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2002

“328 Ευρωπαϊκές 

Συμμετοχές”

European Mobility Week 16-22 September 2019

2019

“2.886 Συμμετοχές

48 Διαφορετικές Χώρες”
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Καθαρές μεταφορές –

Αειφόρος Αστική Ανάπτυξη

✓ Εβδομαδιαίες 

Δράσεις & 

Μετακινήσεις χωρίς 

Αυτοκίνητο 

✓ Μόνιμα μέτρα για 

καθαρές μεταφορές

➢ Βελτίωση της 

Δημόσιας Υγείας 

➢ Καλύτερη Ποιότητα 

Ζωής για τις 

επόμενες γενιές

«Safe Walking 

& Cycling»
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Οι βραβευμένοι Δήμοι για την Εβδομάδα Κινητικότητας 2018

❑ 31 νέοι σταθμοί ποδηλάτων

❑ 800 νέες θέσεις παρκινγκ για ποδήλατα

❑ Δωρεάν μεταφορά για τα ποδήλατα μέσα στα 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

❑ Δωρεάν workshops για επισκευή ποδηλάτων

❑ Επιβράβευση πολιτών και οργανισμών που 

προωθούν τη χρήση ποδηλάτων

Λισαβόνα (Πορτογαλία)

❑ Δωρεάν μεταφορά με υβριδικά ταξί και 

λεωφορεία αλλά και τις υπηρεσίας car-sharing 

για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο 

❑ 500 νέες θέσεις για στάθμευση ποδηλάτων σε 

σταθμούς Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

❑ Ηλεκτρονική Εφαρμογή για τη συνδυαστική 

χρήση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προς 

διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών

Λίνταου (Γερμανία)



Page ▪ 5

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Περισσότερα ποδήλατα παρά 

αυτοκίνητα

ΜΑΔΡΙΤΗ

Απαγόρευση Συμβατικών 

Αυτοκινήτων στο κέντρο 

της πόλης

ΠΑΡΙΣΙ

20.000 ενοικιαζόμενα 

ηλεκτρικά ποδήλατα για 

περιορισμό της 

ρύπανσης

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Έως το 2025 όλα τα δημόσια 

λεωφορεία ηλεκτρικά -

38% πόδια ή ποδήλατα 

24% χρήση ΜΜΜ -

>300 σταθμοί φόρτισης 

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Επιβράβευση των πράσινων 

μετακινήσεων με μπύρα & 

κινηματογράφο

ΛΙΣΑΒΟΝΑ

Ένα από τα μεγαλύτερα 

δίκτυα φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων ενώ 

το 39% του Δημοτικού 

στόλου είναι ηλεκτρικά
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Η παγκόσμια αγορά ΗΟ
Η Ελληνική αγορά ΗΟ
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Οι Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες
ΕΜΕΙΣ

✓ Μείωση των CO2 κατά 170 εκατομμύρια 

τόνους μεταξύ του 2020 και 2030

✓ Καλύτερη ποιότητα αέρα

✓ Εξοικονόμηση καυσίμων κατά περίπου 18 

δισ. ευρώ

✓ Μείωση των εισαγωγών πετρελαίου

✓ Εξασφάλιση 70.000 νεών θέσεων εργασίας

X Χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης των 

Καταναλωτών

X Έλλειψη υποδομών φόρτισης

X Έλλειψη χρηματοδοτικών κινήτρων

X Υψηλή τιμή απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων

X Υψηλή θνησιμότητα λόγω ρύπων και Υψηλό 

Κόστος για τη Δημόσια Υγεία

Σχέδιο απαγόρευσης πετρελαιοκίνητων 

οχημάτων τα επόμενα χρόνια 

(Νορβηγία, Ινδία, Δανία, Σλοβενία, Ολλανδία, Γαλλία)

Χρηματοδοτικά κίνητρα για ηλεκτροκίνηση

Στρατηγικά σχέδια για καθαρές μεταφορές 

Αναπτυξιακά προγράμματα για Ηλεκτρικά Οχήματα και 
Δίκτυα Φόρτισης

Προσπάθεια για μείωση των ρύπων 
& μεγαλύτερη διείσδυση των 
Ηλεκτρικών Οχημάτων στην εγχώρια 
αγορά 

Εφαρμογές πιλοτικών 
προγραμμάτων για καθαρές 
μεταφορές

Συμμετοχή σε Δραστηριότητες 
Κινητικότητας 

(77 Ελληνικές Συμμετοχές το 2019)
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1. Έλλειψη Καθαρού Ενεργειακού Εθνικού Σχεδιασμού & 

Σύγχυση μεταξύ 2 Εθνικών Στόχων 

• Εθνικό σχέδιο πολιτικής για την ανάπτυξη αγοράς εναλλακτικών καυσίμων (2017):

15.000 επιβατικά ΗΟ το 2030, δηλαδή 1.250 επιβατικά ΗΟ/έτος x 12 έτη. 

