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Πληροφορίες

Ευρωπαϊκό Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα CEF
Υποστήριξη των Κρατών Μελών για την υλοποίηση του Άρθρου 7.3 

της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ (Σύγκριση Σχετικών Τιμών Καυσίμων)
€/100km

ELV CHARGING POINT

 €/100 km

 €/100 km

για μετάβαση προς τις 
οδικές μεταφορές χαμηλών 
και μηδενικών ρύπων 

διαφάνεια στις 
τιμές των καυσίμων 

Ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση 
των καταναλωτών 

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση 
του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CEF “Συνδέοντας 
την Ευρώπη” για τις μεταφορές



Δράσεις υλοποίησης

Διάχυση της 
Πληροφορίας

Ορισμός της 
μορφής, του 
περιεχομένου και 
της θέσης της 
πληροφορίας 
στους σταθμούς 
ανεφοδιασμού

Πιλοτική εφαρμογή 
στους σταθμούς 
ανεφοδιασμού  

Εναρμόνιση της 
μεθοδολογίας με 
την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία και τον 
εκτελεστικό 
κανονισμ›ο  

Ανάπτυξη 
Διαδικτυακής 
Πύλης 
Ενημέρωσης    

Συντονισμός 
Έργου

Άρθρο 7.3 της Οδηγίας 2014/94/EU Συμμετοχή των καταναλωτών

Στοιχεία Έργου CEF 
“Συνδέοντας την Ευρώπη” για τις μεταφορές

No MOVE/B4/SUB/2018-491/CEF/PSA/SI2.798275

Χρηματοδότηση: 
EUR 1,913,005

Προϋπολογισμός: 
EUR 2,346,257

Έναρξη: 
Φεβρουάριος 2019

Λήξη:
30 Απριλίου 2020

Social Media

Citizens

Green Economy 
interested parties

Fuel market 
stakeholders

Consumers

Mobility Industry

Online 
pricing tool

Οι στόχοι του έργου

Συμμετοχή 8.500 Ευρωπαίων πολιτών,  

σχετικά με το εφαρμοστικό πλαίσιο, την 

μεθοδολογία υπολογισμού και  τους 

επιθυμητούς τρόπους ενημέρωσης του 

καταναλωτικού κοινού.

Διαδικτυακή Έρευνα Πιλοτική εφαρμογή

Διαδικτυακή Πύλη Ενημέρωσης :

Δέκα σταθμοί ανεφοδιασμού ανά Κράτος

Μέλος, χωροθετημένοι σε:

αστικές περιοχές αλλά και στο επιμέρους, 

κυρίως δίκτυο «TEN-T» της Ευρωπαϊκής 

‘Ένωσης

�  Παρουσίαση της μεθοδολογίας 
υπολογισμού του μέσου κόστους 
καυσίμου για διαφορετικούς τύπους 
οχημάτων, εκφρασμένο σε 
ευρώ/εθνικό νόμισμα ανά 100 
χιλιόμετρα χρήσης του κάθε οχήματος

�  Προσδιορισμό του μέσου κόστους 
καυσίμου τόσο για τα συμβατικά όσο 
και για τα εναλλακτικά καύσιμα, 
εκφρασμένο σε ευρώ/εθνικό νόμισμα 
ανά συμβατική μονάδα

�   Τις μέσες τιμές τόσο των συμβατικών 
όσο και των εναλλακτικών καυσίμων, 
εκφρασμένες σε ευρώ/εθνικό νόμισμα 
ανά 100 χιλιόμετρα χρήσης, για όλα 
τα οχήματα

�  Την περιβαλλοντική απόδοση των 
οχημάτων που χρησιμοποιούν 
εναλλακτικά καύσιμα σε σχέση με τα 
οχήματα που χρησιμοποιούν 
συμβατικά καύσιμα, σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία εκπομπής 
αέριων ρύπων

 €/100 km

Εφόσον συντρέχει περίπτωση, ειδικότερα δε για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, κατά την 
αναγραφή των τιμών των καυσίμων στα πρατήρια, θα αναγράφεται, ενημερωτικά, σύγκριση των 
σχετικών τιμών ανά μονάδα. Η αναγραφή αυτής της πληροφορίας δεν θα παραπλανά και δεν θα 
δημιουργεί σύγχυση στον χρήστη.

Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η διαφάνεια στις τιμές των 
καυσίμων με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει, 
με εκτελεστικές πράξεις, κοινή μεθοδολογία για την τιμή ανά μονάδα των εναλλακτικών καυσίμων.

� Η ολοκληρωμένη εφαρμογή σε πιλοτικό 
σχήμα των στόχων του Άρθρου 7.3 της 
Οδηγίας

� Ο ορισμός της μορφής, του περιεχομένου 
και της θέσης της πληροφορίας στους 
σταθμούς ανεφοδιασμού, σύμφωνα με τη 
μεθοδολογία που υιοθετήθηκε στην 
Εκτελεστική Οδηγία της ΕΕ

� Η αξιολόγηση της αποδοχής της 
πληροφορίας από τους καταναλωτές, 
μέσω διαδικτυακής έρευνας και 
προσωπικών συνεντεύξεων στους 
σταθμούς ανεφοδιασμού

� Η υποβολή προτάσεων  προς την ΕΕ για 
την περαιτέρω διερεύνηση καθώς και 
συνολική εφαρμογή της Οδηγίας σε όλα 
τα Κράτη Μέλη

� Η υποστήριξη των Κρατών Μελών για τη 
διάχυση της πληροφορίας στους 
καταναλωτές στους σταθμούς 
ανεφοδιασμού αλλά και ψηφιακών 
εργαλείων


