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Ανάπτυξη εννέα ασφαλών και προστατευόμενων 
χώρων στάθμευσης φορτηγών (SSTPAs) στην 

Ελλάδα
Προώθηση της ηλεκτροκίνησης στους εμπορευματικούς στόλους



Οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη

78,9%

των συνολικών τονο-χιλιόμετρων στις οδικές 
εμπορευματικές μεταφορές 
πραγματοποιείται από βαρέα φορτηγά με 
μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος φορτίου άνω 
των 30 τόνων. 

Οι οδικές 
μεταφορές είναι ο 
κυρίαρχος τρόπος 

μεταφοράς 
εμπορευμάτων

Αυξανόμενες 
απαιτήσεις 

ασφάλειας οδηγών 
και φορτίου



54% κατά τη 
στάθμευση 

των 
οχημάτων σε 
μη ασφαλείς 

χώρους

Ανάγκη για δημιουργία ασφαλών και προστατευόμενων χώρων στάθμευσης 
φορτηγών οχημάτων

(Πηγή: BSI & TT Club)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 561/2006 για το χρόνο

οδήγησης, διαλείμματα και περιόδους ανάπαυσης

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 165/2014 για τους

ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών

Ενισχύουν  την αναγκαιότητα ανάπτυξης 

ασφαλών και προστατευόμενων χώρων 

στάθμευσης, καθώς οι οδηγοί σταθμεύουν 

σε επικίνδυνους χώρους κατά τη διάρκεια 

των υποχρεωτικών διαλειμμάτων τους.

Το 2019 η αξία των κλοπών στην Ευρώπη ήταν 

περίπου 26.000 $ με κυρίαρχο στόχο τον 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Επαναπροσδιορισμός αναγκών χρηστών λόγω 

covid-19, το 2020 μεγαλύτερος στόχος τα 

προϊόντα εστίασης.

2019

2019



Η απάντηση της ΕU Commission  (1/2)

• Το 2019 χρηματοδότησε μελέτη για τη δημιουργία Ασφαλών 

και Προστατευόμενων Χώρων Στάθμευσης Φορτηγών 

Οχημάτων (Safe and Secure Truck Parking Areas) στην 

Ευρώπη.

• Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΜΕΤ συμμετείχε στη διαμόρφωση της μελέτης.

• Στην μελέτη αναγνωρίστηκαν και τέσσερα επίπεδα 

ασφαλείας (security levels) με συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε 

να πιστοποιούνται οι χώροι στάθμευσης ανάλογα με τις 

παροχές τους.



• EC Expert Group on SSTPAs, όπου το ΕΚΕΤΑ/ ΙΜΕΤ 

έχει το ρόλο της τεχνικής γραμματείας.

• Τον Απρίλιο 2022 τα συγκεκριμένα κριτήρια και η 

ανάγκη πιστοποίησης των χώρων στάθμευσης 

συμπεριλήφθηκαν σε Κανονισμό της ΕΕ C(2022) 

2055 final που αναμένεται να εκδοθεί τον επόμενο 

μήνα.

http://www.eu-parking.com/

Η απάντηση της ΕU Commission  (2/2)

http://www.eu-parking.com/


Ανάπτυξη δικτύου SSTPAs στην Ελλάδα (1/2) Τοποθεσία 
SSTPA 

Παραχωρησιούχος
υπεύθυνος για την 

κατασκευή του 
SSTPA

Τμήμα στο TEN-T
Αριθμός 
θέσεων 

στάθμευσης

Ακράτα Ολυμπία Οδός Α.Ε.
Olympia Odos
(E65)

45 στην μια 
κατεύθυνση

Αταλάντη Νέα Οδός Α.Ε. A.TH.E (E75)
12 σε κάθε 
κατεύθυνση

Αερινό
Αυτοκινητόδρομος 
Αιγαίου Α.Ε.

A.TH.E (E75)
36 σε κάθε 
κατεύθυνση

Επισκοπικό Νέα Οδός Α.Ε.
Ionia Odos
(E951)

12 προς 
Βορρά και 9 
προς Νότο

Ανάληψη Εγνατία Οδός Α.Ε.
Egnatia Odos 
(E90)

10 σε κάθε 
κατεύθυνσηΔράση συγχρηματοδοτούμενη από 

το CEF (2014-2020)
“Development of nine Safe and 
Secure Truck Parking Areas in 

Greece”

• 98% των εμπορευματικών μεταφορών είναι οδικές.
• 7% του συνολικού Α.Ε.Π.

Σε αξία εμπορευμάτων

Μέχρι σήμερα κανένα πιστοποιημένο SSTPA

Συντονιστής

Φορείς 
Υλοποίησης

Δικαιούχοι

(Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, 2021)



Ανάπτυξη δικτύου SSTPAs στην Ελλάδα (2/2)

Τα 9 SSTPAs στην Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους 
αναμένεται να πιστοποιηθούν στο επίπεδο Silver.

