ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ
EXPO
2019:
Ηλεκτρικά οχήματα για όλους
Δυναμικό πέρασμα στην ηλεκτροκίνηση προετοιμάζουν τα
συναρμόδια υπουργεία ενέργειας, υποδομών, μεταφορών και
ανάπτυξης με τη συμμετοχή εκπροσώπων συγκοινωνιακών φορέων,
επιμελητηρίων οι οποίοι έχουν συστήσει ομάδα εργασίας με σκοπό
να υποβάλλουν μια ολοκληρωμένη πρόταση σύμφωνα με τις οδηγίες
της πολιτικής ηγεσίας, όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια του
διεθνούς συνεδρίου «ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ EXPO 2019» που διεξάγεται
στο Helexpo στο Μαρούσι.
Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης που
άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου, όσο και η γενική γραμματέας
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλεξάνδρα Σδούκου, απευθύνοντας
χαιρετισμό στο πολυπληθές ακροατήριο, επεσήμαναν ότι η
γενικότερη προσέγγιση του θέματος θα είναι ολιστική και θα
περιλαμβάνει όχι μόνο τις αστικές συγκοινωνίες, αλλά θα
επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις
φτάνοντας ακόμη και στον απλό πολίτη. Πρακτικά, αυτό σημαίνει
ότι, θα δοθούν κίνητρα τα οποία, θα περιλαμβάνουν όχι μόνο την
αγορά ηλεκτροκίνητων μεταφορικών μέσων, αλλά και για την
απόκτηση υποδομών φόρτισης.
Είναι γεγονός ότι, το πρώτο διεθνές συνέδριο για την
ηλεκτροκίνηση, έφερε στο ίδιο τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και άνοιξε το δρόμο για
μια ρεαλιστική βάση εκκίνησης όλων των δράσεων που απαιτούνται
για την αποδοτικότερη εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Για το λόγο
αυτό τα κίνητρα δεν θα περιλαμβάνουν μόνο τα οχήματα αλλά θα
επεκτείνονται καις στις υποδομές φόρτισης φτάνοντας ακόμη και
στην παροχή κινήτρων για την ενέργεια που καταναλώνεται.
Το ενδιαφέρον των επισκεπτών συγκέντρωσαν οι ενότητες
«ηλεκτροκίνητα λεωφορεία» και «e-mobility solutions» στις
οποίες ομιλητές ήταν ανώτερα στελέχη της παγκόσμιας

αυτοκινητοβιομηχανίας, με βαθιά γνώση ακόμη και θεμάτων όπως
οι ιδιαιτερότητες του ανάγλυφου της Αττικής και η απαιτούμενη
προσαρμογή λ.χ., της γραμμής μετάδοσης κίνησης των ηλεκτρικών
λεωφορείων.
Σήμερα, το πρόγραμμα των ομιλιών του συνεδρίου είναι
αφιερωμένο σε ερευνητές και Έλληνες κατασκευαστές συστημάτων
φόρτισης, καθώς και έμπειρα στελέχη που διαχειρίζονται κάποιες
από τις πιο σημαντικές υποδομές της χώρας, και προετοιμάζουν
το έδαφος για την ταχεία μετάβαση της Ελλάδας στη βιώσιμη,
ηλεκτρική κινητικότητα.

