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1.
Στόχοι 

Κανονιστικό Πλαίσιο

Αγορά 



Αριθμός κυκλοφορούντων οχημάτων τέλος του 2020
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Κατηγορία Αριθμός Μέση Ηλικία

Επιβατικά 5.315.875 16,6

Ελαφρά εμπορικά

(<3,5 tn) 

921.776 20,2

Ταξί 28.236 11,1

Φορτηγά (>3,5 tn) 225.216 21,4

Λεωφορεία 28.196 19,4 

Σύνολο: 6.519.299

Πηγή: ΣΕΑΑ



Στόχοι ΕΣΕΚ 2020-2030 
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• Στο ΕΣΕΚ (Δεκ 2019) εισήχθησαν για 1η φορά ετήσιοι στόχοι για τις 
ταξινομήσεις νέων επιβατικών οχημάτων. 

• Απώτερος στόχος: το 2030 η 1 στις 3 ταξινομήσεις να είναι 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

• Οι στόχοι ΕΣΕΚ πιθανώς να αναθεωρηθούν λόγω του Green Deal και 
του  Fit-for-55, στο πλαίσιο των οποίων αναθεωρείται ο Κανονισμός
(EU) 2019/631 “Πρότυπα επιδόσεων για εκπομπές CO2 για 
επιβατικά και ελαφρά επιβατικά οχήματα“ (Μόνο οχήματα 
μηδενικών εκπομπών θα ταξινομούνται μετά το 2035)

σύνολο αύξηση BEV-PHEV                αύξηση



Νόμος ηλεκτροκίνησης 4710/2020
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Είναι ο 1ος ολιστικός νόμος για την ηλεκτροκίνηση στη χώρα μας (ψηφίστηκε 7/2020), που θα υποστηρίξει τη προσπάθεια να πετύχουμε τους 
στόχους ΕΣΕΚ.

Βασικές Προβλέψεις:

• Δημιουργούνται προγράμματα επιδότησης για αγορά/μίσθωση οχημάτων και οικιακών/εταιρικών φορτιστών.

• Θεσπίζεται περιβαλλοντικό τέλος για τα Euro 4 (3000€),5a (1000€) και απαγορεύονται οι εισαγωγές Euro 1,2,3.

• Θεσπίζονται φορολογικά κίνητρα για εταιρίες και φυσικά πρόσωπα που αγοράζουν/μισθώνουν Evs και φορτιστές.

• Ρυθμίζεται η αγορά ηλεκτροκίνησης, καθορίζοντας το ρόλο των market players στον χώρο της δημόσιας φόρτισης (ΦΕΥΦΗΟ, ΠΗΥ, 
ΦΟΣΕΦΗΟ, ΦΔΣ).

• Υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού Μητρώου Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνηση (ΜΥΦΑΗ).

• Καθορίζονται οι διαδικασίες για την εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο από τους Δήμους της χώρας.

• Ορίζονται δεσμευτικοί στόχοι για τις νέες προμήθειες Η/Ο από το Δημόσιο (EU Directive 2019/1161), τουλάχιστον 25%.

• Ορίζονται οι προυποθέσεις εγκατάστασης φορτιστών σε νέα και υφιστάμενα κτίρια (EU Directive 844/2018), και στον δημόσιο τομέα. 

• Προβλέψεις για συνεργεία Η/Ο (έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ) και επαγγελματικά δικαιώματα τεχνιτών επισκευής & συντήρησης οχημάτων
υψηλής τάσης (αναμένεται ΠΔ). 

• Υποχρέωση «διαλειτουργικότητας» μεταξύ δημοσίως προσβάσιμων φορτιστών διαφορετικών κατασκευαστών. 



Εθνικός Κλιματικός Νόμος 4936/2022 
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Βασικές προβλέψεις για την ηλεκτροκίνηση:

• Απαγόρευση των ταξινομήσεων νέων επιβατικών LCVs με κινητήρα εσωτερικής καύσης από 1η Ιαν 2030, ταξινομήσεις μόνο αμιγώς 

ηλεκτρικών, εκτός αν υπάρξει άλλη ημερομηνία από ευρωπαϊκή νομοθεσία (το πιο πιθανόν από 1st Ιαν 2035).

• Από 1η Ιαν 2026, τα νέα ταξί που θα κυκλοφορήσουν στις ΠΕ Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών. 

• Από 1η Ιαν 2026, τουλάχιστον το 1/3 των νέων οχημάτων που ταξινομούνται για σκοπούς εκμίσθωσης σε τρίτους πρέπει να είναι 

μηδενικών εκπομπών. 

