


Ποιοι είμαστε;

Είμαστε ένας από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς παρόχους στην Ελλάδα. Η ηλεκτρική 
ενέργεια, το φυσικό αέριο και η ευρεία γκάμα ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων 
εξοικονόμησης ενέργειας που προσφέρουμε στον τελικό καταναλωτή, είναι αυτά που μας 
καθιστούν ως τον πιο καινοτόμο πάροχο ενέργειας. 

Τι παρέχουμε;

Είμαστε κάτοχοι Άδειας Εμπορίας και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην ελληνική αγορά 
από το 2011, ενώ το 2015 αποκτήσαμε Άδεια Προμήθειας Φυσικού Αερίου και το 2018 
αρχίσαμε να δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο.
Παράλληλα, χάρη στις συνεχείς επενδύσεις σε καινοτόμες τεχνολογίες και στην εξειδίκευση του 
ανθρώπινου δυναμικού μας, παρέχουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές υπηρεσίες ενεργειακού 
συμψηφισμού (Net metering), λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και βέλτιστης απόδοσης με 
τεχνολογία Internet of Things (IoT) και ολοκληρωμένες λύσεις ηλεκτροκίνησης.

Το όραμά μας

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των πελατών μας με 
αφοσίωση, αποτελεσματικότητα και ευελιξία, και για να τον πετύχουμε επενδύουμε στις 
δεξιότητες του έμπειρου προσωπικού μας και στη συστηματική έρευνα και ανάπτυξη νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών.
Όραμά μας είναι να εδραιωθούμε ως ο κορυφαίος πάροχος ολοκληρωμένων ενεργειακών 
και IoT λύσεων, αλλά και ως εγγυητής ανταγωνιστικών χρεώσεων, διατηρώντας το υψηλό 
αίσθημα σεβασμού και ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους, το περιβάλλον και την 
κοινωνία. 

Η WATT+VOLT



Το μέλλον ακούει στο όνομα «Ηλεκτροκίνηση»

• Πρόσω ολοταχώς για μια «πράσινη» μετάβαση βρίσκεται η παγκόσμια
κοινότητα, αλλάζοντας τις μορφές ενέργειας που χρησιμοποιούνται
στις μετακινήσεις.

• Κυβερνήσεις και επιχειρήσεις «επενδύουν» στην ηλεκτροκίνηση, με στόχο
τη μείωση των εκπομπών ρύπων και την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης.

• Παγκοσμίως τα επόμενα 5 χρόνια, θα κυκλοφορήσουν περισσότερα
από 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα, ενώ μέχρι το 2030 οι εκτιμήσεις
κάνουν λόγο για πάνω από 130 εκατομμύρια οχήματα. Τα πλήρως
ηλεκτρικά οχήματα θα αντιπροσωπεύουν το 81% όλων των
αυτοκινήτων νέας τεχνολογίας.



Ο κόσμος της Ηλεκτροκίνησης είναι εδώ

• Σύμφωνα με ανακοινώσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στόχος είναι έως το
2030, το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα να έχει ξεπεράσει το 30%.

• Στη χώρα μας, ο πρώτος νόμος για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης ψηφίστηκε τον Ιούλιο του
2019 και περιλαμβάνει μια δέσμη οικονομικών και φορολογικών κινήτρων για την προώθηση της
ηλεκτροκίνησης.

• Οι αιτήσεις για τη Δράση Κινούμαι Ηλεκτρικά ξεπέρασαν τις 18.500 αιτήσεις (Δεκ. 2021), από τις
οποίες οι 1.537 αφορούσαν τα ηλεκτρικά οχήματα. Το πρόγραμμα σταμάτησε στις 31/12/2021 και
θα ξεκινήσει 2ος κύκλος από τον Μάρτιο 2022 για νέες αιτήσεις με μεγαλύτερα κίνητρα.

• Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέχουν ένα
ολιστικό πλέγμα άμεσων και έμμεσων κινήτρων για την αντικατάσταση των παλαιών και
ρυπογόνων οχημάτων

• Στην Ελλάδα, το 13,2% των πωλήσεων καινούριων αυτοκινήτων μόνο για τον Δεκέμβριο 2021
αφορούσε ηλεκτρικά αυτοκίνητα (788 ηλεκτρικά οχήματα).

