
Ηλεκτροκίνηση 

στην ύπαιθρο!

Προκλήσεις και ευκαιρίες 

βασισμένα στο έργο

Green Inter-e-mobility
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Όμως εξακολουθεί 

να είναι το 

20% 
του πληθυσμού 

της χώρας

Η Ελλάδα της υπαίθρου
συρρικνώνεται!



Ύπαιθρος

⊷ Αραιοκατοίκηση – ελλιπείς και 

ακριβές υποδομές

⊷ Περισσότερα οχήματα ανά κάτοικο

⊷ Περισσότερα χιλιόμετρα ανά όχημα

⊷ Λίγα ή ελάχιστα ΜΜΜ

⊷Μεγάλη Δυνατότητα παραγωγής 

ΑΠΕ

⊷ Εύκολη προσαρμογή αποθήκευσης

⊷ Ευκολία φόρτισης στο σπίτι

Ύπαιθρος - Πόλη

Πόλη

⊷ Πυκνή δόμηση- φτηνές και 

άφθονες υποδομές

⊷ Λιγότερα οχήματα ανά κάτοικο

⊷ Λιγότερα χιλιόμετρα ανά όχημα

⊷ Άφθονα ΜΜΜ

⊷Μικρή δυνατότητα παραγωγής 

ΑΠΕ

⊷ Δύσκολη προσαρμογή αποθήκευσης

⊷ Ανάγκη για μεγάλο αριθμό
δημόσιων φορτιστών
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Στην ύπαιθρο είναι πιο 

αναγκαία η ιδιοκτησία 

αυτοκινήτου
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Κόστος οχήματος για αριθμό 000 χιλιομέτρων

Βενζινοκίνητο Ηλεκτρικό με επιδότηση Ηλεκτρικό χωρίς επιδότηση



Στην ύπαιθρο είναι πιο 

συμφέρουσα η 

ιδιοκτησία ηλεκτρικού 

αυτοκινήτου
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Τουρισμός e-destination?

Κίνδυνος

⊷ Τουρισμός – 79% έφτασαν στο δήμο Πρεσπών με ΙΧ

⊷ Range Anxiety = μείωση επισκέψεων
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Ευκαιρία

⊷ Οι Πρέσπες είναι πολυπολικός (αρκετά τουριστικά χωριά) 

και πράσινος προορισμός (τοπίο – βιοποικιλότητα – άγρια 

ζωή) 

⊷ Ο Δήμος Πρεσπών είναι σήμερα 70% πράσινος δήμος και 

φιλοδοξεί να έχει αρνητικές εκπομπές το 2030.

⊷ Η e-Μετακίνηση είναι πράσινη μετακίνηση (e-boats, e-

cars, e-buses, e-bikes) όταν η ενέργεια προέρχεται από 

ΑΠΕ

⊷ Διατροπική μετακίνηση τουριστών με διάθεση 

ηλεκτρικών οχημάτων.



Κοινωνική υπηρεσία με μηδενικές εκπομπές
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Μετακινήσεις ειδικών ομάδων - Green Inter-e-mobility

⊷ Αγορά ενός 5θέσιου αυτοκινήτου που αξιοποιείται από το 

πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι για τους ηλικιωμένους. 

⊷ Αγορά ενός 9θέσιου βαν που εξυπηρετεί μετακινήσεις 

παιδιών από τα χωριά των Πρεσπών προς τις δομές του 

Δήμου (Στάδιο, Δημοτική βιβλιοθηκη, ΚΔΑΠ) 

⊷ Αναβάθμιση υπηρεσιών με κατά παραγγελία μετακίνηση 

με λογισμικό και hardware. 

⊷Μείωση του κόστους λειτουργίας της υπηρεσίας 

δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων μετακινήσεων.



Ευχαριστώ για την 

προσοχή σας!

Μιχάλης Πετράκος

Δήμος Πρεσπών

9


