
 

 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΥΔΓΗΑΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 

Δπεηδή αθνύγεηαη ζπρλά θαη από πνιινύο, όηη ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύκε λα 

θηηάμνπκε, νύηε μπξαθάθηα, άξρηζα λα ςάρλσ ζην δηαδίθηπν θαη ζηελ βηβιηνζήθε 

κνπ, γηα ην ηη έρεη γίλεη από ην 1920 έσο θαη ηώξα.  Δλεκεξσηηθά θαη γηα ιόγνπο 

αξρήο, ζηνηρεία θαη θσηνγξαθίεο πνπ θαηέβεθαλ από ην δηαδίθηπν, δελ πθίζηαην 

αλαγξαθή απαγόξεπζεο ρξήζεο. 

 

 

Αο μεθηλήζνπκε από ην πξώην (θαηαγεγξακκέλν) Διιεληθό απηνθίλεην. 

THEOLOGOU 

Ο Νίκος Θεολόγοσ, κεραληθόο απηνθηλήησλ ζηελ Ακεξηθή 

(πνπ βξίζθεηαη εθεί ζαλ κεηαλάζηεο), επηζηξέθεη ζηελ Διιάδα θαη δεκηνπξγεί ηελ 

εηαηξεία ηνπ.  

Μεηαμύ 1918 θαη 1920, ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη έλα ειαθξύ όρεκα, πνπ 

ρξεζηκνπνηεί θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο ηύπνπ PIERCE 750cc.  Σαπηόρξνλα αξρίδεη ηελ 

εηζαγσγή ζαζί από FORD ηνπ 1920 θαη μεθηλά ηελ θαηαζθεπή θνξηεγώλ θαη 

ιεσθνξείσλ. 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '20 αληηκεησπίδεη έληνλν αληαγσληζκό από ηνπο 

«ΣΟΤΡΝΗΚΗΩΣΖ» ζηελ Αζήλα θαη ηελ «BOUHAGIER» ζηελ Πάηξα, πνπ επίζεο 

θαηαζθεπάδνπλ θνξηεγά θαη ιεσθνξεία θαη κε αληέρνληαο θιείλεη. 

  



 

 

Δθηόο από ηελ Βηνκεραλία / Βηνηερλία, θαηαζθεπήο ακαμσκάησλ θαη κεηέπεηηα 

θαηαζθεπήο νινθιεξσκέλσλ νρεκάησλ – Λεσθνξεία, Φνξηεγά θαη αγξνηηθά 

κεραλήκαηα, ππάξρεη αθόκα κηα πξνπνιεκηθή (ηνπ 1920) θαηαγξαθή γηα ειιεληθή 

θαηαζθεπή απηνθίλεηνπ θαη απηό είλαη ην όρεκα ηνπ «ΣΑΓΚΑΛΑΚΖ» 

(θαηαζθεπαζηήο ακαμσκάησλ από ηελ δεθαεηία ηνπ '30) ην 1937 πνπ ήηαλ βαζηζκέλν 

ζε κεραληθά κέξε από D.K.W.  

Πξηλ μεθηλήζνπκε απηό ην ηαμίδη κλήκεο γηα ηνπο παιηνύο θαη γλσξηκίαο γηα ηνπο 

λεώηεξνπο, ζα πξέπεη λα ζπκεζνύκε θαη λα θαηαιάβνπκε νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο πνπ 

επηθξαηνύζαλ όρη κόλν ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζ' όιν ηνλ θόζκν ηα πξώηα 

κεηαπνιεκηθά ρξόληα. 

Γηα γεσπνιηηηθνύο ιόγνπο, ζα επηθεληξσζνύκε ζηνλ ρώξν ηεο Δπξώπεο.  Ζ Δπξώπε 

κεηά από έλαλ πόιεκν πξνζπαζεί λα γηαηξέςεη ηηο πιεγέο ηεο θαη λα μαλαζηαζεί ζηα 

πόδηα ηεο, κηα Δπξώπε όκσο πνπ άζρεηα αλ ππήξμαλ ληθεηέο θαη εηηεκέλνη, όινη 

είραλ πξνβιήκαηα κε: 

 Καηεζηξακκέλε νηθνλνκία. 

 Καηεζηξακκέλε Βηνκεραλία - Κηηξηαθό - Δξγαιεηαθό εμνπιηζκό. 

 Αλππαξμία πξσηνγελώλ πξώησλ πιώλ. 

 Μηθξέο πνζόηεηεο θαύζηκεο ύιεο θαη κε ηεξάζηην θόζηνο νη ππάξρνπζεο. 

 Διάρηζην εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθό - εξγαηηθό πξνζσπηθό. 

Δάλ ζα πξέπεη λα εζηηάζνπκε αθόκα πεξηζζόηεξν ζηελ απηνθηλεηνβηνκεραλία, εθεί 

επηθξάηεζε ην ράνο.  Κύξηνη θαη ζνβαξνί θαηαζθεπαζηέο ππήξραλ πξνπνιεκηθά ζηελ 

Αγγιία, (πνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πνιέκνπ, όζνη είραλ επηβηώζεη από ηνπο 

βνκβαξδηζκνύο, παξήγαγαλ ΜΟΝΟ πνιεκηθέο κεραλέο) ζηελ Γαιιία (πνπ κεηά ηελ 

γξήγνξε θαηάιεςή ηεο από ηνπο Γεξκαλνύο άιιαμε ηελ παξαγσγή ηεο θαη 

εμππεξεηνύζε κόλν ηελ Γεξκαληθή πνιεκηθή κεραλή), ζηελ Ηηαιία πνπ ππέζηε ζηα 

ηέιε ηνπ πνιέκνπ θαηαζηξνθέο ηόζν από ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο, όζν θαη από ηνπο 

Γεξκαλνύο) θαη ηέινο ζηελ Γεξκαλία πνπ θαη' εκέ ήηαλ θαη ν θύξηνο θαηαζθεπαζηήο.  

Δθεί αληηκεησπίζζεθε ζσξεία πξνβιεκάησλ κεηαπνιεκηθά.  Πξώηνλ πνιιέο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίεο είραλ αιιάμεη ην πξντόλ παξαγσγήο (ιόγσ αλαγθώλ 

πνιέκνπ), δεύηεξνλ κεηά ηνπο καδηθνύο ζπκκαρηθνύο βνκβαξδηζκνύο ειάρηζηα 

εξγνζηάζηα ζώζεθαλ θη απηό γηαηί έπξεπε λα ζσζνύλ γηα ιόγνπο πνπ θαίλνληαη ζηνλ 



ηξίην ιόγν) θαη ηξίηνλ νιόθιεξα εξγνζηάζηα ή νιόθιεξνο εξγαιεηαθόο / 

κεραλνινγηθόο / ζρεδηαζηηθόο καδί κε ηνπο ηερλίηεο, εμνπιηζκόο, κεηαλάζηεπζαλ ζε 

άιιεο ρώξεο.  Παξάδεηγκα: νιόθιεξν ην εξγνζηάζην ηεο OPEL, κεηαθόκηζε ζηελ 

Ρσζία θαη εθεί θηηάρηεθαλ ηα πξώηα Μόζθνβηηο. (Πξνζνρή, εδώ δελ εμεηάδνπκε αλ 

θάπνηνο έθαλε ζσζηέο ή ιάζνο θηλήζεηο.  Απιή θαηαγξαθή γεγνλόησλ θαη όζν ην 

δπλαηόλ πην αμηόπηζηε) 

Αξρίδεη ινηπόλ ε ζρεδίαζε θαη ε θαηαζθεπή ησλ πξώησλ Δπξσπατθώλ απηνθηλήησλ.  

Οη επηδηώμεηο: 

1. Απιή ζρεδίαζε, ώζηε λα είλαη θζελή θαηαζθεπή, ζε ππάξρνπζεο  

δηαζσζείζεο εγθαηαζηάζεηο θαη κε ζρεηηθά αλεηδίθεπην εξγαηνηερληθό 

πξνζσπηθό. 

2. Υξήζε ππαξρνπζώλ πξώησλ πιώλ. 

3. Κηλεηήξεο νηθνλνκηθνί. 

Απνηέιεζκα απηώλ ησλ ζρεδηαζηηθώλ επηδηώμεσλ, ήηαλ ε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή 

κηθξώλ – νηθνλνκηθώλ - απιώλ επηβαηεγώλ νρεκάησλ, κε ρξήζε ππαξρόλησλ 

εμαξηεκάησλ (MESSERSCHMITT, όπνπ ρξεζηκνπνηνύζε θαιύπηξα αεξνπιάλνπ γηα 

πόξηα, αινπκίλην από αεξνπιάλα γηα ακάμσκα θαη θηλεηήξα από κνηνπνδήιαην) - 

ΖΔΗNKEL - FULDAMOBIL θ.ιπ. 

Μεγάιεο παξαδνζηαθέο εηαηξείεο όπσο OPEL - MERCEDES - DKW, άξγεζαλ λα 

επαλαεθθηλήζνπλ ζρεδίαζε - παξαγσγή θαη 'όηαλ αθόκα μεθίλεζαλ ην θόζηνο θηήζεο 

ήηαλ κεγάιν. 

Από ηελ άιιε πιεπξά ε αλάγθε ύπαξμεο απηνθηλήησλ εξγαιείσλ (όπσο θνξηεγά - 

αγξνηηθά - κεηαθνξηθά θαη άιια) ήηαλ κεγάιε θαη ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ όγθνπ 

θαη ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ.  Αλαγθαία όκσο ήηαλ ε ζρεδίαζε λα είλαη απιή θαη 

θζελή. 

Πάλσ ζε απηέο ηηο απιέο ζρεδηάζεηο μεθηλάλε θαη βαζίδνληαη θαη νη πξώηεο Διιεληθέο 

θαηαζθεπέο απηνθίλεζεο.  ηελ αξρή, έιιελαο θαηαζθεπαζηήο ζεσξείηαη απηόο πνπ 

έρεη ηελ δπλαηόηεηα, ηελ ινγηθή, ηελ ηερληθή ηελ κηθξννηθνλνκηθή θαη ηνλ ρώξν, 

ώζηε λα θιέςεη ηδέεο, λα βξεη δηάθνξα ππάξρνληα πιηθά λα ηα παληξέςεη όια καδί 

θαη λα θηηάμεη θάηη πνπ κεξηθέο θνξέο αληαπνθξηλόηαλ ζηηο αλάγθεο ηνπ. 

Ο ρξόλνο πεξλάεη, θαηλνύξγηεο ηαθηηθέο αληηγξάθνληαη (πνιιέο θνξέο 

αλαθαιύπηνληαη) θαηλνύξγηα πιηθά έξρνληαη ζηελ ρώξα, νη λόκνη μεθαζαξίδνπλ ηη 

κπνξεί λα επηηξαπεί θαη έηζη αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη θαη νη πξώηνη 

ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΔ.  Φηηάρλνληαη ρώξνη, αγνξάδνληαη κεραλήκαηα, 

πξνζιακβάλνληαη ηερλίηεο, αθόκα θαη ζρεδηαζηέο, αγνξάδνληαη θαηλνύξγηεο κεραλέο 

ή κεξηθνί αλαθαηαζθεπάδνπλ θαη αθόκα κεξηθνί άιινη θαηαζθεπάδνπλ κεραλέο. 

