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 ΕΡΜΘΝΕΤΣΙΚΘ ΕΓΚΤΚΛΙΟ 

 

ΘΕΜΑ: «Ερμηνευτική εγκφκλιοσ για την εφαρμογή των «Σεχνικϊν Οδηγιϊν για τα χζδια 

Φόρτιςησ Θλεκτρικϊν Οχημάτων (.Φ.Θ.Ο.)» 

 

Θ παροφςα Eγκφκλιοσ διευκρινίηει τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396/30.09.20 

απόφαςθσ του Υπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και  Ενζργειασ και του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ και 

Ενζργειασ «Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο.» (Β’ 4380).  

Θ ανωτζρω υπουργικι απόφαςθ αποτελείται από δζκα ζξι (16) Άρκρα.  Με τθν παροφςα, 

διευκρινίηονται ειδικότερα κατ’ άρκρο τα ακόλουκα:  

 

Επί του  ΑΡΘΡΟΤ 1 – ΟΡΙΜΟ  .Φ.Θ.Ο. 

 

Βάςει των διατάξεων του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Αϋ142) «Ρροϊκθςθ τθσ Θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ 

διατάξεισ», και ειδικά το άρκρο 17 αυτοφ και επόμενα, και τθσ υπ’ αρ. 

ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396/30.09.2020 κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Τεχνικζσ Οδθγίεσ για τα 

Σχζδια Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο.» (ΦΕΚ Β’ 4380): 

Α. Π.: ΥΠΕΝ/∆ΜΕΑΑΠ/27808/206
Ηµ/νία: 23/03/2021

23.03.2021 15:04:44
Ακριβές Αντίγραφο

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο

από 
Μαρία 
Τουπαδάκη
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Ωσ «Σχζδιο Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων (Σ.Φ.Θ.Ο.)» ορίηεται το πρόγραμμα χωροκζτθςθσ 

δθμοςίωσ προςβάςιμων ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο κανονικισ ιςχφοσ (ιτοι AC ι DC ςυςκευζσ 

ιςχφοσ 3,7kW ζωσ 22kW) ι υψθλισ ιςχφοσ (AC ι DC ςυςκευζσ ιςχφοσ >22kW) και κζςεων 

ςτάκμευςθσ Θ/Ο, που εκπονείται από τουσ διμουσ εντόσ των διοικθτικϊν τουσ ορίων. 

Συγκεκριμζνα, θ κατάρτιςθ των ΣΦΘΟ αφορά ςε χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και κατάλλθλων 

ςυςκευϊν που επιτρζπουν φόρτιςθ Θ/Ο κανονικισ ι υψθλισ ιςχφοσ ςε τουλάχιςτον: 

o Yφιςτάμενουσ υπαίκριουσ ι ςτεγαςμζνουσ δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, 

o Yφιςτάμενεσ παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ, ελεφκερεσ και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ, 

(πολεοδομικά κζντρα των διμων, περιοχζσ αυξθμζνθσ επίςκεψθσ, πυκνοδομθμζνεσ αςτικζσ 

περιοχζσ), 

o Νζουσ υπαίκριουσ/ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ ι παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ που 

χωροκετοφνται με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ ςθμείων φόρτιςθσ Θ/Ο, 

o Τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε επιλεγμζνα ςθμεία των δθμοτικϊν και αςτικϊν 

ςυγκοινωνιϊν, 

o Χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ τουριςτικϊν λεωφορείων, 

o Χϊρουσ εξυπθρζτθςθσ Θ/Ο τροφοδοςίασ, 

o Υφιςτάμενα και νόμιμα κακοριςμζνα ςθμεία ςτάςθσ ι ςτάκμευςθσ (πιάτςεσ) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΛ, (1 

κζςθ Θ/Ο ανά 5 κζςεισ ςτάκμευςθσ), 

o Xϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων ΑμεΑ. 

Ρζραν των ανωτζρω, δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο δφνανται να 

χωροκετθκοφν και ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, πζραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάςει τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ. Θ κατάρτιςθ των Σ.Φ.Θ.Ο. υποςτθρίηει τθν διείςδυςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ 

ςτουσ Διμουσ, οφτωσ ϊςτε θ εγκατάςταςθ των απαραίτθτων ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο να γίνει 

με ιςορροπθμζνο τρόπο εντόσ των διοικθτικϊν ορίων κάκε Διμου, δθμιουργϊντασ ζνα δίκτυο 

ολοκλθρωμζνο και χρθςτικό, με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ των πολιτϊν κακϊσ και των επιςκεπτϊν και 

των ςχετικϊν υπθρεςιϊν. 

 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 3 – ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΟΝΘΘ 

Ο Φορζασ Εκπόνθςθσ ορίηεται από τισ διατάξεισ του ν.4710/2020 (Α’ 142) και τθσ ΚΥΑ 

ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396/30.09.2020 (ΦΕΚ Β’ 4380).  

Βάςει των παραπάνω:  

(α)  το Σ.Φ.Θ.Ο. αφορά καταρχάσ τα διοικθτικά όρια των Διμων, ςυνεπϊσ κάκε Διμοσ είναι εξ 

οριςμοφ αρμόδιοσ Φορζασ Εκπόνθςθσ για τθν περιοχι του,  
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(β) ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ και βάςει τεκμθρίωςθσ μπορεί να δθμιουργθκεί ευρφτεροσ Φορζασ 

Εκπόνθςθσ, όπωσ π.χ. ςε  νθςιωτικζσ περιοχζσ με παραπάνω από 1 διμο όπου κρίνεται αναγκαίο το 

Σ.Φ.Θ.Ο. να καταρτίηεται για τθν ςυνολικι γεωγραφικι περιοχι του νθςιοφ, ςε μθτροπολιτικζσ 

περιοχζσ όπου 2 ι περιςςότεροι διμοι κρίνουν αναγκαία τθν ςυνεργαςία μεταξφ τουσ, ςε 

περίπτωςθ ευρφτερων περιοχϊν τισ οποίεσ διαςχίηει μεγάλοσ οδικόσ άξονασ κ.λπ. 

Οι αρμοδιότθτεσ του Φορζα εκπόνθςθσ περιγράφονται ςτθν παρ.2 του άρκρου 3 τθσ ΚΥΑ 

ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396/30.09.2020 (ΦΕΚ Β’ 4380). 

 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 4 – ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ 

1. Βάςει του ν.4710/2020 (Αϋ142) και του άρκρου 4 τθσ ΚΥΑ ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396/30.09.2020 

(ΦΕΚ Β’ 4380): Ωσ «Περιοχι Παρζμβαςθσ ορίηεται θ εδαφικι περιοχι ςτθν οποία κα εφαρμοςκοφν 

τα περιεχόμενα του .Φ.Η.Ο. και ταυτίηεται με τα διοικθτικά όρια του Φορζα Εκπόνθςθσ». Θ 

Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ προςδιορίηεται ρθτά ειδικότερα από το Φορζα Εκπόνθςθσ κατά το Στάδιο1 

τθσ κατάρτιςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο., όπωσ αυτό διαμορφϊνεται ςφμφωνα με το άρκρο 8 τθσ ωσ άνω 

απόφαςθσ, και τθ ςφνταξθ του παραδοτζου Ρ.1 (Ρ.1Α και Ρ.1Β αντίςτοιχα). Εντόσ τθσ Ρεριοχισ 

Ραρζμβαςθσ μπορεί να υπάρχουν ςθμεία και χϊροι αρμοδιότθτασ άλλων φορζων (όπωσ π.χ. τθσ 

Ρεριφζρειασ, ςυγκοινωνιακϊν φορζων, οργανιςμϊν λιμζνων, αεροδρομίων κ.λπ.). Σε αυτιν τθν 

περίπτωςθ ο Φορζασ Εκπόνθςθσ οφείλει να ςυνεργαςτεί με τουσ υπόλοιπουσ αρμόδιουσ φορείσ, με 

ςκοπό τθν χωροκζτθςθ των απαραίτθτων ςθμείων επαναφόρτιςθσΘ/Ο ςτα εν λόγω ςθμεία και 

χϊρουσ. 

 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 6 – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ 

Επιςθμαίνεται ότι ςτθν προετοιμαςία για τθν κατάρτιςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. τθσ παραγράφου 1 του 

άρκρου 6 τθσ ωσ άνω απόφαςθσ εξετάηονται καταρχάσ τα κάτωκι: 

o Θ φπαρξθ ανϊτερου επιπζδου ςχεδιαςμοφ, χωρικοφ, κυκλοφοριακοφ (π.χ. ΓΡΣ, ΣΧΟΟΑΡ, 

Ρολεοδομικζσ μελζτεσ, κ.λπ.) και των ςχετικϊν με αυτό δεςμεφςεων και προβλζψεων ςτο πλαίςιο 

των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν και πολιτικϊν του Φορζα Εκπόνθςθσ. 

o Θ αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν αςτικοφ ςχεδιαςμοφ που βρίςκονται ςε 

εξζλιξθ. 

o Θ αξιολόγθςθ των μθχανιςμϊν διαβοφλευςθσ και επικοινωνίασ που ζχει αναπτφξει ο 

Φορζασ Εκπόνθςθσ. 

o Θ αξιολόγθςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ για τθν ςφςταςθ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ. 
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Για τθν αξιολόγθςθ των παραπάνω, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ πραγματοποιεί αξιολόγθςθ των μελετϊν 

και ζργων που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ι προγραμματιςμό, κακϊσ και του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

του (υπθρεςιακά ςτελζχθ). 

Μζςω τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ δφναται να εντοπίςει και να καταγράψει τα 

πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα των υφιςτάμενων διαδικαςιϊν, ενεργειϊν και πολιτικϊν του, τισ 

τυχόν ελλείψεισ ςε ςτελεχιακό δυναμικό, και να προτείνει διορκωτικζσ κινιςεισ και προτάςεισ 

βελτίωςθσ του εςωτερικοφ του μθχανιςμοφ και των εςωτερικϊν του διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ. 

Στθν παράγραφο 4 διευκρινίηεται ότι θ Ομάδα Εργαςίασ του Φορζα Εκπόνθςθσ, μεταξφ άλλων, 

αναλαμβάνει:  

(α) να τροφοδοτεί, ςε περίπτωςθ που το Σ.Φ.Θ.Ο. ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ ςφμφωνα 

με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1 του άρ. 7, τθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου με όλα τα διακζςιμα από 

πλευράσ του Φορζα Εκπόνθςθσ ςτοιχεία και δεδομζνα που απαιτοφνται για τθν ςφνταξθ του 

Σ.Φ.Θ.Ο. και  

(β) τισ απαραίτθτεσ επικοινωνίεσ με τουσ υπόλοιπουσ δθμόςιουσ φορείσ (π.χ. Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε.). Εν 

ςυνεχεία αποςτζλλει τα ςτοιχεία ςτθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου.  

Για τθν αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία μεταξφ των δφο ομάδων, προτείνεται ότι κα πρζπει (α) να 

κακορίηεται χρονοδιάγραμμα τακτικϊν ςυναντιςεων εργαςίασ που κα αντιςτοιχεί ςτα επί μζρουσ 

παραδοτζα και (β) να γίνεται εφόςον είναι δυνατό χριςθ των νζων τεχνολογιϊν (π.χ. κοινοί 

διαδικτυακοί φάκελοι κ.λπ.) που διευκολφνουν τθν ανταλλαγι ςτοιχείων, κατά τθν κρίςθ τουσ.  

 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 8 – ΣΑΔΙΟ 1: ΑΝΑΛΤΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ / ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΘΘ 

ΠΕΡΙΟΧΘ ΠΑΡΕΜΒΑΘ / ΧΩΡΟΘΕΣΘΘ ΘΜΕΙΩΝ / ΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΔΙΚΣΤΟΤ – 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π1 

 

Επί του άρκρου 8 διευκρινίηονται τα κάτωκι : 

2. Παραδοτζο Π.1.α. “Ανάλυςη Τφιςτάμενησ Κατάςταςησ και Χαρτογράφηςη τησ Περιοχήσ 

Παρζμβαςησ” 

Από τθν ανάλυςθ αυτι κα προκφψει θ αναγκαία βάςθ και θ απαιτοφμενθ πλθροφορία ϊςτε να 

αποτυπωκεί θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ, και να παρακολουκείται ςτθ ςυνζχεια θ πρόοδοσ για τθν 

υλοποίθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. Θ ςυλλογι των δεδομζνων αφορά ςτθν καταγραφι και αποτφπωςθ τθσ 

υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ με ςτόχο τθν αποτελεςματικότερθ 

χωροκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Το ςφνολο των δεδομζνων για τθν εν λόγω 

ανάλυςθ, αντλοφνται από υφιςτάμενεσ μελζτεσ που άπτονται του αντικειμζνου ενόσ Σχεδίου 

Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων, όπωσ ςυγκοινωνιακζσ, κυκλοφοριακζσ, πολεοδομικζσ, 
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ςτάκμευςθσ, αςτικϊν αναπλάςεων κ,τ.λ. και ςτρατθγικά ςχζδια του όπωσ Σ.Β.Α.Κ., Γ.Ρ.Σ. κ.τ.λ.. Για 

τθν υλοποίθςθ τθσ Ανάλυςθσ, θ Ομάδα Εργαςίασ ςυνεργαηόμενθ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

αναλαμβάνει να τροφοδοτιςει  τθν Ομάδα  Ζργου του αναδόχου με όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία 

ϊςτε θ Ομάδα Ζργου του αναδόχου να πραγματοποιιςει τθν αποδελτιοποίθςθ και τθν ανάλυςθ και 

να ςυντάξει τα ςχετικά παραδοτζα. 

