επιδοτήσεων, όπου το όφελος μπορεί να αγγί-

ξει ακόμη και τις 9.500 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο

υποψήφιος αγοραστής ενός ηλεκτρικού αυτο-

κινήτου μπορεί να λάβει επιδότηση έως 8.000

ευρώ, μιας και η αγορά του  χρηματοδοτείται

30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων με την

επιδότηση να ανέρχεται έως και 8.000 ευρώ.

Εξίσου σημαντικό είναι ότι πλέον μπορεί να

ωφεληθεί με άλλα 1.000 ευρώ στην περί-

πτωση που έχει ένα παλιό αυτοκίνητο και προ-

τίθεται να το αποσύρει, με την αγορά του

ηλεκτρικού. Ενώ, αν επιλέξει και την εγκατά-

σταση έξυπνου ηλεκτρικού φορτιστή που χρη-

ματοδοτείται με άλλα 500 ευρώ, τότε το

συνολικό όφελος αγγίζει τα 9.500 ευρώ!

Πόσο συμφέρει, το όφελος των 8.000 ευρώ, 

η έξτρα επιδότηση απόσυρσης των 1.000 ευρώ
”

Έως 9.500 ευρώ μπορεί να αγγίζει το όφελος από το πρόγραμμα 

«Κινούμαι Ηλεκτρικά2» για την αγορά ηλεκτρικών, 1.300 ευρώ για τα ηλεκτρικά

δίκυκλα. Έξτρα επιδότηση 1.000 ευρώ για απόσυρση παλαιού αυτοκινήτου.
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Nα σημειωθεί, ότι όποιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο έχει

Λιανική τιμή προ φόρων, πάνω από 26.666 € επω-

φελείται την καθολική επιδότηση των 8.000 ευρώ.

Από το ποσό των 26.666 € και κάτω, η επιδότηση

ισούται με το 30% της τιμή του ηλεκτρικού.

Επίσης, η νέα επιδότηση Κινούμαι ηλεκτρικά2 έχει

αναδρομική ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου του 2021,

ενώ, η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων μπορεί

να πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οπότε, το όφελος της επιδότησης το λαμβάνει και

αυτός που ήδη αποκτήσει ηλεκτρικό όχημα (Ι.Χ., δί-

κυκλο, ποδήλατο), αρκεί η αγορά να έχει γίνει κατά

το χρονικό διάστημα από τη 31 Δεκεμβρίου 2021 και

έπειτα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προβαίνουν στις αι-

τήσεις τους, στην πλατφόρμα Κινούμαι Ηλεκτρικά2,

που έχει ανοίξει από τις 28 Ιουλίου. Όπως ανέφερε

ο  υπουργός Ενέργειας Κώστας Σκρέκας τα κίνητρα

και οι επιδοτήσεις αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων

αυτοκινήτων, δικύκλων, και τρικύκλων στο νέο «Κι-

νούμαι Ηλεκτρικά» είναι από τα ισχυρότερα στην Ευ-

ρώπη, κυμαίνονται ανά κατηγορία από 30% έως 40%.

■ Πόσο είναι το όφελος στα μικρά, μεσαία και πολυτελή ηλεκτρικά

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το όφελος στα μικρά και μικρομεσαία ηλεκτρικά μοντέλα, που χάρη στην επιδότηση, η

τιμή τους κινείται αρκετά κάτω από το όριο των 30.000 ευρώ. Για παράδειγμα, ένα μικρό, ιταλικό ηλεκτρικό μοντέλο

που κοστίζει 33.000 ευρώ, χάρη στην επιδότηση των 8.000 ευρώ, η νέα του τιμή ορίζεται από την ελληνική αντι-

προσωπεία στα 25.550 ευρώ – με το έξτρα όφελος της απόσυρσης των 1.000 ευρώ, η τιμή είναι στα 24.550 ευρώ.

Ένα νέο ηλεκτρικό SUV που κοστίζει 43.000 ευρώ, με το όφελος της επιδότησης, η τιμή του ορίζεται στα 35.000

ευρώ.

Όμως η επιδότηση των 8.000 ευρώ ισχύει για όσα μοντέλα έχουν Λιανική τιμή Προ Φόρων από 26.666 ευρώ και

πάνω. Οπότε, για ένα μικρό, διθέσιο ηλεκτρικό που κοστίζει 25.990 ευρώ η νέα του τιμή με το όφελος ορίζεται στα

20.960 € - όφελος 6.288 ευρώ.

«Κινούμαι
Ηλεκτρικά2»

για την
αγορά νέων 
ηλεκτρικών

οχημάτων

ενημέρωση
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Ο δεύτερος κύκλος «Κινούμαι Ηλε-

κτρικά» ισχύει και για την αγορά ηλε-

κτρικού δικύκλου επιδοτώντας μέρος

της αξίας του, ενώ περιλαμβάνει και

έξτρα όφελος για την αγορά δεύτερης

μπαταρίας ή απόσυρσης του παλιού

δίτροχου. Στην συγκεκριμένη περί-

πτωση η επιδότηση φθάνει το 30% της

αξίας του δικύκλου προ φόρων με μέ-

γιστο τα 1300 ευρώ, ενώ, μπορεί να

επιδοτηθεί με 300 ευρώ

η αγορά έξτρα μπαταρίας. Αν η αγορά

καινούργιου ηλεκτρικού δικύκλου

συνδυαστεί με απόσυρση του παλιού,

έχεις επιπλέον επιδότηση 400 ευρώ.

Όσον αφορά τους AMEA και τους τρί-

τεκνους, η επιδότηση αυξάνεται κατά

500 ευρώ. 

■ Τι ισχύει για

ηλεκτρικές «μοτοσικλέτες» Η επιδότηση με μια ματιά

• Το ποσό της επιδότησης φθάνει έως τα
8.000 ευρώ , επιδοτείται κατά 30% επί της
λιανικής τιμής προ φόρων.

• Η επιδότηση των 8.000 ευρώ αυξάνεται
κατά 1.000 ευρώ επιπλέον, εάν με την αγορά
ηλεκτρικού, ο ενδιαφερόμενος αποσύρει και
το αυτοκίνητο παλαιάς τεχνολογίας.

• Επιπλέον επιδότηση 500 ευρώ, για την εγ-
κατάσταση «έξυπνου» οικιακού φορτιστή.

• Ηλεκτρικά δίκυκλα και τρίκυκλα: Επιδότηση
30% επί της λιανικής τιμής προ φόρων, έως
τού ποσού των 1.300 ευρώ.

• Ηλεκτρικό ποδήλατο: Η επιδότηση ανέρχε-
ται στο 40% με ανώτατο ποσό τα 800 ευρώ.

