σέδιο Νόμος
Ενζυμάηυζη ζηην ελληνική νομοθεζία ηηρ Οδηγίαρ 2014/94/EE ηος Εςπυπαφκού
Κοινοβοςλίος και ηος ςμβοςλίος ηηρ 22αρ Οκηυβπίος 2014 για ηην ανάπηςξη
ςποδομών εναλλακηικών καςζίμυν

Άπθπο 1
Ανηικείμενο και πεδίο εθαπμογήρ
(Άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2014/94/EE)
Ο παξψλ λφκνο απνηειεί πξνζαξκνγή ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 22αο Οθησβξίνπ 2014, γηα ηελ αλάπηπμε
ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηελ Έλσζε, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε εμάξηεζε
απφ ην πεηξέιαην θαη ελ γέλεη απφ ηα πγξά ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη
πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.
Με ηνλ παξφληα λφκν νξίδνληαη ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο ησλ ειεθηξηθψλ
νρεκάησλ θαη ησλ ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG θαη CNG) θαη πδξνγφλνπ.
Τέινο, νξίδνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ επαλαθφξηηζε, ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαη
πξνδηαγξαθέο γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα γίλεηαη ε πιεξνθφξεζε ησλ ρξεζηψλ.

Άπθπο 2
Οπιζμοί
(Άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ, λννχληαη σο:
1) «εναλλακηικά καύζιμα»: ηα θαχζηκα ή νη πεγέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκεχνπλ, έζησ θαη ελ
κέξεη, σο ππνθαηάζηαην γηα ην νξπθηφ πεηξέιαην ζηνλ ελεξγεηαθφ εθνδηαζκφ ζηηο
κεηαθνξέο θαη πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκβάινπλ ζηελ απαιιαγή ησλ κεηαθνξψλ
απφ ηηο εθπνκπέο άλζξαθα εληζρχνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηδφζεηο ηνπ ελ ιφγσ ηνκέα.
Σε απηά πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ:
 ε ειεθηξηθή ελέξγεηα,
 ην πδξνγφλν,
 ηα βηνθαχζηκα φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζεκείν (ζ) ηεο Οδεγίαο 2009/28/EΚ, πνπ
ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην κε ηε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ λ. 4062/2012 (Α’ 70), πνπ
αληηθαηέζηεζε ηε παξ. 16 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3054/2002 (Α’ 230) θαη εμεηδηθεχνληαη ζηε
παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3468/2006 (Α’ 129),
 ηα ζπλζεηηθά θαη παξαθηληθά θαχζηκα,
 ην θπζηθφ αέξην, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βηνκεζαλίνπ, ζε αέξηα κνξθή (ζπκπηεζκέλν
θπζηθφ αέξην — CNG) θαη ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή (πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην — LNG)
θαη,
 ην πγξνπνηεκέλν πεηξειατθφ αέξην (πγξαέξην — LPG).
2) «ηλεκηπικό όσημα»: κεραλνθίλεην φρεκα εμνπιηζκέλν κε ζχζηεκα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο
ην νπνίν πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ κία κε πεξηθεξεηαθή (εμσηεξηθή, βνεζεηηθή) ειεθηξηθή
κεραλή σο κεηαηξνπέα ελέξγεηαο κε ειεθηξηθφ επαλαθνξηηδφκελν ζχζηεκα απνζήθεπζεο
ελέξγεηαο, ην νπνίν κπνξεί λα επαλαθνξηίδεηαη εμσηεξηθά,
3) «ζημείο επαναθόπηιζηρ»: δηεπαθή ηθαλή λα θνξηίζεη έλα ειεθηξηθφ φρεκα θάζε θνξά ή
λα αληηθαηαζηήζεη ηε κπαηαξία ελφο ειεθηξηθνχ νρήκαηνο θάζε θνξά,
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4) «ζημείο επαναθόπηιζηρ κανονικήρ ιζσύορ»: ζεκείν επαλαθφξηηζεο πνπ επηηξέπεη ηε
κεηαθνξά ειεθηξηζκνχ ζε ειεθηξηθφ φρεκα ηζρχνο έσο θαη 22 kW, απνθιεηνκέλσλ ησλ
κεραλεκάησλ κε ηζρχ έσο θαη 3,7 kW, ηα νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο ή
ν θχξηνο ζθνπφο ηνπο δελ είλαη λα θνξηίδνπλ ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ηα νπνία δελ είλαη
δεκνζίσο πξνζβάζηκα,
5) «ζημείο επαναθόπηιζηρ ςτηλήρ ιζσύορ»: ζεκείν επαλαθφξηηζεο πνπ επηηξέπεη ηε
κεηαθνξά ειεθηξηζκνχ ζε ειεθηξηθφ φρεκα ηζρχνο κεγαιχηεξεο ησλ 22 kW,
6) «από ξηπάρ παποσή ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ»: ε απφ μεξάο παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
κέζσ ηππνπνηεκέλεο δηεπαθήο ζε ειιηκεληζκέλα ζαιαζζνπιννχληα πινία ή πισηά κέζα
(πινία, ζθάθε θ.ά.) εζσηεξηθήο (εληφο ελδνρψξαο) λαπζηπινΐαο,
7) «δημοζίυρ πποζβάζιμο ζημείο επαναθόπηιζηρ ή ανεθοδιαζμού»: ζεκείν
επαλαθφξηηζεο ή αλεθνδηαζκνχ πνπ παξέρεη ελαιιαθηηθφ θαχζηκν κε άλεπ δηαθξίζεσλ
πξφζβαζε ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο. Ζ άλεπ δηαθξίζεσλ πξφζβαζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη
δηάθνξα κέζα γηα ηελ ηαπηνπνίεζε, ηε ρξήζε θαη ηελ πιεξσκή,
8) «ζημείο ανεθοδιαζμού»: εγθαηάζηαζε αλεθνδηαζκνχ γηα ηελ παξνρή νπνηνπδήπνηε
θαπζίκνπ, εμαηξνπκέλνπ ηνπ LNG, κέζσ ζηαζεξήο ή θηλεηήο εγθαηάζηαζεο,
9) «ζημείο ανεθοδιαζμού με LNG»: εγθαηάζηαζε αλεθνδηαζκνχ γηα ηελ παξνρή LNG, ε
νπνία απνηειείηαη, είηε απφ ζηαζεξή ή θηλεηή εγθαηάζηαζε ή ππεξάθηηα εγθαηάζηαζε ή απφ
άιια ζπζηήκαηα.

