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Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις Η/Ο παρουσίασαν σημαντική αύξηση το 

2020 και η τάση συνεχίζεται και το 2021

αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα

7.500 Η/Ο

των συνολικών πωλήσεων 
οχημάτων για το 2021
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του 2021
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PHEV

% επί των πωλήσεων επιβατικών

BEV

Ετήσιες πωλήσεις (# Η/Ο)

20211

1 Έως Αύγουστο του 2021

Συνολικά σε 

κυκλοφορία
75 171 362 661 1.141 3.276 7.489



Το δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα αναμένεται να αναπτυχθεί ραγδαία την 

επόμενη δεκαετία
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Αυτοκινητόδρομοι/ Εθνικές οδοί

Σημεία περιορισμένης πρόσβασης

ΟΤΑ

Σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος

– Κύριο ρόλο θα διαδραματίσουν τα 

σημεία εμπορικού ενδιαφέροντος, 

όπως σουπερμάρκετ, αλυσίδες λιανικής 

και εμπορικά κέντρα

– Τα σημεία περιορισμένης πρόσβασης 

αναμένεται να έχουν σημαντική 

ανάπτυξη στην Ελλάδα λόγω του 

πλήθους μικρομεσαίων επιχειρήσεων και 

ξενοδοχείων

– Η ανάπτυξη υποδομών εντός των 

Δήμων είναι σε αρχικά στάδια εξέλιξης 

λόγω των απαιτούμενων διαγωνιστικών 

διαδικασιών

– Οι αυτοκινητόδρομοι θα ακολουθήσουν 

όσο αυξάνεται η χρήση των Η/Ο σε 

διαπεριφερειακές μετακινήσεις
Η/Ο ανά
δημόσιο

σημείο 
φόρτισης

2.8 2.4 2.5 3.0 3.7 4.5 6.7 9.98.25.4



Η ανάπτυξη του δικτύου είναι σε εξέλιξη και αυτό οφείλεται στους ΦΕΥΦΗΟ
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Σύνολο σημείων φόρτισης
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Ανάπτυξη του δικτύου δημόσιας φόρτισης
(# σημείων φόρτισης)

>380
ενεργά σημεία 

φόρτισης

Έως 120kW 
υπερταχεία φόρτιση

1ος
ΦΕΥΦΗΟ

στην Ελλάδα σε 

ελάχιστο χρονικό 

διάστημα

Δίκτυο ΔΕΗ Blue
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ΔΕΗ blue: Το μέλλον … φορτίζει

#1 δίκτυο σημείων φόρτισης,

με   > 10.000 Δημόσιους και ημι-δημόσιους Φορτιστές 

εγκατεστημένους μέχρι το 2025, που λειτουργούν με Πράσινη 

Ενέργεια

Μοναδική ψηφιακή εμπειρία για τον 

πελάτη, με εφαρμογή που επιτρέπει την πλήρη διαχείριση 

της διαδικασίας δημόσιας φόρτισης ενός ηλ. οχήματος, όπως 

αναζήτηση σε χάρτη, διαθεσιμότητα σημείου, πληρωμές, με 

τον πιο φιλικό τρόπο

Υπηρεσίες που διαρκώς ανανεώνονται, 

όπως κράτηση θέσεων στάθμευσης, παροχή οδικής βοήθειας, 

υπηρεσίες ασφάλισης ηλεκτρικών οχημάτων

Παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας 

οικιακής φόρτισης που περιλαμβάνει οικιακό 

φορτιστή και υπηρεσία εγκατάστασης, σε  > 10.000 
χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι το 2025



Για την επαρκή ανάπτυξη υποδομών, η ΔΕΗ στοχεύει σε στρατηγικές 

συνεργασίες τόσο με σημεία ενδιαφέροντος όσο και με ΟΤΑ

Συνεργασία με σημεία εμπορικού
ενδιαφέροντος

Συνεργασία με ΟΤΑ

Ο οδηγός Η/Ο έχει τη δυνατότητα να φορτίζει το όχημά του 

ενώ παράλληλα κάνει άλλες δραστηριότητες, όπως 

αγορές, φαγητό, συναντήσεις με φίλους

Για οδηγούς που δεν έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικούς 

χώρους στάθμευσης, είναι ουσιαστική η ύπαρξη 

υποδομών σε σημεία των ΟΤΑ
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Οι τεχνολογίες V2G (Vehicle-to-grid) και ασύρματης φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν τις 2 κύριες τάσεις στο R&D για 

τις υποδομές φόρτισης του μέλλοντος

1. Τεχνολογία V2G

Επιτρέπει την έγχυση της ενέργειας, που 

είναι αποθηκευμένη στην μπαταρία του 

ηλεκτρικού αυτοκινήτου πίσω στο δίκτυο

2. Ασύρματη φόρτιση

Επιτρέπει τη φόρτιση ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου χωρίς τη χρήση καλωδίου