Περίμετρος Περιοχή 
στάθμευσης

Είσοδος/ 
Έξοδος

Διαδικασίες 
Προσωπικού

Επίπεδο 
Εξυπηρέτησης

• Κριτήρια που αφορούν στην ασφάλεια οδηγών, 

οχήματος και φορτίου.

• Κριτήρια που αφορούν στις παρεχόμενες 

υπηρεσίες. 

• Ανάπτυξη e-Service Platform για την παροχή δυνατότητας κράτησης, πληρωμής  
και παροχής πληροφοριών στους οδηγούς φορτηγών σύμφωνα με την 
Commission Delegated Regulation (EU) No 885/2013.



• Ο στόχος αυτός εγκρίθηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες το 2020 
και το Μάιο του 2021, η Επιτροπή ενέκρινε το «Σχέδιο δράσης της 
Ε.Ε. για μηδενική ρύπανση των υδάτων, του αέρα και του 
εδάφους» βασικό παραδοτέο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. 

Πολιτική της Ε.Ε. για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας

• Το 2019 η Επιτροπή παρουσίασε την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία (European Green Deal), δεσμευόμενη για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 με ενδιάμεσο στόχο το 
2030 και την επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 
55%. 

• Οι μεταφορές δημιουργούν το 25% των 
συνολικών GHGs εκπομπών.



Ηλεκτροκίνηση στον εμπορευματικό στόλο (1/2) 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA)

• Αύξηση των ηλεκτροκίνητων φορτηγών κατά 0,1% το 2021.

ECV: Includes full battery electric vehicles, fuel-cell electric vehicles, 
extended-range vehicles and plug-in hybrids

• Κυρίως φορτηγά που εξυπηρετούν αστικές διανομές (urban logistics) καθώς και μικρών αποστάσεων 

εξαιτίας της μικρής αυτονομίας της μπαταρίας (200-300 χλμ.).



Ηλεκτροκίνηση στον εμπορευματικό στόλο (2/2)

• H Amazon 5 αμιγώς ηλεκτρικά φορτηγά στο UK, συνολικά 9 έως το 

τέλος του 2022.

• Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και θα έχουν μηδενικές 

εκπομπές ρύπων.

• Βάρος 37 τόνους και ξεκινούν τις αποστολές τους από τα κέντρα 

διανομής στο Tilbury και το Milton Keynes.

• H Amazon στοχεύει στην ολοκλήρωση του 50% των διανομών της 

με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα έως το 2030.

• Μέχρι το 2030 η Ε.Ε. επιθυμεί μηδενικές εκπομπές στις αστικές διανομές 

ενθαρρύνοντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα για ηλεκτρικά οχήματα.

• Μεγάλες εταιρείες προχωρούν σε αντικατάσταση του στόλου τους. 



Προκλήσεις για την εισαγωγή της ηλεκτροκίνησης στα βαρέα φορτηγά 
διεθνών μεταφορών

Η χρήση ηλεκτρικής 
ενέργειας για την κίνηση 

βαρέων φορτηγών απαιτεί 
μεγάλες μπαταρίες σε 

μέγεθος και βάρος

Επηρεάζουν το μέγιστο 
ωφέλιμο φορτίου του 

οχήματος

Μικτή αυτονομία 
συγκριτικά με τις 

διανυόμενες αποστάσεις

Μεγάλη διάρκεια 
φόρτισης

Μικρή διαθεσιμότητα 
δικτύου φόρτισης

Οι προκλήσεις δεν σταματούν με την εισαγωγή 
της ηλεκτροκίνησης στα βαρέα οχήματα, αλλά 
γίνονται ακόμα μεγαλύτερες.

Νέο δίκτυο με μεγαλύτερες ανάγκες.
e-Highway

Siemens and Scania have already tested their eHighway
systems in Germany, Sweden and the US.



Ηλεκτροκίνηση στα βαρέα φορτηγά διεθνών μεταφορών

Οι μεγάλες εταιρείες έχουν ξεκινήσει την κατασκευή ηλεκτροκίνητων βαρέων οχημάτων

• MAN με τη συνεργασία της ABB E-mobility→ Ηλεκτροκίνητο πρωτότυπο με 600 έως 800 
χιλιόμετρα εμβέλειας θα λανσαριστεί επίσημα το 2024. Ηλεκτρικό σύστημα, το οποίο 
βασίζεται σε μπαταρίες, οι οποίες θα φορτίζουν από φορτιστές megawatt. 

• Την ανάπτυξη σημείων με φορτιστές megawatt έχει αναλάβει η ABB, η οποία φιλοδοξεί 
να παρουσιάσει μέσα στα επόμενα χρόνια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φορτιστών για 
βαρέα οχήματα μεγάλων αποστάσεων στους αυτοκινητόδρομους της Ευρώπης.

• VOLVO θα ξεκινήσει την κατασκευή 
τριων μοντέλων μέσα στο 2022 με 
μικτό βάρος μέχρι 44 τόνους.

• Ένα πρωτότυπο δοκιμάστηκε στη 
Γερμανία.
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