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Θέλεις να πάρεις μέρος?
Είναι πολύ απλό! 

Κατέβασε
την εφαρμογή MOTIVATE

Κέρδισε πόντους
Δείξε μας πως κινείσαι στην πόλη
σου, πες μας πόσο σε ικανοποιούν
οι υπάρχουσες υπηρεσίες μετακίνησης 
services και πόσο σημαντικά
είναι τα σχέδια βιώσιμης 
κινητικότητας στην πόλης σου 
για ΣΕΝΑ! 

Αξιοποίησε τους πόντους σου 
στο Παιχνίδι &
κέρδισε πραγματικά δώρα! 

Αρμόδιοι φορείς και ειδικοί σε θέματα κινητικότητας θα 
μελετήσουν τις προτάσεις σου με στόχο να γίνει η πόλη 
σου βιώσιμη και πιο φιλική για όλους τους πολίτες! 

Αυτό �ου χρειαζόμαστε είναι 
η συμμετοχή σου! 

     αν οι πόλεις γεμάτες κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβο και   
                                       ρύπανση φτιαγμένες για τα αυτοκίνητα, μετατρέπονταν σε πράσινες,                                               
   βιώσιμες πόλεις ειδικά σχεδιασμένες και φιλικές προς τους πολίτες;

   Πώς θα σου φαινόταν αν τα έργα που σχεδιάζονται για την πόλη σου   
   χωρίς εσένα έδιναν τη θέση τους σε διαδικασίες συμμετοχικού   
   σχεδιασμού όπου ΕΣΥ βάζεις τις προτεραιότητες;    
 
   Πώς θα σου φαινόταν αν αντί για γραφειοκρατικές, συχνά δαπανηρές  
   και γενικά ξεπερασμένες μελέτες είχαμε απλές, ολοκληρωμένες και  
   σύγχρονες διαδικασίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες  
   ανάγκες των πολιτών. 
     

Πώς θα σου φαινόταν αν ΕΣΥ γινόσουν  
η φωνή της πόλης σου?

Οι πόλεις της Μεσογείου αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς 
προορισμούς με επισκέπτες από όλο τον πλανήτη, γεγονός που οδηγεί 
συχνά  ως και σε 10σια αύξηση του πληθυσμού τους!!! 

Χρειαζόμαστε πόλεις όπου οι πολίτες έχουν φωνή! Θέλουμε να 
μπορείς να συμμετέχεις στη λήψη των αποφάσεων και να βοηθήσεις να 

κάνουμε τις πόλεις μας βιώσιμες!  

Γι’ αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε τη 
συμμετοχική πλατφόρμα MOTIVATE!

5 δημοφιλείς Μεσογειακοί προορισμοί χρησιμοποιούν αυτή την 
εφαρμογή και καλούν κατοίκους και επισκέπτες να συμμετέχουν και 
να πουν την γνώμη τους για τις μετακινήσεις στις πόλεις αυτές. 

Παίρνοντας μέρος, οι χρήστες κερδίζουν πόντους τους οποίους 
μπορούν είτε να εξαργυρώσουν στο παιχνίδι είτε να με πραγματικά 
δώρα στις πόλεις!

Πώς θα σου 
φαινόταν

Σε ενδιαφέρει;
Εάν είσαι μέλος κάποιας ομάδας ή φορέα που ενδιαφέρεται 
για τη βιώσιμη κινητικότητα και έχεις να μοιραστείς ιδέες και 
προτάσεις, επικοινώνησε είτε με τον Δήμο της πόλης σου – 
δες τελευταία σελίδα- είτε απευθείας με την ομάδα του 
project:  motivate@aegean-energy.gr.

Το MOTIVATE αποτελεί έργο του Ευρωπαϊκού 
προγράμματος Interreg MED, συγχρηματοδοτούμενο από το 
ΕΤΠΑ. Εντάσσεται στη θεματική κοινότητα «Αστικές 
μεταφορές» με συνολική διάρκεια 2,5 περίπου ετών. 

Στο εταιρικό σχήμα του MOTIVATE 
συμμετέχουν :
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