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Μικροκινητικότητα
o Ο όρος μικροκινητικότητα αναφέρεται στις μετακινήσεις με τη
χρήση ελαφρών οχήματων που κινούνται με χαμηλή ταχύτητα
και τα οποία είναι συνήθως ηλεκτρικά.
o Τα οχήματα αυτά συχνά αναφέρονται ως Ελαφρά Προσωπικά
Ηλεκτρικά Οχήματα - ΕΠΗΟ
o Τα ΕΠΗΟ μπορεί να έχουν διάφορες μορφές. Μια προτεινόμενη
κατηγοριοποίησή τους μπορεί να γίνει με βάση τη μέγιστη
ταχύτητα ή/και το βάρος τους.

(OECD/ITF, 2020)

(SAE J3194)

Η μικροκινητικότητα ήρθε για να μείνει
Αστικοποίηση:
o Κυκλοφοριακή
συμφόρηση
o Στάθμευση
o Ελλείψεις στα
ΜΜΜ

Κλιματική Αλλαγή:
o Μείωση του
αποτυπώματος
άνθρακα
o Πολιτική της ΕΕ
(European Green
Deal)

Πανδημία COVID-19:
o Κοινωνική
αποστασιοποίηση προσωπική
μετακίνηση
Διεθνείς εξελίξεις

Βιώσιμες Αστικές Μετακινήσεις

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα

o Μηδενικές εκπομπές ρύπων
o Συμβάλλουν στη βελτίωση
της κυκλοφορίας
o Απλά στη χρήση
o Χαμηλό κόστος χρήσης
o Εύκολη στάθμευση
o Δεν απαιτείται άδεια
οδήγησης για τη χρήση τους
o Ιδανικά για την κάλυψη
μικρών αποστάσεων

o Το παράδοξο του «πράσινου»
οχήματος που μπορεί να αυξήσει τον
κίνδυνο για πρόκληση τροχαίων
δυστυχημάτων
o Εγγενή θέματα σχεδιασμού –
δυναμικής συμπεριφοράς
o Προσθήκη ενός ακόμα ευάλωτου
χρήστη σε ένα ήδη κορεσμένο
σύστημα
o Μπορεί να αντικαταστήσουν το
περπάτημα αντί των μετακινήσεων
με αυτοκίνητο
o Πιθανός κίνδυνος για τους
υπόλοιπους ευάλωτους χρήστες
(πεζούς, παιδιά, ηλικιωμένους)

Δεδομένα

o Τα ηλεκτρικά πατίνια (standing scooter) είναι τα ποιο δημοφιλή από τα μέσα
μικροκινητικότητας
o Τα πατίνια και τα ποδήλατα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μέσα μεταφοράς
o Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερα από 50.000 ιδιωτικά ηλεκτρικά
πατίνια
o Έρευνες που έγιναν σε χρήστες ηλεκτρονικών πατινιών και η ανάλυση των
δεδομένων χρηστών δείχνουν ότι τα ηλεκτρικά πατίνια χρησιμοποιούνται κυρίως από
νέους, εργαζόμενους άνδρες. Υπάρχει επίσης ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών
μεταξύ 45 και 50 ετών (ERSO)

Οδική Ασφάλεια - Στοιχεία
o Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν διαθέσιμα επίσημα στοιχεία για τα ηλεκτρικά πατίνια, έχουν καταγραφεί 3
θάνατοι σε τροχαίο δυστύχημα
o Στη Γερμανία 4 θάνατοι σε 5.105 τροχαία συμβάντα με ηλεκτρικά πατίνια το 2021 (μέχρι τον
Νοέμβριο) (Destatis)
o Στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2021 (μέχρι τον Ιούνιο) καταγράφηκαν 931 θύματα τροχαίων συμβάντων
με ηλεκτρικά πατίνια, από αυτά τα 732 ήταν χρήστες πατινιών, 3 χρήστες πατινιών έχασαν τη ζωή τους
(Department for Transport)
o Στην Ελλάδα το οι θάνατοι ποδηλατών σε τροχαίο ανέρχονται σε ποσοστό 3% επί του συνόλου
(ΕΛΣΤΑΤ)
o Ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος (EU 27) είναι 9% (ERSO).