• Το Υπουργείο είχε θέσει στόχο τα 9.600 Η/Ο μέχρι το τέλος του 2021, αριθμός που ξεπεράστηκε
φτάνοντας τα 10.200 Η/Ο

«Ανεβάζει στροφές» η Ελλάδα

ηλεκτρικά και plug-inυβριδικά

ήτανηλεκτρικό
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75 171 362 661 1.141 3.276 10.243

Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις Η/Ο παρουσίασαν πολύ σημαντική 
αύξηση το 2021 και η τάση συνεχίζεται και το 2022

10.200 Η/Ο

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

6,9%

των συνολικών πωλήσεων  

οχημάτων για το 2021

Top BEVs για το 2021
• Tesla Model 3 – 522

• VW ID.3 – 190

• Peugeot 208 BEV – 163

• VW ID.4 – 141

• Peugeot 2008 BEV – 117

Top PHEVs για το 2021
• Volvo XC40 PHEV – 553

• Mercedes-Benz GLA-Series PHEV – 372

• BMW X1-Series PHEV – 315

• Audi Q3 PHEV – 297

• Peugeot 3008 PHEV – 274
1 Έως και Δεκέμβριο του 2021

+ 326% αύξηση 

των πωλήσεων 

Η/Ο σε σχέση με 

το 2020



Δημόσια σημεία φόρτισης
(χιλιάδες)
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Σημεία περιορισμένης πρόσβασης  

Αυτοκινητόδρομοι/ Εθνικές οδοί  

ΟΤΑ

Σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος

Η/Ο ανά 
δημόσιο 
σημείο 

φόρτισης
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

2.8 2.4 2.5 3.0 3.7 4.5 5.4 6.7 8.2 9.9

Το δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα αναμένεται να 
αναπτυχθεί ραγδαία την  επόμενη δεκαετία

Κύριο ρόλο θα διαδραματίσουν 
τα σημεία εμπορικού 
ενδιαφέροντος, όπως 
σουπερμάρκετ, αλυσίδες λιανικής  
και εμπορικά κέντρα. 

Η ανάπτυξη υποδομών εντός 
των Δήμων είναι σε αρχικά 
στάδια εξέλιξης λόγω των 
απαιτούμενων διαγωνιστικών 
διαδικασιών. 

Τα σημεία περιορισμένης 
πρόσβασης αναμένεται να έχουν 
σημαντική ανάπτυξη στην 
Ελλάδα λόγω του πλήθους 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 
ξενοδοχείων. 

Οι αυτοκινητόδρομοι θα 
ακολουθήσουν όσο αυξάνεται η 
χρήση των Η/Ο σε 
διαπεριφερειακές μετακινήσεις. 
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Περιγραφή Προγράμματος Chargespot



“Η ολοκληρωμένη λύση για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης”

Στη WATT+VOLT φανταζόμαστε ένα μέλλον ανθρώπινο, έτσι στοχεύουμε κάθε
μας πράξη να αφήνει και το οικολογικό της αποτύπωμα στην επόμενη γενιά.
Με γνώμονα την καινοτομία αλλά και την επιθυμία μας να είμαστε ενεργοί σε
ότι προστάζει η νέα εποχή, υποστηρίζουμε έμπρακτα τη δύναμη της
ηλεκτροκίνησης, δίνοντας «ανάσες» αισιοδοξίας στο περιβάλλον μας.

Το Chargespot είναι η δική μας ολοκληρωμένη λύση - για τον τελικό χρήστη
αλλά και για τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις - για το μέλλον της
ηλεκτροκίνησης και σε καλούμε να γίνεις κι εσύ μέρος του οράματός μας!

Chargespot από τη WATT+VOLT



Τι είναι το Chargespot;

• Με την πρωτοποριακή υπηρεσία του Chargespot, παρέχουμε πρόσβαση 
στο μεγαλύτερο δίκτυο ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, μέσω της 
αντίστοιχης εφαρμογής, που μπορείς να κατεβάσεις μέσα σε λίγα λεπτά 
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ στο κινητό ή το tablet σου από το Play Store και το 
App Store.

