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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2 Δεκεμβρίου 2020 

ΤΟ ΕΡΓΟ INNOTRANS ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RECREATE:  

ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ 
 

1. Γενικές πληροφορίες  

Στις 13 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 5η Συνεδρίαση της Τοπικής 
Ομάδας Εμπλεκόμενων Μερών του έργου RECREATE με τίτλο «REinforce 
Competitiveness of REgionAl Transport SMEs».  Στη Συνεδρίαση με θέμα τη «Βελτίωση 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών σε 
επίπεδο περιφερειών» συμμετείχαν εκ μέρους της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων 
Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), εταίρου του έργου INNOTRANS, οι συνεργάτες της, 
Βασιλική Αμπράση και Ευάγγελος Γενίτσαρης. Πέρα από τη διαδραστική συζήτηση στο 
πλαίσιο της συνάντησης, το INNOTRANS παρουσιάστηκε αναλυτικά από την κ. Βασιλική 
Αμπράση. Το έργο INNOTRANS που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe, 
βρίσκεται στη δεύτερη φάση (Φάση ΙΙ) της υλοποίησής του, κατά την οποία πραγματοποιείται 
η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης που συντάχθηκε κατά την πρώτη 
φάση. Το έργο INNOTRANS, με τίτλο “Enhancing transport innovation capacity of regions”, 
αφορά στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας στον τομέα των μεταφορών στο επίπεδο 
μιας Περιφέρειας, συνεπώς γίνεται εύκολα αντιληπτή η θεματική συγγένεια που έχει με το 
έργο RECREATE καθώς, επίσης, και η δυνατότητα αμοιβαίας ανταλλαγής πολύτιμων 
εμπειριών και γνώσεων.  

 

2. Η δομή της συνεδρίασης  

Η δομή της Συνεδρίασης του RECREATE περιελάμβανε: (α) μία σύντομη παρουσίαση του 
έργου από τους συνεργάτες της εταιρίας LEVER α.ε., τον κ. Άλκη Κυριάκου και την κα. 
Ολυμπία Παπαδοπούλου, (β) τη σύνοψη της επίσκεψης εργασίας στο Coventry, από τους 
ίδιους, (γ) την παρουσίαση της περίπτωσης του Δήμου Ρόδου, σχετικά με τα 
«Ολοκληρωμένα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών», από την κα. Παρασκευή Μωραΐτου, 
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Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Δήμου Ρόδου, (δ) την παρουσίαση 
της πρωτοβουλίας μετατροπής της Αστυπάλαιας σε ένα «πράσινο νησί», από τον κ. Νίκο 
Κομηνέα, Δήμαρχο Αστυπάλαιας, και τέλος, την έκθεση των διδαγμάτων από το έργο 
INNOTRANS, σε ότι αφορά την ικανότητα καινοτομίας των Περιφερειών στις Μεταφορές, 
από την κα. Βασιλική Αμπράση, συνεργάτιδα της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ.  

 

3. Σύντομη παρουσίαση του έργου RECREATE  

Σήμερα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (μΜΕ) στον τομέα των μεταφορών, απασχολούν το 
55% του εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντοπίζονται τρεις βασικές ανάγκες 
σε σχέση με αυτές. Πρώτον, η ανάγκη για υποστήριξη, καθοδήγηση και χρηματοδότηση, με 
σκοπό την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της καινοτομίας. Δεύτερον, η ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό ώστε να επωφεληθούν οι επιχειρήσεις από τις αναδυόμενες ευκαιρίες της 
αγοράς (π.χ. ως προς τις νέες μορφές κινητικότητας, τα ηλεκτρικά οχήματα, την έξυπνη 
κινητικότητα, τη χρήση μεγάλων δεδομένων). Τρίτον, η ανάγκη για ενίσχυση της ικανότητας 
καινοτομίας ώστε οι επιχειρήσεις να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Το έργο RECREATE έχει θέσει τρεις βασικούς στόχους. Πρώτον, στοχεύει κυρίως στην 
υποστήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στη λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της 
καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο σκοπός είναι η βελτίωση της ικανότητας των 
ευρωπαϊκών μΜΕ, ώστε να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ταχύτερα προϊόντα και 
υπηρεσίες. Δεύτερον, στοχεύει στην αύξηση του επιπέδου των ικανοτήτων και των 
δεξιοτήτων των μΜΕ, με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής 
τους. Τρίτον, στοχεύει στην υιοθέτηση μίας κοινής προσέγγισης για την υποστήριξη όλων 
των τύπων των μΜΕ του τομέα των μεταφορών, όπως για παράδειγμα: (α) «καινοτόμοι 
στρατηγικής σημασίας», δηλαδή οι στρατηγικές καινοτόμες επιχειρήσεις που επενδύουν σε 
έρευνες για την ανάπτυξη τεχνολογίας, (β) «αναζητητές ευκαιριών», δηλαδή οι επιχειρήσεις 
που αναζητούν να εκμεταλλευτούν τα αποτελέσματα των ερευνών, (γ) «μεταφραστές 
τεχνολογίας», δηλαδή οι επιχειρήσεις που μεταφράζουν τις τεχνολογίες σε προϊόντα για την 
αγορά, (δ) «δίκτυα τεχνολογίας», δηλαδή οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την καλύτερη 
κατανόηση των τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και την 
ανάπτυξη εμπορικά χρήσιμων σχέσεων.  
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Από την πλευρά της Ελλάδας, στο έργο RECREATE συμμετέχει ως εταίρος η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – Ενεργειακή Α.Ε.. Ανάμεσα στις αρμοδιότητές της στο 
πλαίσιο του έργου, συγκαταλέγονται τρεις βασικές: (ι) η αναλυτική χαρτογράφηση των 
καινοτόμων συστημάτων και πολιτικών που εφαρμόζουν οι μΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των μεταφορών, (ιι) η συλλογή και αξιολόγηση των υφιστάμενων βέλτιστων 
πρακτικών στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο εντοπισμός των δυνητικά μεταβιβάσιμων 
στοιχείων από αυτές, δηλαδή των στοιχείων αυτών που μπορούν να υιοθετηθούν και από 
άλλες περιφέρειες της Ευρώπης, (ιιι) η ανάπτυξη ενός Σχεδίου Δράσης για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των μΜΕ στις μεταφορές στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  

Επισημαίνεται ότι λόγω του νησιωτικού χαρακτήρα της περιφέρειας, επιδιώκεται να δοθεί 
προτεραιότητα στην ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης για τις μΜΕ που δραστηριοποιούνται 
στην ναυτιλία, στην αλυσίδα εφοδιασμού (logistics) και στα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.  

