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Στόχοι της Ε.Ε

 Έως το 2050: 

- 80% μείωση στις εκπομπές (σε σύγκριση με το 1990)

- 60% μείωση των εκπομπών στον τομέα των μεταφορών

- αποκλειστική χρήση μη συμβατικών οχημάτων στις πόλεις

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με μία σειρά μέτρων, 
ανάμεσα στα οποία ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η εξοικονόμηση 
ενέργειας και η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.



Οι μεταφορές στην Ελλάδα

 Το ποσοστό συμμετοχής του κλάδου των μεταφορών στην Ελλάδα, 
ανέρχεται περίπου στο 39% (-5,9 Μtoe,2018) της τελικής κατανάλωσης 
ενέργειας. Mέσος ευρωπαϊκός δείκτης στο 33%. 

 85% της κατανάλωσης οφείλεται στις οδικές μεταφορές

 1,7% της κατανάλωσης στις σιδηροδρομικές μεταφορές

 3,4% της κατανάλωσης στις εγχώριες αεροπορικές μεταφορές

 10%  της κατανάλωσης στις εγχώριες θαλάσσιες μεταφορές

 Σχεδόν το 30% των εκπομπών CO2 οφείλεται στον τομέα των μεταφορών



Εθνική Πολιτική

 Οι μεταφορές έχουν μεγάλη συνεισφορά στις εκπομπές αερίων 
θερμοκηπίου που συμβάλλουν στη Κλιματική Αλλαγή→ παρεμβάσεις που 
συμβάλλουν στην απανθρακοποίηση του τομέα. 

 Σε αυτή την κατεύθυνση το ΕΣΕΚ προβλέπει  στο τομέα των μεταφορών 
την προώθηση των ΑΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. 



Δράσεις και Πολιτικές του ΚΑΠΕ στον τομέα των 
Μεταφορών

 Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα με αντικείμενο το περιβάλλον 

και τις μεταφορές

 Προώθηση αειφόρων – εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης (περπάτημα, 

ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς)

 Προώθηση εναλλακτικών καυσίμων (φ. Αέριο, LPG, βιοκαύσιμα)

 Προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς κατά τις μετακινήσεις μας με σκοπό 

την εξοικονόμηση ενέργειας, την οδική ασφάλεια και την προστασία του 

περιβάλλοντος (ecodriving, car-sharing)

 Υποστήριξη Υπουργειών στο σχεδιασμό δράσεων και υλοποίησης 

πολιτικών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο τομέα των 

μεταφορών

 Υποστήριξη άλλων φορέων για παρόμοια θέματα (έντυπο και ηλεκτρονικό 

προωθητικό υλικό, εκπαιδεύσεις ecodriving). Ενδεικτικά αναφέρονται 

ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΟΣΕ αλλά και ιδιωτικές εταιρείες.



Τμήμα Περιβάλλοντος και Μεταφορών ΚΑΠΕ (Ι)
Fuel Quality Directive 2015/652

 Δημιουργία, τήρηση και επικαιροποίηση Μητρώου με το σύνολο των εν
δυνάμει Υπόχρεων στην Οδηγία

 Δημιουργία ενημερωτικής ιστοσελίδας (www.fuelreport652.gr)

 Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους εγγεγραμμένους του
Μητρώου

 Παραλαβή των εκθέσεων από τους Υπόχρεους έως τις 30 Απριλίου κάθε
έτους σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 Έλεγχος της τήρησης των απαιτήσεων υποβολής των εκθέσεων σύμφωνα
με τις προβλέψεις του άρθρου 19Α του N. 4062/2012

 Υποβολή ετήσιας αναφοράς αποτελεσμάτων των εκθέσεων στο ΥΠΕΝ

 Υλοποίηση επιπλέον δράσεων ενημέρωσης (π.χ. ημερίδες)

http://fuelreport652.gr/en/home-en/
http://fuelreport652.gr/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%b7%ce%bb%cf%8e%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/


Έργα  τμήματος- Υποδομές μεταφορών

 Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Κύκλος A’

PERFFECT (Port EneRgy eFFECTive)- Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση

Καινοτόμων Τεχνολογιών Υποδομής και ICT (Information and Communication Technologies)

Το PERFFECT αναπτύσσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής και
περιβαλλοντικής διαχείρισης και υποστήριξης απόφασης των λιμένων, το οποίο βασίζεται σε
καινοτόμα μοντέλα ενεργειακής κατανάλωσης και προσομοίωσης, που αναπτύσσονται με σκοπό
την πλήρη και δυναμική απεικόνιση της ενεργειακής κατανάλωσης του συνόλου των βασικών
επιχειρησιακών διαδικασιών και υποδομών του λιμένα

Συντονιστής: TREDIT S.A -Εταίροι ΚΑΠΕ,EKTETA, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

https://perffect.iti.gr

 Πρόγραμμα: Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας –
Γερμανίας» ΕΤΠΑ-ΕΠΑνΕΚ

MetroHESS: Υβριδικό Σύστημα Ανάκτησης και Αποθήκευσης της Ενέργειας Πέδησης των συρμών 
για την αξιοποίηση της σε σταθμούς Μετρό

Σκοπός του ερευνητικού έργου MetroHESS είναι η ανάπτυξη Υβριδικού Συστήματος Αποθήκευσης 
Ενέργειας προκειμένου για την αξιοποίηση της ενέργειας Αναγεννητικής Πέδησης των τραίνων 
του μετρό της Αθήνας.

Συντονιστής ΚΑΠΕ -Εταίροι: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Πανεπιστήμιο του Αννόβερο

(Leibniz Universität Hannover), Stercom Power Solutions GmbH.

https://metrohess-project.eu/

https://perffect.iti.gr/
https://metrohess-project.eu/


 Πρόγραμμα: Διακρατική Συνεργασία Interreg Europe με τη συγχρηματοδότηση του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
Εθνικούς Πόρους.

EMOBICITY Increase of energy efficiency by Electric MOBIlity in the CITY

Σκοπός του έργου: είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες, μέσω της 
βελτίωσης Εθνικών και Περιφερειακών Πλαισίων Πολιτικής. Κατά τη διάρκεια του έργου θα γίνει 
ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, κατόπιν 
θα γίνει εντοπισμός των υφιστάμενων προβλημάτων εφαρμογής του πλαισίου, οδηγώντας σε 
κατάλληλες προτάσεις βελτίωσης προς υλοποίηση και στην κατάρτιση αντίστοιχων Σχεδίων 
Δράσης

Συντονιστής: ΚΑΠΕ -Εταίροι: Energy institute hrvoje požar (EIHP), Regional management northern
hesse gmbH (RMNH), Azorean government – regional directorate for energy (AZORES), 
Portuguese energy agency (ADENE), Northwest regional development agency (NWRDA)

Κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησής του το EMOBICITY συνέβαλε

 στο σχεδιασμό του 1ου προγράμματος επιδότησης ΗΟ στη χώρα «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» και

 στη διαμόρφωση του Νόμου 4710/2020 για την Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης στην Ελληνική Επικράτεια

Ιστοσελίδα έργου https://www.interregeurope.eu/emobicity/

Έργα Τμήματος - Ηλεκτροκίνηση

https://www.interregeurope.eu/emobicity/


Έργα Τμήματος - Ηλεκτροκίνηση

EMOBILITY WORKS- IEE
 Δημιουργία Σχεδίων Δράσης για την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων και την 

εγκατάσταση σταθμών φόρτισης σε Ευρωπαϊκούς Δήμους και επιχειρήσεις

 Διάχυση της τεχνογνωσίας και των καλών πρακτικών του εξωτερικού στην ελληνική
αγορά



Έργα Τμήματος - Ηλεκτροκίνηση

 "Ερευνα αγοράς για την προώθηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο εμπορικό 
κέντρο της Αθήνας (Κοινοτικό Πρόγραμμα STRIDE).

 "Τεχνολογική και Ερευνητική Πολιτική για την  προώθηση Ηλεκρικών
Αυτοκινήτων (Κοινοτικό Πρόγραμμα STRIDE).

