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Η ζεκαζία ηωλ Ηιεθηξηθώλ Ορεκάηωλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

 Τα Ζιεθηξηθά Ορήκαηα Γεκηνπξγνύλ 

ζέζεηο εξγαζίαο  

 

 Ζ ρξήζε ησλ Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ 

βειηηώλεη ηελ Πνηόηεηα Εσήο  

 

 Τα Ζιεθηξηθά Ορήκαηα κπνξνύλ λα 

κεηώζνπλ ηελ εμάξηεζε από ην 

εηζαγόκελν πεηξέιαην  

 

 Τα Ζιεθηξηθά νρήκαηα κπνξνύλ λα 

κεηώζνπλ ην θόζηνο ρξήζεο  

(αξρηθή ηηκή + ιεηηνπξγηθά έμνδα)  

ζηνλ θύθιν δσήο ηνπ νρήκαηνο 
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Η ζεκαζία ηωλ Ηιεθηξηθώλ Ορεκάηωλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε 

 Σηε Βηνκεραλία: Δπθαηξίεο γηα ηηο 

Απηνθηλεηνβηνκεραλίεο 

 

 Δπθαηξίεο γηα θαηαζθεπαζηέο 

Μπαηαξηώλ 

 

 Δπθαηξίεο ζηελ Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα 

 

 Δπθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θνηλήο 

σθέιεηαο / δηαρεηξηζηέο ππνδνκώλ 

 

 Δπθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνύ θαη έμππλσλ δηθηύσλ 

 

 Σεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηε ιεηηνπξγία 

ησλ έμππλσλ πόιεσλ 



4 

Δκπόδηα θαη ιύζεηο: Αγνξά Ηιεθηξηθώλ Ορεκάηωλ  

 Υςειό θόζηνο, ιόγσ λέσλ 
ηερλνινγηώλ θαη θόζηνπο 
κπαηαξηώλ 

  
 Απηνλνκία θίλεζεο & ρξόλνο 

θόξηηζεο 
 

 Δπέθηαζε ζηηο ππνδνκέο θόξηηζεο 
 

 Γηακόξθσζε ηεο αληίιεςεο ησλ 
θαηαλαισηώλ γηα ζηξνθή 
γεληθόηεξα πξνο ηηο ελαιιαθηηθέο 
πεγέο (ειεθηξνθίλεζε, αεξηνθίλεζε 
θ.ιπ.)  
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 

Κηλεηήξαο ΜΔΚ ή 

Μεραλή Δζσηεξηθήο 

Καύζεο. 

 

 

Ζ επί 20 θαη πιένλ 

ρξόληα εθαξκνγή ησλ 

ειεθηξνληθώλ ζην 

απηνθίλεην, νδήγεζε  

ζηα πβξηδηθά πνπ επί 

κία 10εηία απνηέιεζαλ 

ηνλ πξνπνκπό γηα ηα 

ειεθηξηθά νρήκαηα. 

Internal Combustion Engine – ICE  
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 

Ζ International Electrotechnical 

Commission (ICE) ραξαθηεξίδεη σο 

πβξηδηθό ην όρεκα ζην νπνίν ε ελέξγεηα 

θίλεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ ηνπ θάζεσλ, παξέρεηαη από 

δύν ή πεξηζζόηεξεο πεγέο ή απνζήθεο 

ελέξγεηαο ή κεηαηξνπείο ελέξγεηαο. 

  

Ωο Υβξηδηθά/Ζιεθηξηθά απηνθίλεηα (HEVs) 

νξίδνληαη εθείλα ζηα νπνία ή κία από ηηο 

κνξθέο ελέξγεηαο πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ 

θίλεζή ηνπο είλαη ε ειεθηξηθή. 