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του εν λόγω έργου, το Κέντρο Καινοτομίας της 
Λιθουανίας πρόκειται να αναπτύξει μια μεθοδολογία για την ανάπτυξη των συστάσεων 
πολιτικής για την ενίσχυση της καινοτομίας και της χρηματοδότησης μΜΕ του τομέα των 
μεταφορών. Η μεθοδολογία στη συνέχεια θα επικυρωθεί από το «Δίκτυο των 
Ενδιαφερόμενων Φορέων» του έργου, ώστε  να εξασφαλιστεί ότι ο «οδηγός» θα καλύπτει 
όλους τους τομείς, τους οποίους ενδιαφέρονται οι εμπλεκόμενοι φορείς να βελτιώσουν.  

 

4. Ένα ελληνικό παράδειγμα υποστήριξης της καινοτομίας των μΜΕ: το Διεθνές 
Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων στη Θεσσαλονίκη  

Στο πλαίσιο της συνάντησης, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη του Διεθνούς 
Κέντρου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων, ως ένα καλό παράδειγμα 
για την υποστήριξη της καινοτομίας των μΜΕ σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και πεδίων, 
όπως (α) επιχειρησιακή και επιχειρηματική συνέχεια (τηλεργασία, τηλε-ιατρική), (β) ασφαλείς 
πόλεις και κυβερνοασφάλεια, και (γ) λύσεις έξυπνης πόλης, οι οποίες περιλαμβάνουν και τις 
μεταφορές και την κινητικότητα. 

Το Κέντρο ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2020 από τη Cisco σε συνεργασία με το Δήμο 
Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, υπό την αιγίδα του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Σκοπός 
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του είναι η ενίσχυση της καινοτομίας, η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και η προώθηση του ψηφιακού πολιτισμού. 
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, στο Κέντρο αυτό, η Cisco με την υποστήριξη του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, των συνεργατών της, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των νεοφυών 
επιχειρήσεων (start-ups), συγκροτεί ομάδες που αναλύουν, σχεδιάζουν και προτείνουν 
λύσεις που απασχολούν οποιοδήποτε τομέα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. 
Παράλληλα, στο Κέντρο λειτουργεί τμήμα εκπαίδευσης (Cisco Networking Academy, 
www.netacad.com), καθώς και τμήματα STEM και Ρομποτικής, τα οποία στοχεύουν να 
ενισχύσουν τις ψηφιακές δεξιότητες, μαθητών, φοιτητών, αλλά και επαγγελματιών που 
επιθυμούν να αποκτήσουν εφόδια εξειδίκευσης, που πλέον απαιτούνται από την αγορά 
εργασίας.   

Το Κέντρο πρόκειται να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογικών λύσεων της Cisco, σε όλο το φάσμα που άπτεται της ποιότητας ζωής των 
κατοίκων (π.χ. έξυπνες πόλεις), σε συνεργασία με ένα υπό διαμόρφωση οικοσύστημα 
συνεργασιών που θα περιλαμβάνει νεοφυείς επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, κ.λπ.  

 

5. Κύρια σχόλια από την παρουσίαση του θεματικού εργαστηρίου και  
της «τεχνικής επίσκεψης» εργασίας στο Coventry (Περιφέρεια West Midlands, UK) 

Στις 16 & 21 Σεπτεμβρίου 2020 διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου RECREATE, ένα θεματικό 
εργαστήριο και μία «τεχνική επίσκεψη» (study visit) με σκοπό να γνωρίσουν οι εταίροι του 
έργου κάποιες από τις ανταγωνιστικές μΜΕ στην Περιφέρεια West Midlands του Ηνωμένου 
Βασιλείου (Η.Β.), αλλά και τους οργανισμούς που υποστηρίζουν το οικοσύστημα των 
μεταφορών. Μέσα από αυτές τις δράσεις προέκυψαν χρήσιμες πληροφορίες και ευρήματα 
που παρουσιάστηκαν κατά την 5η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Μερών 
του έργου RECREATE.  

Ο τομέας των μεταφορών στην Περιφέρεια West Midlands κατέχει μία σημαντική και κομβική 
θέση. Οι τεχνολογίες μεταφορών και της παραγωγής συστημάτων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία, τη βιομηχανία του σιδηροδρόμου και τη βιομηχανία της 
αεροδιαστημικής, είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία της περιφέρειας.  

http://www.netacad.com/
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Η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία (GVA) και οι θέσεις εργασίας είναι αντιστοίχως 305 εκ. 
λίρες και 4.500 για τον τομέα της αεροναυπηγικής, 32 εκατ. λίρες και 470 για τον τομέα του 
σιδηροδρόμου και 4.7 δις λίρες και 123.000 για τον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(logistics). Επιπλέον, στη συγκεκριμένη Περιφέρεια υπάρχει μία «συστάδα» (cluster) έρευνας 
και κατασκευής οχημάτων η οποία είναι κορυφαία παγκοσμίως και διαθέτει τα εξής 
χαρακτηριστικά: 35 κατασκευαστές «πρωτότυπου» εξοπλισμού (original equipment), 3.2 δις 
GVA (το 25% του συνολικού για την αυτοκινητοβιομηχανία σε όλο το Η.Β.), 50.000 θέσεις 
εργασίας (δηλαδή το ένα τρίτο της απασχολησιμότητας στον τομέα αυτό στο Η.Β.), το ένα 
τρίτο όλων των παραγόμενων αυτοκινήτων στο Η.Β. και το 40% όλων των αυτοκινήτων που 
παράγονται στο Η.Β. και εξάγονται ετησίως.  

