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Συντονίστρια Χώρα η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα CEF για την ανάπτυξη υποδομών
εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές κατ΄ εφαρμογήν του Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου
Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές, η
Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα CEF «Παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη με την εφαρμογή
του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ (Σύγκριση τιμών καυσίμων)», ως Συντονίστρια Χώρα του
Προγράμματος.
Με το υπ’ αρ. Ref. Ares(2018)6432214 - 13/12/2018 έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρόγραμμα και η
πρόβλεψη του Συντονιστικού ρόλου της Χώρα μας, η οποία ανατέθηκε στην Γενική Γραμματεία Μεταφορών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και η διαφάνεια στις τιμές των καυσίμων,
με τρόπο ομοιόμορφο σε ολόκληρη την Ένωση για τη μετάβαση προς τις οδικές μεταφορές χαμηλών και μηδενικών ρύπων.
Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στα οχήματα, ώστε να επιτρέπουν
στους οδηγούς να συγκρίνουν το κόστος κατανάλωσης των διαφόρων τύπων καυσίμων / ανά 100 χλμ διαδρομής. Οι
πληροφορίες αυτές θα είναι διαθέσιμες τόσο στα Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, όσο και μέσω ηλεκτρονικής
πλατφόρμας (εφαρμογής) που θα αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό.

'Αλλα νέα σε αυτή την κατηγορία
04/04/2019 Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Α. Βούρδα στην

ημερίδα της ΡΑΣ με θέμα: «Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων», Πέμπτη, 4 Απριλίου
2019
04/04/2019 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στην εκπομπή «Απευθείας»

της ΕΡΤ1
04/04/2019 Χαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, κ. Α. Βούρδα στην

ημερίδα της ΡΑΣ με θέμα: «Ευαισθητοποίηση σε θέματα Ασφάλειας Σιδηροδρόμων»
03/04/2019 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στον ραδιοφωνικό σταθμό

«Στο Κόκκινο» και τον δημοσιογράφο κ. Νίκο Σβέρκο
03/04/2019 Συνέντευξη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη στην εκπομπή «Απευθείας»

της ΕΡΤ1, που παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι: Μάριον Μιχελιδάκη, Κώστας Λασκαράτος και Νίκος
Μερτζάνης

Θέματα Ενδιαφέροντος
Ανανέωση άδειας οδήγησης δικύκλων και οχημάτων κατηγορίας Β μετά τη συμπλήρωση
της ηλικίας των εβδομήντα τεσσάρων (74) ετών
Πληροφορίες για πληγέντες από τις πυρκαγιές
ΝΕΟ - Εγκρίθηκαν από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών τα επόμενα αιτήματα για
την ελεύθερη διέλευση των συγκεκριμένων οχημάτων
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΔΙΟΔΙΑ
(ΕΓΝΑΤΙΑ)
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας χορήγησης Άδειας Οδήγησης
Αναλυτική παρουσίαση κάθε διαδικασίας έκδοσης Άδειας Κυκλοφορίας
Άδεια διέλευσης οχημάτων μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων στο παράπλευρο οδικό
δίκτυο
Οδηγίες προς τους πολίτες ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό
ανασφάλιστων οχημάτων
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