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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ 

 

Ο Δήμος Δοξάτου στην προσπάθεια του να συγκροτήσει ένα ενεργό και δυναμικό δίκτυο 

εμπλεκόμενων φορέων που συζητά και συνδιαμορφώνει το μέλλον, προσβλέπει στην 

ενεργή συμμετοχή και στήριξη όλων σας, για την αποτελεσματική εκπόνηση του Σχεδίου 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Δοξάτου 

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης και  

Α. να διατυπώσετε αρχικά τις απόψεις σας στο ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο 

(1ο μέρος δημόσιας διαβούλευσης) και  

Β. να καταθέσετε αργότερα την άποψή σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση 

των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (2ο μέρος δημόσιας διαβούλευσης). 

Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε και να το συμπληρώσετε στην ειδικά 

διαμορφωμένη σελίδα διαβούλευσης του Δήμου Δοξάτου μέχρι την Κυριακή 25 

Σεπτεμβρίου και ειδικότερα στο link: https://forms.gle/GYsSMfUqbnDZpd9QA.  

 
Αναλυτικά:  
 
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της 

χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών και με βάση το νόμο 4710/2020 
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«Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις», οι Δήμοι μητροπολιτικών κέντρων, 

οι μεγάλοι ηπειρωτικοί Δήμοι, οι Δήμοι πρωτευουσών περιφερειακών ενοτήτων, καθώς και 

οι μεγάλοι μεσαίοι νησιωτικοί Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν Σχέδια 

Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) 

Το Σχέδιο Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως 

προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής 

ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. 

Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως 

προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και 

το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, ώστε να 

παρέχονται οι απαραίτητες υποδομές για την ενθάρρυνση αγοράς περισσότερων 

ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα 

εντός των αστικών κέντρων και οικιστικών ιστών. 

Κατόπιν της υπ΄ αριθμόν πρωτ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για 

την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια Φόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», ο Δήμος Δοξάτου υπέβαλε πρόταση η οποία εγκρίθηκε 

και εντάχθηκε για χρηματοδότηση. Την εκπόνηση του ΣΦΗΟ του Δήμου Δοξάτου ανέλαβε η 

εταιρεία ΕΥΡΩΤΕΚ Α.Ε. 

Το έργο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ» 

πραγματεύεται τη χωροθέτηση δημόσιων, προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης 

Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος καθώς και θέσεων στάθμευσης 

Η/Ο. Εκπονείται από τους δήμους της Ελλάδας και αφορά την έκταση εντός των 

διοικητικών ορίων τους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4710/2020 «Προώθηση της 

ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις» (Ά 142). 

Η Μεθοδολογία του Σ.Φ.Η.Ο. για το Δήμο Δοξάτου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. 

πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι 

στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί / τουριστικών λεωφορείων / ΑμεΑ / οχημάτων 

τροφοδοσίας) & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων 

στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης 

αυτών. 

 Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες – διαβούλευση. 

 Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, 

δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές). 

Η εκπόνηση της μελέτης ΣΦΗΟ για το Δήμο Δοξάτου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αρχή 

με την έναρξη του 1ου μέρους της δημόσιας διαβούλευσης. Η διενέργεια του 1ου μέρους της 

δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής 

κοινωνίας στις διαδικασίες εκπόνησης του έργου. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η 

τροφοδότηση της άποψης πολιτών και φορέων στη μελετητική ομάδα και στο Δήμο. 

Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που 



δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή 

επισκέπτονται το Δήμο.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 1ου Σταδίου της μελέτης ΣΦΗΟ Δήμου Δοξάτου θα 

διενεργηθεί το 2ο μέρος της δημόσιας διαβούλευσης. Στο πλαίσιο του 1ου Σταδίου της 

μελέτης θα αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο. 

Έπειτα από αξιολόγηση των σεναρίων από τους μελετητές, θα προταθεί ένα εκ των τριών 

σεναρίων ως το βέλτιστο εξ αυτών και στα πλαίσια της διαβούλευσης θα παρουσιαστεί η 

προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης καθώς και η αναλυτική μεθοδολογία 

που θα έχει εφαρμοστεί. Η διενέργεια του 2ου μέρους της δημόσιας διαβούλευσης 

στοχεύει στη κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις 

διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η 

επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους.  

 
 
 