  

Οξηζκόο ηνπ ΟΗΔ πνπ νξίδεη έλα όρεκα 

HEV: Έλα όρεκα κε ηνπιάρηζηνλ δύν 

δηαθνξεηηθνύο κεηαηξνπείο ελέξγεηαο θαη 

δύν δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο (επί ηνπ νρήκαηνο) γηα ηελ 

θίλεζε ηνπ νρήκαηνο 

Hybrid Electric Vehicles (HEVs)  
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 

Τα PHEV είλαη Υβξηδηθά/ 

Ηιεθηξηθά Ορήκαηα  

 

 

εθνδηαζκέλα κε ζπζηνηρία 

ζπζζσξεπηώλ κεγάιεο 

ρσξεηηθόηεηαο ηθαλήο λα ηνπο 

επηηξέπεη ηελ θίλεζε, σο ακηγώο 

ειεθηξηθά (BEV) κεδεληθήο 

ξύπαλζεο, γηα αξθεηέο δεθάδεο 

ρηιηνκέηξσλ, όπσο επίζεο θαη κε 

θαηάιιειε ειεθηξηθή ππνδνρή γηα 

ζύλδεζε κε ην δίθηπν ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα θνξηίδνπλ 

απεπζείαο από απηό, πέξαλ θαη 

πιένλ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο 

θόξηηζεο από ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα. 

Plug-in Hybrid Electric Vehicles 

(PHEVs)  
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο  

Ζιεθηξηθά νρήκαηα πνπ 
θηλνύληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ 
ειεθηξηθή ελέξγεηα ησλ 
ζπζζσξεπηώλ ηνπο, δελ έρνπλ 
εθεδξηθή πεγή θαπζίκνπ θαη 
θνξηίδνπλ ηνπο ζπζζσξεπηέο 
ηνπο από ην δίθηπν.  

Battery Electric Vehicles (BEVs) 
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 

Ηιεθηξηθά νρήκαηα κε κνλάδα 
επέθηαζεο ηεο απηνλνκίαο 
νδήγεζεο. 

 

 

Δίλαη ειεθηξηθό όρεκα πνπ 
θηλείηαη κε ηνπο ζπζζσξεπηέο ηνπ 
γηα θάπνην αξηζκό ρηιηνκέηξσλ. 
  

Σηε ζπλέρεηα θαη κέρξη λα 
επαλαθνξηηζηεί από ην δίθηπν, 
κέζσ ελόο κηθξνύ θηλεηήξα 
εζσηεξηθήο θαύζεο, κε ζπκβαηηθό 
ή ελαιιαθηηθό θαύζηκν, θαη κηαο 
ειεθηξηθήο γελλήηξηαο παξέρεηαη 
επηπιένλ ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα 
ηα επόκελα ρηιηόκεηξα, 
απμάλνληαο ηελ απηνλνκία 
θίλεζεο ηνπ νρήκαηνο. 

Extended-Range Electric Vehicles 

(EREVs)  
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 

Ηιεθηξηθά νρήκαηα πνπ θηλνύληαη κε 
ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεη 
ε κνλάδα ελεξγεηαθώλ ζηνηρείωλ 
(Fuel Cells) ηνπ νρήκαηνο.  

 

Γηαζέηνπλ θαη ζπζζσξεπηέο 
απνζήθεπζήο ηεο. Ζ κνλάδα απηή 
ιεηηνπξγεί κε θαζαξό πδξνγόλν, πνπ 
απνζεθεύεηαη ζην όρεκα, θαη νμπγόλν 
πνπ ιακβάλεηαη από ηνλ αηκνζθαηξηθό 
αέξα. Από ηελ εμάηκηζε βγαίλεη θαζαξό 
λεξό.  

Ζ ιεηηνπξγία απηήο ηεο κνλάδαο κε 
θάπνηα πξόζζεηα ζπζηήκαηα κπνξεί λα 
γίλεη θαη από ελαιιαθηηθά θαύζηκα. 

