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Οι στόχοι της Ε.Ε. [1]

• Έως το 2020: 20 – 20 – 20 

- 20% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (σε σύγκριση με το 1990)

- 20% μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ

- 20% βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

• 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.



Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ προς την κατεύθυνση μείωσης κατά 80%
Roadmap 2050

Οι στόχοι της Ε.Ε. [2]



• Οδηγία 2009/28

- Έως 2020: 20% μερίδιο της ενέργειας από ΑΠΕ και 10% της ενέργειας από ΑΠΕ ειδικά 
στον τομέα των μεταφορών

• Νέα οδηγία 2014/94

- Ηλεκτρική ενέργεια  μια από τις κυριότερες εναλλακτικές πηγές ενέργειας στις 
μεταφορές

- Ελκυστική σε αστικούς οικισμούς και πυκνοκατοικημένες περιοχές  βελτίωση 
ποιότητας αέρα και μείωση θορύβου

- Έως 31/12/2020: ικανός αριθμός σημείων επαναφόρτισης για το κοινό, 

ενδεικτικά: 1 σημείο ανά 10 οχήματα

- Τιμές χρέωσης: συγκρίσιμες, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις

Η ηλεκτροκίνηση είναι σημαντική για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης

Οι στόχοι της Ε.Ε. [3]



Πλεονεκτήματα ηλεκτρικών οχημάτων

•Χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με τα συμβατικά 

•Περισσότερο ενεργειακά αποδοτικά σε σχέση με τα συμβατικά

•Συμβάλλουν στην καταπολέμηση της ηχορύπανσης ιδιαίτερα σε αστικό

επίπεδο καθώς είναι σχεδόν αθόρυβα

•Μπορούν να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου (κυρίως όταν φορτίζονται από ΑΠΕ)

•Διεύρυνση της παραγωγής και χρήσης ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ και στον τομέα των μεταφορών
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Η Εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης απαιτεί υπομονή
– όπως για τις περισσότερες νέες τεχνολογίες απαιτείται χρόνος



Παρούσα κατάσταση στην Ευρώπη

• Ευρώπη: Η δεύτερη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων μετά τις ΗΠΑ

1ο εξάμηνο 2012  ταξινομήθηκαν 15.503 ηλεκτρικά οχήματα 

1ο εξάμηνο 2013  ταξινομήθηκαν 18.939 ηλεκτρικά οχήματα 
δημοσίευση 11/02/2014 Γαλλική πρεσβεία

• Γαλλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Γερμανία



Ηλεκτρικά Οχήματα στη Γερμανία

φορτηγό συλλογής ογκωδών απορριμμάτων

(plug-in hybrid)

τα οχήματα της αστυνομίας 

- Βερολίνο

“the blue drive green” !



Σταθμοί φόρτισης στη Γερμανία

Διπλός σταθμός φόρτισης

- 20min, 25.000€



Τεχνολογίες Φόρτισης

Στοιχεία/Φόρτιση Κανονική Γρήγορη Ταχεία

Ισχύς 3kW 7kW-43kW 50-250kW

Χρόνος για πλήρη φόρτιση 6-8 ώρες 30 λεπτά – 3ώρες 15-20 λεπτά

Κόστος κατά προσέγγιση 0-3.500 € 3.500-5.000 € 25.000-50.000 €



Σημεία Φόρτισης

Εκτός δημόσιου δρόμου
(π.χ. πάρκο, κέντρο αναψυχής, 

σταθμοί)

Ιδιωτικό σημείο εκτός δρόμου
(π.χ. ιδιωτικό γκαράζ)

Επί του δημόσιου δρόμου Ιδιωτικό σημείο εκτός δρόμου – Κοινόχρηστο 
(π.χ. χώροι εργασίας, πολυκατοικίες)



Φόρτιση μέσω οδοφωτισμού - Βερολίνο

Ενσωμάτωση των σημείων φόρτισης στα 
υπάρχοντα φώτα των δρόμων 

Προϋποθέσεις:
- κατάλληλη υποδομή δικτύου
- κατάλληλη θέση στύλου

Αποφεύγονται νέες κατασκευές στα 
πεζοδρόμια και επιπλέον κόστος 

Άμεση εφαρμογή:

- σε κατάλληλους στύλους

- σε νέους στύλους



Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα

• Σταθμοί Φόρτισης: δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή 

• Ηλεκτρικά οχήματα: δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή πλήθους και χρήσης

• Μεμονωμένα προγράμματα και πιλοτικές δράσεις για σταθμούς και οχήματα

ΑΡΑ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ:



Εθνικό Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης



Το έργο Emobility works

• Διάρκεια έργου: Μάρτιος 2014 έως Αύγουστος 2016

• Συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intelligent Energy Europe

• Συμμετέχουν 12 εταίροι από 9 χώρες

- Αυστρία, Γερμανία, Φινλανδία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβενία,
Εσθονία και Ρουμανία

• Συντονιστής

– Grazer Energieagentur GmbH, Αυστρία

• Ελλάδα: Συμμετοχή του ΚΑΠΕ σε συνεργασία με Δήμους και 

εταιρείες και υποστήριξη από το ΕΛΙΝΗΟ
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Στόχος του έργου

 Η εδραίωση και ενδυνάμωση μιας πετυχημένης πολιτικής για την
προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε ευρωπαϊκούς Δήμους, εμπλέκοντας
ενεργά τις τοπικές επιχειρήσεις.
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Στόχος του έργου

