
Green Mobility Conference  



o Η παγκόσμια κοινότητα βιώνει ήδη τις τραγικές επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής και του φαινομένου του θερμοκηπίου.

o Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πια επιβεβλημένη. 

Η προστασία του 
περιβάλλοντος είναι 
επιβεβλημένη 



Ο τομέας μεταφορών 
επιβαρύνει σημαντικά 
το περιβάλλον 

o Τα συμβατικά οχήματα είναι υπεύθυνα για μεγάλο μέρος της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

o Ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το ¼ των συνολικών 
εκπομπών αεριών του θερμοκηπίου της Ευρώπης σήμερα. 



Η Λύση ακούει στο 
όνομα
Ηλεκτροκίνηση 

o Ένα ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη.

o Το Εθνικό Σχέδιο για την προώθηση της Ηλεκτροκίνησης, δίνει κίνητρα
για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ) και την ανάπτυξη υποδομών 
φόρτισης. 

o Από το 2030 θα ταξινομούνται αποκλειστικά οχήματα μηδενικών 

εκπομπών στην Ελλάδα 

https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/p-hlektrokinisi-pap-apospasma.pdf


o Στην WATT + VOLT στοχεύουμε με κάθε μας ενέργεια να αφήσουμε 
το οικολογικό  αποτύπωμα στην επόμενη γενιά. 

o Θέλουμε να είμαστε οι πρωταγωνιστές της μείωσης των εκπομπών 
ρύπων και της σημαντικής προσπάθειας για την αναστροφή της 
κλιματικής κρίσης.

Φανταζόμαστε ένα 
μέλλον 
προσανατολισμένο 
στους ανθρώπους



o Στηρίζουμε ενεργά τη δύναμη της ηλεκτροκίνησης, δίνοντας «ανάσες» 
αισιοδοξίας στο περιβάλλον μας.

o Δημιουργήσαμε το Chargespot με στόχο την έμπρακτη βοήθεια για την 
προστασία του περιβάλλοντος και την αύξηση του πράσινου 
αποτυπώματος.

CHARGESPOT
Η ολοκληρωμένη 
λύση για το μέλλον 
της Ηλεκτροκίνησης



Ο προορισμός σας 
είναι ασφαλής

Ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φορτιστών στην Ελλάδα

o 2η σε αριθμό σημείων Πανελλαδικά 
o 3η σε αριθμό θέσεων φόρτισης Πανελλαδικά 
o Το ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο στην Ελλάδα 

o Στόχος 2022: 700 σημεία φόρτισης Πανελλαδικά 



Ταξίδεψε  ξέγνοιαστα 
χωρίς το άγχος της 
φόρτισης

o Καλύπτουμε τους περισσότερους Νομούς τις Ελλάδος για να 
παρέχουμε ασφάλεια στις κοντινές και μακρινές αποστάσεις των 
οδηγών ΗΟ.

o Στόχος 2022: 100% κάλυψη σε όλους τους Νομούς της Ελλάδος.



Εύκολη φόρτιση με 
την πλατφόρμα 
Chargespot

o Εύχρηστη δωρεάν εφαρμογή για γρήγορη αναζήτηση σημείων 
φόρτισης.

o Πλήρης έλεγχος των έξυπνων φορτιστών.

o Στόχος μας: Να δημιουργήσουμε την πιο έξυπνη και καινοτόμα 
πλατφόρμα στο προσεχές μέλλον. 



Ολοκληρωμένες 
End to End Λύσεις

Καλύπτουμε  εξολοκλήρου τις ανάγκες σας για φόρτιση:

o Στο Σπίτι 
o Στην Εργασία 
o Εν Κινήσει

Για κάθε είδους δραστηριότητα :

o Ιδιώτες (Οικιακή Χρήση)  
o Επαγγελματίες (Εταιρίες –Δημόσιους οργανισμούς) 



Ολοκληρωμένες 
End to End 
Λύσεις

Ανάληψη όλου του έργου με:

o Δωρεάν μελέτη

o Αυτοψία και εγκατάσταση ποιοτικών και πιστοποιημένων φορτιστών.

o Από πιστοποιημένους εγκαταστάτες υποδομών φόρτισης με πιστοποίηση 

ΑΣΕΦΑ.



Chargespot
Business Public 

o Δημιουργείς το δικό σου δίκτυο φόρτισης.

o Κερδίζεις έσοδα από φορτίσεις.

o Προβάλεις την επιχείρησή σου ως πρεσβευτή της πράσινης ενέργειας.

o Αυξάνεις την επισκεψιμότητα από κατόχους ΗΟ.



Chargespot
Business 
Exclusive 

o Δίνεις πρόσβαση στο προσωπικό σου.

o Έχεις τον πλήρη έλεγχο των φορτίσεων.

o Εξοικονομείς.

o Βοηθάς έμπρακτα το περιβάλλον.



Chargespot Home 
o Έχεις ταχύτητα.

o Εξοικονομείς.

o Έχεις ανταγωνιστικό πρόγραμμα ρεύματος.



Ευχαριστούμε!