Αο δνύκε ινηπόλ ηελ θαηαγξαθή - απνγξαθή. 

  

BIOPLASTIC S.A. αργόηερα D.I.M. 



 

Κύξηα πξντόληα: Αttica - Carmel - D.I.M.  Ηδξπηήο - 

ηδηνθηήηεο ν Γεώργιος Γεμεηριάδες. 

Σν 1958 ζε ηδηόθηεην ρώξν ζρεδίαζε θαη θαηαζθεύαζε έλα ειαθξύ ηεηξάηξνρν 

απηνθίλεην Mod 505.  Λόγσ ηεο αδηαθνξίαο ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ πςειώλ εθείλε 

ηελ επνρή θόξσλ γηα η' απηνθίλεηα, αλαγθάζηεθε λα ζηξαθεί ζηελ θαηαζθεπή 

ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ, επεηδή ππάγνληαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

κνηνζπθιεηώλ (ρακεινί θόξνη -ηέιε θαη απόθηεζεο άδεηαο ηύπνπ). 

Βιέπνληαο ηηο δηεπθνιύλζεηο πνπ ηνπ παξείρε ε ηόηε ηζρύνπζα λνκνινγία γηα ηα 

ηξίθπθια θαη ηελ πθηζηάκελε κεηαπνιεκηθή Δπξσπατθή  βηνκεραληθή θαηάζηαζε, 

αγνξάδεη από ηελ Γεξκαλία FULDAMOBIL ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ελόο κηθξνύ 

ηξίηξνρνπ επηβαηηθνύ νρήκαηνο. 

Με αξθεηέο δηαθνξνπνηήζεηο ζην ζαζί - ακάμσκα - 

κεραληθά, αξρίδεη ηελ θαηαζθεπή θαη δηάζεζε ηνπ ΑTTICA 200.  Oη θηλεηήξεο ήηαλ 

SACHS θαη HEINKEL, πνπ θαηαζθεπαδόληνπζαλ επίζεο ζην εξγνζηάζηό ηνπ.  Σν 

απηνθίλεην ήηαλ ζρεηηθά θζελό ζηελ αγνξά ηνπ θαη ζηελ ρξήζε ηνπ θαη γξήγνξα 

έγηλε επηηπρία ζηελ Διιάδα θαη θαηαζθεπάζζεθε έσο θαη ην 1972. 

Σαπηόρξνλα βάδεη ζηελ παξαγσγή από ην 1972 θαη κεηά έλα κηθξό ηξίθπθιν 

θνξηεγό, κε ηελ παιαβή θαηά πνιινύο αιιά επηηπρεκέλε, παηέληα ηεο αλαζηξνθήο 

ηνπ Attica, όπνπ ην πίζσ κέξνο ηνπ Αttica, έγηλε ην εκπξόο γηα ην θνξηεγάθη. 

  

Μέρξη ην 1965 ε εηαηξεία απιώο επηβηώλεη θαη ηόηε 

μαλαπξνζπαζεί λα κπεη ζηνλ ρώξν θαηαζθεπήο απηνθηλήησλ, ζπλαξκνινγώληαο ην 

ATTICA CARMEL 12, κεηά από άδεηα από ηελ Ηζξαειηλή ISRAELI AUTOCARS (ε 

νπνία ρξεζηκνπνηνύζε ηερλνινγία - ηερλνγλσζία ηεο Αγγιηθήο RELIANT).  ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ην απηνθίλεην ήηαλ θαζαξά Αγγιηθό, κηά θαη ζρεδόλ όια ηα 



εμαξηήκαηά ηνπ, εξρόληνπζαλ από Αγγιία.  Γπζηπρώο ην κνληέιν απηό δελ βξίζθεη 

απήρεζε θαη ζηακαηά ε παξαγσγή ηνπ, κεηά από κεξηθέο εθαηνληάδεο θνκκάηηα. 

Σν 1977 ν Γηώξγνο Γεκεηξηάδεο αιιάδεη ην όλνκα ηεο εηαηξείαο ζε D.I.M. MOTOR 

θαη αξρίδεη ε θαηαζθεπή ελόο (πάιη) πεξίεξγνπ νρήκαηνο, ηνπ DIM 652.  Με 

ακάμσκα πνιπεζηεξηθό, εκθαληζηαθά κνηάδεη κε ην Οηνκπηάλθη Α112, ελώ κεραληθά 

θνξάεη ζπζηήκαηα από ην FIAT 126 (αεξόςπθην δηθύιηλδξν θηλεηήξα 652 cc).  Ζ 

παξαγσγή θαη ε δσή απηνύ ηνπ κνληέινπ ήηαλ κηθξή θαη θάπνπ εθεί ηειεηώλεη θαη ε 

D.I.M. 

 

 

  

 

 

ALTA 

  



Δηαηξεία θαηαζθεπήο / ζπλαξκνιόγεζεο κνηνπνδειάησλ 

ζηελ Αζήλα από ην 1962.  Καηαζθεύαδε ηα δίθπθια κνηνπνδήιαηα ALTA 50 S 

(50cc), ηα ηξίθπθια θνξηεγάθηα κε δίρξνλν κνηέξ SACHS 50 cc, ηα ηξίθπθια 

θνξηεγά ALTA 700 truck, κε ηεηξάρξνλν κνηέξ BMW 700 cc,3 5HP θαη 

δπλαηόηεηαο θνξηίνπ 800Kgs.  Ήηαλ ηέηνηα ε επηηπρία πνπ ην 1967 αγνξάδεη 

ηδηόθηεην ρώξν ζηελ Διεπζίλα, όπνπ θαη θαηαζθεπάδεη ελα κνληέξλν εξγνζηάζην (Σν 

θηίξην εμαθνινπζεί λα ππάξρεη εξεηπσκέλν αθόκα θαη ζήκεξα ζηελ ζπκβνιή ηεο 

Νέαο Δζληθήο Αζελώλ – Κνξίλζνπ θαη ηεο Παιαηάο Δζληθήο Διεπζίλαο – Θήβαο). 

Αγνξάδεη θαη απηή ηελ άδεηα θαηαζθεπήο ηνπ FULDAMOBIL. Σα θαινύπηα 

αιιάδνπλ θαη εκθαλίδεηαη ζηελ αγνξά ην ALTA 200.  Αδειθάθη κε ην Attica, αιιά 

κε θαηά πνιύ πην κνληέξλα εκθάληζε θαη κηθξέο κεραλνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ην 

νπνίν πάεη εκπνξηθά αξθεηά θαιά.  Ζ εηαηξεία ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1978. 

 

 

NAMCO National Motor Company Of Greece 

  

Ηδξύζεθε από ηνπο αδειθνύο Κονηογούρε πνπ αζρνινύλην 

/ απαζρνινύλην κε ην απηνθίλεην από ην 1950.  Οη πξώηεο πξνζπάζεηεο ησλ αδειθώλ 

Κνληνγνύξε, ήηαλ ζηελ Γεξκαλία, όπνπ πξνζπάζεζαλ λα βάινπλ ζε παξαγσγή έλα 

θνξηεγό κε η' όλνκα «HELLAS».  Σν 1957 ν Κνληνγνύξεο απνθηά ηα δηθαηώκαηα 

βηνκεραληθήο θαηαζθεπήο από ηελ WILFRED FAHR, ελόο νρήκαηνο πνιιαπιώλ 



ρξήζεσλ.  Σν 1961 δεκηνπξγείηαη ζηελ Θεζζαινλίθε ην πξώην εξγνζηάζην, κε ηελ 

νλνκαζία FARCO, όπνπ αξρίδεη ε θαηαζθεπή ηνπ πξναλαθεξόκελνπ νρήκαηνο κε ην 

όλνκα FARMOBIL.   Φνξά δηθύιηλδξν αεξόςπθην θηλεηήξα 700cc ηεο BMW. 

Ω Διιάδα.  Ση εηξσλεία.  Απηό ην πάξα πνιύ θαιό γηα ηελ επνρή ηνπ όρεκα, ΓΔΝ 

παίξλεη έγθξηζε ηύπνπ ζηελ Διιάδα, (παξά ηελ θαιή ππνδνρή πνπ ηνπ έγηλε), θαη όιε 

ε παξαγσγή θαηεπζύλεηαη ζην εμσηεξηθό.  Βιέπνληαο ηελ επθαηξία ε CHRYSLER 

αγνξάδεη ηελ εηαηξεία θαη ην παξαγσγηθό ηεο έξγν θαη δεκηνπξγεί ηελ CHRYSLER 

HELLAS S.A. 

Σν 1967 ε Ακεξηθαληθή πιένλ εηαηξεία θαη κεηά ηελ 

θσιπζηεξγία ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο λα ρνξεγήζεη έγθξηζε ηύπνπ, θιείλεη θαη 

κεηαθέξεη όιν ην εξγνζηάζην θαη ηελ παξαγσγή ηνπ ζε άιιε ρώξα όπνπ ζπλερίδεη κε 

επηηπρία ηελ παξαγσγή ηνπ. 

Σέιε δεθαεηίαο ηνπ '60, ν Κνληνγνύξεο, δεκηνπξγεί ηελ NAMCO, θαη ζην ηέινο ηεο 

δεθαεηίαο, παξνπζηάδεη ζηελ Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ην PONY.  To PONY 

ήηαλ κηα δηεζλήο ζρεδίαζε ηνπ γξαθείνπ FNF CITROEN, γηα έλα απιό - θζελό - 

εύθνιν ζηελ θαηαζθεπή ηνπ όρεκα.  Ζ NAMCO παξάγεη ην κηθξό PONY ζε 

νινθαίλνπξγην εξγνζηάζην ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ακέζσο γίλεηαη κεγάιε επηηπρία.  

Δίλαη ηόζν πεηπρεκέλε ε ζρεδίαζε, ε θαηαζθεπή θαη ηόζν ρακειό ην θόζηνο αγνξάο 

θαη ρξήζεο, πνπ πνπιάεη ζε κεγάια λνύκεξα ηόζν ζηελ Διιάδα (πνπ ην αγνξάδνπλ 

εθηόο από ηδηώηεο, νη Έλνπιεο Γπλάκεηο, ν ΟΣΔ, ε ΓΔΖ θαη πάξα πνιινί άιινη), όζν 

θαη ζην εμσηεξηθό (Τπήξμαλ θαη εμαγσγέο ζηελ Ακεξηθή).  Παξήρζεζαλ θαη 

επσιήζεζαλ πάλσ από 30.000 PONY. 

