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1 Εισαγωγή 

Η παρούσα αναφορά αποτελεί το Α’ μέρος του Παραδοτέου Π.1β «Χωροθέτηση σημείων 

επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» για τον 

Δήμο Ανωγείων στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του 

Ν. 4710/2020 στη βάση της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.». Η αναφορά διαρθρώνεται στις ακόλουθες 

θεματικές ενότητες: 

● Επεξεργασία δεδομένων και στοιχείων 

o Κατηγορίες οχημάτων προς φόρτιση 

o Υφιστάμενες υποδομές φόρτισης Η/Ο 

o Τυπικά είδη προτεινόμενων φορτιστών 

o Τυπικές προδιαγραφές θέσεων στάθμευσης Η/Ο 

o Πρόβλεψη διείσδυσης Η/Ο στο Δήμο Ανωγείων 

● Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

o Βαθμονόμηση των υπο-περιοχών του Δήμου με βάση την εκπόνηση ειδικής 

συνάρτησης βαρύτητας/προσφορότητας 

o Παρουσίαση της βαθμονόμησης των υπο-περιοχών του Δήμου με βάση ειδικούς 

συντελεστές βάρους της συνάρτησης βαρύτητας 

● Ανάπτυξη σεναρίων χωροθέτησης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

o Παρουσίαση σεναρίων χωροθέτησης φορτιστών και θέσεων στάθμευσης Η/Ο 

λαμβάνοντας υπόψη σχετικές τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης στο δίκτυο διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας, τα γεωμετρικά δεδομένα των περιοχών παρέμβασης, 

απαιτήσεις οδικής ασφάλειας, τις προδιαγραφές ειδικών κατηγοριών οχημάτων 

π.χ. Λεωφορεία, ΕΔΧ-ΤΑΞΙ και ΑΜΕΑ, κ.α. 

o Ανάλυση SWOT των προτεινόμενων σεναρίων 

o Καταγραφή προτάσεων αναπλάσεων σε θέσεις που απαιτείται για την 

εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο 

o Επιμέρους προτάσεις θέσεων στάθμευσης και σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

οχημάτων ειδικών κατηγοριών, π.χ. ηλεκτρικά δίκυκλα.   

Σκοπός του παρόντος είναι η παρουσίαση των αρχικών εφικτών σεναρίων χωροθέτησης, 

τα οποία εν συνεχεία θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία-πλαίσιο. Σε 

επόμενο βήμα, προγραμματίζεται η οριστικοποίηση των σεναρίων και η ολοκληρωμένη 

ανάλυσή τους, ήτοι η ολοκλήρωση των σεναρίων δικτύου φόρτισης Η/Ο, όπου θα 

περιλαμβάνεται η εκλογή του βέλτιστου σεναρίου με βάση περιβαλλοντικά και οικονομικά 

κριτήρια, καθώς και η μεθοδολογία παρακολούθησης και επικαιροποίησης του ΣΦΗΟ του 

Δήμου Ανωγείων. 

 

2 Δεδομένα και στοιχεία 

Κατά τη χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο Δήμο Ανωγείων, η Ομάδα 

Εργασίας έλαβε υπόψη της μια σειρά από δεδομένα και στοιχεία, η συλλογή και θεώρηση 

των οποίων προηγήθηκε αυτής. Τα δεδομένα αυτά προκύπτουν από την ελληνική 
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νομοθεσία, σχετική με τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την 

ηλεκτροκίνηση εν γένει, από την αγορά και τεχνολογία της ηλεκτροκίνησης, όπως αυτή 

διαμορφώνεται κατά την συγγραφή της παρούσας έκθεσης, καθώς και από την 

καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στο Δήμο Ανωγείων. 

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα βασικά δεδομένα και στοιχεία που 

ελήφθησαν υπόψη κατά την χωροθέτηση θέσεων φόρτισης Η/Ο. 

 

2.1 Υποχρεωτικές κατηγορίες οχημάτων προς φόρτιση 

Σύμφωνα με τις «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.» 

(ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020), το ΣΦΗΟ περιέχει υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τη χωροθέτηση 

θέσεων στάθμευσης και σταθμών φόρτισης σε: 

1) Χώρους στάσης και στάθμευσης του άρθρου 34 του ν. 2696/1996, καθώς και σε 

ελεγχόμενους από τον Δήμο χώρους στάθμευσης 

2) Τερματικούς σταθμούς σε επιλεγμένα σημεία δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών 

3) Χώρους στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων 

4) Χώρους στάθμευσης οχημάτων τροφοδοσίας 

5) Πιάτσες Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ 

6) Χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ 

Η χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και σταθμών φόρτισης στις παραπάνω κατηγορίες 

χώρων εξασφαλίζει κατά αντιστοιχία την εγκατάσταση φορτιστών για την εξυπηρέτηση: 

1) Ι.Χ. επιβατικών οχημάτων των κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου Ανωγείων 

2) Δημοτικά και αστικά λεωφορεία  

3) Τουριστικά λεωφορεία  

4) Οχήματα τροφοδοσίας   

5) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ   

6) Οχήματα ΑμεΑ 

Σημειώνεται ότι η ερμηνευτική εγκύκλιος για την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών για τα 

Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» αναφέρει τις κατηγορίες (2) μέχρι (6), ως 

ειδικές κατηγορίες οχημάτων. Επίσης, για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, πλην αυτής των 

δημοτικών/αστικών λεωφορείων προσδιορίζεται υποχρεωτικό, κατ’ ελάχιστο πλήθος 

θέσεων φόρτισης. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει συνοπτικά, ανά υποχρεωτική κατηγορία 

οχήματος προς φόρτιση, το ελάχιστο πλήθος θέσεων φόρτισης και τις θέσεις που 

καταγράφηκαν/εντοπίστηκαν στο Δήμο κατά το στάδιο της καταγραφής και ανάλυσης της 

υφιστάμενης κατάστασης (Παραδοτέο Π.1α). 

 

Πίνακας 1. Ελάχιστο πλήθος θέσεων φόρτισης ανά κατηγορία οχημάτων. 

Α/Α 
Κατηγορίες χώρων στάθμευσης στις 

οποίες η χωροθέτηση είναι υποχρεωτική 

Ελάχιστο υποχρεωτικό 

πλήθος φορτιστών 

Καταγραφή επιλογών στο 

Δήμο Ανωγείων 

1 

Χώροι στάσης και στάθμευσης του 

άρθρου 34 του ν. 2696/1996, καθώς και 

ελεγχόμενοι από το Δήμο χώροι 

στάθμευσης* 

Δεν προσδιορίζεται  
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2.2 Υφιστάμενη υποδομή ηλεκτροκίνησης 

Το ΣΦΗΟ οφείλει να λάβει υπόψη τους δημοσίως προσβάσιμους υφιστάμενους και 

προγραμματισμένους για εγκατάσταση φορτιστές στην περιοχή παρέμβασης (πλήθος, 

θέση, τεχνικά χαρακτηριστικά). Στο στάδιο της καταγραφής, οι υφιστάμενοι φορτιστές 

Α/Α 
Κατηγορίες χώρων στάθμευσης στις 

οποίες η χωροθέτηση είναι υποχρεωτική 

Ελάχιστο υποχρεωτικό 

πλήθος φορτιστών 

Καταγραφή επιλογών στο 

Δήμο Ανωγείων 

 

Α. Υφιστάμενοι υπαίθριοι δημοτικοί 

χώροι στάθμευσης 
 

Εντοπίστηκαν δύο χώροι 

στάθμευσης, στο Ιδαίον 

Άνδρον και πλησίον της 

Εκκλησίας Ανάληψης.  

Β. Υφιστάμενοι στεγασμένοι δημοτικοί 

χώροι στάθμευσης 
  

Γ. Υφιστάμενες παρόδιες θέσεις 

στάθμευσης, ελεύθερες και ελεγχόμενης 

στάθμευσης, ιδίως στα πολεοδομικά 

κέντρα των δήμων και σε περιοχές 

αυξημένης επίσκεψης και 

πυκνοδομημένες αστικές περιοχές 

 

Εντοπίστηκε πλήθος θέσεων 

παρόδιας στάθμευσης κατά 

μήκος των οδών Μιχάλη 

Σταυρακάκη, Γρηγορίου 

Σπιθούρη, 13ης Αυγούστου, 

Μιχάλη Σκουλά, των 

επαρχιακών οδών 

Μουρτζανάς – Ανωγείων και 

Τυλίσου – Ανωγείων.  

Δ. Νέοι υπαίθριοι/στεγασμένοι χώροι 

στάθμευσης ή παρόδιες θέσεις 

στάθμευσης 

  

2 
Τερματικοί σταθμοί και σε επιλεγμένα 

σημεία δημοτικών και αστικών 

συγκοινωνιών 

Δεν προσδιορίζεται 

Εντοπίστηκε ένα (1) σημείο 

τερματικού σταθμού 

βραχυχρόνιας στάθμευσης 

υπεραστικής συγκοινωνίας 

(Υπεραστικό ΚΤΕΛ).  

3 Χώροι στάθμευσης τουριστικών 

λεωφορείων 

Τουλάχιστον 10% επί του 

συνόλου των 

υφιστάμενων θέσεων 

στάθμευσης ή, ενός (1) 

κατ’ ελάχιστον σημείου 

επαναφόρτισης Η/Ο 

Εντοπίστηκε μία (1) θέση 

στάθμευσης στη συμβολή 

οδών Χαιρέτη – Επαρχ. οδ. 

Μουρτζανάς – Ανωγείων. 

4 Χώροι στάθμευσης οχημάτων 

τροφοδοσίας 

Τουλάχιστον 10% επί του 

συνόλου των 

υφιστάμενων θέσεων 

στάθμευσης ή, ενός (1) 

κατ’ ελάχιστον σημείου 

επαναφόρτισης Η/Ο 

Εντοπίστηκαν επτά (7) θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης. 

5 Πιάτσες Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ 

Μία (1) θέση Η/Ο ανά 

πέντε (5) υφιστάμενες 

θέσεις στάθμευσης 

Εντοπίστηκε μία (1) πιάτσα 

στην επικράτεια του Δήμου. 

6 Χώροι στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ 

2% κατ’ ελάχιστον επί του 

συνόλου των 

προβλεπόμενων 

δημόσιων θέσεων ΑΜΕΑ 

Εντοπίστηκαν 2 θέσεις 

στάθμευσης ΑΜΕΑ στην 

επικράτεια του Δήμου. 
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καταγράφονται στο κεφάλαιο 5.9 του Παραδοτέου Π.1α και χαρτογραφούνται στο πεδίο 

excharging points του χάρτη gis της υφιστάμενης κατάστασης του Δήμου, κατά τα 

οριζόμενα στις σχετικές τεχνικές οδηγίες εκπόνησης ΣΦΗΟ και της ερμηνευτικής εγκυκλίου. 

Για το Δήμο Ανωγείων, δεν βρίσκεται υφιστάμενη υποδομή φόρτισης Η/Ο κατόπιν 

αναζήτησης σε διάφορες ενδεδειγμένες πλατφόρμες αναζήτησης φορτιστών Η/Ο, όπως 

για παράδειγμα η πλατφόρμα της PlugShare και ο διαδραστικός χάρτης του European 

Alternative Fuels Observatory (EAFO). 

 

2.3 Τυπικά είδη φορτιστών Η/Ο 

Η επιλογή του κατάλληλου τύπου φορτιστή εξαρτάται κυρίως από το όχημα προς φόρτιση 

αλλά και από τον επιθυμητό χρόνο φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς των σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο μετριέται σε κιλοβάτ (kW) και σχετίζεται με την ταχύτητα με την οποία μπορεί να 

αναπληρωθεί η μπαταρία ενός Η/Ο. Σε γενικές γραμμές, ο χρόνος φόρτισης ισούται με τη 

χωρητικότητα της μπαταρίας σε κιλοβατώρες (kWh) διαιρούμενο με την ισχύ (σε kW) του 

σημείου επαναφόρτισης (για παράδειγμα, η πλήρης επαναφόρτιση ενός Η/Ο με μπαταρία 

χωρητικότητας 50 kWh, διαρκεί περίπου 5 ώρες με σημείο επαναφόρτισης 10 kW αλλά μόνο 

περίπου 1 ώρα με σημείο επαναφόρτισης 50 kW). Τονίζεται ότι εκτός από την ισχύ του 

σημείου επαναφόρτισης, σημαντικός παράγοντας για τον υπολογισμό της απαιτούμενης 

διάρκειας φόρτισης είναι και η ισχύς στην οποία επιτρέπει το σύστημα φόρτισης του 

εκάστοτε ηλεκτρικού οχήματος να γίνεται η φόρτιση. Για τις ανάγκες που καταγράφονται 

στο Δήμο Ανωγείων και με βάση σχετική έρευνα της αγοράς φορτιστών, στο πλαίσιο του 

ΣΦΗΟ χωροθετούνται οι ακόλουθοι τύποι φορτιστών: 

• Χαμηλής ισχύος Οικιακός AC 3.7-11 kW (πρωτεύον όχημα προς φόρτιση: Δίκυκλο 

δηλ. μοτοσυκλέτα, ποδήλατο, scooter).  

• Κανονικής ισχύος AC 2x22kW (πρωτεύον όχημα προς φόρτιση: Επιβατικό ΙΧ). 

Τοποθετείται κυρίως σε σημεία σχετικά μακράς διάρκειας φόρτισης (π.χ. σε χώρους 

στάθμευσης πόλων έλξης, εμπορικών κέντρων, κτλ.). Σε επίτοιχη τοποθέτηση 

προτιμάται σε κλειστούς χώρους στάθμευσης.  

• Ταχυφορτιστής υψηλής ισχύος DC 60 kW (πρωτεύον όχημα προς φόρτιση: Επιβατικό 

ΙΧ ή Βαρύ όχημα). Τοποθετείται κυρίως σε ζώνες απαίτησης μικρής διάρκειας 

φόρτισης (π.χ. σε πιάτσες ΕΔΧ ΤΑΞΙ, ζώνες συχνής διέλευσης οχημάτων π.χ. σε 

αυτοκινητόδρομους, τροφοδοσία, κτλ.).   

