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Ο ορισµός της ∆ιαχείρισης
Κινητικότητας
Στο πλαίσιο του ΜΑΧ χρησιµοποιείται ο παρακάτω
ορισµός της ∆ιαχείρισης Κινητικότητας (∆Κ).

•

µπορείτε να λάβετε εξατοµικευµένες συµβουλές
ταξιδιού έτσι ώστε να καταλάβετε που και πώς
µπορείτε να περιορίσετε τη χρήση του
αυτοκινήτου σας.

•

Ο εργοδότης σας µπορεί να πληρώσει τα
εισιτήρια σας για να σας ενθαρρύνει να µην πάτε
στη δουλειά µε το αυτοκίνητο.

•

Στην κατοικία σας µπορείτε να βρείτε υπηρεσίες
carsharing (κοινή χρήση οχηµάτων) διαθέσιµες

Η ∆ιαχείριση Κινητικότητας (∆Κ) βασίζεται στην
προαγωγή αειφόρων µεταφορών και στη διαχείριση
της ζήτησης για χρήση ιδιωτικών αυτοκινήτων µέσω
της αλλαγής της στάσης και της συµπεριφοράς των
µετακινουµένων. Στον πυρήνα της ∆ιαχείρισης
Κινητικότητας εντάσσονται τα «ήπια» µέτρα όπως η
παροχή πληροφόρησης και η επικοινωνία, η
οργάνωση υπηρεσιών και ο συντονισµός των
δραστηριοτήτων διάφορων συνεργατών. Τα «ήπια»

στο δρόµο έξω από το σπίτι σας.
•

Στο σχολείο των παιδιών σας µπορείτε να βρείτε
ένα πρόγραµµα κινητικότητας που βασίζεται
στην οργάνωση ασφαλούς διαδροµής των
παιδιών στο σχολείο.

µέτρα συχνά επαυξάνουν την αποτελεσµατικότητα
των «σκληρών» µέτρων στα πλαίσια των αστικών
συγκοινωνιών (π.χ. νέες γραµµές του τραµ, νέοι
δρόµοι και νέες λωρίδες για ποδήλατα). Τα µέτρα
∆ιαχείρισης Κινητικότητας (σε σύγκριση µε τα
«σκληρά» µέτρα) δεν απαιτούν κατ’ ανάγκη
σηµαντικές οικονοµικές επενδύσεις και µπορούν να
έχουν µια υψηλή αναλογία οφέλους - κόστους.

•

Στην περίπτωση µετακινήσεων αναψυχής µε τις
αστικές συγκοινωνίες θα έχετε τη δυνατότητα
χρήσης υπηρεσιών συµβούλων παρεχόµενων
από το τοπικό κέντρο κινητικότητας.

•

Οι άδειες οικοδοµής µπορούν να σχετίζονται µε
κάποιες απαιτήσεις έτσι ώστε να περιοριστεί η
επίδραση της κινητικότητας από την ανάπτυξη
νέων κτηρίων π.χ. η δηµιουργία ενός
προγράµµατος κινητικότητας για υπαλλήλους,
επισκέπτες και για τη µεταφορά εµπορευµάτων
γύρω από το κτήριο ή τον περιορισµό των
χώρων στάθµευσης που διατίθενται.

Συνήθως

τα

µέτρα

∆Κ

δεν

λαµβάνονται

µεµονωµένα, αντίθετα εφαρµόζονται ως πακέτα
µέτρων, δηλαδή εκστρατείες πληροφόρησης σε
συνδυασµό µε την υποδοµή, την πολιτική τιµών ή
τις ρυθµιστικές διατάξεις.
Για να δοθεί καλύτερα µια πρώτη εικόνα του τι
σηµαίνει στην πράξη η εφαρµογή της
∆ιαχείρισης Κινητικότητας σε µια πόλη:

Οριοθέτηση – τα όρια της ∆Κ
•

Θα δείτε εκστρατείες και µέτρα προώθησης για
Ενώ

το περπάτηµα, τη χρήση του ποδηλάτου και των
δηµοσίων συγκοινωνιών.

τα

παραπάνω

στοιχεία

αρκούν

για

τη

διευκρίνηση του ορισµού της ∆Κ, η εµβάθυνση της
έννοιας της ∆Κ δηµιουργεί ορισµένα ερωτήµατα.
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•

Έτσι, η κοινοπραξία MAX προσφέρει κάποια
καθοδήγηση ως προς την οριοθέτηση της ∆Κ.
•

Η ∆Κ προσανατολίζεται προς την ζήτηση –

πλαίσιο του κυκλοφοριακού σχεδιασµού και του

αντί της προσφοράς. Αυτό σηµαίνει ότι η

σχεδιασµού µεταφορών. Τα σχέδια µεταφορών
είναι µέρος της ∆Κ όταν εστιάζονται σε έναν
χώρο, όπως τα σχέδια µετακίνησης στη δουλειά
ή στο σχολείο. Ο επίσηµος όρος που
διαµορφώθηκε στα πλαίσια του έργου
Momentum
είναι
σχέδιο
κινητικότητας.

κατασκευή
καινούργιων
γραµµών
τραµ,
καινούργιων ποδηλατοδρόµων, καινούργιων
δρόµων κ.ά. δεν θεωρείται ∆Κ, επειδή όλα αυτά
αποτελούν µέτρα που εστιάζονται στην
προσφορά.
Αυτό
αντικατοπτρίζεται
παραδείγµατος χάριν στις πολιτικές της
Ολλανδίας και της Σουηδίας, όπου σε πολλές
περιπτώσεις είναι υποχρεωτικό να αναλυθούν
πρώτα οι προοπτικές ∆Κ πριν χορηγηθεί η άδεια
µέτρων προσανατολισµένων στην προσφορά,
όπως
η
κατασκευή
δρόµων.
Επίσης
αντικατοπτρίζεται και στο γεγονός ότι στις ΗΠΑ
και σε ορισµένες άλλες χώρες η ∆Κ αναφέρεται
ως ∆ιαχείριση Ζήτησης Μετακινήσεων (∆ΖΜ).
•

Λωρίδες που προορίζονται για οχήµατα υψηλής
πληρότητας, χρέωση για την οδήγηση σε
δρόµους µε κυκλοφοριακή συµφόρηση, η
διαχείριση χώρων στάθµευσης και οι χρεώσεις
για την χρήση των δρόµων, αν και είναι τυπικά
µέτρα εστιασµένα στη ζήτηση, δεν αποτελούν
∆Κ, αλλά µπορούν να γίνουν µέτρα υποστήριξης
της ∆Κ. Επειδή η διαχείριση χώρων στάθµευσης
αποτελεί συχνά το κύριο στοιχείο της ∆Κ
εστιασµένης στους συγκεκριµένους χώρους, η
διαχείριση χώρων στάθµευσης ως µέρος του

Τα
µέτρα
υποδοµής
µπορούν
να
συµπληρώνουν την ∆Κ. Σε πολλές χώρες η

πακέτου µέτρων ∆Κ θεωρείται αναπόσπαστο
κοµµάτι της ∆Κ.

