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Δ
εν θα ήταν παράδοξο να χωρίζαμε την 
εποχή της αυτοκίνησης σε προ- και μετα-
Dieselgate. Το σκάνδαλο μέτρησης των 
ρύπων άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για 

τους ελέγχους στη μέτρηση των εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα στα οχήματα, ανάγκασε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει αυστηρότερα μέτρα 
ωθώντας σε καθαρότερους κινητήρες, τον κατανα-
λωτή να γίνεται πιο καχύποπτος όσον αφορά το τί 
κινητήρα αγοράζει αλλά και την ευκαιρία στα υβρι-
δικά και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να πάρουν τον 
αέρα και την πρωτιά.
Και αν ο Έλον Μασκ έχει μετατραπεί σε γκουρού 
της ηλεκτροκίνησης, οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
βάζουν τα δυνατά τους να καθαρίσουν την ατμό-
σφαιρα από ρύπους και να δείξουν την ευαισθησία 
τους στην «πράσινη αυτοκίνηση».

Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση στρέφεται και 
στην ασφαλή οδήγηση, επιβάλλοντας στις αυτοκι-
νητοβιομηχανίες την εφαρμογή ηλεκτρικών συστη-
μάτων παθητικής ασφάλειας, όπως ο περιορισμός 
του ορίου ταχύτητας αλλά και η εν μέρει αυτόνομη 
οδήγηση.
Το τελευταίο σύστημα, το οποίο εφαρμόζεται ήδη 
πιλοτικά σε μερικές χώρες στο εξωτερικό, αποτελεί 
φυσική εξέλιξη της αυτοκίνησης, η οποία σε μερικά 
χρόνια θα μετατραπεί σε ένα πλήρες αυτόνομο 
σύστημα οδήγησης το οποίο δε θα χρειάζεται ούτε 
την επέμβαση του οδηγού, αλλά ούτε και τα ανθρώ-
πινα λάθη τα οποία κατά 90%, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευθύνονται για την 
πρόκληση οδικών συγκρούσεων.

ΜΑρΙνΟΣ ΠΑυΛΙΚΚΑΣ

Το μέλλον είναι ηλεκτρικό και αυτόνομο
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Αυστηρότερα όρια για τα ντιζελοκίνητα 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Καθαρότερες οδικές μεταφορές επιβάλλει το 
Συμβούλιο Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει ότι μέχρι 
το 2030 τα νέα οχήματα θα εκπέμπουν ένα 

τρίτο λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Βάσει σχετικού 
κανονισμού που εκδόθηκε πρόσφατα, το Συμβούλιο 
ενέκρινε κανόνες για καθαρότερες οι οδικές μεταφο-
ρές με βάση αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα σε αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγ-
γελματικά οχήματα, με στόχο να πλησιάσει περισσό-
τερο στην επίτευξη των κλιματικών της στόχων και θα 
εξασφαλίσει τη συμβολή της αυτοκινητοβιομηχανίας 
στις προσπάθειες να μειωθούν οι εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου. Ο κανονισμός επιδιώκει τη μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από το 2030, 
κατά 37,5% σε νέα αυτοκίνητα και κατά 31% σε νέα 
ημιφορτηγά σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. Από 
το 2025 έως το 2029, τόσο τα αυτοκίνητα όσο και τα 
ημιφορτηγά θα πρέπει να εκπέμπουν 15% λιγότερο 
CO2. Οι στόχοι αυτοί αφορούν τον συνολικό στόλο 
ολόκληρης της ΕΕ. Η προσπάθεια μείωσης των εκπο-
μπών CO2 θα κατανεμηθεί μεταξύ των κατασκευαστών 
με βάση τη μέση μάζα του στόλου οχημάτων τους.

