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1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ
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Περιοχές ανάπτυξης και κύριες 
προκλήσεις στην ηλεκτροκίνηση

 Τεχνολογία ηλεκτρικών οχημάτων (ΗΟ)

o Μπαταρίες (βάρος/όγκος, διάρκεια ζωής, κόστος)

o Σύστημα κίνησης (κινητήρες, ηλεκτρονικά ισχύος, έλεγχος/διαχείριση)

o Επαναχρησιμοποίηση μπαταριών, ανακύκλωση υλικών

 Υποδομές επαναφόρτισης ΗΟ

o Τεχνολογία φόρτισης υψηλής ισχύος (μέχρι 400 kW)

o Ασύρματη φόρτιση ΗΟ (εν στάσει, μελλοντικά εν κινήσει)

o Εποπτεία, έλεγχος και διαχείριση των υποδομών (τυποποίηση λύσεων)

o Ανάπτυξη υποδομών (σχεδιασμός & χωροθέτηση, μοντέλα ανάπτυξης, 
κίνητρα, intermodality)

o Ευχρηστία και ανοικτή πρόσβαση χρηστών (ταυτοποίηση και πληρωμή, 
διαλειτουργικότητα (interoperability) σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο)

o Υπηρεσίες χρήσης (dynamic maps, κράτηση θέσης φόρτισης κλπ.)
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Πεδίο ανάπτυξης και κύριες προκλήσεις 
στην ηλεκτροκίνηση

 Αγορά ηλεκτροκίνησης & ρυθμιστικά/θεσμικά ζητήματα

o Ολοκληρωμένος σχεδιασμός (ενσωμάτωση σε αστικό σχεδιασμό και 
κανονισμούς δόμησης, εγκατάσταση σε υφιστάμενα κτήρια)

o Κίνητρα προς χρήστες ΗΟ (φορολογικά, κυκλοφοριακές διευκολύνσεις)

o Νέα επιχειρηματικά μοντέλα (π.χ. car sharing), επίτευξη βιωσιμότητας 
επενδύσεων (συνέργειες με άλλες δραστηριότητες)

o Θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

 Ενσωμάτωση στα δίκτυα και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας

o Αλληλεπίδραση με δίκτυο διανομής (διαχείριση, πρόβλεψη, ανάπτυξη)

o Ενσωμάτωση στις αγορές (αξιοποίηση ευελιξίας, επικουρικές υπηρεσίες)

o Αξιοποίηση ενέργειας ΑΠΕ

o Ενσωμάτωση στο «οικοσύστημα» των ευφυών σπιτιών και δικτύων
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Αγορά ηλεκτρικών οχημάτων: Πλέον 
μία ανεπτυγμένη αγορά
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Πηγή: German National Platform for Electric Mobility, Progress Report 2018 



Μέθοδοι φόρτισης (κατά IEC 81851-1)
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Πηγή: Overview of charging modes and protective measures, Bender Benelux B.V. 

Δημόσιες υποδομές



Δημόσιες υποδομές

Μέθοδοι φόρτισης

 Mode 1 (δεν συνιστάται)
 Αργή φόρτιση 

 Μονοφασικό ή τριφασικό (AC)

 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 11 kW

 Σύνδεση στο δίκτυο μέσω πρίζας (1Φ / 3Φ)

 Χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας, ελέγχου, 
προστασίας

 Mode 2 (ιδιωτικά σημεία)
 Αργή ή κανονική φόρτιση

 Μονοφασικό ή τριφασικό (AC)

 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 22 kW

 Σύνδεση στο δίκτυο μέσω πρίζας (1Φ / 3Φ)

 Ενσωματωμένη συσκευή προστασίας και 
επικοινωνίας στο καλώδιο. Χωρίς έλεγχο.
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 Mode 3
 Κανονική ή ταχεία φόρτιση

 Μονοφασικό ή τριφασικό (AC)

 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 43,5 kW

 Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο (AC)

 Επικοινωνία με Η/Ο, προστασία και 
έλεγχος φόρτισης

 Mode 4
 Ταχεία ή υπερ-ταχεία φόρτιση

 Συνεχές ρεύμα (DC)

 Μέγιστη ισχύς εξόδου: 38 - 400 kW

 Μόνιμη σύνδεση στο δίκτυο (AC)

 Επικοινωνία με Η/Ο, προστασία και 
έλεγχος φόρτισης



Τύποι ρευματοδοτών

Mode 3
Type 2 (IEC 62196-2)

 Κανονική ή ταχεία 
φόρτιση

 1Φ / 3Φ AC φόρτιση

Type 1 (J1772)

 Κανονική φόρτιση

 1Φ AC φόρτιση
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Mode 4
Combo 2 (IEC 62196-3)

 Ταχεία ή υπερ-ταχεία 
φόρτιση

 DC φόρτιση

CHAdeMO

 Ταχεία ή υπερ-ταχεία 
φόρτιση

 DC φόρτιση

Ελάχιστες απαιτήσεις Οδηγίας  AFID για σημεία φόρτισης μετά την 18.11.2017

Σημεία φόρτισης χαμηλής ισχύος έως 3.7 kVA μπορεί να διαθέτουν και 
συνήθεις ή βιομηχανικού τύπου 1Φ ρευματοδότες 16 Α



Διαθέσιμες επιλογές φόρτισης
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Πηγή: The German Standardisation Roadmap - Electric Mobility 2020

Ευρεία διάδοση

Σταδιακή ανάπτυξη



Δραστηριότητες τυποποίησης
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Πηγή: The German Standardisation Roadmap, Electric Mobility 2020

Ενσύρματη φόρτιση κανονικής και υψηλής ισχύος



Δραστηριότητες τυποποίησης
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Πηγή: The German Standardisation Roadmap, Electric Mobility 2020

Ενσύρματη φόρτιση υψηλής ισχύος

Ασύρματη φόρτιση



Ενδεικτικό κόστος υποδομών 
επαναφόρτισης
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Πηγή: Charging Infrastructure for Electric Vehicles in Germany – Status Report and Recommendations 2015 



Ένα παράδειγμα ανεπτυγμένων 
υποδομών σήμερα (Γερμανία)

10/1/2019 13

Πηγή: German National Platform for Electric Mobility, Progress Report 2018 

Οχήματα και δημόσια σημεία φόρτισης Δίκτυο σταθμών φόρτισης



2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
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Γνώμη ΡΑΕ προς ΥΠΕΝ
(άρ. 134 ν.4001/2011 όπως 

τροποποιήθηκε από άρ. 53 ν.4277/2014) 

Ζητήματα προς ρύθμιση αναφορικά με την 
ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα

 Ανάπτυξη υποδομών ηλεκτροκίνησης

o Μοντέλο ανάπτυξης

o Χωροθέτηση-αδειοδότηση και τεχνικές απαιτήσεις

 Οργάνωση αγοράς ηλεκτροκίνησης

o Ρόλοι φορέων

o Προϋποθέσεις δραστηριοποίησης

o Τήρηση μητρώων και στοιχείων

o Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης

o Θέματα μέτρησης και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας

 Διαχείριση φορτίου ΗΟ και συμμετοχή στην αγορά ΗΕ

o Μελλοντικού ενδιαφέροντος

o Οργάνωση αγοράς ηλεκτροκίνησης μη ανασταλτική 
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Πρόγραμμα δράσης της ΡΑΕ
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Χρόνος Ενέργειες
07-09.2018 Διερεύνηση αγοράς για προμήθεια συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, λήψη προσφορών

05.10.2018 Έγκριση ανάθεσης έργου συμβουλευτικής υποστήριξης της Αρχής στο 
ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ (Απόφαση ΡΑΕ 991/2018)

19.10.2018 Συμμετοχή σε workshop στο ΥΠΕΝ (διοργάνωση από GiZ)

29.10.2018 Σύναψη της υπ’ αριθμ. 51/2018 σύμβασης με το ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ. Αντικείμενο:
o Συνεργασία με GiZ για αποτύπωση της ευρωπαϊκής εμπειρίας
o Υποστήριξη Αρχής στη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης
o Σύνταξη κειμένου Γνώμης της ΡΑΕ

14.11.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης 
και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο στην Ελλάδα

04.12.2018 Συμμετοχή σε workshop στο ΕΜΠ (διοργάνωση από ΕΠΙΣΕΥ στο πλαίσιο 
του έργου)

05.12.2018 Λήξη δημόσιας διαβούλευσης - Συμμετοχή 15 φορέων και προσώπων με 
υποβολή θέσεων και προτάσεων

