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Το 2022/2026 σημαντική χρονιά για την ηλεκτροκίνηση  

• 350 περίπου νέα μοντέλα διαθέσιμα από όλους τους 
κατασκευαστές στην αγορά δίνουν την πολυτέλεια 
στους δυνητικούς πελάτες να επιλέξουν το ηλεκτρικό 
αυτοκίνητο που επιθυμούν. 

• θα υπάρξει εξίσωση της τιμής του συμβατικού 
αυτοκινήτου με αυτό του ηλεκτρικού, όπου θα 
πωλείται περίπου στην ίδια τιμή, 

• θα αυξηθεί η χωρητικότητα των μπαταριών στα 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα γεγονός που θα δώσει 
μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτητα φόρτισης.

• «Μετάβαση» στο  μεγάλο ποσοστό πωλήσεων 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, από το > 3% των συνολικών 
πωλήσεων στο 20% των νέων οχημάτων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (550.000 και 
πλέον ηλεκτρικά αυτοκίνητα) 

LMC Automotive



Μια επαναστατική μετάβαση «αναδεύει» τον 

κόσμο των μεταφορών
Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει γρήγορα την αυτοκινητοβιομηχανία.

Καινοτόμες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα ξεπερνούν τον

κλάδο.

• Εταιρείες τηλεπικοινωνιών που ενδιαφέρονται για κοινή χρήση

αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών

• Τα σούπερ μάρκετ ανταγωνίζονται με βενζινάδικα

• Οι κατασκευαστές IT εργάζονται σε αυτόνομα οχήματα

• Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, ποδηλάτων και ηλεκτρονικών

σκούτερ εργάζονται σε μοντέλα MaaS

• Τα αυτοκίνητα γίνονται μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

και τα συστήματα οχημάτων προς δίκτυο προωθούν την ανανεώσιμη

ενέργεια



ELECTRΟMOBILITY MaaS AND SHARING ECONOMY

Καθώς τα οχήματα γίνονται ηλεκτρικά όλο και περισσότερο, θα απαιτηθούν

περαιτέρω καινοτομίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι περιβαλλοντικής,

κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας και μια πιο αποτελεσματική χρήση των

οχημάτων.

Η κινητικότητα ως υπηρεσία (MaaS) έχει αναδειχθεί ως μια ιδέα με δυνατότητα

αύξησης της βιωσιμότητας και της κινητικότητας στις πόλεις. Το MaaS βασίζεται

στον στόχο να αμφισβητήσει την ιδιοκτησία ιδιωτικών αυτοκινήτων

συγκεντρώνοντας διαφορετικές υπηρεσίες κινητικότητας σε μία εφαρμογή.

Το electromobility MaaS ενσωματώνει τρόπους μεταφοράς και λύσεις όπως κοινή

χρήση αυτοκινήτων, ride-hailing, κοινή χρήση σκούτερ, micro-transit και άλλα σε

μια υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας κατ 'απαίτηση που χρεώνει τιμές βάσει δυναμικών

παραγόντων όπως λειτουργία, ζήτηση, αριθμός επιβατών και απόσταση Ταξιδιού.



ELECTROMOBILITY MaaS AND SHARING ECONOMY

The transportation is definitely changing.

Σε λίγα χρόνια από τώρα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αντί να αγοράζουν

αυτοκίνητα θα καταναλώνουν κινητικότητα όπως καταναλώνουν το Netflix. Και

οι κατασκευαστές αυτοκινήτων καταλαβαίνουν ότι εάν θέλουν να παραμείνουν

σχετικοί με αυτά τα δισεκατομμύρια ανθρώπων που ζουν σε πόλεις, πρέπει να

μεταμορφωθούν και να γίνουν κοινόχρηστοι χειριστές κινητικότητας και το

πράττουν ταυτόχρονα με ηλεκτρικά αυτοκίνητα για να προωθήσουν τα νέα

ηλεκτρικά οχήματά τους.

• ShareNow the merger of BMW DriveNow and Daimler’s car2go offers the BMW i3 model

and other fuel-powered variants and has 3030 e-cars in 15 markets (Milan, Vienna, Berlin,

Hamburg, Munich, Copenhagen, Helsinki, Budapest and Lisbon, etc)

• WeShare from Volkswagen and Skoda deployed 1500 e-Golfs in Berlin and has plans for

ramping up the service to eight cities in 2021, including Paris, Madrid and Budapest,

Munich, Milan. The fleet would then amount to around 8400 electric vehicles in total.