Στθν περίπτωςθ που ο Διμοσ δεν διακζτει πρόςφατεσ μελζτεσ και ςτρατθγικά ςχζδια με 

επικαιροποιθμζνα δεδομζνα, ο εκάςτοτε ανάδοχοσ κα πρζπει να ςυλλζξει από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ (π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από ςχετικζσ ζρευνεσ ςτοιχεία που αφοροφν: 

 Τον πλθκυςμό τθσ περιοχισ μελζτθσ ςε επίπεδο οικοδομικοφ τετραγϊνου (Ο.Τ.) ι 

πολεοδομικισ ενότθτασ 

 Τθν ιχνθλάτιςθ ςθμαντικϊν χριςεων γθσ και ςθμείων ενδιαφζροντοσ που αποτελοφν 

πόλουσ ζλξθσ/γζνεςθσ μετακινιςεων 

 Τθν λειτουργικι ιεράρχθςθ του οδικοφ δικτφου 

 Τθν εκτίμθςθ των νόμιμα προςφερόμενων κζςεων ςτάκμευςθσ ανά ακμι οικοδομικοφ 

τετραγϊνου  

 Τθν καταγραφι υπαίκριων και ςτεγαςμζνων δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ 

 Τθν αποτίμθςθ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των υποδομϊν πεηϊν ςε κατάλλθλεσ 

κλάςεισ ςε επιλεγμζνα ςθμεία χωροκζτθςθσ ςθμείου επαναφόρτιςθσ (π.χ. ανυπαρξία 

πεηοδρομίου, <1.50μ, 1.50 – 2.10μ., 2.10-3.00μ., >3.00μ.) 

 Τθν αποτίμθςθ υφιςτάμενων ποδθλατικϊν υποδομϊν 

 

2.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΑΝΑΛΤΘ ΤΦΙΣΑΜΕΝΘ ΚΑΣΑΣΑΘ 

Σε περίπτωςθ που το Σ.Φ.Θ.Ο. ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ θ Ομάδα Εργαςίασ του Φορζα 

Εκπόνθςθσ τροφοδοτεί τθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου με όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία που ζχει ο 

οικείοσ Διμοσ. Εν ςυνεχεία ο ανάδοχοσ, (α) ςυμπλθρϊνει όλα όςα χρειάηεται με δικζσ του ενζργειεσ 

(π.χ. ζρευνα πεδίου) και (β) πραγματοποιεί τθν αποδελτιοποίθςθ  και τθν ανάλυςθ όλων των 

παραπάνω και ςυμπλθρϊνει τθν καταγραφι με Σχόλια και Ραρατθριςεισ. 

 

Α1. Καταγραφι ςτοιχείων Τπερκείμενου χεδιαςμοφ (των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων 

ςτρατθγικών ςχεδίων του οικείου Διμου) 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να ςυγκεντρωκεί, να αξιολογθκεί, και να αξιοποιθκεί το ςφνολο των 

ςχετικϊν μελετϊν και των κεςμικϊν κειμζνων που αφοροφν ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. 

Αναλυτικότερα, θ ςυγκζντρωςθ των ςτοιχείων αποςκοπεί ςτθν καταγραφι των υφιςτάμενων 

δεδομζνων για τθν περιοχι παρζμβαςθσ, ϊςτε να εντοπιςτοφν τυχόν αδυναμίεσ/εμπόδια και 
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ευκαιρίεσ που κα πρζπει να λθφκοφν εξ’ αρχισ υπόψθ για τθν κατάρτιςθ, υλοποίθςθ κακϊσ και 

μελλοντικά ςε κάκε ανακεϊρθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο.. 

Θ αξιολόγθςθ των υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων ςτρατθγικϊν ςχεδίων και των υπόλοιπων 

δεδομζνων του οικείου Διμου επιτρζπει τθν ανάδειξθ των ευκαιριϊν και τον εντοπιςμό 

ςτοχευμζνων προβλθμάτων για τθν περιοχι παρζμβαςθσ, κακϊσ και τθν καταγραφι και τον 

προςδιοριςμό τθσ προγραμματιηόμενθσ ανάπτυξθσ τθσ πόλθσ. 

Σε περίπτωςθ που το Σ.Φ.Θ.Ο. ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ είναι 

υπεφκυνοσ να παράςχει ςτον ανάδοχο όλα τα δεδομζνα που ςυγκεντρϊνει θ Ομάδα Εργαςίασ. 

Ενδεικτικά, θ καταγραφι των παραπάνω μπορεί να περιζχει:  

(α) κείμενο με μικρι περιγραφι του κάκε ενόσ από αυτά και  

(β) Ρίνακα δεδομζνων (αρχείο.xls) με τισ παρακάτω ςτιλεσ: Στρατθγικό Κείμενο – Επίπεδο 

κεςμοκζτθςθσ – Επιςπεφδον Υπουργείο – ΦΕΚ – Βαςικζσ κατευκφνςεισ  

Εν ςυνεχεία θ Ομάδα Ζργου του αναδόχου πραγματοποιεί τθν αποδελτιοποίθςθ  και τθν ανάλυςθ 

όλων των παραπάνω και ςυμπλθρϊνει τθν καταγραφι με Σχόλια και Ραρατθριςεισ. 

Πλα τα παραπάνω ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται ςτο παρόν υποκεφάλαιο του Ραραδοτζου 

Ρ.1α. 

 

Α2. Καταγραφι των ςχετικών ςτοιχείων των πολεοδομικών χαρακτθριςτικών τθσ περιοχισ 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να ςυγκεντρωκοφν, αξιολογθκοφν και καταγραφοφν τα πολεοδομικά 

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τόςο ςε κεςμικό επίπεδο όςο και ςε πραγματικά 

δεδομζνα.  

Στο παρόν υποκεφάλαιο ςυγκεντρϊνονται ενδεικτικά τα κάτωκι:  

o ιςχφον κεςμικό πλαίςιο για τθν περιοχι παρζμβαςθσ: όροι δόμθςθσ, αναπτυξιακό πλαίςιο 

κ.λπ. 

o πλθκυςμόσ εξυπθρζτθςθσ: δθμογραφικά και πλθκυςμιακά ςτοιχεία τθσ περιοχισ 

παρζμβαςθσ. Τα εν λόγω ςτοιχεία μπορεί να προζρχονται από τθν τελευταία απογραφι  και 

μποροφν να ςυςχετιςκοφν με τα πλθκυςμιακά μεγζκθ τθσ εγκεκριμζνθσ πολεοδομικισ μελζτθσ τθσ 

περιοχισ κακϊσ και άλλων πλθκυςμιακϊν δεδομζνων που διατθρεί ο Φορζασ Εκπόνθςθσ και με 

βάςθ το πλθκυςμιακό ςτακερότυπο. Ρλεόν αυτϊν λαμβάνονται υπόψθ τα ιδιαίτερα  

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ. 

o ςθμεία ενδιαφζροντοσ / χριςεισ γθσ: εντοπίηονται ιδαίτερα ςθμεία ενδιαφζροντοσ τθσ 

περιοχισ παρζμβαςθσ (π.χ. δθμόςια κτίρια και υπθρεςίεσ, μεγάλα εμπορικά και επιχειρθματικά 

κζντρα κ.ο.κ.) κακϊσ και μελλοντικά αναπτυςςόμενα ςθμεία ενδιαφζροντοσ βάςει του 

προγραμματιςμοφ του Φορζα Εκπόνθςθσ, που ςυγκεντρϊνουν κοινό. 
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o ιδθ υφιςτάμενα/αναπτυςςόμενα δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο: Για 

τα υφιςτάμενα/αναπτυςςόμενα δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, προτείνεται 

να ςυμπεριλαμβάνονται επίςθσ ςθμεία επαναφόρτιςθσ που είναι εγκατεςτθμζνα ςε ιδιωτικζσ 

εκτάςεισ (π.χ. ςε πρατιρια καυςίμων, ςοφπερ μάρκετ ι ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ) και 

είναι δθμοςίωσ προςβάςιμα. Στο Σ.Φ.Θ.Ο., κα πρζπει αυτά να επιςθμαίνονται με διαφορετικό 

ςιμα ι/και χρϊμα από τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ που είναι εγκατεςτθμζνα ςε δθμόςια ζκταςθ. 

Ρλθροφορίεσ για τα ςθμεία αυτά μποροφν να αντλοφνται από το «Μθτρϊο Υποδομϊν και Φορζων 

Αγοράσ Θλεκτροκίνθςθσ» του Υπουργείου Υποδομϊν και Μεταφορϊν, ςτο οποίο εντάςςονται όλα 

τα δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ. Εφόςον το Μθτρϊο αυτό δεν είναι διακζςιμο, οι 

πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να αντλοφνται από θλεκτρονικζσ πλατφόρμεσ εφρεςθσ ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ (π.χ.plugshare, EAFO), κακϊσ και μζςω ςυγκζντρωςθσ ςχετικϊν δεδομζνων από 

τοπικοφσ φορείσ. Το Σ.Φ.Θ.Ο., ωςτόςο, δεν κα πρζπει να περιλαμβάνει ιδιωτικά ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ιδιωτικϊν εκτάςεων/κτιρίων που δεν είναι προςβάςιμα ςτο κοινό (π.χ. ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ ςε κτίρια κατοικιϊν ι ιδιωτικά κτίρια γραφείων). 

o ςφςτθμα Στάκμευςθσ (ελεγχόμενθ ςτάκμευςθ, ελεφκερθ ςτάκμευςθ κ.λπ.) 

 

Θ αξιολόγθςθ των ανωτζρω προςδιορίηει τθν  κακθμερινι λειτουργία τθσ πόλθσ, των κινιςεων των 

πολιτϊν, των επιςκεπτϊν και των υπθρεςιϊν και επιτρζπει τθν ανάδειξθ των πιο πρόςφορων 

ςθμείων για τθν χωροκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

Πλα τα παραπάνω ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται ςτο παρόν υποκεφάλαιο του Ραραδοτζου 

Ρ.1α. 

 

A3.Καταγραφι των κυκλοφοριακών χαρακτθριςτικών τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να ςυγκεντρωκοφν, αξιολογθκοφν και καταγραφοφν τα κυκλοφοριακά  

χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, τόςο ςε κεςμικό επίπεδο όςο και ςε πραγματικζσ 

ςυνκικεσ. Συγκεκριμζνα θ Ομάδα Εργαςίασ πραγματοποιεί καταγραφι/αποτίμθςθ και ανάλυςθ 

των διακζςιμων κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν, ενδεικτικά ωσ κάτωκι: 

o ανάλυςθ υφιςτάμενου οδικοφ δικτφου, όπωσ θ λειτουργικι ιεράρχθςθ, κυκλοφοριακι 

οργάνωςθ, κ.λπ. 

o Αποτίμθςθ των γεωμετρικϊν χαρακτθριςτικϊν των υποδομϊν πεηϊν 

o Αποτίμθςθ των υφιςτάμενων και μελλοντικϊν ποδθλατικϊν υποδομϊν 

o Διακζςιμα ςτοιχεία / χαρακτθριςτικά φόρτιςθσ του οδικοφ δικτφου 

o Καταγραφι και αποτίμθςθ τθσ λειτουργίασ των ΜΜΜ (Διαδρομζσ, ςτάςεισ & τερματικοί 

ςτακμοί) 
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o Καταγραφι και αποτίμθςθ τθσ προςφοράσ ςτάκμευςθσ 

o παρά τθν οδό, 

o εκτόσ οδοφ, 

o ςυςτθμάτων ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ 

o Ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ πολιτικισ τιμολόγθςθσ τθσ ςτάκμευςθσ και των ΜΜΜ 

 

Για τθν ςυγκζντρωςθ και καταγραφι των ανωτζρω λαμβάνονται υπόψθ τυχόν υφιςτάμενεσ 

πολεοδομικζσ και ςυγκοινωνιακζσ μελζτεσ, ι/και μελζτεσ αςτικϊν αναπλάςεων. Επιπλζον τα 

κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά ςυνδυάηονται και αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τα πολεοδομικά 

χαρακτθριςτικά.  Θ ανωτζρω διαδικαςία ςυμβάλλει ςτθν αναγνϊριςθ των βαςικϊν κυκλοφοριακϊν 

ςυνκθκϊν τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ, θ οποία ςυμμετζχει ςτθν ανάδειξθ των πιο πρόςφορων 

ςθμείων για τθν χωροκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςτο εξεταηόμενο οδικό δίκτυο 

 

Πλα τα παραπάνω ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται ςτο παρόν υποκεφάλαιο του Ραραδοτζου 

Ρ.1α. 