Η Περιφέρεια West Midlands διαθέτει ένα υψηλό επίπεδο καινοτομίας στον τομέα των 
μεταφορών. Είναι πρωτοπόροι (α) στην ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων με κρατικές 
ενισχύσεις, αλλά και χρηματοδοτήσεις από μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Jaguar, (β) σε 
νέες τεχνολογίες, όπως είναι τα πολύ ελαφρά βαγόνια τρένου, και (γ) κυρίως στην Έρευνα 
και την Τεχνολογική Ανάπτυξη διασυνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων, αλλά και στην 
δοκιμή τους, σύντομα, σε πραγματικές συνθήκες (Midlands Future Mobility Testbed) σε ένα 
οδικό δίκτυο 300 χλμ. μέσα στις πόλεις, σε επαρχιακούς δρόμους και σε 
πανεπιστημιουπόλεις της περιφέρειας.  

Υπάρχει στην Περιφέρεια West Midlands, ένα ισχυρό οικοσύστημα τεχνολογίας, το οποίο 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το Τεχνολογικό Πάρκο MIRA, το Εθνικό Κέντρο για το 
Σχεδιασμό στις Μεταφορές, το Εθνικό Κέντρο Καινοτομίας στην Αυτοκίνηση, το Ινστιτούτο 
για Αυτόνομα και Συνδεδεμένα Οχήματα, το UKBIC, το Κέντρο Τεχνολογίας Βιομηχανίας, το 
Κέντρο Τεχνολογίας Σιδηροδρόμου Quinton, το Κέντρο Προηγμένων Τεχνολογιών Lotus, το 
WMG, το Κέντρο Αριστείας στα Ψηφιακά Συστήματα, το Εθνικό Κολέγιο για το Σιδηρόδρομο 
Υψηλών Ταχυτήτων, το i54, το Ινστιτούτο Aston για τις Αστικές Τεχνολογίες και το 
Περιβάλλον, το Κέντρο Προηγμένης Πρόωσης, κ.α.. Παρά την ύπαρξη του οικοσυστήματος 
τεχνολογίας, κρίνεται αναγκαία η προώθηση παρεμβάσεων, διότι οι επενδύσεις Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) επικεντρώνονται κατά 94% σε κατασκευή «πρωτότυπου» 
εξοπλισμού, υπάρχουν πολλές μΜΕ που είναι λίγο καινοτόμες, ενώ δεν υπάρχουν αρκετές 
μΜΕ που να είναι «εντάσεως γνώσης» (knowledge base).  

Στο όραμα για το Coventry και την Περιφέρειά του αναφορικά με τις μεταφορές 
συγκαταλέγονται διάφοροι στόχοι, όπως (α) η μείωση της συμφόρησης και της ρύπανσης 
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μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης της κυκλοφορίας, (β) το να καταστεί ένα παγκόσμιο 
κέντρο δοκιμών των νέων τεχνολογιών, (γ) η επίδειξη λειτουργίας των αυτόνομων οχημάτων 
πριν από τους αγώνες της Κοινοπολιτείας του 2022, (δ) η εισαγωγή ελκυστικών 
αυτοματοποιημένων υπηρεσιών για το συνεπιβατισμό (ridesharing), και (ε) η προσφορά 
αξιόπιστων, ασφαλών και οικονομικών λύσεων στους κατοίκους έναντι της ιδιοκτησίας 
ιδιωτικών αυτοκινήτων και η επίτευξη της βέλτιστης εμπειρίας μετακίνησης.   

Το Coventry επιδιώκει να καταστεί μία πόλη φιλική για όλες τις ηλικίες, με την υλοποίηση 
διαφόρων παρεμβάσεων, όπως, μεταξύ άλλων, (α) στενότεροι δρόμοι με χαμηλότερες 
ταχύτητες, (β) περισσότερες ελεύθερες διαβάσεις χωρίς φανάρια με πολύ σύντομο χρονικά 
πέρασμα στην άλλη μεριά του δρόμου (καθώς τα φανάρια δημιουργούν καθυστερήσεις και 
αυξάνουν το κόστος συντήρησης οχημάτων λόγω των συχνών σταματημάτων), (γ) παροχή 
στάθμευσης σε αυξημένο αριθμό ατόμων με αναπηρία, (δ) πιο φαρδιά πεζοδρόμια χωρίς 
εμπόδια, (ε) επιπλέον παγκάκια στους κοινόχρηστους χώρους, (στ) πίνακες με πληροφορίες 
μετακίνησης για επισκέπτες και κατοίκους, (ζ) ενθάρρυνση της αλλαγής συμπεριφοράς 
(μείωση της χρήσης οχημάτων), (η) αποσυμφόρηση του αστικού τοπίου απομακρύνοντας 
περιττές πινακίδες, σήματα κυκλοφορίας κτλ. Ένα παράδειγμα, είναι η εφαρμογή ενός 
πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος πληρωμών στάθμευσης που συνδέει την πιστωτική 
κάρτα των οδηγών με τις κάμερες αναγνώρισης των πινακίδων που υπάρχουν στο κέντρο 
της πόλης.  

Παρακάτω παρουσιάζονται πληροφορίες για ορισμένες σημαντικές δομές καινοτομίας, όπως 
είναι το Horiba Mira, η εταιρία Conigital και το ερευνητικό ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του 
Coventry για τις Πόλεις του Μέλλοντος.  

Το ερευνητικό ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Coventry για τις Πόλεις του Μέλλοντος 
εγκαινίασε, το 2017, το Τεχνολογικό Πάρκο, στο οποίο ανήκει το Εθνικό Κέντρο Σχεδιασμού 
Μεταφορών (National Transport Design Centre), και το 2019, το Κέντρο Εφαρμοσμένων 
Τεχνολογιών Μειωμένων Εκπομπών (Applied Low Carbon Technology Centre). Κάποιες 
από τις δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Σχεδιασμού Μεταφορών περιλαμβάνουν: (α) 
ψηφιακά μοντέλα και οπτικοποίηση, (β) σχεδιασμό τεχνολογιών βασισμένων στις ανάγκες 
των χρηστών, (γ) έρευνα στα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, (δ) σχεδιασμό του 
εσωτερικού των οχημάτων, (ε) λειτουργία κέντρου Προσομοίωσης με Προσομοιωτές για 
διάφορους τομείς συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών.  
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Ένα παράδειγμα μίας πολύ καινοτόμου εταιρίας, είναι αυτό της Conigital. Πρόκειται για μία 
εταιρεία τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2015 και χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για την 
μετατροπή των οχημάτων σε αυτόνομα, την ψηφιακή σύνδεση αυτόνομων οχημάτων μεταξύ 
τους, και τη βελτίωση της εμπειρίας του επιβάτη μετατρέποντας την αυτόνομη κινητικότητα 
σε υπηρεσία. Προσφέρουν την τεχνογνωσία τους σε αεροδρόμια, έξυπνες πόλεις που 
επιθυμούν να προσφέρουν δομές MaaS («κινητικότητα ως υπηρεσία»), βιομηχανικές και 
αγροτικές εγκαταστάσεις. Ψηφίστηκε, μάλιστα, ως κορυφαία εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης 
από την Intel και τη Vodafone.  

