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Περίληψη 
 
Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην ανάλυση του κόστους και της βιωσιμότητας επενδύσεων ανάπτυξης 
δικτύου φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην Ελλάδα. Η μελέτη ξεκινάει αναλύοντας  την αγορά ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων στην Ελλάδα και παγκοσμίως, παρουσιάζοντας επίσης το νομικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την ηλεκτροκίνηση στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στη συνέχεια γίνεται ανάλυση των πωλήσεων των επιβατηγών 
αυτοκινήτων στην Ελλάδα για την περίοδο 1985-2013 και πρόβλεψη των πωλήσεων Η/Ο στην Ελλάδα για την 
περίοδο 2015-2020. Ακολουθούν στοιχεία κόστους σταθμών φόρτισης Η/Ο, όπως αυτά προέκυψαν από την 
διεξαγωγή έρευνας αγοράς, την επικοινωνία με εξειδικευμένες εταιρίες αλλά και από τα στοιχεία που είναι 
διαθέσιμα στην βιβλιογραφία και από ήδη εγκατεστημένα συστήματα σε διάφορες χώρες. Τέλος με βάση τις 
προβλέψεις για την κυκλοφορία Η/Ο για την περίοδο 2015-2020 και τα κόστη του εξοπλισμού φόρτισης που 
εντοπίστηκαν, μελετάται η βιωσιμότητα με ορίζοντα 15ετίας της επένδυσης σε ένα δίκτυο σταθμών φόρτισης. 
 
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρικό όχημα, υποδομές φόρτισης Η/Ο, σταθμός φόρτισης, κόστος βιωσιμότητα,. πρόβλεψη 
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Abstract 
 
The objective of this study is to examine the viability of investments related to the development of an electric 
vehicle charging network in Greece. The study begins with an overview of the electric car market worldwide and 
in Greece, presenting also the legal and institutional framework of mobility electrification in the European area. 
Then a sales forecast of Electric Vehicles (BEV) in Greece for the period 2015-2020 is attempted, followed by 
indicative cost of BEV charging stations as obtained by contacting specialized companies and conducting market 
research. Finally based on the projections for BEV sales for the period 2015-2020 and the costs of charging 
equipment identified, a sustainability/profitability analysis of investing in a BEV charging stations network is 
discussed. 
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1. Εισαγωγή 

 
Η αγορά των ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), αναπτύσσεται σημαντικά τα τελευταία χρόνια και 
τα ηλεκτρικά οχήματα έχουν αρχίσει να κάνουν αισθητή την παρουσία τους κυρίως στα 
μεγάλα αστικά κέντρα.  

Το 2011 πουλήθηκαν παγκοσμίως περίπου 45.000 οχήματα από τους βασικούς 
κατασκευαστές οχημάτων, ενώ ο αριθμός αυτός το 2012 αυξήθηκε σε περίπου 100.000 
αντιπροσωπεύοντας το 0,13% της αγοράς οχημάτων για το ίδιο έτος. Το 2013 η αυξητική 
αυτή τάση συνεχίστηκε με πωλήσεις που έφτασαν τις 170.000 οχήματα. Πια σχεδόν 350.000 
Η/Ο βρίσκονται σε κυκλοφορία παγκοσμίως. Στην Ολλανδία, τη Νορβηγία και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 1% των πωλήσεων. 
(IEA 2013, 2014). 

Παρ όλα αυτά η ηλεκτροκίνηση είναι μια νέα τεχνολογία στην οποία ακόμα οι χρήστες είναι 
διστακτικοί. Οι αλλαγές στις συνήθειες και στον τρόπο χρήσης σε σχέση με τα συμβατικά 
οχήματα καθυστερεί την εξάπλωσή της, με αποτέλεσμα η αγορά της ηλεκτροκίνησης να 
βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης.  

 

1.1 Θεσμικό πλαίσιο και υπάρχουσα κατάσταση 

Αναφορικά με το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σημαντικά βήματα έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια. Τον Ιανουάριο του 2013 εκδόθηκε από το ΕΚ η Πρόταση για 
Οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (COM 2013/18) (24.1.2013). 
Τα κύρια σημεία της περιλαμβάνουν τον ορισμό του σημείου επαναφόρτισης ως «διεπαφή, 
ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να ανταλλάξει τη μπαταρία ενός 
ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά.», τον ορισμό του ηλεκτρικού οχήματος ως «μηχανοκίνητο 
όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία 
μη περιφερειακή ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό 
επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται 
εξωτερικά.» και τον διαχωρισμό των σημείων επαναφόρτισης σε 2 κατηγορίες: «σημείο 
επαναφόρτισης κανονικής ισχύος» και «σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος». 

Σε ελληνικό επίπεδο, αρκετοί φορείς έχουν υποστηρίξει την ανάπτυξη των Η/Ο. Στα πλαίσια 
αποσαφήνισης και οριοθέτησης του πλαισίου υποδομών φόρτισης H/O, η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ) κατέθεσε στις αρχές του 2014 πρόταση  αναφορικά με την κατασκευή και 
λειτουργία των υποδομών φόρτισης Η/Ο και την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των 
υποδομών φόρτισης Η/Ο και κυρίως όσον αφορά την τροποποίηση του Ν.4001/2011, την 
οποία έθεσε σε δημόσια διαβούλευση. 

Επίσης με μία σειρά από νόμους εισήχθηκε η έννοια του φυσικού η νομικού προσώπου που 
προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια, με σκοπό την παροχή της ως υπηρεσία φόρτισης 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Ν.4277/2014) και ο όρος του «Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών 
Φόρτισης Η/Ο» (Ν.4277/2014 αρ.53 παρ. 2). Ακόμα, σύμφωνα με το αρ. 53 παρ. 3 του ίδιου 
νόμου εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής 
ενέργειας οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο. Με  τη  διάταξη  αυτή  οι  
Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο δεν θα αντιμετωπίζονται ως προμηθευτές  
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ηλεκτρικής  ενέργειας,  αλλά  ως  ενδιάμεσοι  φορείς  που έχουν ως σκοπό τη μεταπώλησή 
της. Ακόμα καταργήθηκε ο φόρος πολυτελείας για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα (Ν.4211/2013 
αρ.6) και με τον Ν.4233/2014 αρ.15 επιτρέπεται η έκδοση άδειας λειτουργίας για την 
εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση πρατήρια 
παροχής καυσίμων και ενέργειας, με τη ρύθμιση αυτή να αφορά επίσης υφιστάμενους ή υπό 
αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, υφιστάμενα ή υπό 
αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων, καθώς και στα δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ. 

Σε επίπεδο μελετών και εφαρμογών ανάπτυξης δικτύων ηλεκτροκίνησης, η διεθνή 
βιβλιογραφία έχει να παραθέσει πλήθος εκθέσεων, σχετικά με την ανάπτυξη και βιωσιμότητα 
των δικτύων ηλεκτροκίνησης. Σε πρακτικό επίπεδο σε αρκετές χώρες της Ευρώπης (Αγγλία, 
Ολλανδία, Βέλγιο) αλλά στις ΗΠΑ, ήδη εμφανίζονται τα πρώτα δίκτυα ηλεκτροκίνησης, τα 
οποία επιτρέπουν να παρατηρηθούν με πραγματικά πια δεδομένα οι συνήθειες των 
καταναλωτών, η ανάγκες των Η/Ο για φόρτιση, η εμβέλεια που αυτά κινούνται στα πλαίσια 
του δικτύου φόρτισης, κ.α  (ενδεικτικά βλ. βιβλιογραφία).  

