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1 Εισαγωγή 

Η παρούσα αναφορά αποτελεί του Γ’ μέρος του Παραδοτέου Π1.β «Χωροθέτηση Σημείων 

Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων 

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.». Με βάση την 

προαναφερόμενη ΚΥΑ, ο Φορέας Εκπόνησης δημιουργεί ανοιχτό ψηφιακό αρχείο στο οποίο 

συγκεντρώνονται και καταγράφονται όλα τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από την στιγμή 

της δημιουργίας του Σ.Φ.Η.Ο. και αφορούν στην παρακολούθηση της κάλυψης των 

αναγκών επαναφόρτισης Η/Ο, στοιχεία τοπικού φορτίου από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., νέες 

προτάσεις από την ΕΕ κλπ., τα οποία θα χρησιμοποιούνται σε επόμενη 

αναθεώρηση/επικαιροποίηση του Σ.Φ.Η.Ο. με σκοπό να προτείνονται συμπληρώσεις και 

αλλαγές των Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. νέες θέσεις τοποθέτησης σημείων επαναφόρτισης, αλλαγή της 

θέσης τοποθετημένων σημείων επαναφόρτισης, αντικατάσταση σημείων επαναφόρτισης 

κανονικής ισχύος με σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος Η/Ο κλπ.). 

Η αναφορά διαρθρώνεται στις ακόλουθες θεματικές ενότητες: 

• Παρουσίαση των μέσων και εργαλείων παρακολούθησης ΣΦΗΟ  

• Προγραμματισμός παρακολούθησης ΣΦΗΟ 

• Οδηγίες χρήσης των εργαλείων παρακολούθησης ΣΦΗΟ     

 

2 Μέσα και εργαλεία παρακολούθησης ΣΦΗΟ 

Η παρακολούθηση της προόδου ωρίμανσης του ΣΦΗΟ θα συντονίζεται από τον Δήμο 

Ανωγείων, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις και αναθεωρήσεις που προέρχονται από τους 

αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς. Τα βασικά εργαλεία παρακολούθησης 

περιλαμβάνουν: 

• Υπολογιστικό φύλλο σε μορφή Microsoft-excel το οποίο θα είναι ανοικτό προς τους 

φορείς (πρωτίστως ΔΕΔΔΗΕ και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με 

την εγκατάσταση σταθμών φόρτισης Η/Ο) αλλά και προς το ευρύ κοινό. Το εν λόγω 

ψηφιακό αρχείο θα είναι ανοικτό προκειμένου να μπορεί ο χρήστης να υποβάλλει 

αλλαγές. Το αρχείο περιλαμβάνει όλους τους αλγόριθμους υπολογισμών π.χ. ισχύς 

σημείου φόρτισης, απαραίτητη ισχύς παροχής, κόστος, κ.α., ώστε τα αποτελέσματα 

να επικαιροποιούνται αυτόματα κατόπιν των αλλαγών του χρήστη. Το υπολογιστικό 

φύλλο διαρθρώνεται στα ακόλουθα φύλλα εργασίας: 

o Φορτιστές_Αρχική πρόταση: Κατάλογος όλων των σταθμών φόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης με όλα τα χαρακτηριστικά τους (ισχύς, όχημα προς φόρτιση, θέσεις 

ρευματοληψίας, εφικτός αριθμός θέσεων στάθμευσης, προδιαγραφές παροχής, 
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πιθανές συστάδες φορτιστών, κ.α.) που αφορούν στο επικρατέστερο σενάριο 

ανάπτυξης δικτύου επαναφόρτισης.  

o Φορτιστές: Περιλαμβάνει τον παραπάνω Κατάλογο, όμως εδώ επιτρέπεται η 

πρόσβαση και εφαρμογή αλλαγών/αναθεωρήσεων από τον εξωτερικό χρήστη.  

o Απολογισμός φορτιστών-θέσεων: Εποπτεία των σταθμών φόρτισης, σημείων 

επαναφόρτισης και κόστους, καθώς και στοιχεία τμηματικής υλοποίησης σε 

βάθος 3ετίας. Επικαιροποιείται αυτόματα με τις αλλαγές που εφαρμόζονται στο 

φύλλο «Φορτιστές».  

o Στοιχεία τοπικού φορτίου ΔΕΔΔΗΕ: Οι θέσεις και οι ισχύς των προτεινόμενων 

φορτιστών επικαιροποιούνται αυτόματα με τις αλλαγές που τίθενται στο φύλλο 

«Φορτιστές». Περιλαμβάνονται πεδία συμπλήρωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με 