Το Horiba Mira αποτελεί έναν παγκόσμιο ηγέτη στη μηχανική, την έρευνα και τις δοκιμές 
προϊόντων στον τομέα των μεταφορών και έναν ανεξάρτητο πάροχο υπηρεσιών με πελάτες 
από όλο το φάσμα της βιομηχανίας οχημάτων. Βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: την 
συμβουλευτική ως προς τη μηχανική των οχημάτων, τις υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών, και τη 
λειτουργία ενός τεχνολογικού πάρκου.  

Διαθέτει 100 χλμ. για τις δοκιμές κίνησης οχημάτων, 39 εγκαταστάσεις (facilities) για την 
ανάπτυξη προηγμένης τεχνολογίας και τις δοκιμές, και φιλοξενεί πάνω από 35 εταιρίες, το 
τεχνολογικό πάρκο MIRA που αποτελεί τον ηγέτη των συστάδων για τις τεχνολογίες της 
αυτοκίνησης, κοινοπραξίες πανεπιστημίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Κέντρο Αριστείας για 
την Ε&ΤΑ στις μεταφορές. Το τεχνολογικό ινστιτούτο MIRA αποτελεί ένα κέντρο αριστείας 
στον τομέα των μεταφορών εκπαιδεύοντας μηχανικούς, τεχνικούς και επαγγελματίες του 
κλάδου των μεταφορών. Περιλαμβάνει 15 αίθουσες εκπαίδευσης, 3 εργαστήρια, κέντρο 
αριστείας στις μεταφορές. Χρηματοδοτήθηκε αρχικά με 9,5 εκ. λίρες και η εκπαίδευση που 
παρέχει ευθυγραμμίζεται με τις κατευθύνσεις και τις ανάγκες της βιομηχανίας. Αναπτύσσει 
συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Coventry, του Loughborough, του Leicester, και το 
Κολέγιο North Warwickshire & Hinckley.  

 

6. Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ευφυών μεταφορών για την 
εξυπηρέτηση της πόλεως της Ρόδου  

Κάθε σύστημα μεταφορών επηρεάζει το σχεδιασμό των πόλεων, την οικονομική ανάπτυξη 
και την πολιτιστική ζωή των κατοίκων τους. Τα συνήθη προβλήματα που προκύπτουν από τη 
λειτουργία του συστήματος των μεταφορών σε μία πόλη, είναι, μεταξύ άλλων, η 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, η δυσκολία εύρεσης θέσης στάθμευσης, η αναποτελεσματική 
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εξυπηρέτηση με τις δημόσιες συγκοινωνίες, τα οδικά ατυχήματα, οι δυσκολίες μετακίνησης 
πεζή ή με ποδήλατο λόγω ανεπαρκούς ή μη ασφαλούς υποδομής, η κακή ποιότητα της 
ατμόσφαιρας και η υποβάθμιση του αστικού χώρου, η ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων με 
αντίκτυπο στους άλλους χρήστες των οδών, οι μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις, κ.α.  

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας, ως προς τις τρεις κύριες διαστάσεις της, την οικονομία, την κοινωνία 
και το περιβάλλον, αξιοποιείται η τεχνολογία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στα 
συστήματα μεταφοράς, με την ανάπτυξη των λεγόμενων συστημάτων ευφυών μεταφορών. 
Σύμφωνα με το Νόμο 2012 (158(I)/2012), ως «Συστήματα Ευφυών Μεταφορών (ΣΕΜ)» 
ορίζονται τα «συστήματα, στα οποία εφαρμόζονται τεχνολογίες των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών στον τομέα των οδικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής, των 
οχημάτων και των χρηστών, και στους τομείς της διαχείρισης της κυκλοφορίας και της 
κινητικότητας, καθώς και οι διεπαφές με άλλους τρόπους μεταφοράς». Με τη συμβολή των 
ΣΕΜ, η αστική συγκοινωνία γίνεται «έξυπνη» καθιστώντας δυνατή την αποδοτικότερη, 
ασφαλέστερη και οικονομικότερη κυκλοφορία  ατόμων και εμπορευμάτων με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών. 

Σήμερα, στην πόλη της Ρόδου, έκτασης 20,40 τ. χλμ., με ποσοστό μόλις 1,46% της 
συνολικής έκτασης του νησιού, διαμένει τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού της νήσου. Το 
Διοικητικό και Εμπορικό Κέντρο βρίσκεται στο βόρειο άκρο του νησιού και του πολεοδομικού  
συγκροτήματος της πόλης. Μεταξύ κέντρου και περιοχών κατοικίας παρεμβάλλονται τα  
«φράγματα»  της  Μεσαιωνικής Πόλης και  ο  λόφος  του Αγ. Στεφάνου, με αποτέλεσμα να 
υπάρχουν μόλις τρεις «πύλες» εισόδου- εξόδου από και προς το κέντρο. Επιπρόσθετα, το 
νησί της Ρόδου αποτελεί εδώ και δεκαετίες έναν διεθνή τουριστικό προορισμό και δέχεται 
πάνω από δύο εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η πόλη 
ταλανίζεται από έντονα κυκλοφορικά προβλήματα που χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, με 
ιδιαίτερη ένταση τους καλοκαιρινούς μήνες από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. 