Άπθπο 3
Εθνικό πλαίζιο πολιηικήρ
(Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
1. Με Απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Δμσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, Οηθνλνκηθψλ, Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Ναπηηιίαο
θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζεζπίδεηαη εζληθφ πιαίζην
πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηνλ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνδνκψλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
ηνπιάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
 αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζε φ,ηη
αθνξά ηα ελαιιαθηηθά θαχζηκα ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ, κεηαμχ άιισλ ππφ ην πξίζκα
ηεο πηζαλήο ηαπηφρξνλεο θαη ζπλδπαζκέλεο ρξήζεο ηνπο, θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ
ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, ιακβαλνκέλεο ππφςε, εθφζνλ ππάξρεη, ηεο
δηαζπλνξηαθήο ζπλέρεηαο,
 εζληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4 παξάγξαθνη 1, 3 θαη 5, ηνπ άξζξνπ 6
παξάγξαθνη 1, 2, 3, 4, 5, 6 θαη 7 θαη, ελδερνκέλσο, ηνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνο 1, γηα ηελ
αλάπηπμε ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. Οη ελ ιφγσ εζληθνί ζθνπνί θαη ζηφρνη
θαζνξίδνληαη θαη κπνξνχλ λα αλαζεσξνχληαη βάζεη ηεο εθηίκεζεο ηεο εζληθήο,
πεξηθεξεηαθήο θαη Δπξσπατθήο δήηεζεο, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηε ζπκκφξθσζε
πξνο ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο πεξί ππνδνκψλ πνπ νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν,
 κέηξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επίηεπμεο ησλ εζληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ
πνπ πξνβιέπνληαη ζην εζληθφ πιαίζην πνιηηηθήο,
 κέηξα πνπ κπνξνχλ λα πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηηο
ππεξεζίεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ,
 θαζνξηζκφο ησλ αζηηθψλ/πξναζηηαθψλ, άιισλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη
δηθηχσλ, πνπ, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, ζα εμνπιίδνληαη κε δεκνζίσο
πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο ζχκθσλα πξνο ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 1,
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θαζνξηζκφο ησλ αζηηθψλ/πξναζηηαθψλ, άιισλ ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ θαζψο θαη
δηθηχσλ, πνπ, αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο, ζα εμνπιίδνληαη κε ζεκεία
αλεθνδηαζκνχ κε CNG ζχκθσλα πξνο ην άξζξν 6 παξάγξαθνο 6 ηνπ παξφληνο λφκνπ,
αμηνιφγεζε ηεο αλάγθεο εγθαηάζηαζεο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε LNG ζε ιηκέλεο εθηφο
ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ηνπ Γηεπξσπατθνχ Γηθηχνπ Μεηαθνξψλ (ΓΔΓ-Μ),
εμέηαζε ηεο αλάγθεο εγθαηάζηαζεο ζε αεξνιηκέλεο ζεκεία αλεθνδηαζκνχ ειεθηξηθνχ
ξεχκαηνο, πξνο ρξήζε απφ ζηαζκεπκέλα αεξνζθάθε.

2. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλνληαη ππφςε νη
αλάγθεο ησλ δηαθφξσλ κέζσλ κεηαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ γηα ηα νπνία ηα
δηαζέζηκα ελαιιαθηηθά αληί ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ είλαη πεξηνξηζκέλα.
3. Οκνίσο, ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλνληαη
ππφςε, αλαιφγσο, νη αλάγθεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη εθείλεο
ησλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ.
4. Γχλαηαη λα δηελεξγεζεί δηαβνχιεπζε, κε άιια θξάηε κέιε, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ν θαιχηεξνο
δπλαηφο ζπληνληζκφο θαη ε ζπλνρή ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ
ζηφρσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
5. Τα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα ιεθζνχλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζα
είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ ηεο Σπλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία
ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΣΛΔΔ).
6. Ζ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη
πξνο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο.

