www.mc-chargers.com



Η MC-CHARGERS εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή (hardware & software) Σταθμών
Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για οικιακή και επαγγελματική χρήση.



Το υψηλό επίπεδο Τεχνογνωσίας και η εστίαση στη Καινοτομία καθιστά την MC CHARGERS τη
μοναδική Ελληνική εταιρεία, αλλά και μέσα στις ελάχιστες εταιρείες σε όλη την Ευρώπη, που
κατασκευάζει όχι μόνο τους σταθμούς φόρτισης (συμπεριλαμβανομένου και του controller, τη
“καρδιά” του φορτιστή), τη πλατφόρμα διαχείρισης αυτών (S2W) αλλά ενσωματώνει και
επιπλέον λειτουργίες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Ηλεκτροκίνηση.

Ελεγχόμενη διαχείριση ισχύος από
κεντρική διαχείριση

or

Ποιοι Είμαστε


2017 ξεκινά ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του σταθμού φόρτισης από τους Παναγιώτη
Χριστοδούλου και Χαράλαμπο Μαρμάγγελο



2019 ιδρύεται η MC CHARGERS και την ίδια χρονιά γίνεται και η επίσημη παρουσίαση του
1ου Φορτιστή Ελληνικής Ανάπτυξης και Παραγωγής (έκθεση HLEKTROKINISI EXPO).

Ποιοι Είμαστε


2020 ξεκινά η μαζική παραγωγή φορτιστών για Η/Ο.



2021 η COSMOS ALUMINIUM αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MC CHARGERS με
βραχυπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο άνω των 5 εκατομμύρια €.

Ποιοι Είμαστε


2022 εγκατάσταση της MC- Chargers σε νέα διεύθυνση

Προϊόντα & Υπηρεσίες


ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ AC ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ORION 7kW, 11kW & 22kW
Κατάλληλοι για οικίες, πολυκατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ AC ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ORION 11kW & 22kW
Κατάλληλοι για καταστήματα, σταθμούς στάθμευσης οχημάτων, πρατήρια υγρών
καυσίμων, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, σημεία πάνω στο οδικό δίκτυο αστικού και
υπεραστικού ιστού


Εγκαταστάσεις Σταθμών Φόρτισης

Customization Προϊόντων & Υπηρεσιών

Ανάπτυξη και Παραγωγή
Εξειδίκευση στην ανάπτυξη,
Παραγωγή και Εμπορία
Φορτιστών για Ηλεκτρικά
Αυτοκίνητα

Κάλυψη Αγοράς
Ευελιξία στην ανάπτυξη
προϊόντων ικανοποιώντας
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

Δυνατές Συνεργασίες
Στρατηγικές συνεργασίες
με μεγάλους οίκους του
εξωτερικού με εξειδίκευση
στην Ηλεκτροκίνηση
Διείσδυση στην Αγορά
Ισχυρή διείσδυση σε ειδικά
τμήματα της αγοράς

Know-how σε Software &
Hardware
Πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό
Και δημιουργία Software &
Hardware

Τεχνική Υποστήριξη
24ωρη τεχνική υποστήριξη
σε όλη την Ελλάδα

Προβλέψεις αγοράς ηλεκτροκίνησης
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Τι οδήγησε στην προώθηση της
ηλεκτροκίνησης


Η κλιματική αλλαγή, η υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών για την σταδιακή απεξάρτηση
από τους ορυκτούς πόρους καθώς και η μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών
εκπομπών αερίων ρύπων αποτελούν κομβική πολιτική των ευρωπαϊκών και όχι μόνο
κυβερνήσεων.



Η ηλεκτροκίνηση γνωρίζει μια εκθετική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο
επίπεδο και αποτελεί ήδη μια ώριμη και ελκυστική εναλλακτική πρόταση έναντι των
συμβατικών οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης τα οποία και ευθύνονται σε
μεγάλο ποσοστό για τις εκπομπές CO2.

Οχήματα στην Ελλάδα



Ο τομέας των μεταφορών στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας, ενώ περίπου το 96% αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται
από προϊόντα πετρελαίου.



Η ενεργειακή απόδοση των κινητήρων εσωτερικής καύσης εκτιμάται στο 20%,
ποσοστό που μειώνεται περαιτέρω εάν συνεκτιμηθεί η ενέργεια που απαιτείται για
την εξόρυξη, παραγωγή και μεταφορά των προϊόντων πετρελαίου.



Ο στόλος των ταξινομημένων οχημάτων στην χώρα είναι 5,4 εκατομμύρια.



Η Ελλάδα έχει τον γηραιότερο στόλο οχημάτων ιδιωτικής χρήσης στην Ευρώπη, με
μέση ηλικία 15,5 έτη και σε ποσοστό > 50% να έχουν ξεπεράσει τα 16 έτη
κυκλοφορίας.



Στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες τα 10 έτη είναι ένα κομβικό σημείο
αντικατάστασης οχημάτων, ενώ στην Ελλάδα το 73% του στόλου κυκλοφορεί για
περισσότερο από 10 χρόνια.

Τι οδήγησε στην προώθηση της
ηλεκτροκίνησης


Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 20/7/2016 «Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την
κινητικότητα χαμηλών εκπομπών»



Τονίζεται η ανάγκη μείωσης των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων από τις μεταφορές
που επιβαρύνουν την υγεία του πληθυσμού και υποβαθμίζουν το περιβάλλον



Η Ελλάδα αποτυπώνει στο εθνικό σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα όλες τις
προτεινόμενες διατάξεις, που σκοπό έχουν την διαμόρφωση ενός ενιαίου,
συστηματικού και ολοκληρωμένου πλαισίου της αγοράς ηλεκτροκίνησης για την
αύξηση του στόλου των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και των υβριδικών ηλεκτρικών
οχημάτων εξωτερικής φόρτισης (plug in hybrid) χαμηλών εκπομπών έως 50gr
CO2/km.

Στόχοι της αγοράς ηλεκτροκίνησης
στην Ελλάδα
Περίοδος 2021-2030


Κατά το έτος 2030 θα πρέπει ο συνολικός στόλος των επιβατικών οχημάτων να
αποτελείται κατά 30% από ηλεκτρικά οχήματα.



Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2, για το έτος 2030 στο 30% σε σχέση
με του 2005.



To μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών
να φθάσει το 19% το 2030.



Η σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από τα ορυκτά καύσιμα και η αλλαγή του
μοντέλου παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της απολιγνιτοποίησης.

Εμπόδια στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης
στην Ελλάδα


Τα Η/Ο έχουν υψηλότερες τιμές αγοράς σε σύγκριση με τα συμβατικά βενζινοκίνητα ή
πετρελαιοκίνητα οχήματα.



Η αγοραστική δύναμη των ελληνικών νοικοκυριών, που έχει πληγεί από το 2010 σε
τρομερό βαθμό, με τελευταίο χτύπημα την πανδημία COVID-19, δεν επιτρέπει την
αγορά ακριβών μοντέλων Η/Ο.



Mέση οικονομική δυνατότητα για αγορά επιβατικών αυτοκινήτων 15.000 -25.000 €.



Κίνητρα για να μπορούν τα Η/Ο να πλησιάσουν την τιμή των 25.000Ευρώ και να
είναι στις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών.



Υπάρχουσα υποδομή επαναφόρτισης σχεδόν ανύπαρκτη, με κάποιους σταθμούς
επαναφόρτισης να συγκεντρώνονται στα αστικά κέντρα. – Κίνητρα για διαμόρφωση
υποδομών επαναφόρτισης.

Στόχοι της αγοράς ηλεκτροκίνησης
στην Ελλάδα
Περίοδος 2021-2030


Για το 2021 ο στόχος ήταν σε αγορά 137.635 καινούριων επιβατικών, τα 2.530
επιβατικά, με ποσοστό 2,8% να είναι ηλεκτρικά και plugin υβριδικά.



Για το 2022 ο στόχος είναι σε αγορά 148.646 καινούριων επιβατικών, τα 7.589
επιβατικά, με ποσοστό 5,1% να είναι ηλεκτρικά και plugin υβριδικά.



Για το 2023 ο στόχος είναι σε αγορά 160.538 καινούριων επιβατικών, τα 11.797 με
ποσοστό 7,3% να είναι ηλεκτρικά και plugin υβριδικά οχήματα.



Η αυξητική τάση από χρονιά σε χρονιά είναι μεγάλη, δίνοντας μεγάλη έμφαση στα
κίνητρα για την επιδότηση της ηλεκτροκίνησης και προκειμένου να επιτευχθεί το
ποσοστό του 30% των ηλεκτρικών οχημάτων το έτος 2030.

Προβλέψεις αγοράς ηλεκτροκίνησης


Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται ο αριθμός των δημοσίως προσβάσιμων
σημείων φόρτισης στην ΕΕ των 27 χωρών και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προβλέψεις αγοράς ηλεκτροκίνησης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ολοκληρωμένο δίκτυο έως και 6,8 εκατομμυρίων
δημοσίων σταθμών φόρτισης μέχρι το 2030 στην Ε.Ε. ώστε να επιτευχθεί μείωση
του CO2 ρύπων των αυτοκινήτων κατά 55%.



O αριθμός των δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτισης στην ΕΕ των 27 κρατών
μελών και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε από σχεδόν 34.000 το 2014 σε 300.000
σήμερα.



Για την κάλυψη αυτής της διαφοράς, θα χρειαστούν περί τα 800.000 νέα σημεία
κάθε χρόνο, ή περίπου 16.000 την εβδομάδα.

Προβλέψεις αγοράς ηλεκτροκίνησης στην
Ελλάδα

4ο χλμ Θεσσαλονίκης – Σίνδου
ΒΙ. ΠΕ. Θεσσαλονίκης 57022
t: (+30) 231 60 200 47
e: info@mc-chargers.com
MC-CHARGERS

