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Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

Source: IEA 

IEA Carbon Dioxide emissions under NPS and 
66%2degC 

LR Carbon Pathways – Shipping GHG Emissions 
Scenarios 

X Factor – The Carbon premium 



Εκπομπές αερίων ρύπων & κοινωνικό κόστος 

EURO 
VI 



Από την κρίση στην ευκαιρία: 
Ο θαλάσσιος διάδρομος της ΝΑ Μεσογείου 

Δημόσια Υγεία Ανάπτυξη Περιβάλλον Κινητικότητα 

Μεταφορές 



Εφαρμογή στον Θαλάσσιο Διάδρομο της ΝΑ Μεσογείου 

3 Κράτη-Μέλη/Λιμένες 

• Πειραιάς-Κυλλήνη (Ελλάδα) 

• Λεμεσός (Κύπρος) 

• Κόπερ (Σλοβενία) 

 

Σε συμμόρφωση με το 

Διευρωπαϊκό θαλάσσιο δίκτυο 

& την Μακροσκοπική 

Στρατηγική της Αδριατικής-

Ιονίου 

 

Πρώτο σχέδιο υπό το Ταμείο Συνοχής στους 

Θαλάσσιους Διαδρόμους 



Elemed project: Πρωτιές &Όραμα 

1ο Πρόγραμμα υπό το ταμείο συνοχής για τους 
Θαλάσσιους Διαδρόμους (MoS) 

1ο Πρόγραμμα στην Μεσόγειο για τη δραστική 

μείωση εκπομπών αερίων ρύπων 

 

1η εγκατάσταση ηλεκτροδότησης πλοίων στην 

ΝΑ Μεσόγειο 
 

Όραμα: Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της 
ναυτιλίας στις αστικές περιοχές 

Γεφύρωση των ΑΠΕ με τη ναυτιλία 



Η ομάδα μας 
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ΕΜΠ 

ΟΛΠ 
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Αρχή Λιμένων Κύπρου 

Λιμάνι του Κόπερ 

Hydrus Engineering Ltd 

Όμιλος Σπανόπουλου 

Protasis SA 

ΕΛΚΕΘΕ 



Τεχνολογίες Αιχμής 

Ηλεκτροδότηση Ηλεκτροφόρτιση 



Ανατομία του προγράμματος 



Πιλοτική Εφαρμογή στην Κυλλήνη 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Εξυπηρετεί τα νησιά της Ζακύνθου & της 

Κεφαλονιάς 

• 3oς σε κίνηση επιβατών λιμένας στον 

Ελλαδικό χώρο 

• Σχεδίαση για 2-4 συνδέσεις 

ηλεκτροδότησης πλοίων 

Πιλοτική εφαρμογή: 1 θέση ηλεκτροδότησης που θα 

τροφοδοτεί ένα Ro-Pax με ανάγκες ισχύος περίπου 500kVA 

κατά τον ελλιμενισμό 
 



Η μέχρι τώρα πρόοδος 

Αποτύπωση των περιπτώσεων εφαρμογής cold ironing παγκοσμίως 
Ανάπτυξη βάσης δεδομένων με τις τεχνικές προδιαγραφές όλων των 
περιπτώσεων.  

 

Ανασκόπηση των τελευταίων εξελίξεων της τεχνολογίας, χτίζοντας το σωστό 
μείγμα για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις εξηλεκτρισμού λιμένων και 
πλοίων(Έξυπνα δίκτυα, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.) 

 

Ολοκλήρωση προμελέτης(FEED) και μελέτης για το λιμάνι της Κυλλήνης. Σε 
εξέλιξη μελέτες για τα υπόλοιπα λιμάνια της δράσης. 

