
Το παρόν φυλλάδιο εκφράζει αποκλειστικά τις απόψεις του 
συγγραφέα και οι αρχές του προγράμματος Interreg Europe 
δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση της 
πληροφορίας που περιέχεται σε αυτό.
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Εμπλοκή φορέων και πολιτών στον 
βιώσιμο αστικό σχεδιασμό μέσα από 

στοχευμένες τεχνικές μάρκετινγκ

We care for each other,
we care for our space,

we become part
of mobility planning

www.interregeurope.eu/e-smartec

Εμπειρία
δικτύωσης

Τα προσόντα μας

Στροφή προς τη χρήση βιώσιμων
μέσων μεταφοράς

Η δουλειά μας

Τα αποτελέσματά μας

Ο σκοπός μας

Υποστήριξη του συν-σχεδιασμού 
αποτελεσματικών και επιτυχημένων 
σχεδίων κινητικότητας, με τη χρήση 

τεχνικών μάρκετινγκ 

Έξι Εργαλεία Πολιτικής διαρθρωτικών 
ταμείων που σχετίζονται με τη δημιουργία 

μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα

Τεχνικό υπόβαθρο 
στον βιώσιμο αστικό 

σχεδιασμό και στη 
διαχείριση 

κυκλοφορίας

Ακαδημαϊκή έρευνα 
στον τομέα της 

συγκοινωνιακής 
μηχανικής

Επαγγελματίες 
συγκοινωνιολόγοι

Γνώση
 πολιτικής

Συντονιστής Έργου

Μαρία Μορφουλάκη
ΕΚΕΤΑ Εθνικό Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

E-mail: e-smartec@certh.gr
Τηλ. +30 2 310 498 454 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας Έργου

Ivo Cré 
Polis Network 

E-mail: ICre@polisnetwork.eu
Τηλ.: +32 2 500 56 76

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και 
ακολουθείστε μας στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης

www.interregeurope.eu/e-smartec/ @e_smartec

e-smartec group e-smartec channel



Ενεργοποίηση φορέων και πολιτών 
προς τη λήψη αποφάσεων στον τομέα 
της κινητικότητας και την υποστήριξη 
μετάβασης από έναν τρόπο ζωής όπου 
κυριαρχεί το Ι.Χ. προς ένα νέο μοντέλο 
βιώσιμης κινητικότητας.

Βελτίωση της απόδοσης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος (ΠΕΠ), όσον αφορά 
στο όραμα μιας οικονομίας χαμηλών 
εκμπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω 
ενός βιώσιμου και ευρέως αποδεκτού 
σχεδιασμού για την κινητικότητα.

Ενίσχυση των ικανοτήτων των φορέων 
της Περιφέρειας και των Δήμων όσον 
αφορά στην υιοθέτηση και υλοποίηση 
καινοτόμων συμμετοχικών λύσεων για 
την αστική κινητικότητα

Διαμόρφωση και υλοποίηση μιας δια-
περιφερειακής συνεργασίας για την 
ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της 
ενσωμάτωσης τεχνικών μάρκετινγ στον 
βιώσιμο αστικό σχεδιασμό, με απώτερο 
στόχο τη δημιουργία στους πολίτες 
ενός συναισθήματος ‘ιδιοκτησίας’ των 
προτεινόμενων αποφάσεων.

Ενίσχυση του στρατηγικού σχεδιασμού 
για τη βιώσιμη κινητικότητα μέσω της 
παρότρυνσης φορέων και πολιτών να 
γίνουν ενεργά μέλη των συμβουλίων 
αποφάσεων της πόλης τους.

περιφέρεια κεντρικής μακεδονίας

Δύο από τις κύριες προτεραιότητες του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 
(ΠΕΠ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
είναι η προώθηση στρατηγικών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, και η 
διατήρηση και η προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και η προώθηση της αποδοτικότητας της 
χρήσης φυσικών πόρων.
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Η προσέγγισή μας

Μερικές από τις δράσεις που εμπεριέχονται στο 
ΠΕΠ αναφέρονται στην ενίσχυση των Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στην εισαγωγή 
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (π.χ. Κέντρο 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας), σε πεζοδρομήσεις 
και ποδηλατοδρόμους, και στην υλοποίηση  
εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την 
προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. 

Μέσα από τη συμμετοχή του στο έργο e-smartec, 
το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 
Μακεδονίας, εκ μέρους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας, αποσκοπεί στο να 
ενισχύσει τις παραπάνω δράσεις με καινοτόμες 
και αποτελεσματικές τεχνικές μάρκετινγκ. 

Τεχνικές που στοχεύουν στη δέσμευση ομάδων 
φορέων και πολιτών (π.χ. μαθητές) για την 
προώθηση και αποδοχή συγκεκριμένων 
μέτρων/δράσεων βιώσιμης κινητικότητας 
καθώς και τεχνικές που ενισχύουν τον συν-
σχεδιασμό των τοπικών Σχεδίων Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας και την εναρμόνισή τους 
με τον Περιφερειακό στρατηγικό σχεδιασμό, θα 
τεθούν στο επίκεντρο των δράσεων του έργου 
e-smartec, προκειμένου να διερευνηθεί η σωστή 
διαχείριση και εφαρμογή τους στην περιοχή.  

Φορείς από έξι γεωγραφικές 
περιφέρειες της Ευρώπης συνεργάζονται 

στο e-smartec, προσφέροντας και 
αποκομίζοντας γνώσεις και οφέλη.

2019 Project Living Lab

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με:

Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης
E-mail:  k.tertivanidis@rdfcm.gr
Χρυσάνθη Κισκίνη 
E-mail: c.kiskini@rdfcm.gr


