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 1. Εισαγωγή  

Mε τον Ν.4710/2020 εισάγεται το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τα κίνητρα για την ανάπτυξη 

της ηλεκτροκίνησης. Σκοπός του Ν.4710/2020 είναι: 

• η επέκταση της χρήσης των οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών, 

• η ανάπτυξη υποδομών επαναφόρτισης, ιδίως δημοσίως προσβάσιμων, 

• η διαμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης. 

Η ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

(Η/Ο) πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα ελεύθερα, μετά από πρωτοβουλία όσων 

ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά. Δύναται επίσης, να πραγματοποιείται 

μέσω διαφανών και χωρίς διακρίσεις διαγωνισμών παραχώρησης του δικαιώματος 

ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας τέτοιων υποδομών, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του 

Ν. 4710/2020. Η ανάπτυξη των υποδομών γίνεται βάσει του Εθνικού Σχεδίου για την 

Ηλεκτροκίνηση που εκπονείται, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ / ΔΑΠΕΕΚ / 95823 / 3190 / 

21.10.2019 κοινή υπουργική απόφαση και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Εσωτερικών και του κατά 

περίπτωση αρμόδιου Υπουργού και βάσει των σχεδίων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Κατά 

την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ηλεκτροκίνηση λαμβάνεται υπόψη η κοινή 

υπουργική απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 4439/ 2016 (Α΄ 222). 

Με βάση το Ν.4710/2020, οι δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, οι μεγάλοι και μεσαίοι 

ηπειρωτικοί δήμοι, οι δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και οι μεγάλοι και 

μεσαίοι νησιωτικοί δήμοι, σύμφωνα με το άρθρο 2Α του ν. 3852/2010, εκπονούν υποχρεωτικά 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με το οποίο προγραμματίζουν τη 

χωροθέτηση επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων. Το 

εγκεκριμένο από τον Φορέα εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. υποβάλλεται στο Αυτοτελές Τμήμα 

Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο παρακολουθεί την 

εφαρμογή του Σχεδίου, βάσει των διατάξεων των άρθρων 17 και 40 του Ν. 4710/2020. Οι 

τεχνικές προδιαγραφές και τα περιεχόμενα του Σχεδίου ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020).  

Με βάση το Άρθρο 17 του Ν. 4710/2020, ο φάκελος Σ.Φ.Η.Ο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη 

χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά μήκος των 

διοικητικών τους ορίων, στους χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 

2696/1999 (Α΄ 57), καθώς και σε ελεγχόμενους από τους δήμους χώρους στάθμευσης και 

δημοτικούς χώρους στάθμευσης, ώστε να προβλέπεται υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) 

κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους (1.000) κατοίκους του Δήμου, και 

ειδικότερα σε: 

• υφιστάμενους υπαίθριους και στεγασμένους δημοτικούς χώρους στάθμευσης, 

• υφιστάμενες παρόδιες θέσεις στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης 

στάθμευσης, ιδίως στα πολεοδομικά κέντρα των δήμων και σε περιοχές 

αυξημένης επίσκεψης και σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, 
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• νέους υπαίθριους/στεγασμένους χώρους στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις 

στάθμευσης που χωροθετούνται με σκοπό την εγκατάσταση σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο, 

• τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε 

τερματικούς σταθμούς και επιλεγμένα σημεία των δημοτικών και αστικών 

συγκοινωνιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω εγκατάσταση των 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο υψηλής ισχύος και συγχρόνως να διασφαλίζεται 

η ελάχιστη απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για την ομαλή λειτουργία 

των  λεωφορειακών γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, 

• τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 

εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις 

στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να εξοπλίζονται με σημεία 

επαναφόρτισης Η/Ο σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον επί του 

συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου 

επαναφόρτισης Η/Ο, 

• τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για την 

εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης 

οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το 

δέκα τοις εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των υφιστάμενων θέσεων ή 

ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Στις ανωτέρω θέσεις 

επιτρέπεται και η στάθμευση και η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν εξυπηρετούν 

ανάγκες τροφοδοσίας μετά από τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως την 

επόμενη έναρξη. Σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα πόλεων, 

χωροθετούνται παρόδιες θέσεις στάθμευσης – επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 

ποδήλατα και μοτοποδήλατα τροφοδοσίας, τα οποία επιτρέπεται να κινούνται 

πέραν των ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα υπόλοιπα οχήματα, 

• τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα και νόμιμα 

καθορισμένα σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, όπως αυτή 

περιγράφεται στο άρθρο 18 του Ν. 4710/2020. Στα σημεία επαναφόρτισης 

Η/Ο που ορίζονται με την παρούσα απαγορεύεται να φορτίζονται Η/Ο εκτός 

από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ, 

• τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε χώρους στάθμευσης 

οχημάτων ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4710/2020. 

Σε συμφωνία με τις παραπάνω προδιαγραφές, ο Δήμος Aνωγείων εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων με την υποστήριξη εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα ενέργειας 

και ηλεκτροκίνησης, συγκεκριμένα της εταιρείας ΑΝΕΛΙΞΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.,. στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 04/04/2022 Σύμβασης 

(22SYMV010318727 2022-04-04) «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Ανωγείων».  
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Στόχος του υπό εκπόνηση Σ.Φ.Η.Ο. είναι η βέλτιστη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο Δήμο με βάση τις υφιστάμενες και μελλοντικές 

αναμενόμενες ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ο προγραμματισμός της 

σταδιακής υλοποίησης και παρακολούθησης του Σχεδίου.  

Σε αντιστοιχία με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 

«Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» ο φάκελος 

Σ.Φ.Η.Ο. θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα Παραδοτέα: 

➢ Π.1α: Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης – Χαρτογράφηση της 

Περιοχής Παρέμβασης 

➢ Π.1β: Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης 

Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

➢ Π.2: Έκθεση Διαβούλευσης 

➢ Π.3: Ολοκλήρωση Φακέλου – Εφαρμογή Σχεδίου       

Το παρόν αποτελεί το τεύχος «Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης» του Παραδοτέου Π1.α του 

Δήμου Ανωγείων και αποτελείται από: 

Τεχνική έκθεση καταγραφής και ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης  

Από την ανάλυση αυτή θα προκύψει η αναγκαία βάση και η απαιτούμενη πληροφορία ώστε 

να αποτυπωθεί η υφιστάμενη κατάσταση και να παρακολουθείται στη συνέχεια η πρόοδος 

για την υλοποίηση του ΣΦΗΟ. Η συλλογή των δεδομένων αφορά στην καταγραφή και 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης με στόχο την 

αποτελεσματικότερη χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Για την υλοποίηση της 

ανάλυσης, η ομάδα εργασίας αναλαμβάνει να τροφοδοτήσει την ομάδα έργου του αναδόχου 

με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ώστε η ομάδα έργου να πραγματοποιήσει την αποδελτίωση, να 

πραγματοποιήσει την ανάλυση και να συντάξει τα σχετικά παραδοτέα. 

Στην περίπτωση που ο Δήμος δεν διαθέτει κάποια απαιτούμενα στοιχεία, ο ανάδοχος θα 

πρέπει να συλλέξει από τις αρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. ΕΛ.ΣΤΑΤ) και από σχετικές έρευνες 

στοιχεία που αφορούν: 

▪ Τον πληθυσμό της περιοχής μελέτης σε επίπεδο Ο.Τ. ή πολεοδομικής ενότητας. 

▪ Την ιχνηλάτηση σημαντικών χρήσεων γης και σημείων ενδιαφέροντος που 

αποτελούν πόλους έλξης. 

▪ Την λειτουργική ιεράρχηση του οδικού δικτύου. 

▪ Την εκτίμηση των νόμιμα προσφερόμενων θέσεων στάθμευσης ανά ακμή Ο.Τ. 

▪ Την αποτίμηση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των υποδομών πεζών σε 

κατάλληλες κλάσεις σε επιλεγμένα σημεία χωροθέτησης σημείου 

επαναφόρτισης. 

▪ Την αποτίμηση των υφιστάμενων ποδηλατικών υποδομών.  

Το παραδοτέο περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

α) Συλλογή και καταγραφή των υφιστάμενων ή εκπονούμενων στρατηγικών σχεδίων 

του Δήμου 
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β) Καταγραφή των σχετικών στοιχείων των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της 

περιοχής (ισχύον θεσμικό πλαίσιο, χρήσεις γης, πληθυσμός εξυπηρέτησης, εντοπισμός 

σημείων ενδιαφέροντος, ήδη υφιστάμενα/αναπτυσσόμενα δημοσίως προσβάσιμα σημεία 

επαναφόρτισης Η/Ο, όροι δόμησης κ.λπ.). 

γ) Καταγραφή των κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών της περιοχής (ανάλυση 

υφιστάμενου οδικού δικτύου, στοιχεία κυκλοφοριακών φόρτων, σύνθεση κυκλοφορίας, 

λειτουργία οδικού δικτύου και κυκλοφοριακών ροών ποδηλάτων, οχημάτων και ΜΜΜ, 

παρόδια στάθμευση, στάθμευση εκτός οδού, δίκτυα ήπιων μορφών μετακίνησης) και τυχόν 

εξειδικευμένων δικτύων μεταφορών και των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

(περιγραφή υφιστάμενου στόλου οχημάτων των κατοίκων, αέριοι ρύποι βάσει: 

(γα) των σχετικών υφιστάμενων πολεοδομικών ή/και συγκοινωνιακών μελετών, ή/και 

τυχόν μελετών αστικών αναπλάσεων ή/και  

(γβ) βάσει της ανάλυσης των πολεοδομικών χαρακτηριστικών της περιοχής 

παρέμβασης. 

δ) Καταγραφή των κατευθύνσεων των υφιστάμενων ή εκπονούμενων Τοπικών 

Πολεοδομικών Σχεδίων (Τ.Π.Σ.) καθώς και τυχόν ευρύτερων μελετών και προγραμμάτων 

αστικών αναπλάσεων. 

ε) Καταγραφή των υφιστάμενων υπαίθριων δημοτικών χώρων στάθμευσης, των 

υφιστάμενων στεγασμένων δημοτικών χώρων στάθμευσης, θέσεων στάθμευσης τουριστικών 

λεωφορείων, δημοτικών κτιρίων/εγκαταστάσεων κ.ο.κ., βάσει των καθοριζομένων του ν. 

4710/2020(Α’ 142) 

στ) Συλλογή και καταγραφή διαθέσιμων τοπογραφικών υποβάθρων. 

ζ) Συλλογή και καταγραφή υφιστάμενων ή εκπονούμενων πολεοδομικών μελετών, 

μελετών αστικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών μελετών, μελετών στάθμευσης, μελετών 

αστικής οδοποιίας και διαμόρφωσης οδών. 
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2. Βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτρικών οχημάτων   

Με τον όρο ηλεκτρικά οχήματα περιγράφουμε ένα σύνολο μέσων μετακίνησης τα οποία 

χρησιμοποιούν σαν κύρια πηγή ενέργειας τον ηλεκτρισμό. Ορισμένα από αυτά είναι μέσα 

σταθερής τροχιάς, όπως για παράδειγμα τα τραίνα και μετρό, τα τρόλεϊ που θεωρούνται 

διασυνδεδεμένα, και τα οχήματα ελεύθερης τροχιάς με πιο αντιπροσωπευτικά τα αυτοκίνητα 

ΙΧ. Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης το ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι αυτό που λαμβάνει 

την ισχύ του από ηλεκτρικό κινητήρα αντί του κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αλλιώς μπορεί 

να οριστεί οποιοδήποτε όχημα του οποίου η κινητική ενέργεια παρέχεται μερικώς ή εξ’ 

ολοκλήρου από ηλεκτρισμό μέσω μπαταρίας1. Τα ηλεκτρικά οχήματα (Electric Vehicles (EV)) 

κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τον τύπο του καυσίμου (πηγή ενέργειας) που χρησιμοποιούν 

για την παραγωγή ηλεκτρισμού και ανάλογα με τον τρόπο διασύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο.  

2.1 Κατηγορίες Η/Ο με βάση την πηγή ενέργειας   

  Τα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα ή Hybrid Electric Vehicles (ΗΕV) διαθέτουν εκτός 

από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και μία μικρή ηλεκτρική μπαταρία η οποία τροφοδοτεί 

με ρεύμα τον κινητήρα έχοντας σαν στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσής του. Η φόρτιση 

της μπαταρίας δεν γίνεται από το δίκτυο αλλά μέσω του κινητήρα είτε με χρήση συστήματος 

ανάκτησης κινητικής ενέργειας το οποίο ανακτά την ενέργεια που χάνεται κατά τη διαδικασία 

πέδησης είτε όταν δουλεύει στο ρελαντί. Συγκριτικά τα HEV είναι πιο αποδοτικά από τα απλά 

EV με μπαταρία, αλλά και πάλι χρησιμοποιούν υγρά καύσιμα. Το βασικό τους μειονέκτημα 

είναι ότι εμφανίζουν τεχνολογική πολυπλοκότητα, κάτι που διατηρεί την τιμή τους σε υψηλά 

επίπεδα, με αποτέλεσμα να έχουν μικρό μερίδιο της αγοράς.  

Τα διασυνδεδεμένα υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα ή Plug-in Hybrid Electric 

Vehicles (PΗΕV) ακολουθούν την ίδια λογική με τα HEV αλλά διαθέτουν μεγαλύτερη 

μπαταρία και έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτό επιτρέπει στα PHEV να κινούνται μόνο με χρήση του ηλεκτροκινητήρα για μεγαλύτερο 

χρόνο και για μεγαλύτερες αποστάσεις σε σχέση με τα HEV. Το περιβαλλοντικό όφελος των 

PHEV εξαρτάται από τον τρόπο λειτουργίας τους. Αν χρησιμοποιούν μόνο τον 

ηλεκτροκινητήρα δεν παράγουν καθόλου καυσαέρια. Έχουν μεγάλη αποδοτικότητα και 

επιπλέον μπορούν να φορτίζονται στην κατοικία ή στον χώρο εργασίας καθώς και να 

χρησιμοποιούν το υπάρχον δίκτυο ανεφοδιασμού υγρών καυσίμων. Το μειονέκτημά τους είναι 

ότι τεχνολογικά είναι πολύπλοκα στην κατασκευή. 

Τα ηλεκτρικά οχήματα με ηλεκτρικούς συσσωρευτές (μπαταρίες) ή Battery 

Electric Vehicles (BEV) χρησιμοποιούν αποκλειστικά ενέργεια από το δίκτυο ηλεκτρικής 

ενέργειας. Ο βαθμός αποτελεσματικότητας σε ένα BEV κυμαίνεται από 60% έως 70%1,2, ενώ 

σε ένα συμβατικό όχημα (με μηχανή εσωτερικής καύσης) κυμαίνεται από 15% έως 18%. Εκτός 

της αποδοτικότητας, ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η αθόρυβη λειτουργία και η παραγωγή 

 
1 Richardson David B. (2013), “Electric vehicles and the electric grid: A review of modeling approaches, Impacts, and 

renewable energy integration”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, pp 247-254, Elsevier. 
2 Π.Α. Περιβολάρης, Βέλτιστος Σχεδιασμός και Χωροθέτηση Δημόσιων Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων, 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, 

Πάτρα 2019.   
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μηδενικών επιτόπιων εκπομπών κατά την διαδρομή. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζουν το 

μειονέκτημα της σχετικά μικρής διάρκειας αυτονομίας και της απαίτησης σχετικά μεγάλης 

διάρκειας για φόρτιση, ενώ ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική έλλειψη υποδομών 

δικτύου φόρτισης.  

Προκειμένου να αυξηθεί η ακτίνα χρήσης (αυτονομία), στην αγορά προωθούνται και τα 

Range Extended Electric Vehicles (REEV). Αυτά διαθέτουν κινητήρα εσωτερικής 

καύσης ο οποίος όμως δεν συνδέεται με το σύστημα κίνησης του οχήματος. Ο ρόλος του 

περιορίζεται στο να φορτίζει την μπαταρία, δηλαδή λειτουργεί σαν γεννήτρια. Με τον τρόπο 

αυτό το REEV είναι σε θέση να διανύει μεγαλύτερη απόσταση από το EV, παραμένει όμως 

τεχνολογικά πολύπλοκο. 

Τέλος, υπάρχουν τα Η/Ο που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου Fuel Cell Vehicles 

(FCV), στα οποία ο ηλεκτρισμός παράγεται μέσω μίας ηλεκτροχημικής διαδικασίας εντός της 

στήλης που υπάρχουν οι κυψέλες καυσίμου. Τα FCV διαθέτουν μία ενσωματωμένη πηγή 

καυσίμου (φυσικό αέριο ή υδρογόνο). Υπάρχουν δύο κατηγορίες FCV, αυτά που 

χρησιμοποιούν την πηγή καυσίμου αποκλειστικά και αυτά που τη χρησιμοποιούν σε 

συνδυασμό με μπαταρίες, δηλαδή σαν μία υβριδική μορφή όπως αυτή των HEV και PHEV. Τα 

οχήματα αυτά διαθέτουν όλα τα θετικά των BEV αλλά λόγω της προηγμένης τεχνολογίας και 

της σχετικά υψηλής πολυπλοκότητας δεν είναι τόσο διαδεδομένα στην αγορά. 

Πίνακας 1. Σύγκριση τεχνολογιών Η/Ο ως προς την ακτίνα οδήγησης. 

Τεχνολογία 

Ακτίνα Οδήγησης με  
Ηλεκτροκινητήρα 

min max μονάδα 

HEV 0 10 km 

PHEV 20 85 km 

BEV 80 400 km 

REEV 70 145 km 

FCV 160 500 km 

 

Στον Πίνακας 1 και Πίνακας 2 παρατίθεται μία τυπική σύγκριση ως προς την ακτίνα 

οδήγησης και ως προς την απόδοση, αντιστοίχως. Είναι φανερό ότι μεγαλύτερη αυτονομία 

παρουσιάζει το FCV και ακολουθεί το BEV με αρκετά μεγάλη διαφορά από τις λοιπές 

κατηγορίες. Φαίνεται επίσης ότι το ΒEV μπορεί να διανύσει την μεγαλύτερη απόσταση ανά 

μονάδα καυσίμου και επιπλέον είναι το πιο αποδοτικό στη χρήση ενέργειας. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το FCV αν και έχει το δεύτερο καλύτερο βαθμό αποδοτικότητας ενέργειας, στο 

συνολικό βαθμό βρίσκεται πιο κάτω από ένα υβριδικό λόγω της πολυπλοκότητας και του 

κόστους της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί. 
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Πίνακας 2. Σύγκριση τεχνολογιών Η/Ο (τυπικά μοντέλα αγοράς) ως προς την απόδοση. 

Τεχνολογία Όχημα 
Αρχική 
Πηγή 

Συνολική 
απόδοση 
οχήματος 

Απόσταση 
ταξιδιού 

ανά 
μονάδα 

καυσίμου 

Ενεργειακή 
απόδοση 
οχήματος 

Συνολική 
ενεργειακή 

απόδοση 
οχήματος 

Φυσικό 
αέριο 

Honda 
CNG 

Φυσικό 
αέριο 

86% 17,5 km/kg 
0,39 0,32 

km/MJ km/MJ 

Hydrogen 
fuel cells 

Honda 
FCX 

Φυσικό 
αέριο 

61% 84 km/kg 
0,7 

km/MJ 
0,43 

km/MJ 

Diesel 
VW 

Jetta 
Diesel 

Πετρέλαιο 90,10% 17,2 km/l 
0,47 0,42 

km/MJ km/MJ 

Βενζίνη 
Honda 

Civic VX 
Oil 81,70% 14,2 km/l 

0,46 0,38 

km/MJ km/MJ 

Υβριδικό 
(Βενζ./Ηλ.) 

