Ο αυτοκιυπσπ
ι Γ, ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ:

«νΙ

ονüδρομοs

γιΟ tΠν ΟγΟρΟ
Π ΠRεΚtρΟΚνΠσΠ»

ß-,

++ .β.,,

Ουρογüs η ΕΠΠÜδο στην Ευρþπη - ΠεριμÝνοιιταs
τα. , . κßνηιρο

Του ΤÜσου Φραγκοýλη
ηλεκτροκßνηση

αποτελεß μο-

και
για την Ελληνüδρομο>>

«

νικÞ αγορü αυ-

τοκινÞτου, κοι γιο την οικονομßα και
κυρßωs γιο το περιβüλλον και την
ανοβüθμιση των αστικþν κÝντρων,

επισημαßνει με δÞλωσÞ του στο

BusinessEneΓqy ο επιχειρηματßαs και

πρüεδροs του ΣυνδÝσμου ΕισογωγÝων Αντιπροσþπουν ΑυτοκινÞτων
(ΣΕΑΑ) κ. Γ. Βασιλüκηs.
Ο κ. Βασιλüκηs τονßζει δε, πωs, <<ο
ΣΕΑΑ Ýχει πορουσιüσει στην πολιτεßο
ολοκληρωμÝνεs προτüσειs για την
φορολüγηση καιτην δημιουργßα των
απαιτοýμενων υποδομþν. Η αντοπüκριση εßναι θετικÞ και εßμαι βÝβοιοs

üτι αν κοι εßμοστε ορκετü πßσω σε
σχÝση με üλλεs Ευρωπα'ßκÝs χþρεs,

θα δημιουργÞσουμε γρÞγορα τιs
υποδομÝs και το θεσμικü πλοßσιο,
Ýτσι þστε σε δýο περßπου χρüνιο απü
τþρο η απüκτηση ενüs ηλεκτροκßνητου αυτοκινÞτου νο αποτελεßσωστÞ

επιλογÞ üχι μüνο περιβαλλοντικü

αλλü και πρακτικü κοι οικονομικü.>>
Πüσο πßσω üμωs, εßμαστε στην ηλεκτροκßνηση; Πολý απλü, σýμφωνα
με τα στοιχεßα Ýρευναs, που μüλιs
προσφüτωs εßδαν το φωs τηs δημοσιüτηταs η Ελλüδα βρßσκεται στην
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Ο κ. ΒασιλÜκηsτονßζει«<ο

ΣΕΑΑ Ýχει

παρουσιÜσεß στην πολιτεßα ολοκληρωμÝνεs προτÜσειs για την φορολüγηση καιτην δπμιουργßα των απαιτοýμενων υποδομþν. Η ανταπüκρτ
ση εßναι θετικÞ και εßμαι βÝβαιοs üτι
αν και εßμαστε αρκετÜ πßσω σε σχÝση με üλλεs ΕυρωπαßΚÝs χþρεs, θα
δημιουργιßσουμε ypfiyopa τιs υποδομÝs και το θεσμικü πλαßσιο,
προτελευταßα θÝση! Κολýτερα προετοιμασμÝνεs χþρεs για να υποδεχθοýν την επονüσταση τηs ηλεκτροkivnσns εμφονßζοντοι, η Νορβηγßα,

t
τηs ηλεκτροκßνησηs το 2Ο]9, με τη
Νορβηγßο, που βρßσκεται οτην πρþτη θÝση, νο κατογρÜφει 34 βοθμοýs.