10.01.2019 Παρουσίαση στην Ολομέλεια της Αρχής των προτάσεων του ΕΠΙΣΕΥ

Έως 31.01.2019 Έκδοση Γνώμης της ΡΑΕ για θέματα φορέων της αγοράς ηλεκτροκίνησης, 
με ή χωρίς νέα δημόσια διαβούλευση



Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ (14.11.2018)

 Αντικείμενο

Πλαίσιο ανάπτυξης υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και λειτουργίας της 
αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Κάλυψε όλα τα ζητήματα θεσμικού-ρυθμιστικού 
ενδιαφέροντος:

- Ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης

- Λειτουργία υποδομών και ευρύτερο πλαίσιο οργάνωσης της αγοράς ηλεκτροκίνησης

- Μελλοντική διαχείριση και παροχή υπηρεσιών από το φορτίο ηλεκτρικών οχημάτων 

 Χρόνος διεξαγωγής της διαβούλευσης

14.11.2018 - 5.12.2018

 Συμμετοχή

15 συμμετέχοντες:

 ΕΛΙΝΗΟ, ΔΕΗ, DAMCO, ΔΕΔΔΗΕ, ΙΕΝΕ, FORTISIS, ZENITH, WATT AND VOLT, ENGIE, ΜΟΤΟΡ 
ΟΙΛ, ELBIS, Καρφόπουλος, Λιόλιου, εμπιστευτικό 1, εμπιστευτικό 2
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3. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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Κύριοι νόμοι και οδηγίες

 2014/94/ΕΕ
o Ευρωπαϊκή οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

(Alternative Fuels Infrastructure Directive – AFID)

 Πρόταση αναθεωρημένης Οδηγίας Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
o Υπό διαμόρφωση, επίκειται η έκδοσή της

o Οριοθετεί αυστηρά τη δυνατότητα δραστηριοποίησης των DSO στην 
ηλεκτροκίνηση

 Ν. 4277/2014 (τροποποίηση Ν. 4001/2011)
o Ορισμός Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(ΦΕΥΦΗΟ) και προσδιορισμός πεδίου δραστηριοποίησης

 Ν. 4439/2016
o Ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 2014/94 στην ελληνική νομοθεσία 

 Ν. 4513/2018
o Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο σε δημόσιους χώρους
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Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94 (AFID)

 Η εγκατάσταση και η λειτουργία σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων θα πρέπει 
να αναπτυχθούν ως ανταγωνιστική αγορά με ανοικτή πρόσβαση σε όλους όσοι 
ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη ή διαχείριση υποδομών επαναφόρτισης. 

 Ενδεικτικά, ο επαρκής μέσος αριθμός σημείων επαναφόρτισης θα πρέπει να αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον ένα σημείο επαναφόρτισης ανά 10 αυτοκίνητα, λαμβανομένων επίσης υπόψη 
του τύπου των αυτοκινήτων, της τεχνολογίας φόρτισης και των διαθέσιμων ιδιωτικών 
σημείων επαναφόρτισης.

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων 
επαναφόρτισης να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε 
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, με την επιφύλαξη συμφωνίας του 
προμηθευτή. Οι διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν 
υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες βάσει συμβολαίου, 
μεταξύ άλλων και εξ ονόματος και για λογαριασμό άλλων παρόχων υπηρεσιών. 

 Σε όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης, δυνατότητα χρέωσης επί τούτω 
για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων χωρίς τη σύναψη συμβολαίου με τον σχετικό 
προμηθευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας.

 Για την επαναφόρτιση στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά εύλογο, ευφυή 
συστήματα μέτρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο 28 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ και 
τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 9 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας.
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Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94 (AFID)

Παράγραφοι προς ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές των συστημάτων διανομής 
συνεργάζονται χωρίς διακρίσεις με κάθε πρόσωπο το οποίο εγκαθιστά ή 
διαχειρίζεται δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης.

 Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τιμές που χρεώνονται από τους διαχειριστές 
δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης να είναι εύκολα και άμεσα 
συγκρίσιμες, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις.

 Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το νομικό πλαίσιο επιτρέπει τη σύναψη συμβάσεως 
περί παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε σημείο επαναφόρτισης με άλλους 
προμηθευτές πέραν του προμηθευτή του νοικοκυριού ή των χώρων όπου 
ευρίσκονται αυτά τα σημεία επαναφόρτισης. 
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Ευρωπαϊκή Οδηγία
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

 Προβλέψεις στο σχέδιο της υπό αναθεώρηση Οδηγίας Aγοράς HE

 Διαμόρφωση του σχεδίου ανάπτυξης/ενίσχυσης του δικτύου λαμβάνοντας υπόψη την 

ανάπτυξη και τις μελλοντικές απαιτήσεις των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

 Δραστηριοποίηση του Διαχειριστή Δικτύου στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση

δημόσιων σταθμών φόρτισης Η/Ο μόνο εάν:

o Δεν υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον ή ενδιαφέρον εκμετάλλευσης σταθμών φόρτισης από 

τρίτους φορείς τις αγοράς, μετά από διενέργεια ανοικτών διαγωνιστικών διαδικασιών

o Έπειτα από έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

 Εάν ο Διαχειριστής Δικτύου ήδη δραστηριοποιείται, τότε:

o Διενέργεια δημόσιων διαβουλεύσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα (όχι άνω των 5 ετών), προς 

επανεξέταση ενδιαφέροντος από άλλα μέρη της αγοράς για την ανάπτυξη και την 

εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης. 

o Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτους φορείς, παύση δραστηριοποίησης του 

Διαχειριστή, με πρόβλεψη για κάλυψη αναπόσβεστου κόστους υποδομών ή πώλησή τους.
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Προβλέψεις ελληνικής νομοθεσίας

 Ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε από Ν. 4277/2014
 Τελικός Πελάτης: 1) Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει Φυσικό Αέριο ή ηλεκτρική ενέργεια

αποκλειστικά για δική του χρήση, και 2) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει Ηλεκτρική 
Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (Η/Ο).

 Φορέας Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο (ΦΕΥΦΗΟ): Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών φόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική 
Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών φόρτισης Η/Ο. 

 Οι Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας 
προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από Γνώμη της 
ΡΑΕ, καθορίζονται:

o οι δικαιούμενοι, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των Φορέων 
Εκμετάλλευσης υποδομών Φόρτισης Η/Ο,

o οι υποχρεώσεις των φορέων έναντι των λοιπών καταναλωτών,

o οι υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, ιδίως αναφορικά με τη ζήτηση ισχύος και 
ενέργειας σε ετήσια βάση και το σχετικό κόστος,

o η προσαρμογή των ήδη λειτουργούντων φορέων στις διατάξεις αυτής καθώς και κάθε άλλο 
ζήτημα σχετικό με την λειτουργία και τις υποχρεώσεις των Φορέων Εκμετάλλευσης Υποδομών 
Φόρτισης Η/Ο.
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Προβλέψεις ελληνικής νομοθεσίας

 Ν. 4439/2016 (Άρθρο 4)
 Για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης 

χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ευφυή συστήματα μέτρησης, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4342/2015 (Α΄ 143), και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 
του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου.

 Όσοι από τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης (Φορείς 
Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο), είναι «Επιλέγοντες Πελάτες», όπως αυτοί ορίζονται στις 
διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 4001/2011 (Α΄ 179), είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική 
ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, που κατέχει άδεια 
προμήθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του Ν. 4001/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με την επιφύλαξη συμφωνίας του προμηθευτή. «Μη Επιλέγοντες Πελάτες» μπορούν να είναι 
διαχειριστές δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης με τον προμηθευτή που ορίζεται στις 
διατάξεις του άρθρου 134 του Ν. 4001/2011.

 Οι διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες 
επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες βάσει συμβολαίου, μεταξύ άλλων, και εξ 
ονόματος και για λογαριασμό «παρόχων άλλων υπηρεσιών».

 Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης παρέχουν τη δυνατότητα επί τούτω (ad hoc) 
χρέωσης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς την υποχρέωση «σύναψης συμβολαίου με 
τον οικείο προμηθευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας». 
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Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
(ΚΥΑ 77226/1 - 27.10.2017)

 Εκτιμήσεις για ΗΟ και σημεία φόρτισης (από κοινού δημόσια και ιδιωτικά)

 2018: 450 ΗΟ (BEV & PHEV) & 50 σημεία(*) [Ενδεικτική αναλογία 10:1 τηρείται!]