Σε ελληνικό επίπεδο, τόσο το Υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ, 2012) όσο και το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛΙΝΗΟ, 2009)  έχουν συντάξει μελέτες 
για τη διάδοση των αυτοκίνητων νέας τεχνολογίας στην ελληνική αγορά και για τους τρόπους 
ανάπτυξης και διείσδυσης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων στην Ελλάδα.  

Σε αυτές παρουσιάζονται τα απαραίτητα κίνητρα για τη διείσδυση των Η/Ο, οι επιπτώσεις σε 
ενεργειακό και περιβαλλοντικό επίπεδο, αλλά και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που 
δημιουργούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των χρηστών Η/Ο. Τέλος αναφέρονται 
και σενάρια διείσδυσης Η/Ο και υβριδικών οχημάτων για την περίοδο 2011-2020. Η μελέτη 
του ΥΠΕΚΑ λαμβάνοντας υπ’ όψη της και αντίστοιχες μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
υπολογίζει τον αριθμό των κυκλοφορούντων Η/Ο για το 2020 σε περίπου 32.000 οχήματα 
(ΒEV – Battery Electric Vehicles) θέτοντας στάθμη διείσδυσης των Η/Ο της τάξης του 0,5% 
για το συγκεκριμένο έτος. Αντίστοιχα η μελέτη του ΕΛΙΝΗΟ, λαμβάνοντας υπ’ όψη της τη 
διεθνή βιβλιογραφία, παρουσιάζει τρία σενάρια σύμφωνα με τα οποία ο αριθμός των 
κυκλοφορούντων Η/Ο για το 2020 θα ανέλθει στα επίπεδα των 24.000 Η/Ο για το 
συντηρητικό σενάριο, σε 53.000 για το ρεαλιστικό και σχεδόν σε 98.000 για το αισιόδοξο 
σενάριο αντίστοιχα.  

 

1.2 Στόχος της μελέτης 

Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση του κόστους και της 
βιωσιμότητας επενδύσεων που αφορούν την ανάπτυξη δικτύου φόρτισης Ηλεκτρικών 
Οχημάτων στην Ελλάδα. Τα στοιχεία που παρουσιάζει είναι ενδεικτικά και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως οδηγός και σημείο αναφοράς, για οποιονδήποτε φορέα, οργανισμό και 
κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάπτυξη δικτύων ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα στα πλαίσια 
υποστήριξης και προώθησης της εγκατάστασης υποστηρικτικών υποδομών Η/Ο.  
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2. Ανάλυση της αγοράς επιβατηγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα έως το 2020 

 

2.1 Η αγορά επιβατηγών οχημάτων έως σήμερα 

Παρ’ ότι την τελευταία 15ετία η αγορά του αυτοκινήτου γνώριζε μεγάλη ανάπτυξη, τα 
τελευταία χρόνια οι ρυθμοί πωλήσεων έχουν μειωθεί δραματικά και η αγορά του 
αυτοκινήτου έχει συρρικνωθεί. 

Από τα στοιχεία που διαθέτουν η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ, 2014) και ο 
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ, 2014), είναι εμφανής μια 
σημαντική κάμψη των πωλήσεων τα τελευταία χρόνια.  

Αναλυτικά, από το 1999 έως το 2007 οι ετήσιες πωλήσεις επιβατηγών αυτοκινήτων, 
καινούργιων και μεταχειρισμένων, κυμαίνονταν σταθερά πάνω από 250.000 με ορισμένες 
χρονιές να ξεπερνούν και τις 300.000 μονάδες. 

Από το 2007 και μετά, σημειώνεται μια ραγδαία μείωση των πωλήσεων από 300.000 
οχήματα το 2007 σε  σχεδόν 60.000 το 2012 και 2013 αντίστοιχα. Για το 2009 σημειώθηκε 
ετήσια μείωση πωλήσεων της τάξης του 17%, το 2010 η μείωση αυτή αυξήθηκε σε 37% σε 
σχέση με τις πωλήσεις του 2009, το 2011 μείωσή ήταν της τάξης του 30% και το 2012 40 % 
αντίστοιχα.  

2.1.2 Η αγορά των πολυτελών και υβριδικών αυτοκινήτων 

Οι κατηγορίες των αυτοκινήτων που θεωρούνται «συμπληρωματικά» ή «υποκατάστατα» των 
Η/Ο, σε σχέση με την τιμή, την ποιότητα του οχήματος και τα εισοδηματικά κριτήρια των 
υποψήφιων πελατών σε αυτή την μελέτη, είναι οι κατά ΣΕΑΑ κατηγορίες D,Ε,F,G,4X4 
ATV, 4X4 SUV, και Sp Coupe. Οι πωλήσεις των συγκεκριμένων κατηγοριών ακολουθούν 
περίπου την τάση της αγοράς. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρωτικές πωλήσεις όλων αυτών των 
κατηγοριών αθροιστικά παρουσιάζουν πολύ μεγάλη μείωση των πωλήσεων ανά έτος από το 
2010 (-60%) έως το 2012 (-50%). Το μερίδιο της αγοράς όλων αυτών των κατηγοριών 
συγκεντρωτικά από το 2009 και μετά παρουσιάζει επίσης σημαντική μείωση. Από 25% που 
ήταν την προηγούμενη πενταετία (2005-2010) μειώνεται συνεχώς για να φτάσει περίπου στο 
10% το 2013.  

 

2.2 Σενάρια συνολικής ζήτησης επιβατικών σχημάτων Ι.Χ. και Δ.Χ. έως το 2020 

Για την πρόβλεψη του αριθμού των Η/Ο έως το 2020, λήφθηκαν υπ’ όψη οι μελέτες του 
ΥΠΕΚΑ (2012) και του ΕΛΙΝΗΟ (2009), που αφορούν τον αριθμό των Η/Ο και τον 
συνολικό αριθμό κυκλοφορούντων οχημάτων για το 2020. Στην συνέχεια λαμβάνοντας υπ’ 
όψη την επιβράδυνση των οικονομικών μεγεθών της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την 
ραγδαία συρρίκνωση της αγοράς των επιβατηγών οχημάτων όπως φαίνεται από τα στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν δύο σενάρια συνολικής 
ζήτησης επιβατηγών οχημάτων.  

2.2.1 Α’ Σενάριο (Ήπιο) 

Στο πρώτο σενάριο (ήπιο), γίνεται η υπόθεση ότι η αξιοσημείωτη πτώση των πωλήσεων που 
έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια και η γενικότερη οικονομική ύφεση θα επιδράσει 
σημαντικά στις πωλήσεις μέχρι και 2020 και η αύξηση των πωλήσεων θα συνεχίσει να 
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κινείται σε χαμηλά επίπεδα της τάξης του 0.5%-2% ανά έτος έως το 2017 και 4%-8% για το 
2018 έως το 2020. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο αριθμός των κυκλοφορούντων οχημάτων το 
2020 θα πλησιάζει τα 6.000.000 με τις ετήσιες πωλήσεις να παραμένουν στα χαμηλά επίπεδα 
της τελευταίας 3ετίας (2012-2014) και να κυμαίνονται από 65.000 έως και περίπου 80.000 
οχήματα ανά έτος.  