∆Κ θεωρείται ως δραστηριότητα εστιασµένη σε
συγκεκριµένους χώρους – που συνδέονται µε τη
γένεση µετακινήσεων όπως οι εταιρίες, τα

•

σχολεία ή τα τουριστικά θέρετρα. Σε χώρους,
όπως τα νοσοκοµεία ή τα επιχειρηµατικά πάρκα,
ένα πακέτο εφαρµοσµένων µέτρων ∆Κ µπορεί
να καλύπτει την υποδοµή (χώρους στάθµευσης
ποδηλάτων, στάσεις του τραµ, χώρους
στάθµευσης αυτοκινήτων, υπηρεσίες πυκνών
δροµολόγιων λεωφορείων – τυπικά στοιχεία
προσφοράς). Αυτά θεωρούνται µέτρα υποδοµής
(αλλά όχι ∆Κ).
•

Τα σχέδια αειφόρων αστικών µεταφορών
δεν αποτελούν ∆Κ, αλλά θα πρέπει να
περιέχουν τη ∆Κ. Η ∆Κ δεν καλύπτει όλο το

στοιχεία

πόλη, περιοχή, ακόµη και χώρα, όπως
συστήµατα carsharing, car pooling, κέντρα
καινούργια

της

διαχείρισης

κυκλοφορίας

που

αποσκοπούν να επηρεάσουν τη ζήτηση ή να
αλλάξουν τη συµπεριφορά των µετακινουµένων,
και ιδίως όταν καθιστούν τη χρήση εναλλακτικών
µέσων µεταφοράς σε σχέση µε τα αυτοκίνητα
ελκυστικότερη, είτε µε πληροφόρηση για την
πραγµατική ώρα αναχώρησης τρένων στα
κινητά τηλέφωνα είτε στο ∆ιαδίκτυο, είτε σε
πινακίδες µεταβλητών µηνυµάτων ή µέσα από
συστήµατα πλοήγησης, θεωρούνται ∆Κ.

Η ∆Κ δεν περιορίζεται αναγκαστικά σε έναν
χώρο. Λύσεις εφαρµοσµένες σε µια ολόκληρη

κινητικότητας,

Η διαχείριση ενός συστήµατος κυκλοφορίας
δεν θεωρείται µέρος της ∆Κ. Παρ’ όλα αυτά

•

πακέτα

πληροφόρησης για τους κατοίκους, εκστρατείες
πληροφόρησης,
ενοποίηση
περισσότερων
υπηρεσιών σε ένα σύστηµα µιας µοναδικής
χρέωσης, θεωρούνται επίσης ∆Κ.

Η ταξιδιωτική ενηµέρωση, η εκπαίδευση
στον τοµέα της κινητικότητας, το µάρκετινγκ
αειφόρων µέτρων, θεωρούνται στοιχεία της
∆Κ. Ορισµένοι θεωρητικοί της ∆Κ θεωρούν ότι
τα

µέτρα

αυτά

αποτελούν

µια

ξεχωριστή

κατηγορία. Στην πράξη όµως είναι σχεδόν
αδύνατον να διακρίνουµε τα όριά τους.
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•

Η
∆Κ
περιλαµβάνει
τη
µεταφορά
εµπορευµάτων, εφόσον εστιάζεται σε έναν

Ορισµός µέτρων ∆Κ

συγκεκριµένο χώρο και τα µέτρα που σχετίζονται
µε τα εµπορεύµατα είναι µέρος του σχεδίου

Η ∆Κ αποτελείται από ένα ευρύ φάσµα µέτρων,
όπως εξηγήθηκε στο προηγούµενο τµήµα του
κειµένου. Με το παρόν έγγραφο προσπαθούµε να
δηµιουργήσουµε έναν πλήρη κατάλογο και να
κατηγοριοποιήσουµε αυτά τα µέτρα. Αρχικά
παρουσιάζεται µια σύντοµη λίστα µέτρων ∆Κ. Στη
συνέχεια, εφόσον απαιτείται, προσδιορίζονται πιο
λεπτοµερώς.
Ο
κατάλογος
βασίζεται
σε

κινητικότητας που περιλαµβάνει και τους
επιβάτες. Σε κάθε περίπτωση περιλαµβάνει
πάντα τη µεταφορά των αποσκευών των
επιβατών.
Εάν
όµως
οι
παραπάνω
προϋποθέσεις δεν ισχύουν, η οργάνωση
µεταφοράς εµπορευµάτων θεωρείται αντικείµενο
της εφοδιαστικής επιστήµης για την οποία ήδη
υπάρχει ένας τοµέας µεγάλης εξειδίκευσης.
•

προηγούµενες µελέτες της Ε.Ε. πάνω στη
∆ιαχείριση Κινητικότητας µε παραποµπές σε µια
µελέτη από τις ΗΠΑ (Meyer, 1999), «Εργαλεία για
Μέτρα ∆ιαχείρισης Κινητικότητας σε Εταιρίες»
(www.mobilitymanagement.be), καθώς και στην
Εγκυκλοπαίδεια TDM του Ινστιτούτου Πολιτικής
Μεταφορών της Victoria (www.vtpi.org).

∆ιάφορες νοµοθετικές ρυθµίσεις, οικονοµικά
κίνητρα και αντικίνητρα είναι µέρη της ∆Κ, αν
υποστηρίζουν σθεναρά συγκεκριµένα µέτρα ∆Κ
που εµπίπτουν εντός της οριοθέτησης της
έννοιας όπως αναλύθηκε παραπάνω.

