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Η σημασία των Ηλεκτρικών Οχημάτων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη

 Τα Ηλεκτρικά Οχήματα Δημιουργούν 
θέσεις εργασίας 

 Η χρήση των Ηλεκτρικών Οχημάτων 
βελτιώνει την Ποιότητα Ζωής 

 Τα Ηλεκτρικά Οχήματα μπορούν να 
μειώσουν την εξάρτηση από το 
εισαγόμενο πετρέλαιο 

 Τα Ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να 
μειώσουν το κόστος χρήσης 
(αρχική τιμή + λειτουργικά έξοδα) 
στον κύκλο ζωής του οχήματος
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Η σημασία των Ηλεκτρικών Οχημάτων για την 
Οικονομική Ανάπτυξη

 Στη Βιομηχανία: Ευκαιρίες για τις 
Αυτοκινητοβιομηχανίες

 Ευκαιρίες για κατασκευαστές 
Μπαταριών

 Ευκαιρίες στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

 Ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις κοινής 
ωφέλειας / διαχειριστές υποδομών

 Ευκαιρίες για την ανάπτυξη λογισμικού 
και έξυπνων δικτύων

 Σημαντική συνεισφορά στη λειτουργία 
των έξυπνων πόλεων smart/mega cities
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Εμπόδια και λύσεις: 
Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων 

 Υψηλό κόστος, λόγω νέων 
τεχνολογιών και κόστους 
μπαταριών

 Αυτονομία κίνησης & χρόνος 
φόρτισης

 Ανάπτυξη και επέκταση στις 
υποδομές φόρτισης

 Διαμόρφωση της αντίληψης των 
καταναλωτών για στροφή 
γενικότερα προς τις εναλλακτικές 
μορφές ενέργειας (ηλεκτροκίνηση, 
αεριοκίνηση κλπ). 
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Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τις πωλήσεις 
Ηλεκτρικών Οχημάτων;2

Μελέτη του International Council on Clean Transportation
(ICCT/Διεθνές Συμβούλιο Καθαρών Μέσων Μεταφοράς)

 30 πόλεις της Πολιτείας της Καλιφόρνια στις οποίες τα ηλεκτρικά 
οχήματα κατέχουν το 6-18% των πωλήσεων νέων οχημάτων 
φτάνουν τις 8 έως 25 φορές το μέσο όρο στις ΗΠΑ.

Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες;
 Περιφερειακές και δημοτικές Αυτοδιοικήσεις, 
 Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, 
 Ιδιωτικές επιχειρήσεις και 
 μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί 

Όλοι αυτοί προωθούν τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων 
μέσω ενός φάσματος δραστηριοτήτων.



Ποιοί παράγοντες επηρεάζουν τις πωλήσεις 
Ηλεκτρικών Οχημάτων;2

Σε επίπεδο πόλης για τη διαφορετική διείσδυση των ηλεκτρικών 
οχημάτων, βρέθηκαν συσχετίσεις ανάμεσα 
στις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων και σε παράγοντες όπως:
 η διαθεσιμότητα των μοντέλων, 
 οι τοπικές προωθητικές ενέργειες, 
 οι υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων κοινής χρήσης  (TAS) &
 το μέσο ετήσιο εισόδημα.
 Οι αγορές των ηλεκτρικών οχημάτων τείνουν να αναπτύσσονται 

παράλληλα με τις τοπικές υποδομές φόρτισης.
Οι 30 πόλεις με την υψηλότερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων έχουν, κατά 
μέσο όρο, πέντε φορές περισσότερο υποδομές φόρτισης κατά κεφαλή 
όπως και οι ΗΠΑ ως σύνολο.

Η πολιτεία της Καλιφόρνια παρέχει ένα πρότυπο για τέτοιες πολιτειακές και 
τοπικές ενέργειες. Η εμπειρία της Καλιφόρνια υποδεικνύει πως εάν τα 
μοντέλα των ηλεκτρικών οχημάτων εισαχθούν σε περισσότερες αγορές και 
υπάρχει υποστηρικτική πολιτική, θα συνεχιστεί η ανάπτυξη της αγοράς.



Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Κινητήρας ΜΕΚ ή 
Μηχανή Εσωτερικής 
Καύσης.

Η επί 20 και πλέον 
χρόνια εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών στο 
αυτοκίνητο, οδήγησε  
στα υβριδικά που επί 
μία 10ετία αποτέλεσαν 
τον προπομπό για τα 
ηλεκτρικά οχήματα.

Internal Combustion Engine – ICE 
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Η International Electrotechnical
Commission (ICE) χαρακτηρίζει ως 
υβριδικό το όχημα στο οποίο η ενέργεια
κίνησης, κατά τη διάρκεια των 
λειτουργικών του φάσεων, παρέχεται από 
δύο ή περισσότερες πηγές ή αποθήκες 
ενέργειας ή μετατροπείς ενέργειας.

