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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 28 Ιουνίου 2019

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η ανταλλαγή Καλών Πρακτικών μεταξύ των εταίρων ενός έργου είναι εξαιρετικό εργαλείο
για την άμεση και εποικοδομητική ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και ιδεών σε ευρωπαϊκό
επίπεδο. Ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε μια παρόμοια κατάσταση σε άλλη χώρα, τα
μαθήματα και οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή της πρακτικής, τα
αποτελέσματα που επέφερε και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την υλοποίηση είναι
ορισμένες σημαντικές πτυχές που προσθέτουν αξία στη διαδικασία.
Στο πλαίσιο του έργου INNOTRANS “Enhancing transport innovation capacity of regions”,
αναγνωρίστηκαν, αναλύθηκαν, περιγράφηκαν και διαχύθηκαν δέκα (10) Καλές Πρακτικές
χρήση καινοτομίας που εφαρμόζονται στον τομέα των μεταφορών τόσο σε περιφερειακό
επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας όσο και σε εθνικό επίπεδο.
Ο Πίνακας 1 που ακολουθεί παρουσιάζει συνοπτικά το περιεχόμενο της κάθε Καλής
Πρακτικής, την γεωγραφική κλίμακα εφαρμογής της καθώς και την διαθέσιμη πηγή για
άντληση περισσότερων πληροφοριών.
Πίνακας 1

Αναγνώριση Καλών Πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο στην Ελλάδα
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Όνομα

Τύπος Καλής
Πρακτικής

Περιγραφή

OK!Thess

Δομή ή
υπηρεσία
διευκόλυνσης
καινοτομίας

Προ-θερμοκοιτίδα για την υποστήριξη δυνητικών
νεοφυών επιχειρήσεων

Γεωγραφική
Κλίμακα
Μητροπολιτικό

επίπεδο
πόλης
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3

ITS Hellas

AccessLab

4 THESi by Parkpal

5

One Stop Liaison
Office

Δομή ή
υπηρεσία
διευκόλυνσης
καινοτομίας

ΜΚΟ εθνικής εμβέλειας για την προώθηση των Ευφυών
Συστημάτων στις Μεταφορές (ITS) και σχετικών
πρωτοβουλιών πολιτικής

Εθνικό
επίπεδο

Καινοτόμο
Νεοφυής επιχείρηση (Start-up) που ειδικεύεται στη
σύστημα
χαρτογράφηση της προσβασιμότητας και στην παροχή
τεχνολογίας ή
των σχετικών πληροφοριών
διαχείρισης(mgt)

Εθνικό
επίπεδο

Καινοτόμο
σύστημα
τεχνολογίας ή
διαχείρισης(mgt)

Επίπεδο
πόλης

Δομή ή
υπηρεσία
διευκόλυνσης
καινοτομίας

Ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμευσης για τη
διαχείριση και χρέωση στάθμευσης παρά την οδό

Υπηρεσία «μίας στάσης» της Περιφέρειας Κεντρικής
Περιφερειακό
Μακεδονίας για τη διευκόλυνση της καινοτομίας και της
επίπεδο
επιχειρηματικότητας

Mobithess6 Thessaloniki’s Urban
Mobility Center

Καινοτόμο
Ιστοσελίδα που αναπτύχθηκε από κοινού μέσω της
σύστημα
κοινής προσπάθειας και συνεργασίας βασικών τοπικών
τεχνολογίας ή εμπλεκόμενων μερών για την παροχή πληροφοριών για
διαχείρισης(mgt)
την κυκλοφορία, τη βιώσιμη κινητικότητα, κ.λπ.

Επίπεδο
πόλης

7

iQ Taxi

Καινοτόμο
Πλήρως αυτοματοποιημένη πλατφόρμα διαχείρισης
σύστημα
στόλου ταξί που συνδέει σε πραγματικό χρόνο τον οδηγό
τεχνολογίας ή
με τον επιβάτη
διαχείρισης(mgt)

Επίπεδο
πόλης

Hermes-V

Καινοτόμο
Λογισμικό που παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
σύστημα
σχετικά με τη διαχείριση και απόδοση του στόλου -->
τεχνολογίας ή
εφαρμογή σε απορριμματοφόρα δημοτικά οχήματα
διαχείρισης(mgt)

Επίπεδο
πόλης
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Easybike

1 AUTh’s spin-offs:
0 emisia, exothermia

Καινοτόμο
σύστημα
τεχνολογίας ή
διαχείρισης(mgt)
Καινοτόμο
σύστημα
τεχνολογίας ή
διαχείρισης(mgt)
& ΑΠΘ:
διευκόλυνση
καινοτομίας

Αποτελεσματικό ελληνικό σύστημα κοινοχρησίας
ποδηλάτων (bike-sharing)

Επίπεδο
πόλης

Τεχνοβλαστοί (spin-offs) που ειδικεύονται στον
υπολογισμό του αποτυπώματος άνθρακα, στη
μοντελοποίηση των εκπομπών, στην μετεπεξεργασία των
καυσαερίων, κλπ.

Επίπεδο
πόλης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις δημοσιευμένες Καλές Πρακτικές:
https://www.interregeurope.eu/innotrans/

Σημείωση
Το έργο INNOTRANS είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του προγράμματος
διαπεριφερειακής συνεργασίας Interreg Europe. Στόχος του έργου είναι η κατάρτιση Σχεδίου
Δράσης με συγκεκριμένες προτάσεις δράσεων προς υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο χρονικός
προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Εταίροι του έργου
Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
Πόλη της Πράγας (Τσεχική Δημοκρατία)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
Περιοχή Αμπρούτζο (Ιταλία)
Οργανισμός Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ρουμανία)