Στον οντßποδα η Πολωνßα, που οκο-

η

λουθεßτην Ελλüδα, κοτÜφερε να

σει μüλιs 1Ο βαθμοýs στον δεßκτη
συνολικÞs ετοιμüτηταs υποδοχÞs

βοθμοýs ωs πpos την ωρßμονση υπο-

Ολλανδßα, η Σουηδßα και η Αυστρßα.
Η Ελλüδα κατüφερε να συγκεντρþ-
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συγκεντρþσει μüλιs 9 βαθμοýs. Ειδικüτερα, η Ελλüδα συγκÝντρωαε2
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δοχÞs Tns ηλεκτροκßνησηs (12 βαθμοß

Νορβηγßα,3

Πολωνßα),2 βαθμοýs
επßσηs γιο την ωρßμονση üσον αφορü
η

η

τα σημεßο φüρτισηs κοι τÝσσεριs

βαθμοýs γιο το κρατικü κßνητρα. Στο
μεταξý κατü το 9μηνο του 2Ο18 οι

τοξινομÞσειs ηλεκτρικþν αυτοκινÞτων (αφορü καιτα υβριδικü) στη χþ-

ρα μοs Ýφτασαν τιs 231, το οποßο

οναγüμενο στον πληθυσμü βρßσκεται

στη χαμηλüτερη θÝση μεταξý των

χωρþν.
Η Ελλüδα βρßσκεταιπολý πßσω κα-

θþs παρουσιÜζει μüλιs 115 σημεßα
φüρτισηs, εκ των οποßων μüλιs τα 6
(5,2Ο/οτου συνüλου) εßνα ι ταχυφορ-
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τιστÝs. Σχετικü με την παροχÞ κυβερνητικþν κινÞτρων η χþρα μοs εμφονßζει, μεταξý των πιθονþν οκτþ μορφþν κινÞτρων, θετικü πρüσημο στα

τρßα.
Ειδικüτερα, στην Ελλüδα παρÝχοντο ι
κßνητρα για την τοξινüμηση ηλεκτρικþν οχημÜτων, γιο τα τÝλη κυκλοφο-
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Ο αυτοκυπσπ
pias καθþs και üλλα οικονομικü
κßνητρα.
Ωστüσο δεν υπüρχουν επιδοτÞσειs
για την αγορü ηλεκτρικοý ουτοκινÞτου, γιο την αγορü εταιρικοý ηλεκτρικοý στüλου, πιθανÞ μεßωση ΦΠΑ,
κßνητρα υποδομιßs (π.χ. σημεßα φüρ-

τισηs) ιß κßνητρα παρεχüμενο απü
την Τοπ ικÞ Αυτοδιοßκηση.
Αξßζει βÝβαια να σημειωθεß üτι το
σημαντικüτερο αντικßνητρο για την
ογορü ηλεκτρικοý οχÞματοs στην
Ελλüδο ποραμÝνειτο υψηλü κüστοs
κτÞσηs.

Βελτßωσπ

Παρü το γεγονüs üτι κüποιεs χþρεs,

μεταξý των οποßων κοι η Ελλüδα,
δεν Ýχουν <<στρþσει κüκκινα χολιü>>
οκüμο για την υποδοχÞ του ηλεκτρισμοý στην κινητικüτητο, γιο πρþτη
φορü ο δεßκτηs (Εν Readinesslndex
2Ο19) δεßχνει üτι üλεs οι χþρεs που
εξετüζοντα ι, παρουσιüζουν βελτßωση σε σχÝση με το 2Ο]8, ον και üχι
με τον ßδιο ρυθμü.
Φινλανδßα, Γερμανßα

κα ι

Πορτογαλßα

ενßσχυσαν τη θÝση τουs κατÜ 7, 4
και 4 θÝσειs αντßστοιχο, ωs αποτÝ-

λεσμα τηs βελτßωσηsτων υποδομþν
φüρτισηs κοι των αυξημÝνων κινÞτρων που παρÝχουν οι κυβερνιßσειs