2.2.2 Β’ Σενάριο (Αισιόδοξο) 

Στο δεύτερο σενάριο (αισιόδοξο), γίνεται η υπόθεση ότι η αγορά των αυτοκινήτων θα 
ανακάμψει γρηγορότερα, με τις πωλήσεις να αυξάνονται με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό και τον 
συνολικό αριθμό οχημάτων το 2020 να φτάνει τα 6.300.000. Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση,  
η ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων κυμαίνεται από 3%-20% ανά έτος έως το 2017, ενώ για 
τα έτη 2018-2020 ο ρυθμός αύξησης των ετήσιων πωλήσεων αυξάνεται ακόμα περισσότερο 
και κυμαίνεται από 25% έως 40% αγγίζοντας τις ετήσιες πωλήσεις της περιόδου 2009-2011 
(150.000 - 200.000 οχήματα ανά έτος για τα έτη 2019-2020).  

2.2.3 Εκτίμηση πωλήσεων των πολυτελών και υβριδικών αυτοκινήτων  

Όσον αφορά τις μελλοντικές πωλήσεις των αυτοκινήτων που θεωρούνται «συμπληρωματικά» 
ή «υποκατάστατα» των Η/Ο, εάν επαληθευτεί το ήπιο σενάριο ανάπτυξης η συγκεντρωτική 
αυτή κατηγορία αναμένεται να ακολουθήσει αντίστοιχη τάση, χωρίς σημαντική αύξηση των 
πωλήσεων και με το ποσοστό της ως «Συγκεντρωτική Κατηγορία» να παραμένει περίπου ίδιο 
με αυτό που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.  

Οι ετήσιες πωλήσεις σε αυτό το σενάριο από περίπου 6.500 το 2014 με μερίδιο αγοράς 10% 
αναμένεται να φτάσουν τις 10.500 το 2020 με το μερίδιο αγοράς να κυμαίνεται στο 13%. Για 
το αισιόδοξο σενάριο πρόβλεψης του συνόλου της αγοράς αυτοκινήτων, όπου οι συνολικές 
πωλήσεις έως το 2020 αυξάνονται σημαντικά, το μερίδιο αγοράς της συγκεντρωτικής 
κατηγορίας αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική αύξηση φτάνοντας το 2020 τις 51.000 
πωλήσεις που θα αντιστοιχεί στο 22% των συνολικών ετήσιων πωλήσεων.  

 

2.3 Σενάρια διείσδυσης Η/Ο  

Ως βάση για την εκτίμηση του αριθμού των Η/Ο έως το 2020, χρησιμοποιήθηκε η εκτίμηση 
πωλήσεων οχημάτων που θεωρούνται συμπληρωματικά ή υποκατάστατα, όπως περιγράφηκε 
στην παραπάνω ενότητα. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την επιβράδυνση των οικονομικών μεγεθών, 
την συρρίκνωση της αγοράς των επιβατηγών οχημάτων, αλλά και την πορεία που έχουν μέχρι 
σήμερα τα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα που έχουν κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά, 
σχεδιάστηκαν τα παρακάτω σενάρια που αφορούν την πρόβλεψη για τον αριθμό των 
κυκλοφορούντων Η/Ο έως το 2020 στην Ελλάδα.  

2.3.1 Ήπιο σενάριο διείσδυσης Η/Ο 

Αυτό το σενάριο ακολουθεί το ήπιο σενάριο συνολικής ζήτησης οχημάτων για το 2020 (βλ 
2.2.1) με την αγορά αυτοκινήτου να παραμένει σε ύφεση και τη «συγκεντρωτική κατηγορία» 
οχημάτων από όπου και θα προέλθουν οι πωλήσεις των Η/Ο να διατηρεί μερίδιο αγοράς 
κοντά στο 10-13% ανά έτος. Υπό αυτές τις συνθήκες το ποσοστό ετήσιων πωλήσεων των 
Η/Ο υπολογίζεται σε 2-3% επί των πωλήσεων της συγκεντρωτικής κατηγορίας για τα έτη 
2015-2016 και αυξανόμενο σταθερά φτάνει έως και 7% για το 2020.  
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Το ποσοστό των Η/Ο επί του συνόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων από 0,001% που είναι 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στα τέλη του 2014, υπολογίζεται να αυξηθεί σε 0,012% το 
2017 και να φτάσει το 0,04% το 2020, με τον συνολικό αριθμό κυκλοφορούντων Η/Ο να 
φτάνει το 2020 λίγο πάνω από τα 2.400 οχήματα.  

2.3.2 Αισιόδοξο σενάριο διείσδυσης Η/Ο 

Αυτό το σενάριο, ακολουθεί το αισιόδοξο σενάριο συνολικής ζήτησης οχημάτων για το 2020 
με την αγορά αυτοκινήτου να ανακάμπτει και τη «συγκεντρωτική κατηγορία» οχημάτων να 
αυξάνει το μερίδιο αγοράς από 10% το 2014 σε 22% το 2020 (βλ. 2.2.2).  

Υπό αυτές τις συνθήκες το ποσοστό των Η/Ο επί του συνόλου των κυκλοφορούντων 
οχημάτων από 0,001%, που είναι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία στο τέλος του 2014, 
υπολογίζεται να αυξηθεί σε 0,026% το 2017 και να φτάσει το 0,19% το 2020, με τον 
συνολικό αριθμό κυκλοφορούντων Η/Ο να φτάνει σχεδόν τα 12.500 οχήματα το 2020. 

2.3.3 Αισιόδοξο Σενάριο Με Αυξημένη Διείσδυση Η/Ο 

Τέλος εξετάζεται το προηγούμενο σενάριο με αυξημένο ποσοστό διείσδυσης Η/Ο επί της 
Συγκεντρωτικής Κατηγορίας. Σε αυτό, το ποσοστό των Η/Ο επί του συνόλου των 
κυκλοφορούντων οχημάτων φτάνει σχεδόν το 0,3% το 2020, με τον συνολικό αριθμό 
κυκλοφορούντων Η/Ο να φτάνει πάνω από 18.500 οχήματα το 2020. 