 

Α4. Καταγραφι των κατευκφνςεων των υφιςτάμενων εγκεκριμζνων Πολεοδομικών χεδίων, όπωσ 

μελζτεσ των Σ.Π.., Γ.Π.., ΧΟΑΑΠ, ΖΟΕ, εγκεκριμζνα ρυμοτομικά ςχζδια, πράξεισ εφαρμογισ, 

κακώσ και τυχόν ευρφτερων μελετών και προγραμμάτων αςτικών αναπλάςεων (που ζχουν 

ολοκλθρωκεί ι είναι ςε εξζλιξθ). 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να ςυγκεντρωκοφν, αξιολογθκοφν και καταγραφοφν οι κατευκφνςεισ 

των εγκεκριμζνων Ρολεοδομικϊν Σχεδίων, κακϊσ μζςα από αυτά κακορίηονται τα πρότυπα 

χωρικισ οργάνωςθσ και ανάπτυξθσ και τα βαςικά προγραμματικά μεγζκθ, όρια πολεοδομικϊν 

ενοτιτων και οικιςμϊν, οι χριςεισ γθσ, οι όροι και περιοριςμοί δόμθςθσ, οι ςθμαντικζσ 

πολεοδομικζσ παρεμβάςεισ, Ηϊνεσ Υποδοχισ Συντελεςτι Δόμθςθσ (ΗΥΣ), ηϊνεσ ειδικϊν 

πολεοδομικϊν κινιτρων, το οδικό δίκτυο, τα μεταφορικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά δίκτυα και 

υποδομζσ, μζτρα προςαρμογισ ςτθν κλιματικι αλλαγι, μζτρα υποςτθρικτικά τθσ αντιμετϊπιςθσ 

ζκτακτων αναγκϊν και διαχείριςθσ ςυνεπειϊν φυςικϊν και τεχνολογικϊν καταςτροφϊν και λοιπϊν 

απειλϊν, κακϊσ και των κατευκφνςεων τυχόν ευρφτερων μελετϊν και προγραμμάτων αςτικϊν 

αναπλάςεων που ζχουν ολοκλθρωκεί ι είναι ςε εξζλιξθ ϊςτε να λθφκοφν υπόψθ οι επερχόμενεσ 

αλλαγζσ ςτο αςτικό τοπίο.  

Θ αξιολόγθςθ των ανωτζρω προςδιορίηει τθν εξζλιξθ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ και των 

μελλοντικϊν αναγκϊν και απαιτιςεων και τροφοδοτεί με χριςιμθ πλθροφορία τόςο τθν αρχικι 

κατάρτιςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. όςο και τον προγραμματιςμό τθσ επόμενθσ ανακεϊρθςισ του. 
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Πλα τα παραπάνω ςυγκεντρϊνονται και καταγράφονται ςτο παρόν υποκεφάλαιο του Ραραδοτζου 

Ρ.1α. 

 

Α5. Καταγραφι των υφιςτάμενων υπαίκριων δθμοτικών χώρων ςτάκμευςθσ(ελεγχόμενθ 

ςτάκμευςθ), των υφιςτάμενων ςτεγαςμζνων δθμοτικών χώρων ςτάκμευςθσ, κζςεων ςτάκμευςθσ 

τουριςτικών λεωφορείων, δθμοτικών κτιρίων / εγκαταςτάςεων κ.ο.κ., βάςει των κακοριηομζνων 

του ν.4710/2020 (Α΄142). 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να καταγραφοφν, μετρθκοφν  και αξιολογθκοφν όλοι οι δθμοτικοί χϊροι 

και τα ςθμεία ςτάκμευςθσ οχθμάτων (με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν φπαρξθ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ), 

όλων των κατθγοριϊν και μεγεκϊν, ϊςτε να αποτυπωκοφν οι ανάγκεσ και οι απαιτιςεισ ςε ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ. 

Συγκεκριμζνα:  

καταγράφονται όλοι οι υπαίκριοι και ςτεγαςμζνοι δθμοτικοί χϊροι ςτάκμευςθσ και τα 

χαρακτθριςτικά τουσ (μζγεκοσ, αρικμόσ κζςεων, αρικμόσ επιπζδων αν είναι ςτεγαςμζνοι ι 

υπόγειοι, ςθμεία ειςόδων και εξόδων, ςυςχετιςμόσ με παρακείμενεσ χριςεισ γθσ, ωράριο 

λειτουργίασ, χρθματικό αντίτιμο εφόςον υπάρχει, ελεγχόμενο ςφςτθμα με κάρτα εφόςον υπάρχει, 

χωροκετθμζνεσ κζςεισ ΑμεΑ, ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κ.λπ.). Θ καταγραφι των ανωτζρω 

επιτρζπει τθν ανάδειξθ των πιο πρόςφορων ςθμείων για τθν χωροκζτθςθ των ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο.  

Σε περίπτωςθ που το Σ.Φ.Θ.Ο. ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ, θ Ομάδα Εργαςίασ 

τροφοδοτεί τθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου με όλα τα διακζςιμα ςτοιχεία που ζχει ο οικείοσ 

Διμοσ. Εν ςυνεχεία ο ανάδοχοσ (α) ςυμπλθρϊνει όλα όςα χρειάηεται με δικζσ του ενζργειεσ (π.χ. 

ζρευνα πεδίου) και (β) πραγματοποιεί τθν αποδελτιοποίθςθ  και τθν ανάλυςθ όλων των παραπάνω 

και ςυμπλθρϊνει τθν καταγραφι με Σχόλια και Ραρατθριςεισ. 

 

Α6. υλλογι και καταγραφι των διακζςιμων τοπογραφικών υποβάκρων 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να αξιοποιθκοφν τα διακζςιμα τοπογραφικά υπόβακρα προκειμζνου να 

διευκολυνκεί θ χαρτογράφθςθ των δεδομζνων τθσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ (που 

προβλζπεται ςτο Κεφάλαιο Β του Ραραδοτζου Ρ.1α.) κακϊσ και θ δθμιουργία χαρτϊν τοποκζτθςθσ 

των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. 

Για τθν ςυγκζντρωςθ των ανωτζρω μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τυχόν τοπογραφικά υπόβακρα 

του Φορζα Εκπόνθςθσ από τισ πρόςφατεσ μελζτεσ, υπόβακρα από το Εκνικό Κτθματολόγιο, τθν 

ΕΣΥΕ, από το ρυμοτομικό ςχζδιο ι ελλείψει όλων των ανωτζρω, δθμιουργία υποβάκρων με 

οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο και με το μικρότερο δυνατό βακμό απόκλιςθσ  
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Α7. υλλογι και καταγραφι υφιςτάμενων ι εκπονοφμενων πολεοδομικών μελετών, μελετών 

αςτικών αναπλάςεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών ςτάκμευςθσ, μελετών αςτικισ 

οδοποιίασ και διαμόρφωςθσ οδών, που ζχει εκπονιςει ο κατά περίπτωςθ ΟΣΑ. 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι να καταγραφοφν και αξιοποιθκοφν όλεσ οι υφιςτάμενεσ ι/και 

εκπονοφμενεσ μελζτεσ που αφοροφν τον Φορζα Εκπόνθςθσ, κακϊσ αυτζσ κατά τθν υλοποίθςι τουσ 

κα δθμιουργιςουν νζα χαρακτθριςτικά, ιδιαιτερότθτεσ, ανάγκεσ και απαιτιςεισ που κα 

κακορίςουν τισ πιο πρόςφορεσ κζςεισ για τθν οροκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο  όπωσ 

επίςθσ και τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ για τθν ανακεϊρθςθ και επικαιροποίθςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. 

Σε περίπτωςθ που το Σ.Φ.Θ.Ο. ζχει ανατεκεί ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ 

υποςτθρίηει τον ανάδοχο για να ςυγκεντρϊςει τα απαραίτθτα δεδομζνα. 

Πλα τα παραπάνω κακϊσ και ςχετικόσ ςχολιαςμόσ και ςυμπεράςματα, ςυγκεντρϊνονται και 

καταγράφονται ςτο παρόν υποκεφάλαιο του Ραραδοτζου Ρ.1α. 

 

2.2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ 

 

Β1. Δθμιουργία χαρτών 

Σκοπόσ τθσ ενζργειασ είναι θ καταγραφι ςε διανυςματικά αρχεία (αρχεία Γεωγραφικϊν 

Συςτθμάτων Ρλθροφορίων – GIS) των ςτοιχείων τθσ ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και 

ςυγκεκριμζνα : 

α) των διακζςιμων κοινωνικο-οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ εξεταηόμενθσ περιοχισ (π.χ. απαςχόλθςθ, 

θλικία, μζγεκοσ νοικοκυριοφ, φφλο κατθγορίεσ ειςοδθμάτων, κ.ά.), διακζςιμων χαρακτθριςτικϊν 

δόμθςθσ, περιοχζσ εμπορικϊν, επαγγελματικϊν και κοινωνικϊν δραςτθριοτιτων (ςυγκεντρϊςεων 

κζςεων εργαςίασ, κτθρίων γραφείων και πόλων αναψυχισ/ πολιτιςμοφ/ τουριςμοφ/ ακλθτιςμοφ), 

τερματικϊν ςτακμϊν δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ (λεωφορείων, ι/και μζςων ςτακερισ τροχιάσ), ορίων 

και ςτοιχείων υφιςταμζνων προγραμμάτων ανάπλαςθσ (ειδικότερα ςε πυκνοκατοικθμζνεσ 

περιοχζσ). 

β) των εκτιμϊμενων / καταγεγραμμζνων νόμιμα προςφερόμενων κζςεων παρόδιασ ςτάκμευςθσ IX 

οχθμάτων (ελεφκερθσ και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ), λεωφορείων, ταξί, κζςεων τροφοδοςίασ, 

κζςεων ΑμεΑ κ.τ.λ., κακϊσ και δθμοτικϊν χϊρων ςτάκμευςθσ εκτόσ οδοφ. 

γ) των καταγεγραμμζνων ςθμείων/περιοχϊν με δυνατότθτα καταςκευισ νζων παροχϊν υποδομϊν 

επαναφόρτιςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για ςφνδεςθ με το Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τθ Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε.. 
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δ) ςθμείων χωροκζτθςθσ δθμοςίωσ προςβάςιμων κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ, πζραν των υποχρεωτικά προβλεπόμενων βάςει 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, και θ χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςε τερματικοφσ ςτακμοφσ και ςε επιλεγμζνα ςθμεία του δικτφου 

δθμοτικϊν ι αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν. 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ, θ Ομάδα Εργαςίασ: 

o αναηθτά τα απαιτοφμενα ςτοιχεία ςτο αρχείο του Διμου ι από ςχετικοφσ οργανιςμοφσ 

τιρθςθσ δεδομζνων (π.χ. ΕΛΣΤΑΤ). 

o αξιοποιεί τα ευριματα των προθγοφμενων ςταδίων για τθν δθμιουργία κεματικϊν χαρτϊν 

ςε περιβάλλον GIS 

o ςυντονίηει τισ απαιτοφμενεσ επικοινωνίεσ με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. 

3. Παραδοτζο Π.1β - Διαδικαςία Επιλογήσ Χωροθζτηςησ ημείων Επαναφόρτιςησ Θ/Ο - ενάρια 

Ανάπτυξησ Δικτφου ημείων Επαναφόρτιςησ Θ/Ο - Παρακολοφθηςη Κάλυψησ Αναγκϊν 

Επαναφόρτιςησ Θ/Ο 

Το Ραραδοτζο Ρ1.β. χωρίηεται ςε 3 Κεφάλαια: 

o Κεφάλαιο Α. Διαδικαςία Επιλογισ Χωροκζτθςθσ Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

o Κεφάλαιο Β. Σενάρια Ανάπτυξθσ Δικτφου Σθμείων Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

o Κεφάλαιο Γ. Ραρακολοφκθςθ Κάλυψθσ Αναγκϊν Επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

Στο ςτάδιο αυτό, ακολουκείται θ πρότυπθ μεκοδολογία με βάςθ τα ςτοιχεία υφιςτάμενθσ 

κατάςταςθσ που ζχουν ςυγκεντρωκεί ςτο προθγοφμενο ςτάδιο. 

