
Σχέδιο Φόρηιζης Ηλεκηρικών Οχημάηων 

(Σ.Φ.Η.Ο.) 

 

Αλαγλσξίδνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα γηα άκεζν πεξηνξηζκό ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

θαη ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη άιισλ αέξησλ ξύπσλ από ηηο 

κεηαθνξέο, ην Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πξνρώξεζε ζηε ζύληαμε 

ζρεηηθνύ λνκνζρεδίνπ (Ν. 4710/2020) κε ηίηιν «Πξνώζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο». Τν ελ ιόγσ λνκνζρέδην έρεη σο ζηόρν ηελ επζπγξάκκηζε ηεο 

πνιηηηθήο ηεο ρώξαο κε ηελ «Δπξσπατθή Σηξαηεγηθή γηα ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ 

ρακειώλ εθπνκπώλ» θαη σο εθ ηνύηνπ πεξηιακβάλεη δηαηάμεηο γηα ηε δηακόξθσζε 

ηνπ ξπζκηζηηθνύ πιαηζίνπ ηεο αγνξάο ηεο ειεθηξνθίλεζεο, ηε δηείζδπζε ζηε ρώξα 

ησλ νρεκάησλ ρακειώλ θαη κεδεληθώλ εθπνκπώλ, θαη, ηέινο ηελ αλάπηπμε ησλ 

δεκνζίσο δηαζέζηκσλ ππνδνκώλ επαλαθόξηηζεο. 

Τν Πράζινο Ταμείο από ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2020, κε ζρεηηθέο πξνζθιήζεηο, αλέιαβε 

ηε ρξεκαηνδόηεζε όισλ ησλ Γήκσλ ηεο ρώξαο γηα ηελ πινπνίεζε Σρεδίσλ 

Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.), ζην πιαίζην ησλ Πξνγξακκάησλ 

«Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ 2020» θαη «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνύ Ιζνδπγίνπ 

2021». 

Ο Γήκνο Φνιεγάλδξνπ δελ ζέιεζε λα κείλεη ακέηνρνο ζε έλα ηέηνην εγρείξεκα 

δειώλνληαο παξόλ σο ελεξγόο ζπκκέηνρνο ζηελ παγθόζκηα θηλεηνπνίεζε γηα ην 

πεξηβάιινλ. Έηζη, εθπόλεζε ην δηθό ηνπ Σ.Φ.Η.Ο., με ηη τρημαηοδόηηζη ηοσ 

Πράζινοσ Ταμείοσ, ην νπνίν απνηειεί βαζηθό εξγαιείν εθθίλεζεο ζηελ πξνζπάζεηα 

πξνώζεζεο θαζαξώλ κνξθώλ κεηαθίλεζεο.  

Ωο «Σρέδην Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.)» νξίδεηαη ην πξόγξακκα 

ρσξνζέηεζεο δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο Η/Ο θαλνληθήο ή 

πςειήο ηζρύνο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Η/Ο, πνπ εθπνλείηαη από ηνπο δήκνπο εληόο 

ησλ δηνηθεηηθώλ ηνπο νξίσλ. 

Η θαηάξηηζε ησλ ΣΦΗΟ αθνξά ζε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θπξίσο ζε: 

 Υθηζηάκελνπο ππαίζξηνπο ή ζηεγαζκέλνπο δεκνηηθνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο 

 Υθηζηάκελεο παξόδηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο 

 Τεξκαηηθνύο ζηαζκνύο θαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ δεκνηηθώλ θαη αζηηθώλ 

ζπγθνηλσληώλ 

 Φώξνπο εμππεξέηεζεο ηνπξηζηηθώλ ιεσθνξείσλ θαη νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο 

 Υθηζηάκελα θαη λόκηκα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζηάζεο ή ζηάζκεπζεο (πηάηζεο) 

Δ.Γ.Φ.-ΤΑΞΙ 

 Φώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ 

Σπλεπώο, ε θαηάξηηζε ηνπ Σ.Φ.Η.Ο. αθνξά ζηελ εμππεξέηεζε όισλ ησλ θαηεγνξηώλ 

ειεθηξηθώλ νρεκάησλ, δειαδή ΙΦ απηνθίλεηα, ΤΑΞΙ, πνδήιαηα, νρήκαηα 

ηξνθνδνζίαο, ιεσθνξεία θαη νρήκαηα ΑΜΔΑ. 

Τν Σρέδην βαζίζηεθε ζηελ εθπόλεζε ηεζζάξσλ Παξαδνηέσλ: 

 Παραδοηέο Π1α: Αλάιπζε Υθηζηάκελεο Καηάζηαζεο θαη Φαξηνγξάθεζε ηεο 

Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 



 Παραδοηέο Π1β:  Γηαδηθαζία Δπηινγήο Φσξνζέηεζεο Σεκείσλ 

Δπαλαθόξηηζεο Η/Ο – Σελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηύνπ Σεκείσλ Δπαλαθόξηηζεο 

Η/Ο 

 Παραδοηέο Π2: Έθζεζε Γηαβνύιεπζεο 

 Παραδοηέο Π3: Οινθιήξσζε Φαθέινπ – Δθαξκνγή Σρεδίνπ 

Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ Σρεδίνπ απνηέιεζε ν ζπκκεηνρηθόο ζρεδηαζκόο 

θαη όρη ε κνλόπιεπξε πξνζπάζεηα εθπόλεζεο κία αθόκε κειέηεο. Υπό ηελ έλλνηα 

απηή, ν Γήκνο ζε δηάθνξα ζηάδηα ηνπ Έξγνπ απεπζύλζεθε ζε έλα ζύλνιν Φνξέσλ 

πνπ θξίζεθε πσο ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη, κε ηε γλώκε ηνπ, ζηελ νξζόηεξε 

πινπνίεζε ηνπ Σρεδίνπ. Παξάιιεια κέζσ ζρεηηθήο αλάξηεζεο, δόζεθε ε δπλαηόηεηα 

ζε όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εθπόλεζε ηνπ Σρεδίνπ, 

κέζσ ηεο επηινγήο βέιηηζηνπ ζελαξίνπ αλάπηπμεο ησλ πξνηεηλόκελσλ ζηαζκώλ 

θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ. 

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο, ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαβνπιεύζεσλ, ηηο αξρέο ηνπ 

ζπγθνηλσληαθνύ ζρεδηαζκνύ, ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζβαζηκόηεηαο 

πξνέθπςε ην ζύλνιν ησλ ηειηθώλ πξνηεηλόκελσλ ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο Η/Ο πξνο 

ρσξνζέηεζε πνπ είλαη 7 ζημεία κε 11 σποδοτές ξεπκαηνδόηεζεο. 

Οινθιεξώλνληαο ηελ Δθπόλεζε ηνπ Σρεδίνπ απηνύ, ν Γήκνο έρεη πιένλ ζηα ρέξηα 

ηνπ έλα ζεκαληηθό εγρεηξίδην – εξγαιείν ην νπνίν ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ ηαρύηεξε 

εμεύξεζε θαη πξνζέγγηζε πόξσλ από Φξεκαηνδνηηθά Δξγαιεία (βιέπε ΔΣΠΑ, 

Πξάζηλν Τακείν, Πξόγξακκα «Αληώλεο Τξίηζεο», Πξόγξακκα Διιάδα 2.0 – Δζληθό 

Σρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο) ηόζν γηα ηε ζηαδηαθή αλαλέσζε ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζηόινπ ηνπ, όζν θαη γηα ηε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκώλ 

θόξηηζεο Η/Ο. 

 

 

 

 

 