 
 

Πίνακας 1: Σύνοψη σεναρίων πρόβλεψης για τον αριθμό των Η/Ο έως το 2020 
 

Σενάρια Ζήτησης Επιβατηγών 
Οχημάτων ΙΧ και ΔΧ έως το 2020 

Ήπιο Αισιόδοξο Αισιόδοξο 

Αριθμός Κυκλοφορούντων επιβατηγών 
οχημάτων το 2020 

5.871.627 6.294.780 6.294.780 

Μερίδιο Αγοράς της Συγκεντρωτικής 
Κατηγορίας το 2020 

13% 22% 22% 

Σενάρια κυκλοφορίας Η/Ο Α 
(Ήπιο) 

Β 
(Αισιόδοξο) 

Β+ 
(Αισιόδοξο με 

αυξημένη διείσδυση 
Η/Ο) 

Ποσοστό Η/Ο επί της Συγκεντρωτικής 
κατηγορίας το 2020 

7% 12% 18% 

Αριθμός Κυκλοφορούντων Η/Ο το 
2020 

2415 12431 18619 

Μερίδιο Αγοράς Η/Ο επί των 
συνολικών ετήσιων πωλήσεων 
επιβατηγών οχημάτων το 2020 

1% 2,64% 4% 

Ποσοστό Η/Ο επί του συνόλου των 
κυκλοφορούντων οχημάτων το 2020 

0,04% 0,2% 0,3% 
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3. Κόστος σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

 
Η έρευνα για το κόστος του εξοπλισμού φόρτισης Η/Ο βασίστηκε στην επικοινωνία με 
εξειδικευμένες εταιρίες του κλάδου. σε στοιχεία που είναι διαθέσιμα στην βιβλιογραφία και 
από ήδη εγκατεστημένα συστήματα σε διάφορες χώρες. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία από χώρες 
του εξωτερικού δεν κρίνονται απολύτως συγκρίσιμα, καθώς η ηλεκτροκίνηση σε άλλες χώρες 
είναι σε πιο ώριμο στάδιο και τα οικονομικά μεγέθη παραγωγής, διάθεσης και εγκατάστασης 
σταθμών φόρτισης είναι διαφορετικά για κάθε χώρα.  

Για την αποτελεσματικότερη και εγκυρότερη συλλογή των πληροφοριών που αφορούν την 
εγκατάσταση εξοπλισμού φόρτισης στην Ελλάδα συντάχθηκε κατάλληλο ερωτηματολόγιο, 
το οποίο επικοινωνήθηκε σε εξειδικευμένες εταιρίες με σκοπό την συλλογή πληροφοριών 
που αφορούν το κόστος σταθμών φόρτισης Η/Ο. Επιπρόσθετα, έγιναν συναντήσεις με 
εξειδικευμένους επαγγελματίες του κλάδου προκειμένου να αντληθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα και εγκυρότερα στοιχεία που αφορούν το κόστος αυτού του εξοπλισμού. 

  

3.1 Ανάλυση κόστους 

Το συνολικό κόστος του σταθμού φόρτισης που εξετάζεται σε αυτή την μελέτη Η/Ο 
περιλαμβάνει όχι μόνο το κόστος αγοράς του φορτιστή αλλά αρκετές ακόμα υποκατηγορίες 
οι οποίες είναι συνήθως απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία, ειδικά ενός δημόσιου 
σημείου φόρτισης. 

Οι βασικότερες από αυτές τις κατηγορίες κόστους που κρίθηκαν σημαντικές και 
περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κόστους σημείων φόρτισης αυτής της μελέτης είναι : 

 Κόστος τεχνικού εξοπλισμού 
 Κόστος συμπληρωματικού/βοηθητικού τεχνικού εξοπλισμού 
 Κόστος εγκατάστασης 
 Κόστος μεταφοράς 
 Κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 
 Κόστος μελετών 
 Κόστος συντήρησης 

 

3.2 Σταθμοί φόρτισης Level-2  

Σύμφωνα με την σχετική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, το συνολικό μέσο κόστος για έναν 
φορτιστή Level 2, ικανό για φόρτιση από Mode 1 έως και Mode 3, κυμαίνεται από 12.000€ 
έως 22.000€. Για αντίστοιχο φορτιστή που προορίζεται για τοποθέτηση σε τοίχο (Wall 
Mount) τα ενδεικτικά κόστη μειώνονται κατά 15-25%.  

Tο μεγαλύτερο ποσοστό του κόστους για φορτιστή Level-2 αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό του 
σταθμού φόρτισης ή τον συμπληρωματικό τεχνικό εξοπλισμό που μπορεί να απαιτείται για 
την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού. (π.χ. φωτισμός, σήμανση, πινακίδες και 
μεταλλικές κατασκευές). Οι δύο αυτές κατηγορίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% με 80% 
του συνολικού κόστους.  

Παρακάτω (Πίνακας 2) παρουσιάζεται το ενδεικτικό εύρος για κάθε επιμέρους κόστος για 
φορτιστή Level-2. 
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Πίνακας 2: Επιμέρους κόστη για φορτιστή Level-2 
 

Κόστος τεχνικού εξοπλισμού 40-55% 

Κόστος συμπληρωματικού/βοηθητικού τεχνικού εξοπλισμού 20-22% 

Κόστος εγκατάστασης 7-9% 

Κόστος μεταφοράς 3-4% 

Κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 7-14% 

Κόστος συντήρησης 7-9% 

 
 

Για φορτιστές Level-2 το μέσο κόστος υπολογίστηκε σε 17.000€, ενώ το ελάχιστο και το 
μέγιστο μέσο κόστος που εντοπίστηκε για Level-2 φορτιστές αποκλίνει κατά 30%, ποσοστό 
που είναι αρκετά σημαντικό και μπορεί να επηρεάσει πολύ τν βιωσιμότητα μιας επένδυσης. 
Κατά την έρευνα αγοράς παρατηρήθηκαν επίσης ελάχιστα κατώτατα κόστη για Level-2 
φορτιστές που πλησιάζουν το -40% του μέσου κόστους.  

 

3.3 Σταθμοί φόρτισης Level-3  

Όσον αφορά ταχυφορτιστές  Level-3, για φόρτιση σε επίπεδα Mode 3 και Mode 4, το μέσο 
κόστος κυμαίνεται από 33.000€ έως 42.000€. Πρέπει να τονιστεί ότι αναλόγως του 
εξοπλισμού, του αριθμού και των τύπων των υποδοχών φόρτισης και των δυνατοτήτων που 
προσφέρει ο κάθε φορτιστής, οι τιμές κυμαίνονται σημαντικά. Η έρευνα αγοράς που 
διεξήχθη, σε συνδυασμό με την επικοινωνία με εξειδικευμένες εταιρίες εντόπισε τιμές που 
ξεκινούν από 26.000€ και αφορούν κυρίως φορτιστές με μία υποδοχή φόρτισης και αναλόγως 
του επιπλέον εξοπλισμού, των υποδοχών/τύπων φόρτισης και των επιπλέων παροχών 
φτάνουν έως και 56.000€ (φορτιστές είτε με μία υποδοχή Mode 3 και μία Mode 4, είτε με 2 
υποδοχές Mode 4). 

Σε αυτό το επίπεδο φόρτισης, το κόστος του τεχνικού εξοπλισμού φόρτισης είναι κυρίαρχο 
και κυμαίνεται από 60 έως 70% του συνολικού κόστους. Η ταχεία φόρτιση που επιτυγχάνεται 
με αυτούς τους φορτιστές απαιτεί σημαντικό ηλεκτρολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 
προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά οι υψηλές τάσεις του ρεύματος και τα μεγάλα 
ποσά ισχύος που απαιτούνται για την ταχυφόρτιση. Παρακάτω (Πίνακας 3) παρουσιάζεται 
ενδεικτικό εύρος για κάθε επιμέρους κόστος.  