• Ταχυφορτιστής υψηλής ισχύος DC 120 kW (πρωτεύον όχημα προς φόρτιση: κυρίως 

Βαρύ όχημα). Τοποθετείται κυρίως σε ζώνες απαίτησης μικρής διάρκειας φόρτισης 

βαρέων οχημάτων (π.χ. τουριστικών λεωφορείων σε περιοχές βραχυχρόνιας 

στάθμευσης, τροφοδοσία, κτλ.). Προφανώς εξυπηρετεί και επιβατικά ΙΧ.  

 

Πίνακας 2. Τυπικά χαρακτηριστικά εξεταζόμενων φορτιστών. 

Φορτιστής 

Ισχύς 

υπο-

δομής 

(kW) 

Αριθμός 

ρευματοδοτών Είδος 

απαιτούμενης 

παροχής 

Τοποθέτηση 

Ενδεικτικές 

διαστάσεις 

(Μήκος x 

Πλάτος (Βάθος) 

x Ύψος) 

Εξυπηρετούμενα 

είδη οχημάτων 

AC DC 

AC 3.7-11 

kW 
3.7-11 4 - 

Χαμηλής Τάσης 

1Φ – 8/12 kVA 
Επιδαπέδιος 

0,20m x 0,20m x 

0,80m 

Μοτοσυκλέτα, 

scooter, ποδήλατο 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 
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Μέρος 
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Φορτιστής 

Ισχύς 

υπο-

δομής 

(kW) 

Αριθμός 

ρευματοδοτών Είδος 

απαιτούμενης 

παροχής 

Τοποθέτηση 

Ενδεικτικές 

διαστάσεις 

(Μήκος x 

Πλάτος (Βάθος) 

x Ύψος) 

Εξυπηρετούμενα 

είδη οχημάτων 

AC DC 

Κανονικής 

ισχύος AC 

2x22kW 

2x22 2x22kW - 
Χαμηλής τάσης 

3Φ – 25 kVA 

Επιδαπέδιος ή 

επίτοιχος 

Επιδαπέδιος: 

0,415m x 0,19m 

x 1,3m 

Επίτοιχος: 

0,374m x 0,2m x 

0,75m 

Επιβατικό ΙΧ  

(2 οχήματα σε 

σχετικά αργή 

φόρτιση) 

Υψηλής 

ισχύος DC 

60 kW 

60kW/ 

22kW 
1x22kW 1x60kW 

Υποσταθμός 

ΜΤ-ΧΤ 

3Φ – 85 kVA 

Επιδαπέδιος 

0,67m x 0,75m x 

1,8m 

 

Επιβατικό ΙΧ ή Βαρύ 

όχημα  

(1 σε γρήγορη 

φόρτιση και 1 σε 

σχετικά αργή 

φόρτιση) 

Υψηλής 

ισχύος DC 

120 kW 

120 0 

4x120kW 

(σειριακή 

φόρτιση) 

Υποσταθμός 

ΜΤ-ΧΤ 

3Φ – 125 kVA 

Επιδαπέδιος 

Τεμάχιο 1 

(power 

cabinet): 0,67m 

x 0,75m x 1,86m 

Τεμάχιο 2 

(terminal): 

0,99m x 0,3m x 

1,445m 

Επιβατικό ΙΧ ή Βαρύ 

όχημα  

(4 σε γρήγορη 

σειριακή φόρτιση) 

 

Κατασκευαστικά, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες τοποθέτησης ρευματοδοτών. Όμως μία 

σημαντική παράμετρος της συγκεκριμένης προδιαγραφής είναι η ορθολογική διέλευση 

καλωδιώσεων για ταυτόχρονη φόρτιση οχημάτων έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η 

διέλευση πεζών. Έτσι, στους περισσότερους φορτιστές το μέγιστο μήκος καλωδίου είναι 

περίπου 5 m. Λαμβάνοντας υπόψη τον συγκεκριμένο λειτουργικό παράγοντα στον 

σχεδιασμό δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης συνήθως οι ως άνω 

φορτιστές σχεδιάζονται, αντιστοίχως, με 4, 2, 2 και 4 ρευματοδότες. Τα βασικά τεχνικά 

χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων στο παρόν ΣΦΗΟ φορτιστών συνοψίζονται στον 

Πίνακας 2. 

 

2.4 Ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός θέσεων φόρτισης ανά κατηγορία 

οχήματος 

Στην κείμενη νομοθεσία, και πιο συγκεκριμένα στο Ν. 4710/2020, προσδιορίζεται ο ελάχιστος 

αριθμός θέσεων στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο, ως πληθυσμιακή αναλογία 1:1.000, ήτοι 

μία θέση στάθμευσης και φόρτισης Η/Ο ανά 1.000 κατοίκους. Με βάση το θεσμικό πλαίσιο, 

στον προαναφερόμενο περιορισμό λαμβάνεται υπόψη και η συνεισφορά των υφιστάμενων 

δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης. Συγκεκριμένα, με βάση την ερμηνευτική 

εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΜΕΕΑΠ/27808/206 «η πρόβλεψη για χωροθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον 

σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ανά χίλιους (1.000) κατοίκους του κατά περίπτωση Δήμου, 

σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ.1 α) του Ν. 4710/2020, αναφέρεται μόνο στους δημοσίως 

προσβάσιμους σταθμούς επαναφόρτισης Η/Ο που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσια 

έκταση (π.χ. σε δημόσιους δρόμους ή δημοτικούς χώρους στάθμευσης). Όλοι οι 

υφιστάμενοι, υπό ανάπτυξη και προγραμματισμένοι δημοσίως προσβάσιμοι σταθμοί 
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επαναφόρτισης Η/Ο, που αφορούν δημόσια έκταση μπορούν να ληφθούν υπόψη προς 

αυτή την υποχρέωση».  

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού (2011) ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου 

Ανωγείων είναι 2.379 κάτοικοι. Επομένως, θα πρέπει να χωροθετηθούν τουλάχιστον 3 νέες 

θέσεις επαναφόρτισης Η/Ο (στρογγυλοποίηση σε ακέραιο). Ο ελάχιστος αυτός αριθμός 

προκύπτει ως ποσοστό ποσοτικών δεδομένων που αφορούν την  υφιστάμενη κατάσταση 

της περιοχής παρέμβασης. Παρακάτω προσδιορίζεται ο ελάχιστος αριθμός θέσεων 

στάθμευσης/φόρτισης Η/Ο: 

• Ι.Χ. επιβατικά οχήματα: Ο ελάχιστος αριθμός θέσεων στάθμευσης και φόρτισης 

επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων δεν ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία και κατά συνέπεια 

προκύπτει συνεκδοχικά του ελάχιστου αριθμού θέσεων των λοιπών κατηγοριών και 

του συνολικού ελάχιστου αριθμού θέσεων στο επίπεδο του Δήμου.  

• Αστικά/δημοτικά λεωφορεία: Για τα αστικά/δημοτικά λεωφορεία δεν ορίζεται 

ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός θέσεων φόρτισης. 

• Τουριστικά λεωφορεία: Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός θέσεων 

στάθμευσης/φόρτισης τουριστικών λεωφορείων ορίζεται ως τουλάχιστον το 10% του 

συνόλου των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων ή, ενός 

(1) κατ’ ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. Κατά το στάδιο της καταγραφής 

εντοπίστηκε μία (1) θέση στάθμευσης επομένως η υποχρέωση του ΣΦΗΟ του Δήμου 

είναι η συμπερίληψη τουλάχιστον ενός (1) σημείου για την εξυπηρέτηση της εν λόγω 

κατηγορίας οχημάτων. 

• Οχήματα τροφοδοσίας: Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός θέσεων 

στάθμευσης/φόρτισης οχημάτων τροφοδοσίας ορίζεται ως τουλάχιστον το 10% του 

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

επαναφόρτισης Η/Ο. Κατά το 1ο Στάδιο του ΣΦΗΟ εντοπίστηκαν εφτά (7) θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης και κατά συνέπεια θα συμπεριληφθεί μία (1) θέση για την 

εξυπηρέτηση της κατηγορίας οχημάτων τροφοδοσίας. 

• Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ: Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός θέσεων στάθμευσης/ φόρτισης 

Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ ορίζεται ως μία (1) θέση Η/Ο ανά πέντε (5) υφιστάμενες θέσεις 

στάθμευσης. Αυτό ερμηνεύεται με δύο τρόπους, είτε το 20% των υφιστάμενων 

θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ στην περιοχή παρέμβασης, είτε το 20% των 

υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης Ε.Δ.Χ. – ΤΑΞΙ για κάθε πιάτσα με αριθμό θέσεων 

από πέντε και άνω. Στον Δήμο εντοπίστηκε μία (1) πιάτσα ΤΑΞΙ, οπότε θα 

συμπεριληφθεί μία (1) θέση για την εξυπηρέτηση της κατηγορίας ΕΔΧ-ΤΑΞΙ. 

• Οχήματα ΑμεΑ: Ο ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός θέσεων στάθμευσης/φόρτισης 

οχημάτων ΑμεΑ ορίζεται στο 2% κατ’ελάχιστον επί του συνόλου των προβλεπόμενων 

δημόσιων θέσεων ΑμεΑ. Κατά το 1ο Στάδιο του ΣΦΗΟ εντοπίστηκαν δύο (2) θέσεις 

στάθμευσης ΑμεΑ, οπότε σύμφωνα με τη νομοθεσία δεν προβλέπεται θέση 

φόρτισης. Εντούτοις για την εξυπηρέτηση οχημάτων ΑμεΑ θα συμπεριληφθεί μία (1) 

θέση φόρτισης. 

Ως προς τα ηλεκτρικά δίκυκλα οχήματα και ποδήλατα, τα οποία η Ερμηνευτική εγκύκλιος για 

την εφαρμογή των «Τεχνικών Οδηγιών για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.)» χαρακτηρίζει ως ειδικές κατηγορίες οχημάτων, δεν ορίζεται ελάχιστος αριθμός 

θέσεων στάθμευσης/φόρτισης.   
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2.5 Προδιαγραφές θέσεων στάθμευσης 

Σε κάθε υπό μελέτη σενάριο γίνεται χωροθέτηση τόσο των φορτιστών όσο και των συνοδών 

θέσεων στάθμευσης ανάλογα με το είδος του προβλεπόμενου οχήματος προς φόρτιση. Οι 

υιοθετούμενες προδιαγραφές θέσεων στάθμευσης είναι οι ακόλουθες: 

 

 

Εικόνα 1. Διάταξη θέσεων στάθμευσης επιβατικών ΙΧ, κανονικών και ΑΜΕΑ, σε κάθετη και παράλληλη 

στάθμευση ως προς το πεζοδρόμιο. 

 

• Επιβατικό ΙΧ (βλ. ΦΕΚ 2040Β/4.6.2019 και Εικόνα 1 στο παρόν):  

o Διαστάσεις 2 θέσεων σε κάθετη διευθέτηση ως προς το πεζοδρόμιο: 2,5m x 

5m 

o Διαστάσεις 2 θέσεων σε παράλληλη διευθέτηση ως προς το πεζοδρόμιο: 2,5 

x 5m 

• Απόσταση θέσεων στάθμευσης: 1,5m 

• Επιβατικό ΑΜΕΑ (βλ. ΦΕΚ 2040Β/4.6.2019 και Εικόνα 1 στο παρόν): 3,5m x 5m 

• Δίκυκλο-μοτοσυκλέτες: 1,3m x 2,8m 

• Δίκυκλο-ποδήλατα (ΦΕΚ 1053Β/14.04.2016): 0,6m x 2m 

• Λεωφορείο: 3m x 14m 

• Επιβατικό mini-bus ή φορτηγό: 3m x 9m 
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2.6 Εκτίμηση διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης στο Δήμο 

Επιπρόσθετα των παραπάνω, η πρόταση δικτύου επαναφόρτισης Η/Ο θα πρέπει να 

βασίζεται και στην εκτίμηση των αναμενόμενων αναγκών για επαναφόρτιση, δηλ. στην 

εκτιμώμενη διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Ανωγείων τα επόμενα χρόνια. 

Σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες ΣΦΗΟ (ΦΕΚ Β’ 4380/5.10.2020), τα σημεία 

επαναφόρτισης Η/Ο που θα προτείνονται θα πρέπει να εξυπηρετούν στο σύνολό τους 

(συμπεριλαμβανομένων και των ήδη υφιστάμενων/αναπτυσσόμενων δημοσίως 

προσβάσιμων σημείων σε δημόσια έκταση) τις ανάγκες φόρτισης όλων των κατηγοριών 

ηλεκτρικών οχημάτων για τα επόμενα πέντε (5) έτη. Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη εκτίμησης 

διείσδυσης Η/Ο στο Δήμο στον προαναφερόμενο χρονικό ορίζοντα.  

Η μεθοδολογία που ακολουθείται βασίζεται στην επεξεργασία ιστορικών δεδομένων της 

τελευταίας δεκαετίας, ως προς την ανανέωση του στόλου οχημάτων και, ακολούθως, στην 

προεκβολή του ρυθμού ανανέωσης τα επόμενα χρόνια. Για την εκτίμηση του ποσοστού Η/Ο 

επί των μελλοντικών εγγραφών νέων οχημάτων υιοθετείται το Σενάριο Α (Σενάριο 

Αναφοράς) του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893Β/31.12.2019).     

Βήματα μεθοδολογίας: 

• Επεξεργασία ιστορικών δεδομένων ανανέωσης στόλου οχημάτων και εξαγωγή της 

διαμέσου του ποσοστού ετήσιων νέων εγγραφών οχημάτων σε επίπεδο Νομού 

Ρεθύμνης (για το οποίο, υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

• Υποβιβασμός κλίμακας της ετήσιας μεταβολής στόλου οχημάτων σε επίπεδο Δήμου 

• Πρόβλεψη μελλοντικών νέων οχημάτων και ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο 

 

Εφαρμογή μεθοδολογίας 

Α) Επεξεργασία ιστορικών δεδομένων ανανέωσης στόλου οχημάτων στο Νομό Ρεθύμνης 

Αρχικά, αξιοποιούνται ιστορικά στοιχεία εγγραφών νέων οχημάτων σε επίπεδο Νομού 

Ρεθύμνης τα οποία βρίσκονται από την ΕΛΣΤΑΤ (δεν βρίσκονται απευθείας δεδομένα για τον 

Δήμο Ανωγείων από κάποια πηγή). Για τους διάφορους τύπους οχημάτων, τα στοιχεία αυτά 

παρατίθενται στον Πίνακας 3. Εν συνεχεία, για κάθε τύπο οχήματος και σε επίπεδο Νομού, 

υπολογίζεται το ετήσιο ποσοστό αύξησης νέων οχημάτων, και ακολούθως ο μέσος όρος 

και η διάμεσος του ποσοστού αύξησης. Τα αποτελέσματα για κάθε τύπο οχήματος 

ενδιαφέροντος παρουσιάζονται στον Πίνακας 4, Πίνακας 5, Πίνακας 6, Πίνακας 7, και 

Πίνακας 8. 