Η ανάπτυξη των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στο Δήμο Ρόδου, στηρίχθηκε σε 
επιμέρους πρωτοβουλίες που συμπλήρωναν η μία την άλλη. Συγκεκριμένα, τα ΣΕΜ 
στηρίχθηκαν: (α) στο έργο «ΔΙΑΥΛΟΣ», στο πλαίσιο του Προγράμματος συνεργασίας 
Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013, το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
παρακολούθησης του κυκλοφοριακού φόρτου στην πόλη της Ρόδου, συνολικού 
προϋπολογισμού 400.000,00 €, (β) στο έργο MOTIVATE που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
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Προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας  Interreg MED 2014-2020 και το οποίο 
αφορούσε στην ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού συστήματος ενημέρωσης επιβατών Μέσων 
Μαζικής Μεταφοράς μέσω πλατφόρμας και εφαρμογής για κινητό τηλέφωνο, συνολικού 
προϋπολογισμού 180.000,00 €, και (γ) στο έργο «EY-KINHΣΗ», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος περιφερειακής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, το οποίο αφορούσε 
στην εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεματικής σε λεωφορεία και δυο μικρά λεωφορεία 
(minibus), στην εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων, και στην ολοκλήρωση του Ενιαίου 
Κέντρου Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας, συνολικού προϋπολογισμού 430.000,00 €. Ο 
προϋπολογισμός των τριών έργων ΔΙΑΥΛΟΣ – MOTIVATE – ΕΥΚΙΝΗΣΗ υπερέβη το 1 εκ. €. 

Το Ενιαίο Κέντρο Αστικής Βιώσιμης Κινητικότητας συγκροτείται από επιμέρους, 
συνεργαζόμενα μεταξύ τους, στοιχεία, όπως η διαδικτυακή πλατφόρμα (mobility.rhodes.gr), η 
εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (Rhodes Public Transport), οι ηλεκτρονικές πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), οι ηλεκτρονικές πινακίδες στις στάσεις, οι υπολογιστές 
οχήματος και οι οθόνες εντός των λεωφορείων.  

Συγκεκριμένα, η διαδικτυακή πλατφόρμα προσφέρει (α) ενημέρωση για την κυκλοφορία με 
την χρήση ενός δικτύου αισθητήρων, (β) πληροφορίες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς (π.χ. 
πληροφορίες για τις γραμμές, τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων), (γ) δυνατότητα 
σχεδιασμού μιας μετακίνησης με διάφορα μέσα, όπως λεωφορείο, αυτοκίνητο, ποδήλατο, και 
(δ) πληροφορίες για την εξυπηρέτηση σημείων ενδιαφέροντος της πόλης από τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς.  

 

7. Η συμβολή των διδαγμάτων του INNOTRANS στη συνάντηση του RECREATE 

Σε ότι αφορά το έργο INNOTRANS, κατά τη διάρκειά του πραγματοποιήθηκε μία εκτεταμένη 
χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος καινοτομίας στις 
περιφέρειες, δίνοντας έμφαση στη βελτίωση των υφιστάμενων πολιτικών στήριξης της 
καινοτομίας στις μεταφορές. Βασικός στόχος του έργου ήταν, μέσω των Σχεδίων Δράσης, η 
συμβολή στη δημιουργία μίας περιφερειακής «κουλτούρας» συνεχούς καινοτομίας στον 
τομέα των μεταφορών που θα ελαχιστοποιεί τα πιθανά ρίσκα από την εφαρμογή των 
καινοτόμων δράσεων και θα μεγιστοποιεί τις θετικές τους επιπτώσεις. 
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Μέσα από τη διερεύνηση που διεξήχθη στο πλαίσιο του INNOTRANS, εντοπίστηκαν 
ορισμένα βασικά ευρήματα. Καταρχάς, αναγνωρίστηκε ότι υπάρχουν ορισμένα καλά 
παραδείγματα καινοτόμων πρωτοβουλιών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 
Επιπλέον, παρατηρείται ότι έχουν παρθεί ορισμένες πρωτοβουλίες καινοτομίας στον τομέα 
των μεταφορών, οι οποίες όμως είναι διάσπαρτες και συνεπώς κρίνεται απαραίτητη η 
συντονισμένη δικτύωση για την αξιοποίηση της δυναμικής αυτών, κατά το μέγιστο. Έγινε 
αντιληπτό επίσης, ότι λείπουν σταθερά και αποτελεσματικά κανάλια ροής πληροφοριών, 
γεγονός που καταδεικνύεται και από την ύπαρξη φαινομένων αλληλοεπικάλυψης του 
αντικειμένου των διαφόρων πρωτοβουλιών. Φαίνεται πως η ικανότητα καινοτομίας στις 
μεταφορές δεν είναι πραγματικά γνωστή και επαρκώς «αποδελτιωμένη» από τους 
ενδιαφερόμενους φορείς χάραξης πολιτικής, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ουσιαστικά 
στην επιτέλεση του σκοπού τους. Ως προς αυτό, θα ήταν φυσικά χρήση η δυνατότητα 
ανάλυσης μετρήσιμων δεδομένων. 

Επιπλέον, παρότι υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που καινοτομούν στις τεχνολογίες 
πληροφορικής και επικοινωνιών (ICT) στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, λίγες 
μόνο από αυτές δραστηριοποιούνται σε τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές. Η  παροχή 
ανατροφοδότησης από τις επιχειρήσεις για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, π.χ. σε ότι 
αφορά τις προσκλήσεις που δημοσιεύονται, στα διάφορα έργα τους, στην καθημερινότητά 
τους, είναι απολύτως αναγκαία ώστε να διευκολυνθεί η εύρεση λύσεων για αυτές. Άλλωστε, η 
συνεργασία μεταξύ τους και η ανάπτυξη συνεργειών αποτελούν όρο επιβίωσης στον 
ανταγωνισμό και αυτό πρέπει να καταστεί μία κοινή συνειδητοποίηση των επιχειρήσεων για 
την αλλαγή της νοοτροπίας τους. Η καθιέρωση τακτικών και διαδραστικών τομεακών 
συναντήσεων με την πρόσθετη συμμετοχή των αιρετών όλων των επιπέδων 
«διακυβέρνησης» και των δημοσίων υπαλλήλων για την ενημέρωσή τους, θα ήταν ωφέλιμη 
για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στις μεταφορές. Τέλος, πολλές ευκαιρίες 
φαίνεται ότι παρουσιάζονται από την αξιοποίηση των Μεγάλων Δεδομένων που αποτελούν 
το «νέο χρυσό» στη σημερινή εποχή.  

