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[*] https://www.eea.europa.eu/el/highlights/michanokinita-mesa-metaforas-treno-
aeroplano

Επίδραση Μεταφορών στο Περιβάλλον

 Παρόμοια είναι και η κατάσταση στην Ευρώπη:

 Οι μεταφορές αντιπροσώπευαν το 25 % των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στην ΕΕ το 2018 (Οι εκπομπές του τομέα 
αυτού προέρχονται κυρίως από τις οδικές μεταφορές)*

Πηγή: https://ourworldindata.org/co2-emissions-from-transport, IEA,ICCT

 Σημαντική είναι η συνεισφορά των οδικών 
μεταφορών στην εκπομπή αερίων

Παγκόσμιες εκπομπές CO2 από τις μεταφορές
(Ο Τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος για το 25% των συνολικών εκπομπών)

ΕΕ: Κατανομή των Εκπομπών στις Μεταφορές

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases
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Ποσοστό πωλήσεων των ηλεκτρικών & plug-in υβριδικών 
οχημάτων ως προς τα συμβατικά στην Ελλάδα [2]-[5]

 Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος σε 
μεγάλα αστικά κέντρα παραμένει μέχρι και το 2019 ιδιαιτέρα έντονο [1]: 

 Υψηλός μέσος όρος ηλικίας ΙΧ : 15,4 έτη 

 Το 50% του στόλου ΙΧ που κυκλοφορούν είναι παρωχημένης αντιρρυπαντικής 
τεχνολογίας, 

 Το 90% του στόλου αφορά κινητήρες βενζίνης

[1] ΚΥΕ ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/77472/520, Δράση «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ»
[2] A. Perellis , C. Stambolis “Prospects for the Electric Vehicle Market and Business opportunities with special 
reference to SE Europe and Greece”, Institute of Energy for SE Europe (IENE), 2018
[3]https://www.kathimerini.gr/1050563/article/oikonomia/epixeirhseis/kinhtra-mono-gia-thn-agora-
hlektrikwn-aytokinhtwn
[4] https://www.autonomous.gr/ayxithikan-ta-yvridika-ilektrika-aytokinita-stin-eyropi-to-2019/.
[5] https://ypodomes.com/pos-xekinise-i-nea-dekaetias-stin-elliniki-agora-aytokinitoy/

 Μετά από τρία χρόνια στάσιμων σχεδόν πωλήσεων 
(2014-1026), μία αύξηση παρουσιάζεται στις 
πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων από το 2017

 Σημαντική αύξηση παρουσιάζεται στις πωλήσεις το 
2020

Εικόνα: https://www.pressebox.com

Επίδραση Μεταφορών στο Περιβάλλον
Η κατάσταση στην Ελλάδα
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 Διακρίνονται 3 περίοδοι νομοθετικών ρυθμίσεων

 Εισαγωγικές ρυθμίσεις που απευθύνονται κυρίως σε καθαρά 
οχήματα

 Ρυθμίσεις που θέτουν το βασικό πλαίσιο της ηλεκτροκίνησης στην 
Ελλάδα (2010-2018)

 Πληθώρα Ρυθμίσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης 
στην Ελλάδα (2019-σήμερα)

Επίδραση Μεταφορών στο Περιβάλλον
Η προσέγγιση της Ελλάδας στην Ηλεκτροκίνηση



Πηγή: RSE, ENTSO-E Position Paper on Electric Vehicle Integration into Power Grids 
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Στάθμευση στο Δρόμο

Αργή Φόρτιση Γρήγορη Φόρτιση

Επιλογές για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων

 Αγώγιμη Σύνδεση: Αργή/Γρήγορη/ Πολύ Γρήγορη  Φόρτιση (AC ή DC)

 Επαγωγική Φόρτιση: Ασύρματη φόρτιση του αυτοκινήτου ακόμα και όταν 
αυτό κινείται (σε πρώιμο στάδιο με πολύ μικρή εφαρμογή, κυρίως 
ερευνητικού ενδιαφέροντος)

 Αντικατάσταση μπαταρίας: Το όχημα σταθμεύει για μικρό χρονικό διάστημα 
με στόχο την αλλαγή της μπαταρίας του με μία που είναι πλήρως 
φορτισμένη (επιλογή φόρτισης που εξετάστηκε παλιότερα αλλά δεν έχει 
επικρατήσει)

 Επιλογές ως προς την τοποθεσία φόρτισης
(δημόσιας ή ιδιωτικής πρόσβασης)

Επίδραση της Ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο



Επίδραση της Ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο

Καμπύλη φορτίου -τυπική χειμερινή μέρα 

Τροποποιημένη καμπύλη φορτίου -τυπική καλοκαιρινή μέρα 

Αστικό δίκτυο διανομής Μ.Τ. της Κατερίνης - 1200
ηλεκτρικά οχήματα)

 Μη ελεγχόμενη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων:

 Η ισχύς φόρτισης καθορίζεται από την ικανότητα παροχής ισχύος του σταθμού 

 Για το μεγαλύτερο μέρος της φόρτισης η ισχύς παραμένει η μέγιστη  δυνατή, μέχρι 
την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας του οχήματος.