 2020: 3500 ΗΟ & 2000 σημεία

 2025: 8000 ΗΟ & 12000 σημεία

 2030: 15000 ΗΟ & 25000 σημεία

 Μοντέλο ανάπτυξης υποδομών

 Θετική αντιμετώπιση του DSO model, ως εναλλακτικού του μοντέλου αγοράς σε 

αρχικό στάδιο

 Υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με περιεχόμενο υπό αναθεώρηση Οδηγίας 

Εσωτερικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

(*) Πηγή: European Alternative Fuels Observatory, 29.10.2018

10/1/2019 25



Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής
(ΚΥΑ 77226/1 - 27.10.2017)

 Λήψη μέτρων για διευκόλυνση ανάπτυξης υποδομών

 Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για λειτουργία ΦΕΥΦΗΟ

 Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία υποδομών φόρτισης (Ν. 

4439/2016)

 Εγκατάσταση σημείων φόρτισης σε νέα/ανακαινιζόμενα κτήρια

 Άμεσα ή έμμεσα οικονομικά κίνητρα (π.χ. φορολογικές απαλλαγές στα ΗΟ, 

υποδομές φόρτισης κλπ.)

 Ευνοϊκές ρυθμίσεις για στάθμευση των Η/Ο ή τη χρήση λωρίδων κυκλοφορίας 

λεωφορείων/ταξί ή/και τη χρηματοδότηση υποδομών φόρτισης

 Δημιουργία θεσμικού πλαισίου χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και 

προγραμμάτων
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Σχέδιο επικείμενης ΚΥΑ για εγκατάσταση 
δημόσιων σταθμών φόρτισης

 Εγκατάσταση συσκευών φόρτισης σε δημόσια προσβάσιμους χώρους και 
χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων

 Χωροταξικές προδιαγραφές: Τοποθέτηση σε κατάλληλα διαμορφωμένα σημεία

o Αποφυγή διαταραχής ομαλής κυκλοφορίας και λειτουργικότητας χώρου, ασφάλεια και 
προστασία συσκευών φόρτισης

 Τεχνικές προδιαγραφές 

o Συμβατότητα με IEC 61850-1, 62196-1/2/3 και πιστοποίηση CE

o Συμβατότητα εγκατάστασης με ΕΛΟΤ HD 384 (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, έκθεση 
παράδοσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, πρωτόκολλο ελέγχου καταλληλότητας
εγκατάστασης)

o Πρατήρια: Επιπλέον προδιαγραφές συσκευών και συστημάτων προστασίας για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες 

 Υπεύθυνοι φορείς έγκρισης, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης του σημείου: 

o Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ή Περιφέρειας, Πολεοδομική 
Υπηρεσία κλπ., ανάλογα με θέση σημείου (πρατήρια καυσίμων, οδικό δίκτυο, δημόσια/δημοτικά 
κτήρια, ιδιωτικά κτήρια)

o Ενημέρωση ΔΕΔΔΗΕ

 Συμμόρφωση εντός 2 ετών, για ήδη εγκατεστημένους σταθμούς
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4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
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Μοντέλα ανάπτυξης υποδομών 
επαναφόρτισης

1. Μοντέλο ανεξάρτητης αγοράς
 Ιδιοκτησία & ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, εκμετάλλευση σταθμών, υπηρεσίες 

ηλεκτροκίνησης: Ιδιωτικοί φορείς, μέσω ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς

2. DSO model
 Ιδιοκτησία & ανάπτυξη υποδομών φόρτισης: Διαχειριστής δικτύου

 Εκμετάλλευση σταθμών: Διαχειριστής Δικτύου ή και ιδιωτικοί φορείς

 Υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης: Ιδιωτικοί φορείς

3. Μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρησης
 Σχεδιασμός ανάπτυξης δικτύου ηλεκτροκίνησης: κεντρικός σχεδιασμός

 Ιδιοκτησία υποδομών φόρτισης: Ιδιωτικοί φορείς (κατ΄ εξαίρεση και δημόσιοι)

 Εκμετάλλευση σταθμών, υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης: Ιδιωτικοί φορείς

4. Υβριδικά μοντέλα
 Συνδυασμός στοιχείων περισσοτέρων του ενός μοντέλων
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Μοντέλα ανάπτυξης υποδομών 
επαναφόρτισης

 Ελεύθερη ανάπτυξη

 Προώθηση ανταγωνισμού και βελτιστοποίηση λύσεων από πλευράς κόστους και 
λειτουργικότητας υποδομών

 Ευέλικτη ανάπτυξη υποδομών, προσαρμογή σε εξελισσόμενες ανάγκες, υποστήριξη 
υψηλής διείσδυσης Η/Ο

 Κίνδυνος άνισης κατανομής του δικτύου φόρτισης

 Κεντρικός σχεδιασμός

 Οργανωμένη ανάπτυξη δικτύου φόρτισης

 Διευκόλυνση αρχικής εγκατάστασης υποδομών στο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης της 
αγοράς (μοντέλο DSO)

 Επιλογή λύσεων αρχικά χαμηλού κόστους για τελικό χρήστη

 Αυξημένες ανάγκες υποστήριξης σχεδιασμού, δεσμευτική ανάπτυξη υποδομών, 
μειωμένη ευελιξία προσαρμογής σε εξελισσόμενες ανάγκες, έλλειψη ανταγωνισμού, 
κίνδυνος υποβέλτιστων λύσεων, καθυστερήσεις λόγω ανάγκης για διενέργεια 
διαγωνισμών
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Ευρωπαϊκή εμπειρία

 Μοντέλο ανεξάρτητης αγοράς: Πλέον το κυρίαρχο μοντέλο

o Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία κ.α.

o Πολωνία (κύριο υιοθετημένο μοντέλο) → Σε περιπτώσεις μη επίτευξης στόχων επιτρέπεται στον DSO 
η ανάπτυξη σημείων φόρτισης Η/Ο, διαχειριστής τους για ένα έτος κάποιος προμηθευτής HE

 Μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρησης: Υιοθέτηση σε μεμονωμένες πόλεις

o Άμστερνταμ, Χάγη, Ρότερνταμ, Ουτρέχτη, Βερολίνο → Διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών 
(συμπεριλαμβάνονται η ανάπτυξη και η λειτουργία σταθμών φόρτισης)

o Νορβηγία → Από το 2011 διεξάγονται δημόσιοι διαγωνισμοί για εγκατάσταση ταχυφορτιστών κατά 
μήκος του οδικού δικτύου. Από το 2009 δίνονται κρατικές επιχορηγήσεις για ανάπτυξη σημείων 
φόρτισης.

 Μοντέλο DSO: Υιοθετήθηκε από λίγες χώρες, σε πρώιμο στάδιο και πιλοτικά

o Ιρλανδία → Μέσω θυγατρικής του DSO. Αρχικά δωρεάν υπηρεσίες. Προδιαγραφές για μελλοντική 
μετάβαση σε αγορά κατόπιν εμφάνισης ενδιαφέροντος τρίτων.

o Ιταλία → Πιλοτική υιοθέτηση μοντέλου περί το 2010. Εγκαταλείφθηκε πλέον.

o Λουξεμβούργο → Κεντρικός ρόλος DSO σε ανάπτυξη και διαχείριση υποδομών. Ιδιάζουσα 
περίπτωση.

10/1/2019 31



Η Ιταλική εμπειρία
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LL Schiavo, D Bonafede, S Celaschi, F Colzi. Regulatory Issues in the Development of Electro-
Mobility Services: Lessons Learned from the Italian Experience.
1st e-Mobility Power System Integration Symposium, Berlin, 23 Oct. 2017.

Κύριοι λόγοι

o Διαπίστωση ενδιαφέροντος από 
παίκτες της αγοράς

o Εναρμόνιση με ευρωπαϊκές Οδηγίες

o Μη διαπίστωση πλεονεκτημάτων του 
μοντέλου DSO

o Δυσκολίες διαχωρισμού από 
ρυθμιζόμενη δραστηριότητα και 
συνύπαρξης με φορείς της αγοράς

o Κίνδυνος ανάπτυξης υποδομών 
συσχετισμένων με επάρκεια δικτύου 
αντί με ανάγκες ηλεκτροκίνησης



Βασικά ερωτήματα για επιλογή
μοντέλου ανάπτυξης υποδομών

 Κεντρικά μοντέλα (DSO ή δημόσιων φορέων) προϋποθέτουν:

 Δυνατότητα αποτελεσματικού σχεδιασμού ενός σύνθετου δικτύου υποδομών

 Ευελιξία ανταπόκρισης στις εξελισσόμενες ανάγκες της ηλεκτροκίνησης

 Δυνατότητα γρήγορης και ευέλικτης ανάπτυξη υποδομών

 Δυνατότητα αποτελεσματικής υποστήριξης των υποδομών

 Διασφάλιση επιλογής βέλτιστων για τον χρήστη Η/Ο λύσεων (και όχι με βάση 

άλλα κριτήρια, π.χ. ευχέρειας εγκατάστασης, διαθεσιμότητας δικτύου κλπ.)

 Δυνατότητα λογιστικού διαχωρισμού των δραστηριοτήτων ηλεκτροκίνησης 

από τις λοιπές/κύριες του φορέα

 Διασφάλιση δυνατότητας συνύπαρξης με υποδομές που αναπτύσσονται στο 

πλαίσιο της αγοράς και μελλοντικής μετάβασης σε μοντέλο αγοράς
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Βασικά ερωτήματα για επιλογή
μοντέλου ανάπτυξης υποδομών

 Μοντέλα διαγωνισμού και παραχώρησης απαιτούν καθορισμό του:

 Ποιος και πώς πραγματοποιεί τον σχεδιασμό ανάπτυξης (πλήθος, θέσεις, τύποι)

 Ποιος φορέας οργανώνει τους διαγωνισμούς

 Μορφής, αντικειμένου, έκτασης διαγωνισμών:

o Αντικείμενο παραχώρησης (concession)

o Κριτήριο ανάθεσης

o Υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και εγγυήσεις αναδόχων

o Διάρκεια παραχώρησης και μελλοντική μετάβαση σε αγορά κ.ά.

 Συνύπαρξης με άλλες υποδομές που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της αγοράς

 Πολιτικές υποστήριξης της ανάπτυξης υποδομών επαναφόρτισης:

o Μέθοδοι ενίσχυσης επενδύσεων (επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα κλπ.)

o Κριτήρια και τρόπος επιλογής έργων προς ενίσχυση (θέσεις εγκατάστασης, φορείς 
υλοποίησης, τύπος υποδομών κλπ.)

o Προκύπτουσες δεσμεύσεις/περιορισμοί στο επιχειρηματικό σχέδιο (διαθεσιμότητα 
σταθμών, κόστος υπηρεσιών κλπ.)
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Αποτελέσματα διαβούλευσης

 Μοντέλο ανάπτυξης υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο

 Πλειονότητα συμμετεχόντων (11/15): Μοντέλο ανεξάρτητης αγοράς. 

o Σε συνδυασμό με μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρησης 

 Διερεύνηση ενδιαφέροντος αγοράς μέσω διαγωνισμών από Υπουργεία ή ΟΤΑ για 

εγκατάσταση φορτιστών (2/11)

 Υβριδικό μοντέλο: διαγωνισμοί σε περιοχές μειωμένου ενδιαφέροντος (2/11)

o Μοντέλο DSO ως επιλογή τελευταίου καταφυγίου, ελλείψει ενδιαφέροντος.

 Εναλλακτική πρόταση (4/15): DSO + μοντέλο ανεξάρτητης αγοράς

o Αρχική επιλογή μοντέλου DSO, σε συνδυασμό με ‘πλάνο εξόδου’ για μελλοντική 

μετάβαση σε ανεξάρτητη αγορά

 Κίνητρα για προώθηση υποδομών ηλεκτροκίνησης

 Κινητροδότηση/ενισχύσεις ιδιωτών για επενδύσεις

 Υποχρέωση εγκατάστασης φορτιστών σε νεόδμητα/ανακαινιζόμενα κτίρια
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Προτάσεις

 Ανάπτυξη υποδομών φόρτισης σε δημόσιους χώρους

 Βασική προσέγγιση: Μέσω ελεύθερης/ανταγωνιστικής αγοράς

Εκκίνηση ανάπτυξης υποδομών μέσω του ανταγωνιστικού μοντέλου, για ένα εύλογο 
χρονικό διάστημα (π.χ. 2 ετών).

 Ελλείψει ενδιαφέροντος από αγορά: Διενέργεια διαγωνισμών και πιθανή 
ενεργοποίηση μοντέλου DSO

Εάν/όπου ανάπτυξη υποδομών μέσω αγοράς μη αποτελεσματική, διενέργεια 
διαγωνισμών βάσει νέας Οδηγίας Εσωτερικής Αγοράς ΗΕ και εάν απαιτηθεί 
ενεργοποίηση του μοντέλου DSO.

 Προς καθορισμό τα κριτήρια διαπίστωσης της ανεπαρκούς ανάπτυξης υποδομών και το 
όλο πλαίσιο των διαγωνισμών

 Διαγωνισμοί για μετάβαση μεταξύ μοντέλων και ενδεχόμενη δραστηριοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, 
υπό την εποπτεία της ΡΑΕ

 Ανάπτυξη υποδομών φόρτισης σε ιδιωτικούς χώρους: 

 Ιδιοκτήτης χώρου μέσω ελεύθερης/ανταγωνιστικής αγοράς
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Πιθανά κίνητρα για διευκόλυνση 
ανάπτυξης των υποδομών

 Χρεώσεις χρήσης δικτύου και συστήματος υπολογιζόμενες με βάση την 
ενέργεια (μη εφαρμογή της διωνυμικής χρέωσης με όρο ισχύος)

 Μόνο για σημεία φόρτισης που δεν συνδυάζονται με άλλες χρήσεις, ώστε να μην 
ενισχύονται καταχρηστικά άλλες δραστηριότητες

 Για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (π.χ. 5 ετών), ως κίνητρο για την αρχική 
ανάπτυξη των υποδομών

 Ταχείες διαδικασίες εξυπηρέτησης μαζικών αιτημάτων σύνδεσης σταθμών 
φόρτισης στο Δίκτυο

 Διερεύνηση δυνατοτήτων για διευκόλυνση της αξιοποίησης παραγωγής ΑΠΕ 
και συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης

 Διευκόλυνση σε Ενεργειακές Κοινότητες για εγκατάσταση υποδομών
φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (π.χ. με εφαρμογή ενεργειακού
συμψηφισμού, φυσικού ή εικονικού)
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5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ & 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ 
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 Ιδιοκτήτης υποδομών επαναφόρτισης

 Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης – ΦΕΥΦΗΟ (CPO)

 Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης – ΠΥΗ (EMSP)

 Φορέας διεκπεραίωσης/εκκαθάρισης συναλλαγών –

(e-roaming platform/clearing house)

 Διαχειριστής Δικτύου

 Διαχειριστής Συστήματος

 Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας

 Aggregator φορτίου ΗΟ

Εμπλεκόμενοι φορείς
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Φορείς 
ηλεκτροκίνησης

Φορείς αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας



Μοντέλα λειτουργίας υποδομών φόρτισης
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Ανεξάρτητη  αγορά ηλεκτροκίνησης 

Ρόλοι που μπορεί να ανήκουν 
στο ίδιο πρόσωπο



Μοντέλα λειτουργίας υποδομών φόρτισης

DSO model - Προτάσεις Eurelectric (2013)
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Roaming of electricity and 
charging service 

Roaming of charging 
service



Αποτελέσματα διαβούλευσης

Ως προς τους εμπλεκόμενους φορείς

 Αναγνωρίζεται γενικώς η τυπολογία των φορέων

Υπάρχουν ωστόσο διαφοροποιήσεις ως προς το πεδίο δραστηριοποίησης 

τους (ιδιοκτησία/διαχείριση σημείων, παροχή υπηρεσιών, εκκαθάριση 

συναλλαγών)

o Π.χ. ενώ ως ΦΕΥΦΗΟ αντιμετωπίζεται ο CPO (διαχειριστής υποδομών) από το 

σύνολο σχεδόν των συμμετεχόντων, δύο προτάσεις αντιλαμβάνονται τον ρόλο 

του ΦΕΥΦΗΟ ως πάροχο υπηρεσιών αντί διαχειριστή των υποδομών

 Αναγκαία η θεσμοθέτηση ρόλων και αρμοδιοτήτων

 Μη αποκλεισμός ταυτόχρονης δραστηριοποίησης σε επιμέρους 

δραστηριότητες στο πλαίσιο της αγοράς

o Π.χ. ιδιοκτησία, διαχείριση σημείων και παροχή υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης
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Προτάσεις
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Φορείς ηλεκτροκίνησης Φορείς αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Ιδιοκτήτης υποδομών επαναφόρτισης Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας

o Κυριότητα υποδομών επαναφόρτισης 
o Ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης (σε συνεργασία με ΦΕΥΦΗΟ)
o Σύμβαση με ΦΕΥΦΗΟ για ανάθεση διαχείρισης σταθμών

o Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στον ΦΕΥΦΗΟ

Διαχειριστής σημείου επαναφόρτισης – ΦΕΥΦΗΟ (CPO) Διαχειριστής Δικτύου

o Λειτουργία (διαχείριση) υποδομών επαναφόρτισης
o Σύνδεση με Δίκτυο (ως τελικός πελάτης)
o Επιλογή προμηθευτή ΗΕ για το σταθμό επαναφόρτισης
o Παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης, ad hoc και για λογαριασμό ΠΥΗ

o Διασύνδεση σταθμών επαναφόρτισης στο Δίκτυο
o Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σταθμών
o Μελλοντικά: Προμήθεια υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου Η/Ο για 