Αναφορικά με τις προτάσεις για το τι πρέπει να πραγματοποιηθεί σε επίπεδο Περιφέρειας για 
την ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας στις μεταφορές, επισημαίνονται ορισμένες βασικές 
ιδέες. Καταρχάς, θα πρέπει να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μερών της «Τριπλής 
Έλικας», Ακαδημαϊκού – Ερευνητικού χώρου, Επιχειρήσεων και Φορέων Δημόσιας 
Διοίκησης, καθώς η αποτελεσματική επικοινωνία πολλαπλασιάζει τη δυναμική ενός 
Οικοσυστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, ο αποτελεσματικός 
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συντονισμός της δικτύωσης των εμπλεκόμενων μερών, η καθιέρωση συχνών συναντήσεων 
για τις μεταφορές, η εξασφάλισης της διάδρασης, η ανάπτυξη συνεργειών με την ταυτόχρονη 
εμπλοκή και των τριών συνιστωσών της Τριπλής Έλικας σε έργα, η διάχυση των 
αποτελεσμάτων των διαφόρων εγχειρημάτων καινοτομίας και η ενθάρρυνση διαμοιρασμού 
δεδομένων, η εδραίωση μίας στρατηγικής συνεργασίας των πανεπιστημίων με την «αγορά», 
η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ βασικών φορέων των μεταφορών. 

Επιπλέον, απαιτείται η επαρκής και τακτικά επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των βασικών 
εμπλεκόμενων μερών των μεταφορών. Αυτό αφορά, μεταξύ άλλων, στην περιγραφή 
ξεκάθαρων αρμοδιοτήτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίζουν τον αρμόδιο μηχανισμό 
στον οποίο θα πρέπει να απευθυνθούν για κάποιο ζήτημα, στην περιγραφή των πεδίων 
ενδιαφερόντων και ενασχόλησης για τις επιχειρήσεις του ευρύτερου τομέα των μεταφορών, 
ώστε να προωθηθεί η δημιουργία συμπράξεων, και στη δημιουργία ενημερωτικού υλικού (σε 
φυσική ή ηλεκτρονική μορφή).  

Παράλληλα, θα πρέπει να δημιουργηθούν και να αξιοποιηθούν κατάλληλοι «μηχανισμοί» και 
«παρατηρητήρια». Στο πλαίσιο αυτό, ως καλές πρακτικές αναφέρονται εγχειρήματα, όπως ο 
Μηχανισμός Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ris3rcm.eu), η προ-θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων OK!Thess, η δομή 
υποστήριξης μικροπίστωσης microstars του ΚΕΠΑ ως ένα καινοτόμο εργαλείο 
χρηματοδότησης, οι διάφορες δομές προώθησης θεματικής καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας βασισμένες στην τριπλή έλικα, π.χ. Δίκτυο ΠΡΑΞΙΣ, ITS Hellas, ΚΕΜΕΛ, 
κ.α.. Δυο καλές πρακτικές από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι η λεγόμενη «συστάδα» (cluster) 
για τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα και τα «δίκτυα καινοτομίας».  

Τέλος, θα πρέπει να αξιοποιούνται οι «ειδικοί» στα επιμέρους «ειδικά» προβλήματα. Για 
παράδειγμα, δε θα πρέπει να διστάζει μία δημόσια Αρχή (π.χ. Περιφέρεια, Δήμος) να 
απευθυνθεί σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και Ειδικούς Συμβούλους που διαθέτουν λύσεις και 
εργαλεία για συγκεκριμένα προβλήματα ή προκλήσεις. Με άλλα λόγια, απαιτείται μία 
ουσιαστική επίτευξη στην πράξη της λειτουργίας της Τριπλής Έλικας. 
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8. Η συνεισφορά της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ στο διάλογο της συνάντησης με σκέψεις και 
προτάσεις για τη δημιουργική ώσμωση των δύο έργων  

Το έργο RECREATΕ υλοποιείται σε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από τον αντίκτυπο της 
τρέχουσας πανδημίας. Επιπλέον, ο Έλληνας εταίρος που συμμετέχει στην κοινοπραξία του 
έργου έχει αναφορά στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις δύο 
διαστάσεις, η ΕΟΣΜ/ΑΠΘ διατύπωσε ορισμένες σχετικές παρατηρήσεις.  

Αρχικά, ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης της πανδημίας, επισημαίνεται η μεγαλύτερη 
σπουδαιότητα που αποκτά η ανάγκη εξοικείωσης με την τεχνολογία και τα λογισμικά 
«απομακρυσμένης» δραστηριότητας, π.χ. για την εργασία, την εκπαίδευση, τις ιατρικές 
υπηρεσίες, κ.λπ., που επιτρέπουν την υλοποίηση ορισμένων ενεργειών χωρίς φυσική 
παρουσία και χωρίς την πραγματοποίηση μίας μετακίνησης. Παρόλο που αυτό δεν 
υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ανθρώπινη επαφή, κρίνεται ότι σε περιπτώσεις 
απομακρυσμένων νησιών μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Συνεπώς, η τεχνολογία 
«απομακρυσμένης» δραστηριότητας μπορεί να αποτελέσει μέρος της πολιτικής για τις 
μεταφορές και να οδηγήσει σε ανάλογες προσπάθειες για τη στήριξη της καινοτομίας πάνω 
στο πεδίο αυτό. Ως προς τη διαχείριση της πανδημίας, η απαίτηση για την αυστηρή τήρηση 
των μέτρων ατομικής προστασίας σε όλη την αλυσίδα μετακίνησης θα μπορούσε να 
οδηγήσει στην παραγωγή νέων καινοτόμων εφαρμογών που αντιμετωπίζουν αυτές τις 
προκλήσεις. Επιπλέον, η ευρεία ενσωμάτωση συστημάτων ευφυών μεταφορών, όπως το 
ηλεκτρονικό εισιτήριο, η αυτόματη καταγραφή αριθμού επιβατών που επιβιβάζονται στο 
λεωφορείο (διατάξεις σε θύρες), και η μετάδοση πληροφοριών μέσω τηλεματικής, πέρα από 
τα προφανή οφέλη για τη διαχείριση της ζήτησης, μπορεί να συνεισφέρει θετικά στη 
διαχείριση της υγειονομικής κρίσης. Συνεπώς, η καινοτομία στους τομείς αυτούς αποκτά 
λόγω της τρέχουσας συγκυρίας ένα πρόσθετο και επίκαιρο ενδιαφέρον. Τέλος, 
παρουσιάζονται διάφορες ευκαιρίες και νέες δυνατότητες μέσα από, το Διαδίκτυο των 
Πραγμάτων (IοT), το υπολογιστικό νέφος (cloud computing), το blockchain, τα «Μεγάλα 
Δεδομένα» (Big Data), την τεχνητή νοημοσύνη, κ.λπ., ιδιαιτέρως την περίοδο αυτή, λόγω της 
πανδημίας.  

