
1 

Καλές πρακτικές Ευρωπαϊκών χωρών για την 
προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

Νίκος Ντάρας 
 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών &  
Εξοικονόμησης Ενέργειας 

EV Conference 
23 Σεπτεμβρίου 2021 



2 

Παρουσίαση ΚΑΠΕ 
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) είναι το 
εθνικό ενεργειακό κέντρο με σκοπό τη προώθηση των ΑΠΕ και της 
εξοικονόμησης ενέργειας 

ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το ΥΠΕΝ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια 

 

Τμήμα Περιβάλλοντος & Μεταφορών 

Ηλεκτροκίνηση 

Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση 

Διαχείριση Κινητικότητας 

Εμπορευματικές μεταφορές, πράσινα logistics 

Ολοκληρωμένες δράσεις σε ΟΤΑ (ΑΠΕ, εξοικονόμηση ενέργειας) 
Έξυπνα λιμάνια 

Εγκαταστάσεις ΚΑΠΕ 
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Γερμανία, e-highway ELISA 
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Γερμανία, e-highway ELISA 
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ELISA e-Highway 
• Έχει δημιουργηθεί δοκιμαστικό τμήμα με εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκειμένου να 

εξυπηρετήσει υβριδικά βαρέα οχήματα στον αυτοκινητόδρομο Α5 (μεταξύ Φρανκφούρτης και 
Darmstadt) που διαχειρίζεται 135.000 οχήματα ημερησίως (10% βαρέα οχήματα) 

• Τα υβριδικά βαρέα οχήματα κινούνται με ηλεκτρική ενέργεια μέσω του εναέριου δικτύου, με 
ντηζελοκινητήρα ενώ διαθέτουν και μπαταρίες που φορτίζουν επίσης από το εναέριο δίκτυο. 

• Τα οχήματα διαθέτουν σύστημα αναγεννητικής πέδησης που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των 
μπαταριών. Τυχόν περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να τροφοδοτηθεί επίσης στο εναέριο 
δίκτυο 

• Για την ηλεκτροδότηση γίνεται χρήση 2 υποσταθμών για μετατροπή σε DC 670 V και στη συνέχεια 
τροφοδότηση μέσω υπόγειων καλωδίων. Η χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια προέρχεται 
100% από ΑΠΕ. 

• Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Περιβάλλοντος χρηματοδότησε τη κατασκευή με 14.6 εκ. ευρώ ενώ 
θα διατεθούν επίσης 15.3 εκ. ευρώ για τις επιτόπου δοκιμές έως το τέλος του 2022. Στους 
εταίρους του έργου περιλαμβάνονται ο διαχειριστής της κυκλοφορίας Hessen Mobil, το 
Πολυτεχνείο του Darmstadt, η Siemens Mobility GmbH και η ENTEGA AG 

• Συνολικά πρόκειται για τη φθηνότερη επιλογή για βαρέα οχήματα παρά το μεγάλο κόστος των 
απαιτούμενων υποδομών (2.2 εκ. ευρώ/km). Άλλα κόστη είναι η συντήρηση (2.5% της επένδυσης 
ετησίως). Όσον αφορά τα υβριδικά φορτηγά, σήμερα το επιπλέον κόστος ανέρχεται σε 50,000 € / 
φορτηγό; Για το 2050 το αντίστοιχο ποσό αναμένεται να είναι 19,000 € ανά φορτηγό 

• Το κόστος της εν λόγω επένδυσης (4.000 km του αυτοκινητόδρομου) θα μπορούσε να καλυφθεί 
από το 11% των ετήσιων εσόδων από τα διόδια για φορτηγά.  
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ELISA e-Highway 

Source: https://ehighway.eu.hessen.de/node/20 
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Γερμανία – Τουρισμός & Ηλεκτροκίνηση 

• Περιφέρεια Northern Hesse – Πατρίδα και τόπος εξέλιξης των 
παραμυθιών των αδερφών Γκρίμ 

• Μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς UNESCO – Fairytales of the 

Brothers Grimm 

• Προσπάθεια ανάδειξης της «παραμυθένιας» ατμόσφαιρας της 
σχετικής διαδρομής (German Fairy Tale Road) μέσω της 
ηλεκτροκίνησης (μειωμένος θόρυβος, καθαρή/οικολογική 
οδήγηση) 
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Γερμανία – Τουρισμός & Ηλεκτροκίνηση 
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Γερμανία – Τουρισμός & Ηλεκτροκίνηση 

Συμπεράσματα από το project: 

 

- Οι τουρίστες είναι καλοί αποδέκτες τέτοιων πρακτικών όπως η 
ηλεκτροκίνηση και είναι πιο δεκτικοί στο να δοκιμάζουν νέα concepts 

στο πλαίσιο της τουριστικής εμπειρίας 

- Προσφέρονται σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον τοπικό 
πληθυσμό 



10 

Κροατία – Νησί Krk 
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Κροατία – Νησί Krk 
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Κροατία – Νησί Krk 

Μετατροπή συμβατικών οχημάτων σε 
ηλεκτροκίνητα 

 

- Τοπική εταιρεία στο νησί Krk 

- Προσφέρονται και πάλι σημαντικές 
επιχειρηματικές ευκαιρίες για τον 
τοπικό πληθυσμό 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 
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Ρουμανία – Cluj Napoca 



21 

Γερμανία – “E-Lotsen” 

• Υλοποίηση στη περιοχή Hessen 

 

• Το πρόγραμμα "E-Lotsen", προσφέρει στους δημοτικούς υπαλλήλους 
δωρεάν εκπαίδευση με θέμα "Σχεδιασμός της μελλοντικής κινητικότητας 
στην κοινότητα“ με σκοπό την εφαρμογή και προώθηση της ηλεκτροκίνησης 

 

• Παροχή μιας ολοκληρωμένης βάσης γνώσεων σχετικά με το θέμα της 
κινητικότητας στο δήμο με ιδιαίτερη προσοχή στην ηλεκτρική κινητικότητα. 

 

• Ο «E-Expert» θα πρέπει να είναι ο πρώτος υπεύθυνος επικοινωνίας του 
δήμου για όλες τις ερωτήσεις που σχετίζονται με το θέμα της ηλεκτρονικής 
κινητικότητας, προκειμένου να συντονίζει τα διάφορα ζητήματα που 
σχετίζονται, τόσο για τη διοίκηση όσο και για τις εταιρείες και ιδιώτες. 

 

 

• •Πάνω από 180 άτομα έχουν ήδη λάβει μέρος στο πρόγραμμα και μπορούν 
να ονομαστούν «E-Expert» με ειδικές και λεπτομερείς γνώσεις σχετικά με το 
θέμα της ηλεκτρικής κινητικότητας.   
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Πορτογαλία – Viseu – Transport on demand 

• Αστικό δίκτυο στο ιστορικό κέντρο της πόλης Viseu που λειτουργεί με ηλεκτρικά 
μίνι λεωφορεία με προκαθορισμένα δρομολόγια και στάσεις εισόδου και εξόδου 
επιβατών κατόπιν αιτήματος 

• Το Viseu ένας από τους πρώτους Δήμους που ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα νέο 
ολοκληρωμένο κύκλωμα στην υπηρεσία αστικών μέσων μαζικής μεταφοράς που 
λειτουργεί με 3 ηλεκτρικά μίνι λεωφορεία. Το δίκτυο μέχρι σήμερα εξυπηρετεί  το 
Ιστορικό Κέντρο της πόλης, με μια σταθερή διαδρομή 2,3 χλμ., Η υπηρεσία 
λειτουργεί κατόπιν αιτήματος. Τα οχήματα έχουν αυτονομία από 100 έως 150 km 
και χωρητικότητα 22 επιβατών με τη λειτουργία της υπηρεσίας κάθε μέρα και με 
συχνότητα 15 λεπτών.  

