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Τι συμβαίνει στις περιοχές εφαρμογής του
SmartMove;
Μετά την επιτυχία της πρώτης καμπάνιας ενεργού συμβουλευτικής κινητικότητας (ΚΕΣΚ) που

υλοποιήθηκε στο Waldviertel της Αυστρίας, το έργο SmartMove θα εφαρμόσει την έννοια της ΚΕΣΚ σε

άλλες περιαστικές περιοχές της Ευρώπης. Αρχικά, καμπάνιες (ΚΕΣΚ) θα εφαρμοστούν σε 8 περιοχές, οι

οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του έργου.

Almada, Πορτογαλία

Η ΚΕΣΚ στην Αλμάδα εφαρμόζεται κατά μήκος μιας τροφοδοτικής λεωφορειακής γραμμής.

Επιπρόσθετα, διενεργείται μελέτη ώστε να αναγνωριστούν οι καλύτερες συνδέσεις λεωφορειακών

γραμμών με το τραμ και τον σταθμό των τρένων. Προτάσεις βελτιώσεων θα παρασχεθούν στον
πάροχο των λεωφορειακών γραμμών.

Burgos, Ισπανία

Η καμπάνια (ΚΕΣΚ) στο Burgos εστιάζει σε επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές περιφερειακά της

πόλης. Στοχεύει σε εργαζομένους και φοιτητές και προωθεί την χρήση κοινών ποδηλάτων ως

τροφοδοτικό σύστημα για τις λεωφορειακές γραμμές. Η ΚΕΣΚ αξιοποιεί τα κοινωνικά δίκτυα και τις

εφαρμογές κινητών τηλεφώνων. Πρόσθετες ενέργειες περιλαμβάνουν εκπαίδευση πεζών, ποδηλατών
και επιβατών λεωφορείων, εστιάζοντας στους ηλικιωμένους και τους εργαζομένους.

Κρακοβία, Πολωνία

Η ΚΕΣΚ της Κρακοβίας καλύπτει περιοχή περιφερειακά της πόλης, όπου δημιουργήθηκε νέα γραμμή
τραμ, με τον αριθμό επιβατών της να είναι κατώτερος του αναμενομένου. Επίσης, θα βελτιωθεί

τροφοδοτικό σύστημα βασισμένο σε λεωφορεία και ποδήλατα.

www.smartmove-project.eu

Συγχρηματοδοτούμενο από το
Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Kreis Euskirchen, Γερμανία
Στόχος της ΚΕΣΚ είναι η προώθηση του TaxiBusPlus, μιας καινοτόμου υπηρεσίας που φέρνει επιβάτες
στις κύριες λεωφορειακές γραμμές. Η καμπάνια συνοδεύεται από δράσεις εκπαίδευσης ηλικιωμένων

επιβατών, ελέγχους κινητικότητας για την απομάκρυνση εμποδίων για πεζούς, έρευνες

ερωτηματολογίου και συναντήσεις εργασίας, ώστε να αναγνωριστούν προβλήματα ηλικιωμένων
επιβατών και επιβατών με αναπηρία.

Λαγκαδάς, Ελλάδα
Η ΚΕΣΚ που εφαρμόζεται στον Λαγκαδά υλοποιείται με ενημερωτικές δράσεις και τη χρήση των μέσων

κοινωνικής δικτύωσης. Πρόσθετες δράσεις περιλαμβάνουν αξιολογήσεις πολιτών, εκπαίδευση για
ηλικιωμένους και νέους επιβάτες καθώς και συναντήσεις εργασίας ώστε να αναγνωριστούν

προβλήματα κινητικότητας.

Oberlausitz-Niederschlesien, Γερμανία
Η ΚΕΣΚ στην περιοχή εστιάζει στην προώθηση μιας λεωφορειακής γραμμής και στη συλλογή
δεδομένων για τη βελτίωση της υπηρεσίας.

Waldviertel - Wachau, Αυστρία
Ακολουθώντας την επιτυχημένη ΚΕΣΚ που ολοκληρώθηκε το 2011, νέες δράσεις εστιάζουν σε δύο

επιλεγμένες λεωφορειακές γραμμές. Η καμπάνια προωθεί ατομικά τροφοδοτικά συστήματα,

εστιάζοντας στη χρήση ποδηλάτων (συμβατικών και ηλεκτρικών).

Wittenberg, Γερμανία
Η ΚΕΣΚ στην περιοχή συνοδεύεται από επιδείξεις τροφοδοτικών συστημάτων ανταποκρινόμενων στη
ζήτηση, με λεωφορεία και ταξί.

Συγχρηματοδοτούμενο από το
Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για
την Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του φυλλαδίου βαρύνει τους
συντάκτες. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις
απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Executive Agency for Small and MediumSized Enterprises (EASME) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνες για τη
χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο φυλλάδιο.