 

 

 

Πίνακας 3. Δεδομένα Επιβατικών ΙΧ, Επιβατικών ΔΧ, Φορτηγών, Λεωφορείων και Μοτοσυκλετών ΙΧ, 

σε κυκλοφορία, και ετήσιες νέες εγγραφές στον Νομό Ρεθύμνης. 

Έτος 

Επιβατικά ΙΧ 
 

Επιβατικά ΔΧ 
 

Φορτηγά ΙΧ 
 

Φορτηγά ΔΧ 
 

Λεωφορεία 
 

Μοτοσυκλέτες ΙΧ 
 

Οχήματα σε 

κυκλοφορία 

[Α] 

Νέα 

[Β] 

Οχήματα σε 

κυκλοφορία 
Νέα 

Οχήματα σε 

κυκλοφορία 
Νέα 

Οχήματα σε 

κυκλοφορία 
Νέα 

Οχήματα σε 

κυκλοφορία 
Νέα 

Οχήματα σε 

κυκλοφορία 
Νέα 

2010 31.514 977 124 1 17.685 264 205 0 105 0 15.522 686 
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2011 31.958 741 124 1 17.864 182 205 0 106 1 15.910 686 

2012 32.276 589 124 2 17.907 64 205 0 103 4 16.207 686 

2013 32.478 527 124 0 17.952 57 205 0 103 1 16.419 686 

2014 32.850 640 124 4 18.030 68 205 0 104 2 16.834 686 

2015 33.207 666 124 0 18.239 96 205 0 105 2 17.237 686 

2016 33.775 660 124 5 18.497 102 205 0 104 4 17.744 686 

2017 34.585 836 124 5 18.778 142 205 0 105 1 18.015 686 

2018 35.244 970 124 4 18.974 171 205 0 105 1 17.671 686 

2019 36.382 939 124 3 19.358 209 205 0 104 7 18.220 686 

2020 37.151 622 124 0 19.639 147 205 0 105 1 18.610 686 

 

Πίνακας 4. Ετήσια μεταβολή νέων Επιβατικών ΙΧ. 

Έτος 
Νέα Οχήματα 

[ΒΕΙΧ] 

Ετήσια αύξηση νέων οχημάτων  

[Γ] = Βj - Bj-1  

Όπου j: Έτος 

% ετήσιας αύξησης 

νέων οχημάτων 

[Δ] = Γj/Bj-1 

2010 977     

2011 741 -236 -24,16% 

2012 589 -152 -20,51% 

2013 527 -62 -10,53% 

2014 640 113 21,44% 

2015 666 26 4,06% 

2016 660 -6 -0,90% 

2017 836 176 26,67% 

2018 970 134 16,03% 

2019 939 -31 -3,20% 

2020 622 -317 -33,76% 

Μέσος Όρος     -2,49% 

Διάμεσος ΔΕΙΧ     -2,05% 

 

Πίνακας 5. Ετήσια μεταβολή νέων Επιβατικών ΔΧ. 

Έτος 
Νέα Οχήματα 

[ΒΕΔΧ] 

Ετήσια αύξηση νέων οχημάτων  

[Γ] = Βj - Bj-1  

Όπου j: Έτος 

% ετήσιας αύξησης 

νέων οχημάτων 

[Δ] = Γj/Bj-1 

2010 1     

2011 1 0 0,00% 

2012 2 1 100,00% 

2013 0 -2 -100,00% 

2014 4 4 0,00% 

2015 0 -4 -100,00% 

2016 5 5 0,00% 

2017 5 0 0,00% 

2018 4 -1 -20,00% 
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Έτος 
Νέα Οχήματα 

[ΒΕΔΧ] 

Ετήσια αύξηση νέων οχημάτων  

[Γ] = Βj - Bj-1  

Όπου j: Έτος 

% ετήσιας αύξησης 

νέων οχημάτων 

[Δ] = Γj/Bj-1 

2019 3 -1 -25,00% 

2020 0 -3 -100,00% 

Μέσος Όρος     -24,50% 

Διάμεσος ΔΕΔΧ     -10,00% 

 

Πίνακας 6. Ετήσια μεταβολή νέων Φορτηγών. 

Έτος 
Νέα Οχήματα 

[ΒΦ] 

Ετήσια αύξηση νέων οχημάτων  

[Γ] = Βj - Bj-1  

Όπου j: Έτος 

% ετήσιας αύξησης 

νέων οχημάτων 

[Δ] = Γj/Bj-1 

2010 264     

2011 182 -82 -31,06% 

2012 64 -118 -64,84% 

2013 57 -7 -10,94% 

2014 68 11 19,30% 

2015 96 28 41,18% 

2016 102 6 6,25% 

2017 142 40 39,22% 

2018 171 29 20,42% 

2019 209 38 22,22% 

2020 147 -62 -29,67% 

Μέσος Όρος     1,21% 

Διάμεσος ΔΦ     12,77% 

 

Πίνακας 7. Ετήσια μεταβολή νέων Λεωφορείων. 

Έτος 
Νέα Οχήματα 

[ΒΛ] 

Ετήσια αύξηση νέων οχημάτων  

[Γ] = Βj - Bj-1  

Όπου j: Έτος 

% ετήσιας αύξησης 

νέων οχημάτων 

[Δ] = Γj/Bj-1 

2010 0     

2011 1 1 0,00% 

2012 4 3 300,00% 

2013 1 -3 -75,00% 

2014 2 1 100,00% 

2015 2 0 0,00% 

2016 4 2 100,00% 

2017 1 -3 -75,00% 

2018 1 0 0,00% 

2019 7 6 600,00% 

2020 1 -6 -85,71% 

Μέσος Όρος     86,43% 

Διάμεσος ΔΛ     0,00% 
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Πίνακας 8. Ετήσια μεταβολή νέων Δίκυκλων οχημάτων (μοτοσυκλέτες). 

Έτος 
Νέα Οχήματα 

[ΒΔΙΚ] 

Ετήσια αύξηση νέων οχημάτων  

[Γ] = Βj - Bj-1  

Όπου j: Έτος 

% ετήσιας αύξησης 

νέων οχημάτων 

[Δ] = Γj/Bj-1 

2010 686     

2011 499 -187 -27,26% 

2012 439 -60 -12,02% 

2013 414 -25 -5,69% 

2014 496 82 19,81% 

2015 504 8 1,61% 

2016 562 58 11,51% 

2017 432 -130 -23,13% 

2018 590 158 36,57% 

2019 646 56 9,49% 

2020 447 -199 -30,80% 

Μέσος Όρος     -1,99% 

Διάμεσος ΔΔΙΚ     -2,04% 

 

Β) Υποβιβασμός κλίμακας 

Ο υποβιβασμός κλίμακας στοχεύει στην αναγωγή των νέων οχημάτων των τελευταίων ετών 

από την κλίμακα του Νομού Ρεθύμνης σε τοπικό επίπεδο στο Δήμο Ανωγείων. Η αναγωγή 

βασίζεται στο ποσοστό του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Ανωγείων ως προς το Νομό 

Ρεθύμνης. Από διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη 

απογραφή (2011) ο μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ανωγείων είναι 2.379 κάτοικοι, ενώ του 

Νομού Ρεθύμνης είναι 85.609. Συνεπώς, ο πληθυσμός του Δήμου Ανωγείων αντιστοιχεί στο 

2,78% του Νομού Ρεθύμνης.  

 

Γ) Πρόβλεψη νέων οχημάτων και ηλεκτρικών οχημάτων (διείσδυση Η/Ο) στο Δήμο 

Βάση της εν λόγω πρόβλεψης αποτελεί η εφαρμογή του ιστορικού δεδομένου ετήσιας 

αύξησης νέων οχημάτων, με όρους της διαμέσου Δ του ποσοστού ετήσιας αύξησης, για 

κάθε τύπο οχημάτων τα επόμενα χρόνια. Η εφαρμογή του ποσοστού ετήσιας αύξησης 

εφαρμόζεται για κάθε έτος έως το 2030 (έτος στόχου του ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 4893Β/31.12.2019), 

ξεκινώντας με έτος βάσης το 2020 από τα παραπάνω δεδομένα στον Πίνακας 4, Πίνακας 5, 

Πίνακας 6, Πίνακας 7 και Πίνακας 8. Συγκεκριμένα, για κάθε εξεταζόμενο τύπο οχήματος, ο 

εκτιμώμενος αριθμός νέων οχημάτων στο στόλο προκύπτει ως εξής:  

Αριθμός οχημάτων έτους j=Αριθμός οχημάτων έτους j-1 * (1+Δ) (όπου Δ: Διάμεσος 

ποσοστού ετήσιας αύξησης της προηγούμενης δεκαετίας) 

Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης νέων οχημάτων όλων των τύπων (όχι μόνο ηλεκτρικών) 

στο Δήμο παρατίθενται στον Πίνακας 9.  

Τελικά, η εκτίμηση του αριθμού νέων Η/Ο ετησίως στο Δήμο Ανωγείων (ετήσια διείσδυση) 

προκύπτει με βάση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ, ΦΕΚ 

4893Β/31.12.2019). Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ προβλέπεται συγκεκριμένη διείσδυση Η/Ο ετησίως 

στον ορίζοντα του 2030 με όρους % Η/Ο επί των νέων εγγραφών οχημάτων ετησίως 
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(σημειώνεται ότι λαμβάνεται το Σενάριο Α-Σενάριο Αναφοράς διείσδυσης Η/Ο από το ΕΣΕΚ). 

Συνεπώς, η πρόβλεψη της διείσδυσης Η/Ο για το Δήμο Ανωγείων προκύπτει από την 

εφαρμογή του % διείσδυσης Η/Ο από το ΕΣΕΚ στις εκτιμώμενες νέες εγγραφές οχημάτων του 

Πίνακας 9. Η πρόβλεψη διείσδυσης για κάθε εξεταζόμενο τύπο οχήματος παρατίθεται στον 

Πίνακας 10, όπου με Πράσινο χρώμα προσημειώνονται τα επόμενα 5 έτη, στη διάρκεια των 

οποίων η εκτιμώμενη ανάγκη φόρτισης θα πρέπει να καλύπτεται από την προτεινόμενη 

υποδομή ΣΦΗΟ. Ο σωρευτικός εκτιμώμενος αριθμός Η/Ο (ηλεκτρικά οχήματα σε 

κυκλοφορία) ανά έτος παρουσιάζεται στον Πίνακας 11, με την ίδια προσημείωση (Πράσινο 

χρώμα) των ετών ενδιαφέροντος από την έναρξη υλοποίησης του ΣΦΗΟ.   

Οι αναμενόμενες ανάγκες φόρτισης δηλ. ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός φορτιστών για 

την εξυπηρέτηση των Η/Ο του στόλου προκύπτει καταρχήν από την εκτίμηση της 

δυναμικότητας του ενός φορτιστή που αντιστοιχεί σε κάθε τύπο οχήματος. Η δυναμικότητα 

του κάθε τύπου φορτιστή υπολογίζεται με βάση τον ρυθμό φόρτισης λαμβάνοντας υπόψη 

μία τυπική χωρητικότητα του ενσωματωμένου συσσωρευτή του οχήματος. Ο υπολογισμός 

της δυναμικότητας του κάθε φορτιστή που εξετάζεται στο παρόν ΣΦΗΟ (βλ. Πίνακας 2) 

παρουσιάζεται στον Πίνακας 12. Τέλος, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός θέσεων 

φόρτισης προκύπτει από τον λόγο του πλήθους οχημάτων σε κυκλοφορία προς τον αριθμό 

φορτίσεων ημερησίως (δυναμικότητα) για κάθε έτος την επόμενη 5ετία. Στον Πίνακας 13 

παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός θέσεων φόρτισης, στη 

βάση του οποίου δομούνται τα σενάρια θέσεων φόρτισης στη συνέχεια.  

 

Πίνακας 9. Προβλεπόμενες νέες εγγραφές οχημάτων όλων των τύπων στο Δήμο Ανωγείων. 

Έτος Επιβατικά ΙΧ Επιβατικά ΔΧ Φορτηγά Λεωφορεία Δίκυκλα 

2020 27 0 10 0 13 

2021 28 0 11 0 13 

2022 29 0 12 0 13 

2023 30 0 14 0 13 

2024 31 0 16 0 13 

2025 32 0 18 0 13 

2026 33 0 20 0 13 

2027 34 0 23 0 13 

2028 35 0 26 0 13 

2029 36 0 29 0 13 

2030 37 0 33 0 13 

 

Πίνακας 10. Προβλεπόμενες νέες εγγραφές ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Ανωγείων. 

Έτος 

Επιβατικά 

ΙΧ 

(Πιν.11-

ΕΙΧ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Επιβατικά 

ΔΧ 

(Πιν.11-

ΕΔΧ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Φορτηγά 

(Πιν.11-

Φ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Λεωφορεία 

(Πιν.11-

Λ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Δίκυκλα 

(Πιν.11-

ΔΙΚ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

% 

διείσδυσης 

Η/Ο ΕΣΕΚ - 

Σενάριο 

Αναφοράς 

ΔΙΕΙΣΔ 

2020 0 0 0 0 0 0,90% 

2021 1 0 0 0 0 2,51% 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  15 

 

 

Έτος 

Επιβατικά 

ΙΧ 

(Πιν.11-

ΕΙΧ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Επιβατικά 

ΔΧ 

(Πιν.11-

ΕΔΧ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Φορτηγά 

(Πιν.11-

Φ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Λεωφορεία 

(Πιν.11-

Λ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

Δίκυκλα 

(Πιν.11-

ΔΙΚ)j*ΔΙΕΙΣΔj 

% 

διείσδυσης 

Η/Ο ΕΣΕΚ - 

Σενάριο 

Αναφοράς 

ΔΙΕΙΣΔ 

2022 1 0 1 0 1 4,64% 

2023 2 0 1 0 1 6,45% 

2024 3 0 1 0 1 8,65% 

2025 3 0 2 0 1 10,82% 

2026 4 0 3 0 2 13,02% 

2027 5 0 3 0 2 15,19% 

2028 6 0 5 0 2 17,72% 

2029 7 0 6 0 3 20,68% 

2030 9 0 8 0 3 24,12% 

 

Πίνακας 11. Προβλεπόμενος αριθμός ηλεκτρικών οχημάτων σε κυκλοφορία στο Δήμο Ανωγείων. 