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΣ!

• ΕΣΕΚ (2018): 10% ΗΟ το 2030. 

Έστω ότι κυκλοφορούν 6 εκατ. επιβατικά (σήμερα 5,6 εκατ. περίπου), 

δηλαδή 600.000 ΗΟ το 2030, δηλαδή πώληση 50.000 ΗΟ/έτος, 

όταν σήμερα πωλούνται 90.000 επιβατικά τον χρόνο και για το 2018 

πουλήθηκαν ΜΟΝΟ 192 ΗΟ.

ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΟΣ!

2. Ελλιπές Θεσμικό Πλαίσιο

• Η αγορά ηλεκτροκίνησης ΔΕΝ έχει ρυθμιστεί ακόμα!

• Εκκρεμεί χρόνια η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 

2014/94/ΕΕ.

ΓΙΑΤΙ
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1. Αναθεώρηση του στόχου ΕΣΕΚ – ρεαλιστικός, με αρωγούς φορείς της αγοράς 

και επιχειρήσεις.

2. Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάπτυξη της Ηλεκτροκίνησης στην 

Ελλάδα 2020-2030 – με τη βοήθεια ξένου εμπειρογνώμονα και δυναμική 

αναθεώρηση κάθε έτος. 

3. Έκδοση άμεσα ΚΥΑ για την λειτουργία των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών 

Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΦΕΥΦΗΟ) έτσι ώστε να ρυθμιστεί η 

αγορά.

✓ Προκρίνεται το «ανταγωνιστικό» μοντέλο ανάπτυξης υποδομών φόρτισης

✓ Καθορίζονται οι ρόλοι των συμμετεχόντων:

▪ Ιδιοκτήτης υποδομής επαναφόρτισης

▪ Φορέας εκμετάλλευσης υποδομών (ΦΕΥΦΗΟ)

▪ Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης (ΠΗΥ)

▪ Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών (ΦΔΣ) 

▪ Φορέας σωρρευτικής εκπροσώπησης φορτίου ΗΟ (ΦΟΣΕΦΗΟ)

Απαιτούνται Άμεσες Ενέργειες
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4. Επιτάχυνση της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2018/44/ΕΕ για τα κτίρια 

(υποχρεωτική η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης) και της Οδηγίας 2019/944/ΕΕ 

για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισμού και την ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο 

δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

5. Θέσπιση κατάλληλων κινήτρων, σε συνεργασία με το ΥΠΟΙΚ, για ιδιώτες, 

επιχειρήσεις, επαγγελματίες,  που θα αφορούν ΗΟ και υποδομές.

6. Αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΣΠΑ, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων, κλπ.)

7. Υποστήριξη συναρμόδιων Υπουργείων για έκδοση ΥΑ και Τεχνικών Οδηγιών 

για εξειδικευμένα τεχνικά θέματα (π.χ. εγκατάσταση εξοπλισμού, εκπαίδευση)

Απαιτούνται Άμεσες Ενέργειες
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Περαιτέρω 

ανάπτυξη ΑΠΕ & 

Συστημάτων 

αποθήκευσης που 

σχετίζονται με την 

ηλεκτροκίνηση

Προώθηση των καθαρών 

μεταφορών & 

Περιορισμός των 

εκπομπών καυσαερίων

Ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στους 

τομείς της οικονομίας που 

σχετίζονται με την 

ηλεκτροκίνηση
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Ο Πρωθυπουργός δήλωσε στην ΔΕΘ:

«Σημαντικό θεωρείται και το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση με ειδική πρόνοια για τη

χωροθέτηση των σταθμών για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η αρχή θα γίνει από

τον στόλο των αστικών λεωφορείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης: μεγάλο μέρος των

νέων λεωφορείων τους θα είναι ηλεκτροκίνητα.»

Η ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ μια από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης!
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«ΕΜΕΙΣ θα βάλουμε 

την Ελλάδα στην πρίζα»