”

”
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Και οι δύο εταιρείες μοιράζονται ένα κοινό όραμα: να

πρωτοστατήσουν στην αγορά της  προηγμένης αερομετα-

κίνησης (AAM) παρέχοντας ηλεκτρικές λύσεις μπαταρίας

και κυψελών καυσίμου στις αγορές Αστικής Αερομετακί-

νησης (Urban Air Mobility - UAM) και Περιφερειακής Αε-

ρομετακίνησης (Regional Air Mobility -RAM) προάγοντας

τις βιώσιμες αερομεταφορές.

”     
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ity Η Rolls-Royce και το Hyundai

Motor Group ανακοίνωσαν πλάνο

συνεργασίας με σκοπό να 

μεταφέρουν τις τεχνολογίες της

ηλεκτροκίνησης και των 

κυψελών καυσίμου υδρογόνου

στην αγορά της προηγμένης 

αερομετακίνησης

Η συνεργασία θα αξιοποιήσει τις 

δυνατότητες αερομεταφορών και 

πιστοποίησης της Rolls-Royce καθώς και

τις τεχνολογίες κυψελών καυσίμου

υδρογόνου και την παραγωγική ικανότητα

του Ομίλου Hyundai Motor.
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τεχνολογία

Το Μνημόνιο Συνεργασίας (MοU) μεταξύ Rolls-Royce και Hyundai Motor Group 

περιλαμβάνει πέντε στρατηγικούς στόχους:

• Ανάπτυξη τεχνολογίας και απαιτήσεων συστημάτων ισχύος και πρόωσης για το τμήμα Advanced Air

Mobility Division της Hyundai.

• Παραγωγή συστημάτων ισχύος και πρόωσης Rolls-Royce για την αγορά της Advanced Air Mobility

(AAM).

• Ανάπτυξη συστημάτων ηλεκτρικής πρόωσης που βασίζονται σε κυψέλες καυσίμου υδρογόνου ως

πηγή ενέργειας για τις πλατφόρμες RAM της Hyundai.

• Εισαγωγή στην αγορά ενός κοινού συστήματος ηλεκτρικής πρόωσης κυψελών καυσίμου στην ευ-

ρύτερη αγορά της προηγμένης αερομετακίνησης (AAM).

• Διάθεση και κοινή επίδειξη ηλεκτρικών αεροσκαφών με κυψέλες καυσίμου έως το 2025.

Rolls Royce & Hyundai: Συνεργασία στην ηλεκτροκίνηση των αερομεταφορών
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τεχνολογία

Ο κ. Jaiwon Shin, Πρόεδρος του Τμήματος ΑΜΜ του Ομίλου Hyundai Motor δήλωσε: 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με την Rolls-Royce για να αξιοποιήσουμε την

πείρα τους στον τομέα των αερομεταφορών και της πιστοποίησης επιταχύνοντας την ανάπτυξη συ-

στημάτων πρόωσης κυψελών καυσίμου υδρογόνου. Η Hyundai έχει διαθέσει με επιτυχία συστή-

ματα κυψελών καυσίμου υδρογόνου στην παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου και τώρα διερευνά τη

σκοπιμότητα τεχνολογιών ηλεκτρικής πρόωσης καθώς και υδρογόνου για ενσωμάτωση τους στην

αεροδιαστημική. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι η βασική τεχνολογία για την υποστήριξη του στόχου της

παγκόσμιας αεροπορικής βιομηχανίας να πετάει με μηδενικό άνθρακα έως το 2050».

Ο κ. Rob Watson, Πρόεδρος της Rolls-Royce Electrical, δήλωσε: 

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε με το Hyundai Motor Group, γεγονός που παρέ-

χει μια πολύτιμη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε εταιρεία από τους

τομείς της αεροδιαστημικής και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Η αγορά Advanced Air Mobility προ-

σφέρει μεγάλες εμπορικές δυνατότητες και αυτή η συνεργασία υποστηρίζει τις κοινές μας φιλοδο-

ξίες να πρωτοστατήσουμε στην αγορά Advanced Air Mobility. Είναι επίσης μια άλλη πτυχή του

ρόλου της Rolls-Royce στην παροχή λύσεων που θα επιτρέψουν στους επιβάτες να ταξιδεύουν βιώ-

σιμα και θα βοηθήσουν στην παροχή μηδενικού άνθρακα έως το 2050».
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Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ενός συστήματος

κυψελών καυσίμου υδρογόνου σε ένα πλήρως

ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης αεροσκάφους είναι

ότι είναι μια ενσωματωμένη πηγή ισχύος με μη-

δενικές εκπομπές, αθόρυβη και αξιόπιστη που

επιτρέπει την κλιμάκωση της ισχύος καθώς και

την εμβέλεια πτήσεων μεγάλων αποστάσεων. Η

Hyundai θα συνεργαστεί με τη Rolls-Royce για

να φέρει κυψέλες καυσίμου υδρογόνου, συστή-

ματα αποθήκευσης και υποδομές στις αγορές

προωθώντας παράλληλα αυτή την τεχνολογία

στα οχήματα RAM της Hyundai και τα πλήρως

ηλεκτρικά και υβριδικά συστήματα πρόωσης της

Rolls-Royce.

Η Rolls-Royce έχει δεσμευτεί ότι τα νέα προϊόντα

της θα είναι συμβατά με λειτουργία μηδενικού

άνθρακα έως το 2030 και όλα τα προϊόντα της θα

είναι συμβατά με καθαρό μηδενικό άνθρακα έως

το 2050.

Ο Όμιλος Hyundai Motor νωρίτερα φέτος ανακοί-

νωσε τον επιχειρηματικό του χάρτη για την προ-

ηγμένη αερομετακίνηση, ώστε να προσφέρει

φιλικές προς το περιβάλλον λύσης αερομεταφο-

ρών τόσο εντός αστικού ιστού, όσο και σε περι-

φερειακή κλίμακα μετακίνησης από πόλη σε

πόλη. Η εταιρία Supernal του Hyundai Motor

Group με έδρα τις ΗΠΑ στοχεύει να ξεκινήσει εμ-

πορικές υπηρεσίες Αστικής Αερομετακίνησης

(UAM) στις ΗΠΑ το 2028, ενώ το Hyundai Motor

Group σχεδιάζει να λανσάρει υπηρεσίες Περιφε-

ρειακής Αερομετακίνησης (RAM) τη δεκαετία του

2030.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε στο 

περίπτερο της Supernal στο Farnborough Airshow 

και παρευρέθηκαν ο κ. Warren East, Διευθύνων 

Σύμβουλος της Rolls-Royce, η κα Grazia Vittadini,

Chief Technology and Strategy Officer και ο κ. Rob 

Watson, Πρόεδρος της Rolls-Royce Electrical καθώς 

και ο κ. Euisun Chung, Executive Chair του Ομίλου

Hyundai Motor, ο κ. Jaiwon Shin, Πρόεδρος και 

Επικεφαλής του Τμήματος AAM του Ομίλου Hyundai 

Motor και ο κ. Jaeyong Song, Αντιπρόεδρος του 

Τμήματος AAM του Ομίλου Hyundai Motor.

