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Αγαπητέ Αναγνώστη,
Το έργο SEGMENT είναι ένα συχρηµατοδοτούµενο έργο, στο πλαίσιο των έργων Intelligent-Energy-Europe στο οποίο δοκιµάζονται
τεχνικές τµηµατοποίησης των µετακινούµενων, και γίνεται προσπάθεια για να πείσουν τους µετακινούµενους να υιοθετήσουν πιο
βιώσιµα µέσα µετακινήσεων. Τα αποτελέσµατα δείχνουν τις µεγάλες δυνατότητες της κατάτµησης και τις µεγάλες δυνατότητες
εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 Σκοπός του έργου

Το SEGMENT στόχευε στο να µεγιστοποιήσει τον αντίκτυπο των εκστρατειών µέσω της
χρήσης των δύο τεχνικών κατάτµησης:

Στοχεύοντας σε άτοµα «σε στιγµές που αλλάζει η ζωή τους», π.χ. όταν αλλάζουν
σπίτι, όταν ξεκινάνε µία νέα δουλειά, όταν πηγαίνουν στο πανεπιστήµιο.

1.

Οµαδοποίηση αυτών των ατόµων (µέσω λεπτοµερών ερευνών) σε σχετικά
οµοιογενείς οµάδες (όσον αφορά τη στάση και τη συµπεριφορά του ταξιδιού) και
στη συνέχεια την εκπόνηση των εκστρατειών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση
αυτών των οµάδων-στόχων (τµήµατα).

2.

Στο SEGMENT συµµετείχαν 6 πόλεις εταίροι, κάθε µία εκτέλεσε 3 καµπάνιες -

αυτές ήταν: του London Borough του Hounslow (συντονιστής), Almada (PT), Gdynia

(PL), Μόναχο (GE), Σόφια (BG) και Ουτρέχτη (NL) – συν την Αθήνα, ως
πόλη-παρατηρητής.

Τεχνογνωσία-µεταφορά: Η Ουτρέχτη, το Μόναχο και το Λονδίνο-Hounslow

οργάνωσαν εντατικά προγράµµατα εκµάθησης, µε ανταλλαγή των υπαλλήλων και
επίσκεψη στην πόλη-εταίρο, στα οποία το προσωπικό των άλλων πόλεων καθώς και
επισκέπτες από EPOMM χώρες έµαθαν για τις καµπάνιες στις πόλεις υποδοχής.

Εκπαίδευση: Κάθε πόλη οργάνωσε εθνικές ηµερίδες στις οποίες το έργο, η

µεθοδολογία και τα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν, συζητήθηκαν και διαδόθηκαν
περαιτέρω.

Τυποποίηση: Όλες οι πόλεις χρησιµοποίησαν την ίδια µεθοδολογία για την κατάτµηση

και την αξιολόγηση, όλες εφάρµοσαν το εργαλείο MaxEva και δηµοσίευσαν τα
αποτελέσµατά τους και στο MaxEva και στο Eltis – στις οποίες έκαναν την πρώτη τους
εµφάνιση τα ευρωπαϊκά προγράµµατα.

Στο έργο SEGMENT, το Πανεπιστήµιο του Aberdeen, έκανε την ανάλυση και την εκτίµηση,
το EPOMM ανέλαβε την ευθύνη για τη διάδοση του έργου στην Ευρώπη.

 

 «Στιγµές αλλαγής ζωής» - καµπάνιες ενηµέρωσης

Σε «στιγµές αλλαγής ζωής», οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν τις συνήθειες µετακίνησής
τους, και συνεπώς είναι και πιο πιθανό να εξετάσουν άλλους τρόπους µεταφοράς. Οι έξι
συµµετέχοντες πόλεις του έργου SEGMENT ήταν αρκετά δηµιουργικές και εντόπισαν µία
ποικιλία από τέτοιες καταστάσεις αλλαγής ζωής.

Στον παρακάτω σύνδεσµο, µπορείτε να δείτε αναλυτικά τις περιγραφές των καµπάνιων και
µια αναλυτική περιγραφή της κάθε καµπάνιας, και των αποτελεσµάτων τους. Eltis

Νέοι κάτοικοι (Άλµαδα, Μόναχο, Ουτρέχτη)

Στο Μόναχο όλοι οι νέοι κάτοικοι λαµβάνουν αναλυτικές πληροφορίες µετακίνησης και
συστάσεις – συν κουπόνια και εισιτήρια για να δοκιµάσουν τα ΜΜΜ, µέσα από ένα πακέτο
υποδοχής στην πόλη που λαµβάνουν µέσω ταχυδροµείου. Το Μόναχο βελτίωσε αυτό το
πακέτο βασιζόµενο στα αποτελέσµατα της κατάτµησης: και η Άλµαδα και η Ουτρέχτη
πήραν το εξαιρετικό παράδειγµα από το Μόναχο και εισήγαγαν για πρώτη φορά στη χώρα
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τους, µία νέα καµπάνια για τους κατοίκους. Είναι σηµαντικό, η πόλη να έχει πρόσβαση στα
δεδοµένα των νέων κατοίκων, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό σε κάθε πόλη- και ήταν ο
βασικός λόγος για την µη δυνατότητα µεταφοράς αυτής της καλής πρακτικής και σε άλλες
χώρες.