Hybrid Oil 81,70% 17,3 km/l 
0,56 0,46 

km/MJ km/MJ 

Ηλεκτρικό 
Tesla 

Roadster 
Φυσικό 
αέριο 

52,50% 
151 

Wh/km 
1,84 0,97 

km/MJ km/MJ 
 

2.2 Τρόποι φόρτισης Η/Ο   

Το IEC 61851-1 περιγράφει τέσσερις τρόπους φόρτισης, mode 1,2,3,4, που παρουσιάζονται 

στην Εικόνα 1. Μέθοδοι φόρτισης (modes) BEV2. και στον Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά τυπικών 

τρόπων φόρτισης. και περιγράφονται ως ακολούθως: 

• Mode 1: Χρησιμοποιεί εναλλασσόμενο ρεύμα με μονοφασική ή τριφασική σύνδεση 

και ρεύμα έως 16 Α. Στην Εικόνα 1. Μέθοδοι φόρτισης (modes) BEV2. φαίνεται 

σχηματικά ο τρόπος φόρτισης 1 καθώς και ο τριφασικός ρευματοδότης που 

χρησιμοποιείται. Εναλλακτικά χρησιμοποιείται και ο κοινός οικιακός 

ρευματοδότης στο μονοφασικό τρόπο συνδεσμολογίας. Πρόκειται για αργή 

φόρτιση, η οποία συναντάται συνήθως σε οικίες. Είναι ο μοναδικός τρόπος 

φόρτισης ο οποίος δεν επιτρέπει επικοινωνία με το δίκτυο διανομής. Μερικά 

θέματα ασφάλειας σχετικά με τη φόρτιση τύπου 1 αφορούν στο ότι παράλληλα με 

τη φόρτιση τροφοδοτούνται και άλλα φορτία με αποτέλεσμα να υπάρχει 

πιθανότητα να προκληθεί υπερφόρτιση. Η υπερφόρτιση οδηγεί σε αύξηση της 

θερμοκρασίας στα καλώδια η οποία με τη σειρά της μειώνει τη διάρκεια ζωής τους 

ή στη δυσμενέστερη περίπτωση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά αν η γραμμή δεν 

έχει ασφαλιστεί σωστά. 

• Mode 2: Χρησιμοποιούνται κοινοί ρευματοδότες και η σύνδεση είναι μονοφασική 

ή τριφασική. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι πλέον υπάρχει συσκευή προστασίας και 

το ρεύμα φτάνει στα 32 Α. Επιπλέον υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο δίκτυο και 

το όχημα. Η φόρτιση εξακολουθεί να είναι αργή και το ενδεχόμενο υπερφόρτισης 

εξακολουθεί να υπάρχει. Συστήνεται ο τρόπος αυτός να χρησιμοποιείται σε 

περίπτωση ανάγκης. 
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• Mode 3: Χρησιμοποιεί υψηλή εναλλασσόμενη τάση, η συνδεσμολογία είναι 

τριφασική και το ρεύμα μπορεί να φτάσει έως 250 Α. Το όχημα συνδέεται 

απευθείας στο δίκτυο μέσω ξεχωριστού κυκλώματος και με χρήση ειδικού 

ρευματοδότη. Το κύκλωμα ασφαλίζεται με συσκευή προστασίας και υπάρχει επίσης 

επικοινωνία του οχήματος με το δίκτυο. Η φόρτιση είναι γρήγορη, ενδεικτικά για 

αυτονομία 100 km χρειάζονται 1 έως 2 ώρες3, ενώ για φόρτιση μίας μπαταρίας 

χωρητικότητας 40 kWh με τάση φόρτισης 80 kW χρειάζονται γύρω στα 30 min4. 

Είναι η πιο συνήθης μέθοδος φόρτισης στους σταθμούς φόρτισης δημόσιας χρήσης. 

Ο τύπος αυτός πλεονεκτεί σε σχέση με τους άλλους διότι η γραμμή παροχής 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση του οχήματος. Επιπλέον με την 

επικοινωνία με το δίκτυο ή/και με την εγκατάσταση οικίας όταν ο σταθμός είναι 

ιδιωτικός βελτιστοποιείται ο χρόνος φόρτισης, επιλέγοντας ώρες που η χρέωση 

είναι χαμηλή. Μία ακόμα λειτουργία που επιτυγχάνεται είναι αυτή της 

εξισορρόπησης του δικτύου πάνω στην οποία έχει ήδη γίνει αρκετή έρευνα. Οι 

προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτει ένας σταθμός mode 3 στην Ελλάδα δίνονται 

από τη ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ, 2018) και συνοπτικά είναι3:  

- Mode 3 AC, 2x22kW (3Φ), Type 2  

- OCPP 1.6 (Open Charge Point Protocol)  

- ΕΝ/IEC 61851:2017  

- Υποστήριξη RFID, NFC, ad-hoc χρεώσεις Προετοιμασία για μετάβαση σε 

αγορά (μετρητής ορίου δικτύου – τυποποιημένη παροχή Νο 4)  

• Mode 4: Χρησιμοποιεί συνεχές ρεύμα. Η τάση είναι υψηλή και μεγαλύτερη από 22 

kW5, ενώ στην Ελλάδα σύμφωνα με στοιχεία από ΔΕΔΔΗΕ έχουν προδιαγραφή DC 

600V/400A. Ανάλογα με την ισχύ 50 kW που χρησιμοποιείται σήμερα (ή 120 kW 

στο μέλλον), η φόρτιση διαρκεί έως 10 ή 30 min αντίστοιχα3.  Οι γρήγοροι χρόνοι 

φόρτισης καθιστούν τους σταθμούς του συγκεκριμένου τύπου ιδανικούς για 

δημόσια χρήση όμως παρουσιάζουν το μειονέκτημα του υψηλότερου κόστους 

εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης διότι εκτός από τον μετασχηματιστή 

υποβιβασμού την υψηλής AC τάσης χρειάζεται να εγκατασταθεί και μετατροπέας 

AC/DC (η και DC/AC αν το όχημα τροφοδοτεί το δίκτυο). Από την άλλη με τον 

τρόπο αυτό μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα τα συστήματα παραγωγής με χρήση 

ηλιακής ενέργειας καθώς παράγουν συνεχές ρεύμα.   

 
3 Μενεγάτος Ηρακλής (2017), “Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου Σταθμών Φόρτισης σε Δημόσιους Χώρους”, ΔΕΔΔΗΕ, 

Αθήνα. 
4 Yang Jie, Dong Jing, Hu Liang (2017), “A data-driven optimization-based approach for siting and sizing of electric taxi 

charging stations”, Transportation Research Part C, pp 462-477, Elsevier. 
5 Falvo Maria Carmen, Danilo Sbordone, I. Safak Bayram, Michael Devetsikiotis (2014), “EV Charging Stations and 

Modes: International Standards”, International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and 

Motion, Ischia, IEEE. 
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Εικόνα 1. Μέθοδοι φόρτισης (modes) BEV2. 

Εικόνα 2. Φόρτιση Mode 12. 

Εικόνα 3. Φόρτιση Mode 22. 
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Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά τυπικών τρόπων φόρτισης. 

Μέθοδος 
φόρτισης 

Σύνδεση 
Ισχύς  
[kW] 

Μέγιστο 
ρεύμα [A] 

Χρήση 

Normal 
power 

1-Phase 
AC 

3,7 10-16 Οικιακή 

Medium 
power 

1- or 3-
phase AC 

3,7 - 
22 

16-32 Οικιακή/Δημόσια 

High 
power 

3-phase 
AC 

> 22 > 32 Δημόσια 

High 
power 

DC > 22 > 3,225 Δημόσια 

 

 

2.3 Τυπικά τεχνικά μέρη, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Η/Ο   

Η Εικόνα 6. Βασικά μέρη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου2.παρουσιάζει εποπτικά τα βασικά τεχνικά 

μέρη ενός ηλεκτρικού οχήματος με μπαταρία (Battery Electric Vehicle (BEV)) (με ροζ χρώμα) 

και τα επιπλέον μέρη που διαθέτει ένα PHEV (με μπλε χρώμα). Τα βασικά μέρη 

περιλαμβάνουν τον ηλεκτροκινητήρα που δίνει την κίνηση στο όχημα, τον ρυθμιστή που 

ρυθμίζει την ποσότητα της ενέργειας προς τον ηλεκτροκινητήρα, τις μπαταρίες που έχουν τον 

ρόλο της δεξαμενής καυσίμου και τέλος την πρίζα μέσω της οποίας το όχημα συνδέεται και 

φορτίζεται από το δίκτυο διανομής. 

Ο ηλεκτροκινητήρας εκτός από το βασικό του ρόλο, μπορεί να λειτουργήσει και σαν γεννήτρια 

η οποία να φορτίζει τη μπαταρία κατά την επιβράδυνση (φρενάρισμα) του οχήματος. Μερικά 

από τα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών κινητήρων έναντι των συμβατικών είναι η μεγαλύτερη 

απόδοση και αντοχή καθώς και το χαμηλότερο κόστος συντήρησης. Όσον αφορά το 

Εικόνα 4. Φόρτιση Mode 32. 

Εικόνα 5. Φόρτιση Mode 42. 
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περιβάλλον είναι αθόρυβοι και δεν παράγουν καυσαέρια. Υπάρχουν κινητήρες που 

λειτουργούν με εναλλασσόμενο (AC) αλλά και με συνεχές ρεύμα (DC).  

Οι μπαταρίες είναι οι συσκευές αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας. Ο πιο συχνός τύπος 

που χρησιμοποιείται είναι οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Lithium-ion) οι οποίες σε σχέση με 

άλλους τύπους έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και χωρητικότητα. Γενικά αν οι συσσωρευτές 

χρησιμοποιούνται σωστά, δηλαδή ακολουθούνται οι υποδείξεις του κατασκευαστή σχετικά με 

τη φόρτιση και αποφόρτισή τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αρκετούς κύκλους. Γενικά 

υπάρχει μεγάλο πεδίο έρευνας σχετικά με την εξέλιξη των συσσωρευτών. Περισσότερες 

πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στη βιβλιογραφία6. Ο ελεγκτής είναι αυτός που 

καθορίζει την απόδοση του κινητήρα ενώ παράλληλα ρυθμίζει το ποσοστό της ενέργειας από 

την μπαταρία προς αυτόν. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ο εγκέφαλος του συστήματος 

μπαταρίας-ηλεκτρικού κινητήρα.  

Ένα ακόμα τμήμα του οχήματος αποτελεί το σύστημα ανάκτησης ενέργειας. Είναι αυτό που 

ανακτά την ενέργεια που χάνεται από την πέδηση με τη μορφή θερμότητας μετατρέποντάς 

την σε ηλεκτρική, η οποία με τη σειρά της φορτίζει τους συσσωρευτές. Η χρήση του γίνεται 

μαζί με το συμβατικό σύστημα πέδησης και σαν πλεονέκτημα, εκτός από την αύξηση της 

συνολικής ενεργειακής απόδοσης του οχήματος, είναι ότι παρατείνει τη διάρκεια ζωής του 

συστήματος πέδησης, καθώς φθείρει πιο αργά τα εξαρτήματά του (ΕΕΑ Report, 2016).  

Τέλος όπως όλα τα συμβατικά οχήματα έτσι και τα ηλεκτρικά διαθέτουν και προαιρετικό 

εξοπλισμό. Σε αυτόν περιλαμβάνονται συστήματα όπως υποβοήθηση οδήγησης και πέδησης, 

φωτισμός, συστήματα κλιματισμού καμπίνας αλλά και μπαταρίας καθώς η θερμοκρασία 

παίζει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής της. Ειδικότερα σε συνθήκες κρύου το σύστημα 

θέρμανσης απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό της αποθηκευμένης ενέργειας μειώνοντας την 

ακτίνα αυτονομίας.  

Πλεονεκτήματα ηλεκτροκίνησης: 

• το περιβαλλοντικό όφελος τόσο για την ατμοσφαιρική όσο και για την ηχητική 

ρύπανση (Μηδενικοί Ρύποι, Μηδενική Ηχορύπανση) 

• το συγκριτικά χαμηλό λειτουργικό κόστος, 

• το κοινωνικό όφελος από την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, 

• το ευρύτερο οικονομικό όφελος σε κρατικές δαπάνες 

• και η αναμενόμενη κινητοποίηση των επιχειρήσεων που θα επιφέρει αύξηση στις 

θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα. 

Επιπλέον πλεονεκτήματα προκύπτουν από τη μηχανικά βελτιωμένη λειτουργία του 

οχήματος σε σχέση με τα συμβατικά οχήματα λόγω λιγότερων μηχανικών μερών. 

Μειονεκτήματα ηλεκτροκίνησης: 

 
6 Bakker Daan (2010), “Battery Electric Vehicles Performance, CO2 emissions, lifecycle costs and advanced battery 

technology”, Msc Thesis, University of Utrecht. 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Παραδοτέο Π.1α «Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης» 

 
 

 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  15 
 

• η μικρή διανυόμενη απόσταση (130-180χλμ με μία πλήρη φόρτιση, άρα μικρή 

αυτονομία) συγκριτικά με τα συμβατικά ΙΧ,  

• ο σχετικά υψηλός χρόνος φόρτισης 

• και το υψηλό κόστος αγοράς, στην περίπτωση που τα κίνητρα που παρέχονται για την 

αγορά του δεν είναι ελκυστικά. 

Επιπλέον μπορεί να περιλαμβάνεται και: 

• το ενδεχόμενο ελλειμματικό δίκτυο σταθμών φόρτισης, 

• η μικρότερη τελική ταχύτητα 

• και η υποχρέωση αντικατάστασης ανά διαστήματα των συσσωρευτών. 

 

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων: 

• Στη συμβατική πρίζα, για την περίπτωση της οικιακής φόρτισης, η πλήρης φόρτιση 

διαρκεί από 7-12 ώρες. 

• Μέσω ειδικής εγκατάστασης φόρτισης, ο χρόνος μπορεί να μειωθεί σημαντικά στις 4-

5 ώρες. 

 

  

Εικόνα 6. Βασικά μέρη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου2. 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Παραδοτέο Π.1α «Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης» 

 
 

 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  16 
 

3. Τάσεις διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά   

Η αυτοκινητοβιομηχανία κινείται πλέον ταχύτατα προς τη μαζική υιοθέτηση της 

ηλεκτροκίνησης, ιδίως λόγω της αυστηροποίησης του κανονιστικού πλαισίου για τις εκπομπές 

ρύπων και του περιορισμού των ντιζελοκίνητων οχημάτων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι 

πλέον μια βιώσιμη επιλογή σε όλο και περισσότερες χώρες παγκοσμίως. Ενδεικτικά, σύμφωνα 

με έρευνες, οι οποίες υποθέτουν ότι οι κυβερνητικές πολιτικές, η τεχνολογία και οι κοινωνικές 

προτιμήσεις θα συνεχίζουν να εξελίσσονται με προσφορότερο τρόπο και ταχύτητα σε σχέση 

με το πρόσφατο παρελθόν, ο στόλος των ηλεκτρικών επιβατικών ΙΧ οχημάτων από μόλις 1,26 

εκ. το 2015 αναμένεται να φτάσει μέχρι το 2030 στα 116 εκατ. παγκοσμίως προσεγγίζοντας 

ένα μερίδιο 8% του συνολικού στόλου επιβατικών ΙΧ οχημάτων7. 

Σε αντίστοιχη έκθεση της International Energy Agency8, εξετάζοντας δύο διαφορετικά 

σενάρια - Α. Σενάριο δηλωμένων πολιτικών, το οποίο ενσωματώνει τις υπάρχουσες 

κυβερνητικές πολιτικές και Β. Σενάριο αειφόρου ανάπτυξης, το οποίο είναι πλήρως συμβατό 

με τους κλιματικούς στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και θεωρώντας ότι επιτυγχάνεται 

ο στόχος του 30% μεριδίου για ηλεκτρικά οχήματα - οι εκτιμήσεις για το 2030 ανέρχονται, 

αντιστοίχως, σε Α. 140 εκ. ηλεκτρικά επιβατικά ΙΧ οχήματα (7% του παγκόσμιου στόλου) για 

το συντηρητικό σενάριο και Β. 245 εκ. ηλεκτρικά επιβατικά ΙΧ οχήματα για το αισιόδοξο 

σενάριο. 

Στην Ευρώπη, τα στοιχεία δηλώνουν ότι όλα τα Κράτη-Μέλη δείχνουν μεγαλύτερη 

ετοιμότητα, σε σχέση με το παρελθόν, για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παρόλο που ο ρυθμός 

βελτίωσης ποικίλλει σημαντικά. Το κοινό φαίνεται να ενθαρρύνεται σχετικά με την αγορά των 

ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς κάθε χρόνο οι πωλήσεις των ηλεκτρικών οχημάτων 

καταγράφουν υψηλά ποσοστά αύξησης, σημειώνοντας άλματα της τάξης του 40-50%. Η 

αύξηση των πωλήσεων των ηλεκτρικών οχημάτων, τα τελευταία χρόνια, ήταν επακόλουθο της 

αύξησης των συνολικών πωλήσεων των αυτοκινήτων. Το μερίδιο τους στην αγορά εκτιμάται 

ότι αυξήθηκε μόλις 0,9% από το 2014 έως το 2017, φτάνοντας το 2019 στο 1%. Ωστόσο, οι 

περιβαλλοντικές πολιτικές και οι προβλέψεις για τη μείωση της τιμής τους, που ενδέχεται να 

προσεγγίσει την τιμή των συμβατικών έως το 2021, αλλά και το ευρύτερο φάσμα επιλογών σε 

συνδυασμό με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών αναμένεται να αλλάξει τα 

δεδομένα. 

Ενδεικτικά, η συνθήκη του Παρισιού, προβλέπει ότι ως το 2050 θα κυκλοφορούν στην 

Ευρώπη 150 εκατ. ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αντίστοιχα, η Βρετανία ανακοίνωσε ότι θα 

απαγορεύσει την πώληση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ως το 2040. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ως στόχο προς υιοθέτηση από τα κράτη μέλη, οι πωλήσεις 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων να φτάσουν το 15% μέχρι το 2025 και 30% μέχρι το 2030, ενώ 

συγκριτικά το 2017 οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αντιπροσώπευαν μόλις το 0,7% των 

συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
7 Έκθεση του Bloomberg New Energy Finance (BNEF): Electric Vehicle Outlook 2020. Διαθέσιμη στο: 

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/  
8 Έκθεση του International Energy Agency (IEA): Global EV Outlook 2020. Entering the decade of electric drive. 

Διαθέσιμη στο: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020  

https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/
https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2020
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Στην Ελλάδα, ο δρόμος της ηλεκτροκίνησης βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ωστόσο τα στοιχεία 

δείχνουν ότι ακολουθεί, αν και με αργό ρυθμό, βήματα προόδου. Αυτό τεκμηριώνεται μέσα 

από τη σύγκριση ανάμεσα στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Σουηδία που διαθέτουν 

παρόμοιο πληθυσμό (της τάξης των 10 εκατ.). Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Ελλάδα διαθέτοντας 

183 εν λειτουργία σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

17.100€, έχει μερίδιο αγοράς μόλις 0,04%. Στον αντίποδα, η Σουηδία με κατά κεφαλήν ΑΕΠ 

47.900€ και 9.511 σταθμούς φόρτισης, έχει μερίδιο αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων της 

τάξης του 3,2%. Τέλος, η Πορτογαλία διαθέτοντας κατά κεφαλήν ΑΕΠ 19.500€, πολύ κοντά 

σε αυτό της Ελλάδας, αλλά 2.109 σταθμούς φόρτισης, έχει καταφέρει να φτάσει το μερίδιο 

αγοράς της στο 1,2%. Παρ’ όλα αυτά, είναι αξιοσημείωτη η αύξηση της ηλεκτροκίνησης και 

στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια όπως φαίνεται από καταγεγραμμένα στοιχεία από το 2008 

αναφορικά με τον στόλο Η/Ο (βλ. Εικόνα 8) και με τις υποδομές φόρτισης (βλ. Εικόνα 9). 