Rolls Royce & Hyundai: Συνεργασία στην ηλεκτροκίνηση των αερομεταφορών
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τεχνολογία

BMW M GMBH

Η BMW M GmbH εγκαινιάζει 

το επόμενο κεφάλαιο στον

μετασχηματισμό της

προς την ηλεκτροκίνηση. 

Δοκιμές πρωτοτύπου 

για αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα 

υψηλών επιδόσεων

τεχνολογία
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Με τα πρώτα test drives ενός πρωτοτύπου για την αξιολόγηση καινοτόμων 

συστημάτων ελέγχου κίνησης και πλαισίου, μία διεπιστημονική ομάδα 

προγραμματιστών δοκιμάζει τώρα τις λύσεις hardware και software που 

προορίζονται για μελλοντικά, αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

BMW M GMBH 50 χρόνια

Οι δοκιμές του πρωτοτύπου εστιάζουν σε ένα σύστημα τετρακίνησης που αποτελείται από τέσσερις ηλε-

κτροκινητήρες και ένα ενσωματωμένο σύστημα ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς, τα οποία παρέχουν

σε συνδυασμό, ένα πρωτόγνωρο επίπεδο απόδοσης και εμπειρίας.

Με την εντελώς νέα φιλοσοφία κίνησης, η BMW M GmbH υπογραμμίζει την τεχνογνωσία της στην εξέλιξη

και, κατ’ επέκταση, την ικανότητά της να μεταφέρει την ουσία των αυτοκινήτων M στον κόσμο της κινη-

τικότητας μηδενικών εκπομπών ρύπων. Το αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης κίνησης συνδυάζεται

με καινοτόμα συστήματα ελέγχου με στόχο τον επαναπροσδιορισμό της δυναμικής συμπεριφοράς, της

ευελιξίας και της ακρίβειας που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα BMW M, σε ένα σπορ αυτοκίνητο υψηλών

επιδόσεων.

50 χρόνια BMW M GmbH : Το μέλλον ξεκινά την επετειακή χρονιά. 

Ακριβώς 50 χρόνια από την ίδρυσή της, η BMW

M GmbH βρίσκεται εν μέσω μιας διαδικασίας

μετασχηματισμού προς την ηλεκτρική κινητικό-

τητα, που όχι μόνο διατηρεί τα αναμφισβήτητα

χαρακτηριστικά απόδοσης των μοντέλων της,

αλλά παράλληλα τα εμπλουτίζει με νέες πτυχές.

Κατά τη διάρκεια της επετειακής χρονιάς έχει

ήδη λανσαριστεί στην αγορά η αμιγώς ηλεκτρική

BMW i4 M50 υψηλών επιδόσεων  και η BMW iX

M60 . Τέλος, του χρόνου θα ακολουθήσει η BMW

i7 M70, που θα αποτελέσει την πρώτη BMW M

που βασίζεται σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό πολυτε-

λές sedan.

«Στην επέτειό μας, δεν αναπολούμε μόνο το πα-

ρελθόν, πάνω απ’ όλα κοιτάζουμε μπροστά», δή-

λωσε ο Franciscus van Meel, Πρόεδρος Δ.Σ. της

BMW M GmbH. «Πριν το τέλος της χρονιάς, θα

ξεκινήσει η παραγωγή της BMW XM, του πρώτου

μας αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων με υβρι-

δικό σύστημα κίνησης V8 M. Μαζί με τους φίλους

μας σε όλο τον κόσμο, ανυπομονούμε επίσης για

την είσοδό μας στην κατηγορία LMDh των αγώ-

νων αντοχής IMSA Β. Αμερικής, όπου θα αγωνι-

στούμε επίσης με έναν οκτακύλινδρο υβριδικό

turbo κινητήρα στη Daytona και σε άλλες διορ-

γανώσεις το 2023, καθώς και στο Παγκόσμιο

Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC) στο Le Mans, ένα

χρόνο αργότερα».

Ειδική τεχνολογία κίνησης και ανάρτησης με μια BMW i 4 M 50.

Προκειμένου να δοκιμάσουν τώρα στο δρόμο και να βελτιώσουν την τεχνολογία μετάδοσης κίνησης

και πλαισίου που προορίζεται για μελλοντικά, αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων, οι

μηχανικοί της BMW M GmbH δημιούργησαν ένα όχημα δοκιμών με τα κατάλληλα γονίδια – τόσο σε

επίπεδο τυπικών δυναμικών χαρακτηριστικών M, όσο και στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Πρόκειται

για ένα αμιγώς ηλεκτροκίνητο coupe, βασισμένο στην BMW i4 M50, με τροποποιημένο αμάξωμα και

χαρακτηριστικό στυλ BMW M GmbH. Τα διευρυμένα τόξα των θόλων των τροχών που διαθέτει το

συγκεκριμένο όχημα, επιτρέπουν την ενσωμάτωση ειδικά σχεδιασμένων εμπρός και πίσω αξόνων

υψηλών επιδόσεων.
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Εξαιρετικά ακριβές και μεταβαλλόμενο:

Σύστημα τετρακίνησης M xDrive με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες.

Η καρδιά του επαναστατικού συστήματος μετά-

δοσης κίνησης υψηλών επιδόσεων που κάνει

τώρα το ντεμπούτο του στο δρόμο με το συγκε-

κριμένο όχημα δοκιμών, είναι ένα ηλεκτρικό σύ-

στημα τετρακίνησης M xDrive με τέσσερις

ηλεκτροκινητήρες. Το γεγονός ότι και οι τέσσερις

τροχοί κινούνται ο καθένας από έναν ηλεκτροκι-

νητήρα, ανοίγει εντελώς νέες δυνατότητες για

διαρκώς μεταβαλλόμενη, εξαιρετικά ακριβή και

ταυτόχρονα ταχύτατη κατανομή της ροπής μετά-

δοσης κίνησης. Μέσα σε χιλιοστά του δευτερο-

λέπτου, η ισχύς και η ροπή από τους

ηλεκτροκινητήρες άμεσης απόκρισης μπορεί να

κατανέμεται με τέτοια ακρίβεια, ώστε οι απαιτή-

σεις φορτίου που επικοινωνούνται μέσω του

πεντάλ του γκαζιού να ικανοποιούνται σε ένα

επίπεδο δυναμικής που είναι ανέφικτο με συμ-

βατικά συστήματα μετάδοσης κίνησης.

