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Βιωσιμότητα 
 

Εμμανουήλ Μπρούζας 

“Electric & Micro Mobility Forum” online event,  

31 Μαρτίου 2021 

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια 
και την Πρόληψη και Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων «Πάνος 

Μυλωνάς» 



Τι είναι η μικροκινητικότητα; 

Η μετακίνηση με τη χρήση μικρών ελαφρών οχημάτων, όπως 
ποδήλατα ή πατίνια, ιδιαίτερα τα ηλεκτρικά. Τα μέσα αυτά μπορούν 
να είναι διαμοιραζόμενα μέσω ενός συστήματος αυτοεξυπηρέτησης 
το οποίο παρέχει τη δυνατότητα  ενοικίασης οχημάτων για 
βραχυπρόθεσμη χρήση εντός μιας πόλης. 



Ποιες συνθήκες ευνοούν τη διάδοση της;  

Αστικοποίηση 

 54% του παγκόσμιου πληθυσμού κατοικεί σε αστικές περιοχές 

 Οι πόλεις δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις αυξανόμενες ανάγκες για μετακινήσεις 

 Κυκλοφοριακή συμφόρηση και στάθμευση 

 

Ανάγκη για βιώσιμες μετακινήσεις 

 Μείωση εκπομπών ρύπων 

 Συνδυαστικές – Πολυτροπικές μετακινήσεις 

 Ποιότητα ζωής 

 

Πανδημία COVID-19 

 

 



Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; 

 Απλά στη χρήση 

 Πολύ χαμηλό κόστος χρήσης  

 Ιδανικά για μικρές αποστάσεις 

 Μηδενικές εκπομπές ρύπων – θορύβου 

 Συνδυαστική μετακίνηση 

 Εύκολη στάθμευση 

 Δεν απαιτείται άδεια οδήγησης 



Και τα μειονεκτήματα; 

 Ανησυχία για αύξηση τροχαίων συμβάντων 

 Πιθανότητα κλοπής 

 Σχετικά μικρή διάρκεια ζωής 

 Διαχείριση διαμοιραζόμενων 

 Εγγενή θέματα σχεδιασμού – δυναμικής συμπεριφοράς 

 

 



Ποιο είναι το πλαίσιο; 

 

Νόμος 4784/2021 

 Κατηγοριοποίηση ανάλογα με τη 
μέγιστη ταχύτητα 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 

 Όριο ηλικίας 

 Υποχρεώσεις οδηγού, χρήση 
κράνους 

 Εξοπλισμός - προδιαγραφές 

 Κανόνες κυκλοφορίας, ορισμός του 
χώρου κίνησης 
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Προκλήσεις 

 Μεταβατική περίοδος για τις υποδομές των πόλεων μέχρι να υιοθετηθεί το 
νέο μοντέλο στις μεταφορές 

 

 Αυξημένος κίνδυνος λόγω των ανεκπαίδευτων χρηστών 

 

 Ακόμα ένα μεταφορικό μέσο σε ένα ήδη κορεσμένο σύστημα 

 

 Οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν προστατευτικό εξοπλισμό ασφαλείας 

 

 Προσθήκη μιας ακόμη κατηγορίας ευάλωτων χρηστών του δρόμου 

 



Οδική Ασφάλεια 

Σύμφωνα με μελέτες στις ΗΠΑ 

 Το 1/3 περίπου των τραυματισμών μετά από πτώση η 
σύγκρουση με ηλεκτρικό πατίνι είναι στο κεφάλι 

 1/3 αφορά κατάγματα 

 

Προστατευτικός εξοπλισμός – συμπεριφορά οδηγού 

 

 



Βιωσιμότητα 

 Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας  
 Πάνω από δέκα φορές μικρότερη από ένα μεσαίο 

ηλεκτρικό αυτοκίνητο (15Wh/km αντί για 200Wh/km)  

 

 Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA) 

 Αποτελέσματα μελέτης σε διαμοιραζόμενα ηλεκτρικά 
πατίνια στο Βερολίνο 

 Οι ισοδύναμες εκπομπές CO2 (g) ανά οχηματο-
χιλιόμετρο αυξάνονται αν μειωθεί η διάρκεια ζωής 

 Μειώνονται αν χρησιμοποιηθεί αποσπώμενη μπαταρία 

 Μειώνονται αν χρησιμοποιηθεί ηλεκτρικό βαν ή 
ποδήλατο για τη μεταφορά των μπαταριών 

 



Δράσεις για το αύριο, σήμερα  
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Visit  
www.ioas.gr  
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Thank You! 
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