ELECTROMOBILITY MaaS AND SHARING ECONOMY

The transportation is definitely changing.



• Η Ελλάδα πρέπει να προετοιμασθεί έγκαιρα ώστε να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων, πολιτική που 
προϋποθέτει τη στενή συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών (Πολιτεία, 
θεσμικοί φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις, κλπ).

• Για ολκές τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και για την 
ελληνική η ηλεκτροκίνηση αποτελεί μια «μεγάλη πρόκληση», καθώς η ταχεία 
διεύρυνση του αριθμού ηλεκτρικών αυτοκινήτων δημιουργεί νέες ανάγκες και 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για αύξηση της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
ανάπτυξη «έξυπνων δικτύων», μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ κλπ

• Πόσα σημεία φόρτισης και πού στο εθνικό δίκτυο ?

• Ποια επιχειρηματικά μοντέλα για την ανάπτυξή τους ?
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1. Προετοιμασία των υποδομών για την ένταξη της ηλεκτροκίνησης 
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Που είμαστε τώρα ? 

Number of electric cars and charging 
stations in EU countries
(Spöttle et al., 2018)
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Που πρέπει να φθάσουμε ? (1/2)

Category

Scenario 1

(buffer: 5 km, 

penetration: 

low)

Scenario 2

(buffer: 7 km, 

penetration: 

low)

Scenario 3

(buffer: 5 km, 

penetration: 

high)

Scenario 4

(buffer: 7 km, 

penetration: 

high)

Athens and 

Thessaloniki
443 443 1701 1701

Other large 

Municipalities
846 509 1197 927

Small 

Municipalities 

with increased

tourism

78 45 78 45

Other small 

Municipalities
81 81 81 81

Total 1448 stations 1078 stations 3057 stations 2754 stations

Study Quantification of the minimum required infrastructure for the creation of a national network of electric vehicle charging stations
Assignment Authority: Hellenic Electricity Distribution Network Operator S.A. (HEDNO S.A.) to Hellenic Institute of Transport (2018) 
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Location Number of charging stations

Large cities 26

Main ports 16

Main airports 9

Border stations 10

Motorways network 81 (11 exist or are planned)

Motorists Service Stations 71 (11 exist or are planned)

Parking and Rest Areas 6

Additional stations for complete coverage 4

National roads network

Scenario 1: 60 km step 192

Scenario 2: 80 km step 154

Scenario 3: 100 km step 150

Total

Scenario 1 323

Scenario 2 285

Scenario 3 281

Που πρέπει να φθάσουμε στους ταχυφορτιστές ? (2/2)
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• Objective: maximization of covered demand within an 
acceptable service distance

• Examination of different scenarios based on the 
number of installed stations and the acceptable distance

• Usage of multiple data sources for demand estimation

Similar methodologies may be applied for selecting 
optimal locations for bike-sharing stations and 
Bluetooth detectors

Επιλογή θέσεων χωροθέτησης
φορτιστών σε αστικό περιβάλλον (2/3)
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2. Τεχνολογική & Επιχειρηματική «μετάβαση» των υποδομών 
Ηλεκτροκίνησης  

Χρήση 
ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας

Λύσεις smart charging 
και vehicle to grid 

(V2G)

Διαλειτουργικότητα
δικτύων φόρτισης

Ανοιχτά και 
ενοποιημένα 

δεδομένα

Με την ματιά στο μέλλον Αυτόνομων  
διασυνδεδεμένων οχημάτων

Συνεργατικά 
Επιχειρηματικά 

Μοντέλα για την ανάπτυξη
& διαχείριση υποδομών  
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3. Προκλήσεις ένταξης ηλεκτροκίνησης στην αστική Βιώσιμη Κινητικότητα  

Απροσέγγιστο κόστος για μεγάλο μέρος της κοινωνίας 
(ισχυρές διαφοροποιήσεις στα ποσοστά διείσδυσης 

και μεταξύ των χωρών της ΕΕ αναλόγως ΑΕΠ)  

Ρυπογόνα παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας

Κατάληψη χώρου πεζών για σταθμούς φόρτισης & 
αποπροσανατολισμός από τον στόχο προώθησης 