Για τους φορτιστές Level-3 με μέσο κόστος 37.500€ οι τιμές φαίνεται να είναι πιο 
συγκεντρωμένες γύρω από το μέσο κόστος, καθώς το ανώτερο και το κατώτατο μέσο κόστος 
αποκλίνουν μόνο κατά 12%. Παρ’ όλα αυτά παρατηρήθηκαν και εδώ ακραία κόστη που 
φτάνουν το -30 % ή το +48% αντίστοιχα. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κατά την έρευνα 
αγοράς στα πλαίσια αυτής της μελέτης παρατηρήθηκαν τιμές για φορτιστές πολύ κάτω από 
το μέσο ενδεικτικό κόστος αυτής της μελέτης, οι οποίοι όμως προορίζονται για εγκατάσταση 
σε κλειστούς φυλασσόμενους χώρους ή/και ιδιωτικούς χώρους. Οι τιμές για αυτούς τους 
φορτιστές μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερες από τα κόστη που εμφανίζονται στη μελέτη 
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(ξεπερνούν το 60%). Ωστόσο, η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει σε φορτιστές σε δημόσια 
σημεία πρόσβασης και έτσι στοιχεία που αφορούν φορτιστές ιδιωτικής χρήσης δεν 
ενσωματώθηκαν.  

 

 

Πίνακας 3: Επιμέρους κόστη για φορτιστή Level-3 

 

Κόστος τεχνικού εξοπλισμού 62-72% 

Κόστος συμπληρωματικού/βοηθητικού τεχνικού εξοπλισμού  

(φωτισμός, σήμανση και πινακίδες, μεταλλικές κατασκευές, κλπ) 
8-10% 

Κόστος εγκατάστασης 4-5% 

Κόστος μεταφοράς 2,5-3.5% 

Κόστος μελετών 1-2% 

Κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου 5-9% 

Κόστος συντήρησης 5-7% 

 
 

3.4 Παράγοντες που διαφοροποιούν το κόστος 

Στη διαδικασία εκτίμησης του κόστους για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων φορτιστών 
Η/Ο είναι απαραίτητο να ληφθούν υπ’ όψη και αρκετοί παράγοντες που μεταβάλουν 
σημαντικά το τελικό κόστος. Το επίπεδο φόρτισης είναι προφανώς ένας καθοριστικός 
παράγοντας προσδιορισμού του τελικού κόστους, καθώς απαιτούνται διαφορετικές 
ηλεκτρομηχανολογικές διατάξεις και διαφορετική μέθοδος κατασκευής για κάθε επίπεδο 
(Level) φορτιστή. Το κόστος, αναλόγως του εξοπλισμού που θα επιλεχθεί και των 
δυνατοτήτων που παρέχει ο φορτιστής, κυμαίνεται σημαντικά. 

Επιπρόσθετα, δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν το τελικό κόστος 
είναι η απόσταση από το σημείο ηλεκτροδότησης και τα συμπληρωματικά έργα στήριξης, 
προστασίας, και αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου που θα απαιτηθούν γύρω από τον 
σταθμό.  

Από στοιχεία που συλλέχθηκαν, το ενδεικτικό κόστος εγκατάστασης κυμαίνεται από 1.000€ 
έως 2.000€ για φορτιστές Level-2 και από 1.000€ έως 3.000€ για ταχυφορτιστές Level-3, 
μπορεί όμως να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα εάν υπάρξει θέμα απόστασης από το σημείο 
ηλεκτροδότησης.  

Επίσης, αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία ότι ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει 
το κόστος του σταθμού φόρτισης είναι η παροχή ελεύθερης πρόσβαση για φόρτιση ή μερικώς 
ελεγχόμενης/περιορισμένης. Οι σταθμοί που παρέχουν ελεγχόμενη πρόσβαση (με κωδικούς, 
κάρτες αναγνώρισης, κλπ) φαίνεται να έχουν πολύ υψηλότερο κόστος από τους φορτιστές με 
ελεύθερη πρόσβαση (Transport for London, 2010). Ενδεικτικά, αναφέρονται κόστη για 
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σταθμούς φόρτισης περιορισμένης πρόσβασης με εύρος 7.000-9.000£ ενώ οι αντίστοιχοι 
σταθμοί φόρτισης με ελεύθερη πρόσβαση κινούνται σε τιμές από 1.300 έως 1.800£.  

Οι προδιαγραφές που απαιτούνται για τα σημεία φόρτισης σε δημόσιο χώρο σε επίπεδο 
κατασκευής, ασφάλειας, διαχείρισης και ελέγχου, ανεβάζουν σημαντικά το κόστος. Το 
γεγονός αυτό πρέπει να ληφθεί σημαντικά υπ’ όψη κατά τον στρατηγικό σχεδιασμό για την 
ανάπτυξη δικτύων φόρτισης.  

 

4. Σενάρια βιωσιμότητας των σταθμών φόρτισης 

 
Προκειμένου να υπολογιστεί η βιωσιμότητα δικτύων φόρτισης Η/Ο δημόσιας πρόσβασης 
εξετάζονται  δύο ενδεικτικά βασικά σενάρια: 

a) Δημιουργία μιας επιχείρησης που θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει ένα δίκτυο 9 
σταθμών φόρτισης στο λεκανοπέδιο της Αττικής.  
b) Εγκατάσταση από μία ήδη υπάρχουσα επιχείρηση ενός σταθμού/σημείου φόρτισης. 

 

4.1 Βιωσιμότητα δικτύου 9 σταθμών φόρτισης Η/Ο  

Για τον σκοπό του πρώτου σεναρίου, δημιουργήθηκε ένα υπόδειγμα δικτύου 9 φορτιστών 
ημιταχείας και ταχείας φόρτισης παίρνοντας ως ενδεικτική πόλη εγκατάστασης την Αθήνα, (4 
φορτιστές  Level-2 και 5 φορτιστές Level-3), τοποθετημένων έτσι ώστε να καλύπτουν όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερη έκταση στο λεκανοπέδιο.  

H επιλογή του αριθμού των σημείων φόρτισης έγινε με στόχο να δημιουργηθεί ένα δίκτυο 
φόρτισης Η/Ο ικανό να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται μέσα στα όρια της Αθήνας. Στόχος είναι όχι μόνο να καλυφθεί η ανάγκη για 
φόρτιση, όταν ο κάτοχος του οχήματος βρεθεί κοντά σε κάποιο σημείο φόρτισης, αλλά να 
προτρέψει τον χρήστη του Η/Ο να κυκλοφορήσει ελεύθερα στην πόλη, απαλλάσσοντας τον 
από το άγχος της περιορισμένης αυτονομίας και της περιορισμένης παροχής ανεφοδιασμού.  