Ως Υβριδικά/Ηλεκτρικά αυτοκίνητα (HEVs) 
ορίζονται εκείνα στα οποία ή μία από τις 
μορφές ενέργειας που αξιοποιείται για την 
κίνησή τους είναι η ηλεκτρική.

Ορισμός του ΟΗΕ που ορίζει ένα όχημα 
HEV: Ένα όχημα με τουλάχιστον δύο 
διαφορετικούς μετατροπείς ενέργειας και 
δύο διαφορετικά συστήματα αποθήκευσης 
ενέργειας (επί του οχήματος) για την 
κίνηση του οχήματος

Hybrid Electric Vehicles (HEVs) 

3 Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους



Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Τα PHEV είναι Υβριδικά/
Ηλεκτρικά Οχήματα 

Αυτά είναι εφοδιασμένα με συστοιχία 
συσσωρευτών μεγάλης 
χωρητικότητας ικανής να τους 
επιτρέπει την κίνηση, ως αμιγώς 
ηλεκτρικά (BEV) μηδενικής 
ρύπανσης, για αρκετές δεκάδες 
χιλιομέτρων, όπως επίσης και με 
κατάλληλη ηλεκτρική υποδοχή για 
σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής 
ενέργειας, προκειμένου να 
φορτίζουν απευθείας από αυτό, 
πέραν και πλέον του υπάρχοντος 
συστήματος φόρτισης από την 
κινητική ενέργεια.

Plug-in Hybrid Electric Vehicles 
(PHEVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους 

Ηλεκτρικά οχήματα που 
κινούνται αποκλειστικά με την 
ηλεκτρική ενέργεια των 
συσσωρευτών τους. 

Δεν έχουν εφεδρική πηγή 
καυσίμου και φορτίζουν τους 
συσσωρευτές τους από το 
δίκτυο. 

Battery Electric Vehicles (BEVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους
Ηλεκτρικά οχήματα με μονάδα 
επέκτασης της αυτονομίας 
οδήγησης.

Είναι ηλεκτρικό όχημα που 
κινείται με τους συσσωρευτές του 
για κάποιο αριθμό χιλιομέτρων.

Στη συνέχεια και μέχρι να 
επαναφορτιστεί από το 
δίκτυο,, και μιας ηλεκτρικής 
γεννήτριας παρέχεται επιπλέον 
ηλεκτρική ενέργεια για τα 
επόμενα χιλιόμετρα, μέσω ενός 
μικρού κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, με συμβατικό ή 
εναλλακτικό καύσιμο 
αυξάνοντας την αυτονομία 
κίνησης του οχήματος.

Extended-Range Electric Vehicles 
(EREVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Extended-Range Electric Vehicles (EREVs)
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Παράδειγμα: BMW i3



Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Ηλεκτρικά οχήματα που κινούνται με 
την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει 
η μονάδα ενεργειακών στοιχείων 
(Fuel Cells) του οχήματος. 

Διαθέτουν και συσσωρευτές 
αποθήκευσής της. Η μονάδα αυτή 
λειτουργεί με καθαρό υδρογόνο, που 
αποθηκεύεται στο όχημα, και οξυγόνο 
που λαμβάνεται από τον ατμοσφαιρικό 
αέρα. Από την εξάτμιση βγαίνει καθαρό 
νερό. 
Η λειτουργία αυτής της μονάδας με 
κάποια πρόσθετα συστήματα μπορεί να 
γίνει και από εναλλακτικά καύσιμα.

Fuel Cells Electric Vehicles (FCEVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Fuel Cells Electric Vehicles (FCEVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Fuel Cells Electric Vehicles (FCEVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Fuel Cells Electric Vehicles (FCEVs)
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Η Τεχνολογία πίσω από τους όρους

Fuel Cells Electric Vehicles (FCEVs)
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Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα στην Ευρώπη (BEV)4

NPE=National Platform for Electric Mobility



4 Αγορά  ηλεκτρικών Οχημάτων

#1 Μάρκα



4 Αγορά ηλεκτρικών Οχημάτων

Αγορά Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων –
Ευρωπαϊκή Αγορά 2013-2016

Electric Vehicle Plug - In Hybrid



4 Αγορά  ηλεκτρικών Οχημάτων

Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα 
Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί όπως στην Ευρώπη;

Απουσία
απόκτησης 
κινήτρων 
ηλεκτρικών 
οχημάτων

Απουσία 
κινήτρων 
δημιουργίας 
υποδομών 
σταθμών 
φόρτισης



4 Αγορά  ηλεκτρικών Οχημάτων

Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα 
Γιατί δεν έχει αναπτυχθεί όπως στην Ευρώπη;