Μετανάστες (Μόναχο)

Το Μόναχο ανέπτυξε ένα ειδικό πακέτο για τους µετανάστες που υποβάλλουν αίτηση για
άδεια παραµονής. Οι πληροφορίες µετακίνησης είναι ενσωµατωµένες στο µάθηµα τους για
την ξένη γλώσσα –που είναι υποχρεωτικά για κάθε νέο εισερχόµενο κάτοικο, έτσι τους
βοηθάει να αισθάνονται οικεία και τους παρέχει πρακτικά παραδείγµατα, µέσα από τα
προγράµµατα για την εκµάθηση της γλώσσας.

Νέοι φοιτητές και µαθητές (Άλµαδα, Gdynia, Μόναχο, Ουτρέχτη, Σόφια)

Η Άλµαδα εντόπισε τους πρωτοετείς φοιτητές στην περίοδο των εγγραφών στο
πανεπιστήµιο – έστησαν ένα περίπτερο πληροφοριών για τη µετακίνηση παρέχοντας
ατοµικές πληροφορίες για τις µετακινήσεις τους στην πόλη. Οι άλλες πόλεις εντόπισαν
γονείς και παιδιά – είτε όταν τα παιδιά ξεκινούσαν το σχολείο: µε πακέτα πληροφοριών
(Ουτρέχτη) – ή όταν τα παιδιά πήγαιναν από το δηµοτικό στο γυµνάσιο (Μόναχο), ή µε
πολύ γνώριµες καµπάνιες, που ήδη ‘έτρεχαν’ αλλά δεν ήταν γνωστές στην πόλη τους, όπως
την καµπάνια “walking bus” ή “walk once a week” (Gdynia, Σόφια).

Νέοι εργαζόµενοι (Gdynia, Λονδίνο, Ουτρέχτη)

Η Gdynia εντόπισε εργαζόµενους και επικεντρώθηκε στην προώθηση της ποδηλασίας.
Είχαν µία ειδική “παράλληλη καµπάνια” η οποία στόχευε σε αυτούς που αποκαλούσαν
“πιθανοί νέοι χρήστες Αυτοκινήτου” – άτοµα που σκέφτονταν να αγοράσουν αυτοκίνητο. Η
Ουτρέχτη, επιπλέον, ανέπτυξε µία ήδη υλοποιούµενη καµπάνια για να χρησιµοποιούν οι
δηµότες το ποδήλατο δύο φορές την εβδοµάδα – η καµπάνια τώρα παρέχει προσωπικές
συµβουλές για τις µετακινήσεις και προωθεί τη χρήση των e-ποδηλάτων (τα οποία έχουν
ένα πολύ υψηλό µερίδιο της αγοράς στην Ολλανδία –παρακαλώ δείτε την τελευταία
e-ενηµέρωση). Το Λονδίνο εφαρµόζει µία ευρεία ποικιλία µέτρων: οικο-οδήγηση, µία πύλη
για τις δηµόσιες µεταφορές, eco-driving, a public transport portal, e-car-pool και ‘cycle chic’.

Όταν πηγαίνεις σε ένα κέντρο υγείας (Gdynia, Λονδίνο)

Για τους περισσότερους ανθρώπους, είναι µία τελείως καινούρια εµπειρία να παίρνουν
συµβουλές µετακίνησης από ένα κέντρο υγείας. Για τις πόλεις, σήµαινε να αναπτύξουν νέες
συνεργασίες και εταίρους στις δράσεις τους, µέσα από τους σκοπούς του έργου. Η Gdynia
επικεντρώθηκε στους νέους γονείς που πηγαίνουν στα κέντρα υγείας µε τα παιδιά τους: εκεί
τους παρείχαν ένα περιοδικό για τη µετακίνηση και αφίσες της καµπάνιας που
προωθούσαν το περπάτηµα και την ποδηλασία. Το Λονδίνο επικεντρώθηκε στους
παχύσαρκους ανθρώπους που έχουν καθιστικό τρόπο ζωής: ασθενείς είχαν εντοπισθεί από
τους Γενικούς Γιατρούς (general practitioners) και τους προσφέρθηκε πρόγραµµα
εκπαίδευσης ποδηλάτου µαζί µε δοκιµές ποδηλάτου.

