
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Περιφερειάρχη

Λαμία, 07 Ιανουαρίου 2022

Σε δημόσια διαβούλευση
το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 07 Ιανουαρίου 2022,
και για χρονικό διάστημα 10 ημερών, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών
Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Το ΣΦΗΟ είναι ο οδικός χάρτης για την χωροθέτηση των δημοσίως
προσβάσιμων θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στόχοι της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας είναι:

1. Η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου που θα καλύπτει τόσο τους
κατοίκους και τους επισκέπτες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και
της ευρύτερης περιοχής, όσο και τους διερχόμενους οδηγούς σε
ανάγκες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

2. Η δημιουργία υποστηρικτικού πλαισίου, ώστε το σύνολο των 25 Δήμων
της Στερεάς Ελλάδας να ανταποκριθούν ταχύτατα στην πρόβλεψη της
σχετικής νομοθεσίας για τη χωροθέτηση σημείων φόρτισης Η/Ο,
ενισχύοντας, στηρίζοντας και προωθώντας την ηλεκτροκίνηση στην
ευρύτερη περιοχή.

Για τη χωροθέτηση των σημείων φόρτισης αρχικά δημιουργήθηκαν 2 σενάρια:
 Το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει την κατανομή των θέσεων φόρτισης

με βάση την ισότιμη χωρική κατανομή και την πυκνότητα πληθυσμού.
 Το δεύτερο σενάριο δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις εμπορικές χρήσεις,

με αποτέλεσμα να εμφανίζονται περισσότερες θέσεις φόρτισης σε
περιοχές, όπου εντοπίζεται έντονη οικονομική δραστηριότητα.

Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, επιλέχθηκε τελικά ο συνδυασμός των δύο
σεναρίων (βλέπε συνημμένο χάρτη), ο οποίος ικανοποιεί την γεωγραφική
κάλυψη της Περιφέρειας, αλλά και την εξυπηρέτηση της τουριστικής και εν
γένει οικονομικής ζήτησης.

«Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποφασίσαμε να καινοτομήσουμε και να
εκπονήσουμε το πρώτο “ΣΦΗΟ” -σε επίπεδο Περιφέρειας- γιατί πιστεύουμε
στην ενίσχυση των εναλλακτικών μέσων κυκλοφορίας και κυρίαρχα στην
ηλεκτροκίνηση!



»Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα σε όσους έχουν ηλεκτρικό
όχημα -ή προτίθενται να αγοράσουν- να βρουν στην Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας έναν τόπο φιλόξενο, που θα τους επιτρέπει να κινηθούν σε όλη μας
την επικράτεια, χωρίς περιορισμούς.

»Σας καλούμε λοιπόν, να πάρετε μέρος σε αυτή τη δημόσια διαβούλευση
και σας περιμένουμε σύντομα σε έναν τόπο όμορφο, ιστορικό, αλλά και
καινοτόμο. Σε έναν τόπο, όπου θα μπορείς να φτάσεις και να
μετακινηθείς “ηλεκτρικά”, δηλαδή οικονομικά και οικολογικά», δήλωσε ο
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή και μπορεί κάθε πολίτης ή φορέας να καταθέσει
παρατηρήσεις ή προτάσεις, μέσω του συνδέσμου:
https://hello.crowdapps.net/perifereia-stereas-diavouleusi/challenges/?c=50
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