Άπθπο 4
Εθοδιαζμόρ με ηλεκηπική ενέπγεια για μεηαθοπέρ
(Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
1. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 δηαζθαιίδεηαη, φηη έσο ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2020 ζα ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο γηα ην θνηλφ,
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη ηα ειεθηξηθά νρήκαηα κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ
ηνπιάρηζηνλ ζε αζηηθέο/πξναζηηαθέο θαη ζε άιιεο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο θαη, θαηά
πεξίπησζε, εληφο πξνθαζνξηζκέλσλ δηθηχσλ. Ο αξηζκφο απηψλ ησλ ζεκείσλ
επαλαθφξηηζεο πξνζδηνξίδεηαη ιακβάλνληαο ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηνλ αξηζκφ ησλ
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ πνπ εθηηκάηαη φηη ζα είλαη ηαμηλνκεκέλα έσο ην ηέινο ηνπ 2020, θαζψο
θαη ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο θαη ζπζηάζεηο πνπ εθδίδεη ε Δπηηξνπή.
Δπηπιένλ, δχλαληαη λα ιακβάλνληαη ππφςε εηδηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθαηάζηαζε
δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο ζε ζηαζκνχο δεκφζησλ κέζσλ κεηαθνξάο.
2. Δπίζεο, ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, ιακβάλνληαη κέηξα πνπ
ελζαξξχλνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ εγθαηάζηαζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο ηα νπνία δελ είλαη
δεκνζίσο πξνζβάζηκα.
3. Τα ζεκεία επαλαθφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαλνληθήο ηζρχνο, κε εμαίξεζε ησλ
αζχξκαησλ ή επαγσγηθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ή ζα αλαλεσζνχλ απφ ηηο 18
Ννεκβξίνπ 2017, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
παξαξηήκαηνο II ζεκείν 1.1 θαη ηηο εηδηθέο απαηηήζεηο αζθαιείαο πνπ νξίδνληαη θαηά
πεξίπησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία, ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. Οηθ. 51157/ΓΤΒΝ 1129/17-52016 Κ.Υ.Α. (Β’ 1425). Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο δελ έρεη εθαξκνγή ε ππ’ αξηζκ.
529/11-1-2000 Υ.Α. (Β’ 67).
4. Τα ζεκεία επαλαθφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ πςειήο ηζρχνο, κε εμαίξεζε ησλ
αζχξκαησλ ή επαγσγηθψλ κνλάδσλ, ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ή ζα αλαλεσζνχλ απφ ηηο 18
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Ννεκβξίνπ 2017, πξέπεη λα πιεξνχλ ηνπιάρηζηνλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
παξαξηήκαηνο II ζεκείν 1.2.
Ζ αλάγθε παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ μεξάο ζε πινία θαη πισηά κέζα (πινία, ζθάθε
θ.α.), ειιηκεληζκέλα ζε ιηκέλεο ζαιάζζηαο θαη εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο, αμηνινγείηαη εληφο
ηεο θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Ζ απφ
μεξάο παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα εθαξκνζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ζε ιηκέλεο ηνπ
θεληξηθνχ δηθηχνπ ηνπ ΓΔΓ-Μ, ελψ ζηνπο άιινπο ιηκέλεο, έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2025, εθηφο
εάλ δελ ππάξρεη απαίηεζε θαη ην θφζηνο είλαη δπζαλάινγν πξνο ηα νθέιε,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ.
Οη εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απφ μεξά παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ πινίσλ πνπ εθηεινχλ
ζαιάζζηεο κεηαθνξέο, νη νπνίεο ζα θαηαζθεπαζηνχλ ή ζα αλαλεσζνχλ απφ ηηο 18 Ννεκβξίνπ
2017, πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ παξαξηήκαηνο II ζεκείν 1.7.
Γηα ηελ επαλαθφξηηζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηα δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία
επαλαθφξηηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη, εθφζνλ είλαη ηερληθά θαη νηθνλνκηθά εθηθηφ, επθπή
ζπζηήκαηα κέηξεζεο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ. 4342/2015 (Α’ 143), κε ην νπνίν
ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην ην άξζξν 2 ηεο επξσπατθήο Οδεγίαο 2012/27/ΔΔ θαη
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, κε ην
νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην Διιεληθφ Γίθαην ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ελ ιφγσ
Οδεγίαο.
Όζνη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο είλαη
«Δπηιέγνληεο Πειάηεο», φπσο απηνί νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ
λ.4001/2011 (Α’ 179), είλαη ειεχζεξνη λα αγνξάδνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ νπνηνλδήπνηε
πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Έλσζεο, εθφζνλ απηφο θαηέρεη άδεηα πξνκήζεηαο
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 134 ηνπ λ. 4001/2011 (Α’ 179), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη, θαζψο θαη κε ηελ επηθχιαμε ζπκθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηή. «Με Δπηιέγνληεο Πειάηεο»
κπνξνχλ λα είλαη δηαρεηξηζηέο δεκνζίσλ πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο κε ηνλ
πξνκεζεπηή πνπ νξίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 ηνπ λ. 4001/2011 (Α’ 179). Οη
δηαρεηξηζηέο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ ππεξεζίεο
επαλαθφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζηνπο πειάηεο βάζεη ζπκβνιαίνπ, κεηαμχ άιισλ, θαη
εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ άιισλ παξφρσλ ππεξεζηψλ.
Όια ηα δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα επί ηνχησ
(ad hoc) ρξέσζεο γηα ηνπο ρξήζηεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ζχλαςεο
ζπκβνιαίνπ κε ηνλ νηθείν πξνκεζεπηή ή δηαρεηξηζηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