• Από 1η Ιαν 2024, τουλάχιστον το 1/4 των νέων εταιρικών οχημάτων (ανά εταιρία - αγορασμένο ή μισθωμένο) θα πρέπει να είναι 

μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50grCO2/km. Το ποσοστό υπολογίζεται σε ετήσια βάση.

- Η υποχρέωση υφίσταται για κάθε εταιρεία που έχει αποκτήσει τουλάχιστον 4 εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους.
- Αν η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει τουλάχιστον 4 εταιρικά αυτοκίνητα εντός του οικονομικού έτους, στον υπολογισμό προσμετρώνται τα

αυτοκίνητα που αποκτήθηκαν σωρευτικά από την 1η Ιανουαρίου 2024 και για όλα τα επόμενα έτη.



Αποτελέσματα: σημαντική αύξηση της διείσδυσης Η/Ο – υπερκάλυψη στόχων ΕΣΕΚ
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• Εκθετική αύξηση ταξινομήσεων Η/Ο από το 2020.
• Κυκλοφορούν 15.561 Η/Ο έως 31.08.2022.
• Οι στόχοι ΕΣΕΚ για το 2020 και 2021 υπερκαλύφθηκαν 

κατά +69% και +84% αντίστοιχα.
• Τους πρώτους 8 μήνες του 2022 ο ετήσιος στόχος ΕΣΕΚ 

έχει καλυφθεί κατά 69,5%. 

Πηγή: ΣΕΑΑ

Year PC market BEV % of market PHEV % of market Total Electric % of market

2013 58,694 3 0.0% 0 0.0% 3 0.0%

2014 71,218 54 0.1% 9 0.0% 63 0.1%

2015 75,805 54 0.1% 21 0.0% 75 0.1%

2016 78,873 41 0.1% 55 0.1% 96 0.1%

2017 88,083 53 0.1% 138 0.2% 191 0.2%

2018 103,431 88 0.1% 211 0.2% 299 0.3%

2019 114,109 190 0.2% 290 0.3% 480 0.4%

2020 80,977 679 0.8% 1,456 1.8% 2,135 2.6%

2021 100,911 2,176 2.2% 4,785 4.7% 6,961 6.9%

2022

(Ιαν.-Αυγ.)
74,399 1,712 2.3% 3,546 4.8% 5,258 7.1%

Σύνολο 846,500 5,050 0.6% 10,511 1.2% 15,561 1.8%
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2.
Πολιτικές για την 
ανάπτυξη της 

Ηλεκτροκίνησης



2.1 Φορολογικά κίνητρα (ν.4710/2020)
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Για επιχειρήσεις που αγοράζουν/μισθώνουν Η/Ο ή φορτιστές:

• Απόσβεση παγίου αυξάνεται κατά 50% για αγορά Η/Ο.
• Απόσβεση παγίου αυξάνεται κατά 100% για προμήθεια σταθμού φόρτισης.
• Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 50% για αγορά μίσθωση ΒEV, 30% για PHEV, 75% - 35% για τα νησιά. 
• Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 50% (70% νησιά) για αγορά δημοσίως προσβάσιμου σταθμού φόρτισης.

Τα ποσοστά ανεβαίνουν στο 70% και 90% για τα νησιά εφόσον η ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ μέσω εγγυήσεων 
προέλευσης. 

• Έκπτωση δαπάνης προσαυξημένη κατά 30% για σταθμούς φόρτισης εταιρικών στόλων.
• Η παραχώρηση Η/Ο 0-50gr CO2/km αξίας έως 40.000€ σε εργαζόμενο δεν φορολογείται ώς παροχή σε είδος.

Για επιχειρήσεις που κατασκευάζουν Η/Ο ή προϊόντα ηλεκτροκίνησης (φορτιστές, μπαταρίες) στις περιοχές απολιγνιτοποίησης:
• Απαλλαγή από μισθολογικό κόστος κατά τη διάρκεια κατασκευή της μονάδας. 
• Φορολογική απόσβεση εντός 3 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας.
• 5% έκπτωση φόρου για τα 5 πρώτα χρόνια.
• Fast-Track αδειοδότηση

Για φυσικά πρόσωπα: 
• Μηδενική ετήσια αντικειμενική δαπάνη για αμιγώς Η/Ο ΛΤΠΦ έως 50.000€. Η δαπάνη αυτή ανέρχεται σε 4.000€ για αμιγώς  

Η/Ο αξίας άνω των 50.000€



2.2 Προγράμματα Επιδότησης
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Ενεργά:

“Κινούμαι Ηλεκτρικά” 
Από 8/2020, αφορά φυσικά-νομικά πρόσωπα και ταξί. Α’ κύκλος (45εκ€) ολοκληρώθηκε 31/12/2021. Β’ κύκλος ξεκίνησε 28/7/2022 (όχι 
ταξί).