Ο κατάλογος είναι ένα κείµενο εργασίας το οποίο θα
συζητηθεί και θα εγκριθεί από το Συµβούλιο
EPOMM. Καθώς η ∆Κ είναι µια έννοια η οποία
συνεχώς προσαρµόζεται και αναπτύσσεται, ο
ορισµός της δεν θεωρείται πλήρης και ενδέχεται να
αλλάξει.

Ο ανοιχτός χαρακτήρας της
έννοιας
Ο παρών ορισµός της έννοιας αποτελεί ένα
έγγραφο εργασίας το οποίο πρέπει να συζητηθεί και
να επικυρωθεί από το Συµβούλιο του EPOMM.
Εφόσον η ∆Κ είναι µια έννοια προσαρµοζόµενη και
αναπτυσσόµενη, ο ορισµός της δεν µπορεί να
θεωρηθεί πλήρης αλλά είναι ανοιχτός σε αλλαγές.

Μέτρα πληροφόρησης
Είναι µέτρα που συναρτώνται κυρίως από τη ζήτηση
των ταξιδιωτών και προσφέρουν στον (δυνητικό)
ταξιδιώτη πληροφορίες και συµβουλές δια µέσου
πολλών διαθέσιµων µέσων, όπως π.χ.:

Η κοινοπραξία MAX πάντως συστήνει τη χρήση
αυτού του ορισµού σε εργασίες σχετικές µε τη ∆Κ.

•

Η υπηρεσία πληροφόρησης και ταξιδιωτικών
συµβουλών του τοπικού Κέντρου Κινητικότητας.

•

Ταξιδιωτικές πληροφορίες που παρέχονται µε
διάφορες τεχνολογίες, πριν και κατά τη διάρκεια
του ταξιδιού.

•
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Το µάρκετινγκ αειφόρων µέσων µεταφοράς χάρη
σε διαφηµίσεις και άλλες τεχνικές του µάρκετινγκ
όπως φυλλάδια που διανέµονται στα σπίτια.

συµπεριφοράς για καινούργιους κατοίκους που
εφαρµόστηκε στο Μόναχο.

Μέτρα προώθησης
Αυτή η κατηγορία µέτρων επικεντρώνεται στην
ενθάρρυνση
της
εθελοντικής
αλλαγής
συµπεριφοράς µέσω της ευαισθητοποίησης των
ατόµων,
προάγοντας
εναλλακτικές
µορφές
µετακίνησης σε σχέση µε τα αυτοκίνητα και
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό
σηµαίνει ότι αυτή η σειρά µέτρων δεν προσφέρει
πρόσθετες εναλλακτικές λύσεις στα ιδιωτικά

Μέτρα οργάνωσης και
συντονισµού
Όπως φαίνεται από το όνοµά της, η κατηγορία αυτή
αφορά την παροχή, οργάνωση και συντονισµό
διάφορων
ειδών
υπηρεσιών
∆ιαχείρισης
Κινητικότητας σε µια συγκεκριµένη περιοχή, στα
πλαίσια εναλλακτικών µορφών µετακίνησης σε

αυτοκίνητα, αλλά στοχεύει στη βελτίωση της
ενηµέρωσης των ατόµων και την ενθάρρυνση
χρήσης ήδη υπαρχόντων εναλλακτικών λύσεων. Τα
µέτρα περιλαµβάνουν:

σχέση µε την ατοµική χρήση του αυτοκινήτου.

•

•

Εξατοµικευµένη

Υποστήριξη

Μετακινήσεων

(ΕΥΜ) που βοηθά τους ταξιδιώτες να
διερευνήσουν πώς µπορούν να περιορίσουν τη
χρήση του αυτοκινήτου αναφορικά µε τα
προσωπικά πρότυπα µετακινήσεων.
•

∆ιαφηµιστικές

εκστρατείες

και

άλλα

•

είδη

Τοπικές υπηρεσίες carsharing (και ευέλικτης
ενοικίασης ποδηλάτων). Στο πλαίσιο αυτών των
υπηρεσιών παρέχεται εναλλακτική λύση στην
κατοχή οχήµατος ιδιωτικής χρήσεως (ή
ποδηλάτου) η οποία έγκειται στην ενοικίαση

προώθησης (π.χ. «Ευρωπαϊκή Ηµέρα Χωρίς
Αυτοκίνητο»)
που
ενθαρρύνουν
τους
ανθρώπους
να
περπατήσουν,
να
χρησιµοποιήσουν το ποδήλατο και/ή µέσα
µαζικής µεταφοράς (µερικές φορές συνδέεται µε
την προαγωγή υγείας).
•

Περιφερειακές ή τοπικές υπηρεσίες συντονισµού
µετακινήσεων των ατόµων που ταξιδεύουν στην
ίδια κατεύθυνση την ίδια χρονική περίοδο και
είναι διατεθειµένοι να κάνουν κοινή χρήση του
οχήµατος ενός εξ αυτών.

αυτοκινήτων ή άλλων οχηµάτων στην περιοχή.
Χάρη στην αρχική εγγραφή και συχνά επίσης
στην απαιτούµενη εγγραφή ως µέλους σε
κάποιο σύλλογο, τα συστήµατα carsharing

Στοχευµένη προώθηση εναλλακτικών µορφών

καθιστούν πολύ γρήγορη την πραγµατική
κράτηση και ενοικίαση η οποία γίνεται µέσω
∆ιαδικτύου και εξ αποστάσεως.

µεταφοράς και µείωση µετακινήσεων και
αλυσιδωτών µετακινήσεων. Αυτό µπορεί να
συµπεριλαµβάνει σχέδια φορέων µέσων µαζικής
µεταφοράς για παιδιά σχολικής ηλικίας ή την
παροχή σε όλα τα νοικοκυριά στην συγκεκριµένη
περιοχή διάφορων «βοηθηµάτων» (π.χ. τοπικών
ταξιδιωτικών
οδηγών,
τοπικών
οδηγών

•

Υπηρεσίες µαζικής µεταφοράς κατόπιν ζήτησης,
οι οποίες λέγονται συχνά και παρατράνσιτ, π.χ.
στη Γερµανία, Αυστρία και Ελβετία το
Anrufsammeltaxi, στην Ολλανδία το Treintaxi
(ταξί-τρένο).

καταστηµάτων), έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η
αλλαγή της συµπεριφοράς των µετακινουµένων.
Ορισµένα πραγµατικά παραδείγµατα είναι οι
εκστρατείες «στη δουλειά µε ποδήλατο» όπως
εφαρµόστηκαν σε µεγάλη κλίµακα στη ∆ανία,
Γερµανία (οι µετακινήσεις στη δουλειά µε το

Εκπαιδευτικά και Επιµορφωτικά
µέτρα

ποδήλατο: www.eltis.org) και στην Αυστρία ή το
πρόγραµµα
ενηµέρωσης
και
αλλαγής

Αυτή η κατηγορία αναφέρεται στην ενσωµάτωση της
∆Κ στην εκπαίδευση και στην επιµόρφωση των
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υπαλλήλων σε θέµατα σχετικά
Παραδείγµατα τέτοιων µέτρων είναι:
•

µε

τη

∆Κ.

για πεζούς, στάσεις τραµ, χώροι στάθµευσης
αυτοκινήτων,
συνεχή
εξυπηρέτηση
µε
λεωφορεία, εταιρικά λεωφορεία, ενίσχυση
υπηρεσιών λεωφορείων, συστήµατα park and

Εκπαίδευση π.χ. υπαλλήλων ξενοδοχείων ή
εµπορικών κέντρων έτσι ώστε να παρέχουν
στους πελάτες πληροφορίες πάνω στην
κινητικότητα.

•

Μαθήµατα

∆ιαχείρισης

Κινητικότητας

ride, και/ή συστήµατα Van Pools. Ο πλήρης
κατάλογος διατίθεται στο επόµενο τµήµα.

για

Τηλεπικοινωνίες και ευέλικτα
ωράρια

οµάδες-στόχους όπως υπαλλήλους του Κέντρου
Κινητικότητας ή συντονιστές κινητικότητας.
•

Εκπαίδευση στον τοµέα της κινητικότητας. Η
κινητικότητα
και
οι
τρόποι
διαχείρισης

Οι οργανώσεις και άλλα ιδρύµατα µπορούν να
λάβουν ορισµένα µέτρα για να περιορίσουν την
ανάγκη
µετακινήσεων,
υποκαθιστώντας
τις
µετακινήσεις µε συστήµατα τηλεπικοινωνίας και/ή
αναδιοργανώνοντας τις επαγγελµατικές πρακτικές.
Μερικά παραδείγµατα

κινητικότητας µε στόχο τον περιορισµό χρήσης
αυτοκινήτου, γίνεται µέρος του σχολικού
προγράµµατος σε σχολεία και άλλα ιδρύµατα.

•

Μέτρα εστιασµένα σε έναν
συγκεκριµένο χώρο

νοσοκοµεία για µια συγκεκριµένη διαδικασία.
Αυτό δοκιµάστηκε π.χ. στα Νοσοκοµεία Gelre
στην Ολλανδία.

Σε πολλές χώρες η ∆Κ περιλαµβάνει µέτρα που
εστιάζονται κυρίως σε συγκεκριµένους χώρους
όπου γεννώνται µετακινήσεις όπως
εταιρείες,
σχολεία, χώροι διοργάνωσης συναυλιών, αθλητικών
αγώνων και εκθέσεων, συµπλέγµατα διοικητικών
κέντρων, κέντρα ψυχαγωγίας κτλ. Σ’ αυτές τις
περιπτώσεις η ∆Κ στοχεύει στη διαχείριση του
τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι φτάνουν στους
χώρους αυτούς. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται

•

•

Ψώνια, δουλειά, κοινωνικές σχέσεις και
διεκπεραίωση άλλων δραστηριοτήτων µέσω
τηλεφώνου και ∆ιαδικτύου από το σπίτι, αντί των
µετακινήσεων σε ένα άλλο µέρος. Π.χ. στην
Ελλάδα το πιστοποιητικό γέννησης µπορεί να
ληφθεί ταχυδροµικώς µετά από τηλεφωνική
κλήση, ενώ πριν δέκα χρόνια χρειάζονταν µέχρι
τρεις µετακινήσεις σε ένα κεντρικό γραφείο των
Αθηνών για την ίδια διαδικασία.

Ένα σχολικό σχέδιο κινητικότητας είναι
παρόµοιο µε άλλες δραστηριότητες ∆Κ
εστιασµένες σε έναν συγκεκριµένο χώρο, µε την
εξαίρεση ότι συνήθως περιλαµβάνει σε
µεγαλύτερο βαθµό την εµπλοκή παιδιών και
•

γονιών / εργοδοτών και υπαλλήλων στον
σχεδιασµό και την εφαρµογή του.
•

Αλλαγή του αριθµού επισκέψεων πολιτών σε
διοικητικά κτήρια για µια συγκεκριµένη διοικητική
συναλλαγή όπως π.χ. η εγγραφή γέννησης, η
παραλαβή τίτλου ιδιοκτησίας σπιτιού.

πολλά µέτρα:
•

Αλλαγή του αριθµού επισκέψεων ασθενών σε

Αλλαγή ωραρίου µερικών υπηρεσιών έτσι ώστε
να περιοριστεί η επίδραση στην κυκλοφορία
κατά τις ώρες αιχµής µέσω της εφαρµογής
ευέλικτων ωραρίων εργασίας ή της µείωσης των
εργάσιµων ηµερών της εβδοµάδας. Στη δεύτερη
περίπτωση
οι
υπάλληλοι
δουλεύουν
περισσότερες ώρες για λιγότερες µέρες την

Υπηρεσίες και υποδοµές εστιασµένες στους
χώρους – επιλέγονται έτσι ώστε να είναι
κατάλληλες για τον χαρακτήρα του χώρου και
των ανθρώπων που ταξιδεύουν εκεί – όπως
χώροι στάθµευσης ποδηλάτων, τοπικές ανέσεις
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εβδοµάδα ή το µήνα, περιορίζοντας
συνολικό αριθµό µετακινήσεων.

•

τον

τεκµαρτού
εισοδήµατος
για
τον
χώρο
στάθµευσης που παρέχει η εταιρεία ως
προνόµιο σε είδος θα περιόριζε την
ελκυστικότητά του για τους υπαλλήλους και
µπορεί να τους αποθάρρυνε να έρχονται στη
δουλειά µε το αυτοκίνητο. Η µεγαλύτερη
φορολογική ελάφρυνση για τις δαπάνες
µετακινήσεων µε το τρένο απ΄ ότι για τις

∆ραστηριότητες υποστήριξης/
ενσωµάτωσης
Αν και τα µέτρα αυτά δεν µπορούν να εφαρµοσθούν
άµεσα στην διαχείριση κινητικότητας, µπορούν να
έχουν µεγάλο αντίκτυπο στην αποτελεσµατικότητα
της ∆Κ. Μπορούν να επηρεάσουν το κόστος
µετακινήσεων µε το αυτοκίνητο ή µε άλλα µέσα

µετακινήσεις µε το αυτοκίνητο, καθιστά το τρένο
πιο ελκυστικό.