Άπθπο 5
Εθοδιαζμόρ με ςδπογόνο για οδικέρ μεηαθοπέρ
(Άξζξν 5 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
1. Γχλαληαη λα πεξηιεθζνχλ θαη λα θαζνξηζηνχλ ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 3, δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κε πδξνγφλν. Σηελ πεξίπησζε
απηή, έσο ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2025 ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο ηθαλφο αξηζκφο ηέηνησλ
ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε θπθινθνξία κεραλνθίλεησλ
νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κε πδξνγφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νρεκάησλ θπςειψλ
θαπζίκσλ, εληφο πξνθαζνξηζκέλσλ δηθηχσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηαζπλνξηαθψλ
ζπλδέζεσλ φπνπ ελδείθλπηαη.
2. Τα δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κε πδξνγφλν πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ή ζα
αλαλεσζνχλ απφ ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2017, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
παξαξηήκαηνο II ζεκείν 2.
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Άπθπο 6
Εθοδιαζμόρ με θςζικό αέπιο για ηιρ μεηαθοπέρ
(Άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
1. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 δηαζθαιίδεηαη φηη, ππάξρεη ηθαλφο
αξηζκφο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε LNG ζε ζαιάζζηνπο ιηκέλεο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη
δπλαηή ε θπθινθνξία πισηψλ κέζσλ (πινία, ζθάθε θ.α.) εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο ή πινίσλ
ζαιάζζηαο λαπζηπινΐαο, πνπ θηλνχληαη κε LNG ζε νιφθιεξν ην θεληξηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Μ, έσο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2025. Δθφζνλ απαηηείηαη, αλαπηχζζεηαη ζπλεξγαζία κε γεηηνληθά θξάηε
κέιε γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θάιπςεο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ΓΔΓ-Μ.
2. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 δηαζθαιίδεηαη φηη, ππάξρεη ηθαλφο
αξηζκφο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε LNG ζε εζσηεξηθνχο ιηκέλεο πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη
δπλαηή ε θπθινθνξία πισηψλ κέζσλ (πινία, ζθάθε θ.α.) εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο ή πινίσλ
ζαιάζζηαο λαπζηπινΐαο πνπ θηλνχληαη κε LNG ζε νιφθιεξν ην θεληξηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Μ, έσο
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2030. Δθφζνλ απαηηείηαη, αλαπηχζζεηαη ζπλεξγαζία κε γεηηνληθά θξάηε
κέιε γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θάιπςεο ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ΓΔΓ-Μ.
3. Γηα ηελ παξνρή πξφζβαζεο ζηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κε LNG πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ
ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη ηξέρνπζεο
αλάγθεο ηεο αγνξάο.
4. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 δηαζθαιίδεηαη φηη, ππάξρεη ηθαλφο
αξηζκφο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG) γηα ην θνηλφ, έσο ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2025, ηνπιάρηζηνλ ζην πθηζηάκελν θεληξηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Μ, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιίδεηαη φηη ηα βαξέα επαγγεικαηηθά κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε LNG
κπνξνχλ λα θπθινθνξνχλ παληνχ, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή δήηεζε θαη ην θφζηνο δελ είλαη
δπζαλάινγν πξνο ηα νθέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ νθειψλ.
5. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, δηαζθαιίδεηαη επαξθέο ζχζηεκα
δηαλνκήο θαη ηξνθνδνζίαο LNG, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θφξησζεο
βπηηνθφξσλ νρεκάησλ πνπ πξνκεζεχνπλ ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 1, 2
θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Καηά παξέθθιηζε δχλαηαη λα ζρεκαηίδνληαη ζπκπξάμεηο κε
γεηηνληθά θξάηε – κέιε, κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο απαίηεζεο, νη νπνίεο
εληάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ππνβνιήο ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ.
6. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, δηαζθαιίδεηαη φηη, έσο ηηο
31 Γεθεκβξίνπ 2020 ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε CNG γηα ην θνηλφ
πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί φηη, θαη' εθαξκνγή ηεο έθηεο πεξίπησζεο ηεο παξαγξάθνπ 1
ηνπ άξζξνπ 3, ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ CNG κπνξνχλ λα
θπθινθνξήζνπλ ζε αζηηθέο/πξναζηηαθέο θαη ζε άιιεο ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο.
7. Σηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 δηαζθαιίδεηαη φηη, έσο ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2025 ππάξρεη ηθαλφο αξηζκφο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε CNG γηα ην θνηλφ,
ηνπιάρηζηνλ ζην πθηζηάκελν θεληξηθφ δίθηπν ΓΔΓ-Μ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη ηα
βαξέα επαγγεικαηηθά κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ κε CNG κπνξνχλ λα
θπθινθνξνχλ παληνχ.
8. Τα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κε CNG ηα νπνία ζα αλαπηπρζνχλ ή ζα
αλαλεσζνχλ απφ ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2017, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ
παξαξηήκαηνο II ζεκείν 3.4. ηνπ άξζξνπ 9.

Άπθπο 7
Ενημέπυζη ηυν σπηζηών
(Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
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1. Με ηελ επηθχιαμε ηνπ λ. 4062/2012 (Α’ 70) κε ηνλ νπνίν ελζσκαηψζεθε ζην εζληθφ δίθαην ε
Οδεγία 2009/30/ΔΚ, ηα Υπνπξγεία Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Οηθνλνκίαο,
Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, δηαζθαιίδνπλ φηη δηαηίζεληαη ζρεηηθέο, ζπλεπείο θαη ζαθείο
πιεξνθνξίεο φζνλ αθνξά ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα ηα νπνία ηξνθνδνηνχληαη ζπζηεκαηηθά
κε κεκνλσκέλα θαχζηκα πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ή αλεθνδηάδνληαη ζε ζεκεία
αλεθνδηαζκνχ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζηα εγρεηξίδηα ησλ
κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, ζηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαη επαλαθφξηηζεο, ζηα κεραλνθίλεηα
νρήκαηα θαη ζε αληηπξνζσπείεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζηελ επηθξάηεηα. Ζ απαίηεζε
απηή ηζρχεη γηα ηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα θαη ηα εγρεηξίδηα κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ πνπ
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά κεηά απφ ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2016.
2. Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 βαζίδεηαη ζηηο δηαηάμεηο επηζήκαλζεο
(πηζηνπνίεζεο) πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκκφξθσζε ησλ θαπζίκσλ κε ηα επξσπατθά πξφηππα
ή/θαη ηα εζληθά πξφηππα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο (ΔΣΥΠ/ΔΛΟΤ), ηα νπνία
θαζνξίδνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ θαπζίκσλ. Όηαλ ηα πξφηππα απηά αλαθέξνληαη
ζε γξαθηθή κνξθή, πεξηιακβαλνκέλνπ ρξσκαηηθνχ θψδηθα ζρήκαηα, ε γξαθηθή κνξθή ζα
πξέπεη λα είλαη απιή, εχθνια θαηαλνεηή θαη επδηάθξηηε:
α) ζηηο αληίζηνηρεο αληιίεο θαη ζηα αθξνθχζηά ηνπο, ζε φια ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ, απφ ηελ
εκεξνκελία πνπ ηα θαχζηκα ηίζεληαη ζηελ αγνξά,
β) επάλσ ή πνιχ θνληά ζε φια ηα θαπάθηα δεμακελψλ θαπζίκσλ φισλ ησλ κεραλνθίλεησλ
νρεκάησλ πνπ είλαη ζπκβαηά θαη ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο κε ηα ελ ιφγσ θαχζηκα, θαζψο
θαη ζηα εγρεηξίδηα ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ, φηαλ ηα ελ ιφγσ κεραλνθίλεηα νρήκαηα
ηίζεληαη ζηελ αγνξά κεηά ηηο 18 Ννεκβξίνπ 2016.
3. Δηδηθφηεξα, γηα ην θπζηθφ αέξην θαη ην πδξνγφλν, εθφζνλ απαηηείηαη ε αλαγξαθή ησλ ηηκψλ
ηνπο ζηα πξαηήξηα, ζα αλαγξάθεηαη ελεκεξσηηθά θαη ε ζχγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ ηηκψλ ηνπο,
αλαγφκελεο ζηελ ίδηα κεηξηθή κνλάδα. Ζ αλαγξαθή απηήο ηεο πιεξνθνξίαο δελ ζα
παξαπιαλά θαη δελ ζα δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνλ ρξήζηε.
4. Δάλ αλαπξνζαξκνζζνχλ νη δηαηάμεηο επηζήκαλζεο ησλ αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ
πξνηχπσλ, ή εζληθψλ πξνηχπσλ ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο (ΔΣΥΠ/ΔΛΟΤ), εάλ
εθδνζνχλ εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ή αλαπηπρζνχλ λέα επξσπατθά ή
εζληθά πξφηππα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Τππνπνίεζεο (ΔΣΥΠ/ΔΛΟΤ) γηα ελαιιαθηηθά
θαχζηκα, εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην, νη αληίζηνηρεο απαηηήζεηο επηζήκαλζεο εθαξκφδνληαη ζε
φια ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ θαη επαλαθφξηηζεο θαη ζηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα πνπ
ηαμηλνκνχληαη ζηελ επηθξάηεηα εηθνζηηέζζεξηο (24) κήλεο κεηά ηελ αληίζηνηρε επηθαηξνπνίεζε
ή έθδνζή ηνπο.
5. Δθφζνλ είλαη δηαζέζηκα, ηα δεδνκέλα ηεο γεσγξαθηθήο ηνπνζεζίαο ησλ δεκνζίσο
πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ θαη επαλαθφξηηζεο κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα πνπ
θαιχπηνληαη ζηνλ παξφληα λφκν, δηαηίζεληαη δεκφζηα θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ζε φινπο ηνπο
ρξήζηεο. Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα γηα ηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκα,
δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ ηξέρνπζα αιιά θαη πξνεγνχκελσλ
πεξηφδσλ πξνζβαζηκφηεηα, θαζψο θαη γηα ηελ επαλαθφξηηζε ζε ηξέρνλ ρξφλν.

