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Επισκόπηση

Το έργο προωθεί το μεταφορικό μοντέλο του 

μέλλοντος, συσχετίζοντας, σε τοπικό επίπεδο, 

τη μέγιστη διείσδυση της πράσινης ενέργειας, 

την ηλεκτρική κινητικότητα και τις καινοτόμες 

υπηρεσίες κινητικότητας. Αναμένεται ότι, μέσω 

της ηγεσίας, της παρακίνησης και της παροχής 

κατάλληλων κινήτρων, η μετάβαση από τις 

συμβατικές μεταφορές θα είναι πλήρης και 

γρήγορη. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο θα προσφέ-

ρει ένα μοναδικό μοντέλο μετάβασης, το οποίο 

απεικονίζει επιτυχημένες αλλαγές στη διακυβέρ-

νηση, τα κοινωνικά μοτίβα και τις καθημερινές 

συνήθειες. 

Η Ελληνική Δημοκρατία και ο Όμιλος Volkswagen εκπόνησαν μια πρωτοποριακή πρότα-
ση έργου, με στόχο να μεταμορφώσουν ένα ελληνικό νησί σε μια πρότυπη τοποθεσία για 
την ηλεκτρική κινητικότητα, την κινητικότητα κατά παραγγελία και τη χρήση ΑΠΕ
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Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή της βέλτιστης 

τοποθεσίας καθοδηγήθηκε από τρεις προϋποθέ-

σεις: 

να προτιμηθεί ένα ξεχωριστό και «κλειστό» 

περιβάλλον, όπου η επικοινωνία με τον έξω 

κόσμο θα είναι περιορισμένη, ενώ η εισαγωγή 

νέων στοιχείων θα έχει τον μέγιστο αντίκτυπο, 

να επιλεγεί ένα νησί με επαρκή πληθυσμό και το 

οποίο προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες όλο 

τον χρόνο, αλλά όχι τόσο μεγάλο ή σύνθετο 

ώστε να αυξηθούν δυσανάλογα το κόστος και οι 

δυσκολίες για την επίτευξη της πλήρους μετάβα-

σης, 

να εξασφαλιστεί ότι η επιλεγμένη τοποθεσία 

και οι μόνιμοι κάτοικοι συγκεντρώνουν όλες τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις - και τη σχετική 

προδιάθεση - φυσική, κοινωνική και πολιτική, 

για την επιτυχημένη υλοποίηση του έργου.



Η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται για την παροχή 
ενός περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις, 
που θα προσελκύσει άμεσες ξένες επενδύσεις, 
ειδικά σε νέους και δυναμικούς τομείς, και θα 
υποστηρίζει προσπάθειες δημιουργίας ομάδων και 
καινοτόμες επιχειρήσεις με προοπτικές, προκειμέ-
νου να συμβάλει στη δημιουργία υψηλής αξίας και 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς προς όφελος του 
πληθυσμού. Η Ελληνική Δημοκρατία έχει επίσης 
δεσμευτεί για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης, της πράσινης ενέργειας και της καινοτομίας ως 
απαραίτητων παραμέτρων για τη συνεχή βελτίωση 
των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών 
συνθηκών στη χώρα.

Ο Ομιλος Volkswagen AG ανέκαθεν παρείχε τη δυνα-
τότητα ατομικής και προσιτής κινητικότητας σε 
εκατομμύρια ανθρώπους. Στο πλαίσιο του νέου 
οράματος «Διαμορφώνοντας την κινητικότητα - για 
τις επόμενες γενιές», ο Όμιλος έχει στόχο να παρέ-
χει λύσεις στις προκλήσεις του σήμερα και του 
αύριο με τη στρατηγική αιχμής του Ομίλου 
TOGETHER 2025+. Ο στόχος του είναι να καταστήσει 
την κινητικότητα βιώσιμη για τις σημερινές και 
μελλοντικές γενιές. Η υπόσχεσή του: τα ηλεκτρικά 
οχήματα, η ψηφιακή δικτύωση και η αυτονομία 
οδήγησης κάνουν το αυτοκίνητο καθαρό, ήσυχο, 
έξυπνο και ασφαλές. Όταν πρόκειται για την προστα-
σία του κλίματος και του περιβάλλοντος, το αυτοκί-
νητο γίνεται μέρος της λύσης. Με αυτόν τον τρόπο, 
το αυτοκίνητο μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί τον 
ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης, ατομικής και 
προσιτής κινητικότητας στο μέλλον. Η ανάληψη της 
ευθύνης για το περιβάλλον και την κοινωνία είναι 
μία από τις αξίες του Ομίλου που θέτουν τις βάσεις 
για τη στρατηγική αιχμής του TOGETHER 2025+. 