 Η φόρτιση πραγματοποιείται όσο πιο σύντομα γίνεται με τις μεγαλύτερες δυνατές 
απαιτήσεις ισχύος

 Ελεγχόμενη Φόρτιση – Διζωνικό Τιμολόγιο: Η φόρτιση πραγματοποιείται τις (βραδινές) 
ώρες με χαμηλότερη χρέωση:

 Προβλήματα δεν αναμένονται τον χειμώνα όταν η ζήτηση του δικτύου τις βραδινές 
ώρες παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

 Ο ταυτοχρονισμός της φόρτισης σε συγκεκριμένες βραδινές ώρες το καλοκαίρι 
εισάγει μία νέα αιχμή στο δίκτυο

 Ελεγχόμενη-Έξυπνη Φόρτιση – ‘Valley-Filling’: 

 H φόρτιση των οχημάτων κατανέμεται σε όλες τις ώρες χαμηλού φορτίου

 Η ελεγχόμενη κατανομή της φόρτισης αποφεύγει τη δημιουργία αιχμών φορτίου 
τόσο τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι

Έξυπνη Φόρτιση



Τεχνολογίες V2G

 Τεχνολογίες V2G επιτρέπουν τη μεταφορά ενέργειας από το όχημα 
στο δίκτυο

 Παράλληλα με τεχνικές έξυπνης φόρτισης υποστηρίζουν το δίκτυο:

 Παροχή ευελιξίας, Αγορά εξισορρόπησης, επικουρικές 
υπηρεσίες κλπ. 

Εικόνα: www.offgridenergyindependence.com

Ευελιξία Συστήματος Ευελιξία σε τοπικό επίπεδο

Αγορά Ενέργειας Διαχειριστής Συστήματος 
Μεταφοράς

Διαχειριστής Συστήματος 
Διανομής

‘Behind-the-meter’
Υπηρεσίες

• Μείωση Αιχμών Φορτίου • Έλεγχος Συχνότητας
• Παροχή Εφεδρείας 
• Επιπλέον επικουρικές Υπηρεσίες 

(π.χ. διαχείριση τάσης, παροχή 
ισχύος σε έκτακτες περιπτώσεις 
διακοπής φορτίου)

• Έλεγχος Τάσης
• Τοπική Διαχείριση 

Υπερφορτίσεων

• Αύξηση της αυτοκατανάλωσης  
ενέργειας από ΑΠΕ

• Εξισορρόπηση μεταξύ ενέργειας 
από το δίκτυο και ενέργειας που 
παράγεται σε τοπικό επίπεδο

• Εφεδρική Ισχύς (έκτακτες 
καταστάσεις)

Πηγή: Towards zero emission road transport (2ZERO) Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)

Επίδραση της Ηλεκτροκίνησης στο Δίκτυο



Συνέργεια Ηλεκτρικών Οχημάτων - ΑΠΕ
Έξυπνη Φόρτιση – Αύξηση Διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 Δυνατότητα Μετατόπισης της 
Φόρτισης των οχημάτων σε ώρες με 
αυξημένη διείσδυση ΑΠΕ

 Η φόρτιση των οχημάτων 
πραγματοποιείται ώρες που το 
δίκτυο δεν είναι επιβαρυμένο

 Η Φόρτιση των οχημάτων 
πραγματοποιείται 
αξιοποιώντας την παραγωγή 
ΑΠΕ όταν είναι διαθέσιμη

Πηγή: Elia Group

Εικόνα: https://ec.europa.eu/, EV-Smart Grid Interoperability 
Centers in Europe and the U.S

Μέσο Ηλεκτρικό Φορτίο στη Γερμανία με μη ελεγχόμενη (πάνω διάγραμμα) 
και ελεγχόμενη φόρτιση (κάτω διάγραμμα) σύμφωνα με την αντίστοιχη ΦΒ 

παραγωγή



 Aναγκαία η επίτευξη ενός ενοποιημένου 
συστήματος (ηλεκτρικά οχήματα-υποδομές 
φόρτισης- παροχή υπηρεσιών- επιχειρησιακές 
δραστηριότητες) για την αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των αναγκών στις μεταφορές:

 Ανάπτυξη υποδομών δικτύων με τέτοιο τρόπο 
που θα επιτρέπουν τη συνέργεια μεταξύ 
δικτύου και μεταφορών με την ανάπτυξη 
τεχνικών έξυπνης φόρτισης.

 Κατάλληλη ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς, 
για την αξιοποίηση τεχνικών έξυπνης φόρτισης 
με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.

 Συνέργειες μεταξύ αστικής ανάπτυξης, 
ανάπτυξης του δικτύου διανομής και οργάνωση 
συστημάτων μεταφορών

Εικόνα: www.goodnewsfinland.com

Μελλοντικές Τάσεις Ηλεκτροκίνησης



 Μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, 

 Χρήση βιώσιμων λύσεων με στόχο μηδενικών εκπομπών στις οδικές μεταφορές 

 Αποτελεσματικές εκτιμήσεις ως προς τον κύκλο ζωής των προϊόντων 
(διαδικασίες LCA-Life Cycle Assessment).

Εικόνα: grotonutilities.com

 Eίναι σημαντικό xρήστες ηλεκτρικών οχημάτων να μπορούν να φορτίσουν το 
όχημά τους σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης με εύκολο και αποδοτικό 
τρόπο.

 Πρέπει να προσφέρονται τεχνικές έξυπνης φόρτισης ή τεχνικές V2G με παρόμοιο 
τρόπο σε όλη την Ευρώπη

 Επομένως είναι καθοριστικής σημασίας η ύπαρξη διαλειτουργικότητας 
(interoperability), μεταξύ σταθμών φόρτισης αλλά και λύσεων φόρτισης (έξυπνη 
φόρτιση, V2G κλπ.)

Πανευρωπαϊκές λύσεις φόρτισης

Εικόνα: https://www.mscsoftware.com/Adams-eMobility

Μελλοντικές Τάσεις Ηλεκτροκίνησης

Εφαρμογή στρατηγικών κυκλικής οικονομίας:


