
 

 

 

Αγαπητοί Φοιτητές, 
 
Το μεγαλύτερο Συνέδριο για την Ηλεκτροκίνηση συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία 
Ενεργειακής Οικονομίας (HAEE), και το insider.gr και έρχεται για 6η συνεχόμενη χρονιά να φωτίσει 
τη δυναμική, τις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες του τομέα της πράσινης και βιώσιμης 
μετακίνησης στην Ελλάδα, την Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023, στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. 
 
Το 6ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης, λοιπόν, έρχεται να δώσει απαντήσεις στα ακόλουθα ζητήματα: 
 

✓ Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ηλεκτροκίνησης και στην ανάπτυξη δημοσίως 
προσβάσιμων φορτιστών; 

✓ Πώς μετασχηματίζεται ο κλάδος των δημόσιων μεταφορών και των ταξί τα επόμενα χρόνια; 
✓ Ποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα δώσουν περαιτέρω ώθηση στον κλάδο; 
✓ Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος με την είσοδο των ηλεκτρικών 

οχημάτων; 
✓ Πώς αναπτύσσεται ο τομέας της μικροκινητικότητας στη χώρα μας; 
✓ Η έρευνα και καινοτομία στην ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας 
✓ Ατύχημα σε ηλεκτρικό όχημα – Θέματα ασφάλειας και πυρόσβεσης 

 
Το Συνέδριο αποτελεί μια διαδραστική πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και συμμετοχής του κοινού 
περιλαμβάνοντας συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων εκπροσώπων της Πολιτείας, του επιχειρηματικού κλάδου, της έρευνας και 
καινοτομίας, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, εξασφαλίσαμε συγκεκριμένο αριθμό δωρεάν θέσεων αποκλειστικά για φοιτητές 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) ώστε να διευρυνθεί 
ο αριθμός των συμμετεχόντων που θα έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στα πιο 
επίκαιρα θέματα ηλεκτροκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα του 
Συνεδρίου, πατήστε εδώ. 
 
Σημαντική σημείωση: 
Επισημαίνεται ότι για τη διασφάλιση της συμμετοχής τους, οι φοιτητές πρέπει να απευθυνθούν στο 
e-mail: p.terzaki@haee.gr, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους έως την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023.  
Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (email). 
Η είσοδος στον συνεδριακό χώρο θα επιτραπεί κατόπιν υπόδειξης φοιτητικής ταυτότητας σε ισχύ. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ εκ των προτέρων. 
 
Με εκτίμηση,  
The 6th EcoMobility Conference Team. 

https://www.haee.gr/
https://www.haee.gr/
https://www.insider.gr/
https://www.haee.gr/conferences-and-events/haee-events/eco-mobility-conference/6th-ecomobility-conference/

