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Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων



Υφιστάμενο Νομοθετικό Πλαίσιο

⮚ Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/94/ΕΕ για την ανάπτυξη των υποδομών

εναλλακτικών καυσίμων

⮚ Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών

Καυσίμων Νόμος του 2017 (Ν. 59(Ι)/2017)

⮚ Το περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών

Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων επαναφόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων) Διάταγμα του 2022 (Κ.Δ.Π. 69/2022)

⮚ Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για σημεία φόρτισης

ηλεκτρικών οχημάτων στο οδικό δίκτυο (Κ.Δ.Π. 409/2020)

⮚ Νόμος που προβλέπει για τη ρύθμιση της αγοράς ηλεκτρισμού

(Ν.130(Ι)/2021 – Άρθρο 51, Ένταξη της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο

διανομής - ΥΜΕΕ/ΡΑΕΚ)



Το περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών 
Εναλλακτικών Καυσίμων (Τεχνικές απαιτήσεις σημείων 

επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων) Διάταγμα του 2022 
(Κ.Δ.Π. 69/2022)

⮚ Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών

⮚ Καθορισμός μεθόδων επαναφόρτισης

⮚ Υποχρέωση για δυνατότητα για Ad Hoc χρέωση των χρηστών

⮚ Υποχρέωση παροχής δεδομένων από τους διαχειριστές ή τους

ιδιοκτήτες των σημείων επαναφόρτισης σχετικά με τη διαθεσιμότητα

και την προσβασιμότητα συγκεκριμένων στατικών και δυναμικών

δεδομένων

⮚ Τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης

⮚ Υποχρέωση για έγκριση εγκατάστασης από την αρμόδια αρχή



Έντυπο αίτησης για έλεγχο και έγκριση εγκατάστασης δημοσίως 
προσβάσιμου σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων



Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση για σημεία φόρτισης 
ηλεκτρικών οχημάτων στο οδικό δίκτυο (Κ.Δ.Π. 409/2020)



Συμπλήρωση Νομοθετικού Πλαισίου

Το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών στην προσπάθειά του 

για προώθηση της χρήσης του ηλεκτρικού οχήματος, συμπεριέλαβε 

στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας τη δημιουργία 

πλαισίου για την ανάπτυξη μιας διαλειτουργικής και αποτελεσματικής 

υποδομής επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για τη ρύθμιση 

της σχετικής αγοράς. 

Στόχος της μεταρρύθμισης είναι η δημιουργία μηχανισμού για: 

i) την ετοιμασία ρυθμιστικού πλαισίου για θέματα διαχείρισης των

υποδομών επαναφόρτισης συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου

αδειοδότησης και λειτουργίας τους

ii) τον συντονισμό της ανάλυσης δεδομένων που θα επιτρέπει την

αποτελεσματική παρακολούθηση του δικτύου καθώς και τη

διασφάλιση της συμμόρφωσης με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο



Νέα πρόταση Κανονισμού (AFIR) για την ανάπτυξη 

υποδομών εναλλακτικών καυσίμων και για την 
κατάργηση της οδηγίας 2014/94/ΕΕ

⮚ Ορίζονται υποχρεωτικοί εθνικοί στόχοι ελάχιστων υποδομών για την

υποστήριξη της προώθησης οχημάτων εναλλακτικών καυσίμων σε όλους

τους τρόπους μεταφοράς και σε όλα τα ΚΜ για την επίτευξη των

κλιματικών στόχων της ΕΕ,

⮚ Προβλέπονται κοινές τεχνικές προδιαγραφές, υπάρχουν απαιτήσεις

σχετικά με την πληροφόρηση των χρηστών και την κοινοποίηση

δεδομένων

⮚ Προβλέπει πρόσθετες διατάξεις που αφορούν μεταξύ άλλων τις

δυνατότητες πληρωμών, τη δυνατότητα roaming, τη διαφάνεια των τιμών

και την πληροφόρηση των καταναλωτών, τις πρακτικές που δεν εισάγουν

διακρίσεις, τα έξυπνα σημεία επαναφόρτισης

⮚ Ορίζει την υποχρέωση παροχής δεδομένων από τους διαχειριστές ή τους

ιδιοκτήτες των σημείων επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού σχετικά με τη

διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα συγκεκριμένων στατικών και

δυναμικών δεδομένων κ.α.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας

Τηλ: 22800301   
φαξ: 22348202  

e-mail: director@ems.mcw.gov.cy,  