ανάγκες Δικτύου, ενδεχομένως άμεση διαχείριση σε έκτακτες 
καταστάσεις

Πάροχος υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης – ΠΥΗ (EMSP) Διαχειριστής Συστήματος / Λειτουργός Αγοράς

o Τιμολόγηση χρηστών Η/Ο για την επαναφόρτιση
o Παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών με προστιθέμενη αξία (mobile apps, 

navigation, κράτηση κλπ.)

o Προμήθεια υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης, ευελιξίας και 
επικουρικών υπηρεσιών για ανάγκες Συστήματος

Φορέας Διεκπεραίωσης Συναλλαγών – Πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
διασύνδεσης (e-roaming & clearing house)

Aggregator

o Εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ διαφόρων CPOs και EMSPs
o Διαχείριση και εκκαθάριση συναλλαγών μεταξύ φορέων της αγοράς

o Εκπροσώπηση φορτίου Η/Ο για παροχή πάσης φύσεως 
υπηρεσιών προς το Δίκτυο, το Σύστημα και την Αγορά ΗΕ 
(διακοψιμότητα, ευελιξία, επικουρικές)



Χρήστες συμβολαίου

Προτεινόμενο βασικό μοντέλο λειτουργίας 
υποδομών φόρτισης και σχέσεων φορέων
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Συμβόλαιο σύνδεσης  
με το Δίκτυο

Συμβόλαιο προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας

ΦΕΥΦΗΟ (ή ιδιοκτήτης 
σταθμού φόρτισης) ΦΕΥΦΗΟ



Προτεινόμενο βασικό μοντέλο λειτουργίας 
υποδομών φόρτισης και σχέσεων φορέων
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Επί τούτω (ad hoc) χρέωση



Ιταλικό μοντέλο λειτουργίας υποδομών 
φόρτισης και σχέσεων φορέων
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LL Schiavo, D Bonafede, S Celaschi, F Colzi. Regulatory Issues in the Development of Electro-
Mobility Services: Lessons Learned from the Italian Experience.
1st e-Mobility Power System Integration Symposium, Berlin, 23 Oct. 2017.



Κυπριακό μοντέλο λειτουργίας υποδομών 
φόρτισης και σχέσεων φορέων
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Πηγή: Προσχέδιο Απόφασης ΡΑΕΚ, 2016

Βασικά σημεία

 Υιοθετεί το πλήρως ανταγωνιστικό μοντέλο 
αγοράς

 Διακρίνει τις ίδιες οντότητες στην αγορά, με 
παρεμφερείς ρόλους και σχέσεις.

 Ουσιώδης διαφορά: Πάροχος Υπηρεσιών 
Επαναφόρτισης πρέπει να διαθέτει άδεια 
προμήθειας ΗΕ

o Δυσλειτουργικό σχήμα (roaming προμήθειας 
ενέργειας)

o Ταύτιση ρόλων αγοράς ΗΕ και electromobility

 Για υφιστάμενους σταθμούς φόρτισης ΑΗΚ 
προβλέπει έκδοση άλλης απόφασης μελλοντικά



Διαλειτουργικότητα υποδομών φόρτισης

Διαλειτουργικότητα: Δυνατότητα φόρτισης οποιουδήποτε Η/Ο σε οποιοδήποτε 
δημοσίως προσβάσιμο σημείο φόρτισης

 Αρχικό (τεχνικό) περιεχόμενο όρου

Τυποποίηση ρευματοληπτών και τοποθέτηση πολλαπλών τύπων, με στόχο την 
κάλυψη κατά το δυνατόν ευρύτερων αναγκών του στόλου Η/Ο. Οδηγία AFID:

 Τουλάχιστον Type 2 (EN62196-2) ρευματολήπτες στα σημεία φόρτισης AC κανονικής ισχύος ≤ 22kW

 Τουλάχιστον Type 2 (EN62196-2) ρευματολήπτες στα σημεία φόρτισης AC υψηλής ισχύος > 22kW

 Τουλάχιστον Combo 2 (EN62196-3) ρευματολήπτες στα σημεία φόρτισης DC υψηλής ισχύος > 22kW

 Επέκταση (λειτουργικού) περιεχομένου του όρου

Δυνατότητα χρήσης των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης από όλους τους χρήστες 
Η/Ο, ανεξαρτήτως συμβολαίου με συγκεκριμένο EMSP

 Ad hoc χρέωση, ανεξαρτήτως συμβολαίου

 Δυνατότητα roaming για χρήστες συμβολαίου, μέσω διμερών συμβολαίων EMSPs-CPOs ή/και μέσω 
ανεξάρτητης ηλεκτρονικής πλατφόρμας
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Φορέας διεκπεραίωσης συναλλαγών 
(πλατφόρμα ηλεκτρονικής διασύνδεσης)

 Ρόλος φορέα διεκπεραίωσης συναλλαγών 

 Διευκόλυνση αναγνώρισης συμβατικής σχέσης μεταξύ CPO και EMSP (roaming 
συμβόλαια)

 Μεταφορά δεδομένων ταυτοποίησης και φόρτισης χρηστών Η/Ο μεταξύ CPO
και EMSPs σε πραγματικό χρόνο

 Διεκπεραίωση συναλλαγών μεταξύ συμβεβλημένων CPO και EMSP

 Απαιτεί συμβατική σχέση μεταξύ πλατφόρμας και CPOs/EMSPs για συλλογή και 
μεταφορά δεδομένων

 Αναγκαιότητα πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης

 Διευκολύνει το roaming και τις συναλλαγές μεταξύ αντισυμβαλλόμενων μερών

 Εναλλακτική και πιο ολοκληρωμένη λύση της άμεσης σύζευξης των 
πληροφοριακών συστημάτων (back-ends) CPOs και EMSPs

 Μελλοντικά, πιθανώς διευκόλυνση της παροχής υπηρεσιών ευελιξίας από 
δημόσιες υποδομές
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Αποτελέσματα διαβούλευσης και προτάσεις

Θέσεις συμμετεχόντων στη διαβούλευση

 Αναγκαία η ανάπτυξη πλατφόρμας e-roaming (εθνικής ή ευρωπαϊκής) για 
εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας

Προτεινόμενες θέσεις Γνώμης ΡΑΕ για προαγωγή διαλειτουργικότητας

 Επιβεβλημένη η τήρηση των προϋποθέσεων της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ, όπως 
έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο

 Διασφάλιση των προϋποθέσεων για ad hoc φόρτιση (π.χ. υποστήριξη 
πιστωτικών/χρεωστικών καρτών ή άλλων μέσων πληρωμής επί τόπου)

 Επιθυμητή η διευκόλυνση της διαλειτουργικότητας μέσω διμερών συμβολαίων
ΦΕΥΦΗΟ-ΠΥΗ

 Αναγκαία η ίδρυση φορέων διεκπεραίωσης συναλλαγών, ιδανικά από φορείς 
αγοράς ηλεκτροκίνησης. Ως εναλλακτική λύση, λειτουργία εθνικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεκπεραίωσης συναλλαγών. Βασική η επιδίωξη 
ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας.
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6. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ, ΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΤΡΩΩΝ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
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Αποτελέσματα διαβούλευσης

 Αδειοδότηση εγκατάστασης σημείων φόρτισης 

 Έγκριση χωροθέτησης των σταθμών:

o Από τοπικές αρχές (και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με επάρκεια δικτύου)

 Έγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών των σταθμών:

o Με τήρηση προδιαγραφών Παραρτήματος ΙΙ, Ν. 4439/2016

 Αδειοδότηση φορέων αγοράς ηλεκτροκίνησης

 Γνωστοποίηση έναρξης δραστηριότητας σε αρμόδια αρχή

 Διαχωρισμός κλάσεων διαχειριστών σημείων επαναφόρτισης (ανάλογα 

με την διαχειριζόμενη ισχύ σημείων φόρτισης)
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 Δυναμικά δεδομένα

o Διαθεσιμότητα σταθμού (εντός/εκτός 
λειτουργίας)

o Τρέχουσα κατάσταση σημείων φόρτισης 
(ελεύθερα/κατειλημμένα)

o Τιμές ad hoc φόρτισης

o Συμβεβλημένοι ΠΥΗ, e-roaming

 Απολογιστικά δεδομένα (ηλεκτρικά, 
λειτουργικά, οικονομικά)

o Καταναλωθείσα ενέργεια, μέγιστη και μέση 
ισχύς φόρτισης

o Πλήθος φορτίσεων, μέσος χρόνος και 
ενέργεια ανά φόρτιση κλπ.

o «Σχετικό κόστος» (?)