• Η υπηρεσία χρηματοδοτείται εν μέρει από τον Δήμο Viseu και εξυπηρετεί, 
κυρίως, τον πληθυσμό του κέντρου της πόλης, μεταφέροντας ετησίως περίπου 
13.000 επιβάτες 
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Σλοβενία – Μάριμπορ – Last mile delivery 

Η διοίκηση της πόλης του Μάριμπορ έθεσε νέους κανόνες για την 
παράδοση προϊόντων στο κέντρο της πόλης για την αποφυγή της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και τη ρύθμιση της παράδοσης στην 
πεζοδρομημένη ζώνη . 
  
Στο κέντρο της πόλης του Μάριμπορ (ειδικά στην πεζοδρομημένη ζώνη), 
όπου οι ιδιοκτήτες καταστημάτων και οι ιδιοκτήτες εστιατορίων 
χρειάζονται επειγόντως παράδοση αγαθών κατά τη διάρκεια της ημέρας 
(10:00-20:00) επιτρέπεται η παράδοση μόνο μέσω ηλεκτρικών οχημάτων 
της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας και ηλεκτρικών ποδηλάτων 

 

Οι μεταφορικές εταιρείες έπρεπε να προσαρμοστούν και να καλύψουν τα 
απαραίτητα κόστη σχετικά με τη προμήθεια περιβαλλοντικά φιλικών 
οχημάτων 

 

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει λιγότερη κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά τη 
διάρκεια της ημέρας στη πεζοδρομημένη ζώνη και οι εμπορικές και 
μεταφορικές επιχειρήσεις μπορούν να οργανώσουν καλύτερα τις 
απαιτούμενες παραδόσεις προϊόντων 
 

Source: 
https://advancedfleetmanagementconsulting.com/eng/2020
/08/25/last-mile-5/ 
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EMOBICITY - Project and Consortium 

EMOBICITY - Increase of energy efficiency by Electric MOBIlity in 
the CITY 

Στόχος του EMOBICITY είναι η προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε 
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg Europe 

Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Ένωσης & Εθνικούς 
Πόρους 

Συντονιστής του έργου: ΚΑΠΕ 

 

 

- Centre for Renewable Energy Sources and Saving (CRES) – LP 

- Energy Institute Hrvoje Pozar (EΙΗP) 

- Regional Management Northern Hesse GmbH (RMNH) 

- Azorean Government – Regional Directorate for Energy 
(AZORES) 

- Portuguese Energy Agency (ADENE) 

- Northwest Regional Development Agency (NWRDA) 

 

- Phase 1: Start date 01/08/2019 – 31/07/2022 

- Phase 2: Start date 01/08/2022 – 31/07/2023 
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• Τροποποιήσεις σε πλαίσια πολιτικής για την άρση 
εμποδίων 

• Βελτίωση των μοντέλων τιμολόγησης των υπηρεσιών 
φόρτισης 

• Εξειδικευμένες περιφερειακές πολιτικές  
• Προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε καινούρια 

περιβάλλοντα 

• Ενσωμάτωση κινήτρων σε πλαίσια πολιτικής  
• Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε αστικά κέντρα 

και Αυτόνομη Οδήγηση 

• Χρήση ΑΠΕ για τη φόρτιση ΗΟ 

 

Επισκεφθείτε το website του έργου για να κατεβάσετε τα 
σχετικά reports και να ενημερωθείτε για περισσότερες 
καλές πρακτικές ηλεκτροκίνησης 

Αντικείμενo του  EMOBICITY  
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Ευχαριστούμε! Katharina 

Krell 

Νίκος Ντάρας 

ntaras@cres.gr 

 

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

http://www.cres.gr 


