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Έργο EMOBICITY και εμπειρία ΚΑΠΕ σε έργα
για τις μεταφορές, την εξοικονόμηση και 

την μετάβαση σε καθαρή ενέργεια
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Τρέχοντα έργα  - PERFFECT
Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Κύκλος A’

Τίτλος έργου: Βιώσιμη Ανάπτυξη Λιμένων με Αξιοποίηση Καινοτόμων Τεχνολογιών

Υποδομής και ICT

Ακρωνύμιο: PERFFECT (Port EneRgy eFFECTive)

Μέσω του PERFFECT αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα

ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης και υποστήριξης απόφασης των λιμένων

Βασικά παραδοτέα έργου:

-Η ενεργειακή και περιβαλλοντική αρχική αποτύπωση του Ν. Λιμένα Πάτρας μέσω 

ενεργειακών επιτόπιων επιθεωρήσεων και υπολογισμών με χρήση κατάλληλων 

emission factors

-Δημιουργία «έξυπνης» πλατφόρμας ενεργειακής & περιβαλλοντικής διαχείρισης του 

λιμένα. Έχουν καθοριστεί τα απαιτούμενα δεδομένα και οι πηγές τους, οι αλγόριθμοι 

ανάλυσης τους, η μεθοδολογία υπολογισμών και αλληλοσυσχετισμών, οι δείκτες 

παρακολούθησης (real-time & KPIs – Key Performance Indicators), τα σενάρια χρήσης 

και εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. συσχετισμός πρόσδεσης πλοίων σε αποβάθρες με 

αντίστοιχο dimming φωτισμού στις αποβάθρες που δεν εμφανίζουν κίνηση)

-Δράσεις δημοσιότητας του έργου, όπως ιστοσελίδα, video, παρουσιάσεις σε συνέδρια, 

newsletters, social media (Facebook , YouTube & twitter)

Συντονιστής TREDIT S.A., Εταίροι: ΚΑΠΕ, ΕΚΕΤΑ, ΟΛΠΑ

https://perffect.iti.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=tDvIDTyuC5Q&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/Perffect-667665610294207
https://www.youtube.com/channel/UC2uaeXSZg18DQxI1SOzfBlg
https://twitter.com/PerffectP
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Τρέχοντα έργα  - PerManeNt
Πρόγραμμα: Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, Κύκλος Β’

Τίτλος έργου: Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Ευφυών Εφαρμογών Παρακολούθησης Λειτουργίας και Αειφόρου Ενεργειακής 
Διαχείρισης Δικτύων Ύδρευσης

Ακρωνύμιο: PerManeNt

Το έργο «PerManeNt», έχει ως αντικείμενο την παρακολούθηση της λειτουργίας, τον επιχειρησιακό έλεγχο, και την ενεργειακή
διαχείριση δικτύων ύδρευσης, μέσω αναπτύξεως ολοκληρωμένης πλατφόρμας ευφυών εφαρμογών.

Καινοτομία του έργου είναι:

 η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από διαφορετικά συστήματα σε πραγματικό χρόνο, για την οπτικοποίηση,
επιχειρησιακή παρακολούθηση, ενεργειακή διαχείριση και έλεγχο της λειτουργίας δικτύων ύδρευσης

 η ανίχνευση δυσλειτουργιών, αστοχιών και θραύσεων στο δίκτυο σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα
αυτοματοποιημένης ενεργοποίησης συναγερμών, ή/και αποστολής σχετικών ειδοποιήσεων

 η παραγωγή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγνώσεων της ζήτησης σε υδρευτικό νερό και της συνεπαγόμενης
ενεργειακής κατανάλωσης

Συντονιστής ΚΑΠΕ

Εταίροι: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ, 
INTRACOM TELECOM, ΔΕΥΑ ΠΑΤΡΕΩΝ

Διάρκεια: 30μήνες
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Πρόγραμμα: Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας –
Γερμανίας» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 
εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

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

Ακρωνύμιο: MetroHESS

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.

Η ανακτώμενη, κατά την πέδη των τραίνων, ενέργεια αφού θα αποθηκεύεται στο Υβριδικό Σύστημα,
προορίζεται να τροφοδοτεί φορτία βάσης όπως συστήματα φωτισμού και μεταφοράς επιβατών, τα
οποία και αποτελούν μεγάλους καταναλωτές για την εταιρία λειτουργίας του μετρό.

Καινοτομία: Η καινοτομία του έργου έγκειται στο γεγονός ότι

ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση του εν λόγω συστήματος, βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα,

Η αποθηκευμένη ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτεί δευτερεύοντα φορτία (φορτία βάσης)

Το ίδιο υβριδικό σύστημα από υπερπυκνωτές, σύστημα διαχείρισης, μπαταρίες

Συντονιστής ΚΑΠΕ 

Εταίροι: ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., Πανεπιστήμιο του Αννόβερο (Leibniz Universität Hannover), Stercom
Power Solutions GmbH.

