
ΣΧΕ∆ΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) 

 

Η πράξη µε τίτλο  «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Υ.Ο)», 

προϋπολογισµού 59.520,00€ (µε Φ.Π.Α) εντάχθηκε µε αριθµό 201.6/2020 Απόφαση 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου και χρηµατοδοτείται από το 

Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Σχέδια Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Υ.Ο)» 

 

Περιγραφή της πράξης:  

 

Η πράξη αφορά την χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθµευσης 

Η/Ο, για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης. Το Σ.Φ.Η.Ο περιέχει υποχρεωτικά, κατ’ 

ελάχιστον, τη χωροθέτηση θέσεων στάθµευσης και σηµείων επαναφόρτισης Η/Ο: 

1) Σε υφιστάµενους ή νέους υπαίθριους/στεγασµένους δηµοτικούς χώρους 

στάθµευσης και υφιστάµενες παρόδιες ελεύθερες ή ελεγχόµενες θέσεις 

στάθµευσης (κατ’ ελάχιστο ενός ανά χίλιους κατοίκους) 

2) Σε τερµατικούς σταθµούς και σε επιλεγµένα σηµεία των δηµοτικών και 

αστικών συγκοινωνιών, ώστε να διασφαλίζεται η ελάχιστη απαιτούµενη 

αναµονή επαναφόρτισης για την οµαλή λειτουργία των λεωφορειακών 

γραµµών 

3) Για την εξυπηρέτηση τουριστικών λεωφορείων, µε ελάχιστο απαιτούµενο 

αριθµό 

4) Για την εξυπηρέτηση Η/Ο τροφοδοσίας, οµοίως µε ελάχιστο απαιτούµενο 

αριθµό 

5) Σε υφιστάµενα και νόµιµα καθορισµένα σηµεία στάσης ή στάθµευσης 

(πιάτσες) αποκλειστικά Ε.∆.Χ.-ΤΑΞΙ, µε επίσης ελάχιστο οριζόµενο αριθµό 

6) Για οχήµατα ΑµεΑ. 

 

 

Σκοπός/Αναγκαιότητα της πράξης: 

 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της ηλεκτροκίνησης στον Ελληνικό χώρο, 

προωθείται δέσµη µέτρων για την ενίσχυση και υποστήριξη της απόκτησης 

ηλεκτροκίνητων οχηµάτων. Ένα από τα απαραίτητα µέτρα προς αυτή την 

κατεύθυνση είναι η δηµιουργία από τη µεριά των ΟΤΑ, Σχέδιων Φόρτισης 

Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο). 

Κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης είναι: α) η επέκταση της χρήσης 

των οχηµάτων χαµηλών και µηδενικών εκποµπών, β) η ανάπτυξη υποδοµών 



επαναφόρτισης, ιδίως δηµοσίως προσβάσιµων και γ) η διαµόρφωση ρυθµιστικού 

πλαισίου για την αγορά ηλεκτροκίνησης. Στα πλαίσια αυτά, και µε βάση το Νόµο 

4710/2020, ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το 

πρόγραµµα χωροθέτησης δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης 

ηλεκτρικών οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθµευσης 

Η/Ο, που εκπονείται από τους δήµους, εντός των διοικητικών τους ορίων, για την 

προώθηση της ηλεκτροκίνησης. 

 

 

 