Οδική Ασφάλεια - Προβληματισμοί
o Οι τραυματισμοί στο κεφάλι είναι μακράν ο πιο κοινοί σε τροχαία συμβάντα με ηλεκτρικό πατίνι
o Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι είναι συχνά τα κατάγματα των κάτω και άνω άκρων, οι τραυματισμοί
μαλακών ιστών (όπως εκδορές και μώλωπες) και οι τραυματισμοί και τα κατάγματα του προσώπου και
του λαιμού (ERSO)
o Στα τροχαία συμβάντα με ηλεκτρικά πατίνια αλλά και ποδήλατα συχνά εμπλέκεται μόνο ένας χρήστης
του δρόμου, ο αναβάτης
o Πάνω από το 80% των θανάτων αναβατών ηλεκτρικών πατινιών, οφείλεται σε σύγκρουση με βαρύτερο
μηχανοκίνητο όχημα (OECD/ITF)

o Μια μελέτη στη Δανία έδειξε ότι οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών έχουν 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο
τροχαίου συμβάντος ανά διανυόμενο χιλιόμετρο σε σύγκριση με τους ποδηλάτες (Færdselsstyrelsen,
2020)
o Αντίστοιχα αποτελέσματα προέκυψαν από μια μεγαλύτερη μελέτη στο Όσλο της Νορβηγίας - 10 φορές
υψηλότερο κίνδυνο (Statens Vegvesen, 2021).

Οδική Ασφάλεια – Επόμενα βήματα
o Οι περισσότεροι τραυματισμοί στο κεφάλι
οφείλονται στο γεγονός ότι οι αναβάτες δεν
φορούσαν κράνος
o Η μέγιστη ταχύτητα των 25 χλμ/ώρα είναι
μεγάλη όταν τα ηλεκτρικά πατίνια κινούνται
ανάμεσα σε πεζούς και μικρή όταν κινούνται
ανάμεσα στα αυτοκίνητα
o Δημιουργία περισσοτέρων κατάλληλων
υποδομών στις πόλεις
o Εκπαίδευση των αναβατών
o Καλύτερη κατηγοριοποίηση των οχημάτων

o Πιο συχνοί και συστηματικοί τροχονομικοί
έλεγχοι

o Θέσπιση του ορίου ταχύτητας των 30
χλμ/ώρα

Δράσεις ενημέρωσης

Σεμινάρια για την
ασφάλεια των
πατινιών και ΕΠΗΟ
(EcoFest 2020, Πάρκο
Κυκλοφοριακής Αγωγής
στην Κηφισιά)

Δράσεις για την προώθηση της
ποδηλατικής κουλτούρας
(Κέντρο ποδηλάτου στο δήμο
Αθηναίων, πάρκα ποδηλάτου σε
συνεργασία με το δήμο Πειραιά και
το δήμο Καλλιθέας)

Ποδήλατο

Cycling
in Safety

Ενημέρωση και Ενεργοποίηση Πολιτών
6η παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής
Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών
“Δρόμοι για τη ζωή” #Love30
o Συλλογή 750 Υπογραφών πολιτών και
φορέων με αίτημα τη μείωση των ταχυτήτων
σε αστικές περιοχές και τη θέσπιση του
ανώτατου ορίου 30 χλμ/ώρα
o Δημιουργία ενημερωτικών βίντεο
«Μύθοι και Αλήθειες για τα 30 χλμ/ώρα»
o Προώθηση καμπάνιας σε Ελλάδα και Κύπρο σε
συνεργασία με τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αυτοκινήτου
o Με την υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας
Αυτοκινήτου (FIA)

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Διαγωνισμοί Ψηφιακής Δημιουργίας

Πρωτοβουλίες 1/2
o Συμμετείχε στη δημόσια
διαβούλευση για το νόμο
«Η Ελλάδα σε κίνηση» και
«Οδηγώντας με
ασφάλεια»
o Στη διαβούλευση για το
Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής
Ασφάλειας 2030
o Αναλυτική παρουσίαση του
Παγκόσμιου Σχεδίου για τη
Δεκαετία Δράσης για την
Οδική Ασφάλεια 20212030 στην πρώτη φετινή
συνεδρίαση της Μόνιμης
Ειδικής Επιτροπής Οδικής
Ασφάλειας της Βουλής των
Ελλήνων

Πρωτοβουλίες 2/2
o Η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»
συμμετείχε στο Παγκόσμιο Φόρουμ για την
Οδική Ασφάλεια (84η σύνοδος) της
Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων
Εθνών για την Ευρώπη που
πραγματοποιήθηκε στις 7-11 Μαρτίου στη
Γενεύη. Έκανε μια παρουσίαση σχετικά με
τη μικροκινητικότητα υπογραμμίζοντας τις
ανησυχίες για την Οδική Ασφάλεια, τα
προτεινόμενα μέτρα και τα επόμενα βήματα
που πρέπει να γίνουν.
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