Fuel Cells Electric Vehicles (FCEVs) 
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 
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Η Τερλνινγία πίζω από ηνπο όξνπο 

VIDEO: EV-modes 

C:/Users/George/AppData/Local/Temp/EV-modes by Bosch.mp4
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Υβξηδηθά Απηνθίλεηα (HEV) & Δπαλαθνξηηδόκελα Υβξηδηθά (PHEV) ζηελ 

Δπξώπε 

11 Δηαηξίεο 

25 Γηαθνξεηηθά Μνληέια HEV 

6 Μνληέια PHEV 

 
* όπως ασηά καηαγράθονηαι από ηο ανηίζηοιτο με ηο EΛΙΝΗΟ Ελβεηικό Ινζηιηούηο  
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Ηιεθηξηθά Απηνθίλεηα ζηελ Δπξώπε (BEV & EREV) 

24 Δηαηξίεο 

33 Γηαθνξεηηθά Μνληέια 

4 Μνληέια κε Range Extender 

 
* όπως ασηά καηαγράθονηαι από ηο ανηίζηοιτο με ηο EΛΙΝΗΟ Ελβεηικό Ινζηιηούηο  
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Οη δηθνί καο ζηόρνη 

 Ζ Διιάδα, έρνληαο ράζεη ζην παξειζόλ πνιιέο επθαηξίεο αλάπηπμεο 
νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ ηνπ ηνκέα ησλ 
κεηαθνξώλ, ζα πξέπεη λα επσθειεζεί από ηελ επεξρόκελε ηερλνινγηθή 
επαλάζηαζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη ησλ άιισλ εθαξκνγώλ ελαιιαθηηθώλ 
θαπζίκωλ. 

 Γηα λα ην επηηύρεη ζα πξέπεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα δεκηνπξγήζεη ηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ηα αλαγθαία ζεζκηθά θαη δηνηθεηηθά 
κέηξα. 

 Θα πξέπεη λα νινθιεξώζεη ην ηαρύηεξν δπλαηό ηελ απειεπζέξωζε ηεο 
παξνρήο ή δηάζεζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θνηλόρξεζηνπο θνξηηζηέο 
ειεθηξηθώλ νρεκάησλ.  

Ο λ.4233/14 πξνβιέπεη εμάκελε πξνζεζκία έθδνζεο 

όισλ ησλ αλαγθαίσλ απνθάζεσλ γηα ηηο πξνϋπνζέζεηο, 

ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

θνξηηζηώλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο πώιεζεο ηνπ ξεύκαηνο, ε 

νπνία ιήγεη ζηηο 29 Ινπιίνπ 2014.  

Ο ρξόλνο απηόο ηξέρεη γηα 2ε θνξά θαη δελ ζα πξέπεη λα 

επαλαιεθζεί απηό πνπ έγηλε κε ην λ.4070/12 ν νπνίνο 

επίζεο πξνέβιεπε ηελ ίδηα εμάκελε πξνζεζκία ε νπνία 

όκσο μεράζηεθε θαη δελ πινπνηήζεθε πνηέ.  
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Οη δηθνί καο ζηόρνη 

Απηή ηε θνξά ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνύλ νη αξκόδηεο 

ππεξεζίεο θαη ην δήηεκα λα ιήμεη πξηλ από ηελ 

πξναλαθεξόκελε εκεξνκελία. 

Θα πξέπεη κε ηε ιήςε πνιηηηθήο απόθαζεο, (θαη όρη κε ηελ 

παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηα ππεξεζηαθά θιηκάθηα),  

λα απνζαθεληζηεί όηη, ε εμαίξεζε ηωλ ειεθηξηθώλ 

απηνθηλήηωλ από ηελ ππνρξέωζε θαηαβνιήο θόξνπ 

πνιπηειείαο κε ην λ.4211/13, αθνξά ζην ζύλνιν ηωλ 

ηερλνινγηώλ ηεο ειεθηξνθίλεζεο, δειαδή ζηα νρήκαηα 

ηύπνπ PHEV, BEV, EREV θαη FCEV.  

