
                                            

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 



Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ 

 
Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα: 
 
Παγκόσμια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή 
Αποτελεί σχέδιο δράσης για την διατήρηση της αύξησης της 
θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους 2oC μέχρι το 2100 
Προβλέπει την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 
1995 
Υπογράφηκε από την ΕΕ στις 22/4/2016 
  



ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Στόχοι της ΕΕ βάσει της Συμφωνίας του Παρισιού: 
 
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% μέχρι 
το 2030  
Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% 
μέχρι το 2030 
Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ηλεκτρικών αυτοκινήτων  
Επιτάχυνση στην μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του 
άνθρακα σε ολόκληρο τον τομέα των μεταφορών ώστε να φτάσει 
σε μηδενικό επίπεδο μέχρι το 2050  
 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
Η αυξανόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των 
μεταφορών επιβάλει την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών 

Πλεονεκτήματα της 
ηλεκτροκίνησης 

 

Μειονεκτήματα της 
ηλεκτροκίνησης 

 

Φιλική προς το περιβάλλον Υψηλό κόστος 

Περιορισμένη ηχορύπανση Διάρκεια μπαταρίας 

Χαμηλό κόστος μετακίνησης  Διάρκεια επαναφόρτισης της 
μπαταρίας 

Λιγότερη συντήρηση Περιορισμένο δίκτυο 
ανεφοδιασμού 

Εύκολη οδήγηση 

Μικρότερη θερμική επιβάρυνση  



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο: 
 
Χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται 
σε επαναφορτιζόμενες συστοιχίες συσσωρευτών 
Χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς κινητήρες αντί των μηχανικών 
εσωτερικής καύσης 

 
Είδη ηλεκτρικών οχημάτων: 
Αυτοκίνητα 
Ελαφριά φορτηγά 
Δίκυκλα 
 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρικών 
οχημάτων(πρώτη στην Ελλάδα): 

3 αυτοκίνητα επιβατηγά για 
μεταφορά προσωπικού και άλλων 
αναγκών των υπηρεσιών του δήμου  
 
Χαρακτηριστικά: 
Ισχύς κινητήρα 67HP 
Μέγιστη ταχύτητα: 110km/h 
Αυτονομία: 170km 
Φόρτιση με απλό φορτιστή: 7,5 ώρες 
Φόρτιση με ταχυφορτιστή: 30min 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρικών 
οχημάτων(πρώτη στην Ελλάδα): 

3 αυτοκίνητα τύπου VAN για τις 
ανάγκες των συνεργείων 
συντήρησης οχημάτων 
 
Χαρακτηριστικά: 
Ισχύς κινητήρα 67HP 
Μέγιστη ταχύτητα: 110km/h 
Αυτονομία: 170km 
Φόρτιση με απλό φορτιστή: 7,5 
ώρες 
Φόρτιση με ταχυφορτιστή: 30min 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρικών 
οχημάτων(πρώτη στην Ελλάδα): 

3 ανατρεπόμενα ημιφορτηγά για 
την συλλογή υπολειμμάτων 
πρασίνου και ογκωδών 
αντικειμένων σε σημεία χαμηλής 
όχλησης  
 
Χαρακτηριστικά: 
Μέγιστη ταχύτητα: 50km/h 
Αυτονομία:90km/h 
Ωφέλιμο φορτίο: 712kg 
 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρικών 
οχημάτων(πρώτη στην Ελλάδα): 

3 δίκυκλα για την μετακίνηση 
υπαλλήλων στα δημοτικά 
κτίρια 
 
Χαρακτηριστικά: 
Αυτονομία: 50km/h 
Μέγιστη ταχύτητα:50km/h 
Ιπποδύναμη 2,6 ίππων 



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Η φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων θα 
πραγματοποιείται στον χώρο του δημοτικού 
αμαξοστασίου και σύντομα θα ανακοινωθούν 
οι σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε 
διάφορα σημεία της πόλης για χρήση και από 
του δημότες 



Ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει επίσης οχήματα με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: 
 

 
 
6 απορριματοφόρρα 
2 απορριμματοφόρα τριαξονικά 
3 μεσαία μηχανικά σάρωθρα 
1 ανυψωτικό 
1 φορτωτή εκσκαφέα 
1 πούλμαν 
1 λεωφορείο δημοτικής συγκοινωνίας 
1 φορτηγό 15 τόνων με αρπάγη 
3 ΙΧ επιβατηγά 
 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕKΠΟΜΠΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 



ΟΧΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕKΠΟΜΠΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Περιστερίου διαθέτει επίσης οχήματα με χαμηλές 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: 
 

1 καλαθοφόρο 
1 διπλοκάμπινο ανατρεπόμενο ημιφορτηγό 
1 ημοφορτηγό pick-up 
3 Ημιφορτηγά μικρά ανοικτά pick-up 4*4 
3 ημιφορτηγά μικρά ανατρεπόμενα διπλοκάμπινα 
1 VAN 9θέσιο 
1 VAN-κινητό συνεργείο 
1 4*4 πυροσβεστικό-εκχιονιστικό ημιφορτηγό 
4 μοτοποδήλατα 
 
 



ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 