Δεδομένα & Μητρώο
υποδομών φόρτισης Η/Ο

 Στατικά δεδομένα

o Θέση(συντεταγμένες, διεύθυνση) 

o Ταυτοποίηση (κωδικός ID σημείου 
επαναφόρτισης)

o Τύπος εγκαταστάσεων 
επαναφόρτισης Η/Ο

• Μοντέλο, κατασκευαστής

• Ρευματοδότες (τύπος, πλήθος)

• Ισχύς φόρτισης (Mode 2 - 4)

o Στοιχεία ΦΕΥΦΗΟ

o Τρόποι ταυτοποίησης και 
πληρωμής

o Ωράριο λειτουργίας 

10/1/2019 53

 Συλλογή δεδομένων σταθμών επαναφόρτισης Η/Ο



 Στατικά δεδομένα

Χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενιαίου κεντρικού μητρώου με στόχους:

 Τη χαρτογράφηση του δικτύου φορτιστών Η/Ο 

 Την εξυπηρέτηση του συνόλου χρηστών Η/Ο (συμβεβλημένων ή μη με EMSP)

Παροχή δημόσιας πρόσβασης στα στοιχεία

 Δυναμικά δεδομένα

Σημαντικά για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών Η/Ο:

 Ανάπτυξη υπηρεσιών από EMSPs (επιλογή σταθμού βάσει κόστους και διαθεσιμότητας, 
κράτηση θέσης κλπ.)

Παροχή δημόσιας πρόσβασης στα στοιχεία (τουλάχιστον σε EMSPs)

 Απολογιστικά δεδομένα 

 Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και σχεδιασμός ανάπτυξης του δικτύου 
φόρτισης Η/Ο (συνολικά και κατά τόπους)

 Ανάγκες ανάπτυξης του δικτύου διανομής
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Δεδομένα & μητρώο
υποδομών φόρτισης Η/Ο



Αποτελέσματα διαβούλευσης

 Μητρώο καταγραφής σημείων και φορέων

 Μητρώο σημείων φόρτισης (αναφορά σε αρκετές απαντήσεις)

o Πληροφορίες: στατικά δεδομένα σταθμών

o Φορέας τήρησης μητρώου: Διάφορες προτάσεις (π.χ. ΔΕΔΔΗΕ, ΡΑΕ, 

ΥΠΥΜΕ, ΥΠΕΝ)

 Μητρώο φορέων ηλεκτροκίνησης (περιορισμένες αναφορές)

o Φορέας τήρησης: ίδιος με τον φορέα αδειοδότησης δραστηριοτήτων

 Μητρώο καταγραφής λειτουργικών δεδομένων

 Δεδομένα ζήτησης ενέργειας, επισκεψιμότητας, προγραμματισμού 

ζήτησης ενέργειας κλπ.

 Φορέας τήρησης: π.χ. ΔΕΔΔΗΕ
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Προτάσεις

 Βασικές απαιτήσεις για την έγκριση εγκατάστασης σημείων φόρτισης

 Έγκριση χωροθέτησης σημείου, τήρηση χωροταξικών απαιτήσεων

 Χαρακτηριστικά εξοπλισμού (πιστοποιήσεις), επάρκεια μελετών, ασφάλεια

 Ικανοποίηση τεχνικών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας 

o Τύποι εγκατεστημένων ρευματοδοτών (π.χ. Type 2, Combo 2)

 Διασφάλιση δυνατότητας ad hoc φόρτισης

o Υποστήριξη ad hoc χρέωσης και τρόπων πληρωμής (π.χ. πιστωτική κάρτα, ταμείο κλπ.)

 Διαφάνεια ως προς τρόπο τιμολόγησης & τιμές, γνωστοποίηση χρεώσεων ανά πράξη

 Ορισμός ΦΕΥΦΗΟ ως προϋπόθεση για τη λειτουργία σημείου φόρτισης

 Αρμόδιοι φορείς: Υπηρ. Μεταφορών Επικοινωνιών, Τεχν. Υπηρ. Δήμων, Πολεοδομίες κλπ.

 Ενδεδειγμένες πρόσθετες απαιτήσεις για δημόσια σημεία:

 Δυνατότητα ταυτοποίησης χρήστη

 Δυνατότητα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης ισχύος

 Διαχείριση δεδομένων (ασφάλεια μετάδοσης και υποχρεώσεις διατήρησης)
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Σχετικές 
προβλέψεις 
υφίστανται στο 
σχέδιο ΚΥΑ του 
ΥΠΥΜΕ



Προτάσεις

 Απαιτήσεις για αδειοδότηση φορέων ηλεκτροκίνησης (ΦΕΥΦΗΟ, ΠΥΗ)

 Καμία ειδική απαίτηση (συνήθεις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων)

 Δήλωση έναρξης δραστηριοποίησης 

o Λήψη μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης (ID) από αρμόδια υπηρεσία (ΥΠΥΜΕ) 

 Μητρώα σημείων & φορέων

 Ενιαίος φορέας τήρησης 

o Πρόταση για ΥΠΥΜΕ.

 Τηρούμενες πληροφορίες 

o Στατικά δεδομένα: Βασική απαίτηση – Δημοσίως διαθέσιμα

o Δυναμικά δεδομένα: Επιθυμητά, σε βάθος χρόνου - Δημοσίως διαθέσιμα

o Απολογιστικά δεδομένα: Επιθυμητά – Διαθέσιμα σε φορείς σχεδιασμού (ΥΠΥΜΕ,ΥΠΕΝ, ΡΑΕ κλπ.)

 Πρόβλεψη καταβολής τιμήματος (εφάπαξ & συνδρομής) από φορείς

o Κάλυψη λειτουργικού κόστους συστήματος μητρώων

 Σχέδιο KYA περί εγκατάστασης σταθμών φόρτισης προβλέπει ανάπτυξη από το ΥΠΥΜΕ 
«Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων», με δημοσίως 
διαθέσιμα στατικά δεδομένα και διαθεσιμότητα σταθμών. 
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7. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΘΕΜΑΤΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ
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 Υπηρεσίες που ενσωματώνει η τιμολόγηση χρηστών Η/Ο
 Απόσβεση επενδύσεων υποδομών 

 Κόστος προμήθειας ενέργειας

 Χρήση χώρου/πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

 Διάρκεια φόρτισης 

 Ισχύς φόρτισης

 Λειτουργικά κόστη CPO

 Κόστος πλατφόρμας ηλεκτρονικής διασύνδεσης (clearing house)

 Υπηρεσίες τιμολόγησης

 Πρόσθετες υπηρεσίες (πλοήγησης, κράτησης κλπ.)

 Λειτουργικά κόστη EMSP

Δεν πρόκειται για τιμολόγηση κατανάλωσης ενέργειας μόνο, αλλά συνολικών 
παρεχόμενων υπηρεσιών

Τιμολόγηση υπηρεσιών επαναφόρτισης
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Βάση τιμολόγησης των υπηρεσιών 
επαναφόρτισης

1. Χρέωση ανά kWh

 Βάσει καταναλισκόμενης ενέργειας ανά επαναφόρτιση Η/Ο. 

o Διαφοροποίηση με τον τύπο φόρτισης (κανονικής ή υψηλής ισχύος)

2. Χρονοχρέωση 

 Βάσει χρόνου χρήσης του σημείου επαναφόρτισης Η/Ο

o Διαφοροποίηση με τον τύπο φόρτισης (κανονικής ή υψηλής ισχύος)

3. Χρέωση ανά επαναφόρτιση

 Ενιαίο ποσό ανά επαναφόρτιση

○ Διαφοροποίηση με τον τύπο φόρτισης (κανονικής ή υψηλής ισχύος)

4. Συνδυασμός των ανωτέρω και εφάπαξ χρεώσεις

 Π.χ. χρέωση ανά kWh και πρόσθετη χρέωση βάσει χρόνου, αντίτιμο εισόδου, 
μηνιαίο πάγιο κλπ.