Η τεχνολογία V2G θα συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη έξυπνων δικτύων

Βασικές αρχέςΠροσέγγιση Vehicle to Grid

– Τα ηλεκτρικά οχήματα λειτουργούν ως 

κατανεμημένα συστήματα 

αποθήκευσης (Μπαταρίες)

– Λαμβάνουν ενέργεια από το 

σύστημα σε κανονικές συνθήκες

– Παρέχουν ενέργεια στο σύστημα σε 

περίπτωση ανάγκης σε συνθήκες 

αιχμής

– Οι κάτοχοι ηλεκτρικών οχημάτων 

αμείβονται για την προσφορά τους 

στην ευελιξία του συστήματος

Κανονική ροή

Ροή V2G 

Ροή V2G flow: Οι μπαταρίες των Η/ΟEV προσδίδουν ευελιξία στο σύστημα

Ροή V2G: Ο κάτοχος Η/Ο ανταμείβεται για την παροχή υπηρεσίας V2G

Vehicle-2-Grid
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Η υιοθέτηση της τεχνολογίας V2G προοδευτικά καθιστά τον κάτοχο 

Η/Ο prosumer (παραγωγό – καταναλωτή)

Βασικά πλεονεκτήματα για τους τελικούς χρήστες

Vehicle-2-Grid

Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω της 
αξιοποίησης εναλλακτικών 
προγραμμάτων (π.χ. φόρτιση εκτός 
αιχμής)

Έσοδα λόγω της πώλησης ενέργειας 
δίκτυο όταν απαιτείται

Μετάβαση στο μοντέλο του prosumer και 
της ενεργειακής αυτονομίας εφόσον 
υπάρχει και εγκατάσταση ΑΠΕ στο 
νοικοκυριό

Διαδικασία φόρτισης V2G

1) Ο χρήστης προσδιορίζει εκ των προτέρων εκείνες τις 

παραμέτρους, που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη 

αξιοποίηση για υπηρεσίες V2G (π.χ. χρόνος 

παραμονής, ελάχιστη φόρτιση μπαταρίας)

2) Ο χρήστης συνδέει το ηλεκτρικό του όχημα με το 

φορτιστή (είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό αρκεί να φέρει τη 

λειτουργικότητα V2G) και εκκινείται η διαδικασία 

φόρτισης

3) Η συνεδρία φόρτισης/αποφόρτισης πραγματοποιείται 

σύμφωνα με τις ανάγκες του δικτύου και τις ρυθμίσεις 

του χρήστη

4) Ο χρήστης αποσυνδέει το όχημα και πληρώνει για τη 

φόρτιση, ενώ ανταμείβεται με εκπτώσεις (επί του 

κόστους φόρτισης) για τις υπηρεσίες V2G)
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Χρειάζεται 
χρόνος για να 
παρέχεται η 
τεχνολογία 
V2G σε ευρεία 
κλίμακα

Έρευνα και ανάπτυξη για τους φορτιστές, ώστε να 
επιτυγχάνονται συνέργειες και οι V2G φορτιστές να έχουν 

κόστος ανταγωνιστικό προς τους παραδοσιακούς 
(προς το παρόν κοστίζουν 6+ φορές πιο ακριβά)

Ευρείας κλίμακας εφαρμογή της τεχνολογίας V2G στα 

αυτοκίνητα από τους κατασκευαστές

(προς το παρόν πολύ λίγα μοντέλα υποστηρίζουν αυτή την 
τεχνολογία)

Διαμόρφωση και ωρίμανση διαδικασιών διαχείρισης/ 

εκκαθάρισης V2G υπηρεσιών από τους διαχειριστές 

Δικτύων/υποδομών

Vehicle-2-Grid



Η ασύρματη 
φόρτιση θα 
μπορούσε να 
μετασχηματίσει 
την εμπειρία 
φόρτισης

Στατική ασύρματη φόρτιση

Δυναμική ασύρματη φόρτιση

Η φόρτιση λαμβάνει χώρα όταν το όχημα είναι 

σταθμευμένο, αντικαθιστώντας την 

παραδοσιακή φόρτιση μέσω σύνδεσης με 

φορτιστή

Επίπεδο ωριμότητας: η τεχνολογία είναι ήδη 

διαθέσιμη αλλά όχι εμπορικά ανταγωνιστική

Η φόρτιση λαμβάνει χώρα όταν το όχημα κινείται 

χωρίς να απαιτείται να σταματήσει για να 

φορτίσει

Επίπεδο ωριμότητας: σε πρώιμο στάδιο, καθώς 

βρίσκονται σε εξέλιξη διάφορα πιλοτικά έργα

Ασύρματη φόρτιση Η/Ο
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Η στατική ασύρματη φόρτιση αποτελεί μία πλήρως αυτοματοποιημένη 