 

  



 

  

To 1978 ε NAMCO επεθηείλεηαη ζε εηδηθά νρήκαηα νπεδηθήο παηέληαο, κε εηδηθέο 

off road αλαξηήζεηο, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ θαη αλαγθώλ.  Αξρίδεη ε θαηαζθεπή 

(επηηπρεκέλσλ) πξνηύπσλ νρεκάησλ 4x4, 6x6 (από 3 σο 6,5 ηνλ).  ρεδηάδεη θαη 

θαηαζθεπάδεη εηδηθά ζηξαηησηηθά νρήκαηα - ζσξαθηζκέλα ή κε - όπσο ην PANTHER 

(2 επηηπρεκέλα πξσηόηππα), ην ΣIGER θαη ην ACHILLES. 

 

  

 

Γπζηπρώο εθείλε ηελ επνρή ην θξάηνο εηνηκάδεη ηελ θξαηηθή ΔΛΒΟ, κε απνηέιεζκα 

λα δνζνύλ ειάρηζηεο παξαγγειίεο γηα ην θνξηεγό. 

Ζ παξαγσγή ηεο πξώηεο γεληάο PONY ζηακαηά ην 1983 - 1984, επνρή πνπ αιιάδεη ν 

θνξνινγηθόο λόκνο πνπ αθνξά ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ 

είλαη ζπκθέξνπζα ε εμέιημή ηνπ θαη ε ζπλέρεηα ηεο παξαγσγήο ηνπ.  Έηζη παξ' όιν 

πνπ είρε παξνπζηαζζεί έλα λέν δηαθνξεηηθό κνληέιν κε όλνκα SUPER PONY (πνπ 

δελ είρε θακηά ζρέζε κε ηελ CITROEN, αιιά κε ηελ FORD, αθνύ θνξάεη ζεηξά 

θηλεηήξσλ 950cc 45 HP, 1100cc 55HP, 1300cc 69HP, 1600cc DIESEL 54 HP θαη κε 

δίπνξηα θαη ηεηξάπνξηα ακαμώκαηα) δελ κπόξεζε λα ζπλερίζεη ηελ παξαγσγή. 



Κη όκσο ε εηαηξεία δηαζώζεθε.  Γελ ήηαλ δπλαηό λα θεξδίζεη από ηελ παξαγσγή 

απηνθηλήησλ, θέξδηζε όκσο από ηελ πώιεζε ηερλνγλσζίαο.  Από ην 1994 ην πξώην 

SUPER PONY βγήθε από ηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπ Βνπιγάξηθνπ εξγνζηαζίνπ, 

πνπ αγόξαζε θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ Διιεληθή ηερλνγλσζία ηεο NAMCO.  H NΑΜCO, 

κάιινλ πξέπεη λα παξακέλεη δσληαλή, έζησ θαη ρσξίο παξαγσγή.  Δίρε αθνπζζεί όηη 

ν εξγαιεηαθόο εμνπιηζκόο ηεο παξακέλεη εηνηκνπόιεκνο. 

  

ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΩΝ 

 

Ήηαλ κηα  κεγάιε εηαηξεία κε κνληέξλν εξγνζηάζην βόξεηα 

ηεο Αζήλαο.  Μεηά από ζπκθσλίεο κε μέλεο εηαηξείεο αγόξαζε ηελ άδεηα 

ζπλαξκνιόγεζεο απηνθηλήησλ εδώ, κε κεγάιε πξνζηηζέκελε αμία.   

Καηαζθεπάζζεθε κεγάινο αξηζκόο από MAZDA 323, OPEL CADETT D θαη 

ALFASUD (ην πξώην κπξνζζηνθίλεην ΑLFA ROMEO).  Καηαζθεπάζηεθε επίζεο 

κεγάινο αξηζκόο από θνξηεγάθηα MAZDA B 1600 κεξηθά από ηα νπνία 

θπθινθόξεζαλ κε ην ζήκα GREZDA (GReecce θαη maZDA).  Ζ εηαηξεία 

αληηκεηώπηζε ζεηξά εξγαζηαθώλ πξνβιεκάησλ (απεξγίεο θ.ιπ.) ην 1980.  Σν 1985 ε 

εηαηξεία αλαγθάζζεθε λα ζηακαηήζεη ηηο εξγαζίεο ηεο.  Ήηαλ ιππεξό ην ηέινο ηεο 

εηαηξείαο, εηδηθά ζηηο αξρέο ηνπ '80 πνπ πνιιέο μέλεο απηνθηλεηνβηνκεραλίεο δήηαγαλ 

ζπλεξγαζία κε Διιεληθέο Βηνκεραλίεο.  Σν άδηθν κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία ήηαλ 

όηη αλαγθάζηεθε λα θιείζεη, όηαλ ήηαλ ζηα πξόζπξα ζπκθσλίαο κε ηελ Hyundai, γηα 

δεκηνπξγία γξακκήο παξαγσγήο (ηεο κνλαδηθήο ζηελ Δπξώπε) ησλ Κνξεάηηθσλ 

απηνθηλήησλ. 

 

  

AUTOMECCANICA Α.Δ.Β.Δ. 

 



H AUTOMECCANICA ηδξύζεθε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ '80 (από πξώελ ζηειέρε ηεο Απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ηεο Διιάδνο πνπ κόιηο είρε 

θιείζεη).  Οη πξώηεο παξαγσγέο ήηαλ ε θαηαζθεπή ησλ FIAT SCOUT θαη AMICO 

πνπ απνηεινύζαλ παξαιιαγέο βαζηζκέλεο ζηα FIAT 127.  Από ην 1981 έσο ην 1985 

θαηαζθεπαδόηαλ πιήξσο ζηελ Διιάδα ην ZEBRA βαζηζκέλν ζην DAIHATSU 

CHARADE, όπσο θαη ην ίδην ην DAIHATSU CHARADE, πνπ ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα έθεξε κόλν ην ζήκα ZEBRA.  Από ην 1985 θαηαζθεύαζε θαη ην LADA 

NIVA.  Οη εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο θαη ην θιείζηκν ηνπ εξγνζηαζίνπ έγηλε ην 1995. 

  

 

 

NISSAN TEOCAR 

 

Από ην 1978 ν Θεοταράκες δεκηνπξγεί ηελ TEOCAR θαη 

ηελ TECOM.  Υηίδεη εξγνζηάζηα ζε θνληηλή ζρεηηθά απόζηαζε κεηαμύ ηνπο, πνπ ην 

πξώην έρεη ζαλ ζθνπό ηελ ζπλαξκνιόγεζε απηνθηλήησλ ηεο NISSAN.  To δεύηεξν ε 

TECOM έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαζθεπάδεη θαζίζκαηα θαη αξθεηά άιια ηκήκαηα 

ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζπλαξκνινγνύληαη ζηελ TEOCAR.  To 1980 βγαίλεη από ηελ 

γξακκή παξαγσγήο ην πξώην από κηα ζεηξά κνληέισλ ηεο NISSAN (επηβαηεγά θαη 

θνξηεγά).  Σν 1995 ε παξαγσγή ζηακαηάεη γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο. 

Σν εξγνζηάζην ηεο TEOCAR ην νπνίν ερεη ππνζηεί ζεηξά εθκνληεξληζκώλ δηαιύεηαη 

εηο ηα εμ σλ ζπλεηέζε θαη πσιείηαη ζηελ Ρσζία.  Σν εξγνζηάζην ηεο TECOM 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί θαηαζθεπάδνληαο πιένλ έπηπια γξαθείνπ, δέξκαηα θαη 

aftermarket θαζίζκαηα απηνθηλήηνπ. 

  



ENFIELD NEORION 

 

Ζ ENFIELD AUTOMOTIVE Ltd κε έδξα ην Λνλδίλν, 

εηδηθεπόηαλ ζηελ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή ειεθηξηθώλ απηόλνκσλ απηνθηλήησλ.  Σν 

1972 εμαγνξάζζεθε από ηνπο αδειθνύο Γνπιαλδξή, νη νπνίνη ηελ κεηνλόκαζαλ ζε 

«ENFIELD NEORION» θαη κεηέθεξαλ ηελ γξακκή παξαγσγήο ζε ηκήκα ησλ 

Ναππεγείσλ ύξνπ ηδηνθηεζίαο ησλ.  Έλα από ηα κνληέια πνπ δέρζεθαλ ηηο 

ζρεδηαζηηθέο πεξηπνηήζεηο ηνπ έιιελα Βηνκεραληθνύ ζρεδηαζηή ήηαλ ην Δ.8000.  

Δπξόθεηην γηα απηνθίλεηα κε κπαηαξίεο κε κέγηζηε ηειηθή ηα 65 ρικ/ώξα θαη 

απηνλνκία 110-130 ρικ.  Από ηελ κηα πιεπξά δελ πήξε έγθξηζε ηύπνπ ζηελ Διιάδα 

θαη από ηελ άιιε είρε ζρεηηθά πςειή ηηκή ηνπ, κε απνηέιεζκα λα βγνπλ ιίγα 

θνκκάηηα πνπ αγνξάζζεθαλ από ηα Αγγιηθά Σαρπδξνκεία.  Γηα ηνπο παξαπάλσ 

ιόγνπο ζηακάηεζε ε εμέιημή ηνπ θαη ζύληνκα ε παξαγσγή ηνπ. 

  

Ο ζρεδηαζηήο Γιώργος Μιταήλ εθηειώληαο παξαγγειία 

ησλ Γνπιαλδξήδσλ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπάζζεθαλ δύν πξσηόηππα πνιπηειή 

πανηός εδάθοσς νρήκαηα κε ζεξηώδεηο V8 θηλεηήξεο, ηα «ΗΚΑΓΟ».  Έλα από ηα 

NEORION ΗΚΑΓΟ είλαη ππό θύιαμε ζε απνζήθεο ηνπ ΟΓΓΤ, ζηελ Ακπγδαιέδα. 

  

ΜΔΒΔΑ Μεζογειακαί Δπιτειρήζεις Βιομετανίας 

Δμπορίοσ και Ανηιπροζωπειών 

  



Μεηά από ζπλέλσζε δύν (από ην 1954) θαηαζθεπαζηώλ / 

ζπλαξκνινγεηώλ κνηνπνδειάησλ, ην 1960 δεκηνπξγείηαη ε ΜΔΒΔΑ.  Ξεθηλάεη ηελ 

παξαγσγή ελόο κηθξνύ ηξίθπθινπ θνξηεγνύ κε θηλεηήξα ZUNDAPP 50cc.  Mεγάιε 

επηηπρία πνπ πσιείηαη θαη θπθινθνξεί ζ' όιε ηελ Διιάδα γηα πάλσ από 30 ρξόληα.  

Πσιείηαη θαη εμάγεηαη επίζεο ζηελ Αζία ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζαλ επηβαηεγό θαη 

ζαλ θνξηεγό.  Σα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα θαη ε ηερλνγλσζία ηεο ΜΔΒΔΑ δίλνληαη 

θαη ζε κηα άιιε εηαηξεία ηελ MEGO, γηα λα κεγαιώζεη ε παξαγσγή θαη λα θαιπθζεί 

ε δήηεζε.  Σν 1970 ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Αγγιηθή RELIANT θαηαζθεπάδεη θαηόπηλ 

αδείαο ην ζρεηηθά βαξύ ηξίθπθιν θνξηεγό TW9 θαη από ην 1974 θαη ην κηθξό 

ηξίηξνρν επηβαηεγό ROBIN.  Δθείλε ηελ επνρή ην ηξίθπθιν ήηαλ ζηελ νπζία 

κνλόδξνκνο γηα ηα ρακειά εηζνδήκαηα ζηελ Διιάδα κηαο θαη ελέπηπηαλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κνηνζπθιεηώλ, νπόηε ε θνξνιόγεζε ήηαλ αλεθηή. 