 

Αδειοδοτική διαδικασία για το πιλοτικό έργο στην Κυλλήνη 

 

Συγγραφή των τευχών δημοπράτησης 

 



Χρονολόγιο εγκατάστασης της πιλοτικής 
εφαρμογής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 Feb Mar Apr May June July Aug Mar 18 

Ολοκλήρωση 
FEED  για το 

λιμάνι 
Feb 15 

Ολοκλήρωση της 
μελέτης για την 

πιλοτική εφαρμογή 

Apr 13 

Ολοκλήρωση 
τευχών 

Δημοπράτησης 
June 30 

Ολοκλήρωση της μελέτης 
για τις αναγκαίες 

μετασκευές στο πλοίο 

July 

Επιλογή 
Αναδόχου 

August 

Ολοκλήρωση της 

Πιλοτικής 

Εφαρμογής 

31 Mar 18 

18 days 

16 days 

25 days 

21 day 

Apr 15 

Διακήρυξη του 
Διαγωνισμού 

……. 2018 



Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Το κλειδί για την επιτυχία 

 Ο εξηλεκτρισμός των πλοίων και των λιμανιών  πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως μια ενιαία υποδομή 

 Το ναυτιλιακό ρεύμα  πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

Ναυτιλιακό Εναλλακτικό Καύσιμο 

 Ανάγκη για τη θεσμοθέτηση ενός ευέλικτου πλαισίου 

που θα επιτρέψει την άμεση ανάπτυξη των τεχνολογιών 

ηλεκτροδότησης/ηλεκτροφόρτισης 

 Μέτρα εξάλειψης του ρίσκου χρήσης των καινοτόμων 

αυτών τεχνολογιών, δημιουργία προϋποθέσεων για 
εγκαταστάσεις αποθήκευσης ηλ. ενέργειας 

Διερεύνηση & αξιοποίηση εφαρμογών του ηλεκτρισμού στη ναυτιλία κατά το 

παράδειγμα των διυλιστηρίων 



Ηλεκτρισμός στη θάλασσα 
• Μείωση του κόστους των 

μπαταριών 

• Υβριδικές τεχνολογίες 

• Συμμόρφωση 

• Εμπειρία των ναυπηγείων 

Πλοία μηδενικών ρύπων 

Καινοτόμες τεχνολογίες 

Ενεργειακή αποδοτικότητα 

Βιώσιμη θαλάσσια κινητικότητα 

Εκτιμώμενο κόστος ρεύματος ανά επιβάτη σε ένα ηλεκτρικό πλοίο 

0.15 Euro Πειραιάς – Αίγινα 
 



Πλοία Μπαταρίας και διαχείριση κινδύνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θερμική εκτόνωση(thermal runway) 

 Πρότυπο για τη διαδικασία ελέγχων 

 Μεθοδολογία αξιολόγησης ρίσκου 

 Τα μοτίβα ταχείας φόρτισης 

μπορούν να αποτελέσουν 

παράγοντα ρίσκου 

Εφαρμόζουμε συγκεκριμένη 

μεθοδολογία αξιολόγησης ρίσκου για 

κάθε σχεδιασμό 



Elemed: Χτίζοντας συνέργειες μεταφορών-ενέργειας 

Παράγοντες 

τομέα 

μεταφορών 

Ανάπτυξη 

Λιμένων 

Ηλεκτρισμός 
στη θάλασσα 

Διανησιωτικότητα 

Πλοιοκτήτες 

Πάροχοι 

ΗΕ 

Τοπικές 

κοινωνίες 

λιμάνια 

μπαταρίες ΑΠΕ 

διανησιωτικότητα 

Αστικές 
περιοχές 



Ένα φιλόδοξο σχέδιο εφαρμογής με 
επίκεντρο τον Πειραιά 
Με τον ΟΛΠ, τον ΣΕΕΝ , τον Δήμο Πειραιά 
και όλους τους αρμόδιους φορείς 

Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών ανά την 
χώρα 
Σχεδιάζουμε , αναπτύσσουμε ελληνική 
εξωστρεφή τεχνολογία 
Συνενώνουμε τους κλάδους της 
ενέργειας και της ναυτιλίας 
Δημιουργούμε προοπτική για την λιμενική 
ανάπτυξη και την ναυπηγοκατασκευή 

 

Η επόμενη μέρα 
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