Αυτό σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να βιώνει εν-

τελώς νέα χαρακτηριστικά απόδοσης ακόμα και

κάτω από εξαιρετικά απαιτητικές συνθήκες,

όπως πολύ δυναμική οδήγηση ή αντίξοες οδικές

συνθήκες. «Η ηλεκτροκίνηση μας ανοίγει εντε-

λώς νέους βαθμούς ελευθερίας για να πετύ-

χουμε τη χαρακτηριστική δυναμική Μ», σχολιάζει

ο Dirk Häcker, Επικεφαλής εξέλιξης της BMW M

GmbH. «Ήδη φαίνεται εφικτό το ότι μπορούμε να

αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες στο μέγι-

στο, ώστε τα σπορ μοντέλα υψηλών επιδόσεων

να συνεχίσουν να προσφέρουν τον χαρακτηρι-

στικό και απαράμιλλο συνδυασμό δυναμικής

συμπεριφοράς, ευελιξίας και ακρίβειας Μ σε ένα

μέλλον με μηδενικές εκπομπές ρύπων».

Το εμπρός τμήμα του αμαξώματος διαθέτει μία προσαρμοσμένη δομή ανάρτησης με γόνατα, που

προέρχεται από τις BMW M3/ M4 για ιδιαίτερα υψηλή στρεπτική ακαμψία σε εξαιρετικά δυναμικές

οδηγικές καταστάσεις. Η διάταξη των ψυγείων βασίζεται επίσης στη διαμόρφωση που έχει αναπτυχ-

θεί για τα σημερινά σπορ αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.



BMW M GMBH 50 χρόνια

Η ακρίβεια κατά τη μεταφορά της ροπής κίνησης

επωφελείται ιδιαίτερα από το ηλεκτρικό σύστημα

τετρακίνησης M xDrive. Οι τέσσερις κινητήρες

συνδέονται με μία κεντρική, ενσωματωμένη μο-

νάδα ελέγχου που παρακολουθεί συνεχώς την

κατάσταση οδήγησης και τις επιθυμίες του οδη-

γού. Η ιδανική μετάδοση ισχύος στο δρόμο υπο-

λογίζεται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου

από τις τιμές που αφορούν τη θέση του πεντάλ

του γκαζιού, τη γωνία διεύθυνσης, τη διαμήκη

και πλευρική επιτάχυνση, τις ταχύτητες των τρο-

χών και άλλες παραμέτρους. Τα σήματα γι’ αυτό

μεταφέρονται γρήγορα και άμεσα μέσω ενός πο-

λύδισκου συμπλέκτη και διαφορικών στα τέσ-

σερα μοτέρ, τα οποία μπορούν να τα υλοποιούν

άμεσα και με ακρίβεια.

Αυτό το είδος ελέγχου δυναμικής συμπεριφοράς

και μετάδοσης κίνησης ωρίμασε πρακτικά μέσα

από προγράμματα εντατικής εξέλιξης και δοκι-

μών, αρχικά σε ψηφιακά μοντέλα και στη συνέ-

χεια σε πάγκους δοκιμών. Για πλήρως

ρεαλιστική εφαρμογή του hardware και του soft-

ware που αναπτύχθηκαν γι’ αυτό το σκοπό, το

πρωτότυπο όχημα δοκιμών βγαίνει τώρα στο

δρόμο. Το εσωτερικό του τετράθυρου coupe

είναι εξοπλισμένο με ένα πλήθος τεχνολογιών

που σχετίζονται με τις μετρήσεις διαφόρων πα-

ραμέτρων, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποι-

ηθούν για τη λεπτομερή ανάλυση κάθε

ολοκληρωμένης οδηγικής κατάστασης. Με αυτό

τον τρόπο, τα θεωρητικά αποτελέσματα για την

τέλεια κατανομή της ροπής μπορούν να συγκρί-

νονται στο εργαστήριο δοκιμών με κυλιόμενο

δρόμο, με τα αντίστοιχα σε πραγματικές συνθή-

κες και να λαμβάνονται υπόψη για περαιτέρω

προγραμματισμό.

Πλήρως ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου 

για δυναμική συμπεριφορά και έλεγχο στην οδήγηση.
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Peugeot

Μπαταρίες Ηλεκτρικών:

Συναρμολόγηση από την

εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών της!

Αυτοί οι ειδικοί αντιπροσωπεύουν την αριστεία καθώς είναι  ειδικά εκπαι-

δευμένοι πριν ενταχθούν στα ευρωπαϊκά εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχα-

νίας στην Ισπανία, τη Σλοβακία και τη Γαλλία. Κάθε μπαταρία ελέγχεται για να

διασφαλιστεί η αξιοπιστία, οι επιδόσεις και ο κύκλος ζωής της.

Η ηλεκτροκίνηση της PEUGEOT επιταχύνεται το

2022 με το νέο 408 που προστίθεται στην γκάμα

των Plug-In Hybrid αυτοκινήτων της μάρκας,

ενισχυμένη επίσης από το νέο 308 και τα 100%

ηλεκτρικά ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Το

2022, η γκάμα των μοντέλων Peugeot είναι

εξηλεκτρισμένη σε ποσοστό μεγαλύτερο από το

70%. Στην Ευρώπη δε, το πρώτο εξάμηνο της

τρέχουσας χρονιάς, 1 στα 4 επιβατικά Peugeot

που ταξινομήθηκαν είναι ηλεκτρικά/υβριδικά.  

Μέχρι το 2025, το 100% της σειράς μοντέλων της

PEUGEOT θα προσφέρει μια ηλεκτροκίνητη έκ-

δοση, και αυτό θα απαιτήσει μια σημαντική αύ-

ξηση στον αριθμό των μπαταριών που παρά-

γονται. Η PEUGEOT εκτιμά ότι θα συναρμολογεί

έως και 10.000 μπαταρίες το μήνα για την

γκάμα των αυτοκινήτων της μέχρι το 2023 και

έως και 7.000 μπαταρίες μηνιαίως για την προ-

ηγμένη σειρά των ελαφρών επαγγελματικών

οχημάτων της.

Χρειάζονται περίπου 60 λεπτά για τους έμπει-

ρους τεχνικούς να συναρμολογήσουν κάθε μο-

νάδα μπαταρίας 50 kWh

(προσυναρμολογημένες κυψέλες και εξαρτή-

ματα). Απαιτούνται 90 λεπτά για τις μεγαλύτερες

μονάδες 75 kWh και η ομάδα υποβάλλει κάθε

Η PEUGEOT παρουσιάζει την ομάδα τεχνικών της που είναι

υπεύθυνοι για τη συναρμολόγηση και τη δοκιμή κάθε μπαταρίας

που μπαίνει στα ηλεκτρικά της επιβατικά (100% ηλεκτρικά ή Plug-

In υβριδικά) και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.
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τεχνολογία

μπαταρία σε μια σειρά κρίσιμων δοκιμών. Επομέ-

νως, κάθε μονάδα είναι εγγυημένη με πολιτική εγ-

γύησης 8 ετών/160.000 χιλιομέτρων για το 70% της

χωρητικότητας φόρτισής της.