Εικόνα 7. Εξέλιξη του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων (plug-in 
υβριδικών και αμιγώς ηλεκτρικών) στην ΕΕ για τα έτη 2008-20209. 
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Εικόνα 8. Εξέλιξη στόλου ηλεκτρικών (BEVs και PHEVs) 
επιβατικών ΙΧ στην Ελλάδα9. 

Εικόνα 9. Υποδομές- Σημεία Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
στην Ελλάδα9. 
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4. Θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές προώθησης 

ηλεκτροκίνησης   

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) (ΦΕΚ 4893/Β/31.12.2019), 

στην Ελλάδα έχει τεθεί πλέον ο στόχος το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στις 

νέες ταξινομήσεις κατά το έτος 2030 να ανέρχεται στο 30%.  Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

αποτελεί πλέον βασικό στόχο πολιτικής της Ελλάδας και έχουν ήδη θεσπιστεί οικονομικά 

κίνητρα με σκοπό την προώθηση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, τελών 

ταξινόμησης και φόρου πολυτέλειας. Τα υβριδικά αυτοκίνητα απαλλάσσονται από το 50% (ή 

75%) του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης. Τέλος, όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν τη 

δυνατότητα κυκλοφορίας μέσα στο δακτύλιο του κέντρου της Αθήνας σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 5592/Φ.911/16 (ΦΕΚ 3208 Β 2016). Τον Ιούνιο του 2019 υπεγράφη η 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (υπ’ αριθμ. 42863/438, ΦΕΚ 2040/Β/4.6.2019) για τα δημοσίως 

προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων ανοίγοντας το δρόμο για την 

ηλεκτροκίνηση, με στόχο έως το 2030 τα ηλεκτρικά οχήματα να αποτελούν το 10% του 

συνόλου του στόλου, έχοντας συνεισφέρει στη μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας 

από τα επιβατικά οχήματα κατά 9%. Οι προαναφερόμενοι στόχοι καθίστανται αρκετά 

ρεαλιστικοί λαμβανομένων υπόψη των κινήτρων που πρόκειται να δοθούν στο ελληνικό 

αγοραστικό κοινό τα επόμενα χρόνια. Ενδεικτικά, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη εκπονήσει μελέτη, 

σύμφωνα με την οποία προγραμματίζεται η εγκατάσταση 1.448 φορτιστών σε δημόσιους 

χώρους στις πόλεις και 300-340 ταχυφορτιστών στο εθνικό οδικό δίκτυο.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4710/2020 προβλέπεται η υποχρεωτική 

εκπόνηση του Σ.Φ.Η.Ο. από τους ΟΤΑ, με το οποίο προγραμματίζουν τη χωροθέτηση 

επαρκούς αριθμού κανονικής ή υψηλής ισχύος δημοσίως προσβάσιμων σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο και θέσεων στάθμευσης Η/Ο εντός των διοικητικών τους ορίων.  

Τέλος, τον Αύγουστο του 2020 δημοσιεύθηκε η απόφαση υπ’ αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 "Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»" (ΦΕΚ 

3323/Β/07.08.2020). Αντικείμενο της δράσης είναι ο καθορισμός των όρων, των 

προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την ενίσχυση της αγοράς αμιγώς ηλεκτρικού ή 

υβριδικού ηλεκτρικού οχήματος εξωτερικής φόρτισης (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), 

συμπεριλαμβανομένων των δίκυκλων, τρίκυκλων και ποδηλάτων, με δυνατότητα απόσυρσης 

(ή αντικατάστασης) παλαιού οχήματος, καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» 

οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της δράσης είναι 

45.800.000,00 ευρώ. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι: 

• Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης 

• Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων 

• Η ανανέωση επιβατηγών οχημάτων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) με ταυτόχρονη 

υποχρεωτική απόσυρση παλαιού οχήματος 

• Η ανάπτυξη «έξυπνων» οικιακών υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη βελτίωση της υποδομής σχετικά με 

την ηλεκτροκίνηση, όπως η προγραμματισμένη αύξηση των σημείων φόρτισης, όσο και τη 

μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για επιστροφή έως το 2040 των οικονομικών 

δεικτών στην προ κρίσης εποχή του 2007, αναμένεται αύξηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων 

στη χώρα και στροφή στην ηλεκτροκίνηση στο άμεσο μέλλον. Ο ρυθμός αύξησης, ωστόσο, θα 

εξαρτηθεί από τα διαφορετικά κίνητρα και τις πολιτικές που θα ακολουθούν τα διάφορα 

σενάρια εξέλιξης στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά το Δήμο Ανωγείων, πρόκειται για έναν από τους  Δήμους της χώρας όπου ακόμα 

δεν είναι ιδιαίτερα ενεργοί σε θέματα ηλεκτροκίνησης και εν γένει πράσινων τεχνολογιών. Οι 

σχετικές δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν και οι οποίες αφορούν τόσο την αντικατάσταση 

παλαιών, ενεργοβόρων δημοτικών οχημάτων από αντίστοιχα ηλεκτρικά οχήματα -και την 

ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών φόρτισης- όσο και την ενίσχυση της διείσδυσης της 

ηλεκτροκίνησης στο Δήμο με την παροχή κατάλληλων υποδομών προς τους κατοίκους, 

εργαζόμενους και επισκέπτες του είναι σε αρκετά πρώιμο στάδιο. Την παρούσα στιγμή ο 

Δήμος δε διαθέτει κανένα ηλεκτρικό όχημα και κατά επέκταση, προς το παρόν, κανένα σημείο 

φόρτισης. 

Τέλος, ο Δήμος στα πλαίσια ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων ενώ παράλληλα στα πλαίσια μίας πιο βιώσιμης πόλης έχει 

πραγματοποιήσει την ένταξη δυο έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική 

Αναζωογόνηση» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου». 

Πρόκειται για το έργο με τίτλο «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων δήμου 

Ανωγείων», ύψους 127.000 ευρώ, καθώς και το έργο που αφορά σε «παρεμβάσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου κοινωνικών δομών», ύψους 72.000 ευρώ. 

Το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης αφορά το κτήριο του ΚΑΠΗ που στεγάζονται οι 

κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Ανωγείων το οποίο είναι το πιο ενεργοβόρο κτίριο σύμφωνα 

με σχετική μελέτη που είχε εκπονήσει το ΕΛΜΕΠΑ Κρήτης. Οι εργασίες περιλαμβάνουν την 

αντικατάσταση των κουφωμάτων με νέα θερμομονωτικά, την θερμομόνωση του κτιρίου και 

την αντικατάσταση του συστήματος θέρμανσης με αντλία θερμότητας.   

Το πρώτο έργο παραπάνω αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού παγκάκια, φωτιστικά οδών, 

ζαρντινιέρες με πράσινο σε πολλά σημεία του οικισμού, καλύμματα κάδων απορριμμάτων, 

περιφράξεις χώρων κάδων απορριμμάτων και σετ οργάνων υπαίθριας γυμναστικής, με σκοπό 

την ανακαίνιση του εξοπλισμού και καλλωπισμό των σημείο συλλογής των απορριμμάτων, 

ώστε αυτός να καταστεί πιο φιλικός προς τους κατοίκους αλλά και πιο πράσινος.  

Επιπλέον,  ο Δήμος συζητάει και για νέα πρόσκληση με το Πράσινο Ταμείο  για την σύνταξη 

Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και μικρών άλλων δράσεων. 

  

  



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Παραδοτέο Π.1α «Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης» 

 
 

 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  21 
 

5. Υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο Ανωγείων 

Κύριο αντικείμενο του 1ου Σταδίου του ΣΦΗΟ Ανωγείων είναι η ανάλυση της υφιστάμενης 

κατάστασης της περιοχής παρέμβασης, εν προκειμένω όλης της επικράτειας του Δήμου. 

Απώτερος στόχος είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων που θα 

συμβάλουν στην τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για τη βέλτιστη χωροθέτηση των δημοσίως 

προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο).  

Πιο συγκεκριμένα, η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης επικεντρώνεται σε χωρικά 

προσδιορισμένα στοιχεία που συνδέονται με την προσφορότητα και την καταλληλότητα των 

επιμέρους περιοχών του Δήμου για εγκατάσταση φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων. Ο όρος 

«προσφορότητα» αναφέρεται στις εκτιμώμενες ανάγκες για επαναφόρτιση ηλεκτρικών 

οχημάτων, δηλαδή στην σχετική αναμενόμενη ζήτηση για επαναφόρτιση Η/Ο στις επιμέρους 

περιοχές του Δήμου. Από την άλλη, ο όρος «καταλληλότητα» αφορά την ύπαρξη νόμιμων 

θέσεων/χώρων στάθμευσης -που βρίσκονται στη δικαιοδοσία του Δήμου- σε μία περιοχή, 

καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτών χώρων/θέσεων και του περιβάλλοντα χώρου 

που επηρεάζουν την καταλληλότητα τους για χωροθέτηση φορτιστή Η/Ο, όπως π.χ. 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά οδών και πεζοδρομίων. 

Βάσει των κανονιστικών κειμένων που διέπουν την εκπόνηση των ΣΦΗΟ, η ζήτηση για 

φόρτιση Η/Ο στις επιμέρους περιοχές του Δήμου (δηλαδή η προσφορότητά τους για 

εγκατάσταση φορτιστών) σχετίζεται θετικά με τη συγκέντρωση ανθρώπων, 

συμπεριλαμβανομένων των κατοίκων, των εργαζομένων, και των επισκεπτών τους. 

Ενδεικτικά, οι Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396, ΦΕΚ 4380/Β/2020) αναφέρει στο Άρθρο 5, σχετικά με τη 

χωροθέτηση σε παρόδιες θέσεις στάθμευσης, πως πρέπει να γίνεται « ιδίως στα πολεοδομικά 

κέντρα των δήμων και σε περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε πυκνοδομημένες αστικές 

περιοχές». Συνεπώς, η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης οφείλει να συμπεριλάβει 

πολεοδομικά και πληθυσμιακά χαρακτηριστικά (όπως ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 

εξυπηρετούμενος πληθυσμός, σημεία ενδιαφέροντος / χρήσεις γης, κ.α.) που συνεπάγονται ή 

υποδηλώνουν αυξημένη μόνιμη ή περιοδική συγκέντρωση ανθρώπων. Τα στοιχεία που 

προέκυψαν από την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ανωγείων, και 

σχετίζονται με το περιεχόμενο και τους σκοπούς του ΣΦΗΟ, παρουσιάζονται στη συνέχεια της 

παρούσας ενότητας.  

 

5.1 Γενική περιγραφή της περιοχής παρέμβασης  

Ο Δήμος Ανωγείων βρίσκεται στα ανατολικά της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου, έχει 

έδρα τα Ανώγεια. Εκτός από την έδρα του, περιέχει μόνο τον οικισμό Σίσαρχα. Πρόκειται για 

ορεινό δήμο και βρίσκεται στους πρόποδες του Ψηλορείτη. Έχει έκταση 130,958 τ.χλμ. και 

σύμφωνα με την Απογραφή του 2011, έχει 2.382 κατοίκους. Ο Δήμος υπάρχει από το 1947 

(πριν ήταν Κοινότητα) και παρέμεινε αμετάβλητος με την εφαρμογή του Προγράμματος 

«Καλλικράτης» σε ό,τι αφορά τα όρια του. Βορειοδυτικά  συνορεύει με το Δήμο 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CF%83%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE_2011_(de_facto)/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%86%CE%B5%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BD%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%C2%BB
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1_%C2%AB%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82%C2%BB
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Μυλοποτάμου, βορειοανατολικά με το Δήμο Μαλεβιζίου, νότια με το Δήμο Φαιστού και 

νοτιοανατολικά με το Δήμο Γόρτυνας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10. Τα όρια του Δήμου Ανωγείων (Ίδια επεξεργασία) 

Εικόνα 11. Η θέση του Δήμου Ανωγείων εντός της Περιφέρειας Κρήτης (Πηγή:Wikipedia) 

 

5.1.1 Διοικητική υπαγωγή και διάρθρωση 

Ο Δήμος Ανωγείων αποτελεί ένα από τους πέντε δήμους που συναποτελούν την Περιφερειακή 

Ενότητα (Π.Ε.) Ρεθύμνου. Οι άλλοι τέσσερις είναι ο Δήμος Ρεθύμνης, ο Δήμος Μυλοποτάμου, 

ο Δήμος Αγίου Βασιλείου και ο Δήμος Αμάριου. Με τη σειρά της η Π.Ε. Ρεθύμνου , μαζί με τις 

Π.Ε. Ηρακλείου, Π.Ε. Χανίων και Π.Ε. Λασιθίου ανήκουν διοικητικά στην Περιφέρεια 

Κρήτης. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Δήμος Ανωγείων συγκροτείται διοικητικά από 

μία Δημοτική Ενότητα και από δυο οικισμούς αυτούς των Ανωγείων και των Σίσαρχων. 

Αντίστοιχα η Δ. Ε. αποτελεί η ίδια και κοινότητα (δημοτικό διαμέρισμα). 

Ακόμη, οι διοικητικές μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο Δήμο έχουν ως εξής : 
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• ΦΕΚ 27Α-31/01/1925  Σύσταση της Κοινότητας Ανωγείων, με έδρα τον οικισμό 

Ανώγεια. Ο οικισμός Σείσαρχα, προσαρτάται στην Κοινότητα Ανωγείων. 

• ΦΕΚ 277Α-13/12/1947 Η Κοινότητα Ανωγείων, αναγνωρίζεται σε Δήμο Ανωγείων. 

• ΦΕΚ 277Α -13/12/1947 Ο Δήμος Ανωγείων, προήλθε από την αναγνώριση σε Δήμο, 

της Κοινότητας Ανωγείων. 

• ΦΕΚ 244Α- 04/12/1997 Οι οικισμοί Αξός και Λειβάδα, αποσπώνται από την 

Κοινότητα Αξού και προσαρτώνται στο Δήμο Ανωγείων. Ο οικισμός Ζωνιανά 

αποσπάται από την Κοινότητα Ζωνιανών και προσαρτάται στο Δήμο Ανωγείων. 

• ΦΕΚ 91Α- 02/05/2001 Το Τοπικό Διαμέρισμα Αξού, αποσπάται από το Δήμο 

Ανωγείων και προσαρτάται στο Δήμο Κουλούκωνα. Το Τοπικό Διαμέρισμα Ζωνιανών, 

αποσπάται από το Δήμο Ανωγείων και προσαρτάται στο Δήμο Κουλούκωνα. 

 

  

Εικόνα 12. Οικισμοί Δήμου Ανωγείων ( Ίδια Επεξεργασία) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BE%CF%8C%CF%82_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%B4%CE%B1_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AC_%CE%A1%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CF%89%CE%BD%CE%B1
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Εικόνα 13. Χρήσεις Γης Δήμου Ανωγείων με παλιότερα διοικητικά όρια (Πηγή: 7η ΥΠΕ Κρήτης) 
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5.1.2 Χαρακτήρας του Δήμου Ανωγείων  

Ο Δήμος Ανωγείων διακρίνεται για την μεγάλη ιστορικότητά του και το μοναδικό φυσικό του 

κάλλος. Παρακάτω, παρατίθενται κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία σχετικά με την ιστορία 

και το χαρακτήρα του σύμφωνα και με πληροφορίες που παρέχονται και στην επίσημη 

ιστοσελίδα του Δήμου. 

Η ευρύτερη περιοχή των Ανωγείων φιλοξενεί ιδιαίτερης αξίας και εξαιρετικού ενδιαφέροντος 

ιστορικά στοιχεία με διαχρονικότητα που καλύπτει ίχνη ανθρωπίνων εγκαταστάσεων και 

παρουσίας από τη μινωική περίοδο έως και σήμερα. Η συνεχής παρουσία ανθρώπου οφείλεται 

στον πλούτο των ορεινών παραγωγικών δραστηριοτήτων που ακόμα και σήμερα αποτελούν 

τη βάση της τοπικής οικονομίας. Στα Ανώγεια επιβιώνουν χαρακτηριστικά με πανάρχαιες 

ρίζες, τόσο σε επίπεδο γλωσσολογικό όσο και σε επίπεδο της κοινωνικής συμπεριφοράς. 

Ο κτηνοτροφικός χαρακτήρας της Ανωγειανής κοινωνίας σε συνδυασμό με τις χειροτεχνικές 

βιοτεχνικές δραστηριότητες που στηρίζονται στην κτηνοτροφία απετέλεσαν το πλαίσιο της 

διατήρησης αυτών των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή 

κατοικείται από πολύ παλιά, δεν είναι ιστορικά εξακριβωμένο πότε ακριβώς τέθηκαν τα 

πρώτα θεμέλια του οικισμού των Ανωγείων. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι παρά το μεγάλο υψόμετρο, τις αντίξοες καιρικές συνθήκες 

που επικρατούν, αλλά και την ισχνή παραγωγική της αξία, η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει 

μια πληθώρα θέσεων μεγάλου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Στο υψόμετρο άνω των 900μ. 

συναντά κανείς το Ιδαίον Άντρο, (1499μ.), αλλά και το Μινωικό Μέγαρο της “Ζωμίνθου” 

(1187μ.), καθώς και άλλες λιγότερο γνωστές διάσπαρτες θέσεις στο οροπέδιο της Νίδας και 

την ευρύτερη περιοχή “Ζωμίνθου”.  

 

Εικόνα 14. Άποψη του βασικού οικισμού των Ανωγείων 
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5.1.3 Οικονομία 

Σύμφωνα με το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κρήτης 2020 – 2023», στην Κρήτη 

εργάζεται μόλις το 36,2% του εργατικού δυναμικού, κατατάσσοντας την περιφέρεια σχετικά 

χαμηλά μεταξύ των ελληνικών περιφερειών. Οι απασχολούμενοι στην Περιφέρεια Κρήτης 

εργάζονται σε μεγάλο ποσοστό στον τριτογενή τομέα παραγωγής (70,8%). Δεύτερος σε 

απασχόληση τομέας είναι ο πρωτογενής (14,7%) και τρίτος ο δευτερογενής τομέας 

παραγωγής (14,5%). Τα παραπάνω ποσοστά διαφέρουν από τα αντίστοιχα εθνικά, με τη 

Κρήτη να απασχολεί αρκετά μικρότερο αριθμό στο δευτερογενή τομέα (14,5% έναντι 17,6%) 

και σημαντικά μεγαλύτερο στον πρωτογενή τομέα παραγωγής (14,7% έναντι 10%). Είναι 

συνεπώς αντιληπτό ότι η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζει περισσότερο αγροτικό και λιγότερο 

μεταποιητικό/βιομηχανικό χαρακτήρα σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. 

Πίνακας 4. Απασχολούμενοι κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ) 
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ΛΟΙΠΟΙ 

ΚΛΑΔΟΙ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ 225,718 33,258 16,774 36,071 8,838 34,147 6,467 17,282 17,911 13,679 41,291 

Π.Ε. 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 30,499 5,139 2,369 4,426 812 6,101 613 2,013 2,463 1,477 5,086 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΩΓΕΙΩΝ 801 315 40 80 20 54 13 59 47 60 113 

 

Σε απόλυτα μεγέθη, το σύνολο των απασχολούμενων στο Δήμο το 2011 ήταν σχεδόν 801 εκ 

των οποίων, περίπου 399 στις υπηρεσίες και σχεδόν 315 στον πρωτογενή τομέα. Σε ότι αφορά 

τη σύνθεση της απασχόλησης, μεταξύ 2001 έως το 2011, παρατηρείται μια έντονη μείωση στον 

πρωτογενή τομέα κατά 446 εργαζόμενους. Για το ίδιο διάστημα, παρατηρείται μια σχετική 

σταθερότητα σε απόλυτα μεγέθη στο δευτερογενή και μια ακόμα μεγαλύτερη στον τριτογενή 

τομέα (περίπου -67 και +3 εργαζόμενοι αντίστοιχα). Συνεπώς, η συνολική μείωση των 

απασχολούμενων μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη συρρίκνωση του πρωτογενή τομέα. Από την 

άλλη μεριά πρέπει να επισημανθεί ότι με δεδομένη την περιορισμένη τουριστική κίνηση στην 

περιοχή αλλά και τα αντίστοιχα περιορισμένα μεγέθη των σχετιζόμενων κατασκευών, τόσο ο 

δευτερογενής όσο και ο τριτογενής τομέας της οικονομίας συνδέονται άμεσα με τον 
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υφιστάμενο πρωτογενή (μεταποίηση και εμπόριο αγροτικών/αλιευτικών προϊόντων, σχετικά 

εφόδια και προμήθειες, μεταφορές κλπ.). 