Ειδικότερα: 

Α - Διαδικαςία Επιλογισ Χωροκζτθςθσ θμείων Επαναφόρτιςθσ Η/Ο 

Αφορά ςτθν επιλογι ςυγκεκριμζνων ςθμείων για τθν τοποκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ 

Θ/Ο, λαμβάνοντασ υπόψθ: 

Α.1. Επιλογι χωροκζτθςθσ: 

α) Θ επιλογι ςθμείων χωροκζτθςθσ καταρχάσ λαμβάνει υπόψθ τισ διατάξεισ του ν.4710/2020 (ΦΕΚ 

Α’ 142) και τθσ υπ’ αρ. ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396 απόφαςθσ που προβλζπουν τθν χωροκζτθςθ 

κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Συγκεκριμζνα: 

β) Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που κα προτείνονται κα πρζπει να εξυπθρετοφν ςτο ςφνολό τουσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και των ιδθ υφιςτάμενων/αναπτυςςόμενων ςθμείων) τισ ανάγκεσ 

φόρτιςθσ όλων των κατθγοριϊν θλεκτρικϊν οχθμάτων για τα επόμενα πζντε (5) ζτθ, δθλαδι 

θλεκτρικά αυτοκίνθτα, κακϊσ και θλεκτρικζσ μοτοςυκλζτεσ, θλεκτρικά μοτοποδιλατα και ποδιλατα 

με υποβοθκοφμενθ ποδθλάτθςθ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο άρκρο 2 παρ. α του ν.4710/2020 

“Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Α’ 142). 
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γ) Στο Σ.Φ.Θ.Ο. κα ςυμπεριλαμβάνεται πρόταςθ για πρόγραμμα τμθματικισ υλοποίθςθσ των 

χωροκετθμζνων ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με ςτόχο τθν πλιρθ υλοποίθςι του εντόσ των 

πρϊτων  τριϊν (3) ετϊν : Ο Φορζασ Εκπόνθςθσ πραγματοποιεί πλάνο τριετοφσυλοποίθςθσ του 

Σ.Φ.Θ.Ο. προςδιορίηοντασ τισ προτεραιότθτεσ του. Θ ιεράρχθςθτων προτεραιοτιτων βαςίηεται τόςο 

ςτθν καταγραφι των αναγκϊν όςο και ςτθ διαβοφλευςθ και ςυνεργαςία με τουσ εμπλεκόμενουσ 

φορείσ. Σθμαντικά δεδομζνα αποτελοφν τα αποτελζςματα τθσ καταγραφισ τθσ 

υφιςτάμενθσκατάςταςθσ Ενδεικτικοί δείκτεσ – προτεραιότθτεσ που μποροφν να λθφκοφν υπόψθ 

είναι οι παρακάτω: 

o Σθμεία τθσ πόλθσ με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ – προςζλευςθ πολιτϊν ςε κακθμερινι βάςθ 

o Ρρόςφοροι χϊροι οργανωμζνθσ δθμόςιασ ςτάκμευςθσ (π.χ. δθμοτικά parking) 

o Κεντρικζσ αςτικζσ περιοχζσ κατοικίασ με κτίρια χωρίσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 

o Ελεγχόμενθ ςτάκμευςθ 

o Υφιςτάμενοι ποδθλατόδρομοι 

o Ροςότθτα – αρικμόσ πωλιςεων θλεκτρικϊν οχθμάτων (ανά κατθγορία) 

δ) Για τθν ορκι πρόβλεψθ ςε βάκοσ πενταετίασ, απαιτείται θ δθμιουργία εναλλακτικϊν ςεναρίων 

κάλυψθσ των αναγκϊν φόρτιςθσ των Θ/Ο που προβλζπεται πωσ κα κυκλοφοροφν. Θ διαμόρφωςθ 

των ςεναρίων κα περιλαμβάνει διαφοροποιιςεισ ςτθν προκαταρκτικι χωροκζτθςθ οι οποίεσ κα 

λαμβάνουν υπόψθ: 

i. τθν εκτίμθςθ ηιτθςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων: Ρραγματοποιείται θ προβολι του 

ποςοςτοφ διείςδυςθσ Θ/Ο ςτθν περιοχι παρζμβαςθσ. Κατά τθ διαδικαςία αυτι, κα πρζπει 

να λαμβάνονται υπόψθ: 

 τα τοπικά χαρακτθριςτικά που αφοροφν τθν περιοχι παρζμβαςθσ, όπωσ είναι ο 

πλθκυςμόσ (μόνιμοι κάτοικοι και επιςκζπτεσ), ο ςτόλοσ των κινοφμενων οχθμάτων, 

κοινωνικά χαρακτθριςτικά και οικονομικοί παράγοντεσ 

 θ πρόβλεψθ για χωροκζτθςθ ενόσ (1) κατ’ ελάχιςτον ςθμείου επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ανά 

χίλιουσ (1.000) κατοίκουσ του κατά περίπτωςθ διμου, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ. 1α) 

του ν.4710/2020 “Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ” (ΦΕΚ Α’ 142). Θ 

ανωτζρω υποχρζωςθ αναφζρεται μόνο ςτουσ δθμοςίωσ προςβάςιμουσ ςτακμοφσ 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε δθμόςια ζκταςθ (π.χ. ςε δθμόςιουσ 

δρόμουσ ι δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ). Πλοι οι υφιςτάμενοι, υπό ανάπτυξθ και 

προγραμματιςμζνοι δθμοςίωσ προςβάςιμοι ςτακμοί επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, που 

αφοροφν δθμόςια ζκταςθ μποροφν να λθφκοφν υπόψθ προσ αυτιν τθν υποχρζωςθ 

 τα υφιςτάμενα και προγραμματιςμζνα δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ 

Θ/Ο που βρίςκονται εντόσ υφιςτάμενων ι υπό αδειοδότθςθ Ρρατθρίων Ραροχισ  
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Καυςίμων  και Ενζργειασ, και ιδιαίτερα θ απόςταςθ από αυτά, ο αρικμόσ των ςθμείων 

κ.λ.π. 

ii. Τισ απαιτιςεισ βάςει χριςεων, ηιτθςθσ για μετακίνθςθ/ςτάκμευςθ και ςθμείων 

ενδιαφζροντοσ. Θ επιλογι ςθμείων χωροκζτθςθσ καταρχάσ λαμβάνει υπόψθ τθσ: 

o τισ διατάξεισ του ν.4710/2020 “Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ” 

(ΦΕΚ Α’ 142) και τθσ ΥΑ ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396 που προβλζπουν τθ χωροκζτθςθ 

κζςεων ςτάκμευςθσ και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων και των κατοικθμζνων  περιοχϊν με μεγάλο αρικμό 

κατοικιϊν/πολυκατοικιϊν που δεν διακζτουν πρόςβαςθ ςε ιδιωτικζσ κζςεισ 

ςτάκμευςθσ, περιοχζσ με μεγάλο αρικμό ςθμείων ενδιαφζροντοσ, μεγάλο 

κυκλοφοριακό όγκο και υψθλι ηιτθςθ για ςτάκμευςθ (π.χ. ςτα κζντρα των πόλεων και 

ςε εμπορικζσ περιοχζσ, δθμοτικά κτίρια διοίκθςθσ, νοςοκομεία, ακλθτικζσ 

εγκαταςτάςεισ, ςχολεία και πανεπιςτιμια, κόμβουσ δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν, 

τουριςτικά αξιοκζατα κ.λπ.), οι οποίεσ αποτελοφν προτιμθτζεσ τοποκεςίεσ για τθν 

εγκατάςταςθ ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ H/O.  

ε) Θ επιλογι χωροκζτθςθσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο κα πρζπει επίςθσ να εξετάηει τθ 

διακεςιμότθτα επαρκοφσ χωρθτικότθτασ του θλεκτρικοφ δικτφου ςτισ επιλεγείςεσ τοποκεςίεσ 

κακϊσ και τθν καταλλθλότθτα αυτϊν για τθ ςφνδεςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με το δίκτυο 

διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ. Ρροσ τοφτο λαμβάνονται υπόψθ τα εξισ: 

o Ρροτείνεται να αποφεφγονται ςθμεία/ περιοχζσ με ςυςςϊρευςθ υδάτων (πχ βροχι, 

παραλιακά) και με δυςχζρειεσ εκςκαφισ (πχ. διζλευςθ γραμμϊν μετρό ι πλθςίον 

αρχαιολογικϊν χϊρων κλπ), δεδομζνθσ τθσ υπόγειασ ςφνδεςθσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ 

Θ/Ο με το Δίκτυο. Ρεραιτζρω ιδιαιτερότθτεσ του Δικτφου των περιοχϊν παρζμβαςθσ, όπωσ π.χ. 

περιοχζσ με δυςκολίεσ ενίςχυςθσ του Δικτφου (π.χ. εμπορικζσ ηϊνεσ), κα παρζχονται από τον 

αρμόδιο διαχειριςτι θλεκτρικισ ενζργειασ. 

o Κατά τθ διαδικαςία τθσ χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο πρζπει να εξετάηεται θ  

φπαρξθ δικτφου διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ πλθςίον των προτεινόμενων ςθμείων κακϊσ 

και θ επάρκεια του, ϊςτε να αποφεφγονται  επεκτάςεισ και ενιςχφςεισ με αυξθμζνο κόςτοσ 

ςφνδεςθσ και χρόνο υλοποίθςθσ. Σθμαντικό είναι να αποφεφγεται θ χωροκζτθςθ κζςεων που 

παρουςιάηουν δυςκολίεσ εκςκαφισ (αρχαιολογικζσ περιοχζσ, είςοδοι μετρό κλπ). Αυτό ιςχφει 

κυρίωσ για τθν εγκατάςταςθ μεγάλου πλικουσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ ςτθν ίδια περιοχι ι για 

τθ ςφνδεςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ υψθλισ ιςχφοσ.  Θ ςχετικι δαπάνθ ςφνδεςθσ με το Δίκτυο 

Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ υπολογίηεται βάςει του Συςτιματοσ Υπολογιςμοφ Συμμετοχϊν 
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καταναλωτϊν ΧΤ και ΜΤ: https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-

diktuo/summetoxi-stis-dapanes-sundesis-me-to-diktuo-dianomis/ 

ςτ) Τα ανωτζρω προτεινόμενα ςθμεία επαναφόρτιςθσ ςθμαίνονται πάνω ςτουσ χάρτεσ του 

Ραραδοτζου Ρ.1Β. με κόκκινο χρϊμα και ςχιμα κυκλικό (για λόγουσ ομογενοποίθςθσ των χαρτϊν). 

η). Στουσ χάρτεσ του Ραραδοτζου Ρ.1β ςυμπεριλαμβάνονται και δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που είναι εγκατεςτθμζνα ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ (π.χ. ςε πρατιρια καυςίμων, 

ςοφπερ μάρκετ ι ςε ιδιωτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ). Τα ςθμεία αυτά επιςθμαίνονται με μπλε 

χρϊμα και ςχιμα κυκλικό ϊςτε να διαφζρουν από τουσ ςτακμοφσ επαναφόρτιςθσ που είναι 

εγκατεςτθμζνοι ςε δθμόςια ζκταςθ. Επιςθμαίνεται ότι ςε αυτά δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε ιδιωτικζσ εκτάςεισ που δεν είναι προςβάςιμα ςτο κοινό (π.χ. ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε κτίρια κατοικιϊν ι ιδιωτικά κτίρια γραφείων τα οποία είναι προςβάςιμα 

μόνο ςτουσ ενοικιαςτζσ ι εργαηόμενουσ του κτιρίου). 

 

Το αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ καταγράφεται ςε Ζκκεςθ προτεραιοτιτων – Χρονοδιάγραμμα 

Υλοποίθςθσ με ορίηοντα τριετίασ που εντάςςεται ςτο παραδοτζο Ρ.1β. 

 

Α.2. Τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

Για τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, λαμβάνονται ιδίωσ υπόψθ τα εξισ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων όςων ςχετίηονται με τθν μετζπειτα τοποκζτθςθ των ςθμείων αυτϊν: 

α. Οι ςχετικζσ τεχνικζσ απαιτιςεισ ςφνδεςθσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ ςτο Ελλθνικό Δίκτυο 

Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, και θ κατάςταςθ του υφιςτάμενου δικτφου, για τα οποία κα 

ηθτείται θ ςυνδρομι του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. οφτωσ ϊςτε να προκφπτουν δεδομζνα καταςκευισ αναγκαίων 

ζργων ςφνδεςθσ κακϊσ και ενδεικτικά κόςτθ ςφνδεςθσ. Για τον ςκοπό αυτό ο Φορζασ Εκπόνθςθσ 

επικοινωνεί με τον Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε και αναηθτά τυχόν προαπαιτοφμενα ςτοιχεία από αυτόν. Τα ςτοιχεία 

αυτά παρζχονται εν ςυνεχεία ςτον ανάδοχο.  

β. Τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ (π.χ. πλάτοσ πεηοδρομίου, πλάτοσ 

οδοφ, κ.α.) ςε ςυνδυαςμό με τα κάτωκι: 

β.1. Τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 42863/438/04.06.2019 υπουργικισ απόφαςθσ «Κακοριςμόσ των όρων, 

των προχποκζςεων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν για τθν εγκατάςταςθ ςυςκευϊν φόρτιςθσ 

ςυςςωρευτϊν θλεκτροκίνθτων οχθμάτων (ςθμεία επαναφόρτιςθσ), ςτισ εγκαταςτάςεισ 

εξυπθρζτθςθσ οχθμάτων, ςε δθμοςίωσ προςβάςιμα ςθμεία επαναφόρτιςθσ κατά μικοσ του 

αςτικοφ, υπεραςτικοφ και εκνικοφ οδικοφ δικτφου κακϊσ και ςε χϊρουσ ςτάκμευςθσ δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν κτιρίων» των Υπουργϊν Εςωτερικϊν - Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ - Ρεριβάλλοντοσ και 

https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/summetoxi-stis-dapanes-sundesis-me-to-diktuo-dianomis/
https://www.deddie.gr/el/upiresies/sundesi-me-to-diktuo/summetoxi-stis-dapanes-sundesis-me-to-diktuo-dianomis/
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Ενζργειασ - Υποδομϊν και Μεταφορϊν - Ναυτιλίασ και νθςιωτικισ πολιτικισ - Τουριςμοφ, όπωσ 

ιςχφει. 