- Δημιουργία ενός δικτύου Δήμων και επιχειρήσεων στους οποίους θα
λάβουν χώρα δράσεις/επενδύσεις για τη βέλτιστη ανάπτυξη της
ηλεκτροκίνησης:

- Δημιουργία δημοτικών σχεδίων δράσης ηλεκτροκίνησης, για την αγορά
ηλεκτρικών οχημάτων και τη δημιουργία σταθμών επαναφόρτισης μέσω
υποστηρικτικών χρηματοδοτικών σχεδίων

- Εφαρμογή των σχεδίων δράσης στους Δήμους με την ενεργό συμμετοχή των
τοπικών φορέων
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Σχέδια Δράσης –
Μέτρα υποστήριξης & εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης

Στο πλαίσιο του έργου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν:

•Πληροφορίες για την ηλεκτροκίνηση και υποστήριξη για την ανάπτυξη ενός
σχεδίου δράσης σχετικά με την εφαρμογή της

•Προσδιορισμός του δυναμικού διείσδυσης της ηλεκτροκίνησης σε Δήμους 
και επιχειρήσεις

•Ανάλυση των χαρακτηριστικών του δημοτικού και εταιρικού στόλων
– Π.χ. Ετήσιος αριθμός διανυόμενων χιλιομέτρων, διανυόμενα χιλιόμετρα ημερησίως, 

επιλογή και διαθεσιμότητα τύπων ηλεκτρικών οχημάτων, δυνητικοί χρήστες (δημοτικοί 
ή εταιρικοί υπάλληλοι, δημότες κλπ.)

•Ανάλυση χαρακτηριστικών των σταθμών επαναφόρτισης 
– Τοποθεσία, αριθμός και τύπος σταθμών επαναφόρτισης
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Σχέδια Δράσης –
Μέτρα υποστήριξης & εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης

• Υπολογισμός κόστους-οφέλους του σχεδίου δράσης της ηλεκτροκίνησης
συμπεριλαμβανομένων και πιθανών τρόπων χρηματοδότησης

• Στρατηγική για την εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στο μέλλον με βάση τις
ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του εκάστοτε Δήμου/επιχείρησης

• Συμμετοχή σε δράσεις επικοινωνίας και διάδοσης σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο. Προβολή του Δήμου/ επιχείρησης

Υποχρέωση του κάθε συμμετέχοντα Δήμου ή επιχείρησης είναι η
πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης σε τοπικό επίπεδο, με την
αγορά/προμήθεια μικρού αριθμού ηλεκτρικών οχημάτων και η
εγκατάσταση σταθμού/ων επαναφόρτισης των οχημάτων
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Επιστολές συμμετοχής μέχρι σήμερα

• Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης (1 mini bus για τη μεταφορά 25 παιδιών στο 
δημοτικό παιδικό σταθμό)

• Δήμος Χάλκης (10 e-ποδήλατα για bike sharing τουριστών) 

• Δήμος Τρικκαίων (συνδυασμός με τα πρώτα λεωφορεία χωρίς οδηγό που 
θα δοκιμαστούν στα Τρίκαλα εντός 2015)

• Δήμος Αγίου Δημητρίου 

• Δήμος Αμαρουσίου

• Δήμος Καβάλας 

• Δήμος Πετρούπολης

• Δήμος Χαϊδαρίου

• Δήμος Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη



Τι αναμένεται με την υλοποίηση του έργου

• Σημαντική αύξηση της εφαρμογής της ηλεκτροκίνησης (ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, ποδήλατα, οχήματα διανομής, εταιρικά οχήματα, βαρέα

οχήματα καθώς και σταθμοί επαναφόρτισης) σε τουλάχιστον 27 Ευρωπαϊκούς
Δήμους και πάνω από 100 επιχειρήσεις στις συμμετέχουσες χώρες

• Τουλάχιστον 400 νέα ηλεκτρικά οχήματα στους συμμετέχοντες Δήμους
και επιχειρήσεις

• Αξιοποίηση των ΑΠΕ για τη φόρτιση των οχημάτων

• Μεταφορά εμπειρίας και βέλτιστων πρακτικών εφαρμογής της
ηλεκτροκίνησης σε Δήμους, επιχειρήσεις και γενικότερα στο ευρύ κοινό
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Πώς θα εξασφαλιστεί η ευρεία χρήση της ηλεκτροκίνησης;

“Charge Everywhere” Declaration – Amsterdam Round Table – 17/07/2014

ΕΥΡΕΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

1. Πολιτική 

στρατηγική

συνεχής

μακροχρόνια

ξεκάθαροι 

στόχοι

συγκεκριμένο 

θεσμικό πλαίσιο

τιμολόγηση

2. Οικονομικά κίνητρα 

στους οδηγούς

3. Ανάπτυξη 

υποδομών δικτύου

4. Ανάπτυξη σε 

τοπικό επίπεδο

eCar-Sharing

eTaxi
συνεργασία 

φορέων

5. Τυποποίηση 

διαδικασίας 

φόρτισης

Αγορά EV vs 

συμβατικού
Πακέτα 

συντήρησης 

EVs

6. Επενδυτικό 

περιβάλλον

7. Συνεργασία και 

λειτουργικότητα σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο



Σας ευχαριστώ

για την προσοχή σας !!!

Για περισσότερες πληροφορίες: 

mariazar@cres.gr & grzoidis@cres.gr

210-6603288-89

http://emobilityworks.com
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