µεταφοράς ή να καταστήσουν το περιβάλλον πιο
πρόσφορο στην εφαρµογή µέτρων ∆Κ. Αυτές οι
δραστηριότητες µπορούν να µη φαίνονται άµεσα
στον τελικό χρήστη, έχουν όµως µεγάλη σηµασία
για την ταξιδιωτική συµπεριφορά του. Για αυτούς
τους
λόγους
οι
ακόλουθες
θεωρούνται
δραστηριότητες υποστήριξης / ενσωµάτωσης.
•

∆ιαχείριση

χώρων

στάθµευσης

•

Σε µερικές χώρες υπάρχει παράδοση εξαίρεσης
των
δαπανών
χρήσης
µέσων
µαζικής
µεταφοράς από την φορολόγηση, εξαίρεσης
µεγαλύτερου µέρους του κόστους µετακινήσεων
µε βιώσιµα µέσα από τα µη-βιώσιµα µέσα
µεταφοράς ή της αλλαγής των χιλιοµετρικών
ορίων µετά από τα οποία το κόστος µπορεί να
εξαιρεθεί.

(τιµές,

πρόσβαση, περιορισµοί) για την µείωση της
προσφοράς χώρων στάθµευσης και/ή τον
έλεγχο της περιορισµένης προσφοράς, µε στόχο
την µείωση του αριθµού των ατόµων που
αποφασίζουν να µετακινηθούν σε έναν
συγκεκριµένο χώρο µε επιβατικό αυτοκίνητο ΙΧ.
•

Αλλαγές του φορολογικού συστήµατος έτσι ώστε
τα προνόµια που προσφέρει ο εργοδότης να
γίνουν περισσότερο ή λιγότερο ελκυστικά.
Παραδείγµατος χάριν η πληρωµή φόρου

•

Στεγαστικά

δάνεια

µε

χαµηλότερο

επιτόκιο

ανάλογα µε την τοποθεσία της κατοικίας, εφόσον
ο αγοραστής επιλέξει έναν τόπο όπου η
εξάρτησή του από τη χρήση αυτοκινήτων είναι
µικρότερη.

Στις περισσότερες χώρες πριν την υλοποίηση
οικοδοµικών έργων απαιτείται η εξασφάλιση των
απαραίτητων από τις αρχές αδειών. Σε µερικές
χώρες στη διαδικασία χορήγησης αδειών
προσδιορίζεται το χρονικό σηµείο, στο οποίο οι
αρχές µπορούν να εξαναγκάσουν / ενθαρρύνουν

•

Χρεώσεις

για

τη

χρήση

δρόµων

µε

κυκλοφοριακή συµφόρηση (για δρόµους που
προηγουµένως ήταν δωρεάν).
•

τον κατασκευαστή του κτηρίου να εφαρµόσει τα
µέτρα ∆Κ ή να απαιτήσουν την εκτέλεση τους.
Με άλλα λόγια, η άδεια οικοδόµησης µπορεί
µερικές φορές (ανάλογα µε τις νοµικές διατάξεις
και την πρακτική του κράτους-µέλους) να
συνδέεται µε κάποιες απαιτήσεις που βαρύνουν
τον κατασκευαστή, τον ιδιοκτήτη και/ή τον
µισθωτή, µε στόχο να περιορίσει την επίδραση

Παροχή ενοποιηµένων χρεώσεων – µερικά
παραδείγµατα:
o Ενοποιηµένες

χρεώσεις

για

διάφορα

µέσα µαζικής µεταφοράς σε µια περιοχή,
που περιλαµβάνουν λεωφορεία, τραµ,
µετρό κτλ. όλα µε ένα εισιτήριο
(φυσιολογικό σε πολλά µέρη στην Ε.Ε.,
αλλά ακόµα άγνωστο σε άλλα).

κινητικότητας στο νέο κτήριο, εφαρµόζοντας ένα
ή περισσότερα µέτρα της κατηγορίας «µέτρα ∆Κ
εστιασµένα σε συγκεκριµένους χώρους» .

o Το εισιτήριο για µια συναυλία, αθλητικό
αγώνα, έκθεση κτλ. ισχύει επίσης για τα
µέσα µαζικής µεταφοράς (µε βάση
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/κινητικότητας – ειδικά αν δουλεύουν σε έναν
συγκεκριµένο χώρο.

συµφωνίες κατόπιν διαπραγµατεύσεων
δηµοτικών αρχών, τοπικών φορέων
µαζικών µεταφορών και οργανωτών των
εκδηλώσεων).
•

Κάρτα / κόµιστρο πολλαπλών χρήσεων και
µέσων: µέλη συστηµάτων carsharing δικαιούνται
έκπτωση στα µέσα µαζικής µεταφοράς και
αντίστροφα – παρόµοιες εφαρµογές για το
παρατράνσιτ και τις υπηρεσίες ενοικίασης
ποδηλάτων (π.χ. το δηµόσιο σύστηµα
ποδηλάτων (OV-Fiets) στην Ολλανδία).

Λεπτοµερής περιγραφή
συγκεκριµένων µέτρων

Μέτρα προώθησης

Το
προηγούµενο
τµήµα
περιείχε
µια
κατηγοριοποίηση των µέτρων ∆Κ. Το παρόν τµήµα
εξηγεί λεπτοµερώς την παραπάνω σύντοµη
ερµηνεία όπου απαιτείται.