Πίνακας 5. Μεταβολή της απασχόλησης ανά τομέα, 2001-2011. 

ΠΕΡΙΟΧ
Η 

Πρωτογενής Δευτερογενής Τριτογενής Σύνολο 

2001 2011 % Μετ. 2001 2011 % Μετ. 2001 2011 % Μετ. 2001 2011 % Μετ. 

Π.Κ 128,542 33,258 74,13 37,213 32,740 -12,02 128,542 159,720 24,26 259,041 623,065 140,53 

Π.Ε. 

ΡΕΘΥΜΝ
ΟΥ 7,341 5,139 -29,99 5,270 4,358 -17,31 15,643 21,002 34,26 33,298 85,609 157,01 

Δήμος 

Ανωγείων 761 315 -58,61 154 87 -43,51 396 399 0,76 1,542 2,379 54,28 

Η οικονομία της ΠΕ Ρεθύμνης στην οποία ανήκει ο Δήμος Ανωγείων ισχύει πως ουσιαστικά 

στηρίζεται σε τέσσερις παραγωγικούς κλάδους, στο εμπόριο – τουρισμό, στη γεωργία, στη 

διαχείριση της ακίνητης περιουσίας και στις δημόσιες υπηρεσίες και αγαθά. Την περίοδο 

2008-2017 εμφάνισε μια σημαντική σταθερότητα στη γεωργία με μεγάλη ανάκαμψη μετά το 

2014 και περιορισμένη κάμψη του εμπορίου και τουρισμού με αποτέλεσμα η σχετική της θέση 

να φθίνει μεν αλλά όχι με σημαντικούς ρυθμούς. Οι 11 ισχυρότεροι κλάδοι πραγματοποιούν 

το 89% του κύκλου εργασιών και απασχολούν το 72% του εργατικού δυναμικού. Σε αυτούς 

περιλαμβάνονται το χονδρικό εμπόριο, τα καταλύματα, το λιανικό εμπόριο και η βιομηχανία 

τροφίμων με κύκλο εργασιών που ανέρχεται αθροιστικά στα €1.104 εκατ. ή στο 71% του 

συνόλου. Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων είναι μικρό με εξαίρεση στον κλάδο της 

βιομηχανίας τροφίμων. 

Τέλος, πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Ανωγείων έχουμε πως κατά την Απογραφή 2011, ο 

οικονομικά ενεργός πληθυσμός (ΟΕΠ) του Δήμου ανερχόταν στα 895 άτομα, ήτοι 37,62% του 

συνολικού πληθυσμού (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Όσο αφορά τον μη ενεργό οικονομικά πληθυσμό, η 

μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα ήταν οι συνταξιούχοι (582 άτομα). Οι κλάδοι παραγωγής 

στους οποίους απασχολείται το μεγαλύτερο ποσοστό του ΟΕΠ στο Δήμο το 2011, ήταν οι 

«Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία» με ποσοστό 39,33% και «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο – 

Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών» με 9,99%. Αθροίζοντας τα 

ποσοστά, προκύπτει πως σχεδόν ένα στα δύο οικονομικά ενεργά άτομα το 2011 

απασχολούνταν σε έναν από τους παραπάνω κλάδους παραγωγής.  

5.1.4 Τουρισμός 

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών για 

φόρτιση ηλεκτρικών Ι.Χ. οχημάτων τόσο των κατοίκων του Δήμου, όσο και των επισκεπτών 

του. Για το λόγο αυτό, ο τουρισμός είναι ένας κλάδος της οικονομίας που χρήζει ιδιαίτερης 

εξέτασης. Στόχος είναι η αντίληψη του μεγέθους της επισκεψιμότητας του Δήμου αλλά και οι 

δυναμικές για μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου.   

Ο τουρισμός αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή εισοδήματος της εθνικής οικονομίας, από την 

οποία ωφελούνται κατά κύριο λόγο περιφέρειες με ισχυρή ταξιδιωτική ταυτότητα και ισχυρό 

τομέα υπηρεσιών φιλοξενίας, διασκέδασης και αναψυχής. Η Περιφέρεια Κρήτης ωφελήθηκε 
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από την αύξηση της εισροής επισκεπτών που παρατηρείται στη χώρα κατά τα τελευταία έτη. 

Συγκεκριμένα, στο τουρισμό η Κρήτη ενισχύει τη θέση της διαχρονικά επενδύοντας στο 

ποιοτικό τμήμα της αγοράς, με υψηλό ποσοστό καταλυμάτων κατηγορίας 4 και 5 αστέρων, 

ισχυρή τάση αύξησης των αφίξεων και των διανυκτερεύσεων. Διαθέτει το 26% των κλινών 4 

και 5 αστέρων της χώρας και σταδιακά αυξάνει το μερίδιο της σε αυτές τις δύο κατηγορίες. 

Συνολικά σε ότι αφορά στις διαθέσιμες κλίνες, κατέχει τη 2η θέση στην Ελλάδα και την 26η 

στην ΕΕ (μεταξύ 234 περιφερειών). Έχει αναδειχθεί με βάση τις διανυκτερεύσεις στην πρώτη 

θέση μεταξύ των περιφερειών της χώρας (27,5% του συνόλου της χώρας) και στην 9η θέση 

στην ΕΕ. Ακόμα, σχετικά με τις άμεσες απειλές που δέχθηκε ο τουρισμός στη Κρήτη λόγο της 

πανδημίας παρατηρείται πως η Περιφέρεια έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για ταχύτερη 

ανάκαμψη που κυρίως οφείλονται στην χαμηλή διασπορά του ιού και τις κλιματολογικές 

συνθήκες.  

Πίνακας 6. Εισπράξεις από τουρισμό (Πηγή: ΕΠΠΚ 2020-2023) 

Εισπράξεις 2016 2017 2018 2019 

Νότιο Αιγαίο 3.136,1 3.653,5 4.414,1 5.174,8 
Κρήτη 3.095,0 3.259,9 3.133,9 3.600,9 
Ιόνια νησιά 1.503,6 1.774,9 1.691,1 1.911,2 
Αττική 1.734,1 2.083,2 2.278,9 2.591,8 
Σύνολο χώρας 12.749,3 14.202,5 15.653,2 17.679,9 
Μερίδιο 
Κρήτης 

24,3% 23,0% 20,0% 20,4% 

Παρόλ’ αυτά, τα καταλύματα και οι τουριστικές οικονομικές δραστηριότητες 

συγκεντρώνονται κατά το πλείστον στις παράκτιες περιοχές και ιδιαίτερα τις βόρειες ακτές 

του νησιού. Οι ορεινές περιοχές, όπως ο Δήμος Ανωγείων, παρουσιάζουν χαμηλή τουριστική 

κίνηση. Ενδεικτικό είναι πως στο Δήμο Ανωγείων λειτουργούν τρία ξενοδοχεία και δύο 

επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων. (Εικόνα 15). Βασικό ζήτημα, πέρα από την έλλειψη 

υποδομών, είναι το ελλιπές οδικό και συγκοινωνιακό δίκτυο. 

Ωστόσο, όπως αποτυπώνεται στα Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης (2003, αναθεωρημένο 2017), το -χωρικά και χρονικά 

συγκεντρωτικό- τουριστικό μοντέλο της Κρήτης είναι αδιαμφησβήτητα μη βιώσιμο. Οι 

προτεινόμενες κατευθύνσεις συμπεριλαμβάνουν την ανάπτυξη ήπιων, εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού στις ημι-ορεινές και ορεινές περιοχές της Περιφέρειας και συνεργειών μεταξύ 

πρωτογενή τομέα και τουρισμού (αγροτουρισμός). Στο νέο αυτό μοντέλο ανάπτυξης, ο Δήμος 

Ανωγείων παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Είναι ένας ξεχωριστός 

τουριστικός προορισμός με πλούσια λαϊκή παράδοση, μακραίωνη ιστορία, πολλά φυσικά και 

ιστορικά αξιοθέατα. Το καλοκαίρι, ο Ψηλορείτης είναι γεμάτος όμορφες διαδρομές για 

πεζοπορία και το χειμώνα είναι κατάλληλος για χειμερινές δραστηριότητες. Είναι η εποχή που 

τ΄ Ανώγεια, αποτελούν ιδανική επιλογή για δραστηριότητες με το χιόνι, προσφέροντας 

παράλληλα τις προϋποθέσεις μιας διαφορετικής απόδρασης από την καθημερινότητα με 

παραδοσιακό φαγητό, με αυθεντικά ντόπια προϊόντα, όπως, το φημισμένο οφτό κρέας, τα 

μακαρόνια με ανθότυρο και το γνωστό γαμοπίλαφο που αποτελούν προϊόντα τα οποία 

ελκύουν επισκέπτες στη περιοχή.  
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Πρέπει να σημειωθεί πως η εικόνα των καταλυμάτων  και των εστιατορίων της περιοχής είναι 
ενδεικτική καθώς έχουν δυναμική ανάπτυξη και πολύ πιθανόν να υπάρχουν και άλλα νέα που 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Χαρακτηριστικά ο χάρτης της Εικόνας 42 περιλαμβάνει 12 επιπλέον 
καταλύματα. 

Εικόνα 15. Ξενοδοχεία (πράσινο) και ενοικιαζόμενα δωμάτια (μωβ) Δήμου Ανωγείων (Πηγή: 
Ιστοσελίδα Δήμου) 

 

Εικόνα 16. Εστιατόρια Δήμου Ανωγείων(Πηγή: Ιστοσελίδα Δήμου) 
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5.1.5 Φυσικό Περιβάλλον 

Ο Δήμος Ανωγείων είναι ένας ορεινός δήμος της Περιφέρειας Κρήτης, ο οποίος εκτείνεται στις 

βόρειες πλαγιές του όρους Ψηλορείτη. Ενδεικτικά, ο οικισμός των Ανωγείων, ο οποίος 

βρίσκεται στο βόρειο -και άρα με χαμηλότερο υψόμετρο- τμήμα του Δήμου βρίσκεται στα 

730μ. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 17, το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης του Δήμου 

καλύπτεται από θαμνώδη (σκληροφυλλική βλάστηση). Στις βόρειες και με χαμηλότερο 

υψόμετρο περιοχές συναντώνται καλλιεργούμενες εκτάσεις (αμπελώνες και ελαιώνες) και 

εκτάσεις σημαντικής φυσικής βλάστησης. Στο νότιο τμήμα όπου αυξάνεται το υψόμετρο, η 

βλάστηση αραιώνει και τμήματα της χαρακτηρίζεται ως υποαλπική/αλπική. 

 

Εικόνα 17. Χάρτης με κατηγορίες βλάστησης που συναντώνται στην Π. Κρήτης. 

 

Εικόνα 18. Περιοχές Natura 2000 στην Π. Κρήτης (Πηγή: www.oikoskopio.gr) 

 

http://www.oikoskopio.gr/
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Ιδιαίτερο γνώρισμα του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτη, εν γένει είναι η παρουσία 53 

εκτεταμένων Ζωνών Natura 2000 που καλύπτουν το 34% της συνολικής έκτασης της 

Περιφέρειας (Εικόνα 18). Όσο αφορά την Π.Ε. Ρεθύμνης, το 59,41% της έκτασης της εμπίπτει 

σε περιοχές Natura 2000, γεγονός που την κατατάσσει τρίτη, μετά την Π.Ε. Χανίων και την 

Π.Ε. Λασιθίου. Πιο συγκεκριμένα για το Δήμο Ανωγείων, το μεγαλύτερο ποσοστό της έκτασης 

του βρίσκεται εντός της περιοχής NATURA 2000 με ονομασία GR430005- ΟΡΟΣ ΙΔΗ.  

Σημειώνεται ότι σε χωρική επικάλυψη με την εν λόγω περιοχή Natura 2000, βρίσκεται το 

Φυσικό Πάρκο Ψηλορείτη. Ο ορεινός όγκος του Ψηλορείτη (Ίδη) λόγω του ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους, με χαρακτηριστικά αυθεντικότητας στον τρόπο ζωής και τις συνήθειες και 

παραδόσεις των κατοίκων της, αποτελεί ένα από τα πέντε Παγκόσμια Γεωπάρκα. Ειδικότερα, 

που χαρακτηρίζεται ως Φυσικό Πάρκο της UNESCO. Το Πάρκο καλύπτει πάνω από την μισή 

επιφάνεια της ΠΕ Ρεθύμνης και μεγάλο μέρος του βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου 

Ανωγείων.  Στο Ψηλορείτη, εντός των ορίων του Δήμου, βρίσκεται και ένα από τα πιο γνωστά 

σπήλαια του νησιού το «Ιδαίον Άντρο» στον Ψηλορείτη.  

Ο Ψηλορείτης (Όρος Ιδη) είναι μια από τις τρεις κύριες οροσειρές της Κρήτης. Η ψηλότερη 

κορφή είναι 2.456 m (Tίμιος Σταυρός). Άλλες ψηλές κορφές είναι: Aγκάθια (2.425 m), Σελί 

(2.354 m), Στολίστρα (2.330 m), Χουσαμάκας (2.209 m), Aλικαδάμ (1.927 m), Mαύρη (1.981 

m), Βίγλα (1.917 m), Κουδούνι (1.860 m), Σκίνακας (1.752 m), Σιταράς (1.750 m), κ.ά. Οι νότιες 

πλαγιές είναι απότομες. Τα πετρώματα που επικρατούν είναι ασβεστόλιθοι, δολομίτες και 

γνεύσιοι. Ο Ψηλορείτης χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη πολλών πηγών, μεγαλύτερες από τις 

οποίες είναι οι πηγές του Ζαρού, της Γέργερης, του Αλμυρού και του Μπαλίου. 

Εικόνα 19. Περιοχές Natura στην περιοχή των Ανωγείων. (Πηγή: 

http://www.oikoskopio.gr/map/). 
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Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής είναι καρστικοποιημένο. Καρστικές μορφές 

περιλαμβάνουν φαράγγια, πόλγες, πολυάριθμες δολίνες και πολλές εκατοντάδες σπήλαια και 

βάραθρα συμπεριλαμβανόμενου και του βαθύτερου της Ελλάδας (‐475 m). Εκτός από τα 

λατρευτικά σπήλαια Καμαραϊκό (ανήκει διοικητικά στον Δήμο Τυμπακίου) και Ιδαίον Άντρο, 

στην περιοχή των Ανωγείων αναπτύσσεται μεγάλος αριθμός Σπηλαιοβαράθρων γνωστά με το 

χαρακτηρισμό Ταυκούρες η Ταύκοι και αποτελούν αντικείμενο ενδιαφέροντος σημαντικών 

σπηλαιολογικών αποστολών τόσο ελληνικών όσο και ξένων. Πολλά από αυτά παραμένουν 

ανεξερεύνητα. Από τα ήδη εξερευνημένα τα σημαντικότερα είναι: 

• Τo σπηλαιοβάραθρο “Ταφκούρα” 

• To σπήλαιο στο “Κορίτσι” 

 

• “Του Σφεντόνη η Τρύπα” 

Επιπλέον, στο Δήμο συναντάται και το οροπέδιο Νίδας στο κέντρο περίπου του ορεινού όγκου 

του Ψηλορείτη. Έχει σχήμα περίπου τριγωνικό με το νότιο στενότερο του τμήμα να σχηματίζει 

το λεγόμενο “Πόρο της Μηλιάς” από όπου γίνεται και η πρόσβαση στις νότιες υπώρειες του 

Ψηλορείτη και την περιοχή της Μεσσαράς. To οροπέδιο εντελώς επίπεδο καλύπτεται από ένα 

αγριόχορτο την νεβρίδα. Η περιοχή της Νίδας, σε παλαιότερες εποχές πριν η συστηματική 

Εικόνα 20. Γεωπάρκο Ψηλορείτη. 
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κτηνοτροφία και υλοτομία καταστρέψουν την χλωρίδα του Ψηλορείτη, καλυπτόταν από δάση. 

Σήμερα η Νίδα είναι μια πλούσια κτηνοτροφική περιοχή με επίκεντρο τα χαρακτηριστικής 

αρχιτεκτονικής ξερολιθικά Μητάτα τα οποία χρησιμοποιούνται από τους βοσκούς για 

εποχιακή κατοικία και στεγάζουν τις παραγωγικές τους δραστηριότητες που αφορούν στον 

πλήρη κύκλο της γαλακτοκομίας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για μια 

συνδυασμένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.  

 

 

 

 

  

 

Εικόνα 21. Χάρτης περιβαλλοντικής κληρονομιάς Δήμου Ανωγείων 
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5.2 Δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά  

Τα στοιχεία που παρατίθενται στην παρούσα ενότητα αφορούν δημογραφικά χαρακτηριστικά 

του Δήμου Ανωγείων. Πηγή άντλησης αυτών είναι εξολοκλήρου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή 

(ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοτικά στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω αφορούν 

τα έτη απογραφής 1991, 2001, και 2011. Σημειώνεται, πως κατά τη συγγραφή της παρούσας, 

τα στοιχεία της Απογραφής που έλαβε χώρα το 2021 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα από την 

ΕΛ.ΣΤΑΤ. Συνεπώς, η «εικόνα» που έχουμε για το Δήμο Ανωγείων είναι αυτή που 

αποτυπώθηκε μία δεκαετία και πλέον πριν, και είναι πολύ πιθανόν να έχει αλλάξει σημαντικά. 

Παρόλα αυτά, ελλείψει πιο πρόσφατων έγκυρων στατιστικών στοιχείων, η εκπόνηση του 

Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Δήμου Ανωγείων βασίζεται στα 

στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ του 2011. Εφόσον, βάσει του θεσμικού πλαισίου, προβλέπεται 

διαδικασία επικαιροποίησης των ΣΦΗΟ των Δήμων, τα στοιχεία της Απογραφής του 2021, 

μπορούν να ενσωματωθούν σε επόμενα στάδια παρακολούθησης του ΣΦΗΟ Δήμου 

Ανωγείων. 

5.2.1 Πληθυσμός 

Ένα σημαντικό στοιχείο στο πλαίσιο εκπόνησης του Σ.Φ.Η.Ο. είναι ο εξυπηρετούμενος 

πληθυσμός. Όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός του Δήμου τόσοι περισσότεροι οι σταθμοί 

φόρτισης που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή του. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 

«υποχρεωτικά η χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χιλίους 

(1.000) κατοίκους» (άρθρο 17, Ν.4710/2020). 

Πίνακας 7. Εξέλιξη μόνιμου πληθυσμού ανά Δήμο και Δ.Ε. 1991 -2011. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ιδία 

επεξεργασία). 