τα χαρακτηριστικά του τοπικού φορτίου σύμφωνα με τα πρότυπα καταλόγου της 

από 22/3/2021 ερμηνευτικής εγκυκλίου για την κατάρτιση των Σχεδίων Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων1. 

o Προτεινόμενες αλλαγές Φορέα: Εξυπηρετεί σκοπούς καταγραφής και 

τεκμηρίωσης των αναθεωρήσεων που εφαρμόζονται από τον Φορέα στο φύλλο 

«Φορτιστές».  

o Νέες προτάσεις από την ΕΕ: Καταγραφή τυχόν νέων προτάσεων από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τυχόν αναθεώρηση του 

ΣΦΗΟ.  

o Χάρτης ΣΦΗΟ: Περιλαμβάνει τον υπερσύνδεσμο πρόσβασης στον διαδραστικό 

χάρτη χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης. Επιτρέπει 

τυχόν παρεμβάσεις από τον κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη που προτείνει αλλαγές. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να ανοίγει ο υπερσύνδεσμος είναι ο 

χρήστης να έχει εγκαταστήσει στον Η/Υ την (δωρεάν) εφαρμογή google earth2.  

• Αρχείο kmz του χάρτη ΣΦΗΟ: Εξυπηρετεί σκοπούς προεπισκόπησης της 

χωροθέτησης των φορτιστών και θέσεων στάθμευσης αλλά και σκοπούς 

αναθεωρήσεων και εφαρμογών νέων χωροθετήσεων ή/και αλλαγών των θεματικών 

ιδιοτήτων του κάθε φορτιστή. Παρέχεται άμεση πρόσβαση με υπερσύνδεσμο στο 

φύλλο εργασίας «Χάρτης ΣΦΗΟ» του παραπάνω Υπολογιστικού Φύλλου 

Παρακολούθησης.  

Τα παραπάνω αρχεία αποθηκεύονται σε ανοικτό ψηφιακό φάκελο «Ψηφιακά αρχεία 

παρακολούθησης ΣΦΗΟ» με ευθύνη του Δήμου Ανωγείων ως Φορέα Εκπόνησης. Ο 

ψηφιακός φάκελος θα φιλοξενείται σε ανοικτό ηλεκτρονικό σύνδεσμο του Δήμου. Για το 

σκοπό αυτό θα εξεταστεί η ενσωμάτωση ειδικής θεματικής ενότητας στον Ιστότοπο του 

 

1 https://ypen.gov.gr/odigies-stous-dimous-gia-tous-stathmous-fortisis-ilektrikon-ochimaton-2/ 

2 https://www.google.gr/intl/el/earth/download/gep/agree.html 

https://ypen.gov.gr/odigies-stous-dimous-gia-tous-stathmous-fortisis-ilektrikon-ochimaton-2/
https://www.google.gr/intl/el/earth/download/gep/agree.html
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Δήμου. Τα εργαλεία θα κοινοποιούνται από τον Δήμο, ο οποίος θα ανακοινώνει την 

ανάρτηση των αρχείων και θα προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους Φορείς για την παροχή 

τυχόν αλλαγών. Η διαδικασία θα επαναλαμβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα όπως 

ορίζεται στον προγραμματισμό παρακολούθησης παρακάτω. 

3 Προγραμματισμός παρακολούθησης ΣΦΗΟ 

Το πρόγραμμα παρακολούθησης του ΣΦΗΟ θα συντονίζεται από την Ομάδα Εργασίας 

ΣΦΗΟ του Φορέα Εκπόνησης, με κατάλληλο χειρισμό των υπολογιστικών εργαλείων 

παρακολούθησης και την ενεργοποίηση πρωτίστως των ενδιαφερόμενων φορέων. Το ΣΦΗΟ 

θα παρακολουθείται και επικαιροποιείται ανά έξι (6) μήνες σύμφωνα με την σχετική 

ερμηνευτική εγκύκλιο. Το προτεινόμενο Πρόγραμμα παρακολούθησης διαρθρώνεται ως 

ακολούθως: 

• Κοινοποίηση/ανάρτηση των εργαλείων παρακολούθησης ΣΦΗΟ (διάρκεια: 6 μήνες): 

Τα εργαλεία παρακολούθησης του ΣΦΗΟ (βλ. παραπάνω) αναρτώνται σε 

προσβάσιμο ηλεκτρονικό σύνδεσμο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.  

• Πρόσκληση παρακολούθησης ΣΦΗΟ (διάρκεια: 2 μήνες): Ακολούθως της 

κοινοποίησης/ανάρτησης, η Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης αναρτά 

ανακοίνωση στον Ιστότοπο του Δήμου και σε λογαριασμούς του Δήμου στα Μέσα 

Κοινωνικής Δικτύωσης, όπου θα προσκαλεί το ευρύ κοινό για τυχόν νέες προτάσεις. 

Παράλληλα, δύναται να αποστέλλει προσκλήσεις στους εμπλεκόμενους Φορείς να 

διατρέξουν τους Πίνακες και Χάρτες του Σχεδίου και να προτείνουν τυχόν 

Αναθεωρήσεις. Η καταληκτική ημερομηνία παροχής στοιχείων/προτάσεων από 

εμπλεκόμενους Φορείς αλλά και πολίτες θα είναι δύο (2) μήνες μετά την 

ανάρτηση/κοινοποίηση των Πινάκων και Χαρτών Παρακολούθησης ΣΦΗΟ.  

• 1η επικαιροποίηση ΣΦΗΟ (διάρκεια: 1 μήνας): Η Ομάδα Εργασίας ΣΦΗΟ του Φορέα 

Εκπόνησης συλλέγει και επεξεργάζεται τις προτάσεις των ενδιαφερομένων μερών και 

επικαιροποιεί τα εργαλεία Παρακολούθησης με τήρηση των ελάχιστων 

Προδιαγραφών χωροθέτησης που καταγράφονται στο Παραδοτέο Π.1β-Α’ μέρος 

λαμβάνοντας υπόψη και τις αναμενόμενες ανάγκες φόρτισης (όπως προκύπτουν 

από το Παραδοτέο Π.1β-Β’ μέρος και από άλλα Σχέδια του Δήμου όπως ΣΒΑΚ, ΣΔΑΕΚ, 

κ.α.). Η διαδικασία επικαιροποίησης θα διαρκεί ένα (1) μήνα μετά την συλλογή των 

στοιχείων από τα ενδιαφερόμενα μέρη (3 μήνες μετά την κοινοποίηση/ανάρτηση των 

εργαλείων παρακολούθησης ΣΦΗΟ).  

• Συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ (διάρκεια: 2 μήνες): Αμέσως μετά την 1η επικαιροποίηση, ο 

Δήμος προσκαλεί την αρμόδια Διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ να εισέλθει στα ανοικτά ψηφιακά 

αρχεία παρακολούθησης ΣΦΗΟ προκειμένου να ελέγξει τις συνθήκες επάρκειας του 

δικτύου με συμπλήρωση του ειδικού φύλλου «Στοιχεία τοπικού φορτίου_ΔΕΔΔΗΕ» του 

υπολογιστικού φύλλου παρακολούθησης (κατά τα πρότυπα του σχετικού 

ενημερωτικού σημειώματος «Ενημερωτικό Σημείωμα για την Συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ 
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στην Διαδικασία Εκπόνησης των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.)». 

Η διαδικασία θα διαρκεί περίπου δύο μήνες και προϋποθέτει τον συντονισμό με τον 

ΔΕΔΔΗΕ για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση αναφορικά με τις συνθήκες τοπικού 

φορτίου ΔΕΔΔΗΕ.   

• 2η επικαιροποίηση ΣΦΗΟ και έναρξη επόμενου κύκλου παρακολούθησης (διάρκεια: 

1 μήνας): Η Ομάδα Εργασίας του Φορέα Εκπόνησης ολοκληρώνει την 2η 

επικαιροποίηση του Σχεδίου με βάση και τις προτάσεις από ΔΕΔΔΗΕ. Εν συνεχεία, 

αναρτά/κοινοποιεί τα αναθεωρημένα στοιχεία του Σχεδίου (υπολογιστικό φύλλο xlsx 

και χάρτη kmz) και ο κύκλος παρακολούθησης αρχίζει ξανά με επανάληψη των 

παραπάνω σταδίων παρακολούθησης.   

Το χρονοδιάγραμμα του κάθε εξαμηνιαίου κύκλου παρακολούθησης παρουσιάζεται στον 

Πίνακας 1. 

Πίνακας 1. Χρονοδιάγραμμα δράσεων για κάθε εξαμηνιαίο κύκλο παρακολούθησης 

Δράσεις κάθε κύκλου Παρακολούθησης 
Μήνες 

1 2 3 4 5 6 

Κοινοποίηση ανοικτών ψηφιακών αρχείων παρακολούθησης       

Πρόσκληση παρακολούθησης ΣΦΗΟ       

1η επικαιροποίηση ΣΦΗΟ       

Συνεργασία με ΔΕΔΔΗΕ       

2η επικαιροποίηση ΣΦΗΟ και έναρξη επόμενου κύκλου 

παρακολούθησης 

      

 

4 Οδηγίες χρήσης των εργαλείων παρακολούθησης 

Γενικές οδηγίες: 

Σε όλα τα φύλλα εργασίας του υπολογιστικού φύλλου παρακολούθησης, ισχύουν οι 

ακόλουθες λειτουργίες των υπολογιστικών κελιών ανάλογα με την απόχρωσή τους: 

• Λευκά κελιά: Υπολογίζονται αυτόματα. Ο χρήστης δεν προβαίνει σε κάποια ενέργεια. 

• Γαλάζια κελιά: Ο χρήστης εισάγει δεδομένο/πληροφορία με την μορφή κειμένου ή/και 

αριθμού.  

• Κίτρινα κελιά: Ο χρήστης θέτει δεδομένο με «επιλογή από λίστα» που διατίθεται στο κελί.  

Για την ορθή λειτουργία, ο χρήστης συνίσταται να κατέχει εγκατεστημένη στον Η/Υ του την 

εφαρμογή Microsoft Office έκδοση 2010 ή νεότερη.  

Παράλληλα με τις προτάσεις-αναθεωρήσεις που τίθενται στο υπολογιστικό φύλλο 

παρακολούθησης, συνίσταται σθεναρά ο χρήστης να απεικονίζει τις προτάσεις του (εφόσον 

αφορούν σε αλλαγή σταθμών φόρτισης ή/και θέσεων στάθμευσης) στο αρχείο kmz με τον 

χάρτη χωροθέτησης των υποδομών φόρτισης. Με την ολοκλήρωση της αναθεώρησης επί 
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του kmz, ο χρήστης θα πρέπει να προβαίνει σε αποθήκευση του νέου kmz που δημιούργησε 

με νέο όνομα με την λειτουργία «αποθήκευση μέρους ως…» της εφαρμογής google earth 

και να την κοινοποιεί στο Φορέα Εκπόνησης (Δήμος Ανωγείων) σύμφωνα με τις οδηγίες της 

σχετικής πρόσκλησης του τελευταίου.  

Ειδικές οδηγίες του υπολογιστικού φύλλου παρακολούθησης: 

1. Φύλλα εργασίας «Φορτιστές_Αρχική πρόταση» & «Φορτιστές» 

Το Φύλλο εργασίας «Φορτιστές_Αρχική πρόταση» συμπληρώνεται μόνο από τον Φορέα 

Εκπόνησης (Δήμο Ανωγείων) σε κάθε κύκλο επικαιροποίησης του ΣΦΗΟ. 

Το Φύλλο εργασίας «Φορτιστές» συμπληρώνεται από κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη που 

προτείνει αλλαγές/αναθεωρήσεις.  

Ακολουθούν οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων του Φύλλου εργασίας: 

- Στήλη Β: παρέχονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες της θέσης του σταθμού φόρτισης 

στη μορφή «35°20'26.17"Β/25° 7'3.87"Α» (η θέση ορίζεται στον χάρτη kmz και γίνεται 

αντιγραφή των γεωγραφικών συντεταγμένων από το google earth).  

- Στήλη C: Πληκτρολογείται η περιοχή/διεύθυνση της προτεινόμενης εγκατάστασης 

υποδομής φόρτισης.  

- Στήλη D: Ορίζεται (με επιλογή από λίστα) το πρωτεύον όχημα (δύναται ένας φορτιστής 

να εξυπηρετεί διαφορετικού τύπου οχήματα) προς φόρτιση.  

