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Με την υποστήριξη

Πέμπτη
28 Απριλίου 2022
09:30π.μ. - 21:30 μ.μ.
Μύλο του Παππά
(Γεωργιάδου 53, Λάρισα) 



ΤΙ ΑΦΟΡΑ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ:
Η εκδήλωση «Το μέλλον της ηλεκτροκίνησης» περιλαμβάνει:

 
Α) Έκθεση ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων, μηχανών, ποδηλάτων, πατινιών) και 
σταθμών φόρτισης στον προαύλιο χώρο του Μύλου, στην οποία ο επισκέπτης θα έχει την 
δυνατότητα να κατανοήσει τα νέα δεδομένα της ηλεκτροκίνησης όπως το κόστος αγοράς και 
συντήρησης των οχημάτων, καθώς και των σταθμών φόρτισης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
τους,  την διάρκεια φόρτισης και άλλα.
 
Β) Ημερίδα «Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας» η οποία θα 
λάβει χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μύλου. Η ημερίδα έχει δύο στόχους: 
 
      - Ο πρώτος στόχος είναι να παρουσιαστεί η προσπάθεια προώθησης της       
         ηλεκτροκίνησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και οι προοπτικές της, σε σχέση με τις   
         εξελίξεις στην αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων, των σταθμών φόρτισης, τις    
         επενδύσεις που απαιτούνται, καθώς και τις νέες ανάγκες που διαμορφώνονται στην              
         αγορά εργασίας.

     - Ο δεύτερος στόχος είναι να παρακινήσει τους Δημοσίους Φορείς και την Τοπική    
       Αυτοδιοίκηση στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας και να   
       αναλυθούν τα οφέλη εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το κόστος   
       επένδυσης, λειτουργίας, οι τρόποι χρηματοδότησης, καθώς και οι μεθοδολογίες και τα     
       εργαλεία για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης από τους δημόσιους φορείς και τους   
       φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Α)  Έκθεση ηλεκτρικών οχημάτων (αυτοκινήτων, μηχανών,    
       ποδηλάτων, πατινιών) και σταθμών φόρτισης  
Στον προαύλιο χώρο του Μύλου, από τις 09:30π.μ. μέχρι τις 21:30μ.μ. θα λειτουργεί έκθεση 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μηχανών, ποδηλάτων, πατινιών, καθώς και σταθμών φόρτισης, στην 
οποία ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να ενημερωθεί για τεχνικά ζητήματα που αφορούν 
στην ηλεκτροκίνηση, καθώς και να κατανοήσει τα νέα δεδομένα όπως το κόστος αγοράς και 
συντήρησης των οχημάτων, καθώς και των σταθμών φόρτισης, την διάρκεια φόρτισης τους, 
καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  



Πρόγραμμα Ημερίδας

B) Ημερίδα «Η νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας» 

09:30-10:00  Προσέλευση-εγγραφή 

10:00-10:15  Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνου Αγοραστού  

10:15-10:30  «Η Ευρωπαϊκή εμπειρία στην ηλεκτροκίνηση στα πλαίσια του έργου «EnerNETMOB»» 
                                   Στέλεχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας
        κ. Λιοντήρης Παναγιώτης, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Τεχνικός συνεργάτης Περιφέρειας Πελοποννήσου

10:30-10:45  «Η  ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα και τα κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης -  
              Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ)» 
        κα. Δημακάκου Ελένη, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc / Στέλεχος στο Αυτοτελές  Τμήμα   
          Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

10:45-11:00  «Εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κίνητρα απόκτησης τους» 
                                   κ. Λάππας Στέφανος, Εκπρόσωπος Ν. Ι. Θεοχαράκης  

11:00-11:15  «Κατασκευή φορτιστών στην Ελλάδα, και έξυπνη διαχείριση υποδομών φόρτισης»
                                   κ. Ιωάννης Μπακόπουλος, CEO EUNICE Wind & EUNICE Laboratories
          κ. Ιωάννης Παπατσίρος, e-Mobility Business Development Manager

11:15-11:30  «Οι νέες ανάγκες στην αγορά εργασίας στο τομέα της ηλεκτροκινητικότητας» 
                                   κ. Παπαλέξης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λάρισας

11:30-11:45  «Περιβαλλοντικά οφέλη από την διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα» 
                                   κ. Μέλλιος Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος EMISIA A.E.  

11:45-12:00  «Το σχέδιο βιώσιμης ηλεκτροκίνησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» 
                                   κα. Παγκαρλιώτα Θεοδώρα, Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Ευρωπαϊκό   
          έργο ηλεκτροκίνησης «EnerNETMob»

12:00-12:15  «Τα αποτελέσματα της πιλοτικής δράσης ηλεκτροκίνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας»  
        κα. Μεσημέρη Φαίη, Τεχνικός Σύμβουλος της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το Ευρωπαϊκό  έργο    
          ηλεκτροκίνησης «EnerNETMob»

12:15-12:30  «Παρουσίαση της κοινής πλατφόρμας υποδομών σταθμών φόρτισης  των εταίρων του  
             έργου - Παρουσίαση των μεθοδολογιών και εργαλείων που αναπτύχθηκαν στο έργο για  
             την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης»
        κ. Παναγιώτης Μητρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Τεχνικός συνεργάτης Περιφέρειας   
          Πελοποννήσου

12:30-13:00  Συζήτηση - Συμπεράσματα

      14:00         Δεξίωση



Με την υποστήριξη

Διοργάνωση

Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου
(Πλατεία Ρήγα Φεραίου)

ΤΚ: 41110, Λάρισα
Τηλέφωνο: 2413 506100
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