“e-Astypalea” 
Από 8/2020, αυξημένες ενίσχύσεις για μόνιμους κατοίκους, επιχειρήσεις και ταξί στο πλαίσιο του έργους “smart and sustainable island” 

(9εκ€). 
“Αντώνης Τρίτσης” 

Από 2020, αφορά δήμους, 100% επιδότηση για αγορά έως 10 οχήματα δημοτικού στόλου (επιβατικά vans, μικρά φορτηγά, λεωφορεία, 
δίκλυκλα, κλπ).

Σε προετοιμασία (πόροι ΤΑΑ): 

“Πράσινα Ταξί” 
40εκ€ για την αντικατάσταση περίπου 2000 παλαιών ταξί (Euro 5 ή παλαιότερα) με αμιγώς ηλεκτρικά, υποχρεωτική απόσυρση και 
καταστροφή, αναμένεται να ξεκινήσει 11/2022, ολοκληρώνεται τέλος 2024.

“Φορτίζω Παντού” 
80εκ€ για την προμήθεια και εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης σε δήμους και άλλα σημαντικά σημεία (οδικό  
δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, πρατήρια, κ.α. Το σχήμα έχει κοινοποιηθεί στη ΕΕ και αναμένουμε έγκριση. Ενεργοποιείται τέλος 2022.

“Produce E-Green” 
200εκ€ για τη κατασκευή παραγωγικών μονάδων με υποχρεωτικό R&D dept για καινοτόμα προϊόντα & υπηρεσίες στο πλαίσιο της 
βιώσιμης κινητικότητας (π.χ. ανακύκλωση μπαταριών (lithium, covalt), κατασκευή/συναρμολόγηση Η/Ο, φορτιστές κ.α). Ολοκληρώνεται 
τέλος 2025. Επισπεύδον το ΥΠΑΝ. 

“Εξηλεκτρισμός Δημόσιων Συγκοινωνιών” 
100 εκ€ για την αντικατάσταση 220 παλαιών λεωφορείων με ηλεκτρικά (163 στην Αθήνα, 57 Θεσσαλονίκη). Ολοκληρώνεται τέλος 2024. 
Επισπεύδον το ΥΠΟΜΕ.



2.2  ”Κινούμαι Ηλεκτρικά (B’ κύκλος)
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Κύρια χαρακτηριστικά:

• Επιδοτήσεις αυτοκινήτων (επιβατικά και ελαφρά εμπορικά, μόνο BEV)

Φυσικά πρόσωπα (A), αγορά/μίσθωση, ποσοστό επιδότησης αυξάνεται από 20% σε 30% και έως 8.000€ ΛΤΠΦ (6.000€ στον A’ κύκλο). 

Νομικά πρόσωπα (Β): 1-20 BEV = 30% και έως 8.000€/BEV, >21 BEVs = 20% και έως 6.000€/ BEV, νησιά: extra bonus 4.000€/ BEV.

• Επιδοτήσεις οχημάτων L1e-L7e

A: 30% έως 1300€ για L1e-L4e, 40% έως 3.000€ για L5-L7 (μικροαυτοκίνητα) Στατιστικά 13/10/2022: 8.034 αιτήσεις

B: όπως Α, έως 10 οχήματα. - 23% αυτοκίνητα - 38% ποδήλατα,

• Ποδήλατα:                                                                                                                 -35% L1e-L5e          - 4% L6e-L7e         

A: 40% έως 800€ , B: 20% έως 800€, έως 10 e-bikes

• Απόσυρση: αυτοκίνητα = 1.000€ για A & B, L1e-L7e = 400€ για A & B

• «έξυπνος» ιδιωτικός φορτιστής: 500€ για A, 400€ για B, πλήθος: έως 50% του αριθμού των αυτοκινήτων.

• ΑΜΕΑ: 1.000€/αυτοκίνητο, 500€ για L1e-L7e

• Οικογένειες με περισσότερα από 3 εξαρτώμενα μέλη: αυτοκίνητα = 1000€/τέκνο και έως 4.000€ , L1e-L7e &
e-bikes = 500€/τέκνο

• Νέοι 18-29 ετών: 1000€/αυτοκίνητο ή μικροαυτοκίνητο.