Απογραφές Μόνιμου Πληθ. 2011-2001 -1991 

Περιγραφή  2011 2001 1991 
2011/ 

2001 % 

2001/ 

1991 % 

2011/ 

1991 % 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

 

623,065 

 

594,368 

 

540,054 

 
4.83 10.06 15.37 

Π.Ε.  ΡΕΘΥΜΝΟΥ 
85,609 

 

78,957 

 

70,095 

 
8.42 22.13 22.13 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 

2,379 

 

2,125 

 

2,290 

 11.95 -7.21 3.89 

 

Κατά την τελευταία απογραφή πληθυσμού (2011), ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου ήταν 2379 

κάτοικοι, αυξημένος κατά 254 σε σχέση με το 2001. Από αυτούς το 54,33% ήταν άνδρες και 

το 45,67% ήταν γυναίκες. Ο Πίνακας 7 παρουσιάζει την πληθυσμιακή εξέλιξη σε επίπεδο 

Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας και Δήμου, σύμφωνα με τις τελευταίες απογραφές 

πληθυσμού. Όπως διαπιστώνεται, σε επίπεδο Περιφέρειας, ο μόνιμος πληθυσμός αυξήθηκε 
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κατά 10,06% τη δεκαετία 1991-2001 και αυξήθηκε κατά 4,83% την επόμενη. Στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου η αύξηση στα αντίστοιχα διαστήματα ήταν σχεδόν 

διπλάσια. 

Όσον αφορά το Δήμο Ανωγείων, τη δεκαετία 1991-2001 σημειώθηκε μείωση πληθυσμού κατά 

7,21% και την επόμενη δεκαετία αύξηση 11,95%, με το ποσοστό αύξησης το διάστημα 1991-

2011 να περιορίζεται στα 3,89%. Από την επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει πως οι 

πληθυσμιακές εισροές στο Δήμο Ανωγείων οφείλονται στην εγκατάσταση σημαντικού 

αριθμού ετεροδημοτών και μεταναστών, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία 2001-2011. Ενδεικτικά 

αναφέρεται πως κατά την πενταετία 2008-2011, οι μη ελληνικής εθνικότητας κάτοικοι που 

εγκαταστάθηκαν ήταν 32 και αντίστοιχα οι ετεροδημότες 18. 

Τέλος, όπως αναφέρθηκε, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011) ο μόνιμος πληθυσμός 

είναι 2.379 κάτοικοι, 2.319 εκ των οποίων διαμένουν στα Ανώγεια και 60 στα Σίσαρχα. 

5.2.2 Ηλικιακή κατανομή 

Όσον αφορά την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού, τα στοιχεία της Απογραφής του 2011 για 

το Δήμο Ανωγείων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 8 και Πίνακα 9, ως απόλυτοι 

αριθμοί και ως ποσοστά αντίστοιχα. Βάσει αυτών προέκυψε το διάγραμμα της Εικόνας 22, το 

οποίο οπτικοποιεί την ηλικιακή κατανομή στο Δήμο. 

Πίνακας 8. Πληθυσμός ανά δεκαετείς ομάδες ηλικιών στο Δήμο Ανωγείων (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 
Απογραφή 2011. Ιδία επεξεργασία). 

Μόνιμος πληθυσμός κατά 10ετείς ομάδες ηλικιών 

 Σύνολο 

10ετείς ομάδες ηλικιών 

0-9 10_19 20_29 30_39 40_49 50_59 60_69 70_79 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΩΓΕΙ

ΩΝ  2379 282 276 322 350 289 230 199 431 

 

Πίνακας 9. Ομάδες  ηλικιών σε ποσοστό μεταβολής (%) ανά  10ετία  του  μόνιμου  πληθυσμού 
(Απογραφή 2011) για τον Δήμο Ανωγείων. (Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ιδία επεξεργασία). 

Μόνιμος πληθυσμός σε ποσοστό (%) κατά 10ετείς ομάδες ηλικιών 

 Σύνολο 

10ετείς ομάδες ηλικιών 

0-9 10_19 20_29 30_39 40_49 50_59 60_69 70_79 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΝΩΓΕΙΩ

Ν 2379 11,85 11,60 13,54 14,71 12,15 9,67 8,36 18,12 
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Όπως φαίνεται από γράφημα στην Εικόνα 22 το μεγαλύτερο ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού 

του Δήμου Ανωγείων εντοπίζεται στην ηλικιακή κατηγορία 70 με 79 με ποσοστό 18,12%. 

Δηλαδή παρατηρείται πως ο Δήμος διαθέτει μεγάλο σχετικά ποσοστό ηλικιωμένων στον 

πληθυσμό του. Αν εξαιρεθεί η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, η ηλικιακή πυραμίδα 

κορυφώνεται στις ηλικίες 20-29 και 30-39. 

 

5.2.3 Μέγεθος νοικοκυριών 

Στην βιβλιογραφία που εξετάζει πιθανά κριτήρια για τη βέλτιστη χωροθέτηση σταθμών 

φόρτισης, προτείνεται η αντικατάσταση του κριτηρίου του πληθυσμού -ή συνεξέτασή του- με 

αυτό του αριθμού νοικοκυριών στις εξεταζόμενες υπο-περιοχές της περιοχής μελέτης (εν 

προκειμένου ο Δήμος) . Ο λόγος είναι πως, αφενός τα Ι.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα εξυπηρετούν 

συνήθως τις ανάγκες του νοικοκυριού, και όχι μόνο του οδηγού/ιδιοκτήτη, αφετέρου ο 

αριθμός των Ι.Χ. αυτοκινήτων που έχουν στη διάθεση τους τα νοικοκυριά δεν είναι ανάλογος 

με των αριθμό των μελών. Άλλωστε, στον πληθυσμό συμπεριλαμβάνονται νεαρές ηλικιακές 

ομάδες οι οποίες είναι εξαρτώμενες οικονομικά και/ή μη ικανές κατά το νόμο να οδηγήσουν.  

Ο αριθμός κατοίκων και ο αριθμός νοικοκυριών μιας περιοχής συνδέονται μέσω του αριθμού 

εκείνου που εκφράζει τον μέσο όρο ατόμων που απαρτίζουν ένα νοικοκυριό στην υπό εξέταση 

περιοχή (πολλαπλασιάζοντας αριθμό νοικοκυριών επί το μέσο όρο αριθμό μελών ανά 

νοικοκυριό προκύπτει ο πληθυσμός της περιοχής). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10, ο αριθμός 

που εκφράζει μ.ο. ατόμων ανά νοικοκυριών στο Δήμο Ανωγείων είναι 3,4 άτομα/νοικοκυριό. 

Βάσει των παραπάνω, στα επόμενα στάδια του Σ.Φ.Η.Ο., θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να 

συμπεριληφθεί ο αριθμός νοικοκυριών στα κριτήρια προσφορότητας ή αντί αυτού το κριτήριο 

του πληθυσμού. 

 

Εικόνα 22. Πληθυσμός ανά δεκαετείς ομάδες ηλικιών στο Δήμο Ανωγείων 
(Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Απογραφή 2011. Ιδία επεξεργασία). 
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Πίνακας 10. Μέσος όρος ατόμων που απαρτίζουν τα νοικοκυριά του Δήμου.(Απογραφή 2011, 
ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ιδία Επεξεργασία). 

  Πληθυσμός 

Αριθμός 

Νοικοκυριών 

Πληθυσμός 

Νοικοκυριά (Μ.Ο. 

άτομα ανά 

νοικοκυριό) 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 2.379 689 3,40 

 

5.3 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται εν συντομία, τα στοιχεία εκείνα που αφορούν τον 

χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό στο Δήμο Ανωγείων. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο 

μέρος εξετάζονται τα χωροταξικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ανωγείων και η πολεοδομική 

οργάνωση του οικισμού των Ανωγείων. Στο δεύτερο τμήμα εξετάζεται το πλαίσιο και οι 

κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού όπως αυτό ορίζεται μέσα από θεσμικά 

κείμενα, το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 

Περιφέρειας Κρήτης και το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ανωγείων 

5.3.1 Χωροταξικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά  

Στα όρια του Δήμου Ανωγείων υπάρχουν δύο κατοικημένοι οικισμοί, τα Ανώγεια και τα 

Σίσαρχα, με την συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού να κατοικεί στα Ανώγεια. Τα κύρια 

στοιχεία που προσδιορίζουν την χωροταξική δομή του Δήμου Ανωγείων είναι ο οικισμός των 

Ανωγείων που αποτελεί το κέντρο/έδρα του Δήμου, και ο οποίος συγκεντρώνει το σύνολο των 

κεντρικών και κοινοφελών λειτουργιών του, και η δομή του οδικού δικτύου που δίνει 

πρόσβαση στις οικιστικές και τις αγροτικές περιοχές. Το σύνολο των δραστηριοτήτων 

(οικονομικών και μη) αναπτύσσονται στο βόρειο και κεντρικό τμήμα του Δήμου, δηλαδή στα 

χαμηλότερα υψόμετρα. Οι οικισμοί και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις βρίσκονται βόρεια ενώ 

οι κτηνοτροφικές δραστηριότητες επεκτείνονται και νοτιότερα (υψηλότερα στις πλαγιές του 

Ψηλορείτη). 

Τα Ανώγεια καταστράφηκαν ολοσχερώς από τους Γερμανούς το 1944. Ο οικισμός άρχισε να 

ξανακτίζεται πάνω στα ερείπια του παλαιότερου αμέσως μετά τον πόλεμο. Χωρίζεται σε τρεις 

γειτονιές: 

• το Μεσοχώρι (βόρειο τμήμα του οικισμού),  

• το Περαχώρι (νοτιοδυτικό τμήμα του οικισμού), και  

• το Μετόχι (ανατολικό τμήμα του οικισμού). 
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Εικόνα 23. Οι τρεις πολεοδομικές ενότητες του οικισμού Ανωγείων κατά το ισχύον ΓΠΣ (1991). 

Χάρτης Προμελέτης Π1.1. (Πηγή: Δήμος Ανωγείων. Ιδία επεξεργασία.) 

Εικόνα 24. Ισχύον Ρυμοτομικό Σχέδιο οικισμού Ανωγείων. (Πηγή: Δήμος Ανωγείων). 
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Τα Ανώγεια διαθέτουν ρυμοτομικό σχέδιο, εγκεκριμένο με το ΒΔ 30/10/46 (ΦΕΚ 332/Α/5-

11-1946) (Εικόνα 24). Στο σχέδιο αυτό έγιναν δύο μεταγενέστερες τροποποιήσεις με απόφαση 

του Νομάρχη Ρεθύμνου, στις θέσεις «Αρμί» (αρ. πρ. 150191/12-09-1983) και «Αχλαδάκι» (αρ. 

πρ. 152712 / 26-09-1983). Το σχέδιο Ανωγείων εξακολουθεί να ισχύσει τυπικά, παρόλο που 

ποτέ δεν εφαρμόστηκε. Περιλαμβάνει τις γειτονιές Μεσοχώρι και Μετόχι. Το Περαχώρι στο 

οποίο υπήρχε τάση δόμησης κατά την εποχή εκπόνησης του ρυμοτομικού (και σήμερα είναι 

πυκνοκατοικημένο) παραμένει εκτός σχεδίου (Εικόνα 25). 

 

Η δόμηση του οικισμού των Ανωγείων είναι πυκνή και συνεχής στο κέντρο του, ενώ πιο έξω, 

στα μετόχια, συναντάμε πιο ελεύθερη και αραιή δόμηση. Το εμπόριο, τα καφενεία, οι 

εκκλησίες, οι δημόσιες χρήσεις και οι πλατείες είναι συγκεντρωμένες εκατέρωθεν του 

κεντρικού δρόμου. Ο οικισμός δεν είναι συμπαγής, αλλά αποτελείται από ένα σύνολο 

γειτονιών που καθορίζονται από το ιδιαίτερο ανάγλυφο της περιοχής. Οι κατοικίες είναι, κατά 

κύριο λόγο, μονώροφες ή διώροφες, με δώματα ή στέγες και με μικρές σχετικά επιφάνειες 

όψεων.  

Η μορφολογία της περιοχής επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε με βάση τον φυσικό παράγοντα 

και με γνώμονα το έντονο ανάγλυφο του εδάφους. Η διάταξη των ελεύθερων χώρων του 

οικισμού και των κτισμάτων υπαγορεύεται ουσιαστικά από την έντονη κλίση αυτού, με τους 

δρόμους, τα μονοπάτια, τους άξονες κίνησης που κατά πλειοψηφία είναι σκάλες και τους 

δημόσιους χώρους να μην ακολουθούν αυστηρά γεωμετρικές χαράξεις, αλλά να 

προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Οι περισσότεροι δρόμοι είναι 

παράλληλοι στις υψομετρικές καμπύλες, ενώ στις περιοχές με συνεχή δόμηση, σχηματίζεται 

Εικόνα 25. Θεσμοθετημένες βάσει Σχεδίου (1946) ρυμοτομικές χαράξεις (οικοδομικά τετράγωνα) 

προβαλλόμενα πάνω στο υπόβαθρο της υπάρχουσας κατάστασης στο οικισμό των Ανωγείων. 

(Πηγή: www.gis.epoleodomia.gov.gr).  

http://www.gis.epoleodomia.gov.gr/
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ένα πυκνό πλέγμα δρόμων κάθετων σε αυτές, δημιουργώντας οικοδομικά τετράγωνα πυκνά 

και ακανόνιστου σχήματος.  

Το σπίτι του πατέρα στα Ανώγεια αποτελούσε συνήθως τη βάση προέκτασης για το σπίτι του 

γιου και της κόρης. Ο πρώτος γιος που παντρευόταν έκτιζε δίπλα και κολλητά στο σπίτι του 

πατέρα του, κερδίζοντας ένα τοίχο. Έτσι δημιουργούνταν με το πέρασμα του χρόνου οι 

περίφημες γειτονιές όπως τα «Βρετζανά», τα «Χαιρεθιανά», τα «Ξυλουριανά», τα 

«Σκουλαδιανά» κ.τ.λ. Ιδιαίτερο στοιχείο της κατοικίας τους αποτελεί η λεγόμενη θυρίδα, ή 

«Ξετρύπι», που άφηναν στον μεσότοιχο αρκετά μεγάλη, ώστε να χωρά να περάσει οριζόντια 

ένας μέσος άνθρωπος. Η θυρίδα αυτή λειτουργούσε ως μέσο επικοινωνίας κυρίως το χειμώνα, 

που λόγω του κρύου και του χιονιού, οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να βγουν εύκολα από το σπίτι 

και τους επέτρεπε να συνομιλούν και να ανταλλάσσουν αγαθά.  

Στον οικισμό των Ανωγείων παρατηρείται και καταγράφεται η συνύπαρξη τριών κατηγοριών 

κατοικίας. Η κατηγοριοποίηση αυτή των κτισμάτων προκύπτει με βάση τα μορφολογικά τους 

χαρακτηριστικά και τα δομικά υλικά, που έχουν άμεση σχέση βέβαια με τον χρονικό 

παράγοντα και την περίοδο κατασκευής. Η πρώτη κατηγορία αφορά τα κτίσματα που 

κατάφεραν να διατηρήσουν κάποια από τα χαρακτηριστικά της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής του Ανωγειανού σπιτιού της προ του Β’ Παγκοσμίου πολέμου περιόδου. Τα 

κτίρια διατηρούν καθαρούς ορθογωνικούς πέτρινους όγκους με μονώροφα και διώροφα 

τμήματα, πλατυμέτωπα ή στενομέτωπα, ως την εξέλιξη του κρητικού σπιτιού από τον απλό 

μονόχωρο δωματοσκέπαστο τύπο στον σύνθετο διώροφο. Κατοικίες αυτής της κατηγορίας 

συναντά κανείς στο Μετόχι και στα Μεσοχωριά, λίγες σε αριθμό λόγω του ολοκαυτώματος 

του ‘44.  

Εικόνα 26. Κατοικία πρώτης κατηγορίας.9 

Στη δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται όλα εκείνα τα κτίσματα που ενσωματώνουν στον αρχικό 

τους όγκο μεταγενέστερες προσθήκες ή κτίζονται εξ ‘ολοκλήρου με τη χρήση νέων υλικών 

 
9 Κατσαράκη Ε.-Μ., Πασπαράκης Μ. Χωρικές μεταφράσεις του «Συν-οικείν»: η περίπτωση των Ανωγείων 
Μυλοποτάμου. Φοιτητική εργασία, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτεχνείο Κρήτης, Ιούνιος 2020. 
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αμέσως μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Τα κτίρια κτίζονται μεταπολεμικά, κατά τη γενική 

ανοικοδόμηση του οικισμού, κάνοντας χρήση πλέον του σκυροδέματος που είχε κάνει την 

εμφάνιση του στην Κρήτη ήδη από τη δεκαετία του ‘20 και αποτέλεσε τον επικρατέστερο 

τρόπο κατασκευής από τη δεκαετία του ‘50 μέχρι σήμερα. Κατά πλειοψηφία διατηρούν την 

ορθογωνική κάτοψη και σύνηθες είναι να διαθέτουν κατά μήκος της πρόσοψης συνεχές 

μπαλκόνι. Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγεται το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων του 

οικισμού και ειδικά αυτών στο συνεκτικό και πυκνό κομμάτι του.  

Η τρίτη και τελευταία κατηγορία συγκεντρώνει όλες τις σύγχρονες πια κατασκευές που 

υπακούν τους όρους δόμησης του πολεοδομικού σχεδίου και είναι σχεδιασμένες και 

υπολογισμένες από μηχανικούς. Εκτός μικρών εξαιρέσεων, η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται 

εκατέρωθεν των κύριων οδικών αξόνων του οικισμού και σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν και 

τους 3 ορόφους. Η αρχιτεκτονική τους προσέγγιση είναι σαφώς επηρεασμένη από τις 

σύγχρονες τάσεις, με κάποια από τα κτίρια να μην διαφέρουν σε τίποτα από εκείνα που θα 

συναντήσει κανείς σε αστικά κέντρα.  

Εικόνα 27. Κατοικία δεύτερης κατηγορίας.9 

Εικόνα 28. Κατοικία τρίτης κατηγορίας. 9 
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5.3.2 Πλαίσιο υπερκείμενου χωρικού σχεδιασμού 

Το ευρύτερο χωροταξικό πλαίσιο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις των πλαισίων 

χωροταξικού σχεδιασμού, τα οποία καθορίζονται στο Ν. 2742/1999 περί Χωροταξίας και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, και είναι: το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 

Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), τα Ειδικά Πλαίσια, με τα οποία συμπληρώνονται και εξειδικεύονται οι 

κατευθύνσεις του ΓΠΣΧΑΑ, και τα Περιφερειακά Πλαίσια, τα οποία εναρμονίζονται και 

εξειδικεύουν ή συμπληρώνουν (μέσω ανάδρασης) τις κατευθύνσεις του Γενικού και των 

Ειδικών Πλαισίων. Για λόγους συντομίας, η ενότητα αυτή επικεντρώνεται στο Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης. Το 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας 

Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ-ΠΚ) θεσμοθετήθηκε το 2003 (ΦΕΚ 1486/Β/2003), και αναθεωρήθηκε το 

2017 (ΦΕΚ 260/Δ./2017). 

Από την άλλη, ο πολεοδομικός σχεδιασμός στη χώρα μας διέπεται από το Νόμο 2508/97 για 

την Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη, ο οποίος καθιέρωσε ρητά δύο επίπεδα Πολεοδομικού 

Σχεδιασμού. Στο πρώτο επίπεδο τα Ρυθμιστικά Σχέδια και Προγράμματα Προστασίας 

Περιβάλλοντος, για τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και 

τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), τα οποία 

εκπονούνται στα διοικητικά όρια των Καποδιστριακών ΟΤΑ και τα οποία προσδιορίζουν την 

αναπτυξιακή φυσιογνωμία, τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και 

δομημένου περιβάλλοντος κάθε δήμου. Μάλιστα, στο δεύτερο επίπεδο, το οποίο αποτελεί την 

εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου, ανήκουν οι κάθε είδους Πολεοδομικές Μελέτες (ΠΜ) 

και οι Πράξεις Εφαρμογής, οι οποίες είναι τα σχέδια και οι εργασίες επί εδάφους για την 

εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδιασμού.  

