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ΚΑΠΕ – Τμ. Περιβάλλοντος & Μεταφορών 

 

Παρουσίαση ΚΑΠΕ και έργων Τμ. Περιβάλλοντος & Μεταφορών 



Σύντομη παρουσίαση ΚΑΠΕ 

 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (KAΠE) είναι ο εθνικός φορέας για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (AΠE), την Ορθολογική 
Xρήση Ενέργειας (OXE) και την Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (EΞE). 

 Το KAΠE ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987, 
εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και έχει οικονομική και διοικητική 
αυτοτέλεια. 

 Διαθέτει > 120 έμπειρους επιστήμονες και συνολικά   
> 150 εργαζομένους. 

 Τομείς: ΑΠΕ (αιολικά, ηλιοθερμικά, Φ/Β, γεωθερμία, 
βιομάζα, μικρά υδροηλεκτρικά) –Εξοικονόμηση 
Ενέργειας (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία) – 
Ενεργειακή πολιτική 

Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (ΠΕΝΑ) 

CRES premises 



ΚΑΠΕ – Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών  



Ενδεικτικά ολοκληρωμένα έργα 

INTERACTION 
 Ενεργειακά αποδοτική 

διαχείριση στόλων στις 
εμπορευματικές μεταφορές 

 Επιδεικτικές δράσεις 
εφαρμογής σε BP, Elinoil, 
REVOIL, SHELL, Avinoil, Kuehne 
Nagel, δήμους Αμαρουσίου, 
Αθηνών, Βάρης και Γέρακα 

STARBUS 
 Συμμετοχή της ΕΘΕΛ με 

λήψη δεδομένων σε 
πραγματικές συνθήκες 
λειτουργίας σε 3 
λεωφορειακές γραμμές 

 
 Δημιουργία λογισμικού 

επιλογής αστικών 
λεωφορείων εναλλακτικών 
καυσίμων με περιβαλλοντικά 
και οικονομοτεχνικά κριτήρια 
για λήπτες αποφάσεων 

TRAINER 
 Προώθηση της ενεργειακά 

αποδοτικής οδήγησης σε 
σιδηροδρομικούς συρμούς 
και εφαρμογή μέτρων 
βελτίωσης της ενεργειακής 
αποδοτικότητας σε 
δευτερεύουσες χρήσεις 
(θέρμανση, a/c, φωτισμό) 

 Συμμετοχή του ΟΣΕ με 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
μηχανοδηγούς 



Ενδεικτικά ολοκληρωμένα έργα 

ΜοΜο Car-Sharing  
 Εναλλακτικός τρόπος 

μετακίνησης – κοινόχρηστο 
αυτοκίνητο 

 Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα με πιλοτικό από το 
ΚΑΠΕ! 

ENERQI  
 Αύξηση του μεριδίου των 

ΜΜΜ μέσω της βελτίωσης 
της παροχής υπηρεσιών  

 Προσδιορισμός κοινής 
μεθοδολογίας για την 
παρακολούθηση της 
ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών σε συνεργασία 
με τον ΟΑΣΑ 

 Κύρια βάση δεδομένων η 
γνώμη των επιβατών για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες 

E-MOBILITY WORKS  
 Προώθηση των ηλεκτρικών 

οχημάτων σε Δήμους και 
επιχειρήσεις 

 3 Ελληνικοί Δήμοι απέκτησαν 
ηλεκτρικά οχήματα για το 
δημοτικό τους στόλο & άλλοι 3 
έχουν έτοιμα Σχέδια Δράσης 
εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης 



Τρέχοντα Έργα (1)   

 PERFFECT – Port EneRgy 
eFFECTive (ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ) 

• Ανάπτυξη ενός συστήματος 
αποφάσεων για την ενεργειακή 
και περιβαλλοντική διαχείριση 
λιμένος, βασισμένο σε 
καινοτόμα μοντέλα 
κατανάλωσης ενέργειας και 
προσομοίωσης των βασικών 
επιχειρησιακών διαδικασιών 
της λιμενικής υποδομής 

• TREDIT, ΚΑΠΕ, ΕΚΕΤΑ, ΟΛΠΑ 
(Οργανισμός Λιμένος Πατρών) 

• Διάρκεια: 3 έτη  

 

 
 

 
 



Τρέχοντα Έργα (2) 

 MetroHESS – Metro Hybrid Energy Storage System (Διμερής Δράση Ελλάδα-Γερμανία) 

• Ανάπτυξη ενός υβριδικού συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από την πέδηση των συρμών του 
μετρό και αξιοποίησή της σε βοηθητικά φορτία των σταθμών του μετρό (φωτισμός, κυλιόμενες 
σκάλες, ανελκυστήρες, κτλ.) 

• ΚΑΠΕ, Αττικό Μετρό ΑΕ, Εργαστήριο Συστημάτων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας του 
Πανεπιστημίου του Ανόβερου, Stercom Power Solutions GmbH 

• Διάρκεια: 27 μήνες (Ιούλιος 2018 – Οκτώβριος 2020) 



Τρέχοντα Έργα (3) 

 «Τεχνική Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας & Ορυκτών 
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 
σχεδιασμό πολιτικών και στρατηγικών  αποφάσεων καθώς και στην 
ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για την εκπλήρωση των 
εθνικών  υποχρεώσεων και τον προγραμματισμό του ενεργειακού 
τομέα» 

 ΠΕ 5 : Διαχείριση των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα 
καύσιμα που αφορούν στην Οδηγία (ΕΕ) 2015/652 (άρθ. 19Α του Ν. 
4062/12) 

 

 Η Διεύθυνση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών 
Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια 
για τη διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από 
το παρόν άρθρο και την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων 

 



Τρέχοντα Έργα (4) 

 Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) 
ορίζεται ως ο φορέας για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εναλλακτικών Καυσίμων του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 

 

Υποχρεώσεις ΚΑΠΕ 

 Δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση μητρώου όλων των δυνητικά 
υπόχρεων 

 Δημιουργία, διαχείριση και επικαιροποίηση ενημερωτικής ιστοσελίδας 

 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης 

 Έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων υποβολής των εκθέσεων βάσει των 
στοιχείων ποσοτήτων καυσίμων που διαθέτει η Γενική Διεύθυνση 
Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 Υποβολή ετήσιας αναφοράς αποτελεσμάτων στο ΥΠΕΝ 

 

Event                                                                                 date 



Ενημέρωση υπόχρεων και δυνητικά υπόχρεων 

 Ιστοσελίδα ( www.fuelreport652.gr ) 

 Μητρώο δυνητικά υπόχρεων 

 Θεσμικό πλαίσιο 

 Αρχείο υποβολής έκθεσης 

 Νέα, FAQ, χρήσιμα αρχεία 

 

 

 Ενημερωτικές εκδηλώσεις 

 

 Ενημερωτικά emails 

        

http://www.fuelreport652.gr/


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

19o χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής 

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2 

www.cres.gr, cres@cres.gr 