  

 

Σν 1979 ε εηαηξεία πάλσ ζε ηξνπνπνηεκέλν ζαζί από ην RELIANT KITTEN  

ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ην ηεηξάηξνρν κηθηήο ρξήζεο FOX πνπ ήηαλ κηα 

πεηπρεκέλε ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή.  Γηα λ απνθύγνπλ ηα γλσζηά ειιεληθά 

πξνβιήκαηα γηα έγθξηζε ηύπνπ, απνζηέιιεηαη ην απηνθίλεην ζηελ Αγγιία καδί κε η' 

απαξαίηεηα ζρέδηα θαη ακέζσο ρσξίο πξόβιεκα παίξλεη έγθξηζε ηύπνπ ζαλ Αγγιηθήο 

ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο RELIANT FOX.  Καηαζθεπάδεηαη κε επηηπρία ζηελ 

Διιάδα κέρξη ην 1984-85, νπόηε αιιάδεη ν θνξνινγηθόο λόκνο πνπ έβαιε ηαθόπεηξα 

ζ' όινπο ηνπο έιιελεο θαηαζθεπαζηέο θη ε εηαηξεία κεηά από ιίγν θιείλεη. 



 

Σν Διιεληθό RELIANT FOX πνπ ζηα ραξηηά θαηλόηαλ Αγγιηθήο ζρεδίαζεο έρεη 

εμαρζεί από ηελ Διιάδα ζηελ Αγγιία.  Καη ηα δύν παξαπάλσ απηνθίλεηα 

εμαθνινπζνύλ λα δνπλ ζηελ Αγγιία. 

  

MAVA 

 

H ΜΑΒΑ αξρηθά ήηαλ ε ειιεληθή 

εηαηξεία εηζαγσγήο ησλ απηνθηλήησλ RENAULT.  Σν 1979 απνθαζίδεη ηελ ζρεδίαζε 

θαη θαηαζθεπή ελόο απηνθηλήηνπ.  Σελ ζρεδίαζε αλαιακβάλεη ν έιιελαο 

βηνκεραληθόο ζρεδηαζηήο απηνθηλήησλ Γιώργος Μιταήλ.  Πάλσ ζε κεραληθά κέξε 

από RENAULT ζρεδηάδεη θαη θαηαζθεπάδεη ην πξόηππν ελόο ειαθξνύ πνιιαπιώλ 

ρξήζεσλ νρήκαηνο πνπ νλνκάδεηαη “FARMA”.  Μεηά απν αίηεζε ηεο MAVA ην 

απηνθίλεην ζηέιλεηαη ζηελ RENAULT ζηελ Γαιιία όπνπ κεηά απν εμνλπρηζηηθνύο 

ειέγρνπο θαη δνθηκέο παίξλεη έγθξηζε ηύπνπ θαη κάιηζηα κε ην όλνκα ηεο 

RENAULT.  Σν απηνθίλεην γίλεηαη επηηπρία θαη θαηαζθεπάδεηαη ζε πνιινύο ηύπνπο 

όπσο επηβαηεγό - θνξηεγό αθόκα θαη ηύποσ ηδίπ.  Υξεζηκνπνηεί θηλεηήξα 845 cc 34 

HP κε ηειηθή 110 ρικ/ώξα.   

Σν 1984 ζρεδηάδεηαη ν δηάδνρόο ην FARMA S κε απμεκέλεο εθηόο δξόκνπ 

δπλαηόηεηεο πνπ ην είραλ πξν νλνκάζεη «ην Διιεληθό Σδίπ».  Σελ ίδηα επνρή αιιάδεη 

ν λόκνο ε παξαγσγή θξίλεηαη αληηνηθνλνκηθή θαη ζηακαηά θαη κεηά από ιίγν θιείλεη 

θαη ην εξγνζηάζην. 

  

ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟ Α.Β.Δ.Δ. BALKANIA 4X4 truck 



  

BALKANIA: ήηαλ ην ζήκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύζε ν Εαταρόποσλος πνπ θαηαζθεύαδε ζηελ Αζήλα ειαθξά 4x4 

θορηεγά και 4x4 ηύποσ ηδίπ.  Μέρξη ην 1972 ε Εαραξόπνπινο ΑΒΔΔ αζρνιείην κε 

ηελ εηζαγσγή Ρνπκάληθσλ θαη Ηλδηθώλ απηνθηλήησλ.  Σν 1975 ζρεδηάδεη θαη 

θαηαζθεπάδεη ελα θνξηεγό 4x4 κε θηλεηήξα Diesel - Mercedes Benz 3200 CC κε 

κεηαιιηθή θακπίλα θαη γηα θνξηίν 1500 θηιώλ.  Σν 1979 ην απηνθίλεην 

επαλαζρεδηάδεηαη κε λέα κνληέξλα πνιπεζηεξηθή θακπίλα.  Καηαζθεπάδεηαη κέρξη ην 

1984 νπόηε κε ηνλ λέν θνξνεηζπξαθηηθό λόκν ζηακαηάεη ε παξαγσγή ηνπ. 

Σν 1975 ε εηαηξεία ζπλαξκνινγεί θαη παξνπζηάδεη ζηελ Διιεληθή αγνξά έλα 

ειαθξνύ ηύπνπ ηδίπ κε ην όλνκα AUTOTRACTOR.  Σν απηνθίλεην ήηαλ ζηελ νπζία 

έλα εδώ ζπλαξκνινγεκέλν ηύπνπ ηδίπ: ην AHINDRA”.  Kαη απηό βέβαηα ήηαλ 

αληίγξαθν από ηα πξσηνγελή Ακεξηθάληθα θαη θόξαγε θηλεηήξα diesel 3.100 cc 62 

HP PEUGEOT.  Σν εθκνληεξληζκέλν πην «θαιό» κνληέιν AUTOTRACTOR KZ , 

θνξνύζε θηλεηήξα βελδίλεο πάιη ηεο PEUGEOT 2.500 cc , 103 HP. 

Σν εξγνζηάζην εθκνληεξλίδεηαη ην 1985 θαη απνθηά λέα πιένλ νλνκαζία 

«MAHINDRA HELLAS Α.Δ.»  Ζ νλνκαζία AUTOTRACTOR εγθαηαιείπεηαη θαη 

ηα απηνθίλεηα πσινύληαη κε ην όλνκα MAHINDRA (αλ θαη κε πνιιέο 

δηαθνξνπνηήζεηο από ηα πξσηνγελή Ηλδηθά).  Με ηελ θνξνεηζπξαρηηθή αιιαγή ηεο 

λνκνζεζίαο ην 1985 ε παξαγσγή γνλαηίδεη θαη ζηελ νπζία όιε ε παξαγσγή πάεη ζην 

εμσηεξηθό.  Ζ εηαηξεία ζηακαηά ηηο εξγαζίεο ηεο θαη θιείλεη ην 1995. 

  

GEN 

 

Ο ηύπνο GEN θαηαζθεπάζζεθε από ηνλ Ανηώνε Σδεν, 

παιαηό νδεγό αγώλσλ, κεραληθό θαη ηαπηόρξνλα ζπιιέθηε απηνθηλήησλ.  Ζ πξώηε 

ηνπ δεκηνπξγία ήηαλ ην 1963 έλα θνκςό ζπόξ απηνθίλεην, ζρεδηαζκέλν από ηνλ 

έιιελα αξρηηέθηνλα Π. Βαροστάκε.  Κηίζζεθε πάλσ ζε πιαίζην V.W. θαη κεραληθά 

κέξε ηεο SAAB.  Γελ πξνρώξεζε ζε βηνκεραληθή παξαγσγή ιόγσ αδπλακίαο 

απόθηεζεο έγθξηζεο ηύπνπ από ηηο Διιεληθέο θξαηηθέο ππεξεζίεο.  Από ην 1968 ν 

Σδελ αζρνιήζεθε κε ηηο κεηαηξνπέο κεξηθώλ FIAT θαη SAAB ζε θάκπξην.  Σν 1970 



μαλ’αζρνιήζεθε κε ηελ δεκηνπξγία ελόο ζπνξ απηνθηλήηνπ ρξεζηκνπνηώληαο πιαίζην 

V.W.  Ξαλά αληηκεηώπηζε πξνβιήκαηα απόθηεζεο έγθξηζεο ηύπνπ, παξ' όια απηά 

θαηαζθεύαζε πεξίπνπ 10 νρήκαηα.  Από ην 2005 ν Σδελ αζρνιείηαη κε ηελ ζρεδίαζε - 

θαηαζθεπή ελόο ειεθηξηθνύ απηνθηλήηνπ. 

  

SCAVAS 

 

ρεδηαζηήο / θαηαζθεπαζηήο / κεραληθόο ν Βαζίλειος 

κάβας.  Απνθηώληαο εκπεηξία από ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ ΒΗΑΜΑΞ μεθίλεζε ηελ 

πξώηε ηνπ ζρεδίαζε ην 1969 θάλνληαο ζρεδόλ ηα πάληα όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ πξόηππνπ.  Σν SCAVAS 1 ήηαλ έλα ζπνξ απηνθίλεην κε θηλεηήξα N.S.U. 1200 

θαη παξνπζηάζζεθε ην 1973.   Σν απηνθίλεην κεηά από έληνλεο πηέζεηο ηνπ Κώζηα 

Καββαζά, ηδηνθηήηε ησλ 4 Σξνρώλ, πήξε άδεηα θπθινθνξίαο αιιά πνηέ άδεηα 

έγθξηζεο γηα παξαγσγή.  Σν δεύηεξν κνληέιν ήηαλ ην παλέκνξθν SCAVAS 2 πνπ 

παξνπζηάζζεθε ην 1992 θαη πξννξηδόηαλ γηα παξαγσγή.  Γηα κηα αθόκα θνξά ην 

Διιεληθό θξάηνο ηνπ έδσζε άδεηα θπθινθνξίαο αιιά όρη άδεηα παξαγσγήο.  Σν 

SCAVAS 3 ην 1996 δελ μεπέξαζε πνηέ ην ζηάδην ζρεδίαζεο. 

  

  

PETROS PETROPOULOS Α.Δ.Β.Δ. 

 

Ζ εηαηξεία ήηαλ (θαη είλαη ηώξα) ζηελ νπζία κηα εηαηξεία 

εηζαγσγήο θαη δηάζεζεο νρεκάησλ θαη βαξηώλ κεραλεκάησλ θαη γηα κηα επνρή θαη 

θαηαζθεπαζηήο.  Ζ νηθνγέλεηα Πεηξόπνπινπ παξαδνζηαθά απαζρνιείην κε ηελ 

κεηαιινπξγία (ρπηήξηα, όπνπ κεηαμύ άιισλ εζεσξείην έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο 

θαηαζθεπαζηέο θακπαλώλ) από ηνλ 19ν αηώλα, αξρηθά ζηελ Άκθηζζα θαη αξγόηεξα 

ζηελ Λακία.  

