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Θεσμικό πλαίσιο ταχείας ανάπτυξης των υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων (EVs). Προσωρινή εξαίρεση από τις προϋποθέσεις της πολιτικής “Buy 

America” για τα εξαρτήματα φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. 

 

Σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, 15/2, αναφέρεται σειρά πρωτοβουλιών της α/ κυβέρνησης 

για την επέκταση του δικτύου φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στην α/ επικράτεια. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης Biden, μέχρι το 2030 θα 

αναπτυχθεί στους α/ αυτοκινητοδρόμους δίκτυο 500 χιλιάδων φορτιστών, ενώ οι πωλήσεις 

ηλεκτρικών οχημάτων θα αντιστοιχούν σε 50% των συνολικών πωλήσεων οχημάτων στις ΗΠΑ. 

 

Για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου θα διατεθούν περίπου $ 25,5 δισεκ. Ομοσπονδιακών 

κονδυλίων ( $ 7,5 δισεκ. για ανάπτυξη ταχυφορτιστών, $ 10 δισεκ. για “πράσινα” μέσα μαζικής 

μεταφοράς, $ 7 δισεκ. για παραγωγή τμημάτων μπαταριών και σπάνιων γαιών). Υπενθυμίζεται, 

στα ανωτέρω ποσά θα προστεθεί ο πακτωλός χρημάτων που προβλέπεται από το Inflation 

Reduction Act (IRA), με το οποίο προβλέπεται η διάθεση $ 369 δισεκ. σε βάθος δεκαετίας. 

 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση η πολιτική για το κλίμα του Προέδρου Biden έχει ήδη 

αρχίσει να αποδίδει σχετικά αποτελέσματα καθώς, από έναρξης της διακυβέρνησής του 

(1/2021), έχουν τριπλασιαστεί οι πωλήσεις ηλεκ/των οχημάτων (πλέον άνω των 3 εκ), ενώ το 

δίκτυο φόρτισης έχει επεκταθεί κατά 40% και πλέον, με άνω των 130 χιλ. ταχυφορτιστών ήδη 

διαθέσιμων.  

 

Η νέα αυτή πρωτοβουλία της α/ κυβέρνησης εξασφαλίζει την τυποποίηση των χαρακτηριστικών 

του δικτύου φόρτισης, καθόσον οι ταχυφορτιστές πλέον θα κατασκευάζονται με τυποποιημένα 

χαρακτηριστικά ώστε να είναι προσβάσιμοι από όλα τα ηλεκ/τα οχήματα ανεξαρτήτως τύπου 

και μάρκας. Συναφώς, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αυτοκινητοδρόμων (FHWA) δημοσίευσε 

τελικό της Κανονισμό για την ανάπτυξη του δικτύου φορτιστών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (EV 

chargers) στις ΗΠΑ, η κατασκευή των οποίων μπορεί να χρηματοδοτείται από 

ομοσπονδιακούς πόρους. Ειδικότερα, με άμεση ισχύ, προβλέπεται ότι όλοι οι φορτιστές EV 

που χρηματοδοτούνται μέσω του Νόμου IIJA (Infrastructure Investment and Jobs Act), για την 

ανάπτυξη υποδομών και ενίσχυση της α/ οικονομίας, πρέπει να κατασκευάζονται στις 

Ηνωμένες Πολιτείες, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις “Build America, Buy America Act” (ΒΑΒΑ) 

του Νόμου IIJA. Συγκεκριμένα, η τελική συναρμολόγηση καθώς και όλες οι κατασκευαστικές 

διεργασίες για κάθε είδους περίβλημα φορτιστή, από σίδηρο ή χάλυβα, πρέπει να 

διεκπεραιώνονται εντός ΗΠΑ. Επιπρόσθετα, από τον Ιούλιο του 2024 το 55% τουλάχιστον του 

συνολικού κόστους παραγωγής πρέπει να αφορά εξαρτήματα εγχώριας παραγωγής. 

 

Ωστόσο, σε σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (FHWA), 

για εξειδίκευση της εν θέματι ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου, θεσπίζεται, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, προσωρινή απαλλαγή από τις προϋποθέσεις της πολιτικής “Buy America” για 

χάλυβα, σίδηρο, βιομηχανικά προϊόντα και εξαρτήματα φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων (EV). 



Προσωρινή απαλλαγή, περίπου ενάμιση έτους, που επιτρέπει την απρόσκοπτη χρήση (αγορά 

και εγκατάσταση) φορτιστών EV ανεξαρτήτως προϋποθέσεων κατασκευής, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα τη σταδιακή εφαρμογή των προβλέψεων Buy America με σταδιακή κατάργηση της 

εν λόγω απαλλαγής με την πάροδο του χρόνου (phasing out). 

 

Εν προκειμένω, από δημοσίευσης του Κανονισμού της FHWA στην Εφημερίδα Federal 

Register (21/2, θέσης σε ισχύ), οι φορτιστές EV που θα κατασκευαστούν έως και 1.7.2024, των 

οποίων η τελική συναρμολόγηση πραγματοποιείται στις ΗΠΑ και η εγκατάσταση των οποίων 

έχει ξεκινήσει έως την 1η Οκτωβρίου 2024, απαλλάσσονται της υποχρέωσης αναφορικά με το 

55% τουλάχιστον του κόστους κατασκευής από υλικά εγχώριας προελεύσεως (Phase 1). Εν 

λόγω υποχρέωση θα τεθεί σε εφαρμογή για τους ταχυφορτιστές παραγωγής από την 1η Ιουλίου 

2024 και εντεύθεν (Phase 2). 

 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα εξαρτήματα του περιβλήματος των φορτιστών EV (κυρίως από 

χάλυβα και σίδηρο) εξαιρούνται από την προαναφερθείσα απαλλαγή και πρέπει, από έναρξης 

ισχύος του Κανονισμού FHWA, να κατασκευάζονται στις ΗΠΑ και μόνον. 
 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.: 

- Ανακοίνωση Λευκού Οίκου, 

  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/02/15/fact-sheet-

biden-harris-administration-announces-new-standards-and-major-progress-for-a-made-in-

america-national-network-of-electric-vehicle-chargers/. 

- Ανακοίνωση Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (FHWA) 
https://www.federalregister.gov/documents/2023/02/21/2023-03498/waiver-of-buy-america-

requirements-for-electric-vehicle-chargers. 
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