5. Δωρεάν παροχή υπηρεσιών 
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Μετρητές υποδομών φόρτισης Η/Ο

 Μετρητές

 Μέτρηση καταναλισκόμενης ενέργειας από τον σταθμό φόρτισης (ενέργεια Η/Ο, συν 
πρόσθετες απώλειες και ιδιοκαταναλώσεις) → πιστοποιημένος μετρητής ΔΕΔΔΗΕ (για σημεία 
με ανεξάρτητη παροχή από Δίκτυο ή διακριτά εκπροσωπούμενο μετρητή)

 Μέτρηση καταναλισκόμενης ενέργειας εγκατάστασης χρήστη, εντός της οποίας 
εγκαθίστανται υποδομές φόρτισης (στο σημείο σύνδεσης της γενικής εγκατάστασης με το 
Δίκτυο) → πιστοποιημένος μετρητής ΔΕΔΔΗΕ

 Μέτρηση παρεχόμενης ενέργειας στα συνδεόμενα Η/Ο, διακριτά ανά θέση φόρτισης 
(ρευματοδότη του σταθμού φόρτισης) → μετρητής ενσωματωμένος στον σταθμό φόρτισης 

 Απαιτήσεις μετρητών (“xρήση ευφυών συστημάτων μέτρησης”, κατά την 

Οδηγία 2014/94/ΕΕ)

 Μετρητές αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ: Σκόπιμο όπως εντάσσονται στο κέντρο τηλεμέτρησης του 
ΔΕΔΔΗΕ για εξασφάλιση διαθεσιμότητας ολοκληρωμένων μετρητικών δεδομένων

 Μετρητές ρευματοδοτών φόρτισης: Διαχείριση από ΦΕΥΦΗΟ, τυπικά μέσω τηλεμέτρησης 
(πλατφόρμα εποπτείας και διαχείρισης υποδομών που διαθέτει ο ΦΕΥΦΗΟ)
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Αποτελέσματα διαβούλευσης

 Τιμολόγηση φόρτισης

 Βάση τιμολόγησης

o Μη αποκλεισμός μεθόδων  - επιλογή τρόπου τιμολόγησης από EMSP/χρήστη

 Άλλες προδιαγραφές

o Ένδειξη μετρούμενων τιμών

o Επιλογή τρόπου πληρωμής ad hoc

 Μετρητές ενέργειας

 Τοποθέτηση σε πλευρά δικτύου και ρευματοδοτών του φορτιστή

 Πιστοποιήσεις μετρητών βάσει ΚΥΑ ΔΠΠ 1418/2016
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Προτάσεις

 Βάση τιμολόγησης 

 Ελεύθερη, κατ΄επιλογή του ΦΕΥΦΗΟ ή του ΠΥΗ (βάσει ενέργειας, ανά συνεδρία, βάσει χρόνου, 

μηνιαίο ποσό, μεικτά σχήματα).

 Ευέλικτο σχήμα, κατάλληλο για το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς ηλεκτροκίνησης.

 Ζήτημα αρχής, προς συζήτηση: Υπό ποιους όρους γίνεται αποδεκτή η δωρεάν παροχή υπηρεσιών?

 Μετρητές ρευματοδοτών

 Μη απαίτηση πιστοποίησης. Εισάγει μη αναγκαία πολυπλοκότητα και γενικά δεν απαιτείται, ενώ το ίδιο 

το Η/Ο παρέχει ακριβή ένδειξη ενέργειας στον χρήστη.

 Διαφάνεια τιμολόγησης 

 Τιμές συμβολαίου στους ιστοτόπους των ΠΥΗ. ΦΕΥΦΗΟ αναγράφουν τιμές ad hoc φόρτισης και επί 

τόπου των σημείων.

 Ένδειξη χρέωσης επί τόπου του σταθμού (οθόνη φορτιστή, έκδοση απόδειξης, app κλπ.) και 

αποστολή στοιχείων τιμολόγησης (κόστους, ενέργειας, χρόνου, πρόσθετων χρεώσεων) σε χρήστες 

Η/Ο και ΠΥΗ

 Διατήρηση μετρούμενων τιμών και δεδομένων τιμολόγησης από ΠΥΗ και ΦΕΥΦΗΟ.

 Τήρηση απαιτήσεων προστασίας προσωπικών και εμπορικών δεδομένων.
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Εκπροσώπηση σημείων φόρτισης από 
διακριτό προμηθευτή

Αφορά σταθμούς φόρτισης που εγκαθίστανται σε ήδη ηλεκτροδοτούμενους χώρους

 Βασική/απλή προσέγγιση

Υποδομές επαναφόρτισης ΗΟ δεν έχουν ανεξάρτητο προμηθευτή (ενέργεια παρέχεται από τον 
προμηθευτή του χώρου εγκατάστασης)

o Σύναψη ιδιωτικής συμφωνίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του χώρου και του ΦΕΥΦΗΟ

 Προσέγγιση συμβατή με την Οδηγία AFID

Υποδομές επαναφόρτισης δύνανται να έχουν διακριτό προμηθευτή (πιθανώς διαφορετικό από του 
χώρου εγκατάστασής τους) κατ’ επιλογή του ΦΕΥΦΗΟ τους. Επίσης, δύναται να εφαρμόζεται διακριτή 
τιμολόγηση, ακόμη και από τον ίδιο προμηθευτή. Εναλλακτικές δυνατότητες:

 Απ’ ευθείας σύνδεση του σταθμού φόρτισης με το Δίκτυο, μέσω ανεξάρτητης παροχής και διάταξης 
μέτρησης

 Εγκατάσταση ενδιάμεσου μετρητή για τη διακριτή καταγραφή της καταναλισκόμενης από τον σταθμό 
ενέργειας και ισχύος. Εκπροσώπηση του μετρητή αυτού από ανεξάρτητο προμηθευτή.

 Προτάσεις διαβούλευσης

 Δημόσια σημεία: Προσθήκη ενδιάμεσου μετρητή / νέα σύνδεση με το δίκτυο

 Ιδιωτικά σημεία: Εγκατάσταση έξυπνου ενδιάμεσου μετρητή
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Εκπροσώπηση σημείων φόρτισης από 
διακριτό προμηθευτή

Χαρακτηριστικά εναλλακτικών λύσεων

 Σύνδεση του σταθμού φόρτισης μέσω ανεξάρτητης παροχής/μέτρησης

 Απλή λύση, χωρίς καμία αλλαγή στην τρέχουσα πρακτική μέτρησης και εκπροσώπησης

 Ενδεδειγμένη για φορτιστές μεγάλης ισχύος ή/και σε απόσταση από τη λοιπή εγκατάσταση

 Συχνά μη εφαρμόσιμη (π.χ. parking ιδιωτικών κτηρίων)

 Καθιερώνει πρακτική πολλαπλών παροχών για τον ίδιο χρήστη

 Εγκατάσταση ενδιάμεσου μετρητή

 Ενδεδειγμένη για φορτιστές στο εσωτερικό μεγάλων εγκαταστάσεων (π.χ. υπόγεια αστικών 

σταθμών στάθμευσης) ή μικρής σχετικά ισχύος (π.χ. μεμονωμένοι φορτιστές σε 

εγκαταστάσεις πελατών ΜΤ)

 Ελάχιστη παρέμβαση στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του χρήστη

 Εισάγει πολυπλοκότητα στη μέτρηση και στον υπολογισμών των χρεώσεων, ανταγωνιστικών 

και ρυθμιζόμενων
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Προτάσεις

 Επιβεβλημένη η παροχή δυνατότητας επιλογής διακριτού προμηθευτή για τα σημεία 
φόρτισης

 Προτεινόμενες λύσεις:

 Εγκατάσταση ενδιάμεσου μετρητή για τον σταθμό φόρτισης 

o Διαχωρισμός ενέργειας εγκατάστασης φόρτισης

o Διακριτή τιμολόγηση κατανάλωσης φορτιστών, με επιμερισμό ρυθμιζόμενων χρεώσεων

 Δημιουργίας νέας παροχής/ανεξάρτητης μέτρησης από το Δίκτυο

o Σε περιπτώσεις όπου η σύνδεση σε υφιστάμενη εσωτερική εγκατάσταση καταναλωτή 
τεχνικά μη εφικτή ή καταφανώς μη βέλτιστη

 Σε κάθε περίπτωση, ένταξη των μετρητών στο σύστημα τηλεμέτρησης:

o Διασφάλιση λειτουργικών δεδομένων για λόγους παρακολούθησης του φορτίου 
φόρτισης ΗΟ και ανάπτυξης του Δικτύου από τον ΔΕΔΔΗΕ 

o Επικοινωνία με υποδομές φόρτισης για μελλοντικές ανάγκες διαχείρισής τους

o Διευκόλυνση ελέγχων τιμολόγησης από τους ΦΕΥΦΗΟ
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Εκπροσώπηση σημείων φόρτισης από 
διακριτό προμηθευτή

Προϋποθέσεις για την εφαρμογή λύσης ενδιάμεσου μετρητή

 Μετρητής ακολουθεί τυποποίηση ΔΕΔΔΗΕ (στα πρότυπα του net metering)