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 

(https://www.apdkritis.gov.gr ) στη Π.Ε. Ρεθύμνης έχουν ολοκληρωθεί δύο ΣΧΟΟΑΠ, (Δ.Δ. 

Λαππαίων και Δ.Δ. Λάμπης), ενώ αναθεωρημένο ΓΠΣ διαθέτει το Δ.Δ. Ρεθύμνου του Δήμου 

Ρεθύμνου(ΦΕΚ 348ΑΑΠ/2013). Η μελέτη του ισχύοντος ΓΠΣ Ανωγείων εκπονήθηκε το 1986 

και εγκρίθηκε το 1992 (ΦΕΚ 278/ Δ’/24-03-1992). Σύμφωνα με στοιχεία που παραχώρησε ο 

Δήμος, έχει ολοκληρωθεί η μελέτη αναθεώρησης και επέκτασης του ΓΠΣ Ανωγείων και 

βρίσκεται υπό έγκριση. 

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Σχεδιασμού 

Ο χωροταξικός σχεδιασμός της Περιφέρειας Κρήτης (ΠΚ) διέπεται από το Περιφερειακό 

Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Σχεδιασμού (ΠΠΧΣΑΑ-ΠΚ) το οποίο 

εγκρίθηκε το 2017 (ΦΕΚ 260/ΑΑΠ/8.11.2017). Το εν λόγω κείμενο αναθεώρησε και 

αντικατέστησε το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας περιφέρειας. Πρόκειται για ένα Στρατηγικό Κείμενο Χωρικού 

Σχεδιασμού, το οποίο αναγνωρίζει ως στόχους του τους εξής: 

1. Την εναρμόνιση με τα εγκεκριμένα ή υπό διαμόρφωση κείμενα του Γενικού και των 

Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και την 

εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων και επιλογών τους, στο 

επίπεδο της Περιφέρειας. 

https://www.apdkritis.gov.gr/


 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Παραδοτέο Π.1α «Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης» 

 
 

 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  43 
 

2. Την προώθηση της αειφόρου, ισόρροπης και διαρκούς ανάπτυξης της Περιφέρειας, 

σύμφωνα με τις φυσικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της. 

3. Την ενσωμάτωση των κατευθύνσεων του περιφερειακού προγράμματος δημόσιων 

επενδύσεων, των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και άλλων γενικών 

ή ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη 

διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας. 

4. Την εξασφάλιση της ικανότητας τους να αποτελέσουν την βάση αναφοράς για το 

συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και 

επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων και 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας που έχουν 

σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του περιφερειακού χώρου. 

5. Την εξασφάλιση κατευθύνσεων για τα μεγάλα αστικά συγκροτήματα για τα οποία 

απαιτούνται Ρυθμιστικά Σχέδια για την οικιστική τους οργάνωση και για την 

προστασία του περιβάλλοντος. 

6. Την εξασφάλιση της ικανότητάς τους να λειτουργούν ως κατευθυντήρια πλαίσια στα 

κατώτερα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΕΡΠΟ και ΖΟΕ) 

εξασφαλίζοντας την συνεκτική διαχείριση του χώρου. 

7. Την εξειδίκευση και συμπλήρωση των βασικών προτεραιοτήτων ως επιλογών των 

χωρικών κατευθύνσεων αναφορικά με τις περιοχές στις οποίες θα ενεργοποιούνται τα 

εργαλεία και οι μηχανισμοί του Ν. 2742/1999, ειδικότερα δε οι Περιοχές Ειδικών 

Χωρικών Παρεμβάσεων, τα Σχέδια Ολοκληρωμένων 2 Αστικών Παρεμβάσεων και 

τέλος οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων. 

8. Τον καθορισμός προγράμματος δράσης στο οποίο εξειδικεύονται οι απαιτούμενες 

ενέργειες για την εφαρμογή των προτάσεων των ΠΠΧΣΑΑ, ρυθμίσεις, μέτρα και 

προγράμματα, το κόστος και οι πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων 

παρεμβάσεων, καθώς και οι φορείς και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των 

προτεινόμενων μέτρων και δράσεων. 

 

Στις εικόνες που ακολουθούν (Εικόνα 23-26) παρουσιάζονται χάρτες που συνοδεύουν το 

αναθεωρημένο ΠΠΣΧΑΑ-ΠΚ.  
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Εικόνα 29. Χάρτης Π.1. «Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης», Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας 
Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ-ΠΚ), Περιφέρεια Κρήτης. 
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Εικόνα 30. Χάρτης Π.2α. «Χωρική οργάνωση», Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης 
(ΠΠΧΣΑΑ-ΠΚ), Περιφέρεια Κρήτης. 
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Εικόνα 31. Χάρτης Π.2β. «Οικιστικό δίκτυο – Διοικητικός και Κοινωνικός Εξοπλισμός – Μεταφορές», Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ-ΠΚ), Περιφέρεια Κρήτης. 
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Εικόνα 32. Χάρτης Π.2δ. «Περιβάλλον, Πολιτιστική Κληρονομιά και Τοπίο», Αναθεωρημένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου 
Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης (ΠΠΧΣΑΑ-ΠΚ), Περιφέρεια Κρήτης.ως
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Βασικοί άξονες και πόλοι ανάπτυξης  

Ως προς το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης , στον πυρήνα του τίθεται η 

προσπάθεια για μετασχηματισμό του εξελισσόμενου -ολοένα και πιο συγκεντρωτικού- 

μοντέλου σε πολυπολικό, με την υποστήριξη του πλέγματος αξόνων και πόλων ανάπτυξης, που 

σταδιακά αρχίζουν να υλοποιούνται. Η στροφή προς ένα πολυκεντρικό μοντέλο ανάπτυξης 

κρίνεται απαραίτητη για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής 

στον χώρο της Κρήτης. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, προβλέπεται: 

✓ Η ενίσχυση προς τα δύο άκρα, ανατολικά προς Σητεία και δυτικά προς Καστέλι 

Κισσάμου, ο λειτουργικός ρόλος του υφιστάμενου βόρειου άξονα ανάπτυξης 

διαπεριφερειακής εμβέλειας ώστε να υποστηριχθούν οι υφιστάμενες τάσεις και να 

προωθηθούν οι συνεργασίες  

✓ Η διάχυση και η δημιουργία νέου άξονα ανάπτυξης διαπεριφερειακής εμβέλειας, από 

Ρέθυμνο - Τυμπάκι - Μοίρες - Αγ. Δέκα και από Ηράκλειο - Μοίρες - Αγ. Δέκα προς 

Ιεράπετρα- Παχιά Άμμο. Το πλέγμα αυτό υποστηρίζεται από τα στρατηγικά δίκτυα 

οδικών μεταφορών και υποδομών και διασυνδέεται με τις διεθνείς και 

διαπεριφερειακές λιμενικές και αερολιμενικές πύλες της Κρήτης. 

✓ Ο συσχετισμός των εδαφικών περιοχών ενός ή ομάδας Καλλικράτειων Δήμων με 

ομοιογενή χαρακτηριστικά με τα όρια των βιώσιμων αναπτυξιακών ενοτήτων. Με 

στόχο την υποστήριξη του σταδιακού μετασχηματισμού του αστικού συστήματος της 

περιφέρειας σε πολυκεντρικό, επιλέγονται ως κεντρικοί αστικοί πόλοι των ενοτήτων, 

βάσει συγκριτικών πλεονεκτημάτων, οικιστικά κέντρα με διακεκριμένο ρόλο στον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό, τα οποία οργανώνουν τις περιοχές επιρροής τους. 

✓ Η εξειδίκευση του ειδικού ρόλου όχι μόνον των σημαντικών πόλεων της Κρήτης, αλλά 

και των μικρότερων οικιστικών κέντρων, με συναφείς υποστηρικτικές υποδομές, ώστε 

να δημιουργούνται πλέγματα, τα οποία σκοπό έχουν να υποστηρίξουν τη νέα σχέση 

συνεργασίας πόλεων και υπαίθρου και να καταστήσουν τον χώρο συνολικά ελκυστικό, 

με άξονες αναφοράς την έρευνα και τεχνολογία, τον πολιτισμό, την παραγωγή και 

πιστοποίηση γεωργο-περιβαλλοντικών προϊόντων, το φυσικό και πολιτιστικό 

περιβάλλον, τον ποιοτικό τουρισμό. 

Σε συνέχεια των παραπάνω κατευθύνσεων, το αναθεωρημένο ΠΠΣΧΑΑ-ΠΚ προσαρμόζει το 

σύστημα των κυρίων πόλων ανάπτυξης της Κρήτης στην κατηγοριοποίηση του Γενικού 

Πλαισίου (ΓΠΧΣΑΑ), ως εξής: 

• Πρωτεύοντες εθνικοί πόλοι διαπεριφερειακής ακτινοβολίας: Ηράκλειο και Χανιά, ως 

οικιστικά κέντρα 2ου επιπέδου, 

• Δευτερεύον εθνικός πόλος διαπεριφερειακής εμβέλειας: Ρέθυμνο, ως οικιστικό κέντρο 

3ου επιπέδου, 

• Δευτερεύον εθνικός πόλος, τρίπολο με υψηλή συμπληρωματικότητα δραστηριοτήτων 

και υποδομών: Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα και Σητεία, κέντρα ενδοπεριφερειακών 

αναπτυξιακών ενοτήτων και αστικά κέντρα >10.000 κατοίκων, ως οικιστικά κέντρα 

4ου επιπέδου, 
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• Πόλοι ανάπτυξης με ειδικό εθνικό και περιφερειακό ρόλο: Καστέλι Κισσάμου, Σούδα 

και Τυμπάκι, ως οικιστικά κέντρα ενδοπεριφερειακών αναπτυξιακών ενοτήτων - 6ου 

επιπέδου ενισχυμένου, 

• Δευτερεύοντες πόλοι περιφερειακής εμβέλειας και συνεργαζόμενα οικιστικά κέντρα: 

συνολικά 11 μεταξύ των οποίων και τα συνεργαζόμενα οικιστικά κέντρα Ανώγεια με το 

Πέραμα, ως κύρια οικιστικά κέντρα 6ου και 7ου επιπέδου. 

 

Εικόνα 33. Απόσπασμα Εικόνας 30: Χάρτης Π.2α. «Χωρική οργάνωση», Αναθεωρημένο ΠΠΧΣΑΑ-
ΠΚ. 

Σύμφωνα με το χάρτη «Χωρική οργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης» (Εικόνα 30 και 

μεγέθυνση, Εικόνα 33), το βόρειο, μισό τμήμα του Δήμου Ανωγείων εντάσσεται στις 

«περιοχές ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριοτήτων σε ορεινούς και 

ημιορεινούς όγκους». Στην ίδια ζώνη ανάπτυξης δραστηριοτήτων εντάσσονται ευρύτερα οι 

περιοχές στους πρόποδες του Ψηλορείτη, περιμετρικά του κύριου ορεινού όγκου. 
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Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ανωγείων  

Ο οικισμός των Ανωγείων διαθέτει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο από το 1991 (ΦΕΚ 

278/Δ/1922). Το εν λόγω ΓΠΣ, το οποίο ισχύει έως σήμερα προβλέπει την πολεοδομική 

οργάνωση του οικισμού για πληθυσμιακό μέγεθος 2.800 κατοίκων, και πιο συγκεκριμένα: 

α) Την επέκταση του σχεδίου της πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες, αραιοδομημένες και 

αδόμητες (συνολικής επιφάνειας περί των 560 στρεμμάτων) και τη δημιουργία τριών (3) 

πολεοδομικών ενοτήτων με μέση πυκνότητα οικήσεως και μέσο συντελεστή δόμησης κατά 

πολεοδομική ενότητα ως εξής: 

Πολεοδομική ενότητα  Μέση πυκνότητα 
οικήσεως  

Μέσος συντελ. δόμησης 

Περαχώρι  50 κατ. / ha 0,80 
Μεσοχώρι 50 κατ. / ha 0,90 
Μετόχι 50 κατ. / ha 0,90 

 

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης ως εξής: 

1. Τη χωροθέτηση των κεντρικών λειτουργιών στο Μεσοχώρι (από την πλατεία Αρμί μέχρι την 

πλατεία Αγ. Γεωργίου επί της κεντρικής αρτηρίας) και τη διαμόρφωση τοπικών κέντρων στο 

Περαχώρι (από την εκκλησία της Παναγίας μέχρι το εστιατόριο «Πράσινη Φωλιά» και στο 

Μετόχι (σε τμήμα 200μ. της κεντρικής αρτηρίας, όπου βρίσκεται και η πλατεία της γειτονιάς).  

Κατά τα λοιπά, τη διατήρηση της χρήσης γενικής κατοικίας. 

2. Τη χωροθέτηση κοινωνικού εξοπλισμού: 

• Διατήρηση των χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων ως είχαν 

• Διατήρηση των χώρων περίθαλψης – πρόνοιας ως είχαν, με προοπτική επέκτασης 

τους ή συστέγασης τους με παρεμφερείς λειτουργίες  

• Διατήρηση των χώρων εκπαίδευσης ως είχαν  

• Δημιουργία χώρων πρασίνου σε κατάλληλες θέσεις μέσα στον οικισμό  

• Χωροθέτηση των πολιτιστικών λειτουργιών και Μουσείο. 

3. Την οργάνωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων με: 

• Τη διατήρηση εντός γενικού πολεοδομικού σχεδίου των υφιστάμενων βιοτεχνικών 

μονάδων που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινή ζωή του οικισμού και τη 

δημιουργία νέων τέτοιων. 

• Τη μεταφορά των υπόλοιπων βιοτεχνιών και λειτουργιών χονδρεμπορίου σε ΒΙΠΑ 

εκτός οικισμού.  

Επίσης, στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης έγιναν προτάσεις για οργάνωση της 

μεταφορικής υποδομής. Βασικότερες παρεμβάσεις ήταν η ολοκλήρωση του οδικού δικτύου με 

τις συλλεκτήριες: κέντρο Περαχωρίου – Κλωστήριο Ξυλογιάννη, Κέντρο Περαχωρίου – 

παιδική χαρά, θέατρο – πλατεία Πυρήνων, βόρεια περιφερειακή οδός Μεσοχωρίου, τις 

αγροτικές οδούς: γυμνάσιο – Υπόστεγα Ξυλογιάνννη, Παλιά οδός Ανώγεια- Ηράκλειο, με τη 
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νέα αρτηρία Περαχώρι – οδός Νίδας και με τις βελτιώσεις της κεντρικής αρτηρίας γυμνάσιο 

– ξενοδοχείο «Μιτάτο» και της συλλεκτήριας ΚΑΠΗ – Κλωστήριο Υφαντουργικού 

Συνεταιρισμού. 

 

Εικόνα 34. Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ανωγείων. Χάρτης Π.1.3.:  Πολεοδομική Οργάνωση – 
Λειτουργίες. (Πηγή: Δήμος Ανωγείων). 

 

Εικόνα 35. Χρήσεις Γης στον οικισμό Ανωγείων βάσει του ισχύοντος ΓΠΣ (1985): κατοικία - 
υποκίτρινο, κεντρικές λειτουργίες - κόκκινο  και κοινωφελείς χώροι/χώροι πρασίνου – πράσινο. 

(Πηγή: www.gis.epoleodomia.gov.gr). 

http://www.gis.epoleodomia.gov.gr/
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Υπό εκπόνηση ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ  

Με το άρθρο 24 του Συντάγματος δημιουργείται το πλαίσιο για τη διαχείριση του χώρου, 

ορίζοντας την υποχρέωση του κράτους για παρέμβαση μέσω ορθολογικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού, προκειμένου να δημιουργηθεί κατάλληλο οικιστικό περιβάλλον για την ποιοτική 

διαβίωση των πολιτών. 

Το βασικό & γενικό πλαίσιο των παρεμβάσεων σε πολεοδομικό επίπεδο αποτελεί ο ν. 

2508/1997, με τον οποίο συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε ο ν.1337/1983, παρέχοντας ένα 

εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων. 

Το ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ αποσκοπεί στον καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών του πολεοδομικού 

σχεδιασμού για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη . Ειδικότερα κατατείνει: 

• στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση του χώρου 

- στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των οικισμών με τον επιθυμητό 

συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που 

συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων 

• στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών με την 

εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον 

έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια 

καταλληλότητας 

• στην προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων, των 

πολιτιστικών πόλων και των παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων 

πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του εξωαστικού χώρου. 

Η μελέτη εκπονείται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων των σχετικών 

Υπουργικών Αποφάσεων, ενιαίων για όλη τη χώρα, με πλαίσιο τον Ν. 2508/97, υπό την 

επίβλεψη της Δ/νουσας Υπηρεσίας. Η μελέτη ΓΠΣ ολοκληρώνεται σε δύο στάδια: 

Α΄ Στάδιο: περιλαμβάνει την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των 

προβλημάτων, προοπτικών και τάσεων του Δήμου και τη διατύπωση της κατ’ αρχήν πρότασης 

ή των εναλλακτικών προτάσεων ρύθμισης της περιοχής. 

Β΄ Στάδιο: υποδιαιρείται σε δύο επιμέρους στάδια: 

• στο Β1 όπου περιλαμβάνεται η τελική πρόταση του ΓΠΣ|ΣΧΟΟΑΠ και ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 2508/97 και 

• στο Β2 που αποτελεί την οριστική πρόταση όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις 

συμμετοχικές διαδικασίες και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Διευθύνουσας 

Υπηρεσίας. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε στη μελετητική μας ομάδα ο Δήμος Ανωγείων έχει 

ολοκληρωθεί και το Στάδιο Β2, δηλαδή το τελευταίο στάδιο, της μελέτης για το ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ 

Δήμου Ανωγείων. Η πρόταση, η οποία βρίσκεται υπό έγκριση, αφορά τον αστικό και 

περιαστικό χώρο του Δήμου και παρουσιάζεται στο χάρτη της Εικόνας 36 (το υπόμνημα 

φαίνεται στην Εικόνα 37 και η μεγέθυνση του στην περιοχή του αστικού χώρου στην Εικόνα 

38). Επίσης, σε στάδιο έγκρισης βρίσκεται και το νέο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού των 

Ανωγείων (Εικόνα 39). 

 

Εικόνα 36. ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος ΟΤΑ (Χάρτης Π.2.1) – Υπό 
έγκριση πρόταση. (Πηγή: Δήμος Ανωγείων). 
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Εικόνα 37. Υπόμνημα χάρτη Εικόνας 36. ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ Χρήσεων Γης και Προστασία 
Περιβάλλοντος ΟΤΑ (Χάρτης Π.2.1) – Υπό έγκριση πρόταση. (Πηγή: Δήμος Ανωγείων). 
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Εικόνα 38. Μεγέθυνση Εικόνας 36. ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ Χρήσεων Γης και Προστασία Περιβάλλοντος 
ΟΤΑ (Χάρτης Π.2.1) – Υπό έγκριση πρόταση. (Πηγή: Δήμος Ανωγείων). 

 

Εικόνα 39. Υπό έγκριση Ρυμοτομικό Σχέδιο Ανωγείων (Πηγή: Δήμος Ανωγείων).  
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5.4 Σημεία Ενδιαφέροντος 

Βάσει των Τεχνικών Οδηγιών για τα Σχέδια Εκπόνησης Σ.Φ.Η.Ο. (Φ.Ε.Κ. 4380/β), είναι 

υποχρεωτική η χωροθέτηση σε παρόδιες θέσεις στάθμευσης ιδίως -μεταξύ άλλων- σε περιοχές 

αυξημένης επισκεψιμότητας. Η επισκεψιμότητα μίας περιοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 

από τα σημεία ενδιαφέροντος που εμπεριέχονται σε αυτή και λειτουργούν ως τοπικοί (ή 

υπερτοπικοί) πόλοι έλξης. Υπό την έννοια αυτή, σημεία ενδιαφέροντος αποτελούν κτίρια και 

εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν χρήσεις γης όπως διοίκηση, πολιτισμός, αναψυχή, άθληση, 

περίθαλψη, πρόνοια, εκπαίδευση αλλά και οι λατρευτικοί χώροι. Στην περίπτωση του Δήμου 

Ανωγείων, οι δομές αυτές συνήθως υπάγονται/ανήκουν στο Δήμο, ενώ εντοπίζεται και ένας 

περιορισμένος αριθμός δημόσιων υπηρεσιών.  

