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ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

ΘΕΣΕΙΣ Φ.Η.Ο 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ  

ΜΕΓΕΘΟΣ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

1.α) 1.αγ) Χωροθέτηση νέων υπαίθριοι 

/στεγασμένοι χώροι στάθμευσης ή παρόδιες 

θέσεις στάθμευσης που χωροθετούνται στα 

πολεοδομικά κέντρα των δήμων και σε 

περιοχές αυξημένης επίσκεψης και σε 

πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, με σκοπό 

την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο. 

6 8 ΜΙΚΡΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΑΣΦΑΚΕΡΟ  ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ  ΠΗΓΕΣ  ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΡΕΤΣΙΑΝΑ    

1.στ) Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

σε χώρους στάθμευσης οχημάτων ΑμεΑ, 

όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 19 του 

ν. 4710/2020 ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 

κατ’ ελάχιστον επί του συνόλου των 

προβλεπόμενων δημόσιων θέσεων 

στάθμευσης οχημάτων για άτομα με 

αναπηρία (ΑμεΑ), 

1 8 ΜΙΚΡΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

ΠΑΝΑΓΙΑ  ΑΣΦΑΚΕΡΟ  ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΙΑ  ΠΗΓΕΣ  ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ ΡΕΤΣΙΑΝΑ    

1.δ) Χωροθέτηση  θέσεων  στάθμευσης  και  

σημείων  επαναφόρτισης  Η/Ο  για  την 

εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, ώστε οι 

προβλεπόμενες θέσεις στάθμευσης 

οχημάτων τροφοδοσίας να εξοπλίζονται με 

σημεία επαναφόρτισης Η/Ο για το δέκα τοις 

εκατό (10%) τουλάχιστον του συνόλου των 

υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ‘ 

ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο. 

Στις ανωτέρω θέσεις επιτρέπεται και η 

στάθμευση και η επαναφόρτιση Η/Ο που δεν 

εξυπηρετούν ανάγκες τροφοδοσίας μετά από 

τη λήξη του ωραρίου τροφοδοσίας και έως 

την επόμενη έναρξη. 

1 3 ΜΙΚΡΑ 

ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

              Ενσωματώνοντα

ι στους 

υπαίθριους 

χώρους 

στάθμευσης για 

το κοινό   
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1.δ) Σε εμπορικές περιοχές και ιστορικά κέντρα 

πόλεων, χωροθετούνται παρόδιες θέσεις  

στάθμευσης - επαναφόρτισης για ηλεκτρικά 

ποδήλατα και μοτοποδήλατα τροφοδοσίας 

τα οποία επιτρέπεται να κινούνται πέραν των 

ωραρίων τροφοδοσίας που ισχύουν για τα 

υπόλοιπα οχήματα. 

3 2 ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

ΠΑΝΑΓΙΑ                

1.ε) Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο 

σε υφιστάμενα και νόμιμα καθορισμένα 

σημεία στάσης ή στάθμευσης (πιάτσες) 

Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, και συγκεκριμένα μία (1) θέση 

Η/Ο ανά πέντε (5) θέσεις στάθμευσης, όπως 

αυτή περιγράφεται στο άρθρο 18 του ν. 

4710/2020. Στα  σημεία  επαναφόρτισης  

Η/Ο  που  ορίζονται  με  την  παρούσα  

απαγορεύεται  να φορτίζονται Η/Ο, εκτός 

από Ε.Δ.Χ.- ΤΑΞΙ. 

1 3 ΤΑΧΙ ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

                

1.β) Xωροθέτηση θέσεων στάθμευσης και 

σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε τερματικούς 

σταθμούς και σε επιλεγμένα σημεία των 

δημοτικών και αστικών συγκοινωνιών, ώστε 

να καθίσταται δυνατή η ανωτέρω 

εγκατάσταση των σημείων επαναφόρτισης 

Η/Ο υψηλής ισχύος  για  την  εξυπηρέτηση  

δημοτικών  και  αστικών  λεωφορείων  και  

συγχρόνως  να διασφαλίζεται η ελάχιστη 

απαιτούμενη αναμονή επαναφόρτισης για 

την ομαλή λειτουργία των λεωφορειακών 

γραμμών προς εξυπηρέτηση του επιβατικού 

κοινού, 

1 1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

ΚΤΕΛ 

ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

                

1.γ) Χωροθέτηση  θέσεων  στάθμευσης  και  

σημείων  επαναφόρτισης  Η/Ο  για  την 

εξυπηρέτηση  τουριστικών  λεωφορείων,  

ώστε  οι  προβλεπόμενες  θέσεις  

στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων να 

εξοπλίζονται με σημεία επαναφόρτισης Η/Ο 

σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) 

τουλάχιστον επί του συνόλου των 

υφιστάμενων θέσεων ή ενός (1) κατ΄ 

ελάχιστον σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, 

1 1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  

ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  
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 Ορχος οχημάτων Δήμου 3 3 ΜΙΚΡΑ   

ΟΧΗΜΑΤΑ                           

&                           

ΦΟΡΤΗΓΑ  

ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗ  

ΠΑΝΑΓΙΑ        ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ     Ο κάθε όρχος 

περιλαμβάανει 

θέσεις φόρτισης 

μικρών 

οχημάτων, 

ΑΜΕΑ  ΚΑΙ 

φορτηγά 

 

 

 

 

 

 