β.2. Σε κάκε περίπτωςθ θ χωροκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και θ εγκατάςταςι τουσ 

και κζςθ ςε λειτουργία εν ςυνεχεία πρζπει να ςυμβαδίηει με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρ. 52907/2009 

απόφαςθσ «Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ 

των οικιςμϊν που προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» Υπουργοφ ΡΕΚΑ (ΦΕΚ Β’ 2621). 

Αυτό ςθμαίνει ότι : 

o κα πρζπει μετά τθν τοποκζτθςι τουσ να εξαςφαλίηεται επί του πεηοδρομίου, ι άλλου Κ.Χ. θ 

απαιτοφμενθ ελεφκερθ όδευςθ πεηϊν πλάτουσ 1,50μ βάςει τθσ ΥΑ 52907/2009 Υπ. ΡΕΚΑ «Ειδικζσ 

ρυκμίςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ ατόμων με αναπθρία ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ των οικιςμϊν που 

προορίηονται για τθν κυκλοφορία πεηϊν» (ΦΕΚ 2621 Β’ / 2009) εφόςον τα γεωμετρικά 

χαρακτθριςτικά του πεηοδρομίου επιτρζπουν τθν φπαρξι τθσ (ςυνεπϊσ, θ τοποκζτθςθ των ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ γίνεται ςτθν «ηϊνθ αςτικοφ εξοπλιςμοφ» του πεηοδρομίου). Σε πεηοδρόμια μικροφ 

πλάτουσ, όπου δεν εξαςφαλίηεται θ ελεφκερθ όδευςθ πεηϊν, προκειμζνου να μθν «μικραίνει» 

ακόμθ περιςςότερο ο  χϊροσ κίνθςθσ των πεηϊν ςε αυτό, δφναται θ τοποκζτθςθ του ςθμείου 

επαναφόρτιςθσ ςε προζκταςθ του πεηοδρομίου εισ βάροσ τθσ παρόδιασ ςτάκμευςθσ. 

o ειδικότερα ςε περιπτϊςεισ οριοκετθμζνθσ ι/και ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ κρίνεται ότι κα 

πρζπει να προγραμματιςτοφν από τον Φορζα Εκπόνθςθσ (οικείο Διμο) όλεσ οι απαραίτθτεσ 

ςχετικζσ διαμορφϊςεισ. 

o θ τοποκζτθςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο δεν κα πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να 

παρεμποδίηει τθν ράμπα ΑμεΑ ι τισ διαβάςεισ πεηϊν (οποιουδιποτε τφπου ι μορφισ). 

o γφρω από τθν βάςθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο τοποκετείται το πλακίδιο τφπου Β 

που επιςθμαίνει τον κίνδυνο για τθν προςταςία τθσ κίνθςθσ των ατόμων με προβλιματα όραςθσ. 

o δεν μπορεί να τοποκετθκεί ςθμείο επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ςε περίπτωςθ που μεταξφ των 

κζςεων ςτάκμευςθσ και του παρακείμενου ρείκρου του πεηοδρομίου μεςολαβεί ποδθλατολωρίδα 

επί του οδοςτρϊματοσ 

o ςε περίπτωςθ που ςτο επίπεδο του πεηοδρομίου υπάρχει υλοποιθμζνοσ ι 

προγραμματίηεται να καταςκευαςτεί ποδθλατόδρομοσ, θ τοποκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ κα 

πρζπει να γίνεται πζραν αυτοφ προσ τθν πλευρά του ρείκρου του πεηοδρομίου και να μθν 

παρεμποδίηει ι να προκαλεί κίνδυνο ςτθν κίνθςθ των ποδθλάτων. Ενδείκνυται θ προζκταςθ του 

πεηοδρομίου όπωσ προβλζπεται ανωτζρω. 

o θ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και θ τοποκζτθςθ τουσ πρζπει να γίνεται 

ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ (ΚΟΚ), ϊςτε ενδεικτικά να 

εξαςφαλίηεται θ ορατότθτα από ςυμβολζσ οδϊν και εξόδων χϊρων ςτάκμευςθσ. 
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Α.3. Αξιολόγθςθ των δεδομζνων που προκφπτουν από τθν ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ 

και τθν επιλογι κατάλλθλων ςθμείων: 

(α) Τα εναλλακτικά ςενάρια χωροκζτθςθσ των ςθμείων φόρτιςθσ θλεκτρικϊν οχθμάτων πρόκειται 

να αξιολογθκοφν ϊςτε να αναδειχκεί θ επικρατζςτερθ λφςθ - χωροκζτθςθ. Οι διαδικαςίεσ 

αξιολόγθςθσ κα μποροφςαν να περιλαμβάνουν τα εξισ εργαλεία: 

 Ροιοτικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ (π.χ. Ανάλυςθ SWOT, περιγραφι πλεονεκτθμάτων – 

μειονεκτθμάτων, κ.ά.) 

 Ροςοτικζσ μεκόδουσ αξιολόγθςθσ (π.χ. Ρολυκριτθριακι αξιολόγθςθ, κ.ά.) 

 Συμμετοχικζσ διαδικαςίεσ – Αξιολόγθςθ από ειδικοφσ. 

Να ςθμειωκεί ότι θ ανάλυςθ κόςτουσ οφζλουσ εφαρμόηεται ςτθν οριςτικι / επικρατζςτερθ λφςθ. 

(β) SWOT Ανάλυςθ για το τελικό ςενάριο χωροκζτθςθσ: Θ Ανάλυςθ SWOT λειτουργεί ωσ εργαλείο 

ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και εξετάηει τα Λςχυρά  (Strengths)  και Αδφναμα ςθμεία (Weaknesses) του 

Σ.Φ.Θ.Ο., κακϊσ τισ Ευκαιρίεσ (Opportunities) και Απειλζσ (Threats) από τθν κατάρτιςθ και 

υλοποίθςι του. Θ ανάλυςθ SWOT πραγματοποιείται ξεχωριςτά για κάκε εξεταηόμενο ςενάριο των 

προσ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ αξιοποιοφνται και 

αξιολογοφνται τα δεδομζνα του παραδοτζου Ρ.1α. Ενδεικτικά αναφζρονται: 

o Λςχυρά  ςθμεία (Strengths): Ροια είναι τα πλεονεκτιματα των ςυγκεκριμζνων ςθμείων; 

Ρόςα Θ/Ο κρίνεται ότι μποροφν να εξυπθρετιςουν; Ροιεσ παρόδιεσ χριςεισ εξυπθρετοφν / 

ιςχυροποιοφν; 

o Ευκαιρίεσ (Opportunities): Ροίεσ είναι οι ενδιαφζρουςεσ τάςεισ που αφοροφν τθν περιοχι 

και επθρεάηουν τθν διείςδυςθ Θ/Ο; Αλλαγζσ ςε κοινωνικά μοτίβα, πλθκυςμιακά προφίλ, αλλαγζσ 

τρόπου ηωισ/μετακίνθςθσ; 

o Αδφναμα ςθμεία (Weaknesses): Ροια είναι τα μειονεκτιματα των ςυγκεκριμζνων ςθμείων; 

Τι κεωροφν οι εμπλεκόμενοι φορείσ ωσ ενδογενι αδυναμία; 

o Απειλζσ (Threats): Ροιεσ επιλογζσ δθμιουργοφν προβλιματα ςτθν πόλθ; Ροια εμπόδια 

εμφανίηονται; Οι επιλογζσ απειλοφν ι ακυρϊνουν τθν υφιςτάμενθ οικονομία τθσ περιοχισ; 

 

Διαγραμματικά θ Ανάλυςθ SWOT μπορεί να καταγραφεί ςτο παρακάτω ςχιμα: 

 (βοθκθτικά για τθν επιλογι των 

ςθμείων χωροκζτθςθσ) 

(επιβλαβι ωσ προσ τθν επιλογι των ςθμείων 

χωροκζτθςθσ) 

Σε
νά

ρ
ια

 

χω
ρ

ο
κ

ζτ
θ

ς
θ

σ 

ς
θ

μ
εί

ω
ν 

Επ
α

να
φ

ό
ρ

τι
ς

θ
σ 

Θ
/Ο

 

Ιςχυρά ςημεία (Strengths)   

Σθμεία με ενιςχυμζνεσ ανάγκεσ , 

μεγάλθ ηιτθςθ και ευκολία 

τοποκζτθςθσ ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

Αδφναμα ςημεία (Weaknesses) 

Σθμεία με μειωμζνθ ανάγκθ ι με 

προβλιματα  χωροκζτθςθσ ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ 
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Ευκαιρίεσ (Opportunities) 

Σθμεία που κα αυξιςουν τθν χριςθ 

Θ/Ο 

Απειλζσ (Threats) 

Ρροβλθματικά Σθμεία που μπορεί να 

δθμιουργιςουν αρνθτικά αποτελζςματα 

 

Τα εξαγόμενα ςυμπεράςματα καταγράφονται υπό μορφι κειμζνου εντόσ του παραδοτζου Ρ.1.β. 

(γ) Για το ςενάριο το οποίο κα αναδειχκεί από τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ κα εξειδικευκοφν οι 

κζςεισ φόρτιςθσ, ςε επίπεδο ακμισ οικοδομικοφ τετραγϊνου, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 

περιοριςμοφσ και τα λοιπά ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο κεφάλαιο Α.2. 

Για το τελικο ςενάριο χωροκζτθςθσ ςθμείων φόρτιςθσ Θ/Ο που επιλζχκθκε, κα  πραγματοποιθκοφν 

προτάςεισ αναπλάςεων ςε μικρά οδικά τμιματα, ϊςτε να βελτιϊνεται θ λειτουργικότθτα του 

ςθμείου  και του περιβάλλοντοσ του. 

Το αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ είναι θ περιγραφι ευρφτερων κατθγοριϊν παρεμβάςεων / 

αναπλάςεων με τθν μορφι ενδεικτικϊν τυπικϊν διατομϊν. 

(δ) Καταγραφι επιμζρουσ προτάςεων  με αρικμθτικά ςτοιχεία για χωροκζτθςθ κζςεων ςτάκμευςθσ 

και ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο που ανικουν ςε ειδικζσ κατθγορίεσ κακϊσ και για χωροκζτθςθ 

χϊρων ςτάκμευςθσ θλεκτρικϊν ποδθλάτων. Στο ςθμείο αυτό ο Φορζασ Εκπόνθςθσ με βάςθ τθν 

ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και τθν καταγραφι των ειδικϊν κατθγοριϊν κζςεων 

ςτάκμευςθσ (ταξί, Λεωφορεία, ΑμεΑ, οχιματα τροφοδοςίασ, ςε δθμοτικά κτίρια / εγκαταςτάςεισ, 

ποδιλατα κτλ) προτείνει τθ χωροκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ γι αυτζσ τισ κατθγορίεσ. Οι 

προτάςεισ λαμβάνουν υπόψθ τα ςτοιχεία ανάλυςθσ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ και των 

ςυμπεραςμάτων τθσ swot analysis. 

Το αποτζλεςμα τθσ ενζργειασ είναι θ καταγραφι ςε Ρίνακα τυχόν παρεμβάςεων που απαιτοφνται 

ςτον οδικό χϊρο για τθν τοποκζτθςθ των προτεινόμενων ςθμείων επαναφόρτιςθσ που εντάςςεται 

ςτο παραδοτζο Ρ1.β, ϊςτε να μποροφν να υλοποιθκοφν από τον Φορζα Εκπόνθςθσ όταν κα κλθκεί 

να εφαρμόςει το Σ.Φ.Θ.Ο.. 

 

Β. ΕΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΟΡΣΙΗ Η/Ο 

 

α) Τα δεδομζνα τθσ χαρτογραφικισ παρουςίαςθσ υποβάλλονται ςε μορφι αρχείων τφπου shapefile 

οι προδιαγραφζσ των οποίων περιγράφονται ςτο άρκρο 6 τθσ ΚΥΑ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει το ςφνολο των γεωχωρικϊν δεδομζνων ςτθ χωρικι πφλθ 

που κα δθμιουργθκεί για το ςκοπό αυτό. Τα αρχεία (shapefiles) κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται 

με τισ προδιαγραφζσ και τισ απαιτιςεισ τθσ γεωχωρικισ πφλθσ ωσ εξισ: 
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1. Τα δεδομζνα υποβάλλονται ςε μορφι αρχείων τφπου shapefile   

2. Το ςφςτθμα αναφοράσ ςυντεταγμζνων είναι το προβολικό του ΕΓΣΑ’87 (EPSG:2100, 

Greek_Grid).  

3. Χρθςιμοποιοφνται ΚΕΦΑΛΑΛΟΛ χαρακτιρεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα για τθ ςυμπλιρωςθ 

περιγραφικϊν δεδομζνων.  

4. Ωσ διαχωριςτικό δεκαδικϊν (ςφμβολο υποδιαςτολισ) χρθςιμοποιείται, όπου απαιτείται, θ 

τελεία “.”.  

5. Θ κωδικοποίθςθ χαρακτιρων ςτο αρχείο shapefile είναι ςε UTF-8 ι ISO-8859-7.  

6. Χριςθ λατινικϊν χαρακτιρων, χωρίσ κενά, ςτα ονόματα των αρχείων.  