 

 Τµηµατοποίηση: µέθοδος, όρια, πλεονεκτήµατα

Click to enlage

Πριν και µετά από κάθε καµπάνια γινόταν µία έρευνα. Η έρευνα περιελάµβανε
ερωτηµατολόγια που συγκέντρωναν δεδοµένα για τη συµπεριφορά και τη νοοτροπία όσον
αφορά τις µετακινήσεις. Μία παραγοντική ανάλυση οδήγησε σε έναν διαχωρισµό σε 8
τµήµατα, από τα οποία τα 5 ήταν ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, τα 3 µη-ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.
Τα τµήµατα κυµαίνονται, για παράδειγµα, από “Αφοσιωµένοι Οδηγοί” (σχεδόν αδύνατο να
αλλάξουν) σε ∆υσαρεστηµένος Οδηγούς (είχαν βαρεθεί αρκετά µε το οδήγηµα, αλλά χωρίς
υποκειµενική εναλλακτική) σε “Χωρίς Αυτοκίνητο από Επιλογή” (δεν είχαν αυτοκίνητο και
ήταν χαρούµενοι γι’ αυτό). Εδώ το παράδειγµα ανάλυσης από το Λονδίνο. Τα τµήµατα,
βέβαια, κυµαίνονταν σε µέγεθος από οµάδα-στόχο σε οµάδα-στόχο και από πόλη σε πόλη.
Οι πόλεις µε αυτό τον τρόπο έµαθαν πολλά για τις οµάδες-στόχο τους έτσι µπορούσαν να
αποφασίσουν σε ποια τµήµατα ήθελαν να απευθυνθούν και ποιος θα ήταν ο καλύτερος
τρόπος. Σαν µικρό παράδειγµα: Η Gdynia αποφάσισε να στραφεί στο τµήµα των
“µελλοντικών χρηστών-ιδιοκτητών αυτοκινήτου” (άτοµα που σχεδίαζαν να αγοράσουν
αυτοκίνητο) – καθώς το θεωρούσαν σηµαντικό να τους πείσουν να διατηρήσουν τον τωρινό,
πιο βιώσιµο τρόπο που χρησιµοποιούν για τις µετακινήσεις τους.

Το SEGMENT απέδειξε ότι αυτά τα τµήµατα είναι κοινά και εφαρµόσιµα σε όλη την
Ευρώπη. Τα ποσοστά από την κατάτµηση ποικίλουν από χώρα σε χώρα σε σχέση µε την
αξία που δίνουν οι άνθρωποι στην κοινωνική θέση, στα έξοδα, στο χρόνο, στο περιβάλλον,
στους κοινωνικούς κανόνες κτλ. Η κατάτµηση ήταν µία πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιµη
εξάσκηση για όλους τους εταίρους του έργου SEGMENT, αλλά θεωρείται υπερβολική η
προσπάθεια που καταβλήθηκε στην καµπάνια, ειδικά αν η καµπάνια είναι σχετικά µικρή.
Ωστόσο, σαν αποτέλεσµα του µεγάλου όγκου δεδοµένων που συλλέχθηκε, το SEGMENT
αναγνώρισε ένα σετ βαθµονοµηµένων και δοκιµασµένων ερωτήσεων (και ένα διαδικτυακό
εργαλείο για την ανάλυση των δεδοµένων) για να αποκαλύπτουν τα σχετικά ποσοστά σε
κάθε πόλη (δες παρακάτω το ερωτηµατολόγιο µε τις «Βασικές Ερωτήσεις- golden
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questions»).

 

 Πρότυπο Αξιολόγησης

Όλες οι πόλεις χρησιµοποίησαν την ίδια µέθοδο αξιολόγησης, εµπλέκοντας και τις οµάδες
ελέγχου της έρευνας µετά την υλοποίηση της καµπάνιας – δες την έκθεση του SEGMENT
για την αξιολόγηση. Κάθε περίπτωση µπορεί να βρεθεί επίσης στη βάση δεδοµένων
MaxEva: ακολούθησε το σύνδεσµο “Benchmark” του µενού και επέλεξε «SEGMENT» ως
κωδικό. Πάτησε “search” και θα µπορείς να ταξινοµήσεις όλα τα 19 παραδείγµατα
SEGMENT σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό, το µέγεθος της οµάδας-στόχο και τη µείωση
του CO2 (διοξείδιο του άνθρακα).