Τέλος τα ντιζελοκίνητα στη Στουτγκάρδη
Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου για τις μετρήσεις 
των εκπομπών ρύπων στους κινητήρες ντίζελ (το γνω-
στό και ως Dieselgate), πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις 
εντατικοποίησαν τις προσπάθειές τους για περιορισμό 
ή και απαγόρευση των ντιζελοκίνητων οχημάτων και 
κυρίως στα κέντρα. Η τάση που επικρατεί στη γηραιά 
ήπειρο και εφαρμόζεται σταδιακά σε πολλές πόλεις, 

στοχεύει και στον περιορισμό των αρνητικών συνε-
πειών που επιφέρουν επικίνδυνοι ρύπου που εκπέ-
μπουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης στον ανθρώ-
πινο οργανισμό αφού οι μεγάλες ποσότητες οξειδίων 
του αζώτου ενοχοποιούνται για πιθανές καρκινογενέ-
σεις. Την ίδια στιγμή η μείωση εκπομπής ρύπων διοξει-
δίου του άνθρακα παραμένει υψηλά στους στόχους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την προστασία του 
περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα 
αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται οι Ευρωπα-
ϊκές πόλεις να αντιμετωπίσουν, η πρωτεύουσα της 
Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου έχουν την έδρα τους οι 
Mercedes-Benz και η Porsche, από την 1η Απριλίου 
έθεσε απαγόρευση στην κίνηση και τη στάθμευση οχη-
μάτων με κινητήρα ντίζελ τεχνολογίας Euro 4.
Στην απαγόρευση εντάσσονται και οι ιδιοκτήτες αυτο-
κινήτων που κατοικούν στην πόλη, ενώ μέσα στο 2019 
αναμένεται και παρόμοια απόφαση για τους κινητήρες 
τεχνολογίας Euro 5. Παράλληλα, κι άλλες μεγάλες 
Ευρωπαϊκές πόλεις, ξεκινώντας από το κέντρο τους, 
επιβάλλουν είτε αντικίνητρα, είτε απαγορεύσεις για τη 
χρήση ντιζελοκίνητων οχημάτων με στόχο την καθο-
λική απαγόρευσή τους. Δραστικά μέτρα έλαβε και η 
Μαδρίτη, η οποία τον περασμένο Νοέμβριο καθόρισε 
μία ζώνη έκτασης πέραν των 470 στρεμμάτων στο 

κέντρο της, ως περιοχή αποκλειστικής χρήσης ηλε-
κτροκίνητων ή οχημάτων τύπου PHEV με δυνατότητα 
κίνησης με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχι-
στον για 40χλμ/ώρα.

Ενισχύουν τη θέση τους τα οικολογικά 
αυτοκίνητα
Αφενός ο περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα με τη σταδική απαγόρευση αλλά και επιβολή 
περισσότερων φόρων για ντιζελοκίνητα οχήματα και 
αφετέρου η στροφή των ιδίων των αυτοκινητοβιο-
μηχανιών σε καθαρότερους κινητήρες οδήγησε στη 
σταδιακή αύξηση στις πωλήσεις των υβριδικών και 
ηλεκτροκίνητων μοντέλων. Το 2018 στην ευρωπαϊκή 
αγορά πωλήθηκαν περίπου 190.000 αμιγώς ηλε-
κτρικά αυτοκίνητα (EVs) και, σχεδόν, 155 χιλιάδες 
υβριδικά plug-in μοντέλα. Κατά το 2019 ο αριθμός 
αυτός αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα και εκτι-
μάται να φτάσει τις 300 χιλιάδες για τα ηλεκτρικά και 
τις 250 χιλιάδες για τα υβριδικά plug-in, ενώ μέχρι 
το 2020 οι πωλήσεις οικολογικών μοντέλων στην 
Ευρώπη αναμένεται να ξεπεράσουν το ένα εκατομμύ-
ριο. Την τάση θα ενισχύσουν και οι ίδιες οι αυτοκινη-
τοβιομηχανίες οι οποίες αναγκάζονται να παρέχουν 
περισσότερους «καθαρούς» κινητήρες, αφού από το 
2020 η Ε.Ε. θα ξεκινήσει την επιβολή κυρώσεων εάν 
δεν έχουν φτάσει στον καθορισμένο μέσο όρο CO2 
που εκπέμπουν συνολικά τα μοντέλα της γκάμας τους. 
Η στροφή προς οικολογικά αυτοκίνητα διαφαίνεται 
και από τις ίδιες αυτοκινητοβιομηχανίες. Κατά το 2018 
μόλις 18 αμιγώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα πωλού-
νταν στην Ευρώπη, αριθμός που θα αυξηθεί σε 24 το 
2019 και σε 48 το 2020. Ο αριθμός των υβριδικών 
plug-in που πωλούνταν το 2019 ανερχόταν σε 27, 
φέτος θα διπλασιαστεί σε 48 και το 2020 αναμένεται 
να αυξηθεί στα 100.