Ζ εηαηξεία κε ηελ ζεκεξηλή ηεο κνξθή δεκηνπξγήζεθε από ηνλ Πέηρο Πεηρόποσλο 

ζηελ Θεζζαινλίθε ηνπ 1922 κε εξγαζίεο πώιεζεο νρεκάησλ θαη επηζθεπέο / 



αλαθαηαζθεπέο θηλεηήξσλ.  Με απηνύο ηνπο θηλεηήξεο άξρηζε θαηαζθεπέο 

νρεκάησλ, κε βάζε επηβαηεγά FORD ηνπ 1920, ηα WILLYS-OVERLAND ηνπ 1930 

θαη γηα θνξηεγά κε ηα DIAMOND T θαη INTERNATIONAL ηνπ 1930. 

Σν 1938 κεηαθέξεηαη ζηελ Αζήλα.  Κύξηα απαζρόιεζε από ην 1956 ε θαηαζθεπή 

ηξαθηέξ κε ρξήζε αλαθαηαζθεπαζκέλσλ θηλεηήξσλ.  Αξγόηεξα θαηαζθεπάδεη ζεηξά 

ηξαθηέξ κε θηλεηήξα PERKINS κε κεγάιεο πσιήζεηο.  Από ην 1974 αξρίδεη ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ πξώηνπ «έμππλνπ» όπσο ην νλνκάδεη νηθνγελεηαθνύ θνξηεγνύ 4x4, 

ζε ηύπνπο UNITRUCK-POLYTRUCK θαη MILITRUCK γηα ηνλ ζηξαηό.  Ζ αγξόηεο 

ηα αγνξάδνπλ ζε κεγάινπο αξηζκνύο αιιά όρη θη ν ζηξαηόο.  Δπηπιένλ ν λόκνο γηα ηα 

αγξνηηθά αιιάδεη ην 1984-85 θη έηζη ζηακαηάεη ε παξαγσγή κε ηελ εηαηξεία ζε δεηλή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ιόγσ ησλ κεγάισλ επελδύζεσλ πνπ είρε θάλεη σο ηόηε. 

Δθηόο ησλ άιισλ ε εηαηξεία είρε ζρεδηάζεη – θαηαζθεπάζεη κηα ζεηξά πξντόλησλ 

όπσο γελλήηξηεο - πεξνλνθόξα (ηα επηηπρεκέλα βελδηλνθίλεηα θαη ειεθηξνθίλεηα 

DYNALIFT).  Σν 1994 ε εηαηξεία πάλσ ζην πεηπρεκέλν νπεδηθό ζρέδην ηεο 

BUCHER θηηάρλεη θαη παξνπζηάδεη ην MILITRUCK 2 DURO, πνπ όκσο δελ γίλεηαη 

απνδεθηό από ηνλ Διιεληθό ζηξαηό.  Από ηα ηέιε ηνπ '90 ε ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΔΒΔ 

αζρνιείηαη κόλν κε εηζαγσγέο - εκπνξία, δηαηεξώληαο ειάρηζηε εμεηδηθεπκέλε 

παξαγσγή. 

 

  

  

 

HERCULES 

 



Δξγνζηάζην θαηαζθεπήο «αγξνηηθώλ» νρεκάησλ - 

κεραλεκάησλ ζηελ Κέξθπξα.  Υξεζηκνπνηνύζε ηκήκαηα ηεο NAMCO (PONY) θαη 

θηλεηήξεο MITSUBISHI, KUBOTA θαη RUGGERINI.  Παξήγαγε απηνθίλεηα 

κεηαμύ ησλ εηώλ 1980 θαη 1983.  Από ηα γλσζηόηεξα κνληέια ηεο ην Hercules light 

all terrain vehicle ηνπ 1980. 

  

MOTOEMIL 

  

Έιιελαο θαηαζθεπαζηήο Αιμίλιος Ανηωνιάδες, ζηελ 

Θεζζαινλίθε.  Μαδί κε ηνλ αδειθό ηνπ Κωνζηανηίνο θηηάρλνπλ νρήκαηα κε 

ζπλδπαζκό εμαξηεκάησλ από απηνθίλεηα θαη κνηνζπθιέηεο.  Από ηηο αξρέο ηνπ '60 

έρνπλ αξρίζεη θαηαζθεπέο ηξίθπθισλ θνξηεγώλ κε κεραλέο 1200 cc V.W. 

αεξόςπθηεο.  Αξρέο '70 παξνπζηάδνπλ έλα ηειείσο επαλαζρεδηαζκέλν όρεκα, πάιη 

ηξίθπθιν, κε κεραληθά κέξε FORD Γεξκαλίαο.  Ζ MOTOEMIL ήηαλ κηα από ηηο 

ειάρηζηεο ειιεληθέο θαηαζθεπαζηηθέο βηνηερλίεο πνπ δηαζώζεθαλ κεηά ην πέξαο ηεο 

επνρήο ησλ ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ νρεκάησλ ,θαηαζθεπάδνληαο ελα 4ηξνρν 

θνξηεγό 2 ηόλσλ κε κεραλή MERCEDES Diesel, πνπ νλνκάζζεθε AUTOFARMA.  

Ζηαλ έλα από ηα θαιύηεξα Διιεληθήο ζρεδίαζεο / θαηαζθεπήο θνξηεγά εθείλεο ηεο 

επνρήο θαη πώιεζε ζε κεγάινπο αξηζκνύο.  Έγηλε εθκνληεξληζκόο ην 1979 αιιά ζηα 

κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ήηαλ μεπεξαζκέλν ζε ζρέζε κε ηα ηδίνπ ηύπνπ 

εηζαγόκελα.  Σν εξγνζηάζην δηέθνςε ηηο εξγαζίεο ηνπ ην 1985. 

  

AGRICOLA 

 



Έιιελαο θαηαζθεπαζηήο ζηελ Θεζζαινλίθε:  Γ. 

Σζολακίδες.  Κύξηα πξντόληα θνξηεγά πνιιαπιώλ ξόισλ 4x4 θαη δηάθνξα αγξνηηθά 

κεραλήκαηα.  Σν AGRICOLA 25 GT 4X4 truck, ήηαλ έλα έμππλεο ζρεδίαζεο 

πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηεηξαθίλεην θνξηεγό όρεκα κε κεηαιιηθή θακπίλα θαη 

κεραληθά κέξε από MERCEDES-BENZ 180 D diesel.  Δίρε δπλαηόηεηα θνξηίνπ 

1650 θηιώλ, κέγηζηε ηαρύηεηα 80 ρικ/σξα, θαη σο ηππηθό Διιεληθό αγξνηηθό όρεκα 

εμαθαλίζζεθε κε ηελ αιιαγή ηνπ λόκνπ ηνπ 1984-85. 

  

AUTO DIANA UNICAR 

 

Διιεληθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία ζηελ Θεζζαινλίθε, 

κεηαμύ ησλ εηώλ 1975 θαη 1984.  Κύξην πξντόλ ηεο εηαηξείαο ην UNICAR (θακία 

ζρέζε κε ην ζπλνλόκαην Ηζπαληθό) ήηαλ έλα κάιινλ βαξέσο ηύπνπ θνξηεγό 4x4 κε 

ηθαλόηεηα θνξηίνπ 1500 θηιά.  Υξεζηκνπνηνύζε κεραληθά κέξε MERCEDES-BENZ 

Diesel, θαη άμνλεο από DODGE.  To 1984 πνπ άιιαμε ν θνξνεηζπξαθηηθόο λόκνο 

ζηελ Διιάδα αθνινύζεζε ηελ κνίξα θαη άιισλ Διιήλσλ θαηαζθεπαζηώλ θαη 

εμαθαλίζζεθε. 

 

  

ΔΒΗΑΜ Δλλενική Βιομετανία Αγροηικών 

Μετανεμάηων 

  



Καηαζθεύαδε κεηαμύ άιισλ αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ, ζε 

εξγνζηάζην ζηελ Θεζζαινλίθε θαη θνξηεγό 4x4, εθκεηαιιεπόκελε ηελ λνκνζεζία 

πνπ θαηέηαζζε θάζε όρεκα πνπ κπνξνύζε λα θάλεη θαη αγξνηηθέο δνπιεηέο, ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ ειάρηζηε έσο κεδεληθή 

ησλ θνξνιόγεζε (ν λόκνο άιιαμε ην 1984).  ηελ θαηεγνξία απηή θαηαζθεπάζζεθαλ 

πεξίεξγα νρήκαηα / εξγαιεία πνπ ήηαλ κηζά απηνθίλεηα - κηζά ηξαθηέξ, κε 3 ή θαη κε 

4 ηξνρνύο.  Μεγαιύηεξνο θαηαζθεπαζηήο κηα Κξεηηθή εηαηξεία κε ηα κνληέια 

CANDIA KRONOS, MINOS, MINOTAUROS θαη άιια.  Άιινο θαηαζθεπαζηήο 

ππήξρε ζηνλ Βόιν κε ην DEMETRA.  H EBIAM (όπσο θαη ε AGROMAX ζηελ 

Άξηα, ε AGROCAR ζηελ Αζήλα θη άιιεο) θαηαζθεύαζε έλα ηύπν ηεηξαθίλεηνπ 

νρήκαηνο κε δπλαηόηεηα θνξηίνπ από 500 σο 1000 θηιά. 

  

MOTOR CAR 

 

Μηα κάιινλ πεξίεξγε ειιεληθή ζρεδίαζε / θαηαζθεπή ελόο 

κηθξνύ ηξίθπθινπ θνξηεγνύ, θνξηίνπ κόλν 350 θηιώλ (άζρεηα αλ ζπλήζσο ην 

θόξησλαλ σο θαη 2000 θηιά).  Καηαζθεπάζζεθε ζε δύν ηύπνπο ρξεζηκνπνηώληαο 

θηλεηήξεο V.W. ή FORD.  Λεηηνύξγεζε από ην 1967 έσο ην 1971. 

  

SAM 

 

Έλαο από ηνπο πνιινύο έιιελεο βηνηέρλεο / θαηαζθεπαζηέο 

ηξηθύθισλ θνξηεγώλ, ν ηέθανος Α. Μπαληάς.  Γεκηνύξγεζε θαη ιεηηνύξγεζε ηελ 

εηαηξεία ηνπ από ην 1966 έσο ην 1974.  Σα πξώηα ηνπ κνληέια ρξεζηκνπνίεζαλ 



θηλεηήξεο V.W.  ηα δε επόκελα FORD 1300.  Ζ επηηπρία ησλ SAM ήηαλ ζην ζαζί 

πνπ δελ ζθνύξηαδε εύθνια.  Αθόκα θαη ζήκεξα ππάξρνπλ ειάρηζηα 35 ρξόληα κεηά ην 

θιείζηκν ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπο. 