Σε ότι αφορά την αξιοποίηση και ανάδειξη της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου που χαρακτηρίζεται από τη λεγόμενη νησιωτικότητα καθώς και το έντονα 
τουριστικό προφίλ, υπάρχουν διάφοροι τομείς όπου η εισαγωγή της καινοτομίας θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μέσα από την 
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ερευνητική ενασχόληση των μελών της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ με τις μεταφορές και τις μετακινήσεις 
στις περιπτώσεις νησιών, θαλάσσιων περιοχών ή/και τουριστικών πόλεων, επισημαίνεται η 
σημασία (α) των ευέλικτων μεταφορών με ανταπόκριση στη ζήτηση με χρήση μικρών 
λεωφορείων (minibuses) για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων σε ένα νησί (έρευνα 
Θάσου, Καλύμνου), (β) των προσβάσιμων διαδρομών και χώρων ενδιαφέροντος από άτομα 
με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας, για την εξυπηρέτηση τουριστών, επισκεπτών και γενικού 
πληθυσμού (περιπτώσεις πόλεων Θεσσαλονίκης, Δράμας), (γ) των ήπιων μορφών 
μετακίνησης και της ηλεκτροκίνησης για την αποσυμφόρηση ιστορικών κέντρων από 
μηχανοκίνητες μεταφορές (εξέταση της Κέρκυρας), και (δ) των συστημάτων περιβαλλοντικής 
διαχείρισης λιμένων & μαρίνων (περιπτώσεις Θεσσαλονίκης, Πειραιά, κ.λπ.). 

 

9. Γενικές παρατηρήσεις σε σχέση με τη συζήτηση κατά τη «στρογγυλή τράπεζα» και 
διατύπωση συμπερασματικών διαπιστώσεων  

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να διατυπωθούν ορισμένα σχόλια και παρατηρήσεις που 
σχετίζονται με τη συζήτηση που διεξήχθη κατά τη «στρογγυλή τράπεζα» της συνάντησης στη 
συνεδρία, δηλαδή, των ερωτήσεων/απαντήσεων του προγράμματος. Επιπλέον, 
διατυπώνονται ορισμένες διαπιστώσεις συμπερασματικές σχετικά με το RECREATE και το 
πώς τα ευρήματα της εν λόγω συνεδρίασης του τοπικού δικτύου εμπλεκόμενων μερών 
μπορούν να συνεισφέρουν στη δεύτερη φάση (Φάση ΙΙ) της υλοποίησης του έργου 
INNOTRANS, κατά την οποία γίνεται η παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης.  

 H ευφυΐα των συστημάτων μεταφοράς: χαμηλή vs. υψηλή τεχνολογία:  
Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε αναφορά στα Συστήματα Ευφυών Μεταφορών και 
παρουσιάστηκαν παραδείγματα τόσο από εφαρμογές που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο 
νησί της Ρόδου, όσο και από τις δράσεις που σχεδιάζονται για το νησί της Αστυπάλαιας. 
Στο διάλογο που ακολούθησε μεταξύ των συμμετεχόντων, επισημάνθηκε η άποψη 
σύμφωνα με την οποία είναι λάθος να ταυτίζεται η ευφυΐα στις μεταφορές με τη χρήση 
υψηλής τεχνολογίας. Πράγματι, υπάρχει περιθώριο να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν 
έξυπνες λύσεις που στηρίζονται σε μίας άλλης μορφής καινοτομία όπως η καινοτομία 
διαδικασίας ή ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο. Αυτό αφορά λύσεις που δύνανται 
να δημιουργήσουν ένα σημαντικό θετικό κοινωνικό αποτύπωμα και να υλοποιηθούν με 
περιορισμένους χρηματικούς πόρους.  
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 Η ποικιλότητα των νησιών:   
Η απουσία χερσαίας σύνδεσης με την ηπειρωτική Ελλάδα και η περικύκλωση ενός 
νησιού από το θαλάσσιο στοιχείο, προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα σε κάθε νησί, ως 
γεωγραφικής οντότητας. Παρόλα αυτά, είναι εσφαλμένο να θεωρούνται όλα ως ίδια και 
παρεμφερή ως προς τις ανάγκες τους στις μεταφορές και τις λύσεις καινοτομίας που είναι 
κατάλληλες για αυτά. Κάθε νησί είναι ξεχωριστό και απαιτεί «εξατομικευμένης», διακριτής 
θεώρησης. Διάφοροι παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του ξεχωριστού 
χαρακτήρα του, τα μεγέθη των οποίων είναι για το καθένα μοναδικά, π.χ. πληθυσμός, 
εγγύτητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέγεθος/έκταση, «εξάρτηση» από άλλο μεγαλύτερο 
νησί, ύπαρξη υποδομών αεροδρομίου, υποδομές λιμένων και δυνατότητες 
εξυπηρέτησης/ελλιμενισμού πλοίων, αριθμός τουριστών/επισκεπτών, ορεινός 
χαρακτήρας ή μη, μοντέλο οργάνωσης της δημόσιας συγκοινωνίας, κ.λπ.  

