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Είναι αδιαμφισβήτητο 
γεγονός ότι η αγορά 
της ηλεκτροκίνησης 
θα αναπτυχθεί ραγδαία 
στη χώρα μας, 
καθώς θα διατεθούν 
220 εκατ. ευρώ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης 
για την προώθηση 
των ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων, λεωφορείων 
και ταξί και τη δημιουργία 
σταθμών φόρτισης 
σε ολόκληρη 
την Ελλάδα.

Είναι γεγονός ότι η ηλεκτροκίνηση στην 
Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο έχει ση-
μειώσει εντυπωσιακή αύξηση, τόσο σε 

ταξινομήσεις νέων οχημάτων όσο και σε α-
νάπτυξη δημόσια προσβάσιμων φορτιστών. 

Ρεκόρ πωλήσεων 
στα ηλεκτρικά οχήματα

Ο απολογισμός για την περσινή χρονιά ήταν 
ιδιαίτερα θετικός, καθώς σύμφωνα με τον 
Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυ-
τοκινήτων, πωλήθηκαν 2.131 ηλεκτρικά ο-
χήματα τύπου BEV και PHEV, εκτινάσσοντας 
το ποσοστό επί του συνόλου των νέων ταξι-
νομήσεων από το 0,4% για το 2019 στο 2,6%. 
Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί πως το μήνα 
Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου το 10,6% επί του 

συνόλου των νέων ταξινομήσεων ήταν ένα 
ρεκόρ πωλήσεων και ανάπτυξης του κλάδου 
της ηλεκτροκίνησης, που λίγοι το περίμεναν, 
όταν ο πρωθυπουργός με την ΓΓ Ενέργειας 
κ. Αλεξάνδρα Σδούκου είχε ανακοινώσει το 
εθνικό σχέδιο για την προώθηση της ηλεκτρο-
κίνησης μόλις τον περασμένο Ιούνιο. 
Οι αυξημένες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημά-
των απαιτούν και την ανάπτυξη ευρέος δικτύ-
ου δημοσίως προσβάσιμων σημείων φόρτι-
σης. Η χώρα μας, παρ’ όλη την εντυπωσιακή 
αύξηση κατά 475% συγκριτικά με το 2019 και 
τον αριθμό των συνολικά 334 δημοσίως προ-
σβάσιμων φορτιστών, είναι αρκετά πίσω συ-
γκριτικά με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένω-
ση (ΕΕ). Η σύσταση του Μητρώου Υποδομών 
Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης θα είναι ένα 
πολύ σημαντικό ψηφιακό εργαλείο, στο οποίο 
θα καταγράφονται όλα τα δημοσίως προσβά-
σιμα σημεία φόρτισης για τα οποία μέχρι στιγ-
μής δεν έχουμε επίσημα στοιχεία. 
Είναι θετικό ότι το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα παρατηρούνται σημαντικές επενδύσεις στο 
συγκεκριμένο τομέα από ιδιώτες επενδυτές. 
Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα έχει να κάνει ακό-
μα αρκετά βήματα για την ωρίμανση της α-
γοράς αυτής και την ευρεία κάλυψη του δι-
κτύου φόρτισης. 
Με βάση τα στοιχεία της Eurostat το Σεπτέμ-
βριο του 2020, η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα 
από το τέλος στους σταθμούς φόρτισης ανά 
100 τ.χλμ., κάτι που δείχνει πόσο αναγκαία 
είναι η υλοποίηση του σχεδίου για ανάπτυξη 
σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
μέσα στο 2021.
Με πρόσφατη ανακοίνωσή του, το Ευρωπαϊ-
κό Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά επιτάχυνση της 
ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης για η-
λεκτρικά αυτοκίνητα σε όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, εάν θέλει να πρωτοπορήσει στην η-
λεκτροκίνηση. Ειδικότερα αναφέρει ότι η ΕΕ 
απέχει πολύ ακόμη από την τιμή-στόχο του 
1 εκατομμυρίου σημείων φόρτισης μέχρι το 
2025, που ορίζεται στην «Πράσινη Συμφωνία».

