
Μέσω αυτού του έργου και, χάρη 
στη συµµετοχή 11 εταίρων και την 
πιλοτική εφαρµογή της λύσης σε 3 
διαφορετικές χώρες, φιλοδοξούµε 
να αντιµετωπίσουµε τα ζητήµατα 
που δηµιουργούν τα ηλεκτρικά 
πατίνια στην αστική κινητικότητα.

LIVING LABS

Επαρκής χώρος αποθήκευσης κράνους 
στο σταθµό φόρτισης, προκειµένου να 
ενισχυθεί η ασφάλεια του χρήστη.
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Η ΛΥΣΗ
Οι συνεργάτες του έργου Cleanergy4Micromobility, αναπτύσσουν 
καινοτόµες πλατφόρµες στάθµευσης ηλεκτρικών πατινιών που µπορούν 
εύκολα να τοποθετηθούν παντού, και συµπεριλαµβάνουν:

100% καθαρή πηγή ενέργειας µε σύστηµα 
αποθήκευσης µπαταριών εντελώς εκτός 
δικτύου, επιταχύνοντας τη διαδικασία και 
την εγκατάσταση.

ΗΛΙΑΚΟ ∆ΑΠΕ∆Ο ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Προκειµένου να αποφευχθεί ο 
βανδαλισµός και να βελτιωθεί η 
στάθµευση των ηλεκτρικών πατινιών στις 
πόλεις, µε κατάλληλο σχεδιασµό για την 
στάθµευση και φόρτιση ηλεκτρικών 
πατινιών πολλών διαφορετικών χρηστών.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ &
ΦΟΡΤΙΣΗ

Πως µπορούµε να συµβάλλουµε στην βελτίωση 
της µικροκινητικότητας µε περισσότερο 
βιώσιµο και συστηµατικό τρόπο;

Αυτός είναι ο σκοπός του έργου “Cleanergy 4 
Micromobility”, το οποίο υποστηρίζεται από το EIT Urban 
Mobility, µια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτοµίας και Τεχνολογίας (EIT), φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

MOTIVATION
Η µικροκινητικότα προσφέρει πράσινες εναλλακτικές πάνω σε 
ορισµένα κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν οι αστικές 
περιοχές λόγω της αύξησης του παγκόσµιου πληθυσµού και της 
κλιµατικής αλλαγής, αναπτύσσοντας παράλληλα το σχετικό 
θεσµικό πλαίσιο. Η άνοδος των ηλεκτρικών πατινιών µειώνει τη 
χρήση του αυτοκινήτου, ενώ ενθαρρύνει τις τάσεις βιώσιµης 
κινητικότητας, κυρίως για σύντοµες µετακινήσεις, ακόµη και σε 
περιπτώσεις που εξυπηρετούν µόνο τα πρώτα και τα τελευταία 
µέτρα µετακινήσεων µε µηχανοκίνητα µέσα.
H χρήση ηλεκτρικών πατινιών αυξάνεται ραγδαία τα τελευταία 
χρόνια, και είναι ένας κοινός τόπος στις µεγάλες Ευρωπαϊκές 
πόλεις. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ορισµένες 
προκλήσεις που πρέπει να αντιµετωπιστούν από τους 
αρµόδιους φορείς για να διασφαλιστεί η οµαλή, ασφαλής και 
βιώσιµη ανάπτυξη αυτών των υπηρεσιών.

1
H ενσωµάτωση των ηλεκτρικών πατινιών στην 
αστική κινητικότητα έχει δηµιουργήσει πολλά 
ζητήµατα, ιδιαίτερα µε την άναρχη στάθµευση 
ακόµα και σε πεζόδροµους και την έλλειψη 
θεσµικού πλαισίου.

ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ

3
Υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί η πηγή της ενέργειας 
που χρησιµοποιούν τα ηλεκτρικά πατίνια, 
καθιστώντας τα πιο βιώσιµα και διασφαλίζοντας 
την προέλευση από ανανεώσιµες πηγές.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2
Τα λειτουργικά κόστη συνδέονται µε τη φόρτιση των 
ηλεκτρικών πατινιών (όπως η παρουσία του 
απαιτούµενου προσωπικού στους δρόµους, η συλλογή 
και αναδιανοµή των ηλεκτρικών πατινιών) και την 
εποπτεία των οχηµάτων προκειµένου να αποφευχθούν 
τυχόν προβλήµατα (κλοπή, βανδαλισµός, βλάβη κλπ.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΟΣΤΗ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ


