
                                                                                                                                                                                                                                                                                

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ - (Δ.Μ.Ε.Α.Α)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2    

Tαχ.  Δ/νση   

Πληροφορίες
  
Τηλέφωνο
  
Ηλ. Ταχυδρομείο
  

: Αμαλιάδος 17, 
  Τ.Κ.115 23, AΘHNA 
: Ολυμπία  Λιλιοπούλου,
   Κων/νος Ράλλης
: 2131513301
  213 1515168 
: o.liliopoulou@prv.ypeka.gr
  k.rallis@prv.ypeka.gr
 

Προς:  Πίνακας Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή της ΚΥΑ με A.Π. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020  
(ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές Οδηγίες για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 
Σ.Φ.Η.Ο.»

      
Παρατίθεται τεύχος τυποποίησης τεχνικών προδιαγραφών γεωγραφικής βάσης δεδομένων που καθορίζει τις 

προδιαγραφές και τα τελικά παραδοτέα της γεωγραφικής βάσης δεδομένων για τα Σχέδια Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ),  καθώς και τα σχετικά πρότυπα των αρχείων αυτών.  Στόχος είναι η εισαγωγή 

της συλλεγόμενης πληροφορίας στη βάση δεδομένων και η διάθεση των στοιχείων προς όλους.

Στο εν λόγω Τεύχος περιγράφονται:

 Κανόνες και κριτήρια για τη δημιουργία, επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των δεδομένων

 Διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας και ελέγχου χωρικών δεδομένων

 Μοντέλα δεδομένων για κάθε κατηγορία (πχ. Οδικό δίκτυο, χρήσεις γης κλπ.)

Η γεωγραφική βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις των φορτιστών και τα χαρακτηριστικά 

αυτών, όσο και το σύνολο των χωρικών στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν στο στάδιο της ανάλυσης για τον 

προσδιορισμό της θέσης των φορτιστών, όπως αυτά περιγράφονται στην υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396 
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(ΦΕΚ 4380/Β/2020). Τα υποχρεωτικά δεδομένα που περιγράφονται στο τεύχος τυποποίησης θα 

συμπληρωθούν εφόσον είναι διαθέσιμα ή είναι εφικτό να συλλεχθούν. Τα πρότυπα template .shp files των 

ΣΦΗΟ παρουσιάζονται στην παρακάτω ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ.:

 https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/shp_templates_new.zip

Η υποχρέωση υποβολής της Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων στα Σ.Φ.Η.Ο. που έχουν συμβασιοποιηθεί πριν 

την δημοσίευση της παρούσας ορίζεται έως την 31/03/2022 προς το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης που 

παρακολουθεί την εφαρμογή του, βάσει των διατάξεων των αρ. 17 και 40 του ν.4710/20 και δεν 

παρακωλύεται η διαδικασία πληρωμής τους από το Πράσινο Ταμείο. Για όλα τα υπόλοιπα είναι υποχρεωτική 

η υποβολή των Γεωχωρικών Δεδομένων με την υποβολή του ολοκληρωμένου Σ.Φ.Η.Ο.

Παρακαλείται η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.  να κοινοποιήσει την παρούσα εγκύκλιο σε όλους τους Ο.Τ.Α. 

α’ και β’ βαθμού της επικράτειας. 

O Υφυπουργού Χωροταξίας 
και Αστικού Περιβάλλοντος

Ν. Ταγαράς

Συνημμένα 
- Πρότυπο τεύχος

Πίνακας Αποδεκτών:
1. Γραφείο Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Γραφείο Υφυπουργού Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
3. Γραφείο Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας
6. Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας
7. Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Γεωχωρικών Πληροφοριών
8. Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης 
9. ΥΠ.ΕΣ.

Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης

https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2021/09/shp_templates_new.zip
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