Θεσσαλονίκη, 21/05/2019

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του έργου
PE4Trans συνεχίζει τις συναντήσεις και τη δράση της.
Στην 1η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2018,
συνδιαμορφώθηκαν τα οράματα των συμμετεχόντων για τις βιώσιμες
μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη:
-

Ελεύθερη πόλη: ιστορικό κέντρο χωρίς αυτοκίνητο, πράσινο και φιλικό προς τις
οικογένειες

-

THESS-ALAS: αξιοποίηση της θάλασσας με βιώσιμη θαλάσσια συγκοινωνία

-

RE-THESS: ορθολογική χρήση της τεχνολογίας στις μεταφορές προς όφελος όλων των τομέων

-

Μια Πόλη που άρχιζε από «Π»: Θέλω να μένω στην πόλη μου!!: πόλη σε αμφίδρομη σχέση με τους
κατοίκους της, προσέχουμε την πόλη μας για να προσέξει και αυτή

-

Βιώσιμη πόλη με την ισότιμη συμμετοχή όλων των ανθρώπων: προσβασιμότητα, σχεδιασμός για ΟΛΟΥΣ

Πριν παρθούν αποφάσεις και τεθούν προτεραιότητες δράσεων προς το παραπάνω επιθυμητό μέλλον, είναι
πολύ σημαντικό να αναγνωριστούν οι συνήθειες των μετακινούμενων για διάφορους τύπους συχνών και μη
μετακινήσεων καθώς και τα κίνητρα/αξίες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά κινητικότητάς τους και τον
αντίκτυπο στο ανθρακικό αποτύπωμα. Ως εκ τούτου, η 2η συνάντηση επικεντρώθηκε στη συμμετοχική
διάγνωση των υφιστάμενων πρακτικών μετακίνησης στην πόλη.
Οι σημαντικότερες αξίες που αναγνωρίστηκαν ότι ενδιαφέρουν και κινητοποιούν τους πολίτες ήταν: η
ελευθερία, ο σεβασμός των αναγκών όλων όσον αφορά την ισότητα και την προσβασιμότητα των ατόμων με
αναπηρίες, η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια που συνδέεται με την προσωπική ευθύνη, η υγεία
και η εκπαίδευση / «κουλτούρα». Η συζήτηση για τις αξίες επέτρεψε στους συμμετέχοντες να διερευνήσουν
τη βαθιά σημασία τους και να προσδιορίσουν τις κοινές και επικαλυπτόμενες πτυχές που κάθε αξία
παρουσιάζει με τις υπόλοιπες.
Περαιτέρω επεξεργασία και συζήτηση κατά το πρόγραμμα της συνάντησης, οδήγησε στην από κοινού
αναγνώριση των βασικών προβλημάτων της περιοχής:
-

Καλλιέργεια παιδείας, κατάλληλη εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σχετικά με κάθε πτυχή της
καθημερινής ζωής και της κινητικότητας

-

Αναδιάρθρωση των μέσων μαζικής μεταφοράς με έμφαση στην καινοτομία και τα ευφυή συστήματα
μεταφορών (ITS). Επιπλέον, η γενική αναδιοργάνωση συζητήθηκε εκτενώς όσον αφορά την καθαριότητα, τη
συχνότητα, την προσβασιμότητα, την αξιοπιστία, τους νέους τρόπους μεταφοράς, τηv πολυτροπικότητα,
κ.λπ.

-

Υποδομές χαμηλής ποιότητας που είναι ανεπαρκείς και αποθαρρύνουν
τους πεζούς και τους ποδηλάτες από το να τις χρησιμοποιούν

-

Έλλειψη οργάνωσης, έλλειψη ολιστικού και ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού για το σύστημα
μεταφορών

Έμφαση δόθηκε, επίσης, στην ανάγκη υποστήριξης της ακαδημαϊκής έρευνας με στόχο την ενδυνάμωση και
τη δημιουργία ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών στην πόλη.
Συγκεκριμένα, στη 2η συνάντηση μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους συμμετέχοντες καθώς η διεξαγωγή
έγινε σε έναν όμορφο χώρο τέχνης με ενεργή έκθεση και στο τέλος, 10 υπογεγραμμένα πολλαπλά έργα μιας
καλλιτέχνιδος κληρώθηκαν μεταξύ των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/

Τέλος, έρευνα ερωτηματολογίου διεξάγεται στο πλαίσιο του έργου PE4Trans με στόχο τη συμμετοχική
διάγνωση των υφιστάμενων συμπεριφορών των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
Για συμμετοχή στην έρευνα: https://www.surveymonkey.com/r/grPE4Trans
Το ίδιο ερωτηματολόγιο θα απαντηθεί και στις άλλες 4 περιοχές του PE4Trans (Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία,
Γερμανία, Ισπανία).

Σημείωση
Το έργο PE4Trans 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 έτος ολοκλήρωσης το
2023.
Εταίροι του έργου
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο του Πόζναν, Ίδρυμα Πανεπιστημίου Adam Mickiewicz (Πολωνία)
Ένωση Δήμων Kalisz-Ostrow (Πολωνία)
Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα)
Πόλη του Βαγιαδολίδ (Ισπανία)
Επαρχία Grafschaft Bentheim (Γερμανία)