διαδικασία, που δεν απαιτεί ενέργειες από τον οδηγό, εκτός από τη 

στάθμευση στη βάση φόρτισης

Διαδικασία φόρτισης

– Καθώς το αυτοκίνητο σταθμεύει στη βάση 

φόρτισης, ενεργοποιείται αυτόματα ο 

φορτιστής

– Τα πηνία της βάσης φόρτισης μετατρέπουν την 

ηλεκτρική σε μαγνητική ενέργεια που μπορεί 

να μεταδίδεται στο όχημα

– Στο όχημα η μαγνητική ενέργεια μετατρέπεται 

και πάλι σε ηλεκτρική και έτσι τροφοδοτείται η 

μπαταρία του αυτοκινήτου

– Όταν αναχωρεί το αυτοκίνητο, η βάση 

φόρτισης απενεργοποιείται ταυτόχρονα

Στατική ασύρματη φόρτιση

– Οι ασύρματοι φορτιστές αντικαθιστούν τους 

παραδοσιακούς 

– Οι ασύρματοι φορτιστές μπορούν να 

εγκατασταθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς 

χώρους στάθμευσης, supermarkets, καταστήματα 

λιανικής, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία και άλλα 

δημόσια σημεία

– Ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται:

– Το επίπεδο ισχύος της πηγής ενέργειας

– Μέγεθος της βάσης φόρτισης (charging pad)

– Απόσταση μεταξύ του οχήματος και της βάσης 

φόρτισης

Ασύρματη φόρτιση Η/Ο
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Η δυναμική ασύρματη φόρτιση απαιτεί μεγάλες επενδύσεις σε 

υποδομές

Διαδικασία φόρτισης

– Κατά τη δίοδο των οχημάτων από μία λωρίδα 

ασύρματης φόρτισης ενεργοποιούνται αυτόματα τα 

επαγωγικά πηνία, που έχουν τοποθετηθεί στο 

οδόστρωμα 

– Και σε αυτή την περίπτωση πηνία στο οδόστρωμα 

μετατρέπουν την ηλεκτρική σε μαγνητική ενέργεια που 

μπορεί να μεταδίδεται στο όχημα

– Στο όχημα η μαγνητική ενέργεια μετατρέπεται και πάλι 

σε ηλεκτρική

– Όταν το όχημα σταματήσει να κινείται στην ειδική 

λωρίδα, ολοκληρώνεται η συνεδρία φόρτισης

Δυναμική ασύρματη φόρτιση

– Αποτελεί μία καινοτόμο διαδικασία φόρτισης, 

που δεν αναγκάζει τον οδηγό να σταματήσει για 

να φορτίσει

– Επαγωγικά πηνία εγκαθίστανται στο υπόστρωμα 

οδών, όπως συμβαίνει και με τους αισθητήρες 

για την κυκλοφορία στους δρόμους (traffic loops)

– Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη τεχνολογία 

απαιτεί μεγάλες επενδύσεις στις υποδομές, αλλά 

θα μπορούσε να έχει πλεονεκτήματα σε 

συγκεκριμένες εφαρμογές (π.χ. σε συγκεκριμένα 

τμήματα αυτοκινητόδρομων)

Ασύρματη φόρτιση Η/Ο



Η ασύρματη φόρτιση, παρόλο που θα εξυπηρετούσε τους οδηγούς, είναι 

τεχνολογικά σύνθετη και βρίσκεται μακριά από την εμπορική εφαρμογή της

Κύρια πλεονεκτήματα Υφιστάμενοι περιορισμοί

– Βολική – Φόρτιση χωρίς 
καλώδια και κατά την 

κίνηση του αυτοκινήτου

– Χαμηλότερα κόστη 

συντήρησης, εξαιτίας 

της απουσίας καλωδίων 
και φορτιστών

– Εξάλειψη της ανάγκης για 
μπαταρίες μεγάλης 

χωρητικότητας σε 

συγκεκριμένες εφαρμογές

– Υψηλό κόστος – υψηλό 
τεχνολογικό κόστος

– Χαμηλή 

αποτελεσματικότητα –

αυξημένες απώλειες 

ενέργειας σε σχέση με την 
παραδοσιακή φόρτιση

– Χαμηλή ισχύς φόρτισης σε 
σύγκριση με την 

παραδοσιακή τεχνολογία 

φόρτισης με καλώδιο

– Πολυπλοκότητα για την 

εγκατάσταση φορτιστών

Ασύρματη φόρτιση Η/Ο



Ευχαριστούμε!