Εξατοµικευµένη

Υποστήριξη

Μετακινήσεων

(ΕΥΜ)
σηµαίνει
αναζήτηση
ατόµων
που
ενδιαφέρονται να αλλάξουν τη συµπεριφορά
µετακινήσεων τους. Η αναζήτηση µπορεί να γίνει σε
χώρους εργασίας, αν και συνήθως η τεχνική
χρησιµοποιείται σε ολόκληρες περιοχές µε
νοικοκυριά (ιδιαίτερα στην Αυστραλία µε το σύνθηµα
TravelSmart). Όλα τα νοικοκυριά της περιοχής
λαµβάνουν ένα γράµµα για την Εκστρατεία

Μέτρα πληροφόρησης
Το Κέντρο Κινητικότητας παρέχει πληροφορίες

Ενηµέρωσης σχετικά µε τις Μετακινήσεις που
ακολουθείται
από
τηλεφώνηµα.
Σε
όσους
ενδιαφέρονται, προσφέρεται ένα ευρύ φάσµα
βοηθηµάτων
συµπεριλαµβανόµενης
της
Εξατοµικευµένης Υποστήριξης Μετακινήσεων. Στο
πλαίσιο των δοκιµών σχετικά µε την ΕΥΜ, τα µέλη
του
ενδιαφερόµενου
νοικοκυριού
συνήθως
συµπληρώνουν ένα ηµερολόγιο των µετακινήσεών

και υπηρεσίες κινητικότητας, όπως πώληση
εισιτηρίων, συνήθως για µέσα µαζικής µεταφοράς
(λεωφορεία, µετρό, τραµ, τρένα), καθώς επίσης και
για άλλες υπηρεσίες και µορφές µετακίνησης (χώροι
στάθµευσης αυτοκινήτων, carsharing, car pooling).
Είναι ακόµη δυνατόν το Κέντρο Κινητικότητας να
ετοιµάζει σχέδια κινητικότητας για χώρους όπου
γεννώνται πολλές µετακινήσεις όπως σχολεία,
εταιρείες κτλ. Όταν το Κέντρο Κινητικότητας εδρεύει
σε µια µεγάλη εταιρεία, µπορεί να ονοµάζεται
γραφείο κινητικότητας.

τους στη διάρκεια µιας εβδοµάδας. Ύστερα το
συζητούν µε έναν σύµβουλο κινητικότητας για να
βρουν
τρόπους
αλλαγής
των
µοντέλων
µετακινήσεών τους, µε περισσότερο Car-Pooling, τη

Ο Σύµβουλος Κινητικότητας είναι ένα άτοµο που

χρήση ποδηλάτων, το περπάτηµα και τα µέσα
µαζικής µεταφοράς, αλυσίδες µετακινήσεων ή τη
χρήση τεχνολογίας πληροφορικής.

είτε
παρέχει
εξατοµικευµένες
ταξιδιωτικές
πληροφορίες (στις περιπτώσεις αυτές συνήθως
δουλεύει για ένα Κέντρο Κινητικότητας) ή ένα άτοµο
που διαµορφώνει σχέδια κινητικότητας. Στην
δεύτερη περίπτωση αποκαλούνται διαχειριστές
κινητικότητας
ή
συντονιστές
µετακινήσεων
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Μέτρα εστιασµένα σε έναν
συγκεκριµένο χώρο

Μέτρα οργάνωσης και
συντονισµού

Ένα
Car Pooling - όταν δυο ή περισσότερα άτοµα
ιδιωτικό
αυτοκίνητο
του
ενός
από
τους
συµµετέχοντες (στο Ηνωµένο Βασίλειο λέγεται
Carsharing).
Carsharing - όταν οι άνθρωποι πληρώνουν τη

επειδή

σχέδιο

από τα παρακάτω (ο κατάλογος δεν είναι πλήρης
αλλά ενδεικτικός):

µέσα από ένα φορέα χρησιµοποιώντας ένα επίσηµο
σύστηµα κράτησης (στο Ηνωµένο Βασίλειο λέγονται
Car Clubs και Car Pooling). Το Carsharing διαφέρει
αυτοκινήτων,

ένα

συνήθως από ένα ολόκληρο πακέτο µέτρων,
ιδιαίτερα όταν ο χώρος είναι πολύ µεγάλος. Το
σχέδιο κινητικότητας πρέπει να προσαρµόζεται στις
ανάγκες του συγκεκριµένου χώρου, και έτσι
συµπεριλαµβάνει ένα φάσµα µέτρων επιλεγµένων

ασχολείται επαγγελµατικά µε την δραστηριότητα
αυτή και επιπλέον τα αυτοκίνητα δεν βρίσκονται σε
ένα κεντρικό χώρο στάθµευσης, αλλά διατίθενται σε
διάφορα σηµεία της πόλης ή σε περισσότερες
πόλεις. Το Carsharing µπορεί επίσης να οργανωθεί

ενοικίαση

είναι

ενός µαγαζιού, µαθητών και δασκάλων ενός
σχολείου). Σε πολλές χώρες αποκαλείται σχέδιο
µετακινήσεων
ή
σχέδιο
περιορισµού
µετακινήσεων. Το σχέδιο κινητικότητας αποτελείται

χρήση του αυτοκινήτου µε την ώρα, ή την ηµέρα
κτλ., το αυτοκίνητο ανήκει σε µια εταιρεία που

την

Κινητικότητας

εστιασµένο σε έναν χώρο που στοχεύει στην
διαχείριση και αλλαγή των προτύπων µετακίνησης
των ατόµων που ταξιδεύουν προς και από αυτό το
χώρο (π.χ. υπαλλήλων µιας εταιρείας, πελατών

κάνουν την ίδια διαδροµή χρησιµοποιώντας το

από

Σχέδιο

•

είναι

δυνατόν να χρησιµοποιηθεί το αυτοκίνητο για µια
πολύ περιορισµένη περίοδο, δεν χρειάζονται
υπάλληλοι που φέρνουν το αυτοκίνητο στον πελάτη
και τα αυτοκίνητα διατίθενται σε πολλά σηµεία.

Προώθηση διάφορων µεθόδων µετακίνησης
στον συγκεκριµένο χώρο για τη ενηµέρωση του
κοινού
αναφορικά
µε
τις
διατιθέµενες
εναλλακτικές.

•

Van Pooling – όταν µια οµάδα υπαλλήλων της ίδιας
εταιρείας χρησιµοποιεί ένα minibus στη διαδροµή
προς και από τη δουλειά, µοιραζόµενη το κόστος
του οχήµατος και της λειτουργίας του. Μερικές
φορές αυτή η λύση επιδοτείται από τον εργοδότη.
Μπορεί επίσης να οργανώνεται από έναν τρίτο και
όχι από τους υπαλλήλους.

