
Διαδικασία Δημόσιας Διαβούλευσης στο Πλαίσιο Εκπόνησης του Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Δοξάτου

10/10/2022ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 



Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

 Πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Η/Ο
κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τους
Δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων (Άρθρο 17 του Ν.4710/2020: «Προώθηση
της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»).

 Παροχή των απαραίτητων υποδομών για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων
ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του
αέρα εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών.

 Στόχος της διαβούλευσης είναι ο προσδιορισμός μιας βέλτιστης λύσης σχεδιασμού
του δικτύου των σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων εντός των ορίων
του Δήμου, σταθμίζοντας τις μελλοντικές ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων και
των πολιτών.

 Ειδικότερα τα θέματα που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας αφορούν τη
διερεύνηση των απόψεών σας για τα παρακάτω πεδία που σχετίζονται με τον τελικό
σχεδιασμό:

 Καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
 Διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
 Διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

10/10/2022ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 



Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης –

Χαρτογράφηση της Περιοχής Παρέμβασης

Περιοχή Παρέμβασης: Δήμος Δοξάτου

 Δ.Ε Καλαμπακίου

(ΔΚ Καλαμπακίου, ΤΚ Φτελιάς, Αγ. 

Παρασκευής, Καλαμώνος, Νεροφράκτου)

 Δ.Ε Δοξάτου

(ΔΚ Δοξάτου, Αγίου Αθανασίου, Κυργίων, 

ΤΚ Κεφαλαρίου, Αγοράς, Πηγαδίων)

Μεγαλύτεροι οικισμοί: Καλαμπάκι (έδρα),

Δοξάτο (ιστορική έδρα), Άγιος Αθανάσιος,

Κύργια

10/10/2022ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 



Διαδικασία επιλογής χωροθέτησης σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο

 Η μεθοδολογία* που επιλέχθηκε προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της

βέλτιστης κατανομής της υποδομής επαναφόρτισης στο πλαίσιο μιας

πολεοδομικής προσέγγισης.

 Βασίζεται σε γεωχωρικά δεδομένα που μπορούν να συλλεχθούν από

τοπικές ή εθνικές αρχές ή να λαμβάνονται από διαδικτυακές πηγές (π.χ.

OpenStreeMap) και εφαρμόζεται χρησιμοποιώντας εργαλεία ανοιχτού

κώδικα GIS όπως το QGIS.

 Απαιτούμενα δεδομένα εισόδου (input data):
 Στοιχεία κατοίκων

 Χώροι στάθμευσης

 Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

 Σταθμοί μέσων μαζικής μεταφοράς

 Κτίρια δημόσιας πρόσβασης

 Χώροι αγορών και εστίασης

10/10/2022
* Dimitrios Gkatzoflias, Yannis Drossinos, Alyona Zubaryeva, Pietro Zambelli, Panagiota Dilara, and Christian Thiel. 

Optimal allocation of electric vehicle charging infrastructure in cities and regions, EUR; doi: 10.2790/353572.



Στάδια επιλογής χωροθέτησης σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο
1. Δημιουργία του βασικού διανυσματικού πλέγματος

2. Δημιουργία ζωνών επιρροής και σημείων ενδιαφέροντος (buffer zones)
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3. Χωρική αντιστοίχιση των ζωνών επιρροής με το διανυσματικό πλέγμα

4. Ιεράρχηση αποτελεσμάτων

 Το αποτέλεσμα του προηγούμενου βήματος είναι μια ομάδα επιπέδων διανυσματικού
πλέγματος με κελιά στα οποία έχουν εκχωρηθεί ή υπολογιστεί μέγιστες και ελάχιστες τιμές.

 Εφαρμόζεται μια κλιμάκωση και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε μια επιπλέον στήλη
που προστίθεται στη βάση δεδομένων χαρακτηριστικών.

 Η κλιμάκωση εφαρμόζεται για την ομαλοποίηση των βαθμολογιών κελιών μεταξύ 0 και 10.

10/10/2022ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 

Στάδια επιλογής χωροθέτησης σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο



5. Χαρτογραφική ανάλυση, στάθμιση των επιμέρους παραμέτρων και επιλογή 

βαρών σε επίπεδα ράστερ

 Σε αυτό το σημείο εφαρμόζεται ένας συντελεστής στάθμισης σε κάθε επίπεδο βάσει 

της σημασίας ή της χρηστικότητάς του

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 

Στάδια επιλογής χωροθέτησης σημείων 

επαναφόρτισης Η/Ο



Αποτελέσματα εφαρμογής μεθοδολογίας

10/10/2022

ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 

Χάρτης δυνητικής 

χωροθέτησης 

σημείων 

επαναφόρτισης 

Η/Ο



 Σενάριο 1 (Do minimum)

10/10/2022

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο



 Σενάριο 2 (Ρεαλιστικό)

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο



 Σενάριο 3 (Φιλόδοξο)