Έτος 
Επιβατικά ΙΧ 

ΣΩΡΕΙΧ 

Επιβατικά ΔΧ 

ΣΩΡΕΔΧ 

Φορτηγά 

ΣΩΡΦ 

Λεωφορεία 

ΣΩΡΛ 

Δίκυκλα 

ΣΩΡΔΙΚ 

2021 1 0 0 0 0 

2022 2 0 1 0 1 

2023 4 0 2 0 2 

2024 7 0 3 0 3 

2025 10 0 5 0 4 

2026 14 0 8 0 6 

2027 19 0 11 0 8 

2028 25 0 16 0 10 

2029 32 0 22 0 13 

2030 41 0 30 0 16 

 

Πίνακας 12. Δυναμικότητα ανά τύπο φορτιστή. 

Όχημα 

Ισχύς 

σημείου 

φόρτισης 

(kW) (βλ. 

Πίνακας 2) 

[Ρ] 

Τυπική 

Χωρητικότητα 

Συσσωρευτή 

(kWh) 

[ΧΩΡ] 

Διάρκεια 

πλήρους 

φόρτισης (h) 

[Ω-

ΦΟΡ]=[ΧΩΡ]/[Ρ] 

Ρυθμός 

φόρτιση

ς 

(kWh/h) 

[ΧΩΡ]/[Ω

-ΦΟΡ] 

Αριθμός 

πλήρων 

φορτίσεων 

ημερησίως 

[ΑΡΙΘ-

ΦΟΡ]=24/[Ω-

ΦΟΡ] 

Δίκυκλο 1,80 6,50 3,61 1,80 7 

Επιβατικό 

ΙΧ 11,00 45,00 4,09 11,00 6 

ΕΔΧ ΤΑΞΙ 60,00 45,00 0,75 60,00 32 
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Όχημα 

Ισχύς 

σημείου 

φόρτισης 

(kW) (βλ. 

Πίνακας 2) 

[Ρ] 

Τυπική 

Χωρητικότητα 

Συσσωρευτή 

(kWh) 

[ΧΩΡ] 

Διάρκεια 

πλήρους 

φόρτισης (h) 

[Ω-

ΦΟΡ]=[ΧΩΡ]/[Ρ] 

Ρυθμός 

φόρτιση

ς 

(kWh/h) 

[ΧΩΡ]/[Ω

-ΦΟΡ] 

Αριθμός 

πλήρων 

φορτίσεων 

ημερησίως 

[ΑΡΙΘ-

ΦΟΡ]=24/[Ω-

ΦΟΡ] 

Βαρύ 

όχημα 120,00 250,00 2,08 120,00 12 

Λεωφορείο 120,00 300,00 2,50 120,00 10 

 

Πίνακας 13. Εκτιμώμενος ελάχιστος αριθμός θέσεων φόρτισης Η/Ο την επόμενη 5ετία. 

Έτος 

Επιβατικά ΙΧ 

[ΣΩΡΕΙΧ,j]/[ΑΡΙΘ 

-ΦΟΡ] 

Επιβατικά ΔΧ 

[ΣΩΡΕΔΧ,j]/[ΑΡΙΘ

-ΦΟΡ] 

Φορτηγά 

[ΣΩΡΦ,j]/[ΑΡΙΘ

-ΦΟΡ] 

Λεωφορεία 

[ΣΩΡΛ,j]/[ΑΡΙΘ

-ΦΟΡ] 

Δίκυκλα 

[ΣΩΡΔΙΚ,j]/[ΑΡΙΘ

-ΦΟΡ] 

2023 1 0 1 0 1 

2024 2 0 1 0 1 

2025 2 0 1 0 1 

2026 3 0 1 0 1 

2027 4 0 1 0 2 

 

Επιπλέον, για το Δήμο Ανωγείων καταγράφονται στο παρόν τα εξής στοιχεία: 

• Το Πρόγραμμα ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520 "Προκήρυξη της δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»" (ΦΕΚ 3323/Β/07.08.2020) δημιουργεί σημαντικά κίνητρα στην αγορά 

ηλεκτρικών επιβατικών, δίκυκλων, τρικύκλων και ποδηλάτων. 

• Ο Δήμος Ανωγείων αξιοποιεί Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες, όπως είναι το Σύμφωνο 

των Δημάρχων στο οποίο συμμετέχει ως υπογράφων, ενώ παρακολουθεί και αντλεί 

υποστήριξη σε θέματα χάραξης πολιτικών για την αειφόρο ενέργεια από το 

ευρωπαϊκό έργο «Adding to SEAP – more participants, more content across Europe 

SEAP-PLUS» (SEAP-PLUS). 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω αναλύσεις, οι πρωτεύοντες τύποι οχημάτων που το 

ΣΦΗΟ θα πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα φόρτισής τους είναι: 

• Επιβατικά ΙΧ 

• Δίκυκλα (μοτοσυκλέτες, scooter, ποδήλατα) 

• Βαρέα οχήματα τροφοδοσίας (φορτηγά, ημι-φορτηγά) και μεταφοράς πολιτών 

(Λεωφορεία, mini-bus, κτλ.) 

• Επιβατικά ΕΔΧ ΤΑΞΙ 

• Επιβατικά ΑΜΕΑ 

 

3 Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

Στόχος του ΣΦΗΟ είναι η ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για 

την βέλτιστη χωροθέτηση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε επίπεδο Δήμου. 
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Πρόκειται για ένα πρόβλημα πολυκριτηριακής βελτιστοποίησης για την επίλυση του οποίου 

συνδυάζονται δύο βασικά επίπεδα πληροφορίας, αυτό της προσφορότητας και της 

καταλληλότητας των υπο-περιοχών (βλ. Εικόνα 2): 

• Η προσφορότητα αναφέρεται στις εκτιμώμενες ανάγκες για εγκατάσταση φορτιστών 

ηλεκτρικών οχημάτων, με άλλα λόγια, τη ζήτηση για επαναφόρτιση Η/Ο. Έτσι, ως 

«προσφορότερη» νοείται μια περιοχή/ζώνη, η οποία σε σχέση με άλλη/άλλες, 

αναμένεται να έχει μεγαλύτερες ανάγκες για επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. 

• Η καταλληλότητα αφορά υφιστάμενες θέσεις στάθμευσης, και αναφέρεται σε 

δεδομένα, όπως το πλάτος του πεζοδρομίου και του οδοστρώματος, η κλίση του 

δρόμου, αλλά και η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η εγγύτητα σε αρχαιολογικό 

χώρο/προστατευόμενη περιοχή, που επηρεάζουν το αν επιτρέπεται/ενδείκνυται η 

εγκατάσταση φορτιστών Η/Ο. 

 

Εικόνα 2. Διαγραμματική απεικόνιση της μεθοδολογικής πορείας για την τεκμηριωμένη χωροθέτηση 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. 

 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τη βαθμονόμηση 

της προσφορότητας των επιμέρους υπο-περιοχών του Δήμου Ανωγείων. Τα βήματα που 

ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: 

1. Διακριτοποίηση της περιοχής παρέμβασης σε υπο-περιοχές κατάλληλης κλίμακας 

2. Ανάπτυξη συνάρτηση προσφορότητας 

3. Επιλογή κριτηρίων προσφορότητας 

4. Ορισμός των συντελεστών βαρύτητας για τα κριτήρια προσφορότητας  

5. Βαθμονόμηση της προσφορότητας των υπο-περιοχών μέσω της συνάρτησης 

προσφορότητας  

6. Χαρτογράφηση της προσφορότητας των υπο-περιοχών  

Στις ακόλουθες ενότητες, παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η μεθοδολογία που εφαρμόστηκε 

με σκοπό την τεκμηριωμένη χαρτογράφηση της προσφορότητας των υπο-περιοχών του 

Δήμου για εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων. 
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3.1 Διακριτοποίηση περιοχής μελέτης σε υπο-περιοχές 

Ο εντοπισμός πρόσφορων υπο-περιοχών για χωροθέτηση σταθμών φόρτισης Η/Ο 

προϋποθέτει τη διακριτοποίηση της περιοχής παρέμβασης σε υπο-περιοχές. Ακολουθείται η 

μέθοδος του ψηφιδωτού μοντέλου (tiles method). Το ψηφιδωτό μοντέλο1 χωρικών 

δεδομένων βασίζεται στη διακριτοποίηση του χώρου σε ψηφίδες (tiles), οι οποίες συνήθως 

είναι τετραγωνικού σχήματος. Η κάθε ψηφίδα λειτουργεί ως ένα υπολογιστικο κελί, δηλαδή 

ενέχει την δυνατότητα αποθήκευσης αριθμητικής τιμής η οποία της αποδίδεται ή 

υπολογίζεται βάσει κάποιου αλγόριθμου. Η τιμή αυτή αποτελεί χωρικό δεδομένο, δεδομένου 

πως η θέση της ψηφίδας στο γεωγραφικό χωρό είναι ορισμένη. Η προσέγγιση λαμβάνει 

υπόψη τον χαρακτήρα του Δήμου Ανωγείων που είναι διττός: Πρόκειται για έναν Δήμο με 

δύο οικισμούς (Ανώγεια, Σίσαρχα) τα οποία περιβάλλονται από αγροτικού χαρακτήρα 

περιοχές και περιοχές με ορεινό ανάγλυφο. Οι πόλοι έλξης και τα σημεία ενδιαφέροντος 

βρίσκονται στην πλειονότητα τους στον οικισμό των Ανωγείων όπου οι πυκνότητες 

(πληθυσμού, δόμησης, και λειτουργιών) είναι αντίστοιχα οι μεγαλύτερες στο Δήμο. Ο Δήμος 

διοικητικά αποτελείται από μία (1) Δημοτική Ενότητα, η οποία με τη σειρά της συγκροτεί και 

τη μοναδική Δημοτική Κοινότητα.  

Ο χαρακτήρας αυτός του Δήμου οδήγησε στην θεώρηση ομοιόμορφου ψηφιδωτού 

πλέγματος εξαγωνικών κυψελών (βλ. Εικόνα 3) δηλ. σταθερής επιφάνειας σε όλη την 

επικράτεια. Η διακριτοποίηση της περιοχής παρέμβασης στις εν λόγω υπο-περιοχές έγινε με 

γνώμονα την αξιολόγηση των κριτηρίων που αυτές περιλαμβάνουν (π.χ. πληθυσμός, 

πλήθος σημείων ενδιαφέροντος κτλ., βλ. Ενότητα 3.3) καθώς τα εν λόγω μεγέθη 

παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις, στις διάφορες υπο-περιοχές του Δήμου.     

Σημαντική παράμετρος για τη δημιουργία του ψηφιδωτού μοντέλου είναι ο ορισμός του 

κατάλληλου –προς τους σκοπούς της ανάλυσης- μεγέθους των ψηφίδων. Σε περιπτώσεις 

που το πλέγμα περιλαμβάνει αστικές/οικιστικές περιοχές και  το αντικείμενο της μελέτης 

σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με μετακίνηση πεζών, είναι ευρέως διαδεδομένη η υιοθέτηση της 

κλίμακας της «περπατίσιμης» απόστασης (“walking distance”), η οποία προσδιορίζεται σε 

έως 600 μέτρα. Όσον αφορά τα ΣΦΗΟ, η «περπατίσιμη» απόσταση έχει σημασία καθώς η 

απόσταση που χωρίζει τον εν δυνάμει χρήστη σταθμών φόρτισης Η/Ο από τον εκάστοτε 

φορτιστή επηρεάζει θεωρητικά την πρόθεσή του να τον χρησιμοποιήσει (υποθέτοντας πως 

ο χρήστης θα πρέπει αφού σταθμεύσει το όχημά του προς φόρτιση, να επιστρέψει πεζός 

στο σημείο αφετηρίας/αναφοράς και στη συνέχεια, αφού το όχημα φορτίσει, να επιστρέψει 

πεζός για να το μετακινήσει). Στο πλαίσιο υπολογισμού και χαρτογράφησης της 

προσφορότητας στην επικράτεια του Δήμου, όπως εξ’άλλου και στη μελέτη οποιουδήποτε 

φαινομένου, η διακριτοποίηση της περιοχής παρέμβασης σε πυκνό ψηφιδωτό πλέγμα 

(μικρό μέγεθος ψηφίδων) βελτιώνει την ακρίβεια των αποτελεσμάτων. 

 

 

1 Χ. Χαλκιάς (2015), Γεωγραφική Ανάλυση με την αξιοποίηση της Γεωπληροφορικής, ISBN: 978-960-

603-453-4.   
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Εικόνα 3. Διακριτοποίηση του Δήμου Ανωγείων με την εφαρμογή ομοιόμορφου ψηφιδωτού 

πλέγματος (με επιφάνεια ψηφίδας 5.755 m2). 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες (κριτήρια προσφορότητας) που πρέπει να 

περιλαμβάνει κάθε ψηφίδα, ώστε η μεταξύ τους σύγκριση να είναι ορθολογική, αλλά και τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης (εμβαδόν, και σχήμα), η επιφάνεια 

κάθε ψηφίδας του πλέγματος ορίστηκε στα 5.755 m2. Η ακτίνα (ή πλευρά), κάθε εξαγωνικού 

στοιχείου του πλέγματος λαμβάνεται ίση με 47m.   