- Στήλη E: Τίθεται η μέγιστη αποδεκτή διάρκεια πλήρους φόρτισης του πρωτεύοντος 

οχήματος με επιλογή από λίστα. Ο χρήστης κατά την επιλογή μέγιστης αποδεκτής 

διάρκειας φόρτισης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι στο Δήμο τα περισσότερα Η/Ο 

που θα σταθμεύουν προς φόρτιση θα έχουν ήδη απόθεμα μπαταρίας 50-70%, οπότε 

αναλόγως να εκτιμήσει την ρεαλιστική διάρκεια φόρτισης, π.χ. ένα επιβατικό ΙΧ με 

μέγιστη αποδεκτή διάρκεια πλήρους φόρτισης 6 h, πιθανότατα σημαίνει 1,5 έως 3 h 

φόρτισης για επίπεδο φορτισμένης μπαταρίας 50-70%.  

- Στήλη M: Επιλέγεται ο τύπος εγκατάστασης της υποδομής φόρτισης με επιλογή από 

λίστα επιδαπέδιος ή επίτοιχος (ο επίτοιχος προτιμάται κυρίως σε κλειστούς χώρους 

στάθμευσης ή σε ανοικτούς χώρους όπου ο επιδαπέδιος παραβαίνει τις συστάσεις 

χώρου διέλευσης πεζών, ήτοι χώρος διέλευσης πλάτους 1,50 m βάσει της ΥΑ 

52907/2009 Υπ. ΠΕΚΑ «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε 

κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προρίζονται για την κυκλοφορία πεζών» 

(ΦΕΚ 2621 Β’ / 2009).  

- Στήλη P: Πληκτρολογείται ο εφικτός αριθμός θέσεων στάθμευσης κατόπιν της 

πληροφορίας θέσεων ρευματοληψίας που παρέχεται αυτόματα στη στήλη L, και 

τηρώντας τους περιορισμούς διέλευσης πεζών.  
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- Στήλη T: Τίθεται η εκτιμώμενη απόσταση από διαθέσιμη παροχή (με επιλογή από λίστα) 

που θα εξυπηρετεί την υποδομή ή την συστάδα υποδομών φόρτισης (εγγύς 

φορτιστές ενδέχεται να διασυνδέονται στο ίδιο σημείο παροχής ως συστάδα 

υποδομών φόρτισης).  

- Στήλη X: Τίθεται εκτιμώμενο κόστος πιθανής ανάπλασης που θα απαιτηθεί για την 

εγκατάσταση του σταθμού φόρτισης και τη διαμόρφωση των θέσεων στάθμευσης.  

- Στήλη Z: Πληκτρολογείται η τοποθέτηση του φορτιστή. Συνίσταται να εισάγεται κείμενο 

ακριβώς ως ακολούθως: «Επί οδοστρώματος» ή «Επί πεζοδρομίου» ή «Επίτοιχος».  

- Στήλη AA: Πληκτρολογούνται οι προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης με αρίθμηση της 

μορφής «Α.Β», όπου Α=Αρίθμηση φορτιστή (Στήλη A) και Β=Αρίθμηση θέσης 

στάθμευσης (1η, 2η,…) ανάλογα με το πόσα οχήματα θα μπορεί να εξυπηρετήσει ο 

Φορτιστής και με το αν χωροταξικά είναι εφικτή η εγκατάσταση αυτών των θέσεων. Για 

κάθε θέση στάθμευσης δίδονται οι διαστάσεις της θέσης Πλάτος x Μήκος, ενδεικτικά: 

2,5m x 5m για επιβατικά ΙΧ, 3,5m x 5m για επιβατικά ΑμεΑ, 3m x 12m για βαρέα οχήματα 

και Λεωφορεία, και 1,3m x 2,8m για δίκυκλα.  

- Στήλες AB-AE: Πληκτρολογούνται οι αριθμοί εγγύς φορτιστών (αρίθμηση από στήλη 

A), που ενδέχεται να συνδεθούν σε συστάδα με τον τρέχων φορτιστή.  

- Στήλη AG: Τίθεται ο Υπεύθυνος Φορέας υλοποίησης του τρέχοντος φορτιστή π.χ. 

«Δήμος Ανωγείων».  

- Στήλη AH: Εκτιμώμενο έτος υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση του ΣΦΗΟ. Σύμφωνα 

με τον Ν.4710/2020, οι προβλεπόμενες υποδομές του ΣΦΗΟ θα πρέπει να 

υλοποιηθούν σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών μετά την εκπόνησή του.  