 Ένταξη στο σύστημα τηλεμέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ και των δύο μετρητών (εγκατάστασης και 
φορτιστών), ώστε να λυθούν προβλήματα πρόσβασης στον ενδιάμεσο μετρητή για καταμέτρηση

 Ανάπτυξη από ΔΕΔΔΗΕ εφαρμογής για την από κοινού διαχείριση των μετρητικών δεδομένων των 
δύο μετρητών

 Τιμολόγηση καταναλισκόμενης ενέργειας του σταθμού φόρτισης σύμφωνα με τα στοιχεία 
καταμέτρησης κατανάλωσης ενέργειας του ενδιάμεσου μετρητή

 Τιμολόγηση καταναλισκόμενης ενέργειας του χώρου εγκατάστασης των υποδομών φόρτισης 
έπειτα από αφαίρεση της κατανάλωσης του σταθμού φόρτισης από τη συνολική κατανάλωση της 
εγκατάστασης

 Αd hoc ρύθμιση για τιμολόγηση ισχύος του χρήστη της κύριας εγκατάστασης

 Αd hoc ρύθμιση για κατανομή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων της κύριας εγκατάστασης, ιδίως 
αυτών που υπολογίζονται βάσει ισχύος

 Εσωτερικές απώλειες στην ιδιωτική εγκατάσταση ζήτημα συμφωνίας των χρηστών

 Διασφάλιση μη σύνδεσης άλλων φορτίων (πλην φορτιστών) κατάντη του ενδιάμεσου μετρητή

 Απαιτείται τροποποίηση του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών & Περιοδικής Εκκαθάρισης
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Διακριτή μέτρηση υποδομών φόρτισης
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Υποδομές φόρτισης σε ιδιωτικούς 
ηλεκτροδοτούμενους χώρους

Χωρίς διακριτό προμηθευτή

• Χρέωση από Προμηθευτή 1 για 
σύνολο εγκατάστασης

• Κατανομή μεταξύ ΦΕΥΦΗΟ και 
ιδιοκτήτη χώρου βάσει ιδιωτικής 
συμφωνίας



Διακριτή μέτρηση υποδομών φόρτισης
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Υποδομές φόρτισης σε ιδιωτικούς 
ηλεκτροδοτούμενους χώρους

Διακριτός προμηθευτής

Ανεξάρτητη χρέωση ιδιοκτήτη χώρου και 
ΦΕΥΦΗΟ από Προμηθευτές 1 και 2, βάσει 
των αντίστοιχων μετρητών



8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
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Διαχείριση φορτίου Η/Ο

 Πιθανές εφαρμογές διαχείρισης του φορτίου ΗΟ

 Βέλτιστη κατανομή ζήτησης ΗΟ στην καμπύλη φορτίου (π.χ. για περιορισμό αιχμής 
συστήματος, συσχέτιση με παραγωγή ΑΠΕ)

 Παροχή υπηρεσιών προς το σύστημα (π.χ. απόκριση συχνότητας) και συμμετοχή στην αγορά 
(π.χ. εξισορρόπησης)

 Αντιμετώπιση συμφόρησης/υπερφόρτισης δικτύου διανομής

 Λειτουργικότητα V2G (κατανεμημένη αποθήκευση) και V2H (οικιακή αποθήκευση)

 Προϋποθέσεις για επίτευξη ευελιξίας ζήτησης ΗΟ

 Δυνατότητα εποπτείας & ελέγχου του φορτίου ΗΟ

 Εκπροσώπηση του φορτίου ΗΟ από aggregator για συμμετοχή σε αγορά και στις διαδικασίες 
προμήθειας υπηρεσιών από τους Διαχειριστές

 Συμβόλαια χρηστών ΗΟ (με EMSP) που επιτρέπουν διαχείριση:

o Ευέλικτη κατανομή ενέργειας φόρτισης (αντί της φόρτισης σε σταθερή/μέγιστη ισχύ)

o Δυνατότητα προσωρινής μείωσης της ισχύος φόρτισης, κατόπιν εντολής

o Μελλοντικά, απόδοση ισχύος προς το δίκτυο (V2G) ή την εγκατάσταση του καταναλωτή (V2H)
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Αποτελέσματα διαβούλευσης

 Σχόλια συμμετεχόντων αναφορικά με την επίτευξη διαχείρισης-
ευελιξίας φορτίου ΗΟ

 Αφορά κυρίως τα ιδιωτικά σημεία φόρτισης

 Δυνητικά καλύπτει ανάγκες συστήματος και αγοράς, αλλά κυρίως 
δικτύου

 Προϋποθέτει οικονομικά κίνητρα/ευέλικτα συμβόλαια για χρήστες ΗΟ 

 Τοποθέτηση ‘έξυπνων μετρητών’ και συστημάτων διαχείρισης 
απομακρυσμένου ελέγχου στους σταθμούς φόρτισης (κυρίως 
οικιακούς)

 Διάφορα εναλλακτικά μοντέλα επίτευξης και αξιοποίησης της ευελιξίας. 
Μέσω aggregators ή και με άμεση διαχείριση των φορτιστών.

 Αξιοποίηση ενέργειας ΑΠΕ
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Προτάσεις

Προτεινόμενο μοντέλο οργάνωσης αγοράς και ρόλων είναι συμβατό με 
λειτουργικότητα διαχείρισης και ευελιξίας φορτίου ΗΟ:

 Λειτουργίες συστήματος και αγοράς επιτελούνται μέσω aggregators:

 Στα ιδιωτικά σημεία φόρτισης, aggregators οι προμηθευτές ΗΕ ή άλλα πρόσωπα

 Για δημόσια σημεία, συνέργεια μεταξύ ρόλου aggregator και ΠΥΗ, ο οποίος 
διατηρεί συμβατική σχέση με χρήστη ΗΟ και άρα ευχέρεια διαχείρισης της ζήτησης

 Φυσική διαχείριση μέσω:

o Υποδομών εποπτείας και ελέγχου των ΦΕΥΦΗΟ (πλατφόρμες) για δημόσια σημεία

o Ανοικτό θέμα για τα ιδιωτικά σημεία φόρτισης (όπου και το κύριο ενδιαφέρον)

 Διαχείριση για ανάγκες Δικτύου:

 Κατ’ αρχήν μέσω aggregators, ως αμειβόμενη υπηρεσία (νέα Οδηγία Αγοράς ΗΕ)

 Προς συζήτηση ο άμεσος έλεγχος από ΔΕΔΔΗΕ σε έκτακτες καταστάσεις

o Απαιτείται να τυποποιηθεί η δυνατότητα επικοινωνίας και ελέγχου και να καλυφθεί ρυθμιστικά 

και συμβατικά. Ανάγκη για περαιτέρω εξέταση.
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9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
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Προσαρμογή ήδη λειτουργούντων φορέων

 Σχόλια διαβούλευσης

 Πρόβλεψη επαρκούς χρονικού διαστήματος για προσαρμογή υφιστάμενων φορέων

 Ενιαία αντιμετώπιση φορέων – Αποφυγή ευνοϊκής αντιμετώπισης υφιστάμενων φορέων

 Προτάσεις 

 Ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας για υφιστάμενους και νέους φορείς 

 Απαίτηση για εγγραφή σε μητρώα και προσαρμογή σε τεχνικές προδιαγραφές από υφιστάμενους 
φορείς και σημεία φόρτισης εγκατεστημένα μετά την 18.11.2017

o Πρόβλεψη διαδικασιών εξαίρεσης κατόπιν εξέτασης, όπου η συμμόρφωση αποδεδειγμένα μη εφικτή

 Επαρκές μεταβατικό διάστημα προσαρμογής στα νέα δεδομένα (π.χ. 2 ετών, όπως προβλέπει το σχέδιο 
ΚΥΑ του ΥΠΥΜΕ περί εγκατάστασης σταθμών φόρτισης)

 Ειδικό ζήτημα οι σταθμοί φόρτισης του ΔΕΔΔΗΕ. Περαιτέρω εξέταση από ΡΑΕ αναφορικά με:

o Σύνδεση-μέτρηση και όριο Δικτύου
o Απόσβεση μέσω της ΡΠΒ του ΔΕΔΔΗΕ και κάλυψη λειτουργικών δαπανών από ΧΧΔ ή μέσω 

τέλους από φορείς-χρήστες
o Διαχείριση από ΔΕΔΔΗΕ ή ανάθεση σε ΦΕΥΦΗΟ
o Τρόπου προμήθειας ΗΕ για τα σημεία αυτά
o Παροχή δωρεάν υπηρεσιών και χωροθέτηση σε σχέση με εμπορικές υποδομές
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