Διάρκεια: 36μήνες

Τρέχοντα έργα  - MetroHess
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 Σχεδιασμός, Παρακολούθηση και Αποτίμηση του Προγράμματος από το ΚΑΠΕ ως Ενδιάμεσος Φορέας

Διαχείρισης (ΕΦΔ), στο πλαίσιο των Προγραμματικών Περιόδων 2007-2013 & 2014-2020

 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια (σχολεία, γυμναστήρια, ΚΑΠΗ, κ.α.),

κοινόχρηστους χώρους, μεταφορές και υποδομές σε όλη τη χώρα, με δράσεις διάδοσης και ΑμεΑ

 Ολοκληρώθηκαν 59 Πράξεις, ύψους 23,4 εκ. ευρώ με απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων 92,40%

 Πραγματοποιήθηκε μεταξύ άλλων:

- ενεργειακή αναβάθμιση 191 κτιρίων (θερμομόνωση, κουφώματα, Η/Μ, BEMS, κ.α.)

- ενεργειακή αναβάθμιση οδοφωτισμού (αντικατάσταση 5.824 φωτιστικών) και βιοκλιματική ανάπλαση 

επιφάνειας 21.666 m2 για τη βελτίωση του μικροκλίματος 

 Η υλοποίηση του «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» είχε ως αποτέλεσμα:

- Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 37,2% & μείωση εκπομπών CO2 9,8 kt

- Νέες θέσεις εργασίας = 183 ισοδύναμα ανθρωποέτη  

Φυτεμένο δώμα

Αντικατάσταση φωτιστικών με 

LED & εγκατάσταση συστήματος 

διαχείρισης  Εξοικονόμηση 

ενέργειας = 68% !

Πινακίδες Βαδίσματος
Ισοθερμικό 

κάλυμμα πισίνας 

 Εξοικονόμηση 

ενέργειας = 26%, 

απόσβεση ≈ 2 έτη! 

Αναβάθμιση 

φωτισμού & 

ανεμιστήρες οροφής

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ «Εξοικονόμηση ενέργειας από 
τους ΟΤΑ»
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Ολοκληρωμένα έργα τμήματος

INTERACTION
• Ενεργειακά αποδοτική 

διαχείριση στόλων –
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 
κλπ)

 Συμμετοχή του ΟΣΕ με 
εκπαιδευτικά σεμινάρια για 
μηχανοδηγούς
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Ολοκληρωμένα έργα τμήματος

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.

ComeOnLabels
 Ενεργειακά αποδοτικός 

εξοπλισμός, ενεργειακή 
σήμανση και ecodesign. 

 Συλλογή και ανταλλαγή 
εμπειριών και βέλτιστων 
πρακτικών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο

 Συμμετοχή του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών και 
Εισαγωγέων Ηλεκτρικών 
Συσκευών (Σ.Β.Ε.Η.Σ).

 Συμμετοχή του 
λιανεμπορίου και 
συνδέσμων καταναλωτών
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Ολοκληρωμένα έργα τμήματος

MECM/ Σύστημα 
Διαχείρισης Ενέργειας 
(ΣΔΕ)
• Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης 

Ενέργειας σε 3 Μονάδες των 
Ενόπλων Δυνάμεων για 1η φορά 
στην Ελλάδα στον Τομέα της 
Άμυνας από το ΚΑΠΕ! και 
πιστοποίησή τους κατά ISO50001, 

• Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις 
είναι 2ερες παγκοσμίως χρονικά, 
αλλά 1ες σε έκταση εφαρμογής 
που εφάρμοσαν ΣΔΕ και 
πιστοποίησαν Στρατιωτικές 
Μονάδες σύμφωνα με το ISO50001

EMOBILITY WORKS
 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



9

Ολοκληρωμένα έργα τμήματος

Έκθεση προτεινόμενων 
παρεμβάσεων 

Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 
«ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ»

Έκθεση προτεινόμενων  
παρεμβάσεων Ενεργειακής 

Αναβάθμισης & 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
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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 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



• Τροποποιήσεις σε πλαίσια πολιτικής για την άρση 
εμποδίων

• Βελτίωση των μοντέλων τιμολόγησης των υπηρεσιών 
φόρτισης

• Εξειδικευμένες περιφερειακές πολιτικές 

• 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

(www.interregeurope.eu/emobicity)

για να κατεβάσετε τα σχετικά reports και να ενημερωθείτε

για περισσότερες καλές πρακτικές ηλεκτροκίνησης

Αντικείμενo του  EMOBICITY

http://www.interregeurope.eu/emobicity
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Κροατία – Νησί Krk

Προώθηση ηλεκτροκίνησης και 
ποδηλατικού τουρισμού

Διεθνής ετήσιος αγώνας

Παροχή κινήτρων για προώθηση 
ηλεκτροκίνησης και γαστρονομικού 
τουρισμού (E-Bike Krk & Krk Food Story)
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Κροατία – Νησί Krk
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Πορτογαλία
• Η πλατφόρμα AYR λειτουργεί ως ένα εργαλείο ανταμοιβής των 

πολιτών που υιοθετούν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. 

• Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα ποσοτικοποιεί τις εκπομπές 
CO2 που αποφεύγονται μέσω της χρήσης βιώσιμων τρόπων 
μετακίνησης όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα και ποδήλατα ή/και 
συστήματα κοινής χρήσης οχημάτων και ποδηλάτων έναντι 
χρήσης συμβατικών οχημάτων.

• Η πλατφόρμα AYR μετατρέπει τις εκπομπές CO2 που έχουν 
αποφευχθεί σε ψηφιακά credits (token AYR) και στη συνέχεια 
τα αποθηκεύει στο ψηφιακό πορτοφόλι (digital wallet) του 
χρήστη της υπηρεσίας/εφαρμογής

• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανταλλάξει τα σχετικά 
ψηφιακά credits με «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες όπως 
φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, πάρκινγκ κλπ.

• Για την υποστήριξη της υπηρεσίας έχει δημιουργηθεί ένα 
κέντρο παρακολούθησης ελέγχου (Sustainability operations
centre). Η πλατφόρμα δημιουργήθηκε από το CEiiA, ένα από 
τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας & ανάπτυξης στη Πορτογαλία 
και εφαρμόστηκε ως πιλοτικό έργο για ένα εξάμηνο περίπου, 
μειώνοντας τις εκπομπές CO2 κατά 17.6 τόνους (25000 
χρήστες της υπηρεσίας)
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CE4EUI - Ελλάδα - Αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης

Κάσος – SHAPE - Ηλεκτροκίνηση

Κρήτη – SHAPE – Βιοαέριο - τηλεθέρμανση

Σύμη – SHAPE – Ηλιοθερμικό για παραγωγή ΖΝΧ

Σύρος – SHAPE - Ηλεκτροκίνηση

Τήλος – SHAPE – Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ

Χάλκη – SHAPE – Χωροθέτηση ΑΠΕ, ηλιακή ψύξη, battery storage system

Χίος – EXPLORE – CETA (Σχέδιο Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης)

Κως (reserve list - CETA)

5 ακόμα ελληνικά νησιά υπέβαλαν πρόταση αλλά δεν έλαβαν υποστήριξη 

μέσω αυτής της 1ης πρόσκλησης

Ελλάδα: 13 υποβολές προτάσεων επί συνόλου 35
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Γραμματεία Καθαρής Ενέργειας των Νήσων της ΕΕ
2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για τεχνική βοήθεια

2η πρόσκληση για τεχνική βοήθεια https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/node/120

• Οδηγός για την υποβολή πρότασης από τα νησιά

• Εργαλείο αυτοαξιολόγησης

• Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων

23 Μαρτίου 2022 (23:59 CET)

Καταλυτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων

23 Φεβρουαρίου 2022

Μάιος 2022

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων

https://clean-energy-islands.ec.europa.eu/node/120
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Υποβολή αιτήσεων
 Προετοιμασία  

 Υποβολή

 Υπογραφή συμφωνίας 
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2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων

1. Roadmap on local stakeholder participation in renewable energy projects

2. Business models for clean energy projects

3. Review of existing practices for simple/hybrid energy systems

4. Road transport electrification

5. Clean Energy Transition Agenda

6. Solar Carport project (Long Term Yield Assessment of renewable energy projects)

7. Dynamic maps for visualising live electricity production

8. Modelling of the island’s energy system

9. Funding and financial support

10.Open application

Προτεινόμενα πακέτα στήριξης για τεχνική βοήθεια:
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Κάθε υποβολή πρότασης 
από ένα νησί αξιολογείται 
από 2 τουλάχιστον 
εμπειρογνώμονες 
σύμφωνα με τα ακόλουθα 
κριτήρια:

Περιγραφή 
πρότασης

Αντίκτυπος και 
δυνατότητα 

αναπαραγωγής 

Οργανωτική δομή

Συμμετοχή 
(δέσμευση) 

ενδιαφερόμενων 
φορέων

Ευθυγράμμιση 
με τους στόχους 
της γραμματείας
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Προσοχή! 

Τα 20 νησιά που θα επιλεγούν για τεχνική βοήθεια με 

στόχο να υλοποιήσουν την πρότασή τους 

θα λάβουν επιπλέον 1000 € για τη δυνατότητα 

συμμετοχής τους στο ‘EU islands forum’ που θα γίνει 

στη Ρόδο 17-18 Μαΐου 2022 

2η Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων
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Ευχαριστούμε!

Μαρία Ζαρκαδούλα

mariazar@cres.gr

Νίκος Ντάρας

ntaras@cres.gr

Όλγα Κουτσογιάννη

koutsogianni@cres.gr

mailto:mariazar@cres.gr
mailto:ntaras@cres.gr

