
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 

(Σ.Φ.Η.Ο.)  Δήμου Αντιπάρου



Τι είναι το ΣΦΗΟ;

Πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων
επαναφόρτισης Η/Ο κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων
στάθμευσης Η/Ο, που εκπονείται από τον δήμο εντός των
διοικητικών του ορίων.

• Υποχρεωτική εκπόνηση

• Επικαιροποίηση & αναθεώρηση από τον
δήμο ανά πέντε (5) έτη κατ’ ελάχιστον

• Ένταξη του εγκεκριμένου Σ.Φ.Η.Ο. στις
δράσεις υλοποίησης του Σ.Β.Α.Κ.



Στάδια & Παραδοτέα του ΣΦΗΟ

1 

Παραδοτέο 1α
• Ανάλυση υφιστάμενης 

κατάστασης
Παραδοτέο 1β

• Χωροθέτηση σημείων 
επαναφόρτισης Η/Ο

3
Παραδοτέο 3

• Ολοκλήρωση φακέλου –
εφαρμογή σχεδίου

2

Παραδοτέο 2
• Συμμετοχικές 

διαδικασίες -
Διαβούλευση



Που βρισκόμαστε σήμερα:



Δεδομένα

Επισκέπτες (Σύνολο έτους 2021)
338.554 αφίξεις 

Μόνιμος πληθυσμός
1.264 (έτος 2021 – προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Επισκέπτες (Αύγουστος 2021)
110.017 αφίξεις

372 ΕΙΧ στο Δήμο (2021 – στοιχεία ΥΜΕ) 

Δείκτης ιδιοκτησίας = 29 ΙΧ / 100 κάτοικους



Υπολογισμός πλήθους φορτιστών με βάση: 
• Περίοδο αιχμής (καλοκαίρι)
• 3 κατηγορίες χρηστών 

• μόνιμοι κάτοικοι, 
• επισκέπτες με δικό τους όχημα, 
• επισκέπτες με ενοικιαζόμενο όχημα

• Πλήθος Η/Ο σε βάθος 5ετίας (εκτίμηση-
σενάρια)

• Διανυόμενα km χρηστών
• Τεχνικά χαρακτηριστικά Η/ΟΔε
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Εκτίμηση αναγκών



Τελική Χωροθέτηση

5 θέσεις φόρτισης με βάση 
εκτίμηση αναγκών

χωροθέτηση σημείων με 
βάση τις συγκεντρώσεις όλων 
των χρήσεων γης και τη 
γεωγραφική κατανομή αυτών



Κωδικός θέσης: 1
Όνομα θέσης: Χώρος Στάθμευσης Ψαραλυκής



Κωδικός θέσης: 2
Όνομα θέσης: Χώρος Στάθμευσης - Σιφνέικο



Κωδικός θέσης: 3
Όνομα θέσης: Παρόδια 1 - Λιμάνι



Κωδικός θέσης: 4  (Δίκυκλα / Μικροκινητικότητα)
Όνομα θέσης: Παρόδια 2 - Λιμάνι



Κωδικός θέσης: 5
Όνομα θέσης: Άγιος Γεώργιος - Λιμάνι
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