4 Αγορά  ηλεκτρικών Οχημάτων



Η Επέλαση των ηλεκτρικών 4



Λίστα με Ηλεκτρικά οχήματα 2017

Battery Electric Vehicles (BEVs)

4

 BMW i3, i8
 Citröen C-Zero
 Ford Focus Electric
 GM Bolt
 Hyundai IONIQ
 Kia Soul
 Mercedes-Benz B250e
 Mitsubishi I-Miev
 Nissan Leaf 
 Opel Ampera-e
 Peugeot iOn
 Renault Zoe
 Renault Twizy
 Rimac Concept_One
 Smart ForTwo Electric Drive
 Tesla model 3, S, X,
 Vw e-Golf
 VW e-up

Πηγή:
https://cleantechnica.com/2017/01/03/electric
-cars-for-sale-in-usa-canada-europe/



4 Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα στην Ευρώπη 
(BEV & EREV)

Τα παρακάτω οχήματα είναι στην Πράσινη Λίστα για το 2017
Σε κάθε αυτοκίνητο δίνεται ένας ολόκληρος αριθμός πράσινου σκορ βάσει ενός δείκτη 
περιβαλλοντικής ζημίας (EDX - Environmental Damage Index), ο οποίος εκτιμά την ρύπανση 
από την κατασκευή των οχημάτων, την παραγωγή και τη κατανομή καυσίμου καθώς και τις 
εξατμίσεις του οχήματος.

http://aceee.org/press/2017/02/electric-cars-sweep-greenest-vehicle



: Electric cars will come of age in 2018

Battery Electric Vehicles (BEVs)
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«…η επανάσταση του ηλεκτρικού αυτοκινήτου έρχεται.
Το απίστευτο είναι ότι μια χώρα είναι αυτή που οδηγεί τις εξελίξεις: Η Κίνα 
Μετά το 2018 δεν θα υπάρξει επιστροφή.

https://youtu.be/zGFb6CcG0DA

Τον Οκτώβριο του 2017 προέβλεπε
με video που ανέβασε στο Υoutube



6 BMW i3: Οι Συσσωρευτές και το λίθιο
το Ενεργειακό Κλειδί

Μεγαλύτερη αυτονομία, εξαιρετικά δυναμικές επιδόσεις: Η BMW i 
επεκτείνει τη γκάμα του BMW i3 (Video)



…υπάρχουν όμως και ειδικοί οικιακοί φορτιστές 
(AC) που μπορούν να επιταχύνουν τη διαδικασία 
φόρτισης.

Το BMW i3 μπορεί να φορτιστεί ακόμα και σε 
μια απλή οικιακή πρίζα schuko…

Το κόστος κίνησης ανά 100 χλμ. (αν υποθέσουμε ότι μια Μέση 
Αυτονομία είναι 150 χλμ.) είναι από 1,2 έως 1,6€! 

…οι χρόνοι φόρτισης εξαρτώνται από 
την παρεχόμενη ισχύ ρεύματος.

Σε μια πρίζα schuko για τη φόρτιση του 80% της 
μπαταρίας χρειάζονται περίπου 8 ώρες.

Με οικιακούς φορτιστές η διάρκεια φόρτισης μπορεί 
να μειωθεί στις 6 ή και στις 3 ώρες…

Σε δημόσιους φορτιστές η αντίστοιχη φόρτιση μπορεί 
να γίνει μέχρι και μέσα σε 30’! (Ταχυφορτιστές AC/DC).

6 BMW i3. Το μέλλον είναι εδώ!
Φόρτιση – τύποι – διάρκεια – κόστος



6 TESLA: O πρωταγωνιστής των εξελίξεων &
στην ώθηση της Ηλεκτροκίνησης

Τι γίνεται; Διαβάστε στο τεύχος 
που κρατάτε στα χέρια σας.

Φόρτιση ενός Tesla σε 
δημόσιο δίκτυο σε δρόμο 
έξω από την έκθεση 
Automechanika στην 
φρανκφούρτη.



6 TESLA: O πρωταγωνιστής των εξελίξεων …
στο Διάστημα

Γιατί 
φτιάχνουμε 
ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα;
Για να 
επιταχύνουμε 
την μετάβαση 
στην βιώσιμη 
κινητικότητα 
και στις 
βιώσιμες 
μεταφορές



6 Παρουσίαση VolksWagen e-up & Protergia
στην Αθήνα



Ηλεκτρικά από την άλλη πλευρά 
του Ατλαντικού (GM Bolt)

Battery Electric Vehicles (BEVs)
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Opel Ampera-e

Αυτονομία κατά NEDC - New 
European Driving Cycle 520 km 
(Μετρημένη σύμφωνα με το νέο 
Eυρωπαικό Κυκλο μέτρησης)



Ηλεκτρικά από την Ανατολή (Νέο NISSAN LEAF)

Battery Electric Vehicles (BEVs)
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378 χλμ (NEDC) 
Αυτονομία

40 KwH
Νέα μπαταρία 110kw (150ps) 



7
Κατασκευαστές Ηλεκτρικών 
& Υβριδικών Βαρέων Οχημάτων
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7
Κατασκευαστές Ηλεκτρικών 
& Υβριδικών Βαρέων Οχημάτων

Nikola One και Two, 
Υδρογονοκίνητο ηλεκτρικό φορτηγό που θα αποδίδει περισσότερους από 
1.000 Hp και Ροπή 2.000 Ft lbs. 



7
Κατασκευαστές Ηλεκτρικών 
& Υβριδικών Βαρέων Οχημάτων
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Κατασκευαστές Ηλεκτρικών 
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7
Κατασκευαστές Ηλεκτρικών 
& Υβριδικών Βαρέων Οχημάτων



7 Κατασκευαστές Ηλεκτρικών Μοτοσικλετών



8 Μετατροπή συμβατικών Οχημάτων σε ηλεκτρικά
Όχι στο πολύ μακρινό μέλλον



9 Η ηλεκτροκίνηση καθιερώνεται στην Ευρώπη. 
Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει;



9 Η ηλεκτροκίνηση καθιερώνεται στην Ευρώπη 
Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει;

Η Ελλάδα συνεχίζει δυστυχώς να βρίσκεται σε δυσμενή θέση όσον αφορά 
την αγορά της ηλεκτροκίνησης. 

Δεν είναι όμως μόνον η κρίση που ευθύνεται για τη μη πρόοδο της 
αγοράς. Είναι και όλα τα ακόλουθα:
 Η πλήρης απουσία οικονομικών κινήτρων, 
 Οι πολύπλοκες διαδικασίες μεταξύ Δήμων και των αρμόδιων φορέων για 

την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης, 
 Η εξαίρεση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων από τα κοινοτικά 

προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων
 Η μη προώθηση ηλεκτροκίνητων οχημάτων υπηρεσίας από την τοπική 

αυτοδιοίκηση.

Η Ελληνική πολιτεία, προκειμένου να προωθήσει ουσιαστικά την ανάπτυξη 
της ηλεκτροκίνησης θα πρέπει να ακολουθήσει τα ευρωπαϊκά 
παραδείγματα για α) την παροχή φορολογικών και κυκλοφοριακών 
κινήτρων, β) να ενοποιήσει το νομοθετικό έργο και γ) να προωθήσει τη 
χρήση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στις διάφορες εργασίες και 
διανομές μέσα στους δήμους. 



10 To Μέλλον των Οχημάτων είναι: Ηλεκτρικό 

The Future Is Electric



10 Από το Σαλόνι Αυτοκινήτου 2018 … στην Γενεύη

Αυτόνομα 
&

Mini Bus

Ιπτάμενα
Drone

Ιπτάμενα
Transform



10
Ελληνική Έκδοση Ηλεκτρικών 
& Υβριδικών Οχημάτων στην Ευρώπη 



Futuremobility.gr



Η νέα αυτή πύλη διαπραγµατεύεται τις εξελίξεις των σηµερινών και µελλοντικών
οχηµάτων, το µέλλον των µεταφορών και την βιώσιµη κινητικότητα. 
Εδώ ο αναγνώστης θα ανακαλύψει όλες τις τάσεις των κατασκευαστών σε όλη την 
εφοδιαστική αλυσίδα. Από τα εναλλακτικά καύσιµα µέχρι τα µελλοντικά αυτοκίνητα, τα 
συνδεδεµένα έως τα αυτόνοµα οχήµατα, τα tech news έως και τις νέες υπηρεσίες, το 
software και hardware έως και τις µπαταρίες Υψηλής Τάσης, από εκθέσεις και συνέδρια 
µέχρι την νοµοθεσία και τις µετατροπές.

Μια νέα πύλη ενημέρωσης (portal) 
για τις τεχνολογίες που θα 
αλλάξουν τις μετακινήσεις μας!





www. futuremobility.gr
H επιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ 
δηλώνει ότι το μελλοντικό αυτοκίνητο θα είναι: 
« Ηλεκτρικό + Συνδεδεμένο + Αυτόνομο»



Τέλος παρουσίασης
Ευχαριστούμε πολύ
για την προσοχή σας

Ερωτήσεις;

Eισηγητής: 
Πέτρος Καραμπίλας

Γεν. Διευθυντής 
Ινστιτούτου ΙΔΕΕΑ