Όραμα

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τόσο η 
Ελληνική Δημοκρατία και ο Όμιλος Volkswagen 
AG έχουν δεσμευτεί για την τήρηση της Συμφωνία 
του Παρισιού του ΟΗΕ για το κλίμα και έχουν 
θέσει για τον εαυτό τους τον στόχο της ουδετερό-
τητας ως προς το CO2.  

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ελληνική Δημοκρατία είναι 
έτοιμη να στηρίξει τα τοπικά προγράμματα και 
συνεργασίες, που έχουν στόχο να βοηθήσουν τις 
πόλεις και τις κοινότητες να εξελίξουν τις δικές 
τους τοπικές στρατηγικές ανάπτυξης, λαμβάνο-
ντας υπόψη τις παγκόσμιες προκλήσεις αλλά και 
τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι εξελίξεις στους 
τομείς πράσινης ενέργειας, ηλεκτρικών οχημά-
των, κινητικότητας κατά παραγγελία και τεχνολο-
γιών κινητικότητας αιχμής.
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Με την ιδιότητα της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομη-
χανίας, ο Όμιλος Volkswagen AG αναλαμβάνει την 
ευθύνη και ανοίγει τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη 
κινητικότητα. Σύμφωνα με τη νέα εταιρική δήλωση 
αποστολής για το περιβάλλον «goTOzero» του, ο 
Όμιλος επικεντρώνει όλα τα μέτρα του στην 
περιβαλλοντική προστασία και κάνει το επόμενο 
σημαντικό βήμα στη στρατηγική του TOGETHER 
2025+ με στόχο μια εταιρεία που είναι συνολικά 
προσανατολισμένη προς τη βιωσιμότητα. Η κλιματι-
κή αλλαγή είναι ένας από τους τέσσερις τομείς 
δράσεις της Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Ομίλου, 
η οποία παρέχει στρατηγικό προσανατολισμό για το 
πλήθος των περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε 
επίπεδο Ομίλου και brand. Στην πορεία επίτευξης 
ενός ουδέτερου ισοζυγίου ως προς το CO2, ο Όμιλος 
Volkswagen AG υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, την 
ηλεκτρική κινητικότητα και έχει εγκαινιάσει τη μεγα-
λύτερη επιθετική προσέγγισή για την ηλεκτρική 
κινητικότητα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Ο Ομιλος 
θα επενδύσει περίπου €33 δις στην ηλεκτρική κινητι-
κότητα την επόμενη πενταετία και θα εγκαινιάσει 
περίπου 75 νέα ηλεκτρικά μοντέλα έως το 2029.  

Η Ελληνική Δημοκρατία και ο Όμιλος 
Volkswagen AG επιδιώκουν να αντιμετωπί-
σουν από κοινού τις προκλήσεις της κινητι-
κότητας για το μέλλον και να κάνουν το 
όραμα μιας κινητικότητας ουδέτερης ως 
προς CO2 πραγματικότητα. Φιλοδοξούν να 
δημιουργήσουν μαζί ένα σχέδιο που θα 
αποδείξει ότι μια κινητικότητα ουδέτερη 
ως προς το CO2 σε μια ευρεία περιοχή είναι 
εφικτή ήδη από σήμερα: μηδενικές εκπο-
μπές και έξυπνη κινητικότητα για όλους. 
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Στόχοι
Στους στόχους του έργου συγκαταλέγονται η υποκατάσταση του υπάρχοντος στόλου οχημάτων στο νησί με 
ηλεκτρικά οχήματα, η εισαγωγή καινοτόμων υπηρεσιών συγκοινωνίας κατά παραγγελία και η προώθηση 
της χρήσης ΑΠΕ. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία θα εξασφαλίσει την ύπαρξη ποιοτικών οδικών υποδομών, 
άριστη σήμανση και επαρκή δεδομένα αναφορικά με την κυκλοφορία και τις καιρικές συνθήκες, ώστε να 
διασφαλίσει ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς μεταφορές που θα οδηγήσουν τελικά στην αυτόνομη οδήγηση.
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