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Ταυτότητα του Προγράμματος
• Τίτλος πρόσκλησης:

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ»

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα:
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

• Άξονας Προτεραιότητας:
«Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της Αποδοτικής
Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» (ΚΩΔ. 14)

• Δικαιούχος: ΚΑΠΕ

• Δυνητικοί Εταίροι Δικαιούχοι: οι Δήμοι ή/και οι Αναπτυξιακές Εταιρείες αυτών
που θα υλοποιήσουν τα αντίστοιχα έργα



• Επενδυτική Προτεραιότητα:

Ανάληψη δράσης:

 για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος,

 για την ανάπλαση των πόλεων,

 για την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων

περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς

ανασυγκρότηση περιοχών),

 για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και

 για την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου



Χρηματοδότηση, χρονοδιάγραμμα, αξιολόγηση

• Φορέας Χρηματοδότησης

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας-ΥΠΕΝ

• Επιλεξιμότητα δαπανών:

Ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας των δαπανών 31/12/2023

• Διαδικασία Επιλογής και ένταξης Πράξεων:

Άμεση αξιολόγηση



Στόχος του Προγράμματος

Η πρόσκληση του Προγράμματος γίνεται με στόχο να καλυφθούν προβληματικές

καταστάσεις μετακίνησης:

 σε μεγάλα αστικά μητροπολιτικά κέντρα με υψηλή πυκνότητα πληθυσμού,

 σε μεγάλους δήμους μεγάλης έκτασης με πληθυσμό >25.000 κατοίκους,

 σε δήμους που αποτελούν πρωτεύουσες νομών (Περιφερειακών Ενοτήτων)

και έχουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών

Η μικροκινητικότητα (οχήματα με μέγιστη ταχύτητα μικρότερη των 25 χλμ./ώρα)

μπορεί να βρει σημαντική εφαρμογή, επίσης, σε πολλούς νησιωτικούς δήμους, οι

οποίοι κατά τη θερινή περίοδο δέχονται αυξημένο αριθμό επισκεπτών, με

αποτέλεσμα να εμφανίζονται προβλήματα αντίστοιχα με αυτά των αστικών

κέντρων.



Οφέλη του Προγράμματος

Τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή λύσεων

μικροκινητικότητας στους δυνητικά δικαιούχους Δήμους:

• Μείωση της χρήσης ΙΧ,

• Μείωση του αριθμού ατυχημάτων,

• Δημιουργία ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης κινητικότητας με

ενοποιημένη και αποτελεσματική πληροφόρηση πολιτών,

• Εξοικονόμηση χρημάτων μέσω βέλτιστης χρήσης πράσινων λύσεων,

• Διευκόλυνση της αστικής μετακίνησης με μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου,

• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με βελτίωση ποιότητας αέρα και

προστασία της δημόσιας υγείας,

• Αστική αναζωογόνηση,

• Μείωση του θορύβου



Κατηγορίες Δήμων
Η πρόσκληση αναφέρεται σε 3 κατηγορίες Δήμων της χώρας:

• Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων (συνολικά 44 δήμοι)

• Μεγάλοι Ηπειρωτικοί (>25.000 κάτοικοι) και Πρωτεύουσες Νομών (συνολικά 108

δήμοι)

• Μεγάλοι - Μεσαίοι Νησιωτικοί (>3.500 κάτοικοι) (συνολικά 29 δήμοι)

Η κατηγοριοποίηση των Δήμων έγινε σύμφωνα με:

 τον πληθυσμό (μόνιμο ή εποχικό),

 τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά τους,

 τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής δραστηριότητας εντός των ορίων τους,

 το βαθμό αστικοποίησής τους,

 την ένταξή τους ή μη σε ευρύτερα πολεοδομικά συγκροτήματα μητροπολιτικού

χαρακτήρα

 τη θέση τους στη διοικητική διαίρεση της χώρας



Υποκατηγορίες Δήμων
Οι επιλέξιμοι προς χρηματοδότηση δυνητικά δικαιούχοι Δήμοι, έχουν χωριστεί σε
επιμέρους υποκατηγορίες με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ανάλογα
έχουν κατηγοριοποιηθεί οι ανάγκες για τις εγκαταστάσεις του εξοπλισμού.



Δράσεις (1/2)
Οι αναγκαίες δράσεις που πρέπει κατ’ ελάχιστον να υλοποιήσουν οι δυνητικά επιλέξιμοι Δήμοι είναι:

 Ηλεκτρικά ποδήλατα πόλης, ειδικής σχεδίασης για Κοινόχρηστα Συστήματα Μίσθωσης, με «έξυπνη»
κλειδαριά IoT (4G/GPS)

 Αντιβανδαλιστική θέση κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με λειτουργία αυτόματης φόρτισης του
ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο

 Τερματικό μίσθωσης ποδηλάτου με οθόνη αφής, αναγνώστη πιστωτικών/χρεωστικών καρτών και
εκτυπωτή αποδείξεων. Το τερματικό θα χρησιμοποιείται για τη μίσθωση ποδηλάτου