Ανάπτυξη σημείων φόρτισης 
από Δήμους

Βασική ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης της ηλε-
κτροκίνησης στη χώρα είναι η ανάπτυξη δη-
μοσίως προσβάσιμων φορτιστών στο σύνολό 
της. Με το νόμο 4710/2020 οι Δήμοι της χώ-

Η ηλεκτροκίνηση ως μοχλός ανάπτυξης 
νέων υπηρεσιών και υποδομών στην Ελλάδα 
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Κονδύλια 220 εκατ. ευρώ 
από το Ταμείο Ανάκαμψης θα διατεθούν για 

την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τη δημιουργία 
σταθμών φόρτισης σε ολόκληρη την Ελλάδα 

ρας είναι υποχρεωμένοι να χωροθε-
τήσουν 1 θέση φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους, ενώ 
με το νόμο 4380Β/2020 εκδόθηκαν οι 
απαραίτητες τεχνικές οδηγίες για τα 
Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημά-
των (ΣΦΗΟ).
Η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση 
εκτιμάται πως θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για την εγκατάσταση 
και λειτουργία άνω των 10.000 δη-
μοσίως προσβάσιμων φορτιστών η-
λεκτρικών οχημάτων την επόμενη πε-
νταετία. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
από τους Δήμους αναδείχθηκε από τη 
συμμετοχή-ρεκόρ για τη χρηματοδό-
τηση από το Πράσινο Ταμείο. 
Το Μάρτιο του 2021, το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) 
εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο για 
την εφαρμογή των «Τεχνικών οδη-
γιών τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων», προκειμένου να επιταχύ-
νει την ορθή εκπόνηση και εφαρμο-
γή των ΣΦΗΟ, που εκτιμάται να είναι 
έτοιμα έως τέλος Ιουνίου του 2021 
για τους μεσαίους και μεγάλους Δή-
μους της χώρας.

Σύνδεση με το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας

Στον καθαρά ηλεκτρολογικό τομέα 
των σημείων φόρτισης, ο Διαχειριστής 
του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Η-
λεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) εξέ-
δωσε ενημερωτικό σημείωμα για τη 
συμμετοχή του στη διαδικασία εκπό-
νησης των ΣΦΗΟ, στο οποίο αποσα-
φηνίζονται οι λεπτομέρειες εκτίμησης 
κόστους σύνδεσης στο δίκτυο, αλλά 
και οι όροι συνεργασίας του ΔΕΔΔΗΕ 
με το φορέα εκπόνησης για την ορι-
στικοποίηση των προτεινόμενων θέ-
σεων ΣΦΗΟ. 
Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση δαπά-
νης σύνδεσης με το δίκτυο διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με 
βάση την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 
440/30.3.2007, και υπολογίζεται βάσει 
του συστήματος υπολογισμού συμμε-
τοχών καταναλωτών χαμηλής τάσης 
(ΧΤ) και μέσης τάσης (ΜΤ). Προσθε-
τικά, καθώς οι υποδομές ηλεκτρικών 
οχημάτων επιβαρύνουν σημαντικά τα 
τοπικά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ε-
νέργειας, η χωροθέτηση των σημείων 
επαναφόρτισης θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη την ύπαρξη δικτύου δια-

νομής ηλεκτρικής ενέργειας πλησίον 
αυτών και την επάρκειά του, για την 
αποφυγή επεκτάσεων και ενισχύσε-
ων με αυξημένο κόστος σύνδεσης και 
χρόνο υλοποίησης. 
Τέλος, για την ηλεκτροδότηση της ε-
κάστοτε υποδομής σε δημόσιο χώρο, 
όπως ορίζεται από το ερμηνευτικό ση-

