
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

 

(Άρθρα 32 και 33) 

 

ΕΚΘΕΣΗ  

 

Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή των μέτρων που ελήφθησαν προς υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών 

εναλλακτικών καυσίμων. Η έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα πιο κάτω στοιχεία: 

 

1. Νομικά μέτρα 

 

 Πληροφορίες για την θέσπιση νομικών μέτρων, τα οποία μπορεί να συνίστανται σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και 

διοικητικά μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, όπως οικοδομικές άδειες, άδειες 

για χώρους στάθμευσης, πιστοποίηση περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, παραχωρήσεις πρατηρίων 

καυσίμων. 

 

2. Μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του Εθνικού Πλαισίου Πολιτικής 

 

 Οι πληροφορίες για τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

 — Άμεσα κίνητρα για την αγορά μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ή τη δημιουργία της 

υποδομής,  

 

— πρόβλεψη φορολογικών κινήτρων για την προώθηση μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα 

και τις σχετικές υποδομές,  

 

— χρήση δημόσιων συμβάσεων για τη στήριξη των εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των 

ομαδοποιημένων συμβάσεων, 

 

 — μη οικονομικά κίνητρα από την πλευρά της ζήτησης: π.χ. προτιμησιακή πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης 

πρόσβασης, πολιτική στάθμευσης, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας, 

 

 — εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με ανανεώσιμο καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης 

σε αερολιμένες στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔ-Μ, 

 

 —τεχνικά και διοικητικά μέτρα και νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση της προμήθειας εναλλακτικών καυσίμων 

προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης.  

 

3. Ανάπτυξη και στήριξη της κατασκευής 

 

 Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές 

και αεροπορικές). 

 



Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ενίσχυση εργοστασίων μεταποίησης για τεχνολογίες 

εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των 

μεταφορών. Εντοπισμός τυχόν ιδιαίτερων αναγκών κατά την αρχική φάση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων. 

 

4. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη (ΕΤΑ&Ε) 

 

Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για τη στήριξη της ΕΤΑ&Ε για εναλλακτικά καύσιμα, ο οποίος 

διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των καυσίμων και των μεταφορών.  

 

5. Σκοποί και στόχοι 

 

 — Εκτίμηση του αναμενόμενου αριθμού οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ως το 2020, το 2025 και το 2030, 

 

 — επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στα 

διάφορα είδη μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές και αεροπορικές), 

 

 — επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων, ανά έτος, όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών 

καυσίμων στα διάφορα είδη μεταφορών,  

 

— πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα της φόρτισης 

στα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος.  

 

6. Αναπτύξεις υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

 

 Μεταβολές στην προσφορά (πρόσθετη χωρητικότητα υποδομών) και στη ζήτηση (πράγματι χρησιμοποιηθείσα 

χωρητικότητα). 

 