Η διαδικασία διακριτοποίησης της περιοχής μελέτης πραγματοποιήθηκε στο ελευθέρα 

διαθέσιμο λογισμικό Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων, QGIS , το οποίο άλλωστε 

χρησιμοποιήθηκε και στο 1ο Στάδιο του ΣΦΗΟ Δήμου Ανωγείων για την χαρτογράφηση της 

περιοχής μελέτης. Οι υπο-περιοχές που προέκυψαν (ψηφίδες) αποτελούν διακριτές χωρικές 

οντότητες οι οποίες μπορούν να εμπεριέχουν ποσοτική (και ποιοτική) πληροφορία. Έτσι μετά 

τη δημιουργία τους, υπολογίστηκαν για την κάθε μια υπο-περιοχή πρώτα, οι τιμές των 

κριτηρίων προσφορότητας και μετά βάσει αυτών, η τιμή της προσφορότητας.  

 

3.2 Συνάρτηση προσφορότητας 

Η συνάρτηση προσφορότητας αναπτύχθηκε για την βαθμονόμηση των υπο-περιοχών του 

Δήμου Ανωγείων ως προς την προσφορότητά τους για εγκατάσταση φορτιστών Η/Ο. 

Πρόκειται για μία διαδικασία αξιολόγησης της ζήτησης που αναμένεται στις επιμέρους 

περιοχές του Δήμου για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων μέσω κριτηρίων προσφορότητας. 

Σε κάθε υπο-περιοχή υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης προσφορότητας (συνεκδοχικά, η 

«προσφορότητα»), η οποία ορίζεται ως το σταθμισμένο (weighted) άθροισμα των 
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κανονικοποιημένων (normalized) τιμών των επιμέρους κριτηρίων. Όσο μεγαλύτερη είναι η 

τιμή προσφορότητας (𝑤𝑓𝑖), τόσο πιο πρόσφορη είναι η αντίστοιχη υπο-περιοχή για την 

εγκατάσταση σταθμού φόρτισης Η/Ο.  

Έτσι, για κάθε υπό-περιοχή i, η τιμή προσφορότητας υπολογίζεται ως ακολούθως: 

𝑤𝑓𝑖 = ∑ 𝑎𝑘 ∗ 𝐹𝑘,𝑖
𝑃
𝑘=1      (1) 

Όπου: 

𝑤𝑓𝑖 είναι η τιμή προσφορότητας της  υπο-περιοχής i 

k είναι αριθμός ταυτοποίησης των κριτηρίων προσφορότητας 

P είναι ο συνολικός αριθμός των κριτηρίων προσφορότητας που λαμβάνονται 

υπόψη στη συνάρτηση 

𝑎𝑘 είναι ένας συντελεστής βαρύτητας για κάθε κριτήριο k, που υποδηλώνει τον βαθμό 

ισχύος του κάθε κριτηρίου σε σύγκριση με τα υπόλοιπα. 

𝐹𝑘,𝑖 είναι η τιμή της συνάρτησης κριτήριου k στην υπο-περιοχή i 

Η 𝐹𝑘,𝑖 υπολογίζεται ως εξής: 

• Όταν η σχέση κριτηρίου – προσφορότητας είναι θετική (δηλαδή, η προσφορότητα 

εκτιμάται να είναι μεγαλύτερη εκεί όπου το κριτήριο λαμβάνει υψηλότερες τιμές), τότε 

𝐹𝑘,𝑖 =
𝑓𝑘,𝑖

𝑓𝑘,𝑚𝑎𝑥
  

• Όταν η σχέση κριτηρίου – προσφορότητας είναι αρνητική (δηλαδή, η προσφορότητα 

εκτιμάται να είναι μεγαλύτερη εκεί όπου το κριτήριο λαμβάνει χαμηλότερες τιμές), τότε 

𝐹𝑘,𝑖 = 1 −
𝑓𝑘,𝑖

𝑓𝑘,𝑚𝑎𝑥
  

Όπου: 

𝑓𝑘,𝑖  η τιμή του κριτηρίου k στην υπο-περιοχή i,  

𝑓𝑘,𝑚𝑎𝑥 είναι η μέγιστη τιμή του κριτηρίου 𝑓𝑘,𝑖 στο σύνολο των κελιών  

Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για τη βαθμονόμηση της προσφορότητας των υπο-περιοχών 

του Δήμου είναι τέσσερα και παρουσιάζονται στην Ενότητα 3.3.  

 

3.3 Κριτήρια προσφορότητας 

Ως κριτήρια προσφορότητας νοούνται οι παράγοντες που φέρονται να επηρεάζουν (θετικά 

ή αρνητικά) το μέγεθος των αναγκών μιας περιοχής για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης 

Η/Ο. Οι παράγοντες αυτοί (οφείλουν να) είναι  ποσοτικοποιήσιμοι και η τιμή τους 

υποδηλώνει ενδεχόμενη αυξημένη, ή αντίθετα μειωμένη, ζήτηση για επαναφόρτιση Η/Ο  σε 

μια περιοχή σε σύγκριση με μια άλλη.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά του Δήμου Ανωγείων (αγροτικός δήμος, με 

ένα σημαντικό αστικό κέντρο, κ.α.), όπως αυτά αναδείχθηκαν κατά το 1ο Στάδιο του ΣΦΗΟ, 

επιλέχθηκαν τέσσερα (4) κριτήρια για την αξιολόγηση της προσφορότητας των υπο-

περιοχών του Δήμου (εξαγωνικές ψηφίδες). Τα κριτήρια αυτά αντιπροσωπεύουν 

πολεοδομικά, κοινωνικο-δημογραφικά, κ.a. δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν, 
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καταγράφηκαν, και χαρτογραφήθηκαν στα πλαίσια της ανάλυσης της υφιστάμενης 

κατάστασης και χαρτογράφησης της περιοχής παρέμβασης (Παραδοτέο Π.1α). 

Τα επιλεγμένα κριτήρια προσφορότητας για το Δήμο Ανωγείων είναι τα ακόλουθα: 

• Πληθυσμός ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας (f1). Είναι μια λογική υπόθεση το ότι 

στις υπο-περιοχές που παρουσιάζουν μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού (ανά 

δομημένη επιφάνεια), η ζήτηση για φορτιστές Η/Ο θα είναι μεγαλύτερη. Το εν λόγω 

κριτήριο υποδεικνύεται έμμεσα από την ίδια τη νομοθεσία, και συγκεκριμένα στο 

άρθρο 5 παρ. 1 της Υ.Α. «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών 

Οχημάτων Σ.Φ.Η.Ο.», όπου γίνεται αναφορά στις «πυκνοδομημένες αστικές 

περιοχές» ως περιοχές στις οποίες θα πρέπει ιδιαιτέρως να χωροθετούνται φορτιστές 

για Ι.Χ. επιβατικά Η/Ο. 

Για τον υπολογισμό του εν λόγω κριτηρίου, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία της 

Απογραφής Πληθυσμού 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

• Συγκέντρωση δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσιών (f2). Οι δημόσιου χαρακτήρα 

υπηρεσίες (δημόσιες/δημοτικές υπηρεσίες, π.χ. Δημαρχείο, ΚΕΠ, Κέντρο Υγείας κτλ.) 

εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες σημαντικού αριθμού πολίτων -κυρίως 

κατοίκων- που τις επισκέπτονται για αυτό το λόγο, και απασχολούν και αντίστοιχο 

αριθμό εργαζομένων. Συνεπώς, στις υπο-περιοχές που βρίσκονται οι υπηρεσίες 

αυτές οι ανάγκες για επαναφόρτιση Η/Ο αναμένεται να είναι αυξημένες. 

Για τον υπολογισμό του εν λόγω κριτηρίου, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που 

καταγράφηκαν και χαρτογραφήθηκαν στο 1ο Στάδιο του Σ.Φ.Η.Ο. του Δήμου 

Ανωγείων. 

• Συγκέντρωση πόλων έλξης (αξιοθέατα, χώροι αναψυχής, πολιτισμού, κτλ.) (f3). 

Κατά το 1ο Στάδιο του ΣΦΗΟ έγινε ενδελεχής καταγραφή πάσης φύσεως αξιοθέατων 

και σημείων ενδιαφέροντος εν γένει που αποτελούν πόλους έλξης για τους κατοίκους, 

εργαζομένους ή επισκέπτες του Δήμου όπως οι χώροι πολιτισμού και τα μνημεία, οι 

χώροι αθλητισμού, κτλ. Τα σημεία αυτά παρουσιάζουν υψηλή επισκεψιμότητα και 

αυξάνουν τις ανάγκες για επαναφόρτιση στις υπο-περιοχές που βρίσκονται.  

• Συγκέντρωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (f4). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δήμου 

(νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια/λύκεια) συγκεντρώνουν καθημερινά υψηλό 

αριθμό κατοίκων (εργαζόμενοι, γονείς, κτλ.). Οι ανάγκες για επαναφόρτιση Η/Ο 

αναμένεται να είναι αυξημένες στις υπο-περιοχές που περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 

των εν λόγω δομών.  

 

Ο Πίνακας 14 παρουσιάζει συνοπτικά τα τέσσερα κριτήρια προσφορότητας που 

επιλέχθηκαν για τη βαθμονόμηση της προσφότητας των υπο-περιοχών του Δήμου 

Ανωγείων για εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο.  
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Πίνακας 14. Κριτήρια προσφορότητας του ΣΦΗΟ Δήμου Ανωγείων. 

Κριτήρια 

Προσφορότητας 

Τρόπος μέτρησης* Σχέση  με 

προσφο-

ρότητα 

Κατηγορία 

κριτηρίου 

Επίπεδο Δήμου 

f1 

Πληθυσμός ανά 

μονάδα 

δομημένης 

επιφάνειας 

Αριθμός μόνιμου πληθυσμού ανά δομημένη 

επιφάνεια εντός της υπο-περιοχής (ψηφίδας) 
Θετική 

Κοινωνικο-

δημογραφικό 

f2 

Συγκέντρωση 

δημόσιου 

χαρακτήρα 

υπηρεσιών 

Αριθμός δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσιών 

(σημεία) εντός της υπο-περιοχής (ψηφίδας) 
Θετική Πολεοδομικό 

f3 

Συγκέντρωση 

πόλων έλξης 

(αξιοθέατα, χώροι 

αναψυχής, 

πολιτισμού, 

τουριστικοί 

προορισμοί κτλ.) 

Αριθμός πόλων έλξης (σημεία) εντός της υπο-

περιοχής (ψηφίδας) 
Θετική Πολεοδομικό 

f4 

Συγκέντρωση 

εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων 

Αριθμός εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σημεία) εντός 

της υπο-περιοχής (ψηφίδας) 
Θετική Πολεοδομικό 

 

3.4 Ορισμός συντελεστών βαρύτητας 

Μέσω των συντελεστών βαρύτητας διαφοροποιείται (αν, και κατά πόσο χρειάζεται) η 

βαρύτητα του κάθε κριτηρίου στη συνάρτηση προσφορότητας. Ουσιαστικά, η τιμή του 

συντελεστή βαρύτητας εκφράζει το ποσοστό κατά το οποίο το κριτήριο «συμμετέχει» στη 

διαμόρφωση της τιμής της προσφορότητας. Ο ρόλος λοιπόν των συντελεστών βαρύτητας 

στην συνάρτηση προσφορότητας είναι κρίσιμος, καθώς κάποια σχετίζονται πιο 

άμεσα/σαφέστερα/ισχυρότερα με την αναμενόμενη ζήτηση για επαναφόρτιση Η/Ο από 

κάποια άλλα.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως οι συντελεστές βαρύτητας δεν εκφράζουν κάποιο 

απόλυτο μέγεθος, αλλά τη σχετική βαρύτητα του εκάστοτε κριτηρίου προς τα υπόλοιπα. 

Εκτιμώντας την κρισιμότητα των συντελεστών βαρύτητας στη διαμόρφωση του ΣΦΗΟ του 

Δήμου Ανωγείων, η ομάδα εργασίας αναδεικνύει την σημαντικότητα του πρώτου κριτηρίου 

(Πληθυσμός ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας) έναντι των υπολοίπων και ως εκ τούτου η 

τιμή βαρύτητας του καθορίζεται μεγαλύτερη των υπολοίπων κριτηρίων. Τα εναπομείναντα 

κριτήρια χαρακτηρίζονται ισοβαρή μεταξύ τους όσον αφορά την επιρροή τους στον 

υπολογισμό της προσφορότητας μίας υπο-περιοχής και ως συνέπεια οι τιμές βαρύτητας 

τους είναι ίδιες.  

Στον Πίνακας 15 παρουσιάζονται οι τιμές βαρύτητας των κριτηρίων, βάσει των οποίων 

καθορίζεται η σημαντικότητα τους στον υπολογισμό της προσφορότητας.     
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Πίνακας 15. Συντελεστές βαρύτητας κριτηρίων προσφορότητας.  

Κριτήρια Προσφορότητας 
Συντελεστές 

Βαρύτητας 

f1 Πληθυσμός ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας 0,40 

f2 Συγκέντρωση δημόσιου χαρακτήρα υπηρεσιών 0,20 

f3 
Συγκέντρωση πόλων έλξης (αξιοθέατα, χώροι αναψυχής, 

πολιτισμού, τουριστικοί προορισμοί κτλ.) 0,20 

f4 Συγκέντρωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 0,20 

 

3.5 Υπολογισμός και χαρτογράφηση προσφορότητας των υπο-περιοχών 

Έχοντας υπολογίσει τις τιμές των κριτηρίων στις υπο-περιοχές, σε επίπεδο Δήμου και ορίσει  

τους συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων (Βλ. Πίνακας 15) υπολογίστηκε και 

χαρτογραφήθηκε η προσφορότητα. Ο χάρτης προσφορότητας παρουσιάζεται, σε επίπεδο 

Δήμου στην Εικόνα 4 και σε επίπεδο οικισμών (Ανώγεια – Σίσαρχα) στην Εικόνα 5 . Η 

προσφορότητα μίας υπο-περιοχής κρίνεται από τα προκαθορισμένα κριτήρια 

βαθμονόμησης. Η πλειοψηφία του πληθυσμού, των πόλων έλξης, των δημόσιων 

υπηρεσιών και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συγκεντρώνεται στον οικισμό Ανωγείων και ως 

συνέπεια η προσφορότητα, στις εν λόγω υπο-περιοχές που περικλείει, είναι μεγαλύτερη. 