Τν ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο. ελήξγεζε άκεζα δεηώληαο απηή ηε 

δηεπθξίληζε, ε νπνία όκσο, αληί λα ιεθζεί ζε πνιηηηθό 

επίπεδν, παξαπέκθζεθε ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο. Γηα ην 

ιόγν απηό επαλήιζακε θαη ην ζέκα ζα δεηεζεί ζηηο 23 

Απξηιίνπ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα δνζεί άκεζε πξνηεξαηόηεηα ζηηο δηαδηθαζίεο 

έγθξηζεο αηηήζεωλ ππαγωγήο ζε ηξέρνληα πξνγξάκκαηα νηθνλνκηθήο 

ζηήξημεο λέωλ επηρεηξεκαηηθώλ δξάζεωλ πνπ λα αθνξνύλ: 

Α) ηελ Ηιεθηξηθή Κίλεζε ηωλ νρεκάηωλ,  

Β) ηα Δλαιιαθηηθά Καύζηκα θαη  

Γ) ηα Γίθηπα Υπνδνκώλ ηνπο. 
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Οη δηθνί καο ζηόρνη 

Οη ηνκείο:  

 Kαηαζθεπήο ειεθηξηθώλ νρεκάηωλ ή εμαξηεκάηωλ ηνπο, 

 Kαηαζθεπήο θνξηηζηώλ θαη ινηπώλ ζπζθεπώλ ππνδνκήο, 

 Γηαρείξηζεο νρεκάηωλ ή ζπζζωξεπηώλ κε ηηο κνξθέο: 

  Φξνλνκίζζωζεο ή ελνηθίαζεο θαη 

  Παξνρήο εμεηδηθεπκέλωλ ππεξεζηώλ  

είλαη βέβαην όηη ζα πξνθαιέζνπλ ην ελδηαθέξνλ πνιιώλ λέωλ 

επηρεηξεκαηηώλ θαη ζα δεκηνπξγήζνπλ ζέζεηο εξγαζίαο. 

Ζ αλαγλώξηζή ηνπο θαη ε ζπλεξγαζία καδί ηνπο είλαη 

βέβαην όηη κόλν ζεηηθά απνηειέζκαηα ζα έρεη ηόζν γηα ηελ 

επηηάρπλζε ηωλ δηαδηθαζηώλ, όζν θαη γηα ηελ απνθπγή 

ιαζώλ ή εζθαικέλωλ απνθάζεωλ. 

Θα πξέπεη επηηέινπο λα αμηνπνηεζεί (από ηνπο κεραληζκνύο ιήςεο απνθάζεσλ) ε ύπαξμε 

θνηλωληθώλ θνξέωλ, νη νπνίνη επί ζεηξά εηώλ θαη ρσξίο λα έρνπλ πνηέ αηηήζεη νύηε έλα Δπξώ, 

εξγάδνληαη άνθλα  παξαθνινπζώληαο ζηελά ηα δηεζλή δξώκελα ζην ρώξν ηωλ ηερλνινγηώλ 

ηεο απηνθίλεζεο θαη ηωλ ελαιιαθηηθώλ θαπζίκωλ, ελεκεξώλνπλ γηα ηηο εμειίμεηο – όπσο θαη 

όηαλ ηνπο δεηεζεί – ην θνηλσληθό ζύλνιν, θαζώο θαη ηνπο αξκόδηνπο θνξείο.  
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Πνην είλαη ην ΔΛ.ΙN.Η.Ο (www.heliev.gr)  

Η ίδξπζε ηνπ Ιλζηηηνύηνπ 
 

Τνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1991, 36 κέιε, σο επί ην πιείζηνλ επηζηήκνλεο, 

δεκνζηνγξάθνη θαη νηθνιόγνη, ίδξπζαλ ην Διιεληθό Ιλζηηηνύην 

Ηιεθηξνθίλεηωλ Ορεκάηωλ (ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο.) πξεζβεύνληαο όηη ν 

εμειεθηξηζκόο ησλ δηαθόξσλ νρεκάησλ είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα ζσζεί 

ην πεξηβάιινλ από ηα θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα πνπ επηθέξεη ν 

ζηεξηδόκελνο ζηνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο ηνκέαο ησλ 

κεηαθνξώλ, ιόγσ ησλ ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ εθπεκπόκελσλ ξύπσλ 

θαη ηνπ CO2. 