ΜΑρίΝΟΣ ΠΑυΛίΚΚΑΣ

37,5% λιγότερό CO2 από τα αυτόκινητα μεχρι τό 2030

Οι αυτΟκινητΟβιΟμηχανιες 
αναγκαζΟνται να παρεχΟυν 

περιςςΟτερΟυς «καθαρΟυς» 
κινητηρες, αφΟυ απΟ τΟ 

2020 η ε.ε. θα ξεκινηςει την 
επιβΟλη κυρώςεών.

θεμα

AυTO
κινηΣη
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Hταν πριν από ακριβώς πενήντα χρόνια όταν 
ο αείμνηστος Χριστόφορος Καποδίστριας 
αποφάσιζε να αφήσει την εργασία του 
στην αντιπροσωπεία της Volkswagen στην 

Κύπρο, ιδρύοντας μια μικρή εταιρεία ανταλλακτικών 
αυτοκινήτων, προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το 
ζην για την οικογένεια του. 
Μισό αιώνα αργότερα οι δύο του υιοί, Κωνσταντίνος 
και Μάριος, ηγούνται της εταιρείας η οποία κατέχει 

ηγετική θέση στο aftermarket, εισάγοντας και δια-
νέμοντας στην κυπριακή αγορά υψηλής ποιότητας 
ανταλλακτικά, ελαστικά, λιπαντικά και επαγγελμα-
τικά εργαλεία. Της εταιρείας που απέσπασε τον τίτλο 
«Εταιρεία της Χρονιάς» σε απονομή σχετικών βρα-
βείων για το 2018.
Το πρώτο κατάστημα Καποδίστριας άνοιξε στην 
Παλλουριώτισσα, στις 3 Μαρτίου 1969. Αρχικά ο 
Χριστόφορος Καποδίστριας εισήγαγε ανταλλακτικά 
για αυτοκίνητα μάρκας Volkswagen, αλλά σύντομα 
επέκτεινε την γκάμα πετυχαίνοντας την αντιπρο-
σώπευση στην κυπριακή αγορά εργοστασίων που 
παρήγαγαν εξοπλισμό πρώτης εφαρμογής για ορι-

σμένες από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες 
του κόσμου. Τέτοια εργοστάσια ήταν η «Motorservice 
International» που έφτιαχνε τα «K.S. Pistons» 
τα οποία χρησιμοποιούσε στα αυτοκίνητά της η 
Mercedes, ενώ το ίδιο εργοστάσιο προμήθευε με 
γνήσια ανταλλακτικά αυτοκινητοβιομηχανίες όπως 
Volkswagen, Porsche και Ford. Σύντομα στη γκάμα 
εντάσσονται προϊόντα του Ομίλου «Schaeffler» και 
της «ZF Friedrichshafen», δύο κολοσσιαίων γερμανι-
κών εταιρειών.
Το 1977 η εταιρεία μετακομίζει σε νέο κατάστημα 
ενώ ήδη λειτουργεί και κατάστημα στη Λάρνακα. Η 
επόμενη δεκαετία βρίσκει την Καποδίστριας με κατα-

Κρατάει την Κύπρο σε Κίνηση 
γιΑ 50 χρόνιΑ

ΜΑρίνΟΣ ΠΑυΛίΚΚΑΣ

Η μικρΗ εταιρεια ανταλλακτικών που ιδρυσε το 1969 ο αειμνΗστοσ 
Χριστοφοροσ καποδιστριασ, κατεΧει σΗμερα ΗγετικΗ θεσΗ στο aftermarket

Το καΤασΤημα σΤη Λαρνακα Το 1995.

Το δεύΤερο καΤασΤημα σΤην ισΤορια Τησ 
εΤαιρειασ, πού Την σΤεγασε εωσ Το 1995.

Το καΤασΤημα σΤην 
παφο Το 1997.  