  

 

ROS 

Ήηαλ από ηηο πην επηηπρεκέλεο εηαηξείεο θαηαζθεπήο ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ 

νρεκάησλ, ηδηνθηεζίαο ηαύροσ Κωνζηανηινίδε.  Πνύιεζε ζε κεγάινπο αξηζκνύο 

μεπεξλώληαο θιαζζηθνύο ηνπ είδνπο θαηαζθεπαζηέο όπσο ALTA-STYL CAR.  Οη 

πσιήζεηο ήηαλ δηθαηνινγεκέλεο κηα θαη ην «Ρσζάθη» όπσο ρατδεπηηθά ην 

απνθαινύζαλ νη ηδηνθηήηεο ηνπ ήηαλ κηα απόιπηα αμηόπηζηε κεραλή κε κεηαιιηθό 

θνπβνύθιην πνπ δελ ζθνύξηαδε.  Υξεζηκνπνίεζε θηλεηήξεο 1000 θαη 1500 θπβηθώλ.  

ηακάηεζε ε παξαγσγή ηνπ ην 1976 επεηδή ζε ζρέζε κε άιια εηζαγσγήο ήηαλ 

μεπεξαζκέλν.  Έρνπλ αλαθεξζεί αθόκα κεξηθά πνπ έρνπλ επηδήζεη θαη ιεηηνπξγνύλ. 

  

PANCAR 

 

Με έδξα ηελ Αζήλα αθόκα έλαο ζρεδηαζηήο - 

θαηαζθεπαζηήο ν Παν. Καραβιζόποσλος.  Λεηηνύξγεζε από ην 1968 έσο ην 1992.  

Δθηόο από ην ηξίθπθιν θνξηεγό είρε ζρεδηάζεη θαη θαηαζθεπάζεη έλα ηεηξάηξνρν 

ηύπνπ ηύπνπ “BUGGY” ρξεζηκνπνηώληαο πιαίζην θαη κεραληθά κέξε από V.W. πνπ 

δελ κπόξεζε όκσο λα βγάιεη άδεηα ηύπνπ θαη λα ην δηαζέζεη ζηελ αγνξά.  Σν 1992 

παξνπζίαζε κηα λέα πξόηαζε εκηός δρόμοσ κε όλνκα «ΔΡΜΖ», πνπ όκσο δελ πήξε 

έγθξηζε ηύπνπ.  Ζ εηαηξεία ζηακάηεζε λα ιεηηνπξγεί δύν ρξόληα αξγόηεξα. 

  

  

 



  

  

DINAP 

 

Δηαηξεία ζηελ Αζήλα (Δξγνζηάζην ζηα Ληόζηα) ηδηνθηεζίαο 

Γ. Αποζηολόποσλοσ.  Από ηνπο κηθξόηεξνπο εθείλε ηελ επνρή θαηαζθεπαζηήο 

ηξίθπθισλ θνξηεγώλ.  Υξεζηκνπνηνύζε θηλεηήξεο V.W. 1200 cc 34HP (πνιιέο 

θνξέο αλαθαηαζθεπαζκέλνπο) κε δπλαηόηεηα θνξηίνπ 1000 θηιά. 

  

 

A K HELLAS 

Διιεληθή θαηαζθεπαζηηθή ( ΑΚ = Αγγελόποσλος – Καρκάκες Ο.Δ.).  Δηδηθεπκέλε 

ζε ειαθξά ηξίηξνρα θνξηεγά.  Γηα θνξνινγηθνύο ιόγνπο ήηαλ εθνδηαζκέλα κε 

θηλεηήξα δίρξνλν 50 θ.ε.   Από ηηο θαηαζθεπέο ηνπο κηα νκάδα ήηαλ κνηνζπθιεηηθήο 

λννηξνπίαο (κε ζπζηήκαηα νδήγεζεο - θξέλσλ θ.ιπ. από κνηνπνδήιαηα - 

κνηνζπθιέηεο) θαη κηα άιε πνπ παξνκνίαδε κε απηνθίλεηα (ηηκόλη - θνπβνύθιην 

θ.ιπ).  Σν θπξηόηεξν παξαρζέλ κνληέιν Σ.200 ρξεζηκνπνηνύζε θηλεηήξα SACHS 50 

cc 4,8 HP ηθαλόηεηνο θνξηίνπ πεξίπνπ 150 θηιώλ.  Παξήρζε από ην 1968 σο ην 1975 

ζε ηξείο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο θακπίλαο θαη εμνπιηζκνύ. 

  

ΑΣLAS 

 

Διιεληθή εηαηξεία κε εξγνζηάζην ζηνλ Ρέληε Αηηηθήο 

θαηαζθεύαδε ηξίθπθια ειαθξά θνξηεγά από ην 1967 σο ην 1972.  Υξεζηκνπνηνύζε 



θηλεηήξεο V.W. αεξόςπθηνπο (ζπρλά κεηαρεηξηζκέλνπο) θαη πίζσ άμνλεο από FORD 

Γεξκαλίαο.  Καηαζθεπάζζεθαλ ζε δύν ηύπνπο πνιπεζηεξηθήο θακπίλαο. 

  

Β.Δ.Σ. 

 

Ζ Βηνκεραλία Διιεληθώλ Σξηθύθισλ ηδξύζεθε από ηνλ 

Πέηρο Κωνζηανηίνοσ θαη πξνζαλαηνιίζζεθε ζηελ θαηαζθεπή θπξίσο  ειαθξώλ 

θνξηεγώλ.  Σν 1965 ζρεδίαζε ην πξώην ηεο επηβαηεγό ηξίθπθιν απηνθίλεην πνπ 

βαζηδόηαλ ζε θηλεηήξα κνηνζπθιέηαο BMW 125 cc.  Σν πξσηόηππν απηό δελ έθζαζε 

πνηέ ζηελ γξακκή παξαγσγήο.  Σν 1973 θαηαζθεύαζε ην ΒΔΣ 5νν πνπ έθεξε 

θηλεηήξα FIAT 500 cc ην νπνίν όκσο παξήρζε ζ ειάρηζηα θνκκάηηα.  Γελ κπόξεζε 

λα πάξεη έγθξηζε ηύπνπ θαη ε επηρείξεζε ζηακάηεζε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηεο ην 1976. 

(από ην SeatBelt-gr) 

  

  

  

BIOMAN 

 

Γύν Έιιελεο κεραληθνί ηδξύνπλ ην 

1967 κηα εηαηξεία ζην Κνξσπί όπνπ ζρεδηάδνπλ θαη θαηαζθεπάδνπλ αλπςσηηθά θαη 

όρη κόλν κεραλήκαηα κε αξθεηή επηηπρία.  Γελ ιεηηνπξγεί πιένλ. 

 

  

TANGALAKIS TEMAΥ 



 

ήκεξα ε ΣΔΜΑΥ ζεσξείηαη ε 

κεγαιύηεξε εηαηξεία ζηνλ ηνκέα θαηαζθεπήο ππξνζβεζηηθώλ νρεκάησλ ζηελ 

Διιάδα.  Πην πξηλ θαη κε ηελ νλνκαζία «TANGALAKIS» ππήξμε έλαο ηζηνξηθόο 

θαηαζθεπαζηήο ακαμσκάησλ (θαη όρη κόλνλ) ιεσθνξείσλ ζηελ ρώξα καο.  ηελ 

Διιάδα είραλ (θαη έρνπλ) δξαζηεξηνπνηεζεί, πάλσ από 100 θαηαζθεπαζηέο 

ακαμσκάησλ ιεσθνξείσλ αιιά ε TANGALAKIS ήηαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο.  Σν 

1922 ζπλελώλεηαη κε ηνλ Γ.ΣΟΤΡΝΗΚΗΩΣΖ θαη από ην 1925 αξρίδεη λα ρηίδεη 

ακαμώκαηα ιεσθνξείσλ πάλσ ζε εηζαγόκελα ζαζί. 

  

  

 

 

  

  

Σν 1934 ρσξίδεη από ηνλ ζπλεηαίξν ηνπ θηηάρλεη δηθή ηνπ εηαηξεία θαη γίλεηαη 

εγέηηδα ζηνλ ηνκέα ηεο, γηα πεξηζζόηεξα από 30 ρξόληα.  Σν 1937 πάλσ ζε κεραληθά 

κέξε από DKW θηηάρλεη θαη ην πξώην επηβαηεγό πνπ δελ πξνρώξεζε ιόγσ δεπηέξνπ 

παγθνζκίνπ πνιέκνπ. 

Σν 1963 κεηά από ζθιεξό αληαγσληζκό κε άιινπο θαηαζθεπαζηέο αιιάδεη πνξεία 

θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ INTERNATIONAL HARVESTER αξρίδεη λα θηηάρλεη θαη 

ππξνζβεζηηθά  νρήκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζαζί.  Σν 1965 δεκηνπξγεί 

ηελ «ΣΔΜΑΥ» κε απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε ηελ θαηαζθεπή ππξνζβεζηηθώλ θαη 

ζπλαθώλ νρεκάησλ, απαζρόιεζε πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ζήκεξα. 



  

  

SFAKIANAKIS 

 

H SFAKIANAKIS είλαη έλα γθξνύπ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηξείο 

ρώξεο κε πξνζσπηθό πεξίπνπ 1000 αηόκσλ.  Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ην 1961 (θαη αθνύ 

είρε δηαδερζεί δηάθνξεο παξόκνηεο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο) θαη νλνκάζζεθε 

BUSSING HELLAS.  Αξρηθά έθηηαρλε ακαμώκαηα πάλσ ζε εηζαγόκελα ζαζί.  

Αξγόηεξα θάλνληαο αξρηθά ρξήζε ηερλνινγίαο από ηελ Γεξκαληθή ΜΑΝ θαη 

αξγόηεξα από ηελ επίζεο Γεξκαληθή BUSSING  άξρηζε λα θηηάρλεη εμ νινθιήξνπ 

ιεσθνξεία, πνύικαλ θ.ιπ. νρήκαηα.  Γεκηνύξγεζε επίζεο θαη κηα ζεηξά ιεσθνξείσλ 

θαη θνξηεγώλ πάλσ ζε εηζαγόκελν Ηαπσληθό ζαζί ηεο ΖΗΝΟ.  Έλαο αξηζκόο ηεο 

παξαγσγήο εμήρζε ζε Μέζε Αλαηνιή θαη Αλαηνιηθή Δπξώπε.  Από ην 2006 ε 

εηαηξεία αζρνιείηαη ,όλν κε ηελ εκπνξία απηνθηλήησλ θαη ζπλαθώλ εμαξηεκάησλ. 

 

  

  

SARACAKIS 

 

Ο όκηινο επηρεηξήζεσλ ησλ αδελθών αρακάκε ήηαλ ζηελ 

νπζία έλαο από ηνπο δύν κεγάινπο θαηαζθεπαζηέο ιεσθνξείσλ, θνξηεγώλ θ.ιπ. 