Πριν ηην ίδρσζη ηοσ Ινζηιηούηοσ, δεν ςπήπσε ζηην Ελλάδα έναρ διεθνώρ αναγνωπιζμένορ 

επιζηημονικόρ και μη κεπδοζκοπικόρ θοπέαρ, ο οποίος να μεριμνά για ηην εσρεία διάδοζη 

ηης θιλικής προς ηο περιβάλλον και ενεργειακά οικονομικής ασηοκίνηζης.  

Γηνίθεζε 

Ζ δηνίθεζε απνηειείηαη από 7κειέο Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην,  πνπ 

εθιέγεηαη  κέζσ κπζηηθήο ςεθνθνξίαο από ηε Γεληθή Σπλέιεπζε 

θάζε 3 ρξόληα. 
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23 Φξόληα Πξνζθνξάο  

Κύξηνο ζηόρνο 

Ζ δηάδνζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ θαζαξήο ελέξγεηαο ηωλ νρεκάηωλ 

σο απνηειεζκαηηθνύ εξγαιείνπ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κέζνπ 

βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο καο. 

 

Μέιε ηνπ ΔΛΙΝΗΟ 

Τν Ηλζηηηνύην είλαη αλνηθηό ζε εγγξαθέο λνκηθώλ θαη θπζηθώλ 

πξνζώπωλ, ηα νπνία αζθνύλ δξαζηεξηόηεηεο πξνο ηελ ίδηα 

θαηεύζπλζε γηα επηζηεκνληθνύο, αλζξωπηζηηθνύο,  αθόκα θαη 

εκπνξηθνύο ιόγνπο.  

Ζ πιεηνλόηεηα ησλ Μειώλ ηνπ Ηλζηηηνύηνπ είλαη θαζεγεηέο, κεραληθνί, 

ηερλνιόγνη, κεραληθνί παξαγωγήο, εξεπλεηέο, επηβιέπνληεο 

κεραληθνί, θ.ιπ.  

 

Γηεζλείο εθπξνζωπήζεηο 

Τν Ηλζηηηνύην είλαη κέινο θαη  εθπξνζωπεί ζηελ Διιάδα ηελ 

Δπξωπαϊθή Οκνζπνλδία Ηιεθηξνθίλεηωλ θαη Υβξηδηθώλ Ορεκάηωλ 

AVERE θαη κέζσ απηήο είλαη κέινο ηεο  Παγθόζκηαο Οκνζπνλδίαο 

Ηιεθηξηθώλ Ορεκάηωλ WEVA. 

Τν Ηλζηηηνύην είλαη εμνπζηνδνηεκέλν από ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία  

Απηνθηλήηνπ – FIA γηα ηηο αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ησλ Δλαιιαθηηθώλ 

Δλεξγεηώλ ζηελ Διιάδα. 
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23 Φξόληα Πξνζθνξάο:  

Γξαζηεξηόηεηεο ΔΛ.ΙN.Η.Ο  

Γξαζηεξηόηεηεο 
  

 Δπηκνξθωηηθέο ζπγθεληξώζεηο 

 Παξνπζηάζεηο - Δθζέζεηο 

 Σπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα 

 Γεκνζηεύζεηο ηερληθώλ θαη επηζηεκνληθώλ άξζξωλ 

 Αγωληζηηθή δξαζηεξηόηεηα νρεκάηωλ  

 Σπκβνπιεπηηθέο παξεκβάζεηο ζηηο απνθάζεηο ηεο Πνιηηείαο 
 

 Η δραζηηριόηηηα ηοσ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. ζκιαγραθείηαι ζηo site 

www.heliev.gr  ζηις καηηγορίες «Το έργο ηοσ ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.»  

