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• Πηγή: 



ΟΛΠ ΑΕ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 
Πιστοποιημένο  Σύστημα Περιβαλλοντικής                     
Διαχείρισης 

 PERS: Port Environmental Review System (Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Ανασκόπησης Λιμένων) 

 

 Περιβαλλοντικό σύστημα για λιμένες 

 

 Ένα βασικό πρότυπο  καλής πρακτικής για την 
επίτευξη υψηλής περιβαλλοντικής  απόδοσης μέσω 
συστήματος οριοθέτησης κανόνων από το ίδιο το 
λιμάνι 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

 Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού μέγιστης ηλεκτρικής ισχύος 
430,80 kWp  στο Εμπορικό λιμάνι 

  Έναρξη λειτουργίας: 06/2016 

 Περιβαλλοντικό όφελος: εξοικονόμηση 539tn CO2  από την έως 
σήμερα λειτουργία 
 



ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

-Εφαρμογές στο Εμπορικό Λιμάνι 
 

- Σταθμοί Εμπορευματοκιβωτίων: 

- -Χρήση ηλεκτροκίνητων Γερανογεφυρών για φόρτωσης_εκφόρτωσης Ε/Κ από 
και προς τα πλοία  

- Χρήση ηλεκτροκίνητων  γερανών πυκνής στοιβασίας  Ε/Κ εντός του Container 
Terminal: 

- Σταθερής τροχιάς  (Rail Mounted Gantry Crane_RMG) (Προβλήτας Ι_OΛΠ ΑΕ 
& Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ_ΣΕΠ ΑΕ) και  

- Λαστιχοφόρα (ΕRTG_ ELECTRICAL RUBBER TΙRE GANTRY CRANES (Προβλήτες 
ΙΙ & ΙΙΙ_ ΣΕΠ ΑΕ): 

- Μελλοντικός σχεδιασμός για αντικατάσταση των πετρελαιοκίνητων  
μηχανημάτων μεταφοράς και στοιβασίας Ε/Κ  (Straddle Carriers_Diesel engines) 
με ERTG 

- Περιβαλλοντικό όφελος: 

- Μείωση αέριων εκπομπών 

- Μείωση περιβαλλοντικού  θορύβου 

 
•   



ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Επιβατικό Λιμάνι  (Εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας και ακτοπλοϊας) 

 
 Έργο «Οικολογικά λεωφορεία» (Εco buses) 

 
•  Δίκτυο σύνδεσης των πυλών του λιμένα ακτοπλοΐας και 

κρουαζιέρας μεταξύ τους και με τα Μέσα Μεταφοράς της 
πόλης 

• Χρήση ηλεκτροκίνητων λεωφορείων 
 

• Υποδομές:Σημεία φόρτισης εντός λιμένα 
 

• Περιβαλλοντικό όφελος: 
- Μείωση αέριων εκπομπών 
- Μείωση  περιβαλλοντικού θορύβου 
- Μείωση κυκλοφοριακού φόρτου περιμετρικά του λιμένα 

 
 

•   



ΟΛΠ ΑΕ & ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ _ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΠΛΟΙΩΝ 

- Οδηγία ΕΕ 2014/94 περί ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων 

(Ενσωμάτωση Εθνική Νομοθεσία με τον Ν. 4439/2016 

 

- Άρθρο 4 (παρ.5) :……..Η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εγκαθίσταται 

κατά προτεραιότητα σε λιμένες του κεντρικού δικτύου Διευρωπαϊκών  

Μεταφορών ( ΔΕΔ-Μ )και σε άλλους λιμένες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκτός 

εάν δεν υπάρχει ζήτηση και το κόστος είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, μεταξύ 

των οποίων και τα περιβαλλοντικά οφέλη.  



ΟΛΠ ΑΕ & ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ _ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ 

 

• Προσδιορισμός ομάδας ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών :  
 λιμάνι, 
  χρήστες (πλοία),  
 παραγωγός ηλ. ενέργειας, πάροχος ηλ. ενέργειας,  
 ρυθμιστές δικτύων και 
  αρμόδιες Αρχές  

 
• Παροχή οικονομικών κινήτρων  

 Φορολογικά κίνητρα χρήσης ηλ. Ενέργειας 
 Χρηματοδοτικά εργαλεία ανάπτυξης κατάλληλων υποδομών σε λιμένες και πλοία 

 
• Μείωση κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

 
• Περιβαλλοντικό ισοζύγιο παραγωγής ηλ. ενέργειας 

 
• Ενίσχυση χρήσης ΑΠΕ και συνδυασμός με αποθήκευση ενέργειας ( σε τοπικό επίπεδο)  

 
• Συμπαραγωγή ηλ. ενέργειας από καθαρά καύσιμα ( πχ LNG) και ανάπτυξη εστιασμένων 

λύσεων στις ανάγκες του λιμανιού 
 

Ευκαιρίες και προοπτικές 
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