νρεκάησλ.  Ζ εηαηξεία μεθίλεζε από ηελ Θεζζαινλίθε ην 1923 σο εηζαγσγέαο 

νρεκάησλ θαη αληαιιαθηηθώλ.  Σν 1941 ηα θεληξηθά γξαθεία κεηαθέξνληαη ζηελ 

Αζήλα.  Οπζηαζηηθά ζαλ θαηαζθεπαζηήο μεθίλεζε ην 1954.  Σν 1962 αξρίδεη ηελ 

θαηαζθεπή / παξαγσγή ακαμσκάησλ πάλσ ζε εηζαγόκελα ζαζί.  Σν 1966 αξρίδεη ηελ 

θαηαζθεπή ιεσθνξείσλ πάλσ ζε δηθή ηεο ζρεδίαζεο θαη θαηαζθεπήο ζαζί κε κεραλή 

VOLVO.  Ήηαλ ε ζεηξά SB 55, SB 556, SB 85, SB 95. (To SB ζήκαηλε 

SARACAKIS BROTHERS). 

  

Σν 1974 θαηαζθεπάδεη ην πξώην ρσξίο ζαζί ιεσθνξείν ην 

SBAV θαη κεηά από ζπλερείο αλαβαζκίζεηο θζάλεη ζην SBAV 90 ην 1990.  

Πεηπρεκέλα κνληέια πνπ έγηλαλ θαη κεγάιε εμαγσγηθή επηηπρία ζε ρώξεο θπξίσο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο.  Δθηόο ησλ άιισλ ε εηαηξεία ζπλαξκνιόγεζε (θαη θαηαζθεύαζε) 

ζεηξά νρεκάησλ 4x4, ηξίθπθισλ κεηαθνξηθώλ, ηξαθηέξ θαη άιισλ ηύπσλ.  Απηή ηελ 

επνρή ε εηαηξεία νπζηαζηηθά ιεηηνπξγεί κόλν ζαλ εκπνξηθή. 

  

BIAMAX 

 

Μηα από ηηο κεγάιεο Βηνκεραλίεο ζηε Διιάδα κε 

εξγνζηάζηα ζηελ Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Λάξηζζα.  Ήηαλ από ηηο πξσηνπόξεο 

εηαηξείεο πνπ δηέζεηαλ από παιαηά πνηνηηθό έιεγρν, ηερληθή εθπαίδεπζε θαη 

ππνζηήξημε, γξαθείν έξεπλαο θαη παξαγσγήο θ.α.  Ζ εηαηξεία ηδξύζεθε ην 1930 από 

ηελ νηθνγέλεηα Φωζηερόποσλοσ πνπ σο ηόηε ιεηηνπξγνύζε σο εηζαγσγέαο ηεο 

MERCEDES BENZ.  Aπό ην 1956 άξρηζε λα θαηαζθεπάδεη ακαμώκαηα ιεσθνξείσλ 

θαη από ην 1961 γίλεηαη θαηαζθεπαζηήο νρεκάησλ.  Ορήκαηα όπσο ην R495 θαη ην 

R514 ηύπνπ πνύικαλ δξαηώλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ θαηαζθεπώλ. 

  

Δσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80, ε εηαηξεία θαηαζθεπάδεη ρηιηάδεο νρήκαηα 

(Λεσθνξεία, πνύικαλ,  ηξόιεη, ηξαθηέξ, ακαμώκαηα, ζαζί γηα ινγαξηαζκό άιισλ 

εηαηξεηώλ θαη άιια πνιιά).  Μεγάιεο επηηπρίεο ηα νρήκαηα F 530 θαη F 580 



πσινύληαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο ζηελ Διιάδα θαη εμάγνληαη ζε επίζεο κεγάινπο 

αξηζκνύο ζην εμσηεξηθό (Δπξώπε, Αζία θαη Αθξηθή). 

 

Σέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ε εηαηξεία θάησ από ην βάξνο 

ηεο πεηξειατθήο θαη νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηνπ έληνλνπ εγρώξηνπ θαη αιινδαπνύ 

αληαγσληζκνύ θαη ηεο εκθάληζεο ησλ λέσλ λόκσλ πνπ επέηξεπαλ ηελ αξζξόα 

εηζαγσγή κεηαρεηξηζκέλσλ ιεσθνξείσλ από ην εμσηεξηθό, γνλάηηζε θαη έθιεηζε. 

  

  

ΔΛΒΟ Eλλενική Βιομετανία Οτεμάηων 

 

 

Γεκηνπξγήζεθε ην 1972 κεηά από ζπκθσλία ηνπ θξάηνπο κε 

ηελ Απζηξηαθή STEYR-DAIMLER-PUCH κε ην όλνκα STEYR HELLAS S.A.  

Mέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '80 ε STEYR Απζηξίαο θαηείρε ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ.  Σν 1986 ην Διιεληθό θξάηνο απνθηά ηελ πιεηνλόηεηα ηεο 

εηαηξείαο θαη ηελ κεηνλνκάδεη ζε ELVO.  Ζ αξρηθή παξαγσγή ηεο εηαηξείαο ήηαλ 

αγξνηηθά κεραλήκαηα, ηξαθηέξ, θνξηεγά θαη κνηνπνδήιαηα ζρεδίαζεο ηεο STEYR 

θαη ηεο PUCH.  Σεξάζηηεο παξαγγειίεο από ην θξάηνο γηα θνξηεγά νρήκαηα, 

δηαθόξσλ ηύπσλ, γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηηο Γεκόζηεο ππεξεζίεο, δίλνπλ ώζεζε 

ζηελ εηαηξεία.  Σν 1981 εδόζε παξαγγειία θαη θαηαζθεπάζζεθε ην εξππζηξηνθόξν 

όρεκα κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ LEONIDAS ,ζηελ νπζία αληίγξαθν (κε ειάρηζηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο) ηνπ Απζηξηαθνύ STEYR 4K 7 FA. 

  



 

  

  

Σν 1987 ε εηαηξεία παξάγεη ην LEONIDAS 2, κε νπζηαζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο από 

ην «1» θαη ζε κεγάινπο αξηζκνύο.  ηα ρξόληα πνπ αθνινύζεζαλ ε ΔΛΒΟ έγηλε 

ζρεδόλ ν απνθιεηζηηθόο πξνκεζεπηήο ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, θαηαζθεπάδνληαο 

θνξηεγά (ζηξαηησηηθά θαη κή) κε θηλεηήξεο ηεο STEYR.  Παξήγαγε θαη ηα θνξηεγά 

ηύπνπ Β γηα ηνλ Διιεληθό ηξαηό ηεο STEYR 680Μ3 ζε έθδνζε 6x6 θαη 680Μ ζε 

έθδνζε 4x4.  Καη αθνινύζεζε ην ηειείσο Διιεληθό (ζρεδηαζηηθά ακάμσκα) STEYR 

12Μ κε ηα ίδηα κεραληθά κέξε. 

 

  

  

Παξάγεη αθόκα θαη ζήκεξα ην 240 G θαη 290 G ½ ηνπ ηόλνπ πάιη γηα ηνλ Διιεληθό 

ηξαηό.  Καη 290 Σ, θιεηζηνύ ηύπνπ γηα ηελ αζηπλνκία θαη ηελ ππξνζβεζηηθή.  

Δπίζεο ιεσθνξεία όπσο π.ρ. ην MIDAS θαη EUROPE ηνπ 1993 κε κεγάιεο 

εμαγσγέο.  εκαληηθή εμαγσγηθή επηηπρία ην 1996 ζηελ ηγθαπνύξε, πνπ ήηαλ θαη ε 

πξώηε ρξήζε ιεσθνξείσλ ρακεινύ δαπέδνπ ζηελ πεξηνρή. 



 

  

  

Σν 1988 ζηακαηά ε ζπλεξγαζία κε ηελ STEYR.  Οη παξαγγειίεο από ην θξάηνο 

ειαρηζηνπνηνύληαη ιόγσ ησλ νηθνλνκηθώλ πεξηθνπώλ.  Ζ ζρεδίαζε θαη θαηαζθεπή 

πξσηνηύπνπ ειαθξνύ άξκαηνο ηύπνπ «ΚΔΝΣΑΤΡΟ» αθήλεη ππνζρέζεηο, αιιά δελ 

παίξλεη παξαγγειίεο.  Μηα Διιελνγεξκαληθή ζπκθσλία γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο 

επηβαηεγνύ ζπόξ απηνθηλήηνπ, πνπ ην πξσηόηππό ηνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ 

Φξαθθνύξηε ην 2001, ηνπ ELVO ALETIS, ιόγσ ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

δελ πξνρσξά. 

Από ην 2000 ε ΔΛΒΟ είλαη κεξηθώο ηδησηηθνπνηεκέλε.  Απηή ηελ επνρή 

θαηαζθεπάδεη θαηόπηλ αδείαο ην HUMMER ζε δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαη ρξήζεηο, 

ζεηξά ιεσθνξείσλ, θνξηεγώλ θ.ιπ. 

 

  

  

EΛΛΖΝΔ ΥΔΓΗΑΣΔ 

 

Θα ζαο παξνπζηάζνπκε κεξηθά νλόκαηα.  Ολόκαηα πνπ ίζσο δελ είλαη γλσζηά ζηελ 

Διιάδα, αιιά ζηελ παγθόζκηα απηνθηλεηνβηνκεραλία, όρη κόλν είλαη γλσζηά αιιά 

θαη πεξηδήηεηα.  Θα ζαο δείμνπκε κεξηθά νλόκαηα θαη κεξηθέο από ηηο ζρεδηάζεηο 



ηνπο.  Τπάξρνπλ θαη δνπιεηέο πνπ δελ θέξνπλ ην όλνκα ηνπο γηαηί απιά πξνΐζηαληαη 

ζηα ζρεδηαζηηθά ηκήκαηα ησλ εηαηξεηώλ θη έηζη ε ζρεδίαζε ρξεώλεηαη ζηελ εηαηξεία 

θαη όρη ζηνλ ζρεδηαζηή.  Δηαηξείεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θαη ρξεζηκνπνηνύλ 

αθόκα Έιιελεο ζρεδηαζηέο είλαη ε RENAULT, CITROEN, SIMCA, MORRIS, 

AYSTIN, BMC, ALFA ROMEO., BMW, AUDI, SUBARU, TOYOTA TEAM 

EUROPE, GENERAL MOTORS USA.  Μεξηθνί απ' απηνύο έρνπλ ηώξα δηθά ηνπο 

ζρεδηαζηηθά γξαθεία πνπ ζπλεξγάδνληαη κε κεγάιεο εηαηξείεο θαζ' νινθιεξία ή ζε 

ηκήκα θάπνηνπ έξγνπ.  Γηα λα ηνπο δνύκε ινηπόλ. 

 

ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ ΗΗΓΟΝΖ 

ρεδηαζηήο (ηεο όιεο ηδέαο) ηνπ ζξπιηθνύ ΜΗΝΗ.  Πην πξηλ ηνπ MORRIS - AUSTIN 

MINOR.  Πην κεηά πνιιώλ κνληέισλ ηεο Β.Μ.C. 