Προκειμένου να αξιολογηθούν οι ταμειακές ροές και η βιωσιμότητα του επενδυτικού 
σχεδίου, λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω: αρχικό κόστος επένδυσης (αγορά εξοπλισμού), 
και τα λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσία, ενοίκια, έξοδα συντήρησης, κλπ). Επίσης, θεωρήθηκε 
ότι μέρος του απαιτούμενου κεφαλαίου (30%) θα προέλθει από ίδια κεφάλαια, ένα μέρος θα 
προέλθει από δανεισμό (35%) με περίοδο αποπληρωμής του δανείου τα 15 έτη και το 
υπόλοιπο (35%) από επιχορήγηση. Η αξιολόγηση της επένδυσης έγινε με επιτόκιο δανεισμού 
8%, το κόστος των ιδίων κεφαλαίων ορίστηκε στο 7%, ο συντελεστής φορολογίας ορίστηκε 
στο 20% και για την απόσβεση του εξοπλισμού έχει υπολογιστεί μέσος συντελεστής 
απόσβεσης για όλα τα πάγια 12,5%. Ως τιμές χρέωσης φόρτισης χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές 
φόρτισης που υπάρχουν στην Αθήνα το 2014 για φόρτιση Η/Ο σε συγκεκριμένα 
φυλασσόμενα ή στεγασμένα σημεία. Επίσης όλα τα μεγέθη έχουν υπολογιστεί σε σταθερές 
τιμές και θεωρείται ότι η επίδραση του πληθωρισμού έχει ίδια επίδραση σε όλα τα μεγέθη.  

4.1.1 Κόστη και λειτουργικά έξοδα 

Για τις ανάγκες προσδιορισμού του κόστους των φορτιστών χρησιμοποιήθηκε το μέσο 
ενδεικτικό κόστος που προκύπτει ως συνισταμένη του μέσου ελάχιστου και μέσου μέγιστου 
κόστους, αλλά επίσης εξετάστηκαν και τα σενάρια κοντά στο ελάχιστο και μέγιστο μέσου 



- 11 - 
 
 
 
 

κόστους. Σε σύνολο 9 φορτιστών Η/Ο, το κόστος για 4 Level-2 φορτιστές δημόσιας φόρτισης  
ανέρχεται σε 68.000€ (μέσο κόστος για έναν Level-2 φορτιστή 17.000€). Το κόστος για τους 
υπόλοιπους 5 Level-3 φορτιστές ανέρχεται σε 187.500€ (μέσο κόστος για έναν Level-3 
φορτιστή 37.500€). Το συνολικό κόστος για την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού 
φόρτισης ανέρχεται σε 255.500€.  

Καθώς το σενάριο αυτό αφορά την ίδρυση και λειτουργία αυτόνομης επιχείρησης για την 
παροχή των υπηρεσιών φόρτισης, τα συνολικά λειτουργικά κόστη ανά έτος για τη 
συγκεκριμένη επένδυση υπολογίστηκαν σε σχεδόν 60.000€/έτος και περιλαμβάνουν 
μισθώματα/ενοίκια, έξοδα συντήρησης, ασφάλιστρα παγίων, δαπάνες δικαιωμάτων 
(τεχνογνωσία, κλπ), διάφορα τέλη αλλά και χρηματοοικονομικές δαπάνες, νομικά έξοδα και 
ελάχιστα έξοδα προώθησης και διαφήμισης (βλ. Παράρτημα «Ανάλυση προϋπολογισμού της 
επένδυσης»). 

4.1.2 Έσοδα από τη χρήση των φορτιστών 

Τα έσοδα από τη χρήση των φορτιστών εξαρτώνται από τρεις σημαντικούς παράγοντες οι 
οποίοι αναλύονται παρακάτω. Την τιμή φόρτισης, τον χρόνο (διάρκεια) που επιλέγει ο 
καταναλωτής να φορτίσει το όχημά του στον δημόσιο φορτιστή, καθώς και οι καταναλωτικές 
συνήθειες που διαμορφώνονται όσον αφορά την αγορά φόρτισης και καθορίζουν το πόσο 
συχνά ο χρήσης επιλέγει τα δημόσια σημεία φόρτισης έναντι των ιδιωτικών (οικιακών) 
λύσεων.  

Προσδιορισμός Τιμών Φόρτισης 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη έχουν ληφθεί υπ’ όψη οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή 
στην ελληνική αγορά για φόρτιση Η/Ο. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι τιμές αυτές 
θεωρείται ότι αυξάνονται με την επίδραση του πληθωρισμού ο οποίος έχει αντίστοιχη 
επιρροή και σε όλα τα υπόλοιπα μεγέθη. Η σύγκριση τιμών φόρτισης με δίκτυα της Αμερικής 
ή της υπόλοιπης Ευρώπης και η χρήση των δεδομένων αυτών για την εκτίμηση των 
μελλοντικών τιμών φόρτισης στην Ελλάδα αποφεύχθηκε για αρκετούς λόγους. Ενδεικτικά: 

 Tα δίκτυα ηλεκτροκίνησης που υπάρχουν σε άλλες χώρες είναι ανεπτυγμένα σε πολύ 
μεγαλύτερο βαθμό καθιστώντας τη σύγκριση δύσκολη.  

 Αντίστοιχα ανεπτυγμένη σε άλλες χώρες και πολύ διαφορετική από την Ελλάδα είναι και 
η εκπαίδευση και η διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης σε θέματα ηλεκτροκίνησης, 
γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την τιμή φόρτισης.  

 Η χρέωση της φόρτισης θεωρήκε ότι επηρεάζεται σημαντικά σε κάθε χώρα από ένα 
σύνολο παραγόντων που περιλαμβάνουν το μέσο εισόδημα, αλλά και ένα υποσύνολο 
σχετικών/συγγενικών προϊόντων όπως την τιμή της ενέργειας, την τιμή του ηλεκτρισμού, 
την τιμή ανταγωνιστικών προιόντων (καύσιμα και οχήματα), κλπ τα οποία σε κάθε χώρα 
προσδιορίζονται διαφορετικά. Συνεπώς, δεν είναι δυνατή η σύγκριση και η αντιστοιχία 
στα πλαίσια αυτής της μελέτης των τιμών φόρτισης ώστε να εξαχθούν εκτιμήσεις για την 
μελλοντική τιμή φόρτισης Η/Ο.      

Έτσι, οι τιμές για φόρτιση σε Level-2 φορτιστή διαμορφώνονται σε περίπου 1€ για φόρτιση 
μισής ώρας, 1,4 € για φόρτιση 1 ώρας, 2,3€ για δίωρη φόρτιση και 3,2€ για τρίωρη φόρτιση. 
Αντίστοιχα για φόρτιση σε Level-3 φορτιστές οι τιμές διαμορφώνονται σε περίπου 3,5€ για 
πεντάλεπτη φόρτιση, 4,5€ για δεκάλεπτη φόρτιση, 5,7€ και 6,7€ για δεκαπέντε και είκοσι 
λεπτά φόρτισης αντίστοιχα.  
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Χρονική Κατανομή φορτίσεων 

Προκειμένου να υπολογιστούν τα έσοδα από τις υπηρεσίες φόρτισης ακολουθήθηκε το 
μοντέλο της χρονοχρέωσης. Για τους Level-2 φορτιστές θεωρήθηκε ότι το 15% των 
συνολικών φορτίσεων είναι για 30 λεπτά, 30% αφορά φορτίσεις για μία ώρα και επίσης 30% 
για δύο ώρες και 15% για τρεις ώρες. Τέλος υπάρχει και ένα 10% που επιλέγει εφάπαξ 
χρέωση για απεριόριστη φόρτιση εντός ενός έτους.  Για τους ταχυφορτιστές Level-3, 30%  
αφορά φορτίσεις 5 λεπτών, 40% 10λεπτών και 20% 15 λεπτών και μικρό ποσοστό επιλέγει 
εφάπαξ χρέωση για απεριόριστη φόρτιση εντός ενός έτους 

Ποσοστό χρήσης των σταθμών φόρτισης και έσοδα από τη χρήση 

Ο αριθμός των κυκλοφορούντων Η/Ο στην Ελλάδα σήμερα, οι προβλέψεις έως το 2020 αλλά 
και το αρχικό στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αγορά της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα δεν 
επιτρέπουν να υποθέσουμε ποσοστά χρήσης αντίστοιχα άλλων χωρών που έχουν αναπτύξει 
πολύ περισσότερο την ηλεκτροκίνηση. Έτσι τέθηκε ένα χαμηλότερο ποσοστό χρήσης. 