παρουΣΙαΣΗ

aυtO
κινΗσΗ
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στήματα σε Λεμεσό και Πάφο, ενώ μεγάλο σταθμό 
αποτελεί το 1995 και η μετακόμιση στο κατάστημα 
τριών επιπέδων στο Καϊμακλί, όπου η εταιρεία στεγά-
ζεται έως σήμερα. 
Η οξυδέρκεια, η μεθοδικότητα αλλά και η διορατικό-
τητα του Χριστόφορου Καποδίστρια, που τον έκαναν 
μοναδικό στο είδος του, έφεραν την Χρ. Καποδίστριας 
& Υιοί Λτδ, στην κορυφή των εταιρειών ανταλλακτι-
κών στην Κύπρο. 
To 1995 εντάσσεται στην εταιρεία ο σημερινός Co 
– CEO Κωνσταντίνος Καποδίστριας και έναν χρόνο 
αργότερα ο αδελφός του Μάριος.
Το 2011 η Καποδίστριας επιτυγχάνει την αντιπροσώ-
πευση των προϊόντων της «Robert Bosch GmbH», 
συμφωνία που αποτελεί άλλον ένα σταθμό στην 
ιστορία της. Ορόσημο αποτελεί επίσης η ένταξή της 
το ίδιο έτος στον Οργανισμό «TEMOT International», 
ως ισότιμο μέλος και μέτοχος. Πρόκειται για το μεγα-
λύτερο διεθνή συνασπισμό εταιρειών που δραστηρι-
οποιούνται στο χώρο του aftermarket. 
Το 2012 μπαίνει στην αγορά των ελαστικών με τα 
«Sailun Tyres». Σήμερα έχει τη μεγαλύτερη γκάμα 
ελαστικών στην Κύπρο με δέκα μάρκες, ανάμεσά 
τους «Hankook», «Goodyear» και «Dunlop», που 
παράγουν ελαστικά πρώτης εφαρμογής για μερικές 
από τις πιο σπουδαίες αυτοκινητοβιομηχανίες του 
κόσμου. 

H απροσδόκητη απώλεια μετά από τραγικό ατύχημα 
του CEO της εταιρείας Χριστόφορου Καποδίστρια το 
2013, έριξε ένα βαρύ το φορτίο στους ώμους των 
διαδόχων του Κωνσταντίνου και Μάριου, οι οποίοι 
ανέλαβαν το τιμόνι της εταιρείας απροετοίμαστα, υπό 
το βάρος της απώλειας του πατέρα τους και εν μέσω 
της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, που οδήγησε 
σε κατάρρευση σημαντικό μέρος του τραπεζικού 
τομέα. Η Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ όχι μόνο δεν 
ανέκοψε πορεία, αλλά πέτυχε να μην χαθεί ούτε μια 
θέση εργασίας και να μην γίνουν περικοπές μισθών, 

ΤΗΝ ΤελευΤαΙα πεΝΤαεΤΙα Η 
ΚαποδΙΣΤρΙαΣ εΙΝαΙ μΙα απο 

ΤΙΣ ΤαχυΤερα αΝαπΤυΣΣομεΝεΣ 
ΚυπρΙαΚεΣ επΙχεΙρΗΣεΙΣ, 
παρεχοΝΤαΣ ολα οΣα 

χρεΙαζεΤαΙ εΝαΣ επαγγελμαΤΙαΣ 
γΙα Να εργαΣΤεΙ ΚαΙ ο,ΤΙ 

χρεΙαζεΤαΙ εΝα αυΤοΚΙΝΗΤο
γΙα Να ΚΙΝεΙΤαΙ, 

Το σημερινο κενΤρικο καΤασΤημα Τησ 
εΤαιρειασ, οπωσ ηΤαν Τη δεκαεΤια Του ‘90.

σΤιγμιοΤυπο απο Το κενΤρικο καΤασΤημα Τησ εΤαιρειασ σΤο καϊμακλι, Το 1995. 
σΤο κενΤρο διακρινεΤαι ο σημερινοσ Co-CEo κ. κωνσΤανΤινοσ καποδισΤριασ. 
αρισΤερα Του ο κ. γιανακησ κανεζοσ, που εσχαΤωσ συμπληρωσε 4 δεκαεΤιεσ 
προσφορασ σΤην εΤαιρεια.

Το καΤασΤημα σΤον 
σΤροβολο, Το 2000.