7. Θ γεωμετρία κάκε αντικειμζνου είναι απλι (single part geometry) και όχι πολλαπλϊν 

τμθμάτων (multi-part). 

Ρλζον των γεωμετρικϊν ςτοιχείων (ςυντεταγμζνων) ςτουσ χάρτεσ κα πρζπει να 

ςυμπεριλαμβάνονται και περιγραφικά (αλφαρικμθτικά) δεδομζνα. 

β) Τα μεταδεδομζνα των ςτακμϊν φόρτιςθσ κα πρζπει να καταχωροφνται ςτθν γεωγραφικι φόρμα 

μζςω restwebservice. 

Τα δεδομζνα και τα μεταδεδομζνα πρζπει να περιλαμβάνουν τουλάχιςτον: 

 id: Μοναδικό αναγνωριςτικό. 

 Πνομα: Πνομα που δίνεται ςτο ςτακμό φόρτιςθσ. 

 Χρονοςιμανςθ δθμιουργίασ: Χρονικι ςιμανςθ δθμιουργίασ οντότθτασ. 

 Χρονοςιμανςθ ενθμζρωςθσ: Τελευταία χρονικι ςιμανςθ ενθμζρωςθσ αυτισ τθσ 

οντότθτασ. 

 Τοποκεςία: Γεωγραφικι τοποκεςία του ςτακμοφ φόρτιςθσ που καταγράφεται ωσ 

GeoJSONPoint 

 Διεφκυνςθ: καταχωρθμζνθ διεφκυνςθ αςτικισ τοποκεςίασ ςτακμοφ φόρτιςθσ. 

 Ρεριγραφι: Ρεριγραφι αυτοφ του ςτακμοφ φόρτιςθσ. 

 

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΛΤΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ Η/Ο. 

 

Επιςθμαίνεται πωσ για τθν ολοκλιρωςθ του παραδοτζου του Σ.Φ.Θ.Ο. μοναδικι υποχρζωςθ είναι θ 

ςφνταξθ του ςχετικοφ αρχείου ωσ προτφπου, ενϊ θ ςυμπλιρωςι του αφορά ςε επόμενο ςτάδιο, 

ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν ςε επικείμενθ ανακεϊρθςι του. 

Το ανοιχτό ψθφιακό αρχείο μπορεί να ζχει τθν μορφι: 

(α) Ρίνακα Επεξεργαςίασ Δεδομζνων που δθμιουργείται από τον Φορζα Εκπόνθςθσ, ο οποίοσ είναι 

υπεφκυνοσ για τθν επικαιροποίθςι του ανά 6 μινεσ. 
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ι  

(β) Ανοιχτισ Ψθφιακισ πλατφόρμασ ςτθν οποία ζχουν πρόςβαςθ για να κατακζτουν προτάςεισ και 

δεδομζνα όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ πζραν του Φορζα Εκπόνθςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ δεφτερθ μορφι του ψθφιακοφ αρχείου ςυγκζντρωςθσ των νζων 

δεδομζνων, ςε περίπτωςθ που απαιτθκεί διαγωνιςτικι διαδικαςία για τθν δθμιουργία τθσ 

ψθφιακισ πλατφόρμασ, δεν είναι απαραίτθτο αυτι να ζχει ολοκλθρωκεί για τθν ζγκριςθ του 

Σ.Φ.Θ.Ο., κατά τθν ολοκλιρωςθ όλων των υπόλοιπων παραδοτζων. Ο Φορζασ Εκπόνθςθσ μπορεί 

να  χρθςιμοποιιςει τθν μορφι (α) ςε όλο το ενδιάμεςο χρονικό διάςτθμα. 

Σε κάκε περίπτωςθ ο Φορζασ Εκπόνθςθσ αναλαμβάνει: 

o να ενθμερϊςει τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ για τθν δθμιουργία του ψθφιακοφ αρχείου 

παρακολοφκθςθσ τθσ υλοποίθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. 

o να κατακζςει πρόταςθ μεκοδολογίασ ςυγκζντρωςθσ των απαραίτθτων δεδομζνων. 

 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 9 -ΤΜΜΕΣΟΧΙΚΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ – ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΘ 

 

Θ Ομάδα Εργαςίασ του Φορζα Εκπόνθςθσ μεριμνά για τον κακοριςμό των επαγγελματικϊν, 

ςυλλογικϊν και άλλων φορζων που τυχόν δραςτθριοποιοφνται ςτθν Ρεριοχι Ραρζμβαςθσ, που κα 

ςυμμετζχουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια ςφνταξθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. και εν ςυνεχεία ςτο ςτάδιο 

διαβοφλευςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. Για να καταςτεί αυτό δυνατόν, θ Ομάδα Εργαςίασ καταρχάσ 

πραγματοποιεί τισ παρακάτω ενζργειεσ: 

o Καταγραφι των εμπλεκόμενων φορζων και αξιολόγθςθ του πικανοφ ρόλου τουσ ςτθν 

διαδικαςία κατάρτιςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο.  

o Αποςτολι Ρρόςκλθςθσ ςυμμετοχισ και οριςμοφ εκπροςϊπου ςτον κάκε φορζα  

o Επιλογι μεκοδολογίασ ςυναντιςεων και ςυνεργαςίασ τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του Φορζα 

Εκπόνθςθσ και των εκπροςϊπων των φορζων 

o Σφνταξθ ςχεδίου ςυντονιςμοφ με κακοριςμζνο χρονοδιάγραμμα δια ηϊςθσ ι διαδικτυακά 

o Ενεργοποίθςθ τυχόν διαδικτυακϊν εργαλείων για τθλεδιαςκζψεισ και επικοινωνία 

o Γραμματειακι υποςτιριξθ για τθν καταγραφι, αποδελτιοποίθςθ και ενςωμάτωςθ ςτο 

Σ.Φ.Θ.Ο. των προτάςεων των εμπλεκόμενων φορζων 

Με το πζρασ του Σταδίου 2 για τθν ςφνταξθ του Ραραδοτζου Ρ2, ο Φορζασ Εκπόνθςθσ, μεριμνά για 

τισ διαδικαςίεσ διαβοφλευςθσ των εναλλακτικϊν ςεναρίων μζςω παρουςίαςθσ των χαρτϊν και των 

Ρινάκων που τουσ ςυνοδεφουν, προσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ και τουσ πολίτεσ 

χρθςιμοποιϊντασ τθν μεκοδολογία διαβοφλευςθσ που ζχει προετοιμάςει.    

Επιςθμαίνεται ότι: 
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(α) ο τρόποσ αυτισ τθσ ςυνεργαςίασ ζχει προκακοριςτεί ςτο ςτάδιο προετοιμαςίασ με ευκφνθ του 

Φορζα Εκπόνθςθσ και υλοποιείται μζςω αποςτολισ των ςχετικϊν προςκλιςεων  

(β) ςτθν διαβοφλευςθ ενδείκνυται να ςυμμετζχουν και ςχετικοί με τθν θλεκτροκίνθςθ φορείσ, 

εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί επιςτιμονεσ.  

(γ) θ ςυμμετοχι των παραπάνω φορζων ςυνιςτάται αλλά δεν είναι δεςμευτικι για τθν ολοκλιρωςθ 

και ζγκριςθ του Σ.Φ.Θ.Ο. 

 

Μζθοδοσ διαβοφλευςησ 

Κάκε δθμοτικι αρχι μπορεί να επιλζξει τθν καταλλθλότερθ κατά τθν κρίςθ τθσ μζκοδο και τεχνικι 

διαβοφλευςθσ ι και μίξθ πολλαπλϊν τεχνικϊν (π.χ. δθμόςιεσ ςυναντιςεισ και εκδθλϊςεισ 

ενθμζρωςθσ, κεματικά εργαςτιρια, διαδικτυακό φόρουμ, ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ, 

ερωτθματολόγια (εκτυπωμζνα, τθλεφωνικά, ι διαδικτυακά) εκτυπωμζνο υλικό, πάνελ πολιτϊν, 

διαδικτυακά εργαλεία κ.λπ.), θ οποία μπορεί να αφορά το ςφνολο ι μζροσ τθσ ςυνολικισ ενζργειασ. 

Οι ανωτζρω εμπλεκόμενοι φορείσ: 

(α) καταρχάσ ςυνδράμουν με τθν εμπειρία,  τισ απόψεισ τουσ και τα ςχετικά δεδομζνα τθν 

διαδικαςία ςφνταξθσ των εναλλακτικϊν ςεναρίων για το Σ.Φ.Θ.Ο., και 

(β) εν ςυνεχεία ςυμμετζχουν ςτθν διαβοφλευςθ επί του επικρατζςτερου ςεναρίου. Επιςθμαίνεται 

ότι ςτθν διαβοφλευςθ ενδείκνυται να ςυμμετζχουν επιπλζον και ςχετικοί με τθν θλεκτροκίνθςθ 

φορείσ, εμπειρογνϊμονεσ και ειδικοί επιςτιμονεσ,  ωςτόςο θ ςυμμετοχι των παραπάνω φορζων 

δεν είναι δεςμευτικι. 

 

Θ Ομάδα Εργαςίασ χρθςιμοποιϊντασ τθν επιλεγμζνθ τεχνικι ςυγκεντρϊνει και αξιοποιεί τισ 

απόψεισ των εμπλεκόμενων φορζων ςε οριςμζνα ι και ςε όλα τα παρακάτω ςτάδια: 

α. Στο ςτάδιο κατάρτιςθσ του παραδοτζου Ρ.1.β. και ςυγκεκριμζνα: 

α.α. ςτθν επιλογι των προτεινόμενων κζςεων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, 

α.β. ςτθν επιλογι των προτεινόμενων κζςεων χωροκζτθςθσ ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ειδικϊν 

κατθγοριϊν (π.χ. κζςεισ ςτάκμευςθσ ταξί, ΑμεΑ, λεωφορείων κ.λπ.). 

β. Στο ςτάδιο ςφνταξθσ των εναλλακτικϊν ςεναρίων και τθν επιλογι του επικρατζςτερου. 

γ. Το επικρατζςτερο ςενάριο τίκεται ςε διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ για προτεινόμενο χρονικό 

διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν. 

δ. Θ Ομάδα Εργαςίασ του Φορζα Εκπόνθςθσ οφείλει να ςυγκεντρϊςει και αποδελτιοποιιςει τα 

αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ και να τροφοδοτιςει με αυτά τθν Ομάδα Ζργου του αναδόχου. 

Τα ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ καταγράφονται ςτο παραδοτζο Ρ2 και χρθςιμοποιοφνται για 

τυχόν διορκωτικζσ κινιςεισ επί του επικρατζςτερου ςεναρίου Σ.Φ.Θ.Ο. 
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Με ευκφνθ του Φορζα Εκπόνθςθσ ςυντάςςεται Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ ςτθν οποία καταγράφονται 

τα αποτελζςματα, οι προτάςεισ – απόψεισ  και τα ςχόλια των ςυμμετεχόντων ςτθν διαβοφλευςθ 

και τα οποία εντάςςονται ςτο Ραραδοτζο   Ρ.2: Ζκκεςθ Διαβοφλευςθσ 

 

Συνεργαςία με  Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε για οριςτικοποίθςθ του επικρατζςτερου ςεναρίου: 

Ιδθ ςτο ςτάδιο χαρτογράφθςθσ τθσ περιοχισ παρζμβαςθσ, με μζριμνα τθσ Ομάδασ Εργαςίασ του 

Φορζα Εκπόνθςθσ, ζχει πραγματοποιθκεί επικοινωνία και ςυνεργαςία με τον Διαχειριςτι Δικτφου 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ ωσ προσ τα ςθμεία / περιοχζσ με δυνατότθτα καταςκευισ νζων παροχϊν 

ςθμείων επαναφόρτιςθσ θλεκτροκίνθτων οχθμάτων για ςφνδεςθ με το Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ 

Θλεκτρικισ Ενζργειασ, με ςτόχο να αποφευχκεί θ χωροκζτθςθ ςε ςθμεία που παρουςιάηουν 

δυςκολίεσ ςφνδεςθσ με το Δίκτυο (μθ επάρκεια ιςχφοσ, δυςκολίεσ εκςαφισ κλπ), 

Μετά τθν αποδοχι του επικρατζςτερου ςεναρίου, θ Ομάδα Εργαςίασ του Φορζα Εκπόνθςθσ, 

υποβάλει ςτθν αντίςτοιχθ Ρεριοχι του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. καταλόγουσ των νζων παροχϊν (για κάκε 

μεμονωμζνο ςθμείο επαναφόρτιςθσ Θ/Ο ι για ςυςτάδα  ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο) με τθν 

απαιτοφμενθ ιςχφ και τθν ακριβι κζςθ τουσ, ςτθν μορφι που παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο 

πίνακα. 