 Θεσμικό πλαίσιο για τις ευέλικτες μεταφορές:  
Στο πλαίσιο της παρουσίασης για τη μετατροπή της Αστυπάλαιας σε ένα «πράσινο 
νησί», με μία δέσμη έργων που θα υλοποιηθούν από την Volkswagen σε συνεργασία με 
την Ελληνική Κυβέρνηση και τον αρμόδιο νησιωτικό Δήμο, έγινε αναφορά στη λειτουργία 
μίας υπηρεσίας με ανταπόκριση στη ζήτηση (on-demand) που θα λειτουργήσει. Η 
υπηρεσία θα εξυπηρετεί τις μετακινήσεις με μικρά λεωφορεία (minibuses), ενώ 
προβλέπεται ότι θα δοκιμαστεί επίσης η τεχνολογία της αυτόνομης οδήγησης, χωρίς 
οδηγό. Για την υλοποίηση του εγχειρήματος, αναφέρθηκε ότι θα προωθηθεί νομοσχέδιο 
που θα ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα της δέσμης των έργων, μεταξύ των οποίων, 
περιλαμβάνεται και η μεταφορική υπηρεσία. Παρά τη θετική όψη της πρωτοβουλίας 
αυτής, η οποία συνδέεται με την εφαρμογή διαφόρων καινοτομιών σε ένα νησί, είναι 
γεγονός ότι συνιστά μία ειδική περίπτωση, με πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε πρώτη 
φάση, τουλάχιστον, κατ’ εξαίρεση. Αυτό αναδεικνύει διάφορες αρνητικές όψεις της 
ελληνικής πραγματικότητας, όπως (α) τη σημασία των διαφόρων υφιστάμενων 
κανονιστικών ρυθμίσεων στην ανάσχεση και την αποτροπή της εισαγωγής καινοτόμων 
λύσεων στις μεταφορές στην Ελλάδα, (β) τον υψηλό βαθμό συγκεντρωτισμού ως προς τη 
λήψη αποφάσεων από την κεντρική Κυβέρνηση για θέματα τοπικού και τομεακού 
χαρακτήρα, όπως η ρύθμιση και η οργάνωση των μεταφορών σε ένα νησί, ακόμα και εάν 
αυτό πρόκειται να γίνει αρχικώς, σε ένα πλαίσιο «πειραματικής δοκιμής», (γ) την απώλεια 
ευκαιριών κατά το παρελθόν για δοκιμή ανάλογων καινοτόμων σχημάτων μεταφοράς 
(transport schemes), τα οποία ενδεχομένως να είχαν αποδειχθεί ως τα πλέον κατάλληλα 
και αποτελεσματικά, για διάφορα χωρικά πλαίσια.  
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 Ομοιότητες & διαφορές των έργων RECREATE & INNOTRANS:  
Τόσο το έργο RECREATE όσο και το έργο INNOTRANS σχετίζονται με την ενίσχυση της 
καινοτομίας στις μεταφορές, μέσα από την ενθάρρυνση της λήψης κατάλληλων πολιτικών 
σε επίπεδο Περιφέρειας. Παρόλα αυτά, διαφέρουν ως προς ορισμένες πτυχές. Το 
RECREATE δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε παρεμβάσεις που αφορούν τη λειτουργία και 
την ικανότητα των μΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μεταφορών, σε 
αντίθεση με το INNOTRANS το οποίο ενδιαφέρεται αρκετά για τη δημιουργία δομών, 
υπηρεσιών ή και έργων (καινοτόμων, για παράδειγμα, υποδομών μεταφορών) που θα 
ενισχύουν συνολικά και οριζόντια, άμεσα ή έμμεσα, το οικοσύστημα της καινοτομίας στις 
μεταφορές σε επίπεδο περιφέρειας. Υπό το πρίσμα αυτό, το INNOTRANS 
επικεντρώνεται περισσότερο στο πεδίο της πολιτικής στη μάκρο-κλίμακα, ενώ το 
RECREATE επιχειρεί σε μεγαλύτερο βαθμό, οι πολιτικές για την καινοτομία να 
εισχωρήσουν απευθείας  στη μικρο-κλίμακα, στο επίπεδο δηλαδή των επιχειρήσεων. 
Από τα παραπάνω αναδεικνύεται η συμπληρωματική φύση των δυο έργων, καθώς και η 
ευστοχία του γεγονότος ότι το INNOTRANS προηγήθηκε χρονικά ως προς την 
υλοποίησή του, μια και επικεντρώνεται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στο πρώτο 
στάδιο της χάραξης μέτρων πολιτικής σε γενικό και οριζόντιο πλαίσιο.  

 

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας vs. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:  
Τα δυο έργα ασχολούνται με διαφορετικές περιφέρειες της Ελλάδας. Το INNOTRANS 
αφορά στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ το RECREATE αφορά στην 
Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου. Πέρα από τις προφανείς διαφορές ως προς τη 
διάρθρωση της οικονομίας, τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και το δυναμικό τους, τη 
σύνθεση του πληθυσμού, κ.λπ., η ίδια η γεωγραφία των δυο Περιφερειών, αναδεικνύει 
διαφορετικές προτεραιότητες, προσλαμβάνουσες και ευαισθησίες. Η Κεντρική Μακεδονία 
αποτελεί την «πύλη» προς την ευρύτερη ενδοχώρα της Βαλκανικής. Το λιμάνι της 
λειτουργεί ως κόμβος διαμετακομιστικού εμπορίου, ενώ τα παραγόμενα προϊόντα της, 
από τις γύρω αγροτικές περιοχές, απαιτούν καλή οργάνωση του συστήματος logistics για 
τη διάθεσή τους στο εξωτερικό. Από την άλλη πλευρά, το Νότιο Αιγαίο, έχει χαρακτήρα 
νησιωτικό και έντονα τουριστικό, μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται άλλα ζητήματα, 
όπως η σημασία της ακτοπλοΐας, των πολλών μικρών λιμένων για την εξυπηρέτηση της 
μεταφοράς προσώπων και εμπορευμάτων, η εποχικότητα της ζήτησης για τις 
μετακινήσεις, κ.α..    
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 Η τυπολογία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του RECREATE:  
Το RECREATE υιοθετεί μία ενδιαφέρουσα τυπολογία των επιχειρήσεων – στόχων για 