Η όλη διαδικασία δοκιμής διαρκεί 15 λεπτά και

είναι υποχρεωτική για να δρομολογηθούν οι μπα-

ταρίες προς την διαδικασία συναρμολόγησης. 

● Η πρώτη δοκιμή προσομοιώνει τη λειτουργία της

μπαταρίας σε ένα όχημα για την επικύρωση της

αξιοπιστίας.

● Ακολουθεί μια δοκιμή η οποία διεγείρει την μπα-

ταρία για την μέγιστη απόδοσή της.

● Η τελευταία δοκιμή είναι μια δοκιμή σφράγισης.

Η μπαταρία συμπιέζεται με αέριο για έλεγχο διαρ-

ροών παρακολουθώντας την απώλεια πίεσης. Μια

σωστή στεγανοποίηση θα αποτρέψει το νερό ή

άλλα στοιχεία να εισχωρήσουν μέσα στις κυψέλες

της μπαταρίας και να θέσουν σε κίνδυνο τον κύκλο

ζωής ή την απόδοσή της.

Εξειδικευμένοι χειριστές εργάζονται στα ειδικά

εργαστήρια συναρμολόγησης μπαταριών σε πέντε

εργοστάσια του Ομίλου Stellantis: Vigo &

Saragossa (Ισπανία), Trnava (Σλοβακία), Sochaux

& Mulhouse (Γαλλία) και σύντομα Hordain (Γαλλία).

Τόσο τα ηλεκτρικά όσο και τα συμβατικά οχήματα

με κινητήρα εσωτερικής καύσης συναρμολογούν-

ται στην ίδια γραμμή.

Οι τεχνικοί που δοκιμάζουν και συναρμολογούν

τις μπαταρίες των οχημάτων PEUGEOT προέρχον-

ται από τα εργοστάσια του Ομίλου Stellantis. Επι-

λέγονται με βάση τις δεξιότητές τους στην

ηλεκτροκίνηση και λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση.

Ως συνέπεια της ενεργειακής μετάβασης και του

αυξανόμενου μείγματος ηλεκτροκίνητων μοντέ-

λων, η PEUGEOT αυξάνει τον αριθμό των τεχνικών

που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τη συ-

ναρμολόγηση και την εργασία σε ηλεκτροκίνητα

οχήματα.
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Mazda2  Hybrid 
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Το νέο Mazda 2 φέρνει για πρώτη φορά την αυτο-
φορτιζόμενη, πλήρως υβριδική τεχνολογία κινη-
τήρων στο εύρος των μοντέλων της Mazda.Το
Mazda 2 Hybrid είναι ένα αυτοφορτιζόμενο, πλή-
ρως υβριδικό όχημα που συνδυάζει έναν τρικύ-
λινδρο βενζινοκινητήρα 1490cc, 93 DIN hp/68kW
με ηλεκτροκινητήρα 59kW για συνολική ισχύ συ-
στήματος 116 DIN hp/85kW. Το νέο υβριδικό αυ-
τοκίνητο της Mazda έχει επιτάχυνση 0-100km/h σε
9,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 175km/h.
Προσφέρει οικονομία καυσίμου συνδυασμένου
κύκλου με μέτρηση WLTP μόνο με 3,8-4,0 l/100km
και εκπομπές CO2 μόλις 87-93g/km (εξαρτάται από
το μέγεθος του τροχού 16΄΄ή 15΄΄).
Κατά την εκκίνηση, το όχημα λειτουργεί αυτόματα
σε λειτουργία EV, προσφέροντας ομαλή, απρόσκο-
πτη και αθόρυβη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση σε
αστικά περιβάλλοντα, με μηδενικές εκπομπές CO2,
NOx και σωματιδίων. Κατά την κανονική οδήγηση,
η κατανομή ισχύος ρυθμίζεται μεταξύ του βενζινο-
κινητήρα και του ηλεκτροκινητήρα για βέλτιστη
απόδοση και την καλύτερη δυνατή απόδοση καυ-
σίμου. Κατά την επιβράδυνση και την πέδηση, η
κινητική ενέργεια ανακτάται ως ηλεκτρική ενέρ-
γεια για αποθήκευση στη μπαταρία υψηλής από-
δοσης.
Το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας ρυθμίζεται συ-

νεχώς μέσω μιας γεννήτριας που κινείται από τον
κινητήρα, για να εξαλείψει οποιαδήποτε ανάγκη
επαναφόρτισης του συστήματος από εξωτερική
πηγή.Αν και είναι ένα compact όχημα Β κατηγο-
ρίας, το μακρύ μεταξόνιο 2.560mm του νέου

Mazda2 Hybrid προσφέρει άνεση για έως και τέσ-
σερις ενήλικες επιβάτες, καθώς και 286 λίτρα
χώρου αποσκευών. Είναι διαθέσιμο σε όλη την
Ευρώπη, με τρεις εναλλακτικές επιλογές -Mazda2
Hybrid Pure, Mazda2 Hybrid Agile και Mazda2 Hy-
brid Select- ενώ διαθέτει και τη μέγιστη βαθμολο-
γία πέντε αστέρων Euro- NCAP crashworthiness
rating.Το νέο Mazda2 Hybrid είναι το τελευταίο
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας συνεργασίας με-
ταξύ της Mazda Motor Corporation και της Toyota
Motor Corporation.Είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό
αυτοκίνητο για τη Mazda στο πλαίσιο της δέσμευ-
σης της εταιρείας να εκπληρώσει τους στόχους
που ορίζονται στο ́ Sustainable Zoom-Zoom 2030’,
το μακροπρόθεσμο όραμά της για τεχνολογική
ανάπτυξη. Ειδικά, σύμφωνα με τη Συμφωνία του
Παρισιού - στόχος της είναι να μειώσει τις μέσες
εκπομπές CO2 well-to-wheel κατά 50% έως το
2030 και, επιταχύνοντας την ηλεκτροδότηση του
στόλου της, να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα
έως το 2050. Παράλληλαθα συνεχίσει να διατίθεται
κανονικά και η βασικη εκδοση. Έτσι η MAZDA
πλέον προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές
στα αυτοκίνητα πόλης,  με το Mazda 2 να κατα-
σκευάζεται στην Ιαπωνία και να είναι διαθέσιμο με
μηχανικό κιβώτιο ΜΤ και κινητήρα  MHybrid Sky-
activG90 ενώ το Mazda2 Hybrid να είναι διαθέσιμο
αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων ΑΤ
και πλήρη υβριδική τεχνολογία. Το σημαντικό είναι
ότι και με τις 2 επιλογές ο πελάτης δεν θα πληρώνει
τέλη κυκλοφορίας και θα μπορεί να κυκλοφορεί
ελεύθερα στο δακτύλιο καθημερινά.