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πως κάποιες κατηγορίες σημείων ενδιαφέροντος, όπως τα 

δημοτικά σχολεία, και οι ιεροί ναοί λόγω της φύσης της λειτουργίας που επιτελούν είναι σε 

μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό κανονικά κατανεμημένα στον πολεοδομικό ιστό. Αντίθετα, 

υπάρχουν άλλες κατηγορίες όπως δημόσιες υπηρεσίες που χωροθετούνται σχετικά 

«ελεύθερα», έλκονται και έλκουν άλλες δραστηριότητες (π.χ. εμπορικά καταστήματα) και 

δημιουργούν συνθήκες «κεντρικότητας». Τέλος, υπάρχουν κατηγορίες, όπως αυτή των 

πλατειών, των οποίων τα σημεία ενδιαφέροντος δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, δηλαδή 

προϋποθέσεις επισκεψιμότητας.  

Τα σημεία ενδιαφέροντος που εντοπίστηκαν και χαρτογραφήθηκαν στο Δήμο Ανωγείων είναι 

τα εξής: 

Α. ΔΗΜΟΣΙΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Τα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 18, ενώ οι θέσεις 

φαίνεται σε απόσπασμα χάρτη στην Εικόνα 26. Διαπιστώνεται πως η πλειοψηφία αυτών  

βρίσκεται στον οικισμό των Ανωγείων.  

Πίνακας 11. Τα 21 δημοτικά και δημόσια κτίρια και εγκαταστάσεις που συμπεριελήφθησαν στα 
σημεία ενδιαφέροντος. 

α/α Δημοτικό κτίριο /εγκατάσταση Περιοχή 

1 Δημαρχείο Ανωγείων Ανώγεια 

2 Αμαξοστάσιο Δήμου Ανώγεια 

3 Πυροσβεστικός Σταθμός Ανώγεια 

4 Αστεροσκοπείο Σκίνακας 

5 

Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου-

Μαλεβιζίου 

Ανώγεια 

6 ΙΝΕΔΙΒΙΜ Δομή Ανωγείων Ανώγεια 

7 ΚΕΠ Δήμου Ανωγείων Ανώγεια 
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Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Τα αναλυτικά στοιχεία για τα εν λειτουργία σχολεία στο Δήμο Ανωγείων ελήφθησαν από τις 

ιστοσελίδες των αρμόδιων υπηρεσιών, δηλαδή τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

● Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Νηπιαγωγεία: Στο Δήμο Ανωγείων λειτουργούν 2 νηπιαγωγεία, από τα οποία και τα 2 

εντοπίζονται στα Ανώγεια.  

Δημοτικά σχολεία: Στο Δήμο Ανωγείων λειτουργεί 1 δημοτικό σχολείο, που εντοπίζεται στα 

Ανώγεια. 

● Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Γυμνάσια: Στο Δήμο Ανωγείων λειτουργεί ένα Γυμνάσιο στα Ανώγεια. 

Λύκεια: Στο Δήμο Ανωγείων λειτουργεί ένα Γενικό Λύκειο στον οικισμό των Ανωγείων. 

● Τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Εικόνα 40. Δημόσιου χαρακτήρα κτίρια και υπηρεσίες στο Δήμο Ανωγείων. 
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Στο Δήμο Ανωγείων δεν εντοπίζεται κάποια δομή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χωρίς βέβαια 

να μπορεί να συγκαταλεγεί στη τριτοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει ένα Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης το οποίο αποτελεί εκπαιδευτική δομή. 

 

 

Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ  

● Δομές Υγείας 

Στη περιοχή του Δήμου Ανωγείων εντοπίζεται ένα Κέντρο Υγείας στον οικισμό των Ανωγείων. 

Δ. ΓΗΠΕΔΑ-ΣΤΑΔΙΑ 

Στο Δήμο Ανωγείων υπάρχουν ένα δημοτικό στάδιο και ένα μικρότερο γήπεδο ποδοσφαίρου 

στον οικισμό των Ανωγείων πλησίον το ένα του άλλου. 

Ε. ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΕΛΤΑ  

Εντός των ορίων του Δήμου δεν υπάρχουν τραπεζικά καταστήματα παρά μόνο ένα ΑΤΜ της 

Τράπεζας Πειραιώς.Όσον αφορά τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, δε διατηρούν υποκαταστήματα 

στην περιοχή του Δήμου Ανωγείων.  

Εικόνα 41. Κτίρια εκπαίδευσης στο Δήμο Ανωγείων. (Μεγέθυνση οι περιοχές του κέντρου των 
Ανωγείων και του Άξου). 
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Οι κάτοικοι του Δήμου και για τις δύο περιπτώσεις προκειμένου να εξυπηρετηθούν πρέπει να 

μετακινηθούν είτε στο Ρέθυμνο είτε στο Ηράκλειο. 

ΣΤ. ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ  

Στην περιοχή των Ανωγείων λειτουργούν 20 Ιεροί Ναοί της Ορθόδοξης Εκκλησίας: 

1. Άγιος Φανούριος 

2. Άγιος Υάκινθος 

3. Αγία Μαρίνα 

4. Άγιος Ιωάννης 

5. Άγιος Χαράλαμπος 

6. Άγιος Νεκτάριος 

7. Άγιος Ιωάννης 

8. Άγιος Αθανάσιος 

9. Ανάληψη 

10. Άγιος Θεοτόκος 

11. Άγιος Μάμας 

12. Άγιος Αριστείδης 

13. Προφήτης Ηλίας 

14. Αγία Ειρήνη 

15. Άγιος Γεώργιος 

16. Άγιος Ιωάννης 

17. Άγιος Γεώργιος 

18. Ι.Ν Πέτρου-Παύλου 

19. Ι.Ν Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 

20. Παρεκκλήσι 

  

Δεν ήταν δυνατόν να διαπιστωθεί αν όλοι οι παραπάνω ναοί λειτουργούν τακτικά, αν δηλαδή 

αποτελούν ενορία. Όσον αφορά το κατά πόσο οι ιεροί ναοί αποτελούν σημεία ενδιαφέροντος, 

διαπιστώνεται πως πολεοδομικά δεν ισχύει το ίδιο για όλους. Υπάρχουν Ι.Ν. οι οποίοι 

καταλαμβάνουν ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και ο περιβάλλοντας χώρος έχει το 

χαρακτήρα του δημόσιου χώρου, λειτουργεί δηλαδή ως δημόσια πλατεία. Παράδειγμα στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ίσως να αποτελεί είναι ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου στον οικισμό των 

Ανωγείων, ο οποίος αποτελεί το κεντρικό ναό της περιοχής, και γύρω του συγκεντρώνονται 

διάφορες δραστηριότητες. 

  

Ζ. ΠΛΑΤΕΙΕΣ  

Κατά την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναζητήθηκαν και οι πλατείες, καθώς σε 

πολλές περιπτώσεις ίσως να αποτελούν σημείο αναφορά της κοινωνικής και εμπορικής ζωής 

του Δήμου, ή των υπο-περιοχών αυτού, και πόλους έλξης για την εγκατάσταση και άλλων 

κεντρικών λειτουργιών. Στα όρια του Δήμου Ανωγείων εντοπίζονται η πλατεία Αρμί πλησίον 

του Δημαρχείου και η πλατεία Αγίου Γεωργίου. 
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Θ. ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ 

Τέλος, η επισκεψιμότητα μίας περιοχής εξαρτάται και από την έκταση και ένταση των 

εμπορικών δραστηριοτήτων που φιλοξενεί. Για το λόγο αυτό, και παρόλο που δεν έχουν 

σημειακό χαρακτήρα, στα σημεία ενδιαφέροντος συγκαταλέγονται και οι βασικοί εμπορικοί 

άξονες του Δήμου. Βάσει αυτού, ως εμπορικοί άξονες του Δήμου μπορούν να θεωρηθούν η Γρ. 

Σπιθούρη και η επαρχιακή οδός Μουρτζανάς-Ανωγείων οι οποίοι βέβαια δε συγκεντρώνουν 

κάποια ιδιαίτερη εμπορική δραστηριότητα πέρα καταστημάτων τροφίμων, ειδών πρώτης 

ανάγκης και εστίασης. Στο βασικό οδικό δίκτυο των Ανωγείων έχει αναπτυχθεί το εμπόριο, 

ενώ παράλληλα υπάρχουν και υπηρεσίες. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί και ότι σημαντικός 

αριθμός εστιατορίων και καφέ για την εξυπηρέτηση των τουριστών και επισκεπτών. Τα 

Ανώγεια ακολουθούν τις αρχές της ταινιακής ανάπτυξης, κατά μήκος των οδών Μιχ. 

Σταυρακάκη και 28ης Οκτωβρίου,  και της Λ. Γρηγ. Σπιθούρη και 13ης Αυγούστου 1944. 

Ι. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ-ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ 

Στη περιοχή του Δήμου Ανωγείων παρατηρούνται τα παρακάτω αξιοθέατα και πόλοι έλξης. 

Πίνακας 12. Αξιοθέατα και πόλοι έλξης που καταγράφηκαν στο Δήμο Ανωγείων. 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ-ΠΟΛΟΙ ΕΛΞΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Παρατηρητήριο Σκίνακα Ανωγείων 

Σπήλαιο ΙΔΑΙΟΝ ΑΝΤΡΟΝ Ανωγείων 

Ανακτορικό Κτηριακό Συγρότημα Ανωγείων 

Αρχαιολογικός Χώρος Ζωμίνθου Ανωγείων 

Δημοτικό Στάδιο Ανωγείων 

Οικεία Νίκου Ξυλούρη Ανωγείων 

Μουσείο Ξυλογλυπτικής Ανωγείων 

Μνημείο Σταύρου Γ.Νιότη Ανωγείων 

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ανωγείων 

Μουσικό Κέντρο Ανωγείων 

Πολιτιστικό Κέντρο Μιχάλης Ξυλούρης Ανωγείων 

Πολιτιστικό Κέντρο Παπαγιάννης Σκουλάς Ανωγείων 

Μνημείο Πεσόντων Ανωγειανών Ανωγείων 

Πλατεία Ανωγείων Ανωγείων 

Πλατεία Αγίου Γεωργίου Ανωγείων 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Ανωγείων 

Υαλοτεχνείο Ανωγείων 

ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτης Ανωγείων 

Θέατρο Ανωγείων 

Μουσείο Αλκιβιάδη Σκουλά Ανωγείων 

Σύλλογος Γυναικών Ανωγείων 
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Εικόνα 42. Χάρτης με τις θέσεις των αξιοθέατων και πόλων έλξης που καταγράφηκαν στο Δήμο 
Ανωγείων. (Μεγέθυνση η περιοχή του κέντρου των Ανωγείων). 
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5.5 Συγκοινωνίες 

5.5.1 Υποδομές μεταφορών 

Τα Ανώγεια αποτελούν το ανατολικό άκρο της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου και 

απέχουν 55 km από το Ρέθυμνο και 36 km από το Ηράκλειο. Αντίστοιχα, οι αποστάσεις του 

Δήμου των Ανωγείων από τις  άλλες πρωτεύουσες των γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων 

είναι: 

• Ανώγεια – Χανιά : 118 km, 

• Ανώγεια – Άγιος Νικόλαος : 98 km 

Με βάση το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο το οδικό δίκτυο της Περιφέρειας διακρίνεται 

σε δυο λειτουργικές κατηγορίες, στο Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό Δίκτυο και στο 

Περιφερειακό με δυο υποκατηγορίες, το πρωτεύον βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο (ή 

πρωτεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας) και το δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής 

σημασίας (ή βασικό περιφερειακό οδικό δίκτυο). Το Διευρωπαϊκό και Διαπεριφερειακό 

Δίκτυο έχει ένα συνολικό μήκος 571 χλμ εκ των οποίων τα 305 χλμ είναι ο Βόρειος Οδικός 

Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ) και το μεγαλύτερο τμήμα του καταγράφεται στην ΠΕ Ηρακλείου. Η 

ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού και Διαπεριφερειακού Δικτύου σε συνδυασμό με τα λιμάνια 

και αεροδρόμια αποτελεί μια βασική παράμετρο για την ενίσχυση της αναπτυξιακής 

δυναμικής της Περιφέρειας.  

Ο ΒΟΑΚ περνάει βορείως του Δήμου Ανωγείων, και η πιο σύντομη διαδρομή που συνδέει τα 

Ανώγεια με αυτόν είναι περίπου 25 km. Όσο αφορά το οδικό δίκτυο εντός της επικράτειας 

του, ένα μικρό τμήμα κατατάσσεται στο δευτερεύον δίκτυο ενδοπεριφερειακής σημασίας (βλ. 

Εικόνα 42, «δευτερεύουσα οδός»). Πρόκειται για την επαρχιακή οδό Τυλισός- Ανωγείων και 

την επαρχιακή οδό Μουρτζανάς – Ανωγείων, οι οποίες συνδέουν το Δήμο με την πόλη το 

Ηράκλειο και το Ρέθυμνο , αντίστοιχα. Οι υπόλοιποι οδοί χαρακτηρίζονται είτε ως 

συλλεκτήριες, είτε ως τοπικοί οδοί. Τέλος, ως προς τις θαλάσσιες μεταφορές και 

αερομεταφορές, τα Ανώγεια εξυπηρετούνται πρωτευόντως από το λιμάνι και το αερολιμένα 

του Ηρακλείου, τα οποία βρίσκονται σε απόσταση 36,2 km και 39,1 km, αντίστοιχα.  

5.5.2 Μέσα μαζικής μεταφοράς 

Στα Ανώγεια, οι δημόσιες αστικές συγκοινωνίες εκτελούνται από την εταιρεία «ΚΤΕΛ 

Ηρακλείου-Λασιθίου». Τα δρομολόγια έχουν πορείες οι οποίες κυρίως συνδέουν τα Ανώγεια 

με τους υπεριαστικούς προορισμούς του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Ενώ μετά από σχετική 

σύμβαση του Δήμου με τα ΚΤΕΛ Ηρακλείου πραγματοποιούνται και αστικά δρομολόγια 

κυρίως για τη μετακίνηση των μαθητών από τα σχολεία. Το μερίδιο χρήσης των δημόσιων 

αστικών συγκοινωνιών για την πραγματοποίηση μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού των 

Ανωγείων αλλά και εκτός αυτών καταγράφηκε σε πολύ μικρά ποσοστά, λόγος στον οποίο και 

τα ΚΤΕΛ αποδίδουν τα μη συχνά δρομολόγια τη σύνδεση των Ανωγείων με τις κοντινές 

μεγάλες πόλεις του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου.  
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Η μορφή του δικτύου δεν ενθαρρύνει τη χρήση των αστικών συγκοινωνιών για την 

πραγματοποίηση μετακινήσεων εντός του αστικού ιστού του χωριού. Ειδικότερα, ακόμα και 

η μια γραμμή που υπάρχει εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά μετακινήσεις με 

προέλευση/προορισμό τις υπεριαστικές πόλεις ( Ρέθυμνο και Ηράκλειο) και τον υπεραστικό 

οικισμό των Ανωγείων τα Σίσαρχα. Για το λόγο αυτό οι επιβιβάσεις/αποβιβάσεις εντός της 

πόλης είναι περιορισμένες ή μηδενικές. 

Τέλος, από περιήγηση μέσω της εφαρμογής Google maps φάνηκε πως οι λιγοστές υποδομές 

των στάσεων είναι ελλιπώς συντηρημένες με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις να μην 

είναι χρηστικές. Στον χάρτη παραπάνω αποτυπώνονται οι συνήθεις στάσεις του ΚΤΕΛ που 

γίνονται στο Δήμο, χωρίς όμως να αποτελούν επίσημες στάσεις. Το στοιχείο αυτό λειτουργεί 

αρνητικά ως προς την άνεση των επιβατών. Οι υποδομές πληροφόρησης είναι ανύπαρκτες σε 

επίπεδο στάσεων. 

  

Εικόνα 43. Συνήθεις ενδιάμεσες στάσεις ΚΤΕΛ στο Δήμο Ανωγείων. (Ιδία καταγραφή -επεξεργασία). 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Παραδοτέο Π.1α «Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης» 

 
 

 
Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  64 
 

5.6 Κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά 

5.6.1 Ιεράρχηση οδικού δικτύου 

Η ιεράρχηση του οδικού δικτύου βασίζεται στις λειτουργίες που εξυπηρετούν οι οδοί  

(σύνδεση με το κύριο δίκτυο, πρόσβαση στις παρόδιες χρήσεις) σε συνδυασμό με τους 

κυκλοφοριακούς φόρτους, τη διατομή και τα γενικότερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του 

κάθε οδικού τμήματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, οι οδοί κατατάσσονται ως 

ακολούθως: 

α. Πρωτεύουσα αρτηρία: Είναι οδοί όπου η προτεραιότητα δίδεται στην αποτελεσματική 

μετακίνηση των πολιτών με οχήματα, σε σταθερές και αποδεκτές ταχύτητες (ταχύτητα 

70m/h και 50km/h στις διασταυρώσεις). Στη περίπτωση του Δήμου Ανωγείων δεν 

εντοπίζονται τέτοιου είδους αρτηρίες. 

β. Δευτερεύουσα αρτηρία: Χρησιμοποιούνται από εκείνους που μετακινούνται ανάμεσα 

σε κοντινές γειτονιές ή εκείνους που κατευθύνονται στους άξονες διαμπερούς 

κυκλοφορίας. 

Ως δευτερεύουσες χαρακτηρίζονται οι οδοί επαρχιακοί οδοί που συνδέουν τους 

οικισμούς Άξο και Σίσαρχα με τα Ανώγεια. Δηλαδή, ουσιαστικά η οδός από Ρέθυμνο 

προς Ηράκλειο που στο αστικό της τμήμα ονομάζεται Μιχ. Σταυρακάκη και 28ης 

Οκτωβρίου.  

γ. Συλλεκτήρια οδός: Κατανομή των μετακινήσεων από τις αρτηρίες στο δίκτυο των 

τοπικών οδών  

Ως συλλεκτήρια για παράδειγμα μπορεί να χαρακτηριστεί η οδός που διασχίζει κατά 

μήκος σχεδόν όλη την έκταση του Δήμου από το βόρειο τμήματα του προς το νότιο και 

ορισμένες οδοί που συνδέουν τμήματα της δευτερεύουσας οδούς.  

δ. . Ήπιας κυκλοφορίας: Θέσπιση ανώτατου ορίου ταχύτητας 30km/h. 

Στη περίπτωση της περιοχής μελέτης δε παρατηρούνται τέτοιου είδους οδοί. 

ε. Οδοί μικτής κυκλοφορίας: Η επιφάνεια της οδού είναι ενιαία για την κυκλοφορία των 

πεζών και των οχημάτων. 

Ως οδοί μικτής κυκλοφορίας χαρακτηρίζονται ορισμένα στενά εντός του οικισμού των 

Ανωγείων. 

Τέλος, βασικοί οδοί της πόλης των Ανωγείων αποτελούν και οι Μ. Σκουλά και Χ. Χαιρέτη. 