Λόγω της πληθυσμιακής πυκνότητας (πληθυσμός ανά μονάδα δομημένης επιφάνειας) 

παρατηρείται σχετικά ικανοποιητική τιμή προσφορότητας και στον οικισμό Σίσαρχων. Ο 

Δήμος όμως, στην πλειονότητα των λοιπών περιοχών, παρουσιάζει εξαιρετικά χαμηλή 

(σχεδόν μηδενική) τιμή προσφορότητας, λόγω της ανυπαρξίας πόλων έλξης, δημόσιων 

υπηρεσιών, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πληθυσμού εκτός των δύο οικισμών του (Ανώγεια, 

Σίσαρχα).    
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Εικόνα 4. Χαρτογράφηση τιμών προσφορότητας σε επίπεδο Δήμου (σε ψηφιδωτό πλέγμα όπου κάθε 

εξαγωνική ψηφίδα ταυτίζεται με υπο-περιοχή).  
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Εικόνα 5. Χαρτογράφηση τιμών προσφορότητας σε επίπεδο οικισμών Ανωγείων - Σίσαρχων (σε 

ψηφιδωτό πλέγμα όπου κάθε εξαγωνική ψηφίδα ταυτίζεται με υπο-περιοχή). 

 

4 Ανάπτυξη σεναρίων χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΝ, ζητούμενο των ΣΦΗΟ είναι να καλύψουν τις ανάγκες 

επαναφόρτισης Η/Ο στον εκάστοτε Δήμο για τα επόμενα πέντε χρόνια, για κατοίκους, 

εργαζόμενους (εντός της επικράτειας του) αλλά και επισκέπτες του. Στην υφιστάμενη 

κατάσταση, η δυναμική επισκεπτών/τουριστών του Δήμου Ανωγείων είναι χαμηλή, σε όλη 

τη διάρκεια του έτους, και δεν ξεπερνά την αντίστοιχη δυναμική των κατοίκων/εργαζομένων, 

γεγονός που δεν αναμένεται να αλλάξει δραστικά τα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό το σκοπό ο 

αριθμός επισκεπτών δεν συμψηφίζεται με τον αριθμό κατοίκων για τον υπολογισμό της 

διείσδυσης.  

Συνολικά αναπτύχθηκαν δύο διαφορετικά Σενάρια χωροθέτησης:  

• Το Σενάριο Α αναπτύχθηκε με βάση το χάρτη προσφορότητας (βλ. Εικόνα 4). Βάσει 

αυτού του χάρτη, οι φορτιστές τοποθετήθηκαν στις υπο-περιοχές με την μεγαλύτερη 

προσφορότητα, δηλαδή στις περιοχές με το πιο έντονο χρώμα (ή πλησίον αυτών), 

με σεβασμό στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό θέσεων βάσει της νομοθεσίας και 

της εκτιμώμενης διείσδυσης Η/Ο στο Δήμο, αλλά και της τεχνικής δυνατότητας των 

υπο-περιοχών. Οι φορτιστές για επιβατικά ΙΧ, μοτοσυκλέτες και ποδήλατα 

τοποθετούνται σε «κεντρικές» περιοχές του οικισμού Ανωγείων.  
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• To Σενάριο Β στηρίζεται στην στρατηγική σχεδιασμού του Σεναρίου Α, διαφοροποιείται 

όμως από αυτό, ακολουθώντας μία «διευρυμένη» χωροθέτηση φορτιστών 

επιβατικών ΙΧ, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων στον οικισμό Ανωγείων. 

 

4.1 Σενάριο Α 

Το σενάριο έχει αναπτυχθεί και σε αρχεία .kmz για την εξυπηρέτηση αναγκών επισκόπησης 

από όλους τους αναγνώστες π.χ. στην πλατφόρμα google earth ή σε κάποιο λογισμικό 

GIS. Η κάθε θέση σημείου επαναφόρτισης για το Σενάριο Α καταγράφεται λεπτομερώς στον 

Πίνακας 21. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα, ο όρος «Βαρύ όχημα» αντιστοιχεί σε 

Λεωφορείο ή όχημα Τροφοδοσίας. Το Σενάριο Α αποτυπώνεται στον χάρτη στην Εικόνα 6. 

Οι θέσεις φόρτισης ανά κατηγορία κύριου οχήματος φόρτισης και το σύνολο των 

προτεινόμενων φορτιστών ανά τύπο φορτιστή παρατίθενται στον Πίνακας 16 και Πίνακας 

17 αντίστοιχα. Στο Σενάριο Α προκύπτουν συνολικά 10 σταθμοί φόρτισης και 20 θέσεις 

στάθμευσης Η/Ο.  

 

Πίνακας 16. Θέσεις φόρτισης ανά κατηγορία οχήματος στο Σενάριο Α. 

Κατηγορία 

Οχήματος 

Θέσεις Φόρτισης 

Θέσεις Κανονικής 

Φόρτισης 

Θέσεις 

Ταχυφόρτισης 

Σύνολο Θέσεων 

Φόρτισης 

Επιβατικά ΙΧ 6 0 6 

Μοτοσυκλέτες 4 0 4 

Ποδήλατα 4 0 4 

Τουριστικά 

Λεωφορεία 
0 1 1 

Αστικά/Υπεραστικά 

Λεωφορεία 
0 2 2 

Φορτηγά 

Τροφοδοσίας 
0 1 1 

ΤΑΞΙ 0 1 1 

ΑμεΑ 1 0 1 

 

Πίνακας 17. Προτεινόμενος αριθμός φορτιστών ανά τύπο φορτιστή στο Σενάριο Α. 

Τύπος Φορτιστή Αριθμός Φορτιστών 

AC 2x22kW 4 

Χαμηλής ισχύος AC 3.7-11kW 2 

Ταχυφορτιστής DC 60 kW 3 

Ταχυφορτιστής DC 120 kW 1 
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Εικόνα 6. Χάρτης θέσεων χωροθέτησης, σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά το Σενάριο Α. 

 

4.2 Σενάριο Β 

Το σενάριο έχει αναπτυχθεί και σε αρχεία .kmz για την εξυπηρέτηση αναγκών επισκόπησης 

από όλους τους αναγνώστες π.χ. στην πλατφόρμα google earth ή σε κάποιο λογισμικό 

GIS. Η κάθε θέση σημείου επαναφόρτισης για το Σενάριο Β καταγράφεται λεπτομερώς στον 

Πίνακας 22. Σημειώνεται ότι στον εν λόγω πίνακα, ο όρος «Βαρύ όχημα» αντιστοιχεί σε 

Λεωφορείο ή όχημα Τροφοδοσίας. Το Σενάριο Β αποτυπώνεται στον χάρτη στην Εικόνα 7. 

Οι θέσεις φόρτισης ανά κατηγορία κύριου οχήματος φόρτισης και το σύνολο των 

προτεινόμενων φορτιστών ανά τύπο φορτιστή παρατίθενται στον Πίνακας 19 και Πίνακας 

20 αντίστοιχα. Στο Σενάριο Β προκύπτουν συνολικά 10 σημεία επαναφόρτισης και 19 θέσεις 

στάθμευσης Η/Ο. Στον Πίνακας 18 παρουσιάζονται οι βασικές διαφοροποιήσεις του 

Σεναρίου Β σε σχέση με το Σενάριο Α: 

 

 

 

Πίνακας 18. Μεταφορές σημείων φόρτισης από το Σενάριο Α στο Σενάριο Β. 

Αριθμός 

Φορτιστή 
Από (Σενάριο Α) Προς (Σενάριο Β) 

Επιβατικά ΙΧ 
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Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  28 

 

 

Αριθμός 

Φορτιστή 
Από (Σενάριο Α) Προς (Σενάριο Β) 

1 Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, Ανώγεια 
Επαρχιακή οδός Τυλίσου – Ανωγείων, 

Ανώγεια 

2 
Οδός 13ης Αυγούστου (έξω από το 

Κέντρο Υγείας Ανωγείων), Ανώγεια 
Οδός Γρηγορίου Σπιθούρη, Ανώγεια 

Μοτοσυκλέτες 

4 Ανώνυμη οδός, Ανώγεια 
Επαρχιακή οδός Τυλίσου – Ανωγείων, 

Ανώγεια 

Ποδήλατα 

5 Πλατεία Αρμί, Ανώγεια 
Οδός Χαιρέτη, έξω από τον Ιερό Ναό 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου 

Λεωφορεία 

7 
Διασταύρωση Μιχάλη Σκουλά - 

Γρηγόρη Σπιθούρη, Ανώγεια 
Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, Ανώγεια 

 

Πίνακας 19. Θέσεις φόρτισης ανά κατηγορία οχήματος στο Σενάριο Β. 

Κατηγορία 

Οχήματος 

Θέσεις Φόρτισης 

Θέσεις Κανονικής 

Φόρτισης 

Θέσεις 

Ταχυφόρτισης 

Σύνολο Θέσεων 

Φόρτισης 

Επιβατικά ΙΧ 6 0 6 

Μοτοσυκλέτες 4 0 4 

Ποδήλατα 4 0 4 

Τουριστικά 

Λεωφορεία 
0 1 1 

Αστικά/Υπεραστικά 

Λεωφορεία 
0 1 1 

Φορτηγά 

Τροφοδοσίας 
0 1 1 

ΤΑΞΙ 0 1 1 

ΑμεΑ 1 0 1 

 

Πίνακας 20. Προτεινόμενος αριθμός φορτιστών ανά τύπο φορτιστή στο Σενάριο Β. 

Τύπος Φορτιστή Αριθμός Φορτιστών 

AC 2x22kW 4 

Χαμηλής ισχύος AC 3.7-11kW 2 

Ταχυφορτιστής DC 60 kW 3 

Ταχυφορτιστής DC 120 kW 1 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  29 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Χάρτης θέσεων χωροθέτησης, σημείων επαναφόρτισης Η/Ο κατά το Σενάριο Β. 

 

 

 

 

 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  30 

 

 

Πίνακας 21. ΣΦΗΟ - Σενάριο Α. 

Α/Α 

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Γ.Π./Γ.Μ. 

Περιοχή  Πρωτεύον όχημα 

Δευτερεύον 

όχημα (σε 

παράλληλη 

φόρτιση) 

Τύπος 

φορτιστή 

Αριθμός 

θέσεων 
Τοποθέτηση Θέσεις/Διαστάσεις Παρατηρήσεις 

1 

35°17'29.89"Β 

24°52'51.39"Α 

Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, 

Ανώγεια Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 2 Επί οδοστρώματος 

1.1: 2.5m x 5m 

1.2: 2.5m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ, παράλληλη 

στάθμευση εκατέρωθεν του 

φορτιστή. Ανάπλαση: 1) 

δημιουργία εσοχής με 

ενδεικτικό πλάτος 0,5 m και 

μήκος 12 m. 2) τοποθέτηση 

φορτιστή επί βάθρου 

έδρασης με ενδεικτικές 

διαστάσεις 2 m x 2 m 

2 

35°17'25.90"Β 

 24°53'9.46"Α 

Οδός 13ης Αυγούστου (έξω 

Κέντρο Υγείας Ανωγείων), 

Ανώγεια Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 2 Επί οδοστρώματος 

2.1: 2.5m x 5m 

2.2: 2.5m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ, παράλληλη 

στάθμευση, Ανάπλαση: 

Τοποθέτηση φορτιστή επί 

βάθρου έδρασης 1.5m x 

1.5m. 

3 

 35°17'38.73"Β 

 24°54'22.72"Α 

Επαρχιακή οδός Τυλίσου - 

Ανωγείων, Σίσαρχα Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 2 Επί οδοστρώματος 

3.1: 2.5m x 5m 

3.2: 2.5m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ, παράλληλη 

στάθμευση εκατέρωθεν του 

φορτιστή. Ανάπλαση: 

Τοποθέτηση φορτιστή επί 

βάθρου έδρασης 

ενδεικτικών διαστάσεων 2m 

x 2m. 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  31 

 

 

Α/Α 

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Γ.Π./Γ.Μ. 

Περιοχή  Πρωτεύον όχημα 

Δευτερεύον 

όχημα (σε 

παράλληλη 

φόρτιση) 

Τύπος 

φορτιστή 

Αριθμός 

θέσεων 
Τοποθέτηση Θέσεις/Διαστάσεις Παρατηρήσεις 

4 

35°17'24.05"Β 

24°52'58.07"Α Ανώνυμη οδός, Ανώγεια Μοτοσυκλέτα 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα 

Χαμηλής 

ισχύος AC 3.7-

11kW 4 Επί οδοστρώματος 

4.1: 1.3m x 2.8m 

4.2: 1.3m x 2.8m 

4.3: 1.3m x 2.8m 

4.4: 1.3m x 2.8m 

Μοτοσυκλέτα, κάθετη 

στάθμευση 

5 

35°17'27.67"Β 

24°52'52.91"Α Πλατεία Αρμί, Ανώγεια Ποδήλατο 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα 

Χαμηλής 

ισχύος AC 3.7-

11kW 4 Επί πεζοδρομίου 

5.1: 0.6m x 2m 

5.2: 0.6m x 2m 

5.3: 0.6m x 2m 

5.4: 0.6m x 2m 

Ποδήλατο, κάθετη 

στάθμευση. 

6 

35°17'17.49"Β 

24°52'47.33"Α 

Επαρχιακή οδός 

Μουρτζανάς - Ανωγείων, 

Ανώγεια 

Βαρύ όχημα Επιβατικό-ή-Βαρύ 

Ταχυφορτιστής 

DC 60 kW 1 Επί πεζοδρομίου 6.1: 3m x 14m 

Τουριστικό Λεωφορείο, 

παράλληλη στάθμευση, 

Ανάπλαση: Δημιουργία 

εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 

3 m και μήκος 14 m 

7 

 35°17'31.37"Β 

 24°52'41.30"Α 

Διασταύρωση Μιχάλη 

Σκουλά - Γρηγόρη Σπιθούρη, 

Ανώγεια Βαρύ όχημα 

Επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα 

Ταχυφορτιστής 

DC 120 kW 2 Επί πεζοδρομίου 

7.1: 3m x 12m 

7.2: 3m x 12m 

Υπεραστικό Λεωφορείο, 

παράλληλη στάθμευση. 

Ανάπλαση: Δημιουργία 

εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 

0,5 m και μήκος 28 m 

8 

35°17'20.78"Β 

24°53'10.60"Α 

Επαρχιακή οδός Τυλίσου - 

Ανωγείων, Ανώγεια Βαρύ όχημα Επιβατικό-ή-Βαρύ 

Ταχυφορτιστής 

DC 60 kW 1 Επί πεζοδρομίου 8.1: 3m x 7m 

Όχημα τροφοδοσίας, 

παράλληλη στάθμευση. 