•

Πολυποίκιλη πληροφόρηση για τις δυνατότητες
πρόσβασης στον χώρο (πληροφορίες στο
∆ιαδίκτυο, σήµανση µονοπατιών για πεζούς
κτλ.).
Σύστηµα Car Pooling που επιτρέπει την επιλογή
ατόµων που µετακινούνται τακτικά στη
συγκεκριµένη διαδροµή για να µπορέσουν να
ταξιδεύουν µαζί.

•

Σύστηµα Carsharing µιας εταιρίας (π.χ. η
εταιρεία παρέχει εταιρικά αυτοκίνητα για
επαγγελµατική χρήση και µερικές φορές για
ιδιωτική χρήση µετά τις ώρες εργασίας).

•

Εγγύηση δυνατότητας µετακίνησης στο σπίτι,
έτσι ώστε οι άνθρωποι που χρησιµοποιούν το
σύστηµα Car Pool να µπορέσουν να φτάσουν
σπίτι τους σε περίπτωση που κάτι επείγον
συµβεί π.χ. αν τα παιδιά τους αρρωστήσουν.
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•

πάνε στη δουλειά πεζοί, τρέχοντας,
τροχοσανίδα, τροχοπέδιλα ή µε ποδήλατο.

Μειωµένος αριθµός εργάσιµων ηµερών στη
διάρκεια της εβδοµάδας (εργασία 9 ηµερών για
κάθε 10 µέρες, αλλά για περισσότερες ώρες την
ηµέρα)
ή
αλλαγή
ωραρίου
ή
ωρών
συναντήσεων, για να αποφεύγονται οι
µετακινήσεις στις ώρες αιχµής και/ή συντονισµός
µε το ωράριο των µέσων µαζικής µεταφοράς.

•

∆υνατότητα εργασίας από το σπίτι για ένα µέρος
του ωραρίου και παροχή βοήθειας στην
οργάνωση του συγκεκριµένου τρόπου εργασίας
ή διευκόλυνση αγορών από το σπίτι – έτσι ώστε
να αποφευχθεί η µετακίνηση στον συγκεκριµένο
χώρο.

•

Αναδιοργάνωση

και

εξορθολογισµός

Αναδιοργάνωση και εξορθολογισµός των
παραδόσεων αγαθών από εταιρείες και/ή

όπως

•

Παροχή εταιρικών ποδηλάτων.

•

∆ωρεάν υπηρεσία συντήρησης ποδηλάτων στον

•

Ασφαλείς ή και σύντοµες συνδέσεις µε λωρίδες
ποδηλάτων / µονοπάτια για πεζούς των κτηρίων
µε όλες τις εισόδους του χώρου.

•

Πληρωµή
ή
διαπραγµάτευση
µε
τους
εκτελεστικούς φορείς µαζικής µεταφοράς των
παρακάτω υπηρεσιών και βελτίωση των
υπαρχόντων:

στην δικαιοδοσία του δήµου ή ανοιχτά
µόνο στους χρήστες του οργανισµού µε
τον οποία συνδέονται).
o Αύξηση της συχνότητας των υπαρχόντων
υπηρεσιών.
o Καινούργιες υπηρεσίες που συνδέουν
τον συγκεκριµένο χώρο άµεσα µε τους
χώρους όπου ζουν πολλοί χρήστες.
o Μειωµένα εισιτήρια για τους χρήστες του
συγκεκριµένου χώρου.

αυτοκίνητο). Στόχος είναι η αλλαγή των µέσων
επαγγελµατικών
µετακινήσεων
και
ο
περιορισµός των κινήτρων µετακίνησης στη
δουλειά µε το αυτοκίνητο λόγω της δυνατότητας
να αποκοµίσει κάποιος επιπλέον χρήµατα.
διευκολύνσεων

Ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση για την αγορά
ποδηλάτων
και
άλλου
εξοπλισµού
µη
µηχανοκίνητων µέσων µεταφοράς.

τους κοντινούς οδικούς κόµβους ή κέντρα
park and ride (δηµόσια park and ride

Αλλαγή επιδοτήσεων στους υπαλλήλους για τη
χρήση των δικών τους οχηµάτων για

Παροχή

•

o Συνεχής
δροµολόγηση
λεωφορείων
ανάµεσα σε συγκεκριµένους χώρους και

επαγγελµατικούς σκοπούς µε στόχο την
προτίµηση οχηµάτων φιλικών προς το
περιβάλλον (π.χ. στην περίπτωση ταξιδιών
µεγάλων αποστάσεων πληρώνεται µόνο η
αντίστοιχη
δαπάνη
της
µεταφοράς
µε
σιδηρόδροµο ανεξάρτητα από το µέσο που
χρησιµοποιήθηκε και όχι µια χρέωση ανά
χιλιόµετρο, πιο υψηλές επιδοτήσεις ανά
χιλιόµετρο µετακίνησης µε ποδήλατο παρά µε

•

Ασφαλείς χώροι στάθµευσης ποδηλάτων.

των

προµηθευτές έτσι ώστε να περιοριστεί ο αριθµός
µεταφορών εµπορευµάτων προς και από τον
συγκεκριµένο χώρο.
•

•

χώρο, στην αρχή της σαιζόν.

επαγγελµατικών ταξιδιών και/ή αντικατάσταση
ορισµένων
επαγγελµατικών
ταξιδιών
µε
συναλλαγές µέσω τηλεπικοινωνιών για να
περιοριστεί ο αριθµός µετακινήσεων.
•

µε

o Παροχή εισιτηρίων για µετακίνηση στην
εργασία και µείωση τιµών εισιτηρίων σε
τακτικούς επιβάτες για τα µέσα µαζικής
µεταφοράς.

ντους,

o Παροχή προσωρινών εισιτηρίων έτσι
ώστε
τα
άτοµα
τα
οποία
δεν

αποδυτήρια, ντουλαπάκια, σίδερα, τσιµπίδες και
στεγνωτήρες µαλλιών για όσους επιλέξουν να
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χρησιµοποιούν κανονικά τα µέσα µαζικής
µεταφοράς να τα δοκιµάσουν για µια
εβδοµάδα ή ένα µήνα σε µειωµένη τιµή ή
δωρεάν.

•

Η χρήση αυτή είναι δυνατόν να περιορίζεται,
π.χ.
οι
υπάλληλοι
να
µπορούν
να
χρησιµοποιήσουν τον χώρο στάθµευσης για 4
στις 5 µέρες.

•

Πώληση εισιτηρίων για µέσα µαζικής µεταφοράς
στο συγκεκριµένο χώρο.