Άπθπο 8
Τποβολή εκθέζευν και επανεξέηαζη
(Άξζξν 10 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
Τν Υπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηα Υπνπξγεία Οηθνλνκηθψλ,
Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, ππνβάιινπλ
ζηελ Δπηηξνπή έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ πνιηηηθήο έσο ηηο 18
Ννεκβξίνπ 2019 θαη αλά ηξηεηία ζηε ζπλέρεηα. Σηηο εθζέζεηο απηέο πεξηιακβάλνληαη νη
πιεξνθνξίεο πνπ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα Η θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, αλαιχεηαη
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ην επίπεδν πινπνίεζεο ησλ εζληθψλ ζθνπψλ θαη ζηφρσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ θνηλή
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 3, παξάγξαθνο 1.

Άπθπο 9
Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο ηα Παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ, ηα
νπνία έρνπλ σο εμήο:
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ηηρ Οδηγίαρ 2014/94/ΕΕ
ΕΚΘΕΗ
Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ εζληθψλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη πξνο ππνζηήξημε ηεο
δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ. Ζ έθζεζε πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα θαησηέξσ
ζηνηρεία:
1. Νομικά μέηπα
Πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζπηζε λνκηθψλ κέηξσλ, ηα νπνία κπνξεί λα ζπλίζηαληαη ζε λνκνζεηηθά,
ξπζκηζηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα γηα ηε ζηήξημε ηεο δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ
θαπζίκσλ, φπσο άδεηεο δφκεζεο, άδεηεο γηα ρψξνπο ζηάζκεπζεο, πηζηνπνίεζε
πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ παξαρσξήζεσλ πξαηεξίσλ θαπζίκσλ.
2. Μέηπα πολιηικήρ για ηη ζηήπιξη ηηρ εθαπμογήρ ηος εθνικού πλαιζίος πολιηικήρ
Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία:
 άκεζα θίλεηξα γηα ηελ αγνξά κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά θαχζηκα
ή ηε δεκηνπξγία ηεο ππνδνκήο,
 πξφβιεςε θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ελαιιαθηηθά θαχζηκα θαη ηηο ζρεηηθέο ππνδνκέο,
 ρξήζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νκαδνπνηεκέλσλ ζπκβάζεσλ,
 απαηηνχκελα κε νηθνλνκηθά θίλεηξα: π.ρ. πξνλνκηαθή πξφζβαζε ζε δψλεο πεξηνξηζκέλεο
πξφζβαζεο, πνιηηηθή ζηάζκεπζεο, εηδηθέο ισξίδεο θπθινθνξίαο,
 εμέηαζε ηεο αλάγθεο εγθαηάζηαζεο ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ κε αλαλεψζηκν θαχζηκν
αεξησζνχκελσλ ηχπνπ βελδίλεο, ζε αεξνιηκέλεο κέζσ ηνπ θεληξηθνχ δηθηχνπ ηνπ ΓΔΓ-Μ,
 ηερληθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα θαη λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε ηεο πξνκήζεηαο
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία αδεηνδφηεζεο.
3. Ανάπηςξη και ζηήπιξη ηηρ καηαζκεςήρ
Δηήζηνο δεκφζηνο πξνυπνινγηζκφο πξννξηδφκελνο γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ελαιιαθηηθψλ
θαπζίκσλ, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη ησλ
κεηαθνξψλ (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο, πισηέο/ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο).
Δηήζηνο δεκφζηνο πξνυπνινγηζκφο πξννξηδφκελνο γηα ηελ ελίζρπζε εξγνζηαζίσλ θαηαζθεπήο
ηερλνινγηψλ ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ.
Δληνπηζκφο ηπρφλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαηά ηελ αξρηθή θάζε ηεο αλάπηπμεο ππνδνκψλ
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ.
4. Έπεςνα, ηεσνολογική ανάπηςξη και επίδειξη (ΕΣΑ&Ε)
Δηήζηνο δεκφζηνο πξνυπνινγηζκφο πξννξηδφκελνο γηα ηε ζηήξημε ηεο ΔΤΑ&Δ γηα ελαιιαθηηθά
θαχζηκα, ν νπνίνο δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ην είδνο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ κεηαθνξψλ.
5. κοποί και ζηόσοι
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εθηίκεζε ηνπ αλακελφκελνπ αξηζκνχ νρεκάησλ κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα σο ην 2020, ην
2025 θαη ην 2030,
επίπεδν επίηεπμεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηα δηάθνξα είδε κεηαθνξψλ (νδηθέο, ζηδεξνδξνκηθέο,
πισηέο/ζαιάζζηεο θαη αεξνπνξηθέο),
επίπεδν επίηεπμεο ησλ εζληθψλ ζηφρσλ, αλά έηνο, φζνλ αθνξά ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξψλ,
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ιακβάλεηαη ππφςε ε
απνδνηηθφηεηα ηεο θφξηηζεο ζηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο.