Extra Bonus 



3.3 EV use incentives
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• Δωρέαν στάθμευση σε θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης (1/1/2022 – 31/12/2023) (θα δοθεί παράταση 2 ετών)

• Ελεύθερη είσοδος στον Πράσινο Δακτύλιο.

• Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας για επιβατικά BEV-PHEVs και e-motos. 

• Μηδενικό τέλος ταξινόμησης για BEV, 
-75% έκπτωση για PHEVs με εκπομπές CO2 >=50gr/km, 
-50% έκπτωση για εκπομπές >50gr/km.  

• Μηδενικός φόρος πολυτελείας για BEV. 
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3.
Δημόσια Φόρτιση



3.1 Δημόσια προσβάσιμοι σταθμοί φόρτισης
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Installations per type/power 

STANDARD (3-7.4KW AC) FAST (11- 22KW AC)
RAPID (>30KW DC up to 60KW DC) ULTRA RAPID (>120KW DC up to 250KW DC)

Δημοσίως προσβ. Ιδιωτικοί χώροι

(supermarkets, malls, δήμοι)

• ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΦΟΡΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ
Αρχική φάση λειτουργίας (από 6/6/2022, εγγραφή των φορέων). 
http://electrokinisi.yme.gov.gr

• 26 φορείς έχουν εγγραφεί μέχρι στιγμής, νέα αγορά έχει 
δημιουργηθεί.

• Τυπικό κόστος φόρτισης fast charging (AC 11/22kW) = 0,45-0,50

€/kWh, Rapid charging (DC 50kW): 050-0,60 €/kWh

Πηγές: ΦΕΥΦΗΟ & Plugshare.com

Εθνικές 

οδοί



3.2 Κάλυψη φόρτισης στους αυτοκινητόδρομους
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• Στο εθνικό οδικό δίκτυο οι σταθμοί επαναφόρτισης βρίσκονται στα ΣΕΑ 

(έχουν παραχωρηθεί με συμβάσεις από το ΥΠΟΜΕ). 

• Το ταξίδι μεταξύ των μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 

Πάτρα, Καλαμάτα, Ιοάννινα) είναι εφικτό γιατί υπάρχουν φορτιστές σε 

αποστάσεις των 60χλμ (δέσμευση AFIR), αλλά προβληματικό σε ότι 

αφορά το πλήθος των διαθέσιμων φορτιστών και των μεγάλων 

αναμονών.

Ανάγκη εγκατάστασης νέων φορτιστών, ταχείας και 

υπερταχείας φόρτισης (>= 50kW)

Πηγή: Jaspers/Cenex



3.3 Δημόσια φόρτιση στους Δήμους
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Σ.Φ.Η.Ο.

• 328 από τους 332 δήμους της χώρας εκπονούν Σ.Φ.Η.Ο., υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πράσινο Ταμείο

• 299 Σ.Φ.Η.Ο. έχουν κατατεθεί μέχρι 14/10/2022 στο Αυτοτελές για έλεγχο.

• Πολύ κοντά στο να πιαστει το ορόρημο του ΤΑΑ για 300 Σ.Φ.Η.Ο. έως 31/12/2022.

Επόμενο βήμα: υλοποίηση Σ.Φ.Η.Ο.

• Το ΥΠΕΝ θα δημοσιεύσει, μετά από διαβούλευση με την Κ.Ε.Δ.Ε, Πρότυπο Τεύχος Διαγωνισμού Παραχώρησης Σ.Φ.Η.Ο για 

χρήση από τους Δήμους, θα ακολουθήσουν οι διαγωνισμοί.

• Το Τεύχος είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας

• Τεχνική βοήθεια παρέχεται από τον Μηχανισμό EIB-PASSA



3.4. Εθνικό Σχέδιο Ηλεκτροκίνησης (ΕΣΗ)

17

• Το ΕΣΗ εκπονείται με την υποστήριξη της EBRD.

• Στόχος να δημιουργηθεί ένα ολιστικό σχέδιο για τον εξηλεκτρισμό διαφόρων τομέων μεταφορών όπως οδικό 

δίκτυο, ναυσιπλοϊα, σιδηρόδρομοι.

• Το ΕΣΗ θα εστιάσει στις ευκαιρίες ανάπτυξης της «πράσινης οικονομίας» ως μέρος αυτής της μετάβασης.

• Για τις οδικές μεταφορές, θα ποσοτικοποιηθούν οι αναγκαίες υποδομές φόρτισης που θα εξυπηρετούν τον στόλο 

Η/Ο.

• Εμπλοκή πολλών υπουργείων (ΥΠΕΝ, ΥΠΟΜΕ, ΥΠΑΝ, κ.α.)
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Thank you 

for your kind attention