•

Οι καλύτεροι χώροι µπορούν να δεσµεύονται
π.χ. για χρήστες του συστήµατος Car Pool, για

•

Συστήµατα Van Pooling, όπου οι υπάλληλοι

να ενθαρρύνεται η κοινή χρήση ενός οχήµατος
στη διαδροµή προς και από τη δουλειά.

µετακινούνται σε οµάδες προς και από το
συγκεκριµένο χώρο µε λεωφορείο, ενδεχοµένως
επιδοτούµενο από την εταιρεία.
•

•

Παροχή κινήτρων (πληρωµή) στους υπαλλήλους
(ανά ηµέρα) για τη χρήση εναλλακτικών
µεθόδων µετακίνησης προς και από τη δουλειά
(συνήθως είναι δυνατόν µόνο σε περιπτώσεις
χώρων εργασίας).

•

Οι χώροι µπορεί να κατανέµονται µε βάση
κάποια κριτήρια π.χ. ιεραρχικά, τον χρόνο που
χρειάζεται κανείς να φτάσει στη δουλειά µε το
αυτοκίνητο σε σύγκριση µε τα µέσα µαζικής
µεταφοράς, των υποχρεώσεων που σχετίζονται
µε την οικογενειακή φροντίδα κτλ.

•

Η πρόσβαση µπορεί να περιορίζεται χρονικά
π.χ. ο χώρος στάθµευσης ενός εµπορικού
κέντρου µπορεί να παραµείνει κλειστός µέχρι τις
10 το πρωί για να αποφεύγεται η χρήση του.

•

Οι υπάλληλοι είναι δυνατόν να πληρώνονται για

Πρόσληψη ενός συµβούλου κινητικότητας και
οργάνωση
γραφείου
κινητικότητας
στον
συγκεκριµένο χώρο.

•

Παροχή διευκολύνσεων στον συγκεκριµένο
χώρο για να µειωθεί η ανάγκη αποµάκρυνσης
από τον χώρο κατά τα διαλείµµατα.

•

∆ιαχείριση χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων στο

να µην χρησιµοποιούν τον χώρο στάθµευσής
τους (parking cash-out).
Επιπλέον, αν ο χώρος στάθµευσης διαθέτει
περιορισµένο αριθµό θέσεων για τις οποίες η
ζήτηση είναι µεγάλη, ίσως είναι αναγκαία η

συγκεκριµένο χώρο (µερικές φορές σε
συνεργασία µε τις τοπικές αρχές επίσης έξω
από τον χώρο). Επιπλέον πληροφορίες θα
βρείτε παρακάτω.

συνεργασία µε τις τοπικές αρχές για τη διαχείριση
χώρων στάθµευσης στους δρόµους γύρω από τον
χώρο έτσι ώστε να αποφευχθεί η «χωρική
εξάπλωση» των σταθµευµένων οχηµάτων.

Η διαχείριση χώρων στάθµευσης είναι ένα

Στα σχολικά σχέδια κινητικότητας οι γονείς

σηµαντικό µέσο επίδρασης στον τρόπο µετακίνησης
ανθρώπων σε έναν συγκεκριµένο χώρο. Όταν η

µπορούν να υποστηρίζουν την εφαρµογή µέτρων,
π.χ. µε «πεζά λεωφορεία» όπου τα παιδιά
πηγαίνουν περπατώντας στο σχολείο υπό τη
φροντίδα µερικών γονιών. Επιπλέον η ανάπτυξη,
λειτουργία
και
ο
έλεγχος
του
σχεδίου
ενσωµατώνονται συχνά στο σχολικό πρόγραµµα.
Έτσι οι µαθητές και οι δάσκαλοι µαθαίνουν για
µέτρα εναλλακτικών µέσων µεταφοράς στο σχολείο,
εκπαιδεύονται
σε
θέµατα
κινητικότητας,

προσφορά χώρων στάθµευσης υπολείπεται της
ζήτησης, οι χώροι στάθµευσης στον χώρο µπορούν
να οργανώνονται ως εξής:
•

Όλοι ή συγκεκριµένοι χρήστες πρέπει να
πληρώνουν τη χρήση ανά ηµέρα, εβδοµάδα,
µήνα η χρόνο είτε µε σταθερή χρέωση ή µε
χρέωση µε βάση διάφορα κριτήρια (π.χ.
ανάλογα µε το εισόδηµα του υπαλλήλου, την
ποιότητα και την τοποθεσία της θέσης).

συνειδητοποιούνται
και
αναλαµβάνουν
δραστηριότητες προώθησης. Αυτά µπορούν να
περιλαµβάνουν:
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•

Παιχνίδια κινητικότητας που συνδυάζονται µε
έρευνες κινητικότητας, τα οποία µπορεί να έχουν
τη µορφή διαγωνισµού για την καλύτερη ιδέα
που θα σκεφτούν τα παιδιά.

•

Συµµετοχή των παιδιών στον εντοπισµό χώρων
γύρω από το σχολείο στους οποίους νιώθουν
πώς απειλούνται από την κυκλοφορία των
οχηµάτων
και παροχή βοήθειας για την
επεξεργασία
µέτρων
επίλυσης
των
προβληµάτων.

•

Εκπαιδευτικά
µαθήµατα
κινητικότητας
(συµπεριλαµβανόµενων των εκδροµών).

•

Εκπαίδευση στη χρήση ποδηλάτων.

•

Αποκλειστικές στάσεις οχηµάτων όπου τα παιδιά
κατεβαίνουν από το αυτοκίνητο όταν φτάνουν
στο σχολείο.

Κατάλογος συντοµογραφιών

•

Απαγόρευση στάθµευσης µπροστά στο σχολείο.

∆Κ (MM)

•

Οργάνωση συστήµατος Car Pool ή πεζών

ΕΥΜ (PTA)

λεωφορείων µε τα οποία τα παιδιά πηγαίνουν
στο σχολείο.
ΤΕ (TA)
∆ΖΜ (TDM)
ΠΕ (WP)

∆ιαχείριση Κινητικότητας (Mobility
Management)
Εξατοµικευµένη Υποστήριξη
Μετακίνησης (Personalised Travel
Assistance)
Ταξιδιωτική Ενηµέρωση (Travel
Awareness)
∆ιαχείριση Ζήτησης Μετακινήσεων
(Travel Demand Management)
Πακέτο Εργασίας (Work Package)
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