6. Ανάπηςξη ςποδομών εναλλακηικών καςζίμυν
Μεηαβνιέο ζηνλ αλεθνδηαζκφ (επηπξφζζεηε ρσξεηηθφηεηα ππνδνκψλ) θαη ζηε δήηεζε
(πξαγκαηηθή ρξεζηκνπνηεζείζα ρσξεηηθφηεηα).

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II ηηρ Οδηγίαρ 2014/94/ΕΕ
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ
1. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηα ζημεία επαναθόπηιζηρ
1.1. Σεκεία επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα.
Τα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) γηα ειεθηξηθά
νρήκαηα είλαη εμνπιηζκέλα, γηα ζθνπνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ κε
ξεπκαηνδφηεο ή ζπλδεηήξεο νρεκάησλ ηχπνπ 2, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν
EN62196-2, ην νπνίν εκπίπηεη ζηελ Οδεγία 2014/35/ΔΔ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή
λνκνζεζία κε ηελ αξηζκ. Οηθ. 51157/ΓΤΒΝ 1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 1425). Γηαηεξψληαο
παξάιιεια ηε ζπκβαηφηεηα ηχπνπ 2, νη ελ ιφγσ ξεπκαηνδφηεο ζα πξέπεη λα είλαη
εμνπιηζκέλνη κε ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηα θιείζηξα αζθαιείαο (πξνζηαζία επαθψλ).
1.2. Σεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο γηα κεραλνθίλεηα νρήκαηα.
Τα ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο (AC) γηα ειεθηξηθά
νρήκαηα είλαη εμνπιηζκέλα, γηα ζθνπνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ κε ζπλδεηήξεο
ηχπνπ 2, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν EN62196-2, ην νπνίν εκπίπηεη ζηελ Οδεγία
2014/35/ΔΔ πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηελ αξηζκ. Οηθ. 51157/ΓΤΒΝ
1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β’ 1425).
Τα ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC) γηα ειεθηξηθά νρήκαηα
είλαη εμνπιηζκέλα, γηα ζθνπνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηνπιάρηζηνλ κε ζχζηεκα θφξηηζεο
«Combo 2» κε ζπλδπαζκφ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν πξφηππν EN62196-3.
1.3. Σεκεία αζχξκαηεο επαλαθφξηηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.
1.4. Αιιαγή ζπζζσξεπηψλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ.
1.5. Σεκεία επαλαθφξηηζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ θαηεγνξίαο – L (κνηνπνδήιαηα,
κνηνζηθιέηεο, ηξίθπθια θαη ειαθξά ηεηξάθπθια νρήκαηα).
1.6. Σεκεία επαλαθφξηηζεο ειεθηξηθψλ ιεσθνξείσλ.
1.7. Ζ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ μεξάο ζε πινία ζαιάζζηαο λαπζηπινΐαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο δνθηκήο ησλ
ζπζηεκάησλ, ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ
IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8 Παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ μεξάο ζε πισηά κέζα (πινία, ζθάθε θ.α.) εζσηεξηθήο
λαπζηπινΐαο.
2.

Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηα ζημεία ανεθοδιαζμού μησανοκίνηηυν οσημάηυν με
ςδπογόνο
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2.1. Τα ππαίζξηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κε πδξνγφλν, πνπ δηαλέκνπλ αέξην πδξνγφλν σο
θαχζηκν ζε κεραλνθίλεηα νρήκαηα, πιεξνχλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ISO/TS 20100
«Αέξην Υδξνγφλν – Σηαζκνί Δθνδηαζκνχ».
2.2. Ζ θαζαξφηεηα ηνπ πδξνγφλνπ πνπ δηαλέκεηαη απφ ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κε πδξνγφλν
πιεξνί ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνηχπνπ ISO 14687-2.
2.3. Τα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κε πδξνγφλν ρξεζηκνπνηνχλ αιγφξηζκνπο θαη εμνπιηζκφ
αλεθνδηαζκνχ ζχκθσλνπο κε ηελ πξνδηαγξαθή ISO/TS 20100 γηα ηνπο ζηαζκνχο
αλεθνδηαζκνχ αεξίνπ πδξνγφλνπ.
2.4. Οη ζπλδεηήξεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ κε αέξην πδξνγφλν πιεξνχλ
ην πξφηππν ISO 17268 γηα ηνλ εμνπιηζκφ ζχλδεζεο γηα αλεθνδηαζκφ κεραλνθίλεησλ
νρεκάησλ πνπ θηλνχληαη κε αέξην πδξνγφλν.
3. Σεσνικέρ πποδιαγπαθέρ για ηα ζημεία ανεθοδιαζμού με θςζικό αέπιο
3.1 Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ πισηψλ κέζσλ (πινία, ζθάθε θ.α.)
εζσηεξηθήο λαπζηπινΐαο ή πινίσλ ζαιάζζηαο λαπζηπινΐαο κε LNG.
3.2 Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κε LNG.
3.3 Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ζπλδεηήξεο/ππνδνρέο CNG.
Οη ζπλδεηήξεο/ππνδνρέο CNG είλαη ζχκθσλνη κε ηνλ Καλνληζκφ ΟΔΔ/ΖΔ αξηζ. 110 (πνπ
αλαθέξεηαη ζην ISO 14469, κέξε Η θαη ΗΗ).
3.4 Τερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηα ζεκεία αλεθνδηαζκνχ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ κε CNG.
Γηα ηηο ππνδνκέο ηνπ παξφληνο παξαξηήκαηνο, φπνπ δελ αλαθέξνληαη πθηζηάκελεο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο, βάζεη πξνηχπσλ ή άιισλ δηαηάμεσλ, ζα ηζρχζνπλ νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο
πνπ ζα εθδνζνχλ απφ ηελ Έλσζε, ζχκθσλα κε ηελ 2014/94/ΔΔ Οδεγία.

Άπθπο 10
Σποποποίηζη ηηρ παπ. 7 ηος άπθπος 114 ηος ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπυρ ιζσύει
(Άξζξν 2 παξ.1 θαη άξζξα 4, 5 θαη 6 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
Ζ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ λ. 4070/2012 (Α’ 82), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 15 ηνπ
λ. 4233/2014 (Α’ 22), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«7. (α) Ο φξνο «Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο» πεξηιακβάλεη ηα ακηγή ή κηθηά
πξαηήξηα πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ (LPG) ή/θαη πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG),
ππφ νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ. Τα πξαηήξηα απηά κπνξεί λα δηαζέηνπλ ζε
δηεξρφκελα ηξνρνθφξα νρήκαηα, πιένλ ησλ παξαπάλσ θαπζίκσλ, απηνχζηα βηνθαχζηκν
(φπσο βηναηζαλφιε θαη βηνληήδει), ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη πδξνγφλν, θαζψο θαη ινηπνχο
ελαιιαθηηθνχο ηχπνπο θαπζίκσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 2014/94/ΔΔ
Οδεγίαο.
(β) Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη Ναπηηιίαο θαη
Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
ζπζθεπψλ θφξηηζεο ζπζζσξεπηψλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ, ησλ νπνίσλ νη ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο 2014/94/ΔΔ Οδεγίαο, ζηα
πθηζηάκελα ή ππφ αδεηνδφηεζε «Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο», ζηνπο
πθηζηάκελνπο ή ππφ αδεηνδφηεζε ρψξνπο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο εληφο ιηκεληθήο δψλεο
ή/θαη εληφο ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξίλεο), ζηνπο πθηζηάκελνπο ή ππφ αδεηνδφηεζε
ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.
455/1976, φπσο ηζρχεη, ζηα πθηζηάκελα ή ππφ αδεηνδφηεζε ζπλεξγεία ζπληήξεζεο θαη
επηζθεπήο απηνθηλήησλ, κνηνζηθιεηψλ θαη κνηνπνδειάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
π.δ. 78/1988, φπσο ηζρχεη, ζηα πθηζηάκελα ή ππφ αδεηνδφηεζε δεκφζηα ή ηδησηηθά
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Κ.Τ.Δ.Ο., ζε δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαηά κήθνο ηνπ αζηηθνχ,
ππεξαζηηθνχ θαη εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ
θηηξίσλ, θαζψο επίζεο θαη ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο ή ζε ζηαζκνχο κεηεπηβίβαζεο κέζσλ
καδηθήο κεηαθνξάο επηβαηψλ.
(γ) Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο, θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εγθαηάζηαζε δηαηάμεσλ
παξνρήο ησλ ινηπψλ ελαιιαθηηθψλ ηχπσλ θαπζίκσλ ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 2014/94/ΔΔ
Οδεγίαο, θαζψο θαη γηα ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο απηψλ, ζηα πθηζηάκελα ή ππφ
αδεηνδφηεζε ―Πξαηήξηα Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο―.».

Άπθπο 11
Σποποποίηζη ηος άπθπος 12 ηος ν. 3710/2008 (Α’ 216), όπυρ ιζσύει
(άξζξν 6 ηεο Οδεγίαο 2014/94/ΔΔ)
1. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3710/2008 (Α’ 216), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«Άξζξν 12
Πξαηήξηα «Παξνρήο Καπζίκσλ θαη Δλέξγεηαο» θαη ζηαζκνί απηνθηλήησλ εληφο ιηκεληθήο
δψλεο θαη ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ (καξίλεο).».
2. Ζ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3710/2008 (Α’ 216), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:
«1. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ,
Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, θαζνξίδνληαη νη
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο, εληφο ηεο ιηκεληθήο δψλεο θαη ζε
ηνπξηζηηθνχο ιηκέλεο (καξίλεο), ρψξσλ ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ, πξαηεξίσλ
(ζεκείσλ αλεθνδηαζκνχ) πγξψλ θαπζίκσλ, πγξαεξίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, ππφ
νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ απηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ βηνκεζαλίνπ, ζε αέξηα κνξθή
(ζπκπηεζκέλν θπζηθφ αέξην — CNG) θαη ζε πγξνπνηεκέλε κνξθή (πγξνπνηεκέλν θπζηθφ
αέξην — LNG), θαζψο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ
απνθιεηζηηθή δηάζεζε ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ζε πισηά κέζα (πινία θαη ζθάθε).
Οη αξκφδηεο Υπεξεζίεο γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ αδεηψλ ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο είλαη νη
Υπεξεζίεο Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ησλ Πεξηθεξεηψλ
ηεο Φψξαο.

Άπθπο 12
Σποποποίηζη Άπθπος 9 ηος ν. 3710/2008 (Α΄ 216), όπυρ ιζσύει
Ρςθμίζειρ πποώθηζηρ ηυν ζσεηικών με ηα εναλλακηικά καύζιμα δπαζηηπιοηήηυν ηυν
ζςνεπγείυν οσημάηυν
Σην άξζξν 9 ηνπ λ. 3710/2008 (Α’ 216), φπσο ηζρχεη, πξνζηίζεληαη λέεο παξάγξαθνη 5, 6 θαη 7,
σο εμήο:
«5. Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο
θαη Τνπξηζκνχ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο
εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν, ε δηδαθηέα χιε, ε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή
δνκή, ε δηαδηθαζία, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα
ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ηεο βεβαίσζεο νξζήο
έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ησλ ηερληηψλ αεξίσλ θαπζίκσλ ηνπ π.δ. 66/2010 (Α’ 117),
πξνθεηκέλνπ νη ππφςε ηερλίηεο λα δχλαληαη λα αλαιακβάλνπλ θαη ηελ ηνπνζέηεζε,
ζπληήξεζε θαη επηζθεπή εμαξηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ απηνθηλήησλ
κε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG).
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6.

7.

Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, θαζνξίδνληαη: α) νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο, β) ν ρψξνο, ε εζσηεξηθή δηάηαμε, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ν αξηζκφο
θαη ην είδνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ θαη γ) νη απαγνξεπηηθέο
γεηηληάζεηο θαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 78/1988,
φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ηεο βεβαίσζεο λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζπλεξγείνπ αεξίσλ θαπζίκσλ ηεο ππ’ αξηζκ. Οηθ. 41871/3068/31-8-2010 Υ.Α. (Β’ 1519),
πξνθεηκέλνπ απφ ην ππφςε ζπλεξγείν λα δχλαληαη λα αλαιακβάλνληαη θαη ηνπνζεηήζεηο,
επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο εμαξηεκάησλ ηξνθνδνζίαο θαη ιεηηνπξγίαο θηλεηήξσλ
απηνθηλήησλ κε πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην (LNG).
Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο
θαη Τνπξηζκνχ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ν ρξφλνο
εθπαίδεπζεο, ην πεξηερφκελν, ε δηδαθηέα χιε, ε θαηάιιεια πηζηνπνηεκέλε εθπαηδεπηηθή
δνκή, ε δηαδηθαζία, νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα
ηελ επέθηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο άδεηαο άζθεζεο επαγγέικαηνο ή ηεο βεβαίσζεο νξζήο
έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο, ησλ ηερληηψλ ησλ αλαθεξνκέλσλ ζην άξζξν 2 παξ. 2,
πεξίπησζε α (κεραλνηερλίηεο), πεξίπησζε β (ειεθηξνηερλίηεο) θαη ζην άξζξν 4 παξ. 4α
(δηπισκαηνχρνο κεραληθφο απηνθηλήησλ) θαη παξ. 4β (ηερλνιφγνο κεραληθφο απηνθηλήησλ)
ηνπ λ. 1575/1985, φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ νη ππφςε ηερλίηεο λα δχλαληαη λα
αλαιακβάλνπλ θαη ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ.
Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, θαζνξίδνληαη: α) νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο, β) ν ρψξνο, ε εζσηεξηθή δηάηαμε, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ν αξηζκφο
θαη ην είδνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ θαη γ) νη απαγνξεπηηθέο
γεηηληάζεηο θαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 78/1988,
φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηελ επέθηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ησλ ζπλεξγείσλ ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ π.δ. 78/1988
(Α’ 34), φπσο ηζρχεη, πξνθεηκέλνπ απφ ηα ππφςε ζπλεξγεία λα δχλαληαη λα
αλαιακβάλνληαη θαη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ.
Με Πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ,
Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ θαη Παηδείαο, Έξεπλαο θαη
Θξεζθεπκάησλ, θαζνξίδνληαη ηα πξνζφληα θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε ηεο
βεβαίσζεο νξζήο έλαξμεο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηνπ ηερλίηε, επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο
απηνθηλήησλ πνπ θηλνχληαη κε πδξνγφλν, βηνθαχζηκα θαη ζπλζεηηθά θαη παξαθηληθά
θαχζηκα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
Με απφθαζε ησλ Υπνπξγψλ Υπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, Πεξηβάιινληνο θαη
Δλέξγεηαο θαη Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνχ, θαζνξίδνληαη: α) νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο, β) ν ρψξνο, ε εζσηεξηθή δηάηαμε, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο, ν αξηζκφο
θαη ην είδνο ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κεραλεκάησλ θαη νξγάλσλ θαη γ) νη απαγνξεπηηθέο
γεηηληάζεηο θαη νη απνζηάζεηο αζθαιείαο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 78/1988,
φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαίσζεο
λφκηκεο ιεηηνπξγίαο ζπλεξγείνπ επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο απηνθηλήησλ πνπ θηλνχληαη κε
πδξνγφλν, βηνθαχζηκα θαη ζπλζεηηθά θαη παξαθηληθά θαχζηκα, φπσο απηά αλαθέξνληαη ζην
άξζξν 2 ηνπ παξφληνο Νφκνπ.».

Άπθπο 13
Ζ παξαρψξεζε ηεο ρξήζεο ρψξσλ ηεο Εψλεο Ληκέλα γηα ηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ησλ
ελαιιαθηηθψλ θαπζίκσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ, ελεξγείηαη θαηά
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ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί παξαρσξήζεσλ ρψξσλ ηεο Εψλεο Ληκέλα, θαζψο θαη ησλ θείκελσλ
δηαηάμεσλ πεξί εθηέιεζεο έξγσλ.

Άπθπο 14
Έναπξη ιζσύορ
Ο παξψλ λφκνο αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ
Κπβέξλεζεο
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Δθεκεξίδα ηεο