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο



Κριτήρια επιλογής βέλτιστου σεναρίου

Το Σενάριο 2 εκτιμήθηκε από την ομάδα μελέτης ως το επικρατέστερο για την ανάπτυξη

του δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο στο Δήμο Δοξάτου. Τα κριτήρια που

ελήφθησαν υπόψιν για την επιλογή ήταν:

 Η διαμόρφωση ενός σχεδίου που ταυτόχρονα θα είναι φιλόδοξο αλλά και ρεαλιστικό

 Τη μικρή σχετικά διείσδυση της ηλεκτροκίνησης στην Επικράτεια αλλά και στην

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

 Το γεγονός ότι η μέση ηλικία του στόλου επιβατικών οχημάτων στην Ελλάδα έχει

διαμορφωθεί στα 16 έτη (στοιχεία 2019) ενώ ταυτόχρονα τα ισχύοντα μέτρα

επιδότησης αγοράς προς το παρόν δεν είναι αρκετά για να επηρεάσουν την

ζητούμενη αλλαγή προς την ηλεκτροκίνηση

 Την ανάπτυξη του Δήμου με οικισμούς-δορυφόρους και το μικρό σχετικά πληθυσμό

των Δημοτικών Ενοτήτων.

10/10/2022



 Επικρατέστερο Σενάριο: Σενάριο 2 (Ρεαλιστικό)

Παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων χωροθέτησης 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

* Η κάθε θέση φορτιστή επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση δύο οχημάτων είτε εν σειρά (παρά την οδό) είτε κάθετα ή υπό γωνία 45ο ως προς το κράσπεδο.

Δημοτική Ενότητα Οικισμός

Κωδικός 

Σταθμού 

Φόρτισης

X Y Αρ. Φορτιστών*
Προτεινόμενος 

Τύπος

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Ο ΑΑ-01 520534,09 4546853,90 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Ο ΑΑ-02 520157,67 4546472,37 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΝ,ΤΟ ΔΟ-01 519236,30 4548878,85 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΝ,ΤΟ ΔΟ-02 518729,48 4548351,03 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑ,ΤΑ ΚΥ-01 524155,89 4549548,81 1 22kW

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΝ,ΤΟ ΚΑ-01 515581,86 4544070,86 1 22kW

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΝ,ΤΟ ΚΑ-02 515109,41 4544073,96 1 22kW

Άθροισμα προτεινόμενων σταθμών φόρτισης 7

Δημοτική Ενότητα Οικισμός

Κωδικός 

Σταθμού 

Φόρτισης

X Y Αρ. Φορτιστών*
Προτεινόμενος 

Τύπος

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Ο ΑΑ-03 521150,57 4545685,88 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΝΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ,ΤΟ ΑΚ-01 522145,58 4545328,88 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΝ,ΤΟ ΔΟ-03 519283,39 4548604,32 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ
ΚΑΤΩ ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΝ,ΤΟ

(ΠΗΓΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ)
ΚΚ-01 522081,71 4546574,38 1 22kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑ,ΤΑ ΚΥ-02 524276,80 4549470,00 1 22kW

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΝ,ΤΟ ΚΑ-03 515226,22 4543485,63 1 22kW

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΦΤΕΛΙΑ,Η ΦΤ-01 516067,29 4547638,11 1 22kW
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Σενάριο 1

Επιπλέον 
Σεναρίου 1



 Χώροι στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ

Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για 

ειδικές κατηγορίες



 ΑμεΑ

Δεν προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων επαναφόρτισης Η/Ο για ΑμεΑ, καθώς δεν

προβλέπονται θεσμοθετημένες θέσεις στάθμευσης για ΑμεΑ στο Δήμο Δοξάτου.

 Οχήματα Τροφοδοσίας

Δεν προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων επαναφόρτισης οχημάτων τροφοδοσίας,

καθώς δεν προβλέπονται θεσμοθετημένες θέσεις στάθμευσης για οχήματα

τροφοδοσίας στο Δήμο Δοξάτου.

 Τουριστικά Λεωφορεία

Δεν προτείνεται η χωροθέτηση θέσεων επαναφόρτισης τουριστικών λεωφορείων,

καθώς δεν προβλέπονται θεσμοθετημένες θέσεις στάθμευσης τουριστικών

λεωφορείων στο Δήμο Δοξάτου.

Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για 

ειδικές κατηγορίες



 Χώροι στάσης/στάθμευσης (πιάτσες) Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ

Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο για 

ειδικές κατηγορίες

* Η κάθε θέση φορτιστή επιτρέπει την ταυτόχρονη φόρτιση δύο οχημάτων είτε εν σειρά (παρά την οδό) είτε κάθετα ή υπό γωνία 45ο ως προς το κράσπεδο.

Δημοτική Ενότητα Οικισμός

Κωδικός 

Σταθμού 

Φόρτισης

X Y Αρ. Φορτιστών*
Προτεινόμενος 

Τύπος

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,Ο ΑΑ-ΤΑ-01 520542,04 4546851,09 1 50kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΟΞΑΤΟΝ,ΤΟ ΔΟ-ΤΑ-01 519217,91 4548868,30 1 50kW

Δ.Ε. ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑ,ΤΑ ΚΥ-ΤΑ-01 524122,59 4549534,69 1 50kW

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΝ,ΤΟ ΚΑ-ΤΑ-01 515601,77 4544104,32 1 50kW

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΦΤΕΛΙΑ,Η ΦΤ-ΤΑ-01 516042,01 4547661,92 1 50kW
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Προγραμματισμός τμηματικής υλοποίησης 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο

10/10/2022ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 

1ο έτος:

ΔΕ Δοξάτου: Τέσσερις (4) σταθμοί φόρτισης με τέσσερις (4) φορτιστές και συνολικά οκτώ (8) θέσεις

φόρτισης.

ΔΕ Καλαμπακίου: Δύο (2) σταθμοί φόρτισης με δύο (2) φορτιστές και συνολικά τέσσερις (4) θέσεις

φόρτισης.

2ο έτος:

ΔΕ Δοξάτου: Τρεις (3) σταθμοί φόρτισης με τρεις (3) φορτιστές και συνολικά έξι (6) θέσεις φόρτισης.

ΔΕ Καλαμπακίου: Δύο (2) σταθμοί φόρτισης με δύο (2) φορτιστές και συνολικά τέσσερις (4) θέσεις

φόρτισης.

3ο έτος:

ΔΕ Δοξάτου: Τρεις (3) σταθμοί φόρτισης με τρεις (3) φορτιστές και συνολικά έξι (6) θέσεις φόρτισης.



Ανάλυση S.W.O.T.

Εσωτερικό 
περιβάλλον

Εξωτερικό 
περιβάλλον

Πλεονεκτήματα (Strengths) Μειονεκτήματα (Weaknesses)

 Μηδενικά τέλη κυκλοφορίας

 Τιμή καυσίμου

 Δωρεάν στάθμευση

 Υψηλή ενεργειακή απόδοση (80-85%)

 Χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας

 Μηδενικά επίπεδα ηχορύπανσης

 Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός των 

υποδομών της ηλεκτροκίνησης σε ιδιωτικούς και 

δημόσιους χώρους

 Προδιαγραφές και Διαδικασία Εγκατάστασης Σημείων 

Επαναφόρτισης Η/Ο

 Πλήρης συνάφεια περιεχομένου με τα Σχέδια 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

 Υψηλές τιμές αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων

 Περιορισμένη αυτονομία

 Χαμηλή διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων

 Περιορισμένη ενημέρωση του κοινού

 Έλλειψη κοινής πολιτικής μεταξύ των διαφόρων 

δημόσιων αρχών

 Χαμηλός δείκτης ανακύκλωσης (μπαταρίες)

 Περιορισμένος αριθμός σταθμών φόρτισης (Δημόσιων 

/ Ιδιωτικών)

 Προβλήματα υλοποίησης Σ.Φ.Η.Ο.

 Αντοχή ηλεκτρικού δικτύου

Ευκαιρίες (Opportunities) Απειλές (Threats)

 Ανανέωση στόλου οχημάτων (ΙΧ, ΜΜΜ)

 Προσέλκυση επενδύσεων - Δημιουργία νέων θέσεων 

εργασίας

 Περιορισμός ατμοσφαιρικής ρύπανσης/θορύβου

 Αυξημένη ζήτηση για «πράσινες» τεχνολογίες

 Χαμηλότερη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα

 Εναρμόνιση με Σ.Φ.Η.Ο. και ΤΠΣ θα οδηγήσει σε 

βιώσιμα χαρακτηριστικά στις πόλεις

 Έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων 

δημόσιων αρχών και φορέων

 Υφιστάμενη μέση ηλικία Ι.Χ. οχημάτων στην Ελλάδα 

στα 16 έτη (οικονομική κρίση)

 Μη επαρκή κίνητρα

 Ανακύκλωση μπαταριών

 Διαδικασία χωροθέτησης σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών οχημάτων

o Έλλειψη Μηχανικών (Συγκοινωνιολόγων / 

Πολεοδόμων / Χωροτακτών) στις υπηρεσίες των 

Δήμων



Οριστικοποίηση επικρατέστερου σεναρίου 

από τον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

 Μετά την αποδοχή του επικρατέστερου σεναρίου, η Ομάδα Εργασίας του

Φορέα Εκπόνησης, υποβάλει στην αντίστοιχη Περιοχή του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

καταλόγους των νέων παροχών (για κάθε μεμονωμένο σημείο επαναφόρτισης

Η/Ο ή για συστάδα σημείων επαναφόρτισης Η/Ο) με την απαιτούμενη ισχύ και

την ακριβή θέση τους, στην μορφή που παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα.

10/10/2022ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 



Επόμενα Βήματα

 Ανοιχτή συζήτηση – διαβούλευση επί της χωροθέτησης των 

θέσεων φόρτισης Η/Ο.

10/10/2022