Στη μελέτη αυτή εξετάστηκαν δύο σενάρια χρήσης των 9 σημείων φόρτισης με Utilization 
rate (Ut) 20%, και 15%. Σε αυτά τα επίπεδα χρήσης οι φορτίσεις που πραγματοποιούνται από 
το σύνολο του δικτύου υπολογίστηκαν για ένα έτος σε περίπου 29.600 για ποσοστό χρήσης 
20% και σχεδόν 22.000 για ποσοστό χρήσης 15%. Τα έσοδα υπολογίζονται σε 132.000€ και 
99.000€ αντίστοιχα.  

4.1.3 Αξιολόγηση της βιωσιμότητας του δικτύου 9 σταθμών φόρτισης 

Με Ut των σημείων φόρτισης 15% σε ορίζοντα 15ετίας, ο δείκτης κάλυψης δανειακών 
υποχρεώσεων κυμαίνεται από 3,05 τον πρώτο χρόνο λειτουργίας έως και πάνω από 5, ενώ ο 
IRR είναι ίσος με 11,60%. Η παρούσα αξία είναι θετική και ίση με περίπου 195.000€, ενώ ο 
συνολικός βαθμός απόδοσης (Overall Rate of Return) της επένδυσης γίνεται θετικός (0,20) το 
10ο έτος. 

Η ανάλυση ευαισθησίας διάφορων μεταβλητών που επηρεάζουν τη βιωσιμότητα δείχνει ότι 
για μείωση του κόστους των φορτιστών κατά 16% ο IRR ανέρχεται σε 14.3%. Επίσης ο IRR 
παραμένει πάνω από το σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου για μείωση των εσόδων έως και 
17%. Για αύξηση των λειτουργικών εξόδων κατά 20% ο IRR μειώνεται στο 7,18%, με την 
καθαρή παρούσα αξία να βρίσκεται στις 75.000€ για περίοδο 15ετίας.  

 

4.2 Ανάλυση βιωσιμότητας ενός σημείου φόρτισης  

Με δεδομένη τη δυσκολία εφαρμογής ενός εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης, κυρίως 
λόγω του μικρού αριθμού κυκλοφορούντων Η/Ο αλλά και των πάγιων και λειτουργικών 
εξόδων που πρέπει να καλυφθούν, είναι χρήσιμο να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκατάστασης 
μεμονωμένων σημείων φόρτισης από ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. 
 
Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης προσέγγισης είναι αρκετά: 

a) Ελάχιστα λειτουργικά έξοδα 
b) Μειωμένα έξοδα εγκατάστασης, συμπληρωματικού εξοπλισμού, διαμόρφωσης 

περιβάλλοντα χώρου 
c) Συνδυασμός φόρτισης αυτοκινήτου με άλλες δραστηριότητες του οδηγού  
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Όσον αφορά τα κόστη, εφόσον θεωρείται ότι υπάρχει ήδη επιχείρηση, τα επιπλέον 
λειτουργικά έξοδα για τη συντήρηση και λειτουργία του φορτιστή (ενοίκια μισθοδοσία, 
λειτουργικά έξοδα, κλπ) είναι αμελητέα σε σχέση με τα ήδη υπάρχοντα λειτουργικά έξοδα 
της επιχείρησης, οπότε θα θεωρηθούν μηδενικά. Επίσης, λόγω των υποδομών που υπάρχουν 
ήδη, τα συμπληρωματικά έργα, τα έργα διαμόρφωσης του χώρου, της σύνδεσης με το δίκτυο 
και πιθανά έργα για τη στέγαση και προστασία του φορτιστή είναι ελάχιστα οπότε το 
συνολικό κόστος για την αγορά των φορτιστών τίθεται στο μέσο ελάχιστο κόστος όπως 
αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα για κάθε είδος φορτιστή.  

Τα έσοδα από αυτούς τους φορτιστές θα εξαρτηθούν από τις φορτίσεις που θα επιτευχθούν 
για κάθε σημείο. Εξαρτάται λοιπόν από το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά θα 
προσελκύσουν πελάτες τα μεμονωμένα σημεία φόρτισης. Στον παρακάτω πίνακα 
παρουσιάζονται τα έσοδα ανά έτος για κάθε επίπεδο φόρτισης, ανάλογα με το ποσοστό 
χρήσης του σημείου και ο αριθμός των φορτίσεων για τις οποίες επιταχύνονται αυτά τα 
έσοδα. 

 
 

Πίνακας 4: Έσοδα από μεμονωμένο φορτιστή ανάλογα με το ποσοστό χρήσης 

 

 Ποσοστό 
χρήσης 

Έσοδα ανά 
έτος 

Σύνολο φορτίσεων ανά 
έτος 

Φορτιστής Level-2 5% 261€ 173 

 10% 522€ 345 

 15% 784€ 432 

Φορτιστής Level-3 2% 2.400€ 580 

 5% 6.100€ 1.450 

 15% 18.300€ 3.600 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω, ένας φορτιστής Level-2 με κόστος 
12.000€ θα χρειαστεί πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης προκειμένου να αποσβεστεί σε ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα. Για τον φορτιστή Level-3 με κόστος 33.000€ είναι φανερό ότι από 
ποσοστό χρήσης 5% και πάνω η απόσβεσή του θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η 
βιωσιμότητα λοιπόν ενός σημείου φόρτισης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μερίδιο της 
αγοράς που θα καταφέρει να προσελκύσει.  

 

5. Συμπεράσματα 

5.1 Συμπεράσματα για τα κόστη σταθμών φόρτισης Η/Ο 

Το κόστος για τους φορτιστές Level-2 και Level-3 παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις που 
οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Η απόκλιση αυτή είναι δικαιολογημένη καθώς κάθε 
φορτιστής ξεχωριστά προσφέρει συγκεκριμένες υπηρεσίες και είναι σχεδιασμένος για 
συγκεκριμένη χρήση.  
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Ειδικά για τους φορτιστές Level-3, η διακύμανση της τιμής του είναι πολύ μεγάλη και πρέπει 
να ληφθεί υπ’ όψη στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός επενδυτικού σχεδίου.  

Εκτός από την απόκλιση στις τιμές αγοράς του εξοπλισμού, είναι πιθανόν να υπάρξουν και 
μεγάλες αποκλίσεις στο συνολικό κόστος που αφορά τον εξοπλισμό φόρτισης και σχετίζεται 
κυρίως με τη θέση εγκατάστασης και τα συμπληρωματικά έργα.  