- Στήλη AI: Τίθεται ο τύπος οχήματος προς φόρτιση τηρώντας τους ακόλουθους 

Ελληνικούς χαρακτήρες κειμένου: 

o Επιβατικό ΙΧ (είτε πρόκειται για κανονικό όχημα είτε για ΑΜΕΑ) 

o Λεωφορείο 

o ΕΔΧ ΤΑΞΙ  

o Λεωφορείο+Επιβατικό (στην περίπτωση που ο φορτιστής μπορεί να φορτίσει 

Λεωφορείο και Επιβατικό όχημα) 

o Βαρύ όχημα (για φορτηγό, ή άλλο βαρύ όχημα) 

o Δίκυκλο 

- Στήλη AJ: Πληκτρολογούνται τυχόν παρατηρήσεις/σχόλια για τον τρέχων φορτιστή. 

2. Φύλλο εργασίας «Απολογισμός φορτιστών-θέσεων» 
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Δεν συμπληρώνεται από χρήστη. Παραθέτει απολογιστικούς Πίνακες σταθμών φόρτισης, 

θέσεων στάθμευσης, εκτιμώμενου κόστους επένδυσης και τμηματικής υλοποίησης του 

Σχεδίου. 

 

3. Φύλλο εργασίας «Στοιχεία τοπικού φορτίου ΔΕΔΔΗΕ» 

Αρχικά, συμπληρώνεται και ελέγχεται από τον Φορέα εκπόνησης πριν την πρόσκληση 

ελέγχου από τον ΔΕΔΔΗΕ.  

Συμπληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν πρόσκλησης του Φορέα Εκπόνησης. 

Οδηγίες συμπληρώσεων Φορέα Εκπόνησης 

- Στήλη B: Εισάγεται ο αύξων αριθμός συστάδας υποδομών φόρτισης μετά την 

αυτοματοποιημένη προβολή των συστάδων που προκύπτουν από τις πληροφορίες 

του φύλλου εργασίας «Φορτιστές».  

- Στήλη D: Εισάγεται η ακριβής διεύθυνση της θέσης υποδομής φόρτισης.  

- Στήλες F-G: Εισάγονται οι συντεταγμένες του σημείου υποδομής φόρτισης σε μορφή 

ΕΓΣΑ ‘87.  

- Στήλη I: Προαιρετικά, πληκτρολογείται η προβλεπόμενη υποδομή ή συστάδα 

υποδομών φόρτισης.  

Οδηγίες συμπληρώσεων ΔΕΔΔΗΕ 

- Στήλες J-M: Εισάγονται από τον ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα 

«Ενημερωτικό Σημείωμα για την Συμμετοχή του ΔΕΔΔΗΕ στην Διαδικασία Εκπόνησης 

των Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων(Σ.Φ.Η.Ο.)». 

4. Φύλλο εργασίας «Προτεινόμενες αλλαγές φορέα» 

Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα και από Φορέα Εκπόνησης 

Εισάγονται ελεύθερα κείμενα στα γαλάζια κελιά που υποδεικνύουν και τεκμηριώνουν τις 

συγκεκριμένες προτεινόμενες αλλαγές/αναθεωρήσεις του ενδιαφερόμενου φορέα. 

5. Φύλλο εργασίας «Νέες προτάσεις από την ΕΕ» 

Συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο φορέα και από Φορέα Εκπόνησης 

Εισάγονται ελεύθερα κείμενα που αφορούν σε νέες προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση οι 

οποίες ενδιαφέρουν το ΣΦΗΟ και τυχόν επικαιροποιήσεις του. Καταγράφονται ενδεικτικά: 

Χρηματοδοτικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα υλοποίησης του ΣΦΗΟ (συμπεριλαμβανομένων 
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των ΕΣΠΑ), Ευρωπαϊκές πολιτικές προώθησης της ηλεκτροκίνησης, Αγοραστική τάση Η/Ο 

στην Ευρώπη, κ.α. 

6. Φύλλο εργασίας «Χάρτης ΣΦΗΟ» 

Παρέχει ηλεκτρονικό σύνδεσμο που ανοίγει τον χάρτη του δικτύου επαναφόρτισης Η/Ο, 

όπως ορίζεται στο Φύλλο εργασίας «Φορτιστές_Αρχική πρόταση». Ο σύνδεσμος είναι 

ενεργός αν και μόνο αν το υπολογιστικό φύλλο παρακολούθησης και το αρχείο kmz είναι 

αποθηκευμένα στον ίδιο ηλεκτρονικό φάκελο. 

 

5 Παράρτημα – Συνοδευτικά αρχεία 

Ηλεκτρονικός φάκελος «Ψηφιακά αρχεία παρακολούθησης ΣΦΗΟ». 