ο αειμνησΤοσ χρισΤοφοροσ καποδισΤριασ, 
ιδρυΤησ Τησ εΤαιρειασ.
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To 2017 oΙ Co-CEo 
τΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣτΡΙΑΣ Κ.Κ. 

ΚωΝΣτΑΝτΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΟΣ 
ΚΑΠΟΔΙΣτΡΙΑΣ, ΠΑΡέλΑβΑΝ 
τΟ τΙΜΗτΙΚΟ βΡΑβέΙΟ «BEsT 
sharEholdEr» ΑΠΟ τΟ ΑΠΟ 

τΟ ΔΙέθΝΗ έΜΠΟΡΙΚΟ ΟΜΙλΟ 
TEMoT InTErnaTIonal. 

ενώ επεκτάθηκε με την είσοδο το 2014 στον τομέα 
των λιπαντικών με τη διανομή των προϊόντων της 
«Castrol» και το 2015 με την είσοδο στα επαγγελμα-
τικά εργαλεία με τα αξιόπιστα «KS Tools». 
Την τελευταία πενταετία η Καποδίστριας είναι μια 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες κυπριακές επι-
χειρήσεις, παρέχοντας όλα όσα χρειάζεται ένας 
επαγγελματίας για να εργαστεί και ό,τι χρειάζεται ένα 
αυτοκίνητο για να κινείται, υλοποιώντας το σλόγκαν 
της «Κρατάμε την Κύπρο σε Κίνηση».
Με επτά καταστήματα σήμερα και έχοντας θέσει τις 
βάσεις, η εταιρεία πορεύεται στο μέλλον με επόμενο 
ορόσημο το 2020, στα τέλει του οποίου θα παραδο-
θεί θα παραδοθούν οι νέες, πλήρως αυτοματοποιη-
μένες κεντρικές αποθήκες εμβαδού 10,000 τετρα-
γωνικών μέτρων, που εκτιμάται ότι θα ανεβάσει την 
ακρίβεια

Δημοσίευμα στον 
τυπο, καπου στα 70s. 

αφορουσε Δίαλεξη τησ 
καποΔίστρίασ γία συγ-

χρονα πίστονία τησ 
εποχησ.

στίγμίοτυπο απο εκΔηλωση στα 80s. πρωτο απο Δεξία Δίακρίνεταί
ο αείμνηστοσ χρίστοφοροσ καποΔίστρίασ.

απο εκΔηλωση στα 70s. στο κεντρο ο χρίστοφοροσ καποΔίστρίασ. 
Δεξία Δίακρίνεταί ο αΔελφοσ του, μίχαλησ, συνοΔοίποροσ του
στο επίχείρείν γία πολλα χρονία.

ΠΑΡΟυΣΙΑΣΗ

AΥTO
ΚΙΝΗΣΗ
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Χιλιάδες επισκέπτες στην έκθεση 
«THE AUTOFIX SHOW 2019»

Π  
λήθος επαγγελματιών και ανθρώπων που 
ενδιαφέρονται για τις τελευταίες εξελίξεις 
στο χώρο του aftermarket του αυτοκινήτου, 
πέρασαν την Κυριακή, 7 Απριλίου το κατώ-

φλι της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης, επισκεπτόμενοι 
την 4η Εσωτερική Εταιρική Έκθεση “THE AUTOFIX 
SHOW 2019”. Πρόκειται για μια έκθεση μοναδική στο 
είδος της, in-house exhibition, η οποία φέτος ήταν 
μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρονιά, προσελκύοντας 
50 εκθέτες από το εξωτερικό. Ανάμεσα τους κολοσ-
σιαίες εταιρείες όπως Castrol, Goodyear-Dunlop, 
Robert Bosch, Hankook, Schaeffler Automotive, ZF, 