 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΠΑΡΟΧΕ ΣΑΘΜΩΝ  ΦΟΡΣΙΘ ΘΛΕΚΣΡΟΚΙΝΘΣΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ 

Α/Α ΔΙΕΤΘΤΝΘ 

ΤΝΣΕΣΑΓΜΕΝΕ 

ΘΜΕΙΟΤ  

(ΕΓΑ 87) 

ΑΙΣΟΤΜΕΝΘ 

ΙΧΤ 

(ΜΕΓΕΘΟ 

ΠΑΡΟΧΘ) 

ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΘΛΕΚΣΡΟΔΟΣΘΘ (*ΤΜΠΛΘΡΩΝΕΣΑΙ ΑΠΟ ΔΕΔΔΘΕ) 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ 
ΑΜΕΘ 

ΘΛΕΚΣΡΟΔΟΣΘΘ 

ΘΛΕΚΣΡΟΔΟΣΘΘ 

ΜΕ ΜΙΚΡΘ 

ΕΠΕΚΣΑΘ (< 30m) 

ΠΕΡΙΟΡΙΜΕΝΘ 

ΕΚΚΑΦΘ 

ΔΡΟΜΟΤ 

ΠΕΗΟΔΡΟΜΙΟΤ 

(<15m)  

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                
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Το αρμόδιο γραφείο τθσ Ρεριοχισ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε. κα απαντιςει ανά προτεινόμενθ κζςθ παροχισ 

εάν ενδείκνυται το προτεινόμενο ςθμείο για τθν ςφνδεςθ με το Δίκτυο Διανομισ Θλεκτρικισ 

Ενζργειασ και με τυχόν παρατθριςεισ. Θ ανωτζρω διαδικαςία επαναλαμβάνεται για τισ παροχζσ 

που παρουςιάηουν  προβλιματα ςφνδεςθσ με το Δίκτυο, μζχρι τθν απαλοιφι αυτϊν.  Για τθν 

επίςπευςθ τθσ διαδικαςίασ, το αρμόδιο γραφείο τθσ Ρεριοχισ του Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε., οφείλει, για τα 

ςθμεία που παρουςιάηουν πρόβλθμα, να δίνει πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κατάςταςθ του δικτφου 

τοπικά, ϊςτε να διευκολυνκεί θ εναλλακτικι χωροκζτθςθ αυτϊν. Θ Ομάδα Εργαςίασ του Φορζα 

Εκπόνθςθσ ςυγκεντρϊνει όλα τα παραπάνω ςτοιχεία και τροφοδοτεί με αυτά τθν Ομάδα Ζργου του 

αναδόχου ϊςτε να επικαιροποιθκεί εφόςον είναι απαραίτθτο το επικρατζςτερο ςενάριο και να 

οριςτικοποιθκοφν οι κζςεισ χωροκζτθςθσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ. 

 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 10 – ΟΛΟΚΛΘΡΩΘ ΦΑΚΕΛΛΟΤ – ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΧΕΔΙΟΤ 

Ανάλυςη κόςτουσ – οφζλουσ και επιλογή μεθοδολογίασ υλοποίηςησ 

Λδιαίτερα κρίςιμοσ παράγοντασ επιτυχίασ ςτθν επιλογι των ςθμείων επαναφόρτιςθσ με ςτόχο τθν 

αποτελεςματικι λειτουργία ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου φόρτιςθσ Θ/Ο για τθν περιοχι 

παρζμβαςθσ, αποτελεί θ βζλτιςτθ ςχζςθ κόςτουσ- οφζλουσ.  Επιλογζσ  που δεν κακίςτανται 

οικονομικά εφικτζσ κα πρζπει να αποφεφγονται και να αναηθτοφνται επιλογζσ ρεαλιςτικά και 

οικονομικά υλοποιιςιμεσ. Θ επιλογι των ςθμείων χωροκζτθςθσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο 

κα πρζπει να ςυμβαδίηει με τον διακζςιμο προχπολογιςμό λαμβάνοντασ υπόψθ και το κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ τθσ κάκε επιλογισ. Ρροσ τοφτο, θ Ομάδα Ζργου του αναδόχου 

ςυντάςςει ανάλυςθ κόςτουσ οφζλουσ, από τθν οποία να προκφψει θ μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

(προμικεια, παραχϊρθςθ κ.λπ.), ςφμφωνα με τα πικανά μοντζλα ανάπτυξθσ δθμοςίων δικτφων 

φόρτιςθσ. 

Είναι ςθμαντικό να διαςφαλιςτεί πωσ μια αναλυτικι μεκοδολογία κόςτουσ-οφζλουσ εφαρμόηεται 

ςτισ πιο ςθμαντικζσ ι δαπανθρζσ προτάςεισ/ επιλογζσ και θ χριςθ απλοφςτερων προςεγγίςεων και 

εκτιμιςεων μπορεί να εφαρμόηεται για τισ λιγότερο ςθμαντικζσ ι δαπανθρζσ. Το αποτζλεςμα 

αυτισ τθσ ενζργειασ είναι θ κατάρτιςθ Ζκκεςθσ κόςτουσ – οφζλουσ που εντάςςεται ςτο παραδοτζο 

3 του Σ.Φ.Θ.Ο. 

 

Πιθανά μοντζλα ανάπτυξησ,  λειτουργίασ και διαχείριςησ του δικτφου ςημείων επαναφόρτιςησ 

Θ/Ο: 

Για τθν επιλογι μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ του προβλεπόμενου από το Σ.Φ.Θ.Ο. δικτφου υποδομϊν 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 16 του ν. 4710/2020, 

ςχετικά με τθν ανάπτυξθ των δθμοςίωσ προςβάςιμων ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Πςον αφορά 
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ςτθν  κυριότθτα των δθμοςίωσ προςβάςιμων ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, που κα πρζπει να 

λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν διαδικαςία επιλογισ των κζςεων χωροκζτθςθσ, επιςθμαίνεται ότι 

αυτι ανικει ςτον Λδιοκτιτθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ, ενϊ θ διαχείριςι και θ εκμετάλλευςι τουσ 

γίνεται από ζναν Φορζα Εκμετάλλευςθσ Υποδομϊν Φόρτιςθσ Θ/Ο (Φ.Ε.Υ.Φ.Θ.Ο.), ο οποίοσ μπορεί 

να είναι ταυτόχρονα και Λδιοκτιτθσ του ςτακμοφ. 

 

χζδιο και χρονικόσ προγραμματιςμόσ χωροθζτηςησ / αδειοδότηςησ ςημείων επαναφόρτιςησ 

Θ Ομάδα Ζργου του αναδόχου οφείλει να υποδείξει το είδοσ και τον αρικμό των ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, κακϊσ και ςχζδιο χρονοπρογραμματιςμοφ για τθν αδειοδότθςθ και 

υλοποίθςθ του ζργου.  

 

Προδιαγραφζσ του προτεινόμενου δικτφου ςημείων επαναφόρτιςησ Θ/Ο 

Στο κεφάλαιο αυτό, περιγράφονται οι προδιαγραφζσ (τεχνικζσ, διαλειτουργικότθτασ, κλπ.) του 

προτεινόμενου δικτφου ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με αναφορζσ ςτθν ιςχφουςα εκνικι 

νομοκεςία. Επιπρόςκετα, ο διμοσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυμπεριλάβει πρόςκετεσ απαιτιςεισ, π.χ. 

τον ομοιόμορφο εξωτερικό ςχεδιαςμό όλων των ςτακμϊν φόρτιςθσ, προκειμζνου να διευκολυνκεί 

θ οπτικι τουσ ενςωμάτωςθ ςτο αςτικό τοπίο. Άλλεσ πικανζσ προδιαγραφζσ μπορεί να 

περιλαμβάνουν τθν απαίτθςθ να παρζχεται ςε όλουσ τουσ ςτακμοφσ επαναφόρτιςθσ 100% 

ανανεϊςιμθ θλεκτρικι ενζργεια ι να είναι διαλειτουργικοί με τα ςυςτιματα άλλων παρόχων 

υπθρεςιϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο («περιαγωγι»). Επιπλζον, ο διμοσ μπορεί να επιβάλει οριςμζνεσ 

απαιτιςεισ όςον αφορά τθ διακεςιμότθτα, τθ ςυντιρθςθ και τθν επιςκευι των ςτακμϊν φόρτιςθσ 

(π.χ. διακεςιμότθτα 24/7, επιςκευι εντόσ 2 εργάςιμων θμερϊν το μζγιςτο, κ.λπ.). Αυτζσ οι 

προδιαγραφζσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για τθν κατάρτιςθ τεχνικϊν απαιτιςεων που 

κα ςυμπεριλαμβάνονται ςε πικανό μελλοντικό διαγωνιςμό για τθν εγκατάςταςθ ι/και λειτουργία 

δικτφου ςτακμϊν επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Σθμειϊνεται πωσ ενδεικτικζσ προδιαγραφζσ για τθν 

πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τουσ διαγωνιςμοφσ παραχϊρθςθσ κα καταρτιςτοφν από 

το Αυτοτελζσ Τμιμα Θλεκτροκίνθςθσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, όπωσ ορίηεται 

ςτθν παρ. 2 του άρκρου 16 του ν.4710/2020. Μεταξφ των κριτθρίων αξιολόγθςθσ των προςφορϊν 

κα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά το κόςτοσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν, ο χρόνοσ υλοποίθςθσ, θ 

λειτουργικι διακεςιμότθτα των υποδομϊν και θ εν γζνει ποιότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

και, δυνθτικά, ιδίωσ το πλικοσ, θ γεωγραφικι κατανομι των ςθμείων επαναφόρτιςθσ και τα 

βαςικά ποιοτικά χαρακτθριςτικά των υποδομϊν 

 
Επιπρόςκετα, ωσ προσ τισ προδιαγραφζσ, (τεχνικζσ, διαλειτουργικότθτασ κ.λπ.) λαμβάνονται υπόψθ 

ιδίωσ τα κάτωκι: 
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Τφποι ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο και εξυπθρετοφμενα Θ/Ο 

Οριςμοί δυνάμει του άρκρου 2 του ν.4710/2020. 

Το ςθμείο επαναφόρτιςθσ που προβλζπεται ςτο Σ.Φ.Θ.Ο. κα πρζπει να επικεντρωκεί κυρίωσ ςτα 

θλεκτρικά οχιματα κατθγοριϊν Μ1 και Ν1, κακϊσ αυτά αναμζνεται να αντιπροςωπεφουν το 

μεγαλφτερο μερίδιο των θλεκτρικϊν οχθμάτων που κα πωλθκοφν ςτθν Ελλάδα κατά τθν επόμενθ 

πενταετία. Ταυτόχρονα, το Σ.Φ.Θ.Ο. κα πρζπει να περιλαμβάνει τθ χωροκζτθςθ ςθμείων 

επαναφόρτιςθσ και για άλλουσ τφπουσ Θ/Ο όπωσ θλεκτρικά ποδιλατα, μοτοποδιλατα, 

μοτοςικλζτεσ, λεωφορεία, ελαφρά οχιματα και βαρζα οχιματα (π.χ. θλεκτρικά 

απορριμματοφόρα), αναλογικά με τθ ηιτθςθ που προβλζπεται για αυτοφσ. Τα μεγαλφτερα 

θλεκτρικά οχιματα με μπαταρίεσ μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ ςυνικωσ απαιτοφν ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ με δυνατότθτα φόρτιςθσ ςε υψθλότερθ ιςχφ, ενϊ τα μικρότερα θλεκτρικά οχιματα, 

όπωσ τα θλεκτρικά ποδιλατα και δίκυκλα, μποροφν να φορτίηουν μζςω απλοφ οικιακοφ 

ρευματοδότθ. 

