
8 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η Περιφέρεια Αττικής, με την επιστημονική υποστήριξη του
Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, συμμετέχει στο ερευνητικό έργο 
e-MOPOLI (Electro MObility as driver to support POLicy Instru-
ments for sustainable mobility) στο πλαίσιο του Προγράμματος
Interreg Europe. 

Το έργο e-MOPOLI έχει ως σκοπό τη διάδοση της ηλεκτροκινητι-
κότητας (e-mobility) και των εναλλακτικών καυσίμων μέσα από
τη βελτίωση 9 εργαλειοθηκών με πολιτικές που συνδέονται
άμεσα με τα διαρθρωτικά ταμεία, σε 8 Ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία,
Ελλάδα, Βέλγιο, Φινλανδία, Νορβηγία, Ρουμανία και Λετονία.)

Το έργο e-MOPOLI φιλοδοξεί να αναδείξει τις δυνατότητες της
ηλεκτροκινητικότητας στους ενδιαφερόμενους φορείς και να
υποστηρίξει τη δημόσια διοίκηση στο σχεδιασμό ολοκληρωμέ-
νων και αποτελεσματικών πολιτικών προώθησής της. Ειδικότερα,
το έργο e-MOPOLI στοχεύει στην ανάπτυξη λύσεων που θα ενι-
σχύσουν τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, τη διάδοση εναλ-
λακτικών καυσίμων για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα από τα ιδιωτικά και δημόσια μέσα μετακίνησης και τις
εμπορευματικές μεταφορές, καθώς και την προώθηση καινοτό-
μων λύσεων για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτροκίνη-
των οχημάτων και τη ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας για την κινητικότητα. 

Ερευνητικο Εργο 
για την Ηλεκτροκινητικοτητα

e-MOPOLI - Electro MObility as driver to support POLicy Instruments 
for sustainable mobility
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Επιμέρους στόχοι του έργου είναι:
• Η δημιουργία δικτύου από ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε

εταίρο με στόχο την ενίσχυση και διάδοση της γνώσης για την
ηλεκτροκινητικότητα και τα εναλλακτικά καύσιμα

• H ανάπτυξη εννέα διαφορετικών Σχεδίων Δράσης για την ενί-
σχυση της ηλεκτροκινητικότητας με έμφαση σε θέματα, όπως
η ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε υποδομές ηλεκτροκίνη-
σης, πολιτικές που ευνοούν τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης και
των εναλλακτικών καυσίμων για πολίτες, συστήματα μαζικής
μεταφοράς, αλλά και εξειδικευμένους στόλους οχημάτων

• Η διαμόρφωση συστάσεων για την ευνόηση και ανάπτυξη της
ηλεκτροκινητικότητας στις περιοχές των Εταίρων του e-MOPOLI.

Για την επίτευξη των στόχων, βασικός πυλώνας του έργου είναι
η αναζήτηση καλών πρακτικών βιώσιμης κινητικότητας και ηλε-
κτροκινητικότητας έχοντας ως γνώμονα τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής στο αστικό περιβάλλον καθώς και τη διαμόρφωση
συστάσεων με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης σε βα-
σικούς τομείς. Για τον σκοπό αυτό, οι εταίροι πραγματοποιούν συ-
ναντήσεις και επισκέψεις πεδίου, με στόχο την ανταλλαγή
γνώσεων, καλών πρακτικών, απόψεων και πολιτικών στον τομέα
της ηλεκτροκίνησης και των εναλλακτικών καυσίμων. 

Η Επιστημονική Υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο
της συμμετοχής της ως Εταίρος στο έργο e-MOPOLI, αφορά στη
διερεύνηση και διάδοση λύσεων και πολιτικών ηλεκτροκινητι-
κότητας που σχετίζονται με τον Άξονα Προτεραιότητας “06 - Βελ-
τίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον της
Αναπτυξιακής Στρατηγικής της Περιφέρειας Αττικής για την Προ-
γραμματική Περίοδο 2014-2020”.

Αρχικά πραγματοποιείται αναλυτική αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης ηλεκτροκινητικότητας στην Περιφέρεια μέσω του
εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού SWOT analysis για να απο-
τυπωθούν τα δυνατά σημεία, τα αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και
οι απειλές που υπάρχουν. Με την ολοκλήρωση του έργου η Πε-
ριφέρεια Αττικής θα έχει δημιουργήσει ένα πλήρες Σχέδιο Δράσης
για την ενίσχυση της ηλεκτροκινητικότητας. Κάθε δράση θα πε-
ριλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες: Τίτλος, Υπόβαθρο, Επι-
μέρους στόχοι, Εργασίες, Εμπλεκόμενοι φορείς, Χρονοδιάγραμμα,
Ενδεικτικό κόστος, Ενδεικτικές πηγές χρηματοδότησης, Αναμε-
νόμενα οφέλη. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο περιλαμβάνονται στον
παρακάτω σύνδεσμο: https://www.interregeurope.eu/e-mopoli/
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