Mazda2  Hybrid 

Η Mazda παρουσιάζειτο πρώτο της 
πλήρως υβριδικό αυτοκίνητο

■ Mazda2 Hybrid με πλήρες υβριδικό σύστημα αυτοφόρτισης – WLTP
οικονομία καυσίμου 3.8-4.0l/100km και εκπομπές CO2 87-93 g/km
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■ Το γαλλικό μοντέλο, στην αμιγώς ηλεκτρική του εκδοχή, έχει να προβάλλει, 

μεταξύ άλλων και τις πιο ελαφριές πόρτες, προς όφελος της κατανάλωσης.

Οι πατέντες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας ήταν πάντα ο «καθρέπτης» 

καινοτόμων εξελίξεων, που εφαρμόζονταν και εφαρμόζεται στα νέα μοντέλα. 

ηλεκτροκίνηση

Megane 

E-TECH Electric

Με καινοτόμες πατέντες

Megane E-TECH Electric
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Σήμερα, η Renault παρουσιάζει το νέο νέο

Megane E-TECH Electric – το πρώτο μοντέλο της

εποχής Nouvelle Vague της Renault –  που κερ-

δίσει τα φώτα της δημοσιότητας στον κλάδο του,

χάρη στην ενσωμάτωση σημαντικών καινοτο-

μιών. Όπως αναφέρει η γαλλική φίρμα στο νέο

ηλεκτρικό μοντέλο έχουν εφαρμοστεί πάνω από

300 πατέντες , που αφορούν τη σχεδίαση του αυ-

τοκινήτου αλλά και στην πρωτοποριακή πλατ-

φόρμα του. Μια από αυτές αφορούν και το Τμήμα

Μηχανικών Παραγωγής και Πρωτότυπων Οχημά-

των, όπου μέσω καινοτομιών κατάφεραν να κά-

νουν ελαφρύτερη την πόρτα του χώρου

αποσκευών.

Για να συμβεί αυτό, η  νέα πίσω πόρτα του

Megane E-TECH Electric είναι τεχνικά πιο απλή

από πριν. Συγκεκριμένα, το νέο γαλλικό μοντέλο

προσφέρεται με ένα νέο τρόπο έγχυσης από πλα-

στικό, ενώ, ορισμένα μεταλλικά στηρίγματα δεν

χρειάζονται πλέον. Το γεγονός, ότι οι πόρτες του

νέου μνοτέλο απαιτούν λιγότερα εξαρτήματα, ήταν

και αυτό που συνέβαλαν ώστε να είναι πιο ελα-

φριά. Σαφώς, το μεγάλο κέρδος, από την απομεί-

ωση του βάρους της πόρτας – αλλά και σε άλλα

σημεία του  Megane E-TECH  - εστιάζεται στον πε-

ριορισμό της κατανάλωσης, του αυτοκινήτου.

Οι πλαστικές πόρτες του χώρου των αποσκευών

χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στα μον-

τέλα της Renault, συμβάλλοντας στη μείωση του

συνολικού βάρους του αυτοκινήτου.



36 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● αύγουστος 2022

 

ηλεκτροκίνηση

Οι πλαστικές πόρτες του χώρου των αποσκευών χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στα μοντέλα της Renault,

συμβάλλοντας στη μείωση του συνολικού βάρους του αυτοκινήτου.Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Megane E-TECH βα-

σίζεται πάνω στην πλατφόρμα CMF-EV η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα, το ισχυρότερο

ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει έως 218 ίππους ενώ,η αυτονομία του ξεπερνά τα 450 χλμ.

Megane E-TECH Electric
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Το γεγονός, ότι οι πόρτες του νέου μνοτέλο απαι-

τούν λιγότερα εξαρτήματα, ήταν και αυτό που συ-

νέβαλαν ώστε να είναι πιο ελαφριά. Σαφώς, το

μεγάλο κέρδος, από την απομείωση του βάρους

της πόρτας – αλλά και σε άλλα σημεία του

Megane E-TECH  - εστιάζεται στον περιορισμό

της κατανάλωσης, του αυτοκινήτου.

Οι πλαστικές πόρτες του χώρου των αποσκευών

χρησιμοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια στα μον-

τέλα της Renault, συμβάλλοντας στη μείωση του

συνολικού βάρους του αυτοκινήτου.

Το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Megane E-TECH βασί-

ζεται πάνω στην πλατφόρμα CMF-EV η οποία έχει

σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά μοντέλα,

το ισχυρότερο ηλεκτρικό μοτέρ αποδίδει έως 218

ίππους ενώ,η αυτονομία του ξεπερνά τα 450 χλμ.

Megane E-TECH Electric

■ Καινοτομίες ...δύο αιώνων
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NISSAN X-TRAIL
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Το Nissan X-Trail , όντας το μεγάλο SUV της φίρμας, που είχε

αναδείξει πριν από 22 χρόνια τον σκληροτράχηλο χαρακτήρα του,

τις εκτός δρόμου επιδόσεις του και την άνεση του σαλονιού του,

πατάει στη νέα δεκαετία, με αξιώσεις, πιο σύγχρονο προφίλ, πε-

ρισσότερα συστήματα τεχνολογίας και κορυφαίο εξοπλισμό. Η ια-

πωνική φίρμα συστήνει το νέο μοντέλο, ξεκινώντας από την

ιαπωνική αγορά, ενώ, σύντομα θα «κατέβει» στην αρένα της Ευ-

ρώπης. Στην Ελλάδα, το νέο X-Trail αναμένεται να κυκλοφορήσει

το φθινόπωρο. Σήμερα, το νέο μοντέλο εγκαινιάζει την τέταρτη

γενιά, με περισσότερες τεχνολογίες αιχμής.

Στην εξωτερική του εμφάνιση το ιαπωνικό μοντέλο φέρει τη νέα

σχεδιαστική γραμμή και χαρακτηριστικά που συνεχίζουν αναδει-

κνύουν τα off-road χαρακτηριστικά του.

Επίσης, το νέο  X-Trail «πατάει» σε μια νέα πλατφόρμα, η οποία

συνέβαλε ώστε να απομειωθεί και το βάρος του μοντέλου, ενώ,

προσφέρει περισσότερη ακαμψία.  Το νέο SUV είναι διαθέσιμο

με το υβριδικό σύστημα e-POWER δεύτερης γενιάς, ενώ μπορεί

να εξοπλιστεί και με το τετρακίνητο υβριδικό σύστημα e-4ORCE

προσφέροντας του περισσότερες εκτός δρόμου ικανότητες. Το

νέο υβριδικό σύστημα e-4ORCE έχει ως ...πρωταγωνιστή δύο

ισχυρούς ηλεκτροκίνητες, έναν σε κάθε άξονα, που του προσφέ-

ρουν τετρακίνηση.

>> Με οδηγό την 
μακρόχρονη εμπειρία
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Δύο δεκαετίες το X-Trail διδάσκει 

την εκτός δρόμου οδήγηση, 

σήμερα, η νέα γενιά κάνει

πρεμιέρα στην τεχνολογική υπεροχή. 
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Το νέο υβριδικό σύστημα e-4ORCE έχει ως ...πρωταγωνιστή δύο ισχυρούς

ηλεκτροκίνητες, έναν σε κάθε άξονα, που του προσφέρουν τετρακίνηση.
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■ Πλούσιο τεχνολογικά

Το νέο X-Trail έχει ένα νέο εσωτερικό, που θυμίζει

αρκετά το νέο Qashqai. Και σε αυτή τη γενιά η

άνεση και η πρακτικότητα δεσπόζουν, ενώ, πλέον

ο οδηγός έχει στη διάθεση του ψηφιακό πίνακα ορ-

γάνων, 12,3 ιντσών, τοο head-up display μεγέθους

10,8", που «φανερώνει» αρκετές λειτουργίες στο

παρμπρίζ του οχήματος, ώστε να μην αποσπάται η

προσοχή του οδηγού κ.α. . Δίπλα από το ψηφιακό

ταμπλό, υπάρχει η οθόνη αφής διαγωνίου 12,3" που

φιλοξενεί το σύστημα πολυμέσων, με όλο το πακέτο

συνδεσιμότητας.

Στα νέα του συστήματα ξεχωρίζει η κάμερα 360°, οι

προβολείς LED, το adaptive cruise control, που ου-

σιαστικά διατηρεί αυτόματα την απόσταση του οχή-

ματος από το προπορευόμενο αυτοκίνητο αλλά και

άλλα συστήματα που φροντίζουν να αποφεύγουν

έκτακτες και επικίνδυνες καταστάσεις.

Στην Ευρώπη το νέο X-Trail – όπως και στην Ελ-

λάδα – θα προσφέρεται με υβριδικά συστήματα, για

μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου και μειωμένες εκ-

πομπές ρύπων.
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SONO SION
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Ηλεκτρικό με
...φωτοβολταϊκά!

Συγκεκριμένα, η προηγμένη φίρμα από την Σκανδι-

ναβία έδωσε στη δημοσιότητα την έκδοση παραγω-

γής του Sion, που θα μπορεί να κινείται ηλεκτρικά

αλλά και να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, χάρη στα

ηλιακά πάνελ. Επίσης, παρουσίασε και ένα ηλιακό

κιτ, που μπορεί να τοποθετηθεί σε αστικά λεωφορεία.

Ειδικότερα, το κιτ διαθέτει 8 τ.μ φωτοβολταικά ισχύος

1,4 kW με το ρεύμα που παράγει να τροφοδοτεί διά-

φορα υποσυστήματα ενός αστικού λεωφορείου,

όπως η θέρμανση ή ο κλιματισμός. Σύμφωνα με τη

φίρμα, το όφελος , σε σύγκριση με ένα λεωφορείο

ντίζελ είναι τεράστιο. Το συγκεκριμένο ηλιακό κιτ

μπορεί να εξοικονομήσει 1.500 λίτρα ντίζελ , ήτοι 4

τόνοι εκπομπών CO2 ανά λεωφορείο κάθε χρόνο.

Όσον αφορά το Sion κινείται με έναν ηλεκτροκινη-

τήρα 120 kW (163 ίππων) ενώ, η ροπή του σκαρφα-

λώνει στα 270 Nm. Σαφώς, η ειδοποιός διαφορά σε

σχέση με ένα συμβατικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο, είναι

τα 456 φωτοβολταϊκά στοιχεία, που υπάρχουν στην

οροφή του και μπορούν να εξασφαλίσουν 35 χλμ αυ-

τονομίας ανά μέρα. Η συνολική του αυτονομία αγγίζει

τα 305 χλμ.  Σε επιδόσεις, τα 0-100 χλμ/ώρα τα πιάνει

σε 9 δευτερόλεπτα, έχοντας τελική ταχύτητα 140

χλμ/ώρα.

SONO
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H Sono Motors εξειδικεύεται 

στα προηγμένα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

και ιδίως στα οχήματα, που μπορούν να

χρησιμοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια. 
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Πρόσω ολοταχώς για το αυτοκίνητο της

Έχουν περάσει επτά χρόνια, από τότε που η Apple ξεκίνησε να μελετά ένα μεγαλεπήβολο πρότζεκτ: Την είσοδο
της στον κόσμο της αυτοκίνησης. Από το 2015 έως και σήμερα, ο μεγάλος κολοσσός τεχνολογίας έχει προβεί
σε μερικά, μικρά βήματα επενδύσεων, αλλά, η ίδια η φίρμα συνεχίζει να φανερώνει τις προθέσεις της, ότι,
βλέπει με θετική ματιά την κατασκευή ενός αυτοκινήτου, που θα εντυπωσιάσει τόσο με την με την τεχνολογική
του καινοτομία, όσο και με την ηλεκτροκίνηση που θα εφαρμόζει.  
Μάλιστα, προσφάτως, η Apple προσέλαβε και έναν μάνατζερ από την Lamborghini, τον Λουίτζι Ταραμπορέλι,
που έχει βάλει το χεράκι του σε αρκετά πρότζεκτ της ιταλικής φίρμας με τα σπορ αυτοκίνητα – όπως είναι η
Huracan κ.α.

APPLE
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Ένα στέλεχος της Lamborghini έχει εγκατασταθεί στο στρατηγείο της Apple,

με στόχο να συμβάλλει στο μεγαλεπήβολο όνειρο της να μπει στον χώρο του

αυτοκινήτου με ένα νέο μοντέλο έως το 2025.