μείωμα του ΔΕΔΔΗΕ, θα πρέπει να υ-
ποβάλλεται έγγραφο-άδεια ηλεκτρο-
δότησης από την αρμόδια Υπηρεσία 
Δόμησης, στο οποίο θα επιβεβαιώνε-
ται η τήρηση της προβλεπόμενης δια-
δικασίας βάσει της υπουργικής από-
φασης Υ.Π.ΕΝ./ΔΑΟΚΑ/113130/3420 
(ΦΕΚ 5287/Β/1-12-2020) και θα ε-
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γκρίνεται έτσι η απαλλαγή της υπο-
δομής επαναφόρτισης ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων της συγκεκριμένης θέ-
σης από την απαίτηση έκδοσης οικο-
δομικής άδειας.
Συμπληρωματικά, ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδω-
σε και ενημερωτικό σημείωμα για την 
εγκατάσταση μετρητικής διάταξης υ-
ποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκί-
νητων οχημάτων στην εσωτερική ε-
γκατάσταση καταναλωτή. Στο συγκε-
κριμένο σημείωμα αναλύονται οι α-
παιτήσεις εγκατάστασης μετρητικής 
διάταξης υποδομών επαναφόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, οι λεπτο-
μέρειες για τον απαιτούμενο χώρο ε-
γκατάστασης εσωτερικής μετρητικής 
διάταξης και τα κριτήρια επιλογής 
του, καθώς επίσης η συνδεσμολογία 
μετρητικής διάταξης και η διάταξη α-
σφαλούς απομόνωσης.

Προγράμματα προώθησης 
της ηλεκτροκίνησης 

Η αγορά της ηλεκτροκίνησης είναι α-
διαμφισβήτητο γεγονός ότι θα αναπτυ-
χθεί ραγδαία στην χώρα μας. Πρόσφα-
τα ο πρωθυπουργός, με την ανακοίνω-
ση του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», 
εξήγγειλε ότι σημαντικό ύψος κον-
δυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα 
διατεθεί για την προώθηση της ηλε-
κτροκίνησης. Σύμφωνα με την εξαγ-
γελία προβλέπεται να διατεθούν 220 
εκατ. ευρώ για τη δημιουργία σταθμών 
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
σε ολόκληρη την Ελλάδα, για την α-
ντικατάσταση μέρους του στόλου των 
αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά λεω-
φορεία, καθώς και για την επιδότηση 
της αντικατάστασης των παλαιών ρυ-
πογόνων ταξί με ηλεκτρικά.
Το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά», 
μέσα στους πρώτους 8 μήνες έχει ή-
δη δημιουργήσει τζίρο 45 εκατομμυ-
ρίων ευρώ στην αγορά, και με το χρη-
ματοδοτικό εργαλείο του προγράμμα-
τος «Αντώνης Τρίτσης» πρόκειται να 
διατεθούν επιπλέον 130 εκατομμύρια 
ευρώ για τον εξηλεκτρισμό των μετα-
φορών στους Δήμους. 
Είναι βέβαιο ότι το μέλλον της αυτο-
κίνησης είναι… στην πρίζα, καθώς κι 
ότι η αυτοκίνηση πρέπει να συνδεθεί 
με την αποθήκευση ενέργειας, την 
ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας, την προώθηση της κυκλικής 

οικονομίας και τη χρήση μπαταριών 
που θα ανακυκλώνονται κατάλληλα. 
Η ενσωμάτωση των απαραίτητων υπο-
δομών φόρτισης και η δημιουργία νέ-
ων ενεργειακών υπηρεσιών για τους 
καταναλωτές αναμένεται να οδηγήσει 
σε ανάγκη για νέα πλαίσια αδειοδό-
τησης ενεργειακών δραστηριοτήτων 
(παραγωγής, μεταφοράς, αποθήκευ-
σης και διανομής). 
Οι αυξημένες ανάγκες αλλά και ο εκ-
συγχρονισμός των διαδικασιών φόρτι-
σης (βλ. “έξυπνα” δίκτυα, δυνατότητες 
αποθήκευσης ενέργειας, V2G, συνδυ-
ασμός με ΑΠΕ) αναμένεται να απαιτή-
σουν νέα και εκτεταμένα προγράμμα-
τα υποδομών από τους διαχειριστές η-
λεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔ-
ΔΗΕ, νέα λειτουργία της αγοράς με ει-

σαγωγή της έννοιας της αποθήκευσης 
ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά 
και δυνατότητες για νέες ενεργειακές 
οντότητες και υπηρεσίες. 
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