• Με το Chargespot (μέλος του πανευρωπαϊκού δικτύου Hubject), οι 
κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν πρόσβαση σε πάνω από 250.000 
φορτιστές σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποκτώντας παράλληλα τον πλήρη 
έλεγχο των «έξυπνων» φορτίσεών τους.

• Μέσω της εφαρμογής, μπορούν να εντοπίζουν τα διαθέσιμα σημεία 
φόρτισης και να φορτίζουν το αυτοκίνητό τους εύκολα, οικονομικά και με 
ασφάλεια.

• Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις-μέλη του Chargespot αποκτούν έσοδα 
από τις φορτίσεις αλλά και οφέλη στο λογαριασμό ρεύματος. 
Παράλληλα, δημιουργούν προστιθέμενη αξία για τους πελάτες τους και 
αποδεικνύουν έμπρακτα την πράσινη στάση τους απέναντι στο 
περιβάλλον.  

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.wattvolt.chargespot&hl=el&gl=US
https://apps.apple.com/gr/app/watt-volt-chargespot/id1466083315?l=el


Η ανάπτυξη του δικτύου Chargespot είναι σε εξέλιξη 1/2 

Δίκτυο Chargespot

1ος εναλλακτικός πάροχος ενέργειας

Πανελλαδικά σε ελάχιστο χρονικό διάστημα

>500
ενεργάσημεία φόρτισης σύντομα

Έως 22kW ταχεία φόρτιση

και σύντομα υπερταχεία έως180kW



Η ανάπτυξη του δικτύου Chargespot είναι σε εξέλιξη 2/2

266

236

Αναμονή Υλοποίσης

Προς Υλοποίηση

Σύνολο 

502

WATT+VOLT 

Σημεία 

Φόρτισης

*ΔΕΗ: Από τa 123 σημεία δημοσίας φόρτισης, τα 80 αφορούν τη συνεργασία με τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος

Από τις 489 πρίζες δημοσίας φόρτισης, οι 368 αφορούν τη συνεργασία με τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος

** Τα στοιχεία που παρατίθενται αφορούν μέχρι και Μάρτιο 2022

Σημεία δημοσίας φόρτισης Πανελλαδικά

WATT+VOLT
502 πρίζες
301 σημεία

26%

ΔΕΗ
489 πρίζες
123 σημεία

25%

Blink
300 πρίζες
190 σημεία

16%

NRG 
190 πρίζες
129 σημεία

10%

Fortisis 
95 πρίζες

5%

Elpedison 
67 πρίζες

3%

Protergia
92 πρίζες

5%

EVLoader
44 πρίζες

2%

Chargeplus 
40 πρίζες

2%

EVBOX
33 πρίζες

2%

Evziiin
19 πρίζες

1%

Electromotivo 
16 πρίζες

1%

Tesla 
14 πρίζες

1%

PORSCHE
14 πρίζες

1%



Chargespot: Η ολοκληρωμένη λύση για το μέλλον της 
ηλεκτροκίνησης

Ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια δίκτυα πανελλαδικά, με

> 2.000 φορτιστές εγκατεστημένους μέχρι το 2025

Παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας, δημόσιας, 
εμπορικής και οικιακής φόρτισης που περιλαμβάνει 
ποικιλία μοντέλων και υπηρεσία εγκατάστασης (end to 
end)

Μοναδική ψηφιακή εμπειρία για τον  πελάτη, με εφαρμογή που 

επιτρέπει την πλήρη διαχείριση  της διαδικασίας δημόσιας 

φόρτισης ενός ηλ. οχήματος, όπως  αναζήτηση σε χάρτη, 

διαθεσιμότητα σημείου, πληρωμές, με  τον πιο φιλικό και 

εύχρηστο τρόπο

Υπηρεσίες που διαρκώς ανανεώνονται,  με μοναδικό στόχο την 

παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στους χρήστες. 

Hotel Grecotel Casa Maroon



Αποκλειστικές Συνεργασίες 



Ευχαριστούμε!