αύγουστος 2022 ● επισκευαστής αυτοκινήτου ● 45

APPLE CAR

Ο συγκεκριμένος Ιταλός είναι ειδικός σε θέματα που
αφορούν την εξέλιξη αμαξωμάτων. Ο Ταραμπορέλι
αποχώρησε από τη Lamborghini και τη τη θέση του
ως υπεύθυνος Έρευνας και Εξέλιξης στον τομέα των
ενώ, εξειδικεύετε στην εξέλιξη και τη ρύθμιση της
ανάρτησης και των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγ-
χου συμπεριφοράς του αυτοκινήτου.
Σαφώς, η Apple παρόλο που ήθελε εξ αρχής να προβεί
στην κατασκευή ενός αυτοκινήτου χωρίς τη αρωγή
άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών, τελικώς, πριν από αρ-
κετούς μήνες, ζήτησε τη βοήθεια σημαντικών αυτοκι-
νητοβιομηχανιών, όπως είναι της Hyundai, την Nissan,
και της Toyota. Όμως καμία από τις παραπάνω εται-
ρείες δεν προχώρησε σε κάποια συνέργεια με την
Apple. Σαφώς, τα νεότερα από την Παγκόσμια ειδησε-
ογραφία, που αφορούν την αυτοκινητοβιομηχανία φα-
νερώνουν μια πρόθεση της Apple να προχωρήσει
μόνο της την ανάπτυξη ενός αυτοκινήτου, που θα κερ-
δίσει τα φώτα της δημοσιότητας μόλις παρουσιαστεί.
Σήμερα, ο ιαπωνικός κολοσσός βρίσκεται σε τροχιά
αναζήτησης συνεργασίας με προμηθευτές ανταλλακτι-

κών κ.α. Στον τομέα των εφαρμογών και των λοιπών
συστημάτων η Apple δείχνει να μην έχει κάποια προ-
βλήματα, μιας και θα καπηλευτεί πλήρως την εμπειρία
της σε αυτόν τον τομέα. Σήμερα, η Apple προσφέρει το
CarPlay, το σύστημα το οποίο εφοδιάζει τα περισσότερα
πλέον νέα αυτοκίνητα, για σύνδεση με το τηλέφωνο και
συνεπώς επικοινωνία και ψυχαγωγία. Το πότε θα κυ-
κλοφορήσει το νέο της μοντέλο παραμένει άγνωστο.
Φήμες αναφέρουν ότι η Αpple επιθυμεί να παρουσιά-
σει το πρώτο της μοντέλο το 2025. Πάντως, ο CEO της
Toyota, ο Ακίο Τογιόντα είχε αναφέρει, ότι όσοι επιθυ-
μούν να προχωρήσουν στην κατασκευή αυτοκινήτων
και δεν ανήκουν στον κόσμο της αυτοκινητοβιομηχα-
νίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μιας και
η κατασκευή αυτοκινήτου δεν είναι το μόνο που θα
πρέπει να γνωρίζουν, αφού, η υποστήριξη μετά την
πώληση είναι ακόμη πιο σημαντική και θα πρέπει να
είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των
μελλοντικών αγοραστών τους. O Tογιόντα άφησε να
εννοηθεί ότι, η κατασκευή αυτοκινήτου δεν είναι τόσο
εύκολη όσο η κατασκευή κινητών.



Mercedes-Benz Ελλάς: 

Νέος ιδιοκτήτης, στα χέρια του  

Ελβετικού Όμιλου Emil Frey Group

Η Mercedes-Benz Ελλάς, ως το πιο πρόσφατο μέλος του
Emil Frey Group, του επί σειράς ετών μεγαλύτερου Δι-
κτύου Διανομής οχημάτων στην Ευρώπη με πάνω από
620.000 πωλήσεις το 2021,  εισέρχεται από το 1ο τρίμηνο
του 2023 σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης στην Ελληνική αγορά
αυτοκινήτου και σχεδιάζει να ενισχύσει ακόμα περισσό-
τερο την ανταγωνιστική της θέση, σε μια περίοδο όπου ο
κλάδος της αυτοκίνησης μετασχηματίζεται. Για να διασφα-
λιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο καθεστώς, η αλ-
λαγή της ιδιοκτησίας θα ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο
του 2023.   
Επιπλέον, διατηρείται στο ακέραιο η δέσμευση της Mer-

cedes-Benz για προσφορά άριστης εμπειρίας πελατών
που σε συνδυασμό με τα κορυφαία προϊόντα και τις υπη-
ρεσίες της μάρκας έχει διακρίνει τη Mercedes-Benz ως
μια από τις πολυτιμότερες και πλέον αξιοθαύμαστες εμπο-
ρικές επωνυμίες στην Ελληνική αγορά, ανεξαρτήτως κλά-
δου. Οι πελάτες της μάρκας θα συνεχίσουν να
απολαμβάνουν τις ίδιες εξαιρετικές υπηρεσίες πωλήσεων
και τεχνικής εξυπηρέτησης της Mercedes-Benz σε όλα τα
ήδη γνωστά σημεία,  καθώς η εταιρεία θα μεταβιβαστεί
συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων συμβολαίων
Εξουσιοδοτημένων Διανομέων & Επισκευαστών και του
συνόλου του προσωπικού της.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που γινόμαστε στρατηγικός εταίρος της Emil Frey AG και δεσμευόμαστε να υποστηρίζουμε

και να επιταχύνουμε τη συνεχή ανάπτυξή της. Η Emil Frey AG είναι αναμφίβολα ηγέτης στον τομέα της εμπορίας αυτοκι-

νήτων και είμαστε βέβαιοι ότι η Mercedes-Benz Ελλάς, ως το πιο πρόσφατο μέλος της, θα ισχυροποιήσει ακόμη περισσό-

τερο την ηγετική της θέση στην πολυτελή κατηγορία στην Ελλάδα και θα συνεχίζει να διαμορφώνει τις τάσεις στον ραγδαία

μεταβαλλόμενο χώρο της αυτοκίνησης».

Ο κος Gerhard Schuermann, CEO του Frey Group δήλωσε:

"Είμαστε περήφανοι που επιλεχτήκαμε ως ο έμπιστος συνεργάτης για τη Διανομή των Επιβατηγών και Ελαφρών Επαγ-

γελματικών οχημάτων Mercedes-Benz και smart,  καθώς και των Φορτηγών και Λεωφορείων της Daimler Trucks στην

Ελλάδα. Μαζί με το έμπειρο προσωπικό της Mercedes-Benz Ελλάς, είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε την

επιτυχημένη της πορεία, θα αναπτυχθούμε και θα αναβαθμίσουμε περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών για αυτά τα

εξαιρετικά προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και πολυτέλειας".   

• Η αλλαγή ιδιοκτησίας θα επιτρέψει στην Mercedes-Benz Ελλάς να συνεχίσει κάτω από μια επιχειρηματική

στέγη την επιχειρησιακή λειτουργία των Επιβατηγών και Ελαφρών Επαγγελματικών οχημάτων Mercedes-Benz

και smart, των Φορτηγών Mercedes-Benz και Fuso καθώς και των Λεωφορείων Mercedes-Benz και Setra

στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ο πρώην όμιλος Daimler AG έχει χωριστεί από τον Δεκέμβριο του 2021 σε δύο

ανεξάρτητους Ομίλους (Mercedes-Benz Group AG και Daimler Truck Holding AG).
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Ο κος Ιωάννης Καλλίγερος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Mercedes-Benz Ελλάς δήλωσε:






