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Για το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου ευθύνονται αποκλειστικά οι δημιουργοί του. Το 
περιεχόμενο δεν αντικατοπτρίζει απαραίτητα και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε ο 

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI) ούτε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε χρήση των στοιχείων που αναφέρονται στο παρόν φυλλάδιο.    

Για περισσότερες πληροφορίες περί του προγράμματος 
PRO-E-BIKE βλέπε το: www.pro-e-bike.org

Συντονιστής του προγράµµατος:
Ινστιτούτο Ενέργειας Hrvoje Požar

Matko Perović
mperovic@eihp.hr 

www.pro-e-bike.org

∆ιάρκεια του Προγράµµατος: 1 Απριλίου 2013 – 31 Μαρτίου 2016 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
                                                              

Ινστιτούτο Ενέργειας Hrvoje Požar (EIHP), Κροατία

Ινστιτούτο Ερευνών και Τεχνικής Ανάπτυξης στον τοµέα 
συσκευασίας, µεταφοράς και επιµελητείας (ITENE), Ισπανία  

Poliedra – Κέντρο Γνώσης και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης του 
Τεχνικού Πανεπιστηµίου του Μιλάνο, Ιταλία 

Mobycon BV, Ολλανδία

Οργανισµός Ενέργειας της Ανατολικής Σουηδίας (ESEA), Σουηδία 

Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Ποδηλατιστών (ECF), Βέλγιο 

Οργανισµός Ανάπτυξης Sinergija, Σλοβενία

Occam, Πορτογαλία

Ποδήλατα Lombardo, Ιταλία

Ινστιτούτο Superior Técnico (IST), Πορτογαλία

Προώθηση ηλεκτρικών ποδηλάτων και 
σκούτερ για διανομή αγαθών και μεταφορά 

επιβατών στα αστικά κέντρα. 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ευφυής 
Ενέργεια στην Ευρώπη”

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Ζάνταρ, Κροατία

Βαλένθια, Ισπανία

Μοτάλα, Σουηδία

Heerhugowaard, Ολλανδία

Γένοβα, Ιταλία

Μόραβσκε Τόπλιτσε, Σλοβενία

Λισαβόνα, Πορτογαλία

Τόρες Βέντρας, Πορτογαλία

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κροατία – Κροατικά Ταχυδροµεία, CityEX, DHL και Rubelj Grill

Ισπανία – SD LOGISTICA,...

Σουηδία – Υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας στο σπίτι σε δήµους  
       Ydre, Kinda, Atvidaberg και Aleris

Ολλανδία - DHL, STRUIN και PUURLand

Ιταλία - TNT Global Expres S.p.A., EcoBike Courier, Grafica KC και 
  Cibi e Libri

Σλοβενία - Kratochwill, SENPO, T-lotus και 3LAN

Πορτογαλία - Chronopost, JETexpres, Asas nas Rodas και 
            Restaurantes Madureira



PILOT 
CITIES

Έρευνα και ανάλυση της τεχνολογίας των Ε-ποδηλάτων (πιλοτικές 
εταιρείες)

Ενίσχυση της κατανόησης και οικοδόμηση εμπιστοσύνης των 
ομάδων-στόχων στην  τεχνολογία των Ε-ποδηλάτων

Διοργάνωση Ημερών Ενημέρωσης στις πιλοτικές πόλεις με στόχο την 
προώθηση των Ε-ποδηλάτων

Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη της αγοράς

Δημιουργία πλατφόρμας για παραγωγούς, διανομείς και ενδεχόμενους 
χρήστες των Ε- ποδηλάτων 

Περιεκτική εθνική και διεθνής εξάπλωση 

Συνεργασία με άλλα προγράμματα της ΕΕ που έχουν παρόμοιους 
στόχους 

Με το πρόγραμμα PRO-E-BIKE προωθούνται τα ηλεκτρικά 
ποδήλατα και τα ηλεκτρικά σκούτερ (κοινή ονομασία: Ε-ποδήλατα) 
για διανομή αγαθών και μεταφορά επιβατών στα ευρωπαϊκά αστικά 
κέντρα. Οι κύριες ομάδες-στόχοι είναι οι εταιρείες διανομής ή 
εταιρείες που διανέμουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (π.χ. 
φαστ φουντ, υγειονομικές υπηρεσίες...) και η δημόσια διοίκηση στις 
πιλοτικές πόλεις.

 

Αντικατάσταση των κανονικά κινούμενων οχημάτων μέσα από τις 
ομάδες-στόχους με τα Ε-ποδήλατα

Αποδοχή των Ε-ποδηλάτων στην αγορά

Δημιουργία πολιτικών με τις οποίες ενθαρρύνεται η ευρύτερη χρήση 
των Ε-ποδηλάτων στις Αστικές Συγκοινωνίες

 
Με τη χρήση των εν λόγω και των ενεργητικά αποδοτικών 
οχημάτων, οι ομάδες-στόχοι θα παρουσιάσουν την εναλλακτική 
λύση στα οχήματα που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα και θα 
αποτελέσουν παράδειγμα του νέου μοντέλου αστικής κινητικότητας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ 

ΕΚΒΑΣΕΙΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Καθορισμός των παραδειγμάτων της καλύτερης πρακτικής

Περισσότερες επενδύσεις στα Ε-ποδήλατα και σκούτερ και η χρήση 
των Ε-ποδηλάτων και σκούτερ (Ε-ποδηλάτων) για διανομή αγαθών και 
υπηρεσιών σε 25 εταιρείες διανομής ή δημόσιες διοικήσεις

Δημιουργία πολιτικών με τη μορφή σχεδίων δράσης και στρατηγικών 
με τις οποίες τα Ε-ποδήλατα εντάσσονται σε στρατηγικές αστικών 
μεταφορών των οχτώ πιλοτικών Πόλεων

Εργαλεία προσομοίωσης επιχειρήσεων μέσα από τη χρήση των 
Ε-ποδηλάτων από εταιρείες και δημόσιους φορείς. Τα εν λόγω 
εργαλεία θα δώσουν τη δυνατότητα σε ενδεχόμενους χρήστες να 
αξιολογήσουν τις δαπάνες και τα οφέλη από την εισαγωγή των 
Ε-ποδηλάτων στις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες. Τα εργαλεία 
αυτά θα παρουσιαστούν σε εταιρείες διανομής στις χώρες που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα         
 
Επιχειρηματικά μοντέλα για Ε-ποδήλατα (μεταφορά επιβατών, αγαθών 
και η μεικτή μεταφορά)
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