γιο την απüκτηση και διατÞρηση
ηλεκτρικοý οχιßματοs.
ια

ΚρατιΚα Κινητρα

Το περισσüτερο κροτικü κßνητρο για
την απüκτηση ηλεκτρικοý οχÞματοs

προσφÝρουν Αυστρßα, Ιρλανδßο,

Γερμανßα κοι Ολλανδßο. Τα κßνητρα
περιλαμ βüνουν χρη μοτοδοτικü προγρüμματα για την αγορü, εκπτþσειs
στα τÝλη ταξινüμησηs και κυκλοφοpias, διευκολýνσειs για τον ετοιρικü
στüλο και οφÝλη στον ΦΠΑ.
Την πλειονüτητα των σημεßων φüρτισηs συνοντü κανεßs στην ολλονδßο
(Β3.196 σημεßο), ακολουθοýν η Γερμανßα (37.4Ο5) καιη Γαλλßα (34.558).

Ωs πpos το σημεßα φüρτισηs ονü
κατοßκουs, η ολλανδßα διαθÝτει4,Β

φορτιοτÝs ανü 1.ΟΟΟ κοτοßκουs, η
Νορβηγßα 4,5 φορτιστÝs ανü 1.ΟΟΟ
κοτοßκουs καιτο Λουξεμβοýργο 1,9
φορτιστÝs.
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Τι ουμβονει στπν ΞRRüδο
Ýχουν πουληθεßστην Ελλüδα κüτω απü
συνολικüs στüλοs δεν ξεπερνü το 4ΟΟ.
Το κßνητρο δεν πρÝπεινα εστιαστοýν μüνο στην αγορü του ηλεκτροκßνητου
οχÞματοs, ολλü και στη δημιουργßα υποδομþν φüρτισηs. Χαρακτηριστικü εßναι
το μοντÝλο που ακολουθεßται στο νησßτηs Ρüδου üπου ιδιωτικÞ εταιρεßα ξεκινü το concept του carsharing ηλεκτρικþν οχημüτων. Παρüλληλα, ωs την
üνοιξη του 2Ο]9 στο νησß θα λειτουργοýν 1Ο κοινüχρηστοι σταθμοß φüρτισηs
οι οποßοι θα εßναι διüσπαρτοι σε δημοφιλεßs επιχειρÞσειs του νησιοý.
Στα επιχειρηματικÜ μοντÝλο γιο την ονüπτυξη τηs ηλεκτροκßνησηs στην Ελλüδα το 2Ο3Ο ο εκτιμþμενοs αριθμüs των ηλεκτροκßνητων οχημüτων οτην
Ελλüδα θα φθüσει το 15.ΟΟΟ και κüθε σημεßο φüρτισηs θα δÝχεται περßπου
70Ο επισκÝψειs το χρüνο. Που σημαßνει üτι χρειüζονται üμεσα επενδýσειs για
υποδομÝs ουτοý του τýπου.
Γιο την κυβÝρνηση, η ηλεκτροκßνηση αποτελεßπροτεραιüτητ0 στα κÝντρα των
πüλεων και οε κüποια νησιü καθþs επιτρÝπειτη ρογδαßο μεßωση τηs μüλυνσηs
Γιο την ιστορßο και μüνο μÝχρι στιγμÞs
αμιγþs ηλεκτρικü οχÞμοτα ενþ ο

1ΟΟ

τηs ατμüοφοιροs.
ΣημειωτÝον üτι υπüρχουν αναξιοποßητεs δυνατüτητεs χρημοτοδüτησηs απü
ευρωπαΤκü κονδýλια και Ýφερε ωs πορüδειγμα το 1,6 διs ευρþ που εντüσσονται σε σχετικü πρüγραμμα απü το ΕΣΠΑ, ενþ üτι τßποτα δεν Ýχει διατεθεßγια
την ηλεκτροκßνηση. Στην ΕλλÜδο, Ýξι σTous επτü χρÞστεs δεν Ýχουν χρηοι-

μοποιÞσει ποτÝ Ýνο κοινü σημεßο φüρτισηs πιθανþs επειδÞ δεν τουs εßναι
βολικü.
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