&  «Εργαζίες και Ανακοινώζεις». 

Διιεληθνί αγώλεο αθξηβείαο θαη νηθνλνκίαο 

Οη αγώλεο αθξηβείαο (regularity) δελ είλαη αγώλεο ηαρύηεηαο, αιιά 

αγώλεο ζθέςεο θαη ηθαλόηεηαο πιήξνπο  ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο. 

Τν ΔΛ.ΗΝ.Ζ.Ο. δηνξγαλώλεη ηνλ κνλαδηθό δηεζλή αγώλα regularity κε 

θαζαξά νρήκαηα ζηελ Διιάδα, ηα ηειεπηαία επηά ρξόληα, ηνπ High-

Tec EKOMobility Rally. 

 



21 

23 Φξόληα Πξνζθνξάο:  

Γξαζηεξηόηεηεο ΔΛ.ΙN.Η.Ο 

Σπκβνιή ζην Ννκνζεηηθό Πιαίζην 
 

Ζ ζεκαληηθόηεξε ζπλεηζθνξά ηνπ ΔΛΗΝΖΟ γηα ηε δηάδνζε ζηε ρώξα καο ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο θαη ηεο πβξηδηθήο ηερλνινγίαο ζηα απηνθίλεηα είλαη ην Ννκνζεηηθό 

πιαίζην ζέζπηζεο θηλήηξωλ γηα ηελ πξνώζεζε ησλ θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

νρεκάησλ θαη ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο,  

Απηό νθείιεηαη ζηηο ζπλερείο θαη ζπζηεκαηηθέο επαθέο θαη ελεκεξώζεηο ηνπ ΔΛ.ΙΝ.Η.Ο. 

πνπ πξαγκαηνπνηεί πξνο ηα εθάζηνηε αξκόδηα θπβεξλεηηθά όξγαλα θαη ηε Βνπιή.  

Το πλαίζιο ασηό περιγράθεηαι αναλσηικά ζηον ζτεηικό με ηην ιζτύοσζα ζηη τώρα μας 

Νομοθεζία τώρο ηης Ιζηοζελίδας www.heliev.gr. 

Νέεο Σπλεξγαζίεο  
 

― Με ην Ιλζηηηνύην Ι.Γ.Δ.Δ.Α.  
(Ηλζηηηνύην Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δπηρεηξήζεσλ Απηνθηλήηνπ) 

― Με ηνλ πεξηνδηθό ΑutoΤξίηε (ρνξεγόο επηθνηλσλίαο) 

― Με ηελ εθεκεξίδα ην Σπλεξγείν ηνπ Απηνθηλήηνπ  
(ρνξεγόο επηθνηλσλίαο) 

― Mε ηελ Driving Academy 
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Ππιν  
ζαρ εςσαπιζηήζοςμε 

 

  

μια είδηζη για όζοςρ 

λάηπειρ ηος 

Μησανοκίνηηος 

Αθληηιζμού  

πιθανόν διέθςγε ηηρ 

πποζοσή ηοςρ! 

Αςηοκίνηηο & Πεπιβάλλον 
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Αςηοκίνηηο & Πεπιβάλλον 

VIDEO: FIA Original Video 1,3’ 

C:/Users/George/AppData/Local/Temp/New_Formula_E_Trailer_medium.mp4
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Αςηοκίνηηο & Πεπιβάλλον 

The Future Is Electric 
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Αςηοκίνηηο & Πεπιβάλλον 

Τέλορ 
Εςσαπιζηούμε πολύ 

για ηην πποζοσή ζαρ! 

Πέηπορ Καπαμπίλαρ  

Τετνολόγος Μητανικός Οτημάηων  

Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. & Ι.Δ.Ε.Ε.Α. 

Δπ. Γιώπγορ Αγεπίδηρ  

Μητανολόγος Μητανικός  

Μέλος Δ.Σ. ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 


