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Η Next.e.GO Mobile SE ιδρύθηκε το 2015 από

τον καθηγητή Dr. Günther Schuh. Οι περίπου 450
εργαζόμενοι της εταιρείας απασχολούνται σήμερα
σε πολύ ευέλικτες ομάδες στην παραγωγή οικονομικά αποδοτικών και ιδιαίτερα ανθεκτικών ηλεκτρικών
οχημάτων, κατάλληλων για μικρές αποστάσεις.
 Η εταιρεία αξιοποιεί το μοναδικό δίκτυο ερευνητικών εγκαταστάσεων και περισσότερες από 400
εταιρείες τεχνολογίας που βρίσκονται στο RWTH
Aachen Campus του ομώνυμου Πανεπιστημίου στη
Γερμανία.


Από το 2018, η Next.e.GO Mobile SE αναπτύσσει

και παράγει το ηλεκτρικό αυτοκίνητο e.GO Life στη
βιομηχανική περιοχή Aachen Rothe Erde.


Η εταιρεία είναι η μόνη ανεξάρτητη παραγωγός

αυθεντικού γερμανικού εξοπλισμού (Original
Equipment Manufacturer) τετρακίνητων ηλεκτρικών
οχημάτων.
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Οφέλη για την ελληνική
οικονομία


Βασικά σημεία του
επενδυτικού σχεδίου
 Η επένδυση αφορά στην εγκατάσταση βιομηχανίας παραγωγής ηλεκτρικών
αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Το εργοστάσιο θα έχει παραγωγική ικανότητα έως

Μεταφορά τεχνογνωσίας από τη Γερμανία στην

Ελλάδα σε έναν πρωτόγνωρο για τα ελληνικά δεδομένα
τομέα, ο οποίος ανταποκρίνεται πλήρως στην κυβερνητική πολιτική για στροφή στην πράσινη ανάπτυξη και
ιδιαίτερα στην ηλεκτροκίνηση.


Το έργο θα αναδείξει την Ελλάδα στην διεθνή

αγορά ως ένα από τα πρωτοπόρα ευρωπαϊκά κράτη
στην ηλεκτροκίνηση μέσω της δημιουργίας εγχώριας

και 30.000 αυτοκίνητα ετησίως, ενώ το

παραγωγικής ικανότητας.

ύψος της επένδυσης στη φάση εκκίνησης



εκτιμάται στο ποσό των 100 εκατ. Ευρώ.
Προβλέπεται να δημιουργήσει 1.000
άμεσες θέσεις εργασίας στο εργοστάσιο και 5.500 έμμεσες στο ευρύτερο
υποστηρικτικό της επένδυσης οικοσύστημα.


Έργο με εξαιρετικά θετικό οικονομικό αντίκτυπο,

καθώς αναμένεται να προσφέρει δυναμικά στην
αύξηση της απασχόλησης με την ταυτόχρονη αξιοποίηση εξειδικευμένου, υψηλών δεξιοτήτων ανθρώπινου
δυναμικού, την ανάδειξη πρωτοποριακής τεχνολογίας
στην κατασκευή οχημάτων και τη μεγέθυνση του
οικοσυστήματος των υποστηρικτικών επιχειρήσεων

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει

την παραγωγή μεταλλικών εξαρτημάτων, την εξωτερική θερμοδιαμόρφωση,
την τελική συναρμολόγηση των οχημάτων και τον ποιοτικό έλεγχο.
 Πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπι-

(clustering eﬀect).


Προβλέπεται η ανάπτυξη ισχυρού τοπικού δικτύου

προμηθευτών για τις παραγωγικές ανάγκες της εργοστασιακής μονάδας. Συγκεκριμένα στα πεδία των μεταλλικών εξαρτημάτων, του αλουμινίου, των υφασμάτων και
του εσωτερικού μέρους των οχημάτων, των κρυστάλ-

κού και ευρύ πλάνο συνεχούς κατάρτι-

λων, κ.α.

σής του στις κεντρικές εργοστασιακές



εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Aachen
της Γερμανίας.


Προβλέπεται επίσης, η ίδρυση

Campus Τεχνολογίας και Καινοτομίας
που θα συνδέει την επιστημονική και
τεχνολογική έρευνα με την παραγωγή.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να προσελκύ-

σει το επενδυτικό ενδιαφέρον και άλλων διεθνούς
φήμης βιομηχανιών ηλεκτρικών οχημάτων, μετατρέποντας σταδιακά την Ελλάδα σε χώρα αναφοράς στην
ηλεκτροκίνηση και σε διεθνές brand name. Έρχεται δε,
ως συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης εισόδου της
γερμανικής VolksWagen στην Ελλάδα (Ασυπάλαια) στο
πεδίο της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης.


Προσφέρεται στον ευρύτερο πληθυσμό η δυνατό-

τητα ταχείας πρόσβασης στην ηλεκτροκίνηση σε προσιτό κόστος.
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Επένδυση με καινοτόμο
χαρακτήρα


Η επένδυση προάγει την κυκλική οικονομία, καθώς

βασικό χαρακτηριστικό της είναι η βιώσιμη παραγωγική
διαδικασία που βασίζεται σε εξαιρετικά χαμηλές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα.


Η παραγωγή βασίζεται στη χρήση εξαιρετικά ανθεκτι-

κών υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον. Το αλουμίνιο
αποτελεί κύριο υλικό στην κατασκευή, γεγονός που θα
μπορούσε να οδηγήσει σε στρατηγικές συνεργασίες με της
δυναμική εγχώρια βιομηχανία αλουμινίου.


Μειωμένος χρόνος σχεδιασμού-προγραμματισμού,

αντιγράφοντας αποδεδειγμένες διαδικασίες και λύσεις
εξοπλισμού σε συνεργασία με το δίκτυο e.GO.


Συμμετοχή αξιόπιστων προμηθευτών υλικών, μηχανη-

μάτων και εξοπλισμού με διεθνή εμπειρία έργου.


Εφαρμογή των συστημάτων πληροφορικής e.GO, της

εργοστασιακής τεχνολογίας Industry 4.0 και της ψηφιακής
ενσωμάτωσης στο δίκτυο παραγωγής e.GO.