Επίσης, ο οικισμός των Ανωγείων έχει δύο βασικές πύλες εισόδου/εξόδου, μια ανατολικά (από 

Ηράκλειο) και μια δυτικά. Στο δρόμο από/προς το Ηράκλειο, ο πρώτος κόμβος βρίσκεται στη 

συμβολή με την οδό προς Ιδαίο Άντρο. Συνεχίζοντας την κεντρική οδό, εντοπίζεται ο κόμβος 

«Μετόχι», ο οποίος διασταυρώνεται με τη περιφερειακή οδό των Ανωγείων, και ο κόμβος στο 

Κέντρο Υγείας των Ανωγείων. Για προελεύσεις από Ρέθυμνο, ο πρώτος κόμβος που 

συναντάται είναι με την Ανώνυμη Ε μέσω της οποίας παρακάμπτεται η κυκλοφορία από το 

Περαχώρι.  
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Γενικά. το οδικό δίκτυο του Δήμου είναι περιορισμένο, και χαρακτηρίζεται από φτωχά 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Η περιοχή παρουσιάζει έντονο ανάγλυφο, με αποτέλεσμα να 

υπάρχουν οδοί με πολύ σημαντικές κλίσεις. Ζητήματα αποτελούν, επίσης:  

• η ελλιπής και σε κακή κατάσταση οδική σηματοδότηση στη περιοχή  

• η έλλειψη πληροφοριακής σήμανσης και πινακίδων ονοματοθεσίας οδών 

• η έλλειψη πεζοδρομίων 

 

5.6.2 Κυκλοφορία πεζών 

Δεδομένης της αραιής δόμησης του Δήμου, ένα βασικό κριτήριο διερεύνησης της δυνατότητας 

εγκατάστασης σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων είναι η γεωμετρία των υποψήφιων 

κύριων αρτηριών για την εγκατάσταση σταθμών. Συγκεκριμένα, ως βασικοί δείκτες 

χωροθέτησης (μεταξύ άλλων) υιοθετούνται το πλάτος οδοστρώματος και πεζοδρομίου.  

Όμως διαπιστώθηκε ότι σε πολλά οδικά τμήματα δεν υπάρχουν καθόλου πεζοδρόμια ή το 

πλάτος τους δεν είναι επαρκές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις είναι κατειλημμένα με γλάστρες 

και καρέκλες .  Μέχρι σήμερα έχουν προταθεί η πεζοδρόμηση της Λ. Γρηγ. Σπιθούρη και της 

13ης Αυγούστου 1944 χωρίς να έχει πραγματοποιηθεί.  

Εικόνα 44. Ιεράρχηση οδικού δικτύου του Δήμου Ανωγείων 
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5.7 Χαρακτηριστικά στάθμευσης 

5.7.1 Δημοτικοί και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης 

Στο Δήμο Ανωγείων υπάρχουν τρεις ανοικτοί χώροι στάθμευσης. Ο πρώτος είναι ιδιωτικός και 

βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τη πόλη των Ανωγείων στο τουριστικό κατάλυμα 

«Ντελίνα», έχει έκταση περίπου 4000 τ.μ και μπορεί να φιλοξενήσει προσεγγιστικά 105 

οχήματα. Ο δεύτερος είναι ελεύθερος και βρίσκεται πλησίον του Ι.Ν Αναλήψεως και σε 

σχετικά μικρή απόσταση από το Ιδαίον Άνδρον με έκταση περίπου 1000 τ.μ και μπορεί να 

φιλοξενήσει προσεγγιστικά 20-30 οχήματα. Τέλος, ο τρίτος βρίσκεται στο χώρο του Ιδαίον 

Άνδρον με έκταση περίπου 350 τ.μ και μπορεί να φιλοξενήσει προσεγγιστικά 10-20 οχήματα. 

 

  

Εικόνα 45. Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης καταλύματος Δειλινά. 
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Εικόνα 46. Ανοικτός χώρος στάθμευσης πλησίον εκκλησίας Ανάληψης. 

Εικόνα 47. Ανοικτός χώρος στάθμευσης 

Ιδαίον Άνδρον. 
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5.7.2 Ειδικές θέσεις στάθμευσης 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εκπόνηση και υλοποίηση των ΣΦΗΟ, είναι 

υποχρεωτική η χωροθέτηση κατ’ ελάχιστον μίας θέσης φόρτισης για ειδικά οχήματα (ΑΜΕΑ, 

ΤΑΞΙ, οχήματα τροφοδοσίας, και τουριστικά λεωφορεία). Για το λόγο αυτό, στα πλαίσια της 

Ανάλυσης της Υφιστάμενης Κατάστασης καταγράφηκαν οι υφιστάμενες ή – είναι στις 

προθέσεις του Δήμου να γίνουν - θέσεις στάσης/στάθμευσης των παραπάνω ειδικών 

κατηγοριών οχημάτων.  

 

 

Θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ 

Στο Δήμο απουσιάζει ολοκληρωμένη μέριμνα για στάθμευση ΑΜΕΑ, εκτός από κάποιες 

μεμονωμένες περιπτώσεις. Τα άτομα με αναπηρίες (άτομα με πρόβλημα κινητικότητας που 

κινούνται με αμαξίδιο, άτομα με προβλήματα όρασης) και γενικά τα εμποδιζόμενα άτομα 

(άτομα που χρησιμοποιούν βοηθήματα βάδισης: μπαστούνι, πατερίτσες καθώς κι άτομα που 

μεταφέρουν παιδικό καρότσι, καρότσι λαϊκής κ.ά.) ζουν εν γένει στην Ελλάδα σε «εχθρικό» 

αστικό περιβάλλον, καθώς κτήρια και δρόμοι στερούνται προσβασιμότητας. Αυτό συμβαίνει 

και στην πόλη των Ανωγείων. Τα δημόσια πεζοδρόμια, οι πεζόδρομοι και οι πλατείες δεν 

εξασφαλίζουν τη συνεχή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία των πεζών και ιδιαίτερα των ατόμων 

μειωμένης κινητικότητας, σε όλη την επιφάνειά τους. 

Εικόνα 48. Χάρτης χώρων στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης. 
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Με βάση το άρθρο 19 του Ν.4710/2020, σε ποσοστό τουλάχιστον 2% επί του συνόλου των 

δημοσίων θέσεων στάθμευσης οχημάτων για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) χωροθετούνται 

θέσεις στάθμευσης με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για ΑΜΕΑ.  

Πιάτσες Ταξί 

Η μετακίνηση με ταξί στην περιοχή μελέτης πραγματοποιείται από επιβατικά αυτοκίνητα που 

ανήκουν σε σωματεία ταξί που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου και 

του Ηρακλείου. Στην πόλη των Ανωγείων λειτουργεί μια (ανεπίσημη) πιάτσα ταξί η οποία 

βρίσκεται στην αρχή της οδού Γρηγορίου Σπιθούρη. 

Με βάση το άρθρο 18 του Ν.4710/2020, στους χώρους στάσης/ στάθμευσης ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

οχημάτων καθορίζεται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία (1) θέση επαναφόρτισης ανά 5 θέσεις 

οχημάτων.  

Θέσεις Φορτοεκφόρτωσης 

Ο Δήμος αντιμετωπίζει πρόβλημα σε σχέση με τους χώρους φορτοεκφορτώσεων, σημεία και 

θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για τροφοδοσία καθώς συχνά πραγματοποιούνται 

φορτοεκφορτώσεις ακριβώς μπροστά από τις εισόδους των επιχειρήσεων. Όλα τα παραπάνω 

επιδεινώνουν ή δημιουργούν θέματα κυκλοφοριακής συμφόρησης στη πόλη των Ανωγείων. 

Συμπερασματικά, προκύπτει ανάγκη μελέτης και θέσπισης κανόνων για τις εμπορευματικές 

μεταφορές εντός του χωριού. 

Τουριστικά λεωφορεία 

Στην υφιστάμενη κατάσταση τα τουριστικά λεωφορεία που μεταφέρουν επισκέπτες στη πόλη 

των Ανωγείων σταθμεύουν στη συμβολή των οδών Σερέτη και της επαρχιακής οδού 

Μουρτζάνας- Ανωγείων καθώς και στο κέντρο ενημέρωσης του γεωπάρκου Ψηλορείτη στην 

επαρχιακή οδό Τυλισού-Ανωγείων .  

 

5.8 Υποδομές Ενέργειας 

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες μπορούν να 

προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών 

αναγκών, συνεισφέροντας τόσο στη μείωση της εξάρτησης από τις συμβατικές πηγές 

ενέργειας, όσο και στην ελάττωση των περιβαλλοντικών προκλήσεων (φαινόμενο 

θερμοκηπίου). Παράλληλα, μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και 

στην ανάπτυξη αποκεντρωμένων περιοχών.  

Σε περιφερειακό επίπεδο, η Κρήτη, διαθέτει σημαντικούς φυσικούς πόρους που ευνοούν την 

ανάπτυξη πολλών μορφών ΑΠΕ ενώ ήδη υπάρχει αξιοσημείωτος αριθμός και μέγεθος 

εγκατεστημένων επενδύσεων. Παρόλα αυτά,, η Κρήτη εξακολουθεί να έχει υψηλή εξάρτηση 

από το πετρέλαιο (86% έναντι του εθνικού μέσου όρου 58%) και εποχικότητα στη ζήτηση με 

αιχμή την τουριστική περίοδο. Η ενεργειακή αναβάθμιση της Κρήτης συναρτάται άμεσα με 

την διασύνδεση με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς. Με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την 
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Ενέργεια και το Κλίμα, η ολοκλήρωση διασύνδεσης της Κρήτης προβλέπεται να ολοκληρωθεί 

έως το 2023, με άμεση συνέπεια την επέκταση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

και σημαντική μείωση στο κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Με βάση το Χωροταξικό 

Περιφερειακό Πλαίσιο η αναμενόμενη διασύνδεση θα αυξήσει την ισχύ ΑΠΕ στην Κρήτη και 

θα περιορίσει την λειτουργία των θερμικών σταθμών. 

Σημαντική επίσης είναι και η πρόβλεψη για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων του νέου 

Ενεργειακού Κέντρου στον Κορακιά με εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, πρόβλεψη 

δυνατότητας κατασκευής νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και εγκαταστάσεις για την 

ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Η οριοθέτηση των «ευρέων ζωνών αναζήτησης» για την 

χωροθέτηση ΑΠΕ στο πλαίσιο του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου λειτουργεί επίσης 

θετικά για την εκμετάλλευση του αιολικού και του ηλιακού δυναμικού της Περιφέρειας. 

Προβλέπεται επίσης η ενεργειακή αξιοποίηση των νερών στα μεγάλα φράγματα καθώς και 

επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από βιομάζα-βιοαέριο - βιορευστά που θα χρησιμοποιούν 

αποκλειστικά πρώτη ύλη που παράγεται στην Κρήτη. 

 

 

Πιο συγκεκριμένα για τον Δήμο Ανωγείων πρέπει να αναφερθεί πως δε διαθέτει εντός των 

ορίων του Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ η γεωμορφολογία του το επιτρέπει. Σε κοντινή 

απόσταση στα δυτικά όρια του Δήμου συναντώνται αιολικοί σταθμοί. Αξίζει να αναφερθεί 

πάντως ότι ο Δήμος καταβάλει ουσιαστικές προσπάθειες για την προώθηση των ΑΠΕ στην 

περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

• Έχει ολοκληρωθεί μελέτη του ΕΛΜΕΠΑ σύμφωνα με την οποία προτείνεται η 

εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στο δώμα του κτιρίου ΚΗΦΗ.  

• Έχει ολοκληρωθεί τεχνο-οικονομική μελέτη ίδρυσης Ενεργειακής Κοινότητας του 

Δήμου στο πλαίσιο της οποίας προωθείται η εγκατάσταση δύο (2) έργων Φ/Β 

συστημάτων επί γηπέδων, ισχύος 200 kWp έκαστο, με εκτιμώμενη ηλεκτροπαραγωγή 

Εικόνα 49. Θέσεις μονάδων ΑΠΕ περιφερειακά του Δήμου Ανωγείων. (Πηγή: https://geo.rae.gr/). 

https://geo.rae.gr/
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ίση με 294.000 kwh έκαστο, και η λειτουργία τους με τον μηχανισμό του εικονικού 

ενεργειακού συμψηφισμού.   

5.9 Υποδομές ηλεκτροκίνησης 

Το στοίχημα της δημιουργίας επαρκών υποδομών που θα συνδράμουν στη συνεχή επέκταση 

της ηλεκτροκίνησης επιχειρεί να κερδίσει η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα ενισχύοντας σταδιακά 

τις υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Ο Δήμος Ανωγείων αναγνωρίζοντας τη 

σημασία της ανάπτυξης υποδομών για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης έχει προχωρήσει 

στο πρώτο και βασικό βήμα της εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(ΣΦΗΟ).  

Αυτή τη στιγμή παρόλα αυτά δεν λειτουργούν δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο.  

5.10 Κατευθύνσεις Σχεδίων, Μελετών και Έργων 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται σχέδια, μελέτες και υπό κατασκευή έργα στο Δήμο, τα 

οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  

Η ειδική κυκλοφοριακή μελέτη που είχε συνταχθεί για το Δήμο περιλαμβάνει μονοδρομήσεις, 

τοποθέτηση στις διασταυρώσεις αναγκαίων πινακίδων ονοματοθεσίας καθώς και την 

εφαρμογή συστήματος πληροφοριακής σήμανσης για τους προορισμούς εντός της πόλης αλλά 

και οριζόντιας σήμανσης στο κύριο οδικό δίκτυο. 

Πιο συγκεκριμένα προβλέπει μονοδρόμηση της κεντρικής οδού Σπιθούρη και 13ης Αυγούστου 

διατηρώντας όμως αμφίδρομο το τμήμα μεταξύ Σκουλά και 28ης Οκτωβρίου καθώς και του 

τμήματος μεταξύ του κόμβου κέντρου υγείας και της Ανώνυμης Β. Επίσης, προτείνονται 

μονοδρομήσεις στις οδούς Σκουλά, Ανώνυμη Α, Ανώνυμη Δ, Ανώνυμη Β, Ανώνυμη Γ και 

Χαιρέτη σε τμήματα τους. Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται και στο σχέδιο που ακολουθεί. 
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6. Περιβαλλοντικές πιέσεις 

(Γίνεται καταγραφή των περιβαλλοντικών πιέσεων που σχετίζονται κυρίως με τον τομέα των 

μεταφορών)  

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Οι κύριες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης του Δήμου είναι:  

● Μετακινήσεις / κυκλοφορία οχημάτων. 

Αστική θερμική νησίδα 

Το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας οδηγεί σε σημαντική αύξηση των απαιτήσεων 

ενέργειας για ψύξη στα κτήρια (ιδιαίτερα κτήρια υπηρεσιών), ενώ ευνοεί και τον σχηματισμό 

βλαβερών ουσιών. Το κρίσιμο μέγεθος αποτίμησης της θερμικής νησίδας είναι η ένταση 

(Urban Heat Island Intensity) η οποία ορίζεται ως η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του 

αστικού κέντρου και γειτονικής περιαστικής περιοχής αναφοράς. Έως σήμερα δεν 

καταγράφονται έρευνες που να μελετούν το μέγεθος του φαινομένου στην περιοχή των 

Ανωγείων. Παρ’ όλα αυτά είναι αναμενόμενη η αυξημένη θερμοκρασία στις περιοχές 

Εικόνα 50. Σχέδιο πρότασης κυκλοφοριακής μελέτης Δήμου Ανωγείων. 
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παγίδευσης της ηλιακής ακτινοβολίας δηλ. στους στενούς δρόμους, η οποία αυξάνεται 

περαιτέρω από την κυκλοφορία συμβατικών οχημάτων.  

Ηχορύπανση 

Η κίνηση των οχημάτων δεν συμβάλει μόνο στην ατμοσφαιρική ρύπανση και στην εκπομπή 

αερίων του θερμοκηπίου που οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά είναι και η 

βασική πηγή ηχορύπανσης. Η ηχορύπανση υποβαθμίζει την ποιότητα του δομημένου 

περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερα σε μεγάλους 

οδικούς άξονες όπου τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, η ηχορύπανση μπορεί να 

αναδειχθεί σε νούμερο ένα πρόβλημα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου με ηλεκτρικά οχήματα 

αναμένονται σημαντικά οφέλη που αντιμετωπίζουν τις προαναφερόμενες πιέσεις, όπως: 

● Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων από τις εξατμίσεις των οχημάτων που 

αξιοποιούν συμβατικά καύσιμα.  

● Συμβολή στη μείωση της ανθρωπογενούς θερμότητας στο αστικό 

περιβάλλον. Έχει υπολογιστεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα εκπέμπουν μόνο το 19,8% 

της συνολικής θερμότητας των συμβατικών οχημάτων ανά μίλι, πράγμα που μπορεί να 

οδηγήσει σε άμβλυνση της έντασης του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας 

κατά περίπου 0,9 oC10, με προεκτεινόμενα πρόσθετα οφέλη όπως είναι η συμβολή στη 

μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για σκοπούς ψύξης και ακολούθως αποφυγή 

των σχετιζόμενων εκπομπών ρύπων λόγω κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.    

● Μείωση της ηχορύπανσης λόγω της αθόρυβης λειτουργίας των ηλεκτρικών 

οχημάτων. 

 

  

 
10 Canbing Li et al. (2015), Hidden Benefits of Electric Vehicles for Addressing Climate Change, SCIENTIFIC 

REPORTS | 5 - 9213 | DOI: 10.1038/srep09213. 
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7. Συμπεράσματα 

Τα σημαντικότερα οφέλη από την προώθηση της ηλεκτροκίνησης συνοψίζονται ως εξής: 

● Μείωση των εκπομπών αέριων ρύπων στο αστικό σύνολο. 

● Μείωση της ηχορύπανσης ιδίως στο αστικό δομημένο περιβάλλον. 

● Εξομάλυνση της αστικής θερμικής νησίδας μέσω της σημαντικής συμβολής στη 

μείωση της ανθρωπογενούς εκπεμπόμενης θερμότητας.  

● Συνεισφορά στα μέτρα και πολιτικές που άπτονται του άξονα προτεραιότητας 

«Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα».  

● Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών 

ανθρακικών εκπομπών.  

Ο Δήμος Ανωγείων αναγνωρίζει την ανάγκη προώθησης της ηλεκτροκίνησης και εκπονεί το 

ειδικό Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020, με σκοπό την 

ενσωμάτωση δικτύου επαναφόρτισης Η/Ο στα Σχέδια, Μελέτες και Πολιτικές Βιώσιμης 

Ανάπτυξης. Στο παρόν 1ο παραδοτέο του ΣΦΗΟ Δήμου Ανωγείων έγινε ανάλυση της 

υφιστάμενης κατάστασης με όρους ειδικών δεικτών, και χαρτογράφησή των σημείων πόλων 

έλξης και περιοχών ενδιαφέροντος του Δήμου, που συνεισφέρουν στη λήψη απόφασης για 

την βέλτιστη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων. 

Από την εκτεταμένη ανάλυση προκύπτουν τα ακόλουθα: 

● Ως προς τους κατοίκους, ζήτηση για επαναφόρτιση Η/Ο αναμένεται αποκλειστικά 

στον οικισμό των Ανωγείων -έδρα του Δήμου- καθώς εκεί συγκεντρώνεται σχεδόν το 

σύνολο του πληθυσμού του Δήμου. 

● Ως προς τους επισκέπτες, επίσης η ζήτηση αναμένεται να υπάρξει στον οικισμό των 

Ανωγείων καθώς εκεί συγκεντρώνονται όλες οι κεντρικές λειτουργίες και τα σημεία 

ενδιαφέροντος. 

Ως συνέχεια της εκπόνησης του Σχεδίου καταγράφονται τα κάτωθι επόμενα βήματα: 

● Συλλογή στοιχείων χωροθέτησης των σταθμών στις ζώνες προτεραιότητας.  

● Χωροθέτηση σταθμών και θέσεων στάθμευσης Η/Ο για κάθε εφικτό σενάριο.  

● Εκπόνηση τεχνοοικονομικής ανάλυσης των σεναρίων χωροθέτησης. 

● Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για λήψη απόψεων των ενδιαφερομένων μερών.  

● Επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και οριστικοποίηση της 
χωροθέτησης σταθμών και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο.  

 


