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Yποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Απαραίτητος πυλώνας ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης
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Ανάγκη

δημιουργίας

υποδομών 

φόρτισης

Στόχοι

Ανάγκη να δημιουργηθούν δεκάδες χιλιάδες δημοσίως 

προσβάσιμα σημεία φόρτισης έως το 2030, εκ των οποίων 

μερικές χιλιάδες θα είναι υποδομές ταχείας φόρτισης (≥ 50kW)

Ευρωπαϊκοί στόχοι για Η/Ο το 2030 (πακέτο «Fit for 55»):

Εθνικοί στόχοι για Η/Ο το 2030, με βάση:

• Eθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) → 1 στα 3 νέα

οχήματα να είναι ηλεκτρικά

• Κλιματικός νόμος (σε διαβούλευση) → όλα τα νέα οχήματα να είναι 

ηλεκτρικά
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Πρόταση 

Κανονισμού για 

υποδομές

εναλλακτικών 

καυσίμων

Fit for 55

Η πρόταση για το νέο Κανονισμό περιλαμβάνει υποχρεώσεις με 

ορίζοντα το 2030:

Για τις οδικές μεταφορές

• Ελάχιστος αριθμός δημόσια προσβάσιμων υποδομών φόρτισης 

αναλογικά με τον αριθμό των Η/Ο που κυκλοφορούν

• Συνολική εγκατεστημένη ισχύς υποδομών φόρτισης στους 

αυτοκινητοδρόμους και τις εθνικές οδούς για ελαφρά και βαρέα

οχήματα

• Διαλειτουργικότητα υποδομών και ευκολία πρόσβασης/χρήσης

Ακτοπλοϊα

• Υποδομές φόρτισης πλοίων στα κύρια λιμάνια 

Αερομεταφορές

• Υποδομές φόρτισης αεροπλάνων στα κύρια αεροδρόμια 
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Δημοσίως προσβάσιμα σημεία 
φόρτισης - ανά ισχύ φόρτισης

Υποδομές 

φόρτισης 

Κατάσταση της 

αγοράς στην 

Ελλάδα σήμερα

13 ΦΕΥΦΗΟ, 

εγγεγραμμένοι στο 

σχετικό μητρώο
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Εγκατεστημένα δημοσίως προσβάσιμα 
σημεία φόρτισης
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Υποδομές 

φόρτισης 

Γεωγραφική 

κατανομή 

σημείων
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Υποδομές 

φόρτισης 

Γεωγραφική 

κατανομή 

σημείων

1 δημοσίως προσβάσιμο σημείο φόρτισης

ανά 6 οχήματα (BEV & PHEV)
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43%

13%

11%

5%

Δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης – ποσοστό ανά 
περιφέρεια

Αττική

Κεντρική Μακεδονία

Πελοπόννησος

Δυτική Ελλάδα

Υποδομές 

φόρτισης 

Γεωγραφική 

κατανομή 

σημείων

Σχεδόν τα μισά δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης 

βρίσκονται στην Αττική



Υποδομές 

φόρτισης 

Χώροι 

εγκατάστασης

• 2 στα 3 (65%) δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης βρίσκονται 

σε σουπερμάρκετ και άλλου είδους εμπορικά καταστήματα 

(destinations)

• Στα νησιά, τα σημεία φόρτισης βρίσκονται κυρίως σε χώρους 

στάθμευσης ξενοδοχείων



Υποδομές 

φόρτισης 

Σε εθνικές οδούς

Οι μπλε περιοχές βρίσκονται σε ακτίνα έως 60 

χλμ από σημείο ταχείας φόρτισης (50kW) 

εγκατεστημένο κατά μήκος των εθνικών οδών

• Σημαντική κάλυψη των 

αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΝ-Τ 

network) με υποδομές

φόρτισης

• Κενά σε κάποιες 

Περιφέρειες κυρίως της 

Βόρειας Ελλάδας και της 

Κρήτης



Υποδομές 

φόρτισης 

σε κοινόχρηστους 

χώρους δήμων

Οι Δήμοι της χώρας χωροθετούν δημόσια προσβάσιμα σημεία 

φόρτισης στις περιοχές αρμοδιότητάς τους

• >250 Δήμοι βρίσκονται στο στάδιο εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. 

• Αναμένεται η ολοκλήρωσή τους έως το πρώτο 3-μήνο του 

2022

• Περισσότερα από 20 εγκεκριμένα Σ.Φ.Η.Ο. έχουν κατατεθεί στο 

Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του ΥΠΕΝ



Επόμενα 

βήματα

Στόχοι

Χρειαζόμαστε:

• Aνάπτυξη περισσότερων υποδομών ταχείας και υπερ-ταχείας 

(>50kW) φόρτισης κυρίως σε εθνικές οδούς

• Aνάπτυξη υποδομών σε κοινόχρηστους χώρους αστικών 

περιοχών (οn-street)

• Μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη καθώς και κάλυψη κομβικών 

σημείων ενδιαφέροντος (πχ αεροδρόμια, λιμάνια κλπ)

• Ανάπτυξη υποδομών ταχείας φόρτισης σε πιάτσες για χρήση 

από ηλεκτρικά ΤΑΞΙ



Επόμενα 

βήματα

Πως θα τους 

επιτύχουμε

Πρόγραμμα επιδότησης δημοσίως προσβάσιμων υποδομών

φόρτισης σε

• Αστικές περιοχές (εγκατάσταση σημείων που προβλέπουν τα 

Σ.Φ.Η.Ο.)

• Σημεία ενδιαφέροντος (λιμάνια, αεροδρόμια) και εθνικές οδούς 

Έκδοση πρότυπου τεύχους προδιαγραφών από το ΥΠΕΝ για 

διαγωνισμούς με αντικείμενο την ανάπτυξη υποδομών φόρτισης 

σε κοινόχρηστους χώρους

Εκπόνηση μελέτης καταλληλότητας για εγκατάσταση ταχυ-

φορτιστών σε πιάτσες ΤΑΞΙ στην Αττική
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Ευχαριστώ πολύ!

Email: t.zaro@prv.ypeka.gr