Επιτρέπεται η 

φόρτιση/στάθμευση 

ηλεκτρικού οχήματος εκτός 

ωραρίου τροφοδοσίας. 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  32 

 

 

Α/Α 

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Γ.Π./Γ.Μ. 

Περιοχή  Πρωτεύον όχημα 

Δευτερεύον 

όχημα (σε 

παράλληλη 

φόρτιση) 

Τύπος 

φορτιστή 

Αριθμός 

θέσεων 
Τοποθέτηση Θέσεις/Διαστάσεις Παρατηρήσεις 

9 

35°17'27.83"Β 

24°52'51.90"Α 

Πιάτσα ταξί (Πλατεία Αρμί), 

Γρηγορίου Σπιθούρη , 

Ανώγεια Επιβατικό 

Βαρύ όχημα ή 

επιβατικό 

Ταχυφορτιστής 

DC 60 kW 1 Επί πεζοδρομίου 9.1: 2.5m x 5m 

ΕΔΧ ΤΑΞΙ, παράλληλη 

στάθμευση. Ενδεικτική θέση: 

μόλις ολοκληρωθεί η 

χωροθέτηση των θέσεων 

της πιάτσας ΤΑΞΙ θα 

τοποθετηθεί ο φορτιστής 

στην τελευταία θέση 

10 

35°17'27.92"Β 

24°52'58.65"Α 

Οδός 13ης Αυγούστου, 

Ανώγεια 

Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 1 Επί οδοστρώματος 10.1: 3m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ ΑμεΑ, 

παράλληλη στάθμευση, 

Ανάπλαση: Τοποθέτηση 

φορτιστή επί βάθρου 

έδρασης με ενδεικτικές 

διαστάσεις 2 m x 2 m 

 

 

 

 

 

 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  33 

 

 

Πίνακας 22. ΣΦΗΟ - Σενάριο Β. 

Α/Α 

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Γ.Π./Γ.Μ. 

Περιοχή  Πρωτεύον όχημα 

Δευτερεύον 

όχημα (σε 

παράλληλη 

φόρτιση) 

Τύπος 

φορτιστή 

Αριθμός 

θέσεων 
Τοποθέτηση Θέσεις/Διαστάσεις Παρατηρήσεις 

1 

35°17'15.57"Β 

24°53'17.34"Α 

Επαρχιακή οδός Τυλίσου - 

Ανωγείων, Ανώγεια Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 2 Επί πεζοδρομίου 

1.1: 2.5m x 5m 

1.2: 2.5m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ, παράλληλη 

στάθμευση 

2 

35°17'27.50"Β 

24°52'45.47"Α 

Οδός Γρηγορίου Σπιθούρη, 

Ανώγεια Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 2 Επί πεζοδρομίου 

2.1: 2.5m x 5m 

2.2: 2.5m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ, παράλληλη 

στάθμευση 

3 

 35°17'38.73"Β 

24°54'22.72"Α 

Επαρχιακή οδός Τυλίσου - 

Ανωγείων, Σίσαρχα Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 2 Επί οδοστρώματος 

3.1: 2.5m x 5m 

3.2: 2.5m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ, παράλληλη 

στάθμευση εκατέρωθεν του 

φορτιστή. Ανάπλαση: 

Τοποθέτηση φορτιστή επί 

βάθρου έδρασης 

ενδεικτικών διαστάσεων 2m 

x 2m. 

4 

35°17'9.43"Β 

 24°53'24.65"Α 

Επαρχιακή οδός Τυλίσου - 

Ανωγείων, Ανώγεια Μοτοσυκλέτα 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα 

Χαμηλής 

ισχύος AC 3.7-

11kW 4 Επί οδοστρώματος 

4.1: 1.3m x 2.8m 

4.2: 1.3m x 2.8m 

4.3: 1.3m x 2.8m 

4.4: 1.3m x 2.8m 

Μοτοσυκλέτα, κάθετη 

στάθμευση, Ανάπλαση: 

Πιθανή απομάκρυνση 

δέντρου 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  34 

 

 

Α/Α 

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Γ.Π./Γ.Μ. 

Περιοχή  Πρωτεύον όχημα 

Δευτερεύον 

όχημα (σε 

παράλληλη 

φόρτιση) 

Τύπος 

φορτιστή 

Αριθμός 

θέσεων 
Τοποθέτηση Θέσεις/Διαστάσεις Παρατηρήσεις 

5 

35°17'19.28"Β 

24°52'51.55"Α 

Οδός Χαιρέτη, έξω από τον 

Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου Ποδήλατο 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα 

Χαμηλής 

ισχύος AC 3.7-

11kW 4 Επί πεζοδρομίου 

5.1: 0.6m x 2m 

5.2: 0.6m x 2m 

5.3: 0.6m x 2m 

5.4: 0.6m x 2m 

Ποδήλατο, κάθετη 

στάθμευση. 

6 

35°17'17.49"Β 

24°52'47.33"Α 

Επαρχιακή οδός 

Μουρτζανάς - Ανωγείων, 

Ανώγεια 

Βαρύ όχημα Επιβατικό-ή-Βαρύ 

Ταχυφορτιστής 

DC 60 kW 1 Επί πεζοδρομίου 6.1: 3m x 14m 

Τουριστικό Λεωφορείο, 

παράλληλη στάθμευση, 

Ανάπλαση: Δημιουργία 

εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 

3 m και μήκος 14 m 

7 

 35°17'29.73"Β 

24°53'4.17"Α 

Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, 

Ανώγεια Βαρύ όχημα 

Επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα 

Ταχυφορτιστής 

DC 120 kW 1 Επί οδοστρώματος 7.1: 3m x 14m 

Υπεραστικό Λεωφορείο, 

παράλληλη στάθμευση. 

Ανάπλαση: Δημιουργία 

εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 

0,5 m και μήκος 16,5 m 

8 

35°17'20.78"Β 

24°53'10.60"Α 

Επαρχιακή οδός Τυλίσου - 

Ανωγείων, Ανώγεια Βαρύ όχημα Επιβατικό-ή-Βαρύ 

Ταχυφορτιστής 

DC 60 kW 1 Επί πεζοδρομίου 8.1: 3m x 7m 

Όχημα τροφοδοσίας, 

παράλληλη στάθμευση. 

Επιτρέπεται η 

φόρτιση/στάθμευση 

ηλεκτρικού οχήματος εκτός 

ωραρίου τροφοδοσίας. 

9 

35°17'27.83"Β 

24°52'51.90"Α 

Πιάτσα ταξί (Πλατεία Αρμί), 

Γρηγορίου Σπιθούρη , 

Ανώγεια Επιβατικό 

Βαρύ όχημα ή 

επιβατικό 

Ταχυφορτιστής 

DC 60 kW 1 Επί πεζοδρομίου 9.1: 2.5m x 5m 

ΕΔΧ ΤΑΞΙ, παράλληλη 

στάθμευση. Ενδεικτική θέση: 

μόλις ολοκληρωθεί η 

χωροθέτηση των θέσεων 

της πιάτσας ΤΑΞΙ θα 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  35 

 

 

Α/Α 

Γεωγραφικές 

συντεταγμένες 

Γ.Π./Γ.Μ. 

Περιοχή  Πρωτεύον όχημα 

Δευτερεύον 

όχημα (σε 

παράλληλη 

φόρτιση) 

Τύπος 

φορτιστή 

Αριθμός 

θέσεων 
Τοποθέτηση Θέσεις/Διαστάσεις Παρατηρήσεις 

τοποθετηθεί ο φορτιστής 

στην τελευταία θέση 

10 

35°17'27.92"Β 

24°52'58.65"Α 

Οδός 13ης Αυγούστου, 

Ανώγεια 

Επιβατικό 

Ποδήλατο, 

scooter, 

μοτοσυκλέτα, 

επιβατικό ή Βαρύ 

όχημα AC 2x22kW 1 Επί οδοστρώματος 10.1: 3m x 5m 

Επιβατικό ΙΧ ΑμεΑ, 

παράλληλη στάθμευση, 

Ανάπλαση: 1) τοποθέτηση 

φορτιστή επί βάθρου 

έδρασης με ενδεικτικές 

διαστάσεις 2 m x 2 m 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
 

 

 

Η δράση χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο  36 

 

 

5 Ανάλυση SWOT των προτεινόμενων Σεναρίων 

Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων σεναρίων εκπονείται στο παρόν ανάλυση «Δυνατά 

σημεία, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές», γνωστή ως SWOT analysis (Strengths-

Weaknesses-Opportunities-Threats). Η καταγραφή για κάθε σενάριο παρουσιάζεται στον 

Πίνακας 23 και Πίνακας 24. 

 

Πίνακας 23. Ανάλυση SWOT του Σεναρίου Α χωροθέτησης σημείων φόρτισης Η/Ο. 

Δυνατά σημεία 

• Το σενάριο έχει διαμορφωθεί με γνώμονα 

την βαθμονόμηση του Δήμου βάσει 

της ειδικής συνάρτησης 

προσφορότητας. 

• Το σενάριο έχει διαμορφωθεί στη βάση 

της εκτενούς χαρτογράφησης των 

αναμενόμενων αναγκών φόρτισης 

Η/Ο με βάση την προβλεπόμενη 

διείσδυση. 

• Ο Δήμος Ανωγείων διαθέτει τις 

κατάλληλες δομές και την τεχνική 

επάρκεια για την διαχείριση υλοποίησης 

του σεναρίου (Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Δόμησης, Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας, Πρασίνου, 

Ανακύκλωσης, Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων). 

• Τηρούνται ειδικές προδιαγραφές 

χωροθέτησης σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται κυκλοφοριακές 

επιπλοκές και να μην παρεμποδίζεται η 

διέλευση πεζών. 

• Το σενάριο εξυπηρετεί κυρίως τους 

κατοίκους του οικισμού των Ανωγείων 

(όπου εμφανίζεται ο περισσότερος 

πληθυσμός), κατανέμοντας τους 

φορτιστές επιβατικών ΙΧ, μοτοσυκλετών 

και ποδηλάτων στο «κέντρο» του 

οικισμού. 

Αδύναμα σημεία 

• Το πλήθος των θέσεων επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και 

ποδηλάτων και επιβατικών ΙΧ κρίνεται 

υπεράριθμο βάσει της αναμενόμενης 

διείσδυσης Η/Ο την επόμενη 5ετία στο 

Δήμο.   

• Το σενάριο περιλαμβάνει κάποιες μη 

ακριβείς θέσεις (λόγω περαιτέρω 

ελέγχου νομιμότητας), ενδεικτικά: θέση 

9 στην πιάτσα ΕΔΧ ΤΑΞΙ στην Πλατεία 

Αρμί (πιάτσα ταξί που δεν είναι 

θεσμοθετημένη σήμερα). Αυτό 

ενδέχεται να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

εγκατάστασης των φορτιστών και 

θέσεων στάθμευσης. 

• Σε τουλάχιστον 6 θέσεις (1, 2, 3 ,6 ,7,10) 

αναμένονται παρεμβάσεις αστικής 

διαμόρφωσης (διαμόρφωση 

πεζοδρομίου, τοποθέτηση βάθρου 

έδρασης φορτιστή, κτλ.), πράγμα που 

αυξάνει το κόστος υλοποίησης και 

ενδέχεται να οδηγήσει σε μικρές 

καθυστερήσεις. 
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• Τοποθέτηση ταχυφορτιστών μόνο σε 

ειδικές κατηγορίες οχημάτων ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί σημαντικά το κόστος 

του έργου. 

Ευκαιρίες 

• Η λεπτομέρεια χωροθέτησης για την 

πλειονότητα των προτεινόμενων 

θέσεων προσδίδει ωριμότητα π.χ. στο 

πλαίσιο κάποιας πρότασης 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

του έργου. 

• Συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών 

CO2 στον τομέα των μεταφορών, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει συμβολή 

στους Ευρωπαϊκούς στόχους 

μετάβασης προς μια οικονομία 

χαμηλών ανθρακικών εκπομπών. 

• Ενθάρρυνση των πολιτών να προβούν 

στην αγορά ηλεκτρικού ή υβριδικού 

οχήματος αφού θα υπάρχουν οι 

κατάλληλες δημοσίως προσβάσιμες 

υποδομές φόρτισης του οχήματός 

τους. 

• Συνεισφορά στους στόχους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023 για την 

ενίσχυση των πράσινων μεταφορών 

και τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου.   

• Το σενάριο περιλαμβάνει πρόβλεψη 

θέσεων φόρτισης λεωφορείων του 

υπεραστικού ΚΤΕΛ σε κατάλληλο 

τερματικό σταθμό λαμβάνοντας υπόψη 

τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, τις 

αποστάσεις και την αναμενόμενη 

αυτονομία των ηλεκτρικών 

λεωφορείων.  

• Το σενάριο δεν φαίνεται να εγείρει 

πολύπλοκες διαδικασίες αναφορικά με 

την έγκριση μελετών εφαρμογής και την 

Απειλές 

• Οι θέσεις 4 και 10 είναι μπροστά από 

κατοικίες, πράγμα που μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσφορία και άρνηση των 

ενδιαφερομένων στις συγκεκριμένες 

θέσεις. 

• Υφίσταται ο κίνδυνος βανδαλισμού ιδίως 

σε απομονωμένα σημεία, μακριά από 

το οικιστικό κέντρο Ανωγείων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημεία 6 και 

8. 

• Το υψηλό κόστος του δικτύου σε 

συνδυασμό με την χαμηλή 

προβλεπόμενη διείσδυση ηλεκτρικών 

οχημάτων στο Δήμο τα επόμενα 

χρόνια, μπορεί να οδηγήσει στην 

αστοχία της επένδυσης τουλάχιστον 

από χρηματο-οικονομικής σκοπιάς, 

ήτοι υφίσταται ο κίνδυνος παράτασης 

του χρόνου αποπληρωμής λόγω 

μειωμένης χρήσης του δικτύου. 