 

  

 

  

ΑΝΣΩΝΖ ΕΑΠΑΣΗΝΑ 

Δρεη δηαηειέζεη Γηεπζπληήο ζρεδίαζεο ζε B.M.W. θαη FIAT.  Αξρηζρεδηαζηήο ζε 

SUBARU θαη ALFA ROMEO.  ρεδηάζεηο ηνπ ηα ALFA ROMEO 145 - 147, FIAT 

COUPE, BARCHETTA, BRAVO, MAREA. 

 



 

  

  

 

  

  

ΩΣΖΡΖ ΚΩΒΟ 

 

Πξώελ αξρηζρεδηαζηήο ηεο ΣOYOTA MOTOR EUROPE.  ρεδηαζηήο ησλ YARIS, 

LEXUS SC 430 ΚΑΗ 300-ECHO. 

 

 

  

ΑΝΣΩΝΖ ΒΟΛΑΝΖ 

Με δηθό ηνπ ηώξα ζρεδηαζηηθό γξαθείν ζηελ Γαιιία.  Γηθή ηνπ ηδέα ν ηύπνο ηνπ 

πνιπκνξθηθνύ.  Γηθέο ηνπ ζρεδηάζεηο ηα RENAYLT ESPACE, CITROEN PICASSO, 

SIMCA MATRA BAGHEER, MURENA θαη RANCHO. 



 

  

  

 

  

 

  

ΒΗΚΤ ΒΛΑΥΑΚΖ 

Μηα όκνξθε ζε εκθάληζε θαη κπαιό Διιελίδα ζηελ 

Ακεξηθή, πνπ από ην 2006 πξνέβιεςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ ζηξνθή ηνπ 

Ακεξηθαλνύ αγνξαζηή ζε θάηη κηθξόηεξν θαη νηθνλνκηθόηεξν.  Με βάζε ην OPEL 

GT (Δπξσπαία ζπγαηξηθή ηεο G.M.) ζρεδίαζε ηα PONTIAC SOLSTICE θαη 

SATURN SKY. 

  

  



  

ΓΗΩΡΓΟ ΛΗΑΜΑΓΑ 

Δξγαδόκελνο ζηνλ νίθν PININFARINA ηεο Ηηαιίαο, ζρεδίαζε ην ALETIS.  Έλα 

απηνθίλεην πνπ ζα έθηηαρλε ε Διιεληθή ΔΛΒΟ ζε ζπλεξγαζία κε Γεξκαληθή 

εηαηξεία θαη ήηαλ βαζηζκέλν ζε κεραληθά κέξε V.W.  Σν πξσηόηππν παξνπζηάζζεθε 

ζηελ έθζεζε ηεο Φξαλθθνύξηεο αιιά ηειηθά δελ πξνρώξεζε. 

 

  

 

ΓΗΩΡΓΟ ΜΗΥΑΖΛ 

Αζρνιήζεθε θπξίσο ζηελ Διιεληθή αγνξά θαη ηδηαίηεξα ζηελ δεθαεηία ηνπ 80.  

ρεδηάζεηο ηνπ ηα RENAULT FARMA, NAMCO PONY θαη NAMCO SUPER, 

NEORIO E8000, DIM, AGRICOLA 25 GT 4X4 θαη άιια. 

 

  

M.Sc ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΛΛΗΓΔΡΖ 

Δξγαδόκελνο ζηα Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ, είλαη Βηνκεραληθόο 

ρεδηαζηήο (Industrial Design) έρεη ζπλεξγαζηεί κε ηνλ Ser Αλεκ Ηζζιγόνε ζηεν 

Αγγλία από ηο 1979-1982, δηδάζθεη ζηα ΣΔΗ Αζήλαο, Βηνκεραληθό ρέδην θαη νδεγεί 

ηνπο ζπνπδαζηέο ηνπ ζηελ ζρεδίαζε πξσηνηύπσλ απηνθηλήησλ, όπνπ ην 50% 

εξγάδνληαη ζε απηνθηλεηνβηνκεραλίεο αλά ηνλ θόζκν. 

 



 

 

ΠΑΡOΝ ΚΑΗ ΜΔΛΛΟΝ ? 

 

Δάλ απηή ηελ ζηηγκή ζειήζνπκε λα πνύκε όηη έρνπκε απηνθηλεηνβηνκεραλία ζα ιέκε 

ςέκαηα.  Σν γηαηί ?  Γελ μέξσ - δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ.  Μεηά ηνλ παγθόζκην 

πόιεκν μεθηλήζακε καδί κε όινπο ηνπο άιινπο θαη όινη ηόηε ήκαζηαλ ζε κηα 

θαηάζηαζε επηεηθώο δξακαηηθή.  Γξακαηηθή, γηαηί δελ ππήξραλ ιεθηά, δελ ππήξραλ 

εξγνζηάζηα, δελ ππήξραλ επηζηήκνλεο, δελ ππήξραλ ηερλίηεο.  Τπήξρε όκσο ην 

βαζηθό:  Ζ αλάγθε ηεο επηβίσζεο.  Κη εθεί ηα πήγακε θαιά. 

Καη' αξράο θηηάμακε ηα απαξαίηεηα απηνθίλεηα - εξγαιεία.  Σα απηνθίλεηα πνπ 

ρξεηάδνληαλ ζηελ ύπαηζξν, γηα λα θάλνπλ δνπιεηά, λα κεηαθέξνπλ ηηο ζνδεηέο, ηελ 

γπλαίθα ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο.  Καη γηα λα θηηάμνπκε απηά ηα απηνθίλεηα, 

ζθεθηήθακε - δνπιέςακε - αλαθαιύςακε θαη πξνρσξήζακε ζηελ παξαγσγή θαη 

πνπιήζακε θαη αλαβαζκίζακε θαη μαλά πνπιήζακε, θαη ΣΟΣΔ ? 

Σόηε ην θξάηνο (πνπ είκαζηε εκείο) αιιάμακε ηνπο λόκνπο θαη όηη είρακε θαηαθέξεη 

κέρξη ηόηε ην δηαιύζακε.  Καη επεηδή ηα εξγαιεία είλαη απαξαίηεηα θαη δελ ηα 

βξίζθακε εδώ, ηα αγνξάζακε (θαη αγνξάδνπκε) από έμσ.  Καη νη ηερλίηεο ? ηα κπαιά 

? ηα ζρέδηα ? = ΠΑΠΑΛΑ. 

Καη είρακε θηηάμεη βηνκεραλίεο πνπ έθηηαρλαλ θνξηεγάθηα.  ηελ αξρή απιώο έθαλαλ 

ηελ δνπιεηά ηνπο θαη ηα πεξηζζόηεξα κέξε ηνπο ήηαλ εηζαγόκελα.  Αξγόηεξα 

θηηάμακε πεξηθεξεηαθέο βηνηερλίεο θαη θηηάρλακε ηα πεξηζζόηεξα κέξε ηνπο εδώ.  

Καη ην θπξηόηεξν ήηαλ όηη απηά η’ απηνθίλεηα ήηαλ ηόζν θαιά, πνπ ηεξάζηηα 



Δπξσπατθά εξγνζηάζηα ηα πηνζεηνύζαλ θαη απηά έθεξαλ θαη ηα ζήκαηά ηνπο.  Ήηαλ 

ηόζν θαιά πνπ ηα αγόξαδαλ νη ΞΔΝΟΗ (μέξεηε απηνί νη θνπηνί).  Καη ζα ζαο πσ θαη 

θάηη αθόκα θαη εκείο θνλνκάγακε θαη πεξλάγακε θαιύηεξα.  Καη ηόηε, ην θξάηνο (πνπ 

είκαζηε εκείο), άιιαμε ηνπο λόκνπο θαη όηη είρακε θαηαθέξεη κέρξη ηόηε, ην 

δηαιύζακε. 

Καη είρακε θηηάμεη βηνκεραλίεο θαη πεξηθεξεηαθέο βηνηερλίεο, πνπ δνύιεπαλ ρηιηάδεο 

έιιελεο (θαη θέξακε θη εξγάηεο απ΄ έμσ, γηαηί εκείο δελ θζάλακε) πνπ έθηηαρλαλ 

ιεσθνξεία θαη πνύικαλ θαη θνξηεγά θαη ηξαθηέξ θαη κεραλάθηα θαη πνδήιαηα θαη 

γελλήηξηεο θαη θαξάβηα θαη  θαη  θαη.  Καη ηόηε ην θξάηνο (πνπ είκαζηε εκείο) άιιαμε 

ηνπο λόκνπο θαη ηα πεξηζζόηεξα απ όζα είρακε θαηαθέξεη κέρξη ηόηε, ηα δηαιύζακε. 

Καη ηη έρεη κείλεη ?  Έρνπλ κείλεη ειάρηζηνη πνπ θηηάρλνπλ ακαμώκαηα.  ηελ νπζία 

κόλν ελαο κεγάινο θαηαζθεπαζηήο ππάξρεη, ε ΔΛΒΟ.  Έρνπλ κείλεη όκσο πάξα 

πνιινί, πνπ νξθίδνληαη πιένλ, όηη ΓΔΝ ζα μαλαηνικήζνπλ λα θάλνπλ ή μαλαθάλνπλ 

θάηη ζηελ Διιάδα.  Καη απηό, γηαηί ην θξάηνο (πνπ είκαζηε εκείο) ζα μαλ’αιιάμεη 

ηνπο λόκνπο, γηα λα θαηαζηξέςεη ηηο όπνηεο πξνζπάζεηεο γίλνπλ θαη εάλ δελ αιιάμεη 

ηνπο λόκνπο, ζα επηθαηξνπνηήζεη ηελ από αξραηνηάησλ ρξόλσλ δπλαηόηεηα ηνπ ιανύ 

καο, λα ζθνηώζεη ν έλαο ηνλ άιινλ. 

Γηα ηαύηα.  Τπάξρεη ε ΔΛΒΟ, ππάξρνπλ νξηζκέλνη πνπ απαζρνινύληαη κε 

ακαμώκαηα πνύικαλ.  Τπάξρνπλ κεξηθνί ξνκαληηθνί, όπσο ε TROPICAL (ε παιαηά 

ALFA) πνπ ςάρλεη θαη ςάρλεηαη, λα θηηάμεη ην «εηδηθό» απηνθίλεην, γηαηί γηα καδηθή 

παξαγσγή θάπνηνπ νρήκαηνο δελ είκαζηε πηα κέζα ζην παηρλίδη.  Σειεπηαία ινηπόλ ε 

εηαηξεία πεηξακαηίδεηαη ζε όρεκα κε θπςέιεο πδξνγόλνπ.  Παιαηόηεξεο ζρεδηάζεηο 

(πξσηόηππα) έρνπλ πνπιεζεί ζε Κνξέα θαη Πνξηνγαιία (απηό ιέγεηαη εμαγσγή 

ηερλνινγίαο - ηερλνγλσζίαο). 

 

  

  

Δκείο αο κελ ζηελνρσξηόκαζηε, ζα ηηο μαλαγνξάζνπκε από ην εμσηεξηθό ζαλ 

Κνξεάηηθεο ή Πνξηνγαιηθέο θαηαζθεπέο ! κε ειιεληθή ζρεδίαζε………… 