Beissbarth, Mahle, Brembo, κ.α. 
Πέραν των 80 ξένων απεσταλμένων αφίχθηκαν 
από 15 και πλέον χώρες της Ευρώπης για να στε-
λεχώσουν τα περίπτερα και να συνομιλήσουν με 
τους επαγγελματίες της Κύπρου, σε μια έκθεση που 
διεξήχθη για πρώτη φορά το 2013 και έκτοτε έγινε 
θεσμός, λαμβάνοντας χώρα ανά διετία. Η ιδιαιτερό-
τητα της έκθεσης “THE AUTOFIX SHOW” έγκειται στο 
γεγονός πως πρόκειται για μια αμιγώς επαγγελμα-
τική έκθεση, η οποία δίνει στους επαγγελματίες της 
αυτοκίνησης τη δυνατότητα να έρθουν σε απευθείας 
επαφή με τους αντιπροσώπους τεράστιων εργοστα-
σίων, που παράγουν εξοπλισμό πρώτης εφαρμογής 
(original equipment) για όλες τις μεγάλες αυτοκινη-
τοβιομηχανίες του πλανήτη. 
Ειδικά για την έκθεση έφτασε από τη Γερμανία ο κ. 
Φώτιος Κατσαρδής, Πρόεδρος και CEO του οργανι-

σμού TEMOT International, της μεγαλύτερης παγκό-
σμιας συμμαχίας των εταιρειών του aftermarket, 
της οποίας η ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ είναι ισότιμο μέλος και 
μέτοχος. 
Στη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν και 
πάρα πολλές παραγγελίες προϊόντων και εξοπλισμού, 
καθώς πολλά από τα εκθέματα πρώτη φορά τέθηκαν 
σε λειτουργία στην Κύπρο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
προκάλεσαν το ταχύτερο ανυψωτικό μηχάνημα της 
αγοράς το οποίο επιδείχθηκε από την Γερμανική  
Nussbaum, ο εξοπλισμός της Beissbarth – αποκλει-
στικού προμηθευτή των εξουσιοδοτημένων συνερ-
γείων της BMW παγκοσμίως - η οποία για πρώτη 
φορά έλαβε μέρος σε έκθεση στην Κύπρο, αλλά και 
οι ζωντανές επιδείξεις όπως π.χ. η αλλαγή διπλού 
συμπλέκτη Fiat/Alfa Romeo από τη Schaeffler και η 
ρύθμιση των αισθητήρων ενός σύγχρονου οχήματος 
μετά από ατύχημα από τη Hella-Gutmann.
Η φετινή έκθεση “THE AUTOFIX SHOW 2019” συνέ-
πιπτε με τον εορτασμό των 50 χρόνων της εταιρείας 
Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ, η οποία στη διάρκεια 
της παρουσίασε δύο νέες εσωτερικές πλατφόρμες, 
που αφορούν η μια σε παραγγελίες και η άλλη σε 
τεχνικές πληροφορίες που θα ανανεώνονται κάθε 
μήνα. Πρόκειται για δύο εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία 
στα χέρια των επαγγελματιών της αυτοκίνησης, τα 
οποία παράλληλα αποτελούν και προάγγελο των 
αλλαγών που έρχονται και της νέας εποχής στην 
οποία εισέρχεται η εταιρεία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. 
Πέραν των επαγγελματιών, την έκθεση επισκέφθηκαν 
μηχανολόγοι, εκπρόσωποι επιχειρήσεων που διαθέ-
τουν στόλο οχημάτων, άνθρωποι του μηχανοκίνητου 
σπορ, επαγγελματίες οδηγοί, καθηγητές και φοιτητές 
μηχανολογίας, αλλά και οδηγοί που θέλουν να γνω-
ρίζουν τις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις στον τομέα 
της αυτοκίνησης.

ΜΑΡΙνΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ

Η 4Η ΕσωτΕρικΗ ΕταιρικΗ ΕκθΕσΗ τΗσ Χρ. καποδιστριασ & Υιοι Λτδ 
πραγματοποιΗθΗκΕ τΗν κΥριακΗ, 7 απριΛιοΥ στο Χωρο τΗσ διΕθνοΥσ κρατικΗσ 
ΕκθΕσΗσ – ΕΛαβαν μΕροσ 50 ΕκθΕτΕσ απο το ΕξωτΕρικο
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Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά συστήματα 
ασφάλειας από το 2022

Κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των μηχα-
νοκίνητων οχημάτων και την προστασία 
των επιβατών οχημάτων και των ευάλωτων 
χρηστών των οδών προωθεί η Ευρωπαϊκή 