• Πιθανότητα απόκλισης επίτευξης στόχων 

του σεναρίου (απόκλιση του 

επιχειρηματικού πλάνου) λόγω 

αρνητικής εξέλιξης της αγοράς Η/Ο τα 

προσεχή 5-10 έτη. Το ενδεχόμενο αυτό 

είναι υπαρκτό δεδομένων των υψηλών 

τιμών αγοράς Η/Ο, των ανατιμήσεων 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 

των οικονομικών συνεπειών κατά την 

περίοδο επιβολής των μέτρων 

αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου 

COVID-19. 
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υλοποίηση των προβλεπόμενων 

έργων. 

• Σημαντικό επιδεικτικό χαρακτήρα 

εμφανίζουν οι φορτιστές στις θέσεις: 

1 (έξω από το Σταυράκειο σχολικό 

συγκρότημα), 2 (επί της 13ης 

Αυγούστου, έξω από το Κέντρο Υγείας 

Ανωγείων), 3 (κοντά στην πλατεία 

Σίσαρχων), 5 (Πλατεία Αρμί, έξω από το 

Δημαρχείο και πλησίον του μνημείου 

πεσόντων ηρώων), 9 (στην πιάτσα ταξί 

στην Πλατεία Αρμί) και 10 (επί της οδού 

13ης Αυγούστου).  

 

Πίνακας 24. Ανάλυση SWOT του Σεναρίου Β χωροθέτησης σημείων φόρτισης Η/Ο. 

Δυνατά σημεία 

• Το σενάριο έχει διαμορφωθεί με γνώμονα 

την βαθμονόμηση του Δήμου βάσει 

της ειδικής συνάρτησης 

προσφορότητας. 

• Το σενάριο έχει διαμορφωθεί στη βάση 

της εκτενούς χαρτογράφησης των 

αναμενόμενων αναγκών φόρτισης 

Η/Ο με βάση την προβλεπόμενη 

διείσδυση. 

• Ο Δήμος Ανωγείων διαθέτει τις 

κατάλληλες δομές και την τεχνική 

επάρκεια για την διαχείριση υλοποίησης 

του σεναρίου (Διεύθυνση Τεχνικών 

Υπηρεσιών, Τμήμα Δόμησης, Τμήμα 

Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, 

Καθαριότητας, Πρασίνου, 

Ανακύκλωσης, Βιώσιμης Ανάπτυξης και 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων). 

• Τηρούνται ειδικές προδιαγραφές 

χωροθέτησης σύμφωνα με το 

κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται κυκλοφοριακές 

επιπλοκές και να μην παρεμποδίζεται η 

διέλευση πεζών. 

Αδύναμα σημεία 

• Το πλήθος των θέσεων επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών μοτοσυκλετών και 

ποδηλάτων και επιβατικών ΙΧ κρίνεται 

υπεράριθμο βάσει της αναμενόμενης 

διείσδυσης Η/Ο την επόμενη 5ετία στο 

Δήμο.   

• Το σενάριο περιλαμβάνει κάποιες μη 

ακριβείς θέσεις (λόγω περαιτέρω 

ελέγχου νομιμότητας), ενδεικτικά: θέση 

9 στην πιάτσα ΕΔΧ ΤΑΞΙ στην Πλατεία 

Αρμί (πιάτσα ταξί που δεν είναι 

θεσμοθετημένη σήμερα). Αυτό 

ενδέχεται να οδηγήσει σε 

καθυστερήσεις στην υλοποίηση 

εγκατάστασης των φορτιστών και 

θέσεων στάθμευσης. 

• Σε τουλάχιστον 5 θέσεις (3, 4, 6 ,7,10) 

αναμένονται παρεμβάσεις αστικής 

διαμόρφωσης (διαμόρφωση 

πεζοδρομίου, τοποθέτηση βάθρου 

έδρασης φορτιστή, απομάκρυνση 

δένδρου κτλ.), πράγμα που αυξάνει το 

κόστος υλοποίησης και ενδέχεται να 

οδηγήσει σε μικρές καθυστερήσεις. 
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• Το σενάριο εξυπηρετεί κυρίως τους 

κατοίκους του οικισμού των Ανωγείων 

(όπου εμφανίζεται ο περισσότερος 

πληθυσμός), με πιο «διευρυμένη» 

κατανομή φορτιστών επιβατικών ΙΧ, 

μοτοσυκλετών και ποδηλάτων εντός 

του οικισμού.   

• Τοποθέτηση ταχυφορτιστών μόνο σε 

ειδικές κατηγορίες οχημάτων ώστε να 

ελαχιστοποιηθεί σημαντικά το κόστος 

του έργου. 

 

Ευκαιρίες 

• Η λεπτομέρεια χωροθέτησης για την 

πλειονότητα των προτεινόμενων 

θέσεων προσδίδει ωριμότητα π.χ. στο 

πλαίσιο κάποιας πρότασης 

χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

του έργου. 

• Συνεισφορά στη μείωση των εκπομπών 

CO2 στον τομέα των μεταφορών, με 

αποτέλεσμα να προκύπτει συμβολή 

στους Ευρωπαϊκούς στόχους 

μετάβασης προς μια οικονομία 

χαμηλών ανθρακικών εκπομπών. 

• Ενθάρρυνση των πολιτών να προβούν 

στην αγορά ηλεκτρικού ή υβριδικού 

οχήματος αφού θα υπάρχουν οι 

κατάλληλες δημοσίως προσβάσιμες 

υποδομές φόρτισης του οχήματός 

τους. 

• Συνεισφορά στους στόχους του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Περιφέρειας Κρήτης 2020-2023 για την 

ενίσχυση των πράσινων μεταφορών 

και τη μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου.   

• Το σενάριο περιλαμβάνει πρόβλεψη 

θέσεων φόρτισης λεωφορείων του 

υπεραστικού ΚΤΕΛ σε κατάλληλο 

τερματικό σταθμό λαμβάνοντας υπόψη 

τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ, τις 

Απειλές 

• Οι θέσεις 1 και 10 είναι μπροστά από 

κατοικίες, πράγμα που μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσφορία και άρνηση των 

ενδιαφερομένων στις συγκεκριμένες 

θέσεις. 

• Υφίσταται ο κίνδυνος βανδαλισμού ιδίως 

σε απομονωμένα σημεία, μακριά από 

το οικιστικό κέντρο Ανωγείων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα σημεία 4, 6 

και 8. 

• Το υψηλό κόστος του δικτύου σε 

συνδυασμό με την χαμηλή 

προβλεπόμενη διείσδυση ηλεκτρικών 

οχημάτων στο Δήμο τα επόμενα 

χρόνια, μπορεί να οδηγήσει στην 

αστοχία της επένδυσης τουλάχιστον 

από χρηματο-οικονομικής σκοπιάς, 

ήτοι υφίσταται ο κίνδυνος παράτασης 

του χρόνου αποπληρωμής λόγω 

μειωμένης χρήσης του δικτύου. 

• Πιθανότητα απόκλισης επίτευξης στόχων 

του σεναρίου (απόκλιση του 

επιχειρηματικού πλάνου) λόγω 

αρνητικής εξέλιξης της αγοράς Η/Ο τα 

προσεχή 5-10 έτη. Το ενδεχόμενο αυτό 

είναι υπαρκτό δεδομένων των υψηλών 

τιμών αγοράς Η/Ο, των ανατιμήσεων 

προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και 

των οικονομικών συνεπειών κατά την 
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αποστάσεις και την αναμενόμενη 

αυτονομία των ηλεκτρικών 

λεωφορείων.  

• Το σενάριο δεν φαίνεται να εγείρει 

πολύπλοκες διαδικασίες αναφορικά με 

την έγκριση μελετών εφαρμογής και την 

υλοποίηση των προβλεπόμενων 

έργων. 

• Σημαντικό επιδεικτικό χαρακτήρα 

εμφανίζουν οι φορτιστές στις θέσεις: 

2 (επί της οδού Γρηγορίου Σπιθούρη), 5 

(επί της οδού Χαιρέτη λέω από τον Ιερό 

Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου), 9 

(στην πιάτσα ταξί στην Πλατεία Αρμί) 

και 10 (επί της οδού 13ης Αυγούστου).  

περίοδο επιβολής των μέτρων 

αποτροπής της εξάπλωσης της νόσου 

COVID-19. 

 

6 Καταγραφή προτάσεων παρεμβάσεων/αναπλάσεων 

Από την διερεύνηση των προτεινόμενων σημείων φόρτισης Η/Ο και για τη διασφάλιση των 

κατάλληλων θέσεων στάθμευσης καταγράφονται για κάθε σενάριο οι ακόλουθες ενδεικτικές 

προτάσεις αναπλάσεων: 

• Σενάριο Α: 

o Δημιουργία βάθρου έδρασης φορτιστή με ενδεικτικές διαστάσεις 1,5mx1,5m 

στη θέση υπ’ αριθμό: 2 

o Δημιουργία βάθρου έδρασης φορτιστή με ενδεικτικές διαστάσεις 2mx2m στις 

θέσεις υπ’ αριθμό: 1, 3, 10  

o Θέση 1 – Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, Ανώγεια: Δημιουργία εσοχής με ενδεικτικό 

πλάτος 0,5m και μήκος 12m.  

o Θέση 6 – Επαρχιακή οδός Μουρτζανάς - Ανωγείων, Ανώγεια: Δημιουργία 

εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 3m και μήκος 14m. 

o Θέση 7 – Διασταύρωση Μιχάλη Σκουλά - Γρηγόρη Σπιθούρη, Ανώγεια:  

Δημιουργία εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 0,5m και μήκος 28m.  

 

• Σενάριο Β: 

o Δημιουργία βάθρου έδρασης φορτιστή με ενδεικτικές διαστάσεις 2mx2m στις 

θέσεις υπ’ αριθμό: 3, 10  

o Θέση 4 – Επαρχιακή οδός Τυλίσου - Ανωγείων, Ανώγεια: Απομάκρυνση  

δέντρου.  

o Θέση 6 – Επαρχιακή οδός Μουρτζανάς - Ανωγείων, Ανώγεια: Δημιουργία 

εσοχής με ενδεικτικό πλάτος 3m και μήκος 14m. 
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o Θέση 7 – Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, Ανώγεια: Δημιουργία εσοχής με ενδεικτικό 

πλάτος 0,5m και μήκος 16,5m. 

 

7 Καταγραφή θέσεων ειδικών κατηγοριών 

Για κάθε σενάριο προτείνονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικών κατηγοριών οχημάτων: 

• Σενάριο Α: 

o Λεωφορείο: 

▪ (Τουριστικό) Σημείο 6 – Επαρχιακή οδός Μουρτζανάς – Ανωγείων, 

Ανώγεια: 1 ταχυφορτιστής DC 60 kW, 1 θέση στάθμευσης 

▪ (Υπεραστικό ΚΤΕΛ) Σημείο 7 – Διασταύρωση οδών Μιχάλη Σκουλά και 

Γρηγορίου Σπιθούρη, Ανώγεια: 1 ταχυφορτιστής DC 120 kW, 2 θέσεις 

στάθμευσης 

o Βαρύ όχημα τροφοδοσίας: 

▪ Σημείο 8 – Επαρχιακή οδός Τυλίσου – Ανωγείων, Ανώγεια: 1 

ταχυφορτιστής DC 60 kW, 1 θέση στάθμευσης 

o ΕΔΧ ΤΑΞΙ: 

▪ Σημείο 9 – Πλατεία Αρμί (Οδός Γρηγορίου Σπιθούρη): 1 ταχυφορτιστής 

DC 60 kW, 1 θέση στάθμευσης 

o ΑμεΑ: 

▪ Σημείο 10 – Οδός 13ης Αυγούστου, Ανώγεια: 1 φορτιστής AC 2x22 kW, 

1 θέση στάθμευσης 

o Μοτοσυκλέτα:  

▪ Σημείο 4 – Ανώνυμη οδός, Ανώγεια: 1 φορτιστής χαμηλής ισχύος 3,7-

11 kW, 4 θέσεις στάθμευσης 

o Ποδήλατο:  

▪ Σημείο 5 – Πλατεία Αρμί, Ανώγεια: 1 φορτιστής χαμηλής ισχύος 3,7-11 

kW, 4 θέσεις στάθμευσης 

• Σενάριο Β: 

o Λεωφορείο: 

▪ (Τουριστικό) Σημείο 6 – Επαρχιακή οδός Μουρτζανάς – Ανωγείων, 

Ανώγεια: 1 ταχυφορτιστής DC 60 kW, 1 θέση στάθμευσης 

▪ (Υπεραστικό ΚΤΕΛ) Σημείο 7 – Οδός Μιχάλη Σταυρακάκη, Ανώγεια: 1 

ταχυφορτιστής DC 120 kW, 1 θέση στάθμευσης 

o Βαρύ όχημα τροφοδοσίας: 

▪ Σημείο 8 – Επαρχιακή οδός Τυλίσου – Ανωγείων, Ανώγεια: 1 

ταχυφορτιστής DC 60 kW, 1 θέση στάθμευσης 

o ΕΔΧ ΤΑΞΙ: 

▪ Σημείο 9 – Πλατεία Αρμί (Οδός Γρηγορίου Σπιθούρη): 1 ταχυφορτιστής 

DC 60 kW, 1 θέση στάθμευσης 

o ΑμεΑ: 

▪ Σημείο 10 – Οδός 13ης Αυγούστου, Ανώγεια: 1 φορτιστής AC 2x22 kW, 

1 θέση στάθμευσης 



 

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

Παραδοτέο Π.1β «Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Η/Ο – Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο – Παρακολούθηση Κάλυψης Αναγκών Επαναφόρτισης Η/Ο» - Α’ 

Μέρος 
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o Μοτοσυκλέτα:  

▪ Σημείο 4 – Επαρχιακή οδός Τυλίσου - Ανωγείων, Ανώγεια: 1 φορτιστής 

χαμηλής ισχύος 3,7-11 kW, 4 θέσεις στάθμευσης 

o Ποδήλατο:  

▪ Σημείο 5 – Οδός Χαιρέτη, έξω από τον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της 

Θεοτόκου: 1 φορτιστής χαμηλής ισχύος 3,7-11 kW, 4 θέσεις 

στάθμευσης 

 

8 Παράρτημα – Συνοδευτικά αρχεία Παραδοτέου 

Παράρτημα Α: Χάρτης προσφορότητας για την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο 

Παράρτημα Β: Σενάρια χωροθέτησης σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

 