 

Σχετικά με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο, επιςθμαίνονται τα εξισ: 

α. Θ μζγιςτθ ιςχφσ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο μετράται ςε κιλοβάτ (kW) και ςχετίηεται με τθν 

ταχφτθτα με τθν οποία μπορεί να αναπλθρωκεί θ μπαταρία ενόσ Θ/Ο. Σε γενικζσ γραμμζσ, ο χρόνοσ 

φόρτιςθσ ιςοφται με τθ χωρθτικότθτα τθσ μπαταρίασ ςε κιλοβατϊρεσ (kWh) διαιροφμενο με τθν 

ιςχφ (ςε kW) του ςθμείου επαναφόρτιςθσ (για παράδειγμα, θ πλιρθσ επαναφόρτιςθ ενόσ Θ/Ο με 

μπαταρία χωρθτικότθτασ 50 kWh, διαρκεί περίπου 5 ϊρεσ με ςθμείο επαναφόρτιςθσ 10 kW αλλά 

μόνο περίπου 1 ϊρα με ςθμείο επαναφόρτιςθσ 50 kW). Τονίηεται πωσ εκτόσ από τθν ιςχφ του 

ςθμείου επαναφόρτιςθσ, ςθμαντικόσ παράγοντασ για τον υπολογιςμοφ τθσ απαιτοφμενθσ 

διάρκειασ φόρτιςθσ είναι και θ ιςχφσ ςτθν οποία επιτρζπει το ςφςτθμα φόρτιςθσ του εκάςτοτε 

θλεκτρικοφ οχιματοσ να γίνεται θ φόρτιςθ. Επομζνωσ: 

o Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ κανονικισ ιςχφοσ (με ιςχφ ζωσ και 22 kW) είναι κατάλλθλα για 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ όπου το H/O παραμζνει ςτακμευμζνο για μεγαλφτερεσ χρονικζσ περιόδουσ 

(π.χ. ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ χωρίσ ιδιωτικζσ κζςεισ ςτάκμευςθσ). Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ 

υψθλισ ιςχφοσ (με ιςχφ άνω των 22 kW, αλλά ςυνικωσ ςτθν περιοχι των 50-100 kW) είναι 

κατάλλθλα για τοποκεςίεσ με μικρότερθ διάρκεια ςτάκμευςθσ.  

o Για Θ/Ο με μπαταρίεσ μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, όπωσ θλεκτρικά λεωφορεία και φορτθγά 

οχιματα βαρζωσ τφπου, ςυνιςτϊνται ςθμεία επαναφόρτιςθσ υψθλισ ιςχφοσ (με ιςχφ που φτάνει τα 

150 kW ι μεγαλφτερθ). 

o Tα ςθμεία επαναφόρτιςθσ κανονικθ́σ ιςχύοσ κακϊσ επίςθσ και τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ 

υψθλισ ιςχφοσ με ιςχφ μικρότερθ των 50 kW, παρζχουν ςυνικωσ εναλλαςςόμενο ρεφμα (AC). 
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Σφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι και εκνικι νομοκεςία (Νόμοσ 4439/2016), τα ςθμεία αυτά είναι 

εξοπλιςμζνα, για ςκοπούσ διαλειτουργικότθτασ , τουλάχιςτον με ρευματολιπτεσ ι ςυνδετιρεσ 

οχθμάτων τφπου 2, όπωσ περιγράφονται ςτο πρότυπο EN62196-2.  

o Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ υψθλθ́σ ιςχύοσ με ιςχφ άνω των 50 kW είναι ςυνεχούσ ρεύματοσ 

(DC). Για ςκοπούσ διαλειτουργικότθτασ, τα ςθμεία αυτά είναι εξοπλιςμζνα τουλάχιςτον με ςύςτθμα 

φόρτιςθσ «Combo 2», όπωσ περιγράφονται ςτο αντίςτοιχο πρότυπο EN62196-3. Οριςμζνοι ςθμεία 

επαναφόρτιςθσ DC είναι επίςθσ εξοπλιςμζνοι με υποδοχζσ που βαςίηονται ςτο πρωτόκολλο 

CHAdeMO. 

o Τζλοσ, οριςμζνα ςθμεία επαναφόρτιςθσ AC είναι εξοπλιςμζνα επιπλζον  με υποδοχζσ 

τφπου F που χρθςιμοποιοφνται για τθν επαναφόρτιςθ θλεκτρικϊν ποδθλάτων και ςκοφτερ. Τα 

ςθμεία επαναφόρτιςθσ  (AC) για θλεκτρικά οχιματα τθσ κατθγορίασ L ιςχφοσ μζχρι 3,7 kVA είναι 

εξοπλιςμζνα με ζνα τουλάχιςτον από τα ακόλουκα: (α) ευματολιπτεσ ι ςυνδετιρεσ οχθμάτων 

τφπου 3Α, κατά τα οριηόμενα ςτο πρότυπο EN 62196-2 (για φόρτιςθ τρόπου 3), (β) ευματολιπτεσ 

ςυμβατοφσ με το IEC 60884-1 (για φόρτιςθ τρόπου 1 ι τρόπου 2). Τα ςθμεία επαναφόρτιςθσ  (AC) 

για θλεκτρικά οχιματα τθσ κατθγορίασ L ιςχφοσ άνω των 3,7 kVA είναι εξοπλιςμζνα με 

ρευματολιπτεσ ι ςυνδετιρεσ οχθμάτων τφπου 2, κατά τα οριηόμενα ςτο πρότυπο EN 62196-2. 

o Μια άλλθ τεχνολογικι επιλογι αποτελεί θ επαγωγικι επαναφόρτιςθ Θ/Ο, θ οποία ωςτόςο 

βρίςκεται ακόμθ υπό ανάπτυξθ και δεν αναμζνεται να φτάςει ςε ωρίμανςθ ςτο εγγφσ μζλλον. 

β. Ζνα ςθμείο επαναφόρτιςθσ Θ/Ο κανονικισ ιςχφοσ ενςωματϊνει ςυνικωσ δφο ρευματοδότεσ 

(δθλαδι μεμονωμζνουσ ακροδζκτεσ). Αυτό ςθμαίνει ότι δφο οχιματα μποροφν να φορτίηουν 

ταυτόχρονα ςτον ίδιο ςτακμό (ςθμείο επαναφόρτιςθσ με 2 ρευματοδότεσ). Σθμειϊνεται ότι θ 

δζςμευςθ των διμων για τον κατ’ ελάχιςτον αρικμό ςθμείων επαναφόρτιςθσ,  που πρζπει να 

περιλαμβάνονται ςτο Σ.Φ.Θ.Ο., αναφζρεται ςε αρικμό ρευματοδοτϊν (δθλαδι ςε αρικμό Θ/Ο που 

μποροφν να φορτίηουν ταυτόχρονα) και όχι ςτουσ ςτακμοφσ επαναφόρτιςθσ. Γενικά, το Θ/Ο μπορεί 

να φορτιςτεί από απόςταςθ περίπου 5 μζτρων ζωσ το ςθμείο επαναφόρτιςθσ, κακϊσ τα 

περιςςότερα καλϊδια φόρτιςθσ ζχουν μικοσ 4-8 μζτρα. 

γ. Σε κάποιεσ περιπτϊςεισ, μία περιοχι μπορεί να εκχωρθκεί αποκλειςτικά για τθν καταςκευι ενόσ 

κόμβου φόρτιςθσ Θ/Ο, ο οποίοσ κα ςυγκεντρϊνει διάφορουσ ςτακμοφσ επαναφόρτιςθσ Θ/Ο με 

ςθμεία επαναφόρτιςθσ κανονικισ ι/και υψθλισ ιςχφοσ. Τζτοιοι κόμβοι φόρτιςθσ μποροφν να 

φανοφν αναγκαίοι ςε περιοχζσ με περιοριςμζνεσ παρόδιεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ. Επιπρόςκετα, οι 

κόμβοι φόρτιςθσ Θ/Ο είναι ςυχνά πιο εφκολο να ςυνδεκοφν ςτο δίκτυο διανομισ, κακϊσ απαιτοφν 

ζνα μόνο κοινό ςθμείο ςφνδεςθσ με το δίκτυο, ςυνικωσ μζςθσ τάςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ τουσ με 

φωτοβολταϊκά ςυςτιματα εγκατεςτθμζνα πάνω από τουσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ, κακϊσ και με 
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ςυςτιματα αποκικευςθσ ενζργειασ, όπωσ ςυςςωρευτζσ, οδθγοφν ςτθ μείωςθ τθσ επίδραςθσ ςτο 

δίκτυο διανομισ. 

 

Δυνατότητεσ χρηματοδότηςησ ζργου 

Με ςτόχο τθν εν ςυνεχεία τθσ κατάρτιςθσ και ζγκριςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο.  υλοποίθςθ του ςχετικοφ ζργου 

από τον Φορζα Εκπόνθςθσ, θ Ομάδα Εργαςίασ οφείλει να υποδείξει πικανζσ πθγζσ 

χρθματοδότθςθσ από εκνικοφσ και κοινοτικοφσ πόρουσ, κακϊσ και πικανζσ πολιτικζσ κινιτρων για 

τθν ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν. 

Σε αυτιν τθν ενζργεια :  

(α) εξειδικεφεται το κόςτοσ υλοποίθςθσ (τοποκζτθςθ ςθμείων επαναφόρτιςθσ, αναγκαίεσ 

διαμορφϊςεισ, ςθμειακζσ ι πιο εκτεταμζνεσ αναπλάςεισ κ.ο.κ.) 

(β) προτείνονται ςενάρια και προ-κοςτολογοφνται τυχόν πθγζσ εςόδων μετά τθν υλοποίθςθ του 

ζργου (π.χ. ζςοδα από κόμιςτρα, τζλθ ςτάκμευςθσ, κάρτασ δθμότθ  κ.λπ.)    

 

Ανάπτυξη Πολιτικήσ Κινήτρων (ςε τοπικό επίπεδο) 

Θ ανάπτυξθ πολιτικισ κινιτρων αποκλειςτικά για τθν θλεκτροκίνθςθ ςε τοπικό επίπεδο μπορεί να 

διευκολφνει ςθμαντικά τόςο τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ αγοράσ θλεκτροκίνθςθσ όςο και τθν 

ανάπτυξθ των ςθμείων επαναφόρτιςθσ Θ/Ο. Φυςικά, το πεδίο εφαρμογισ μιασ τζτοιασ τοπικισ 

πολιτικισ κινιτρων κα εξαρτθκεί από τουσ διακζςιμουσ πόρουσ χρθματοδότθςθσ και προςωπικοφ 

του κάκε διμου. Οι πολιτικζσ αυτζσ πρζπει να ςχεδιαςτοφν κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να είναι 

ςυνεπείσ και ςυνεκτικοί με τα υφιςτάμενα και προγραμματιςμζνα, ςε εκνικό επίπεδο, κίνθτρα 

θλεκτροκίνθςθσ. 

Ρροκειμζνου να ςυντονιςτεί θ εφαρμογι τθσ τοπικισ πολιτικισ θλεκτροκίνθςθσ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανάπτυξθσ και υλοποίθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο., ςυνιςτάται να οριςτεί ζνασ 

ειδικόσ «Υπεφκυνοσ Θλεκτροκίνθςθσ» ςε επίπεδο διμου. Ο Υπεφκυνοσ Θλεκτροκίνθςθσ δφναται να 

ενεργεί ωσ κφριο ςθμείο επαφισ και ορίηεται αρμόδιοσ για όλα τα κζματα που αφοροφν τθν 

θλεκτροκίνθςθ ςτον αντίςτοιχο διμο. Επίςθσ, ο Υπεφκυνοσ Θλεκτροκίνθςθσ δφναται να αναλάβει 

ςυντονιςτικό ρόλο για τθν ανάπτυξθ και υλοποίθςθ του Σ.Φ.Θ. Ο. 

 

Ψηφιακά αρχεία 

Διευκρινίηεται ότι ωσ ψθφιακά αρχεία νοοφνται τα αρχεία του επικρατζςτερου ςεναρίου όπωσ 

ζχουν περιγραφεί παραπάνω, τα οποία εμπλουτίηονται με το ςφνολο των απαραίτθτων κεματικϊν 

ιδιοτιτων τουσ. 
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Επί του ΑΡΘΡΟΤ 11 –ΕΓΚΡΙΘ ΣΟΤ .Φ.Θ.Ο. 

Ολοκλήρωςη του .Φ.Θ.Ο. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ των παραδοτζων Ρ1, Ρ2 και Ρ3 με όλα τουσ τα περιεχόμενα (κείμενα, 

ςχζδια Ρίνακεσ κ.λπ.) , θ Ομάδα Ζργου του αναδόχου παραδίδει το ςυνολικό φάκελο με τα τρία 

παραδοτζα Ρ1, Ρ2 και Ρ3 ςτον Φορζα Εκπόνθςθσ προσ ζγκριςθ. 

 Ζγκριςη του .Φ.Θ.Ο. 

Θ Επιτροπι Ροιότθτασ Ηωισ εξετάηει: 

(α) καταρχάσ τθν πλθρότθτα του φακζλου του Σ.Φ.Θ.Ο.  ωσ προσ τα παραδοτζα Ρ1, Ρ2, και Ρ3. 

(β) το περιεχόμενο του Σ.Φ.Θ.Ο. κατά τθν κρίςθ τθσ. 

Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ελλείψεων ι/και διατφπωςθ αντιρριςεων ι διαφοροποιθμζνων 

προτάςεων από πλευράσ τθσ Επιτροπισ Ροιότθτασ Ηωισ, θ Ομάδα Ζργου του αναδόχου, οφείλει να 

κάνει  όλεσ τισ απαραίτθτεσ διορκωτικζσ ενζργειεσ εντόσ 1 μθνόσ. 

Μετά το πζρασ του ανωτζρω διαςτιματοσ το Σ.Φ.Θ.Ο.  εγκρίνεται αρμοδίωσ. 

Επί του ΑΡΘΡΟΤ 14 - ΑΝΑΘΕΩΡΘΘ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ .Φ.Θ.Ο. 

Το Σ.Φ.Θ.Ο. ανακεωρείται τακτικά, κατ’ ελάχιςτον ανά πζντε (5) ζτθ, και εκτάκτωσ, εφόςον κρίνεται 

ςκόπιμο, βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των ςτοιχείων που ςυγκεντρϊνονται ςτο ανοιχτό ψθφιακό αρχείο 

παρακολοφκθςθσ κάλυψθσ αναγκϊν του άρκρου 5 τθσ παροφςασ. 

Ο οικείοσ Διμοσ μεριμνά για τθν ςυγκζντρωςθ, αποδελτιοποίθςθ και αξιολόγθςθ των ανωτζρω, 

κακϊσ και για ςφνταξθ Ζκκεςθσ Ρροόδου κάκε φορά που ζρχεται θ χρονικι ςτιγμι τθσ 

επικαιροποίθςθσ του Σ.Φ.Θ.Ο. 

 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΡΕΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ ΣΑΓΑΡΑ 

 

 

ΑΔΑ: ΩΙ574653Π8-ΝΞΟ




