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Οι πηγές μας 

Στοιχεία από  μια από τις μεγαλύτερες 
και καθιερωμένες εταιρείες online  
ερευνών στον κόσμο που προσφέρει: 

• Ένα παγκόσμιο πάνελ 11+ 
εκατομμυρίων ανθρώπων που 
μοιράζονται απόψεις,  πεποιθήσεις 
& συμπεριφορές σε όλα τα θέματα 
που αφορούν την σύγχρονη ζωή  

• Συνεχή παρακολούθηση των 
απόψεων των ανθρώπων σε 
παγκόσμιο επίπεδο  

Οι συνεχείς έρευνες με πρωτοβουλία 
της Focus Bari σχετικά με τις εξελίξεις 

των βασικών τάσεων που 
σκιαγραφούν την Ελληνική κοινωνία  

• Έρευνες κατά την διάρκεια της 
πανδημίας από τον Απρίλιο 2020 

• Συνεχείς πανελλαδικές έρευνες 
σχετικά με την σχέση των Ελλήνων 
με την τεχνολογία και βασικά 
στοιχεία τρόπου ζωής  



 
Η ταυτότητα 
της Έρευνας   

 
 Online Ποσοτική Πανελλαδική Έρευνα CAWI  

 ΥouGov panel  

 Άντρες και Γυναίκες 18-64 χρόνων 

 Δείγμα : 807 άτομα 

 Μάρτιος 2021 

 

 Διεθνής Έρευνα : από την YouGov της οποίας Associate Partner για την 

Ελλάδα είναι η Focus Bari (www.yougov.com) 
 

http://www.yougov.com/
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Υβριδικό  

Diesel/πετρελαιοκίνητο  

Βενζίνη 

Ηλεκτρικό  

Άλλου τύπου (LPG, CNG, κλπ.) 

% 

Σκεπτόμενοι την επόμενη αγορά αυτοκινήτου, ως 

προς το καύσιμο, οι Έλληνες θα εξέταζαν: 
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Τουλάχιστον ένα μειονέκτημα 

Κανένα συγκεκριμένο 

% 

Η μεγάλη πλειονότητα προσδιορίζει τόσο πλεονεκτήματα, 

όσο και μειονεκτήματα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
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Τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα 

Κανένα συγκεκριμένο 



Τα σημαντικότερα  
πλεονεκτήματα ή/και  
κίνητρα για την  
προτίμηση ενός 
ηλεκτρικού 
αυτοκινήτου είναι 
η προστασία του 
περιβάλλοντος,  
και η οικονομία  
σε πολλαπλά  
επίπεδα 
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Ωφελεί το περιβάλλον  

Επιδότηση/φοροαπαλλαγές 

Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη 

Εξασφάλιση για το μέλλον  

Λιγότερος θόρυβος  

Συνδυασμός parking & φόρτισης  

Καλύτερη αναλογία κόστους-αξίας  

Καλύτερη απόδοση  

Μάρκες/μοντέλα που τα προσφέρουν  

Καλή αξία μεταπώλησης  

Δίνει prestige  

% 



Τα σημαντικότερα  
αντι-κίνητρα ή/και 
εμπόδια για την  
προτίμηση ενός 
ηλεκτρικού  
αυτοκινήτου είναι 
αμφιβολίες ως  
προς τις  
δυνατότητες 
ανεφοδιασμού,  
οικονομικά και 
διαθεσιμότητας 
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Ψηλό κόστος αγοράς 

Λίγα σημεία φόρτισης  

Άγχος για διάρκεια μπαταρίας  

Ψηλό κόστος φόρτισης στο σπίτι 

Μη διαθέσιμα μεταχειρισμένα  

Άγνωστα τα οικονομικά οφέλη  

Συγκριτικά χαμηλότερη απόδοση  

Περιορισμένη ποικιλία μαρκών/μοντέλων 

Η διαφορά στον ήχο  

Εσωτερικός/εξωτερικός σχεδιασμός  

% 



Ένας στους 
τέσσερις  
Έλληνες δηλώνουν  
ότι γνωρίζουν 
αρκετά σχετικά με 
την επιδότηση αγοράς 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, και 
ένας στους δύο απλά το 
«έχει ακουστά» 
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Γνωρίζουν αρκετά καλά Έχουν απλά ακουστά Δεν το γνωρίζουν καθόλου 

% 



Πώς συγκρίνεται η 

στάση των Ελλήνων με 

εκείνη των άλλων 

Ευρωπαίων σχετικά με 

τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;  

 
Η ίδια έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 9 

Ευρωπαϊκές χώρες : 

 Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, 

Δανία, Φιλανδία, Σουηδία, Νορβηγία  

Μέσω online έρευνας YouGov 

 

 

 



Η στάση των Ευρωπαίων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

είναι σχετικά παρόμοια με των Ελλήνων: θετικά  

Έλληνες 
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Ευρωπαίοι 
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Ωφελεί το περιβάλλον  

Επιδότηση/φοροαπαλλαγές 

Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη 

Εξασφάλιση για το μέλλον  

Λιγότερος θόρυβος  

Συνδυασμός parking & φόρτισης  

Καλύτερη αναλογία κόστους-αξίας  

Καλύτερη απόδοση  

Μάρκες/μοντέλα   

Καλή αξία μεταπώλησης  

Δίνει prestige  

% 
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Η στάση των Ευρωπαίων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα 

είναι σχετικά παρόμοια με των Ελλήνων: αρνητικά  

Έλληνες Ευρωπαίοι 
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Ψηλό κόστος αγοράς 

Λίγα σημεία φόρτισης  

Άγχος για διάρκεια μπαταρίας  

Ψηλό κόστος φόρτισης στο σπίτι 

Μη διαθέσιμα μεταχειρισμένα  

Άγνωστα τα οικονομικά οφέλη  

Συγκριτικά χαμηλότερη απόδοση  

Περιορισμένη ποικιλία μαρκών/μοντέλων 

Η διαφορά στον ήχο  

Εσωτερικός/εξωτερικός σχεδιασμός  

% 



Απρίλιος 2021  

More info?  kampouris@focus 
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