ενεργών τρόπων μετακίνησης 

Διαχείριση κίνδυνου 
επένδυσης 

Οργάνωση πολλαπλών αλλαγών
στο σύστημα κινητικότητας   



European Institute of Innovation and 
Technology 

EIT Urban Mobility
Mobility for more liveable urban spaces

a) Επανεξέταση  της λειτουργίας του αστικού 
χώρου στα ΣΒΑΚ  

b) Μελέτη των uncertainties (αβεβαιότητες) 
c) Στήριξη των πόλεων για την μετάβαση στην 

νέα κινητικότητα και την ένταξη της  
καινοτομίας (ζωντανά εργαστήρια πολης)

d) Ένταξη σε δίκτυα πόλεων & καινοτομίας για 
κατανόηση των ειδικών συνθηκών & των 
λύσεων   

EIT urban mobility regional innovation Hub 
Greece (www.eitrishub.imet.gr)
Urban mobility  Competence Center 
(www.reform.imet.gr)

4. Μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στις επιβατικές μεταφορές &  κινητικότητα (1/2)

http://www.reform.imet.gr/
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4. Μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση στις επιβατικές μεταφορές &  κινητικότητα   
(2/2)

• Πριμοδότηση χρηματοδότησης  ηλεκτρικού ποδηλάτου έναντι οχήματος 

• Αλλαγή συμπεριφοράς από την ιδιοκτησία στην χρήση με εκπαίδευση πολίτων, πριμοδότηση 
χρήσης shared electric,  χρήση τεχνολογίας για κατανόηση κόστους/ωφελειών.   

• Ανάπτυξη συστημάτων electric car sharing μετά από μελέτη και  διαστασιολόγηση των 
συστημάτων  με βάση μοντέλα  εκτίμηση ζήτησης μετακινήσεων και όχι  μόνο 
επιχειρηματικών προβλέψεων.

• Ένταξη της ηλεκτρικής μικροκινητικότητας στο πολυτροπικό σύστημα μεταφορών  και 
κινητικότητας σαν μέσα  μεταφοράς, Αλλαγή στην οργάνωση δημοσίων συγκοινωνιών 

• Αστικά Παρατηρητήρια λειτουργίας αστικών συστημάτων κινητικότητας (www.thesm@ll.imet.gr), 
υποχρεωτική παροχή δεδομένων για αδειδότηση

• Έλεγχος αρτιότητάς ΣΒΑΚ  
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Συνεργασία στην παρακολούθηση κινητικότητας  &  την καινοτομία  

1. Οικοσύστημα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων για την 
Κινητικότητα

2. Παροχή &  Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων 
κινητικότητας 

3. Υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις

4. Υποστήριξη αποφάσεων και ένταξη τεχνολογικών 
λύσεων  - απολογισμός – μείωση ρίσκου 

www.thessm@ll.imet.gr

http://www.thessm@ll.imet.gr
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5. Ηλεκτροκίνηση και Εμπορικοί Στόλοι Οχημάτων (1/2)

Η περίπτωση των ταξί

• Στόχος ΥΠΕΝ για κυκλοφορία 3.530 ηλεκτρικών ταξί 
μέχρι το τέλος του 2021

• Μόλις 8 ηλεκτρικά ταξί αγοράστηκαν κατά τους 4 
πρώτους μήνες λειτουργίας της πλατφόρμας (από 
Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2020)

Στόλοι φυσικής διανομής προϊόντων 

Πρέπει να χρηματοδοτηθούν κατά προτεραιότητα 
(συνεισφέρουν το  30% των αστικών ρύπων)

• Μεγάλος αριθμός οχη/χιλιομέτρων ημερησίως από 
εμπορικά οχήματα

• Υψηλό κόστος εξηλεκτρισμού στόλων οχημάτων

• Ανάγκη  παροχής ισχυρότερων οικ. κινήτρων στη 
συγκεκριμένη κατηγορία
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5 Ηλεκτροκίνηση και Εμπορικοί Στόλοι Οχημάτων (2/2)

Επιπλέον κρίσιμες παράμετροι για προώθηση ηλεκτροκίνησης σε εμπορικούς στόλους

Δυσκολότερη διαχείριση λειτουργίας στόλουΤεχνογνωσία για συντήρηση οχημάτων

Κίνητρα για Ανάπτυξη ικανοτήτων στο κλάδο συντήρησης οχημάτων & 
Δημιουργία competence Centers για συντήρηση & διαχείριση βαρών ηλεκτρικών στόλων 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

gea@certh.gr
https://www.imet.gr/index.php/en/