Ακόμα πρέπει ληφθεί υπ’ όψη ότι η συγκεκριμένη αγορά βρίσκεται σε πρώιμη φάση 
ανάπτυξης, οι οικονομίες κλίμακας αλλάζουν συνεχώς και παράλληλα οι παραγωγικές 
διαδικασίες συνεχώς εξελίσσονται. Συνεπώς τα υπάρχοντα κόστη υπόκειται σε αλλαγές 
καθώς η αγορά των Η/Ο εξελίσσεται δυναμικά και οι οικονομίες κλίμακας πιέζουν συνεχώς 
το κόστος προς τα κάτω.  

 

5.2 Συμπεράσματα για την βιωσιμότητα επενδύσεων σε δίκτυα φόρτισης Η/Ο 

Το κόστος αγοράς του εξοπλισμού φόρτισης και ο μικρός αριθμός Η/Ο που κυκλοφορούν 
είναι οι δύο εμφανείς παράγοντες που επιβραδύνουν την ανάπτυξη δικτύων φόρτισης. 

Το αρχικό κόστος ενός εκτεταμένου δικτύου φόρτισης Η/Ο δημόσιας πρόσβασης είναι πολύ 
μεγάλο και επηρεάζει σημαντικά τη βιωσιμότητα της επένδυσης. Παρόλα αυτά, εάν τα 
σημεία φόρτισης έχουν ποσοστό χρήσης κοντά στο 15%, η επένδυση είναι βιώσιμη σε 
ορίζοντα 15ετίας με την προϋπόθεση ότι θα λάβει ένα ποσοστό του απαιτούμενου αρχικού 
κεφαλαίου ως επιχορήγηση.  

Στα σενάρια που αναλύθηκαν στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι με κόστη αρχικής 
επένδυσης της τάξης των 300.000€ και λειτουργικών εξόδων ύψους 60.000€ ετησίως, τα 
έσοδα πρέπει να είναι πάνω από 80.000€ τον χρόνο προκειμένου να μπορούν να καλύψουν 
τόσο τα λειτουργικά έξοδα όσο και την εξυπηρέτηση του δανεισμού.  

Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας για την βιωσιμότητα του δικτύου για χαμηλότερα 
ποσοστά χρήσης είναι τα πάγια λειτουργικά έξοδα που έχει η επιχείρηση και που σε αυτή τη 
μελέτη έχουν υπολογιστεί σε περίπου 60.000€ ετησίως. Εάν τα λειτουργικά έξοδα μειωθούν, 
τότε η επένδυση είναι κερδοφόρα πολύ γρηγορότερα από το αρχικό υπόδειγμα και για 
χαμηλότερα ποσοστά χρήσης των σημείων φόρτισης.  

Παρόλα αυτά, ένα τέτοιο ποσοστό χρήσης (15%) είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί και να 
παραχθούν τα αντίστοιχα έσοδα προκειμένου να καταστεί βιώσιμο το δίκτυο των 9 σταθμών. 
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το ποσοστό, οι συνολικές φορτίσεις ανά έτος στο δίκτυο 
φόρτισης θα πρέπει ανέρχονται σε περίπου 22.000. Σύμφωνα με τις προβλέψεις για την 
κυκλοφορία Η/Ο, εάν το 10% των συνολικών φορτίσεων Η/Ο γίνεται στο δίκτυο που 
σχεδιάστηκε, τότε το παραπάνω σενάριο θα είναι εφικτό είτε το 2019 (ήπιο σενάριο 
πρόβλεψης) είτε το 2017 (αισιόδοξο σενάριο πρόβλεψης).  

Με δεδομένη τη δυσκολία εφαρμογής ενός εκτεταμένου δικτύου σταθμών φόρτισης, κυρίως 
λόγω του μικρού αριθμού Η/Ο αλλά και των πάγιων και λειτουργικών εξόδων που πρέπει να 
καλυφθούν, είναι χρήσιμο να εξεταστεί η προώθηση εγκατάστασης μεμονωμένων σημείων 
φόρτισης σε κλειστούς είτε δημόσιους είτε ιδιωτικούς φυλασσόμενους χώρους από ήδη 
υπάρχουσες επιχειρήσεις, καθώς τα πλεονεκτήματα κυρίως όσον αφορά τη μείωση των 
λειτουργικών εξόδων για τη λειτουργία των σημείων φόρτισης είναι σημαντικά.  

Η δημιουργία ενός τέτοιου δικτύου φορτιστών, που μπορούν να τοποθετηθούν είτε σε γκαράζ 
δημόσιας πρόσβασης, είτε σε ιδιωτικούς εργασιακούς χώρους στάθμευσης, είτε σε διάφορες 
αντίστοιχες τοποθεσίες, θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός επαρκούς δικτύου φόρτισης, ώστε 
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να ενθαρρυνθεί η χρήση Η/Ο και κατά συνέπεια να αυξηθεί η ζήτηση για υπηρεσίες 
φόρτισης, βελτιώνοντας τις προϋποθέσεις για την εξάπλωση του δικτύου φόρτισης αλλά και 
την αύξηση των χρηστών Η/Ο.  

Πέραν αυτών όμως, οι συνήθειες που αναπτύσσουν οι οδηγοί Η/Ο και ο τρόπος με τον οποίο 
χρησιμοποιούν το όχημά τους είναι καθοριστικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του ποσοστού 
των φορτίσεων που θα γίνονται σε δημόσιο δίκτυο. Ο συνδυασμός της φόρτισης του Η/Ο 
παράλληλα με κάποια άλλη δραστηριότητα του οδηγού ίσως είναι το πρώτο σκαλοπάτι τόσο 
για τη δημιουργία εμπιστοσύνης για την ύπαρξη σημείων εφοδιασμού όσο και για τη 
διαμόρφωση καταναλωτικής συνείδησης, τέτοιας που να εξασφαλίσει ικανό ποσοστό 
φορτίσεων στο δίκτυο δημόσιας πρόσβασης. Η παράλληλη προσφορά υπηρεσιών 
στάθμευσης από χώρους στους οποίος προσφέρεται ήδη (πολυκαταστήματα, εμπορικά 
κέντρα, κλπ)  θα συνδράμει σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση.  
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7. Παράρτημα 

 
 

Πίνακας 5: Ανάλυση προϋπολογισμού της επένδυσης σε δίκτυο 9 σταθμών φόρτισης 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (€) 

Κόστη φορτιστών 255.500 

Μεταφορικά μέσα 20.000 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείου 10.000 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες 5.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 290.500 

  

Β. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ (ανά έτος, €) 

Μισθοδοσία 39.600 

Μισθώματα – ενοίκια 12.000 

Έξοδα συντήρησης 2.000 

Ασφάλιστρα Παγίων 1.000 

Δαπάνες δικαιωμάτων (τεχνογνωσία κλπ) 1.000 

Τέλη & Δημοτικοί φόροι 2.000 

Σύνολο λειτουργικών εξόδων 57.600 

Χρηματοοικονομικές δαπάνες (1,5%) 1.480 

Έξοδα Προώθησης και διαφήμισης (2%) 1.970 

Νομικά έξοδα (2%) 1.970 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 63.000 

 
 