Περιορισµοί Αξιολόγησης

Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι οµάδες ελέγχου δεν ήταν ένα καλό µέγεθος για σύγκριση µε
την οµάδα-στόχο ή τα µεγέθη δείγµατος στην οµάδα ελέγχου ήταν πολύ µικρά. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, τα δεδοµένα αξιολόγησης µειώθηκαν σε µία πιο απλή πριν/µετά µέθοδο. Η
προσπάθεια και το κόστος για την αξιολόγηση ήταν συχνά πολύ µεγάλα σε σχέση µε την
καµπάνια. Βελτιώσεις τουMaxEva

Όπως ανέφεραν οι εταίροι του έργου SEGMENT υπήρξαν κάποια προβλήµατα στη χρήση
του MaxEva, έτσι η EPOMM εφάρµοσε αρκετές βελτιώσεις:

Εισαγωγή ενός εγχειριδίου

Περισσότερες προκαθορισµένες τιµές (για παράδειγµα το µήκος ταξιδιού ή πληρότητας
των αυτοκινήτων)

Εκκαθάριση κάποιων µικρόλαθών

Καλύτερη πλοήγηση, καλύτερη εξήγηση

Σας προσκαλούµε να χρησιµοποιήσετε τη βάση δεδοµένων MaxEva για τις αξιολογήσεις
σας. Ο εταίρος µας, το ολλανδικό κέντρο γνώσης για τις µεταφορές και την κυκλοφορία,
έχει µεταφέρει τη δική τους εθνική βάση δεδοµένων του έργου στο MaxEva (δείτε αυτό το
newsflash).

 

 Συµπεράσµατα του έργου

Source: www.sxc.hu

Εντοπίζοντας τους ανθρώπους σε στιγµές που αλλάζουν τη ζωή τους είναι ένας
αποτελεσµατικός τρόπος για την κατάτµηση. Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός αυτών
των ευκαιριών αλλαγής ζωής, ώστε να εφαρµοστεί αποτελεσµατικά MMΜ-καµπάνια.
Ενώ µερικά µπορεί να είναι κοινά σε µια χώρα, εξακολουθούν να είναι τελείως άγνωστα
σε µία άλλη.

Τµηµατοποίηση της οµάδας στόχου σε διαφορετικά συµπεριφορικά τµήµατα οδήγησε
σε δηµιουργικότητα, σε νέα µηνύµατα µάρκετινγκ και πιο εστιασµένες-
τµηµατοποιηµένες εκστρατείες. Αυτά τα συµπεριφορικά τµήµατα είναι κοινά και
εφαρµόσιµα σε όλη την Ευρώπη.

Η ανάλυση των δεδοµένων του SEGMENT, δείχνει µεγαλύτερη αλλαγή προς βιώσιµους
τρόπους µετακινήσεων σε τοµείς που στοχεύει ειδικά η εκάστοτε καµπάνια. Μηνύµατα
σχετικά µε τα οφέλη για την υγεία που προσφέρουν οι βιώσιµες µετακινήσεις, τα οφέλη
του «ποιοτικού χρόνου» από το περπάτηµα και τα οφέλη της εικόνας του κάθε ατόµου
από την ποδηλασία, φαινόταν να έχει το µεγαλύτερο αντίκτυπο

Τυποποιηµένες µέθοδοι έρευνας, ερωτηµατολόγια και η ανάλυση είναι ένα µεγάλο
πλεονέκτηµα, αλλά πρέπει να έχουν ικανοποιητικό µέγεθος και κόστος σε σχέση µε το
έργο της διαχείρισης της µετακίνησης.

Μόλις τα δεδοµένα από ένα MM-έργο συλλεχθούν και οµαδοποιηθούν σωστά, η
τυποποιηµένη επεξεργασία των δεδοµένων στο MaxEva κάνει τα αποτελέσµατα
γρήγορα διαθέσιµα και συγκρίσιµα.

Το SEGMENT έχει αναπτύξει έναν τυποποιηµένο τρόπο κατάτµησης στα έργα
διαχείρισης της µετακίνησης. Με τη βοήθεια του εγγράφου “Χρυσές Ερωτήσεις ” , η
κατάτµηση µπορεί να γίνει µε σχετικά µικρή προσπάθεια. Οι Χρυσές Ερωτήσεις θα
είναι διαθέσιµα, στην ιστοσελίδα του SEGMENT και στο κοµµάτι “εργαλεία” των
ιστοσελίδων του EPOMM και του Eltis.

 

 Πηγές
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 Επισκόπηση των πόρων στην ιστοσελίδα του SEGMENT
All SEGMENT υποθέσεις στο Eltis σε µορφή pdf

 

 Upcoming events

SUTP 2013 – SUSTAINABLE URBAN & TRANSPORT PLANNING International

Conference

16-17 May 2013 – Belgrade, Serbia
http://www.eea.europa.eu/events

ECOMM 2013

29. - 31. May 2013 in Gävle, Sweden
Registration page here.
Download programme here.
Check hotels and map here.
http://ecomm2013.eu

For more events, please visit the EPOMM Calendar.
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