 Άδεια χρήσης λογισμικού τερματικού μίσθωσης ποδηλάτου. Μέσω του λογισμικού θα είναι εφικτή η
μίσθωση ποδηλάτου από τον χρήστη

 Web-Based λογισμικό διαχείρισης συστήματος, μέσω του οποίου θα γίνεται η συνολική διαχείριση και η
παρακολούθηση λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης ποδηλάτων

 Mobile εφαρμογή (iOS, Android), μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η μίσθωση ποδηλάτου από τους
χρήστες

 Εξοπλισμός έκδοσης προσωποποιημένων έξυπνων καρτών συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου



Δράσεις (2/2)
 Λογισμικό έκδοσης προσωποποιημένων έξυπνων καρτών συνδρομητών, οι οποίες θα μπορούν να

χρησιμοποιηθούν για τη μίσθωση ποδηλάτου

 Εικαστική προσαρμογή του συστήματος, η οποία περιλαμβάνει γραφιστική σχεδίαση και παραγωγή
αυτοκόλλητων για τα ποδήλατα και τους σταθμούς

 Εγκατάσταση εξοπλισμού

 Υπηρεσίες εκπόνησης Μελέτης Εφαρμογής

 Υπηρεσίες διαχείρισης του έργου

 Υπηρεσίες εκπαίδευσης & πιλοτικής λειτουργίας

 Συνδέσεις 4G για ένα (1) χρόνο

 Υπηρεσίες συντήρησης του εξοπλισμού για ένα (1) χρόνο

 Υπηρεσίες λειτουργίας του συστήματος για ένα (1) χρόνο

 Δράσεις δημοσιότητας

 Υπηρεσίες υποστήριξης για την παρακολούθηση υλοποίησης του αντικείμενου του έργου (Τεχνικός
Σύμβουλος) έως ποσοστού 10 % του επιλέξιμου προϋπολογισμού



Υποκατηγορία Α1 & Β1 Υποκατηγορία Α2 & Β2



Υποκατηγορία Α3 & Β3 Υποκατηγορία Β4



Ποσό χρηματοδότησης
Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης, για κάθε υποκατηγορία Δήμων (με βάση τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους) είναι τα ακόλουθα:

Ο κάθε Δήμος, με δική του χρηματοδότηση, μπορεί να επεκτείνει ή να

συμπληρώσει τις επιλέξιμες δράσεις.



Το ΚΑΠΕ (ως δικαιούχος) έχει υποβάλει τρία (3) Τεχνικά Δελτία Πράξεων, τα οποία
είναι υπό αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ:

 Πράξη 1:
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους
της Χώρας (Δήμοι Μητροπολιτικών Κέντρων)»
με τη συμμετοχή 43 Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων

 Πράξη 2:
«Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους
της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων»
με τη συμμετοχή 118 Δήμων μη Μητροπολιτικών Κέντρων

 Πράξη 3:
«Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης
μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων και
τελική Τεκμηρίωση»

Ο ρόλος του ΚΑΠΕ



Πράξη 3 (1/2)

Το ΚΑΠΕ αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των

ωφελειών από την υλοποίηση του συνολικής Δράσης Μικροκινητικότητας σε

Δήμους Μητροπολιτικών και μη Μητροπολιτικών κέντρων και συνεισφορά αυτής

στην επίτευξη των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Απώτερος σκοπός είναι η τεκμηρίωση και η κεφαλαιοποίηση των ωφελειών που

θα προκύψουν από την υλοποίηση του Προγράμματος, για την προώθηση της

ηλεκτροκίνησης και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας



Πράξη 3 (2/2)

• Το ΚΑΠΕ θα αναπτύξει ειδική πλατφόρμα για τη μέτρηση και παρακολούθηση της
λειτουργίας των σχημάτων μικροκινητικότητας από τους Δήμους, καθώς και άλλων
στοιχείων που απαιτείται να καταγράφονται.

• Επίσης θα αναπτυχθεί εφαρμογή που θα λειτουργεί ως εργαλείο ενημέρωσης αλλά και
ανταμοιβής των πολιτών που υιοθετούν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όπως το
κοινόχρηστο ηλεκτρικό ποδήλατο. Η εφαρμογή θα ποσοτικοποιεί τις εκπομπές CO2 που
αποφεύγονται μέσω της χρήσης κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων έναντι της
χρήσης συμβατικών οχημάτων (μέτρηση της διανυθείσας με το κοινόχρηστο ηλεκτρικό
ποδήλατο απόστασης).

Στη Δράση αυτή θα αξιοποιηθεί, μεταξύ άλλων, η
εμπειρία και η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε μέσω
του Ευρωπαϊκού Έργου «EMOBICITY» (που
συντονίζει το ΚΑΠΕ), από παρόμοια εφαρμογή στην
Πορτογαλία.



Σας ευχαριστώ

για την προσοχή σας!

www.cres.gr

Δρ Γ. Αγερίδης 
gayer@cres.gr

http://www.cres.gr/
mailto:gayer@cres.gr

