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ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ ΩΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ

 Ο κλάδος των μεταφορών ευθύνεται για 
περίπου 1/3 της ενεργειακής κατανάλωσης 
και 1/4 των εκπομπών CO2 στην Ευρώπη

 Οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για 70% των 
εκπομπών CO2 από τις μεταφορές γενικά

 Η Έξυπνη Κινητικότητα αναμένεται να 
οδηγήσει σε 37% μείωση των εκπομπών από 
τις μεταφορές

 Η Ηλεκτροκίνηση ως Κύριος Πυλώνας
προς πράσινη, έξυπνη, ασφαλή και 
αποδοτική κινητικότητα στα πλαίσια της 
νέας κινητικότητας των Έξυπνων 
Κοινωνιών
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ ΗΟ
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 Περιορισμένος αριθμός δημόσιων σταθμών φόρτισης/ευκολία προσβασιμότητας

 Διαφορετικές τεχνολογίες φόρτισης

 Ανεπαρκής πληροφόρηση για τη λειτουργικότητα, διαθεσιμότητα, τεχνολογία του 
σταθμού φόρτισης

 Διαφορετικό σύστημα συνδρομής/πληρωμής για κάθε πάροχο

 Κόστος ΗΟ

 Περιορισμένες Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης

 Διαφορετικοί και πολυάριθμοι stakeholders/εμπλεκόμενοι φορείς 
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…ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 Ολιστική προσέγγιση – νέα συνεργατικά ολοκληρωμένα πακέτα ηλεκτροκίνησης
(προϊόντων και υπηρεσιών) – συνδυασμό με πολυτροπικές μεταφορές

 Συνέργειες διαφόρων τομέων στην αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης και εξέλιξη σε 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα/ δημόσιες και ιδιωτικές συνεργασίες

 Δημιουργία νέων επιχειρηματικών δράσεων/επενδύσεων – start up companies

 Ανάπτυξη δυναμικών συνεργατικών ΙοΤ συστημάτων – Platforms/Ιnternet of 
Mobility

 Ανάπτυξη νέων καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (Data 
Fusion and ΑΙ, driving and analytics applications, traffic optimization, personalized 
driving instructions/routing/charging, etc.)

 Εργαλεία marketplace και ανοιχτές ψηφιακές πλατφόρμες

 Εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων για την κινητικότητα 
και τις μεταφορές 

 Εναρμόνιση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ενίσχυση διαλειτουργικότητας 
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OIKOΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Οικοσύστημα 

Ηλεκτροκίνησης
Όχημα- Μπαταρία

Νέοι τύποι (eScooter, etc.)

Ψηφιακές Υπηρεσίες 

Πλατφόρμες

On demand services

Δεδομένα

Πρόσβαση/Διαχείριση

Ποιότητα/Ασφάλεια

Χρήστης

Υποδομές

Πολυτροπικά μοντέλα/ 

Συνεργατικότητα/ 

Sharing Schemes

Πόλεις, Φορείς, 

Πάροχοι, Market
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Έξυπνη Κοινωνία

Έξυπνη Κινητικότητα - Internet of Mobility



ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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 Αυστηροί στόχοι ΕΕ για μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 
από τις μεταφορές

 κατά 60% έως το 2050 σε σύγκριση με το 1990 (White Paper on 
Transport, 2011) κατά 55% μέχρι το 2030 (Σεπτέμβριος 2020)

 Δημιουργία κατάλληλου αριθμού δημόσιων σταθμών φόρτισης για 
ΗΟ ανά Κράτος Μέλος ως 31 Δεκεμβρίου 2020 (Alternative Fuels 
Directive, 2014/94/ΕΕ)

 (EU) 2019/1161 (Clean Mobility Directive) ορίζει περαιτέρω τι είναι 
τα καθαρά οχήματα και θέτει εθνικούς στόχους για το ποσοστό των 
ηλεκτρικών οχημάτων ανά Κ-Μ 

 Περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας για μη καθαρά οχήματα σε 
πολλές αστικές περιοχές

 Εντός 2021, 2 νέες προτάσεις επικαιροποίησης του TEN-T 
Regulation και της Alternative Fuel Infrastructure Directive προς 
αυτό το στόχο.

 Ταμείο Ανάκαμψης, με επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη, 
επιτάχυνση με επιπλέον επενδύσεις σε υποδομές ηλεκτρικής 
φόρτισης
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οδικός χάρτης και στόχοι για 2030 ~2050

10/05/2021

Μείωση των εκπομπών CO2: 
• για τα αυτοκίνητα στο 

37,5% 
• για τα ημιφορτηγά στο 

31%
• για τα φορτηγά στο 30%

Εθνικούς στόχους:
• 25,3% για αυτοκίνητα 
• 47% για 

φορτηγά/ημιφορτηγά 

(EU) 2019/1161 (Clean 
Mobility Directive)

7



ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 ΕΣΕΚ: 30% των νέων ταξινομήσεων το 2030 να αφορά σε ηλεκτρικά οχήματα

 Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση (Ιούλιος 2020) - κεντρικούς άξονες και οικονομικά 
κίνητρα

 24.036 πωλήσεις ΟΗ μέχρι το 2025, με 1 στα 3 οχήματα ηλεκτρικά μέχρι το 2030

 «οικολογικό bonus» για την επιβράβευση της αντικατάστασης παλαιών 
(βενζινοκίνητων) οχημάτων 

 ενεργοποίηση του προγράμματος «Κινούμαι ηλεκτρικά», το οποίο και παρέχει 100 
εκατ. ευρώ για την αγορά και μίσθωση ηλεκτρικών οχημάτων κατά την περίοδο 2020-
2021
 Επιδοτήσεις, αφορούν σε φυσικά πρόσωπα με ποσοστό 15% και έως 5.500 € για την αγορά ή μίσθωση ΗΟ, 

αλλά και σε ταξί και εταιρείες

 πλαίσιο ανάπτυξης για τις υποδομές φόρτισης και κίνητρα για την προσέλκυση 
παραγωγικών επενδύσεων στην αλυσίδα της ηλεκτροκίνησης

 υποχρεωτική δημιουργία θέσεων στάθμευσης και φόρτισης στους χώρους 
στάθμευσης των δημόσιων υπηρεσιών

 ποσόστωση στις δημόσιες προμήθειες οχημάτων, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί ο 
στόλος του δημόσιου τομέα, ανανέωση των στόλων των δημόσιων αστικών 
λεωφορείων
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ΚYΡΙΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟI AΞΟΝΕΣ
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Συστημική 

προσέγγιση

Τεχνολογική 

προσέγγιση

Υπηρεσίες Ηλεκτροκίνησης (MaaS)

Διαλειτουργικότητα - eRoaming

Δεδομένα – Πλατφόρμες

Επάρκεια Δικτύων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας

Consumer dimension

Τεχνολογίες 

Ηλεκτρικών Οχημάτων

Τεχνολογίες Υποδομών 

φόρτισης

Δίκτυα/έξυπνη διαχείριση

Flexibility 

Market

Harmonization 

and Scalability 

Interoperability, 

cross-sector 

communication 

Data

access

USER CENTRIC



ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΕΡΓΑ
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NEMO

• Υπηρεσίες/Πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης

• Πανευρωπαϊκό eRoaming – Διαλειτουργικότητα – Marketplace

• 1ο βραβείο στην Παγκόσμια διοργάνωση “Mobi Grand 
Challenge”

ELVITEN

• Βιώσιμες λύσεις ηλεκτροκίνησης για αστικές 
μετακινήσεις/μεταφορές

• Εξοικείωση πολιτών με ελαφρά ηλεκτρικά οχήματα (car-
sharing concept)

eCharge4Drivers

• Τεχνολογίες, υποδομές και υπηρεσίες φόρτισης με επίκεντρο 
τον άνθρωπο 

ASSURED

• Τεχνολογίες Ταχείας Φόρτισης για Βαρέα οχήματα αστικών 
μεταφορών (600kW, <5’)

• Δοκιμές Διαλειτουργικότητας οχημάτων – φορτιστών

FABRIC

• Καινοτόμες τεχνολογίες ασύρματης, στατικής και δυναμικής, 
φόρτισης 10/05/2021



ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
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Υποδομές και δίκτυα φορτιστών (αυτοκινητόδρομοι, παρκινγκ, 

γειτονιές σε συνεργασία με δήμους/ιδιώτες, οικιακό δίκτυο)

Ψηφιακές Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης για εταιρείες και χρήστες –

Platforms and New Market models

(MaaS, interoperability, πολυτροπικότητα, ενεργειακή διαχείριση, 

πρόβλεψη ενεργειακών αναγκών, έξυπνη διαχείριση πόρων, 

συνδεσιμότητα, παροχή και διαθεσιμότητα πληροφοριών, έξυπνη 

δρομολόγηση/φόρτιση, ασφάλεια στα δεδομένα αυτοκινήτου, κ.α.)

Βελτιστοποίηση κόστους/ενέργειας

• Αύξηση ποσοστού διείσδυσης ΑΠΕ ευέλικτες μορφές 

ενέργειας για τοπική χρήση on demand, αποθήκευση 

ενέργειας – smart grid

• Τεχνολογίες μπαταρίας

• Ευαισθητοποίηση / Ενημέρωση / Εκπαίδευση

Enable change of habits



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

 ΔΕΗ έντονη σχετική επιχειρησιακή δραστηριότητα 2019-2040, υπηρεσίες φόρτισης,
μελέτη και εγκατάσταση/ συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση σημείων φόρτισης/
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για φόρτιση και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης 

 MOTOROIL Group – δίκτυα φορτιστών σε πρατήρια

 Citizen Parking – σταθμούς φόρτισης και συνδυαστικές υπηρεσίες στάθμευσης

 SUNLIGHT - μπαταρίες της σειράς Li.ON FORCE (eIVs), (BMS)

 Electric Cars Next e.GO – LOI for electric vehicle production facility in Greece

 ΕΜW – electric motor way – σχεδιασμός και κατασκευή ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
σκούτερ

 Eunice Energy Group (EEG) – Blink φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, που κατασκευάζει 
η αμερικανική εταιρεία στην Ελλάδα

 CIBOS Innovation – Start up company – Υπηρεσίες/Πλατφόρμα Ηλεκτροκίνησης

 ΦΟΡΤΙΖΩ - πρώτο δίκτυο σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα

 Αστυπάλαια - το πρώτο έξυπνο πράσινο νησί, όπου όλα τα αυτοκίνητα θα 
αντικατασταθούν από ηλεκτροκίνητα (επένδυση VW)
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 +30 210 300 5896
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