Ένωση με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων υψη-
λής τεχνολογίας με στόχο τη μείωση των θανάτων και 
των σοβαρών τραυματισμών από τα τροχαία.
Ο κανονισμός επικαιροποιεί τους υφιστάμενους 
κανόνες για την ασφάλεια των αυτοκινήτων που 
περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 661/2009 
για την ασφάλεια των οχημάτων, στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 78/2009 για την ασφάλεια των πεζών και στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 79/2009 για την ασφάλεια των 
υδρογόνων.
Όλα τα καινούρια οχήματα, είναι υποχρεωμένα από 
το 2022 να είναι επανδρωμένα με περισσότερα από 
30 συστήματά οδήγησης υψηλής τεχνολογίας τα 
οποία θα εμποδίζουν την υπερβολική ταχύτητα, την 
οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ, θα προειδο-
ποιούν ακόμη για κόπωση ή απόσπαση της προσοχής 
του οδηγού.
Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τους νέους κανό-
νες, όλα τα οχήματα με κινητήρα (συμπεριλαμβανομέ-
νων των φορτηγών, των λεωφορείων, των φορτηγών 

και των οχημάτων επαγγελματικής χρήσης) θα πρέπει 
να διαθέτουν μεταξύ άλλων έξυπνη υποβοήθηση δια-
τήρησης ταχύτητας, υποβοήθηση για μετρητή αλκοόλ, 
συστήματα προειδοποίησης οδήγησης για υπνηλία 
και απόσπαση προσοχής, προηγμένα συστήματα 
προειδοποίησης για την απόσπαση της προσοχής του 
οδηγού, σήματα πέδησης έκτακτης ανάγκης, συστή-
ματα ανίχνευσης οπισθοπορείας, καταγραφείς δεδο-
μένων συμβάντων, ακριβή παρακολούθηση της πίε-
σης των ελαστικών, προηγμένα συστήματα πέδησης 
έκτακτης ανάγκης, συστήματα διατήρησης πορείας 
εντός των λωρίδων και ενισχυμένες ζώνες προστα-
σίας ικανές να μετριάσουν τους τραυματισμούς σε 
σύγκρουση με τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου, 
όπως οι πεζοί και οι ποδηλάτες.
Ο Διευθυντής του Μη Κερδοσκοπικού Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ETSC) Αντόνιο Αβε-

νόζο, χαιρέτισε την απόφαση χαρακτηρίζοντάς την 
εξίσου σημαντική όσο και η εισαγωγή των πρώτων 
ζωνών ασφαλείας.
Από την πλευρά του ο Γερμανικός Σύνδεσμος Αυτο-
κινητοβιομηχανίας (VDA) ανακοίνωσε ότι ορισμένα 
από τα συστήματα βρίσκονται σήμερα ήδη σε προχω-
ρημένο στάδιο ανάπτυξης, χαρακτηρίζοντας ιδιαίτερα 
σημαντικά τα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας τα 
οποία, όπως αναφέρουν, θα είναι σε θέση να απο-
τρέψουν ατυχήματα, σε αντίθεση με τα συστήματα 
παθητικής ασφάλειας τα οποία απλώς μετριάζουν τα 
ατυχήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, το 2017, έχασαν τη ζωή τους περίπου 
25.300 άνθρωποι στους δρόμους της Ευρώπης, με 
το 90% των ατυχημάτων να αποδίδεται σε ανθρώ-
πινο λάθος.

ΜΑρίνΟΣ ΠΑυλίΚΚΑΣ

H ΕΥρωπαϊΚΗ ΕπΙτροπΗ θΕλΕΙ Να μΕΙωΣΕΙ τοΝ αρΙθμο τωΝ θΥματωΝ ΣτΗΝ αΣφαλτο

ΌλΑ τΑ ΚΑΙΝΌύρΙΑ ΌχΗΜΑτΑ, 
ΕΙΝΑΙ ύπΌχρΕωΜΕΝΑ ΑπΌ τΌ 

2022 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕπΑΝδρωΜΕΝΑ 
ΜΕ πΕρΙΣΣΌτΕρΑ ΑπΌ 30 

ΣύΣτΗΜΑτΑ ΌδΗγΗΣΗΣ ύψΗλΗΣ 
τΕχΝΌλΌγΙΑΣ
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