4ο Εθνικό Συνέδριο RENES 10-12 Μαΐου 2010



Εναλλακτικά Καύσιμα & Οχήματα

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

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
«Μελέτη για τη χρήση φυσικού αερίου σε επιβατικά 
οχήματα ΙΧ ή ΔΧ», Ανάθεση από ΥΠ.ΑΝ.,2006 στο ΚΑΠΕ 



Οικονομική Οικολογική και Ασφαλής Οδήγηση 
(Eco-Driving)

ECODRIVEN
 Προώθηση της οικονομικής, 

οικολογικής και ασφαλούς 
οδήγησης, για 1η φορά στην 
Ελλάδα από το ΚΑΠΕ!

 Κατόπιν ενεργειών 
τμήματος, ενσωμάτωση 
ecodriving στην επίσημη 
διαδικασία εξέτασης νέων 
οδηγών!

FLEAT
 Ενεργειακά αποδοτική 

διαχείριση στόλων 
οχημάτων ιδιωτικών και 
δημόσιων οργανισμών

 Επιδεικτικές δράσεις 
εφαρμογής ecodriving σε 
οδηγούς TNT, Bristol Myers 
Squibb, Leaseplan, ΗΛΠΑΠ, 
ΔΕΗ

ECOWILL
 Δημιουργία 

πανευρωπαϊκών προτύπων 
ecodriving

 Δημιουργία δικτύου 
κατάλληλα εκπαιδευμένων 
εκπαιδευτών οδήγησης για 
1η φορά στην Ελλάδα

Συντονισμός της Εθνικής 
Δράσης Eco-Driving από το 

ΚΑΠΕ



Οικονομική Οικολογική και Ασφαλής Οδήγηση 

(Eco-Driving)

INTERACTION
 Ενεργειακά αποδοτική 

διαχείριση στόλων –
εμπορευματικές μεταφορές

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

TRAINER
 Προώθηση της ενεργειακά 

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

 Συμμετοχή του ΟΣΕ με 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
μηχανοδηγούς



• Εκπαιδευτικά σεμινάρια οικολογικής οδήγησης για οδηγούς εταιριών και διευθυντικά
στελέχη μεγάλης ελληνικής τράπεζας καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες για
θέματα βιώσιμων μεταφορών και περιβάλλοντος. (Ιδιωτικά συμφωνητικά)

Οικονομική Οικολογική και Ασφαλής Οδήγηση 
(Eco-Driving) /Ενεργειακή αποδοτικότητα οχηματων

• «’Ερευνα – μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας στις αστικές συγκοινωνίες» -
Σύμβαση ΚΑΠΕ – ΟΑΣΑ 1998-1999



Έργα Τμήματος- Διαχείριση Κινητικότητας

Car-Sharing
 Εναλλακτικός τρόπος 

μετακίνησης – κοινόχρηστο 
αυτοκίνητο

 Για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα με πιλοτικό από το 
ΚΑΠΕ!

ENERQI
 Aύξηση του μεριδίου των 

ΜΜΜ μέσω της βελτίωσης 
της παροχής υπηρεσιών 

 Προσδιορισμός κοινής 
μεθοδολογίας 
παρακολούθησης της 
ποιότητας παροχής 
υπηρεσιών σε συνεργασία 
με ΟΑΣΑ.

Πρόγραμμα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Δράσεις στον άξονα 3-Μεταφορές 
για την υποβολή ενδιαφέροντος από 
τους Δήμους της χώρας, στο πλαίσιο 
του Προγράμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»-
Μελέτες αστικής κινητικότητας, 
Συγκοινωνιακές Μελέτες, 
Αντικατασταση οχηματων



Έργα Τμήματος-Αεροπορικές Μεταφορές

 "Αεροπορικές μεταφορές στον ελλαδικό χώρο" (Κοινοτικό Πρόγραμμα 
VALOREN).

 "Ανάπτυξη υπολογιστικού προγράμματος για τη διαχείριση αεροπορικού 
στόλου" (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SAVE I)



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας!

19o χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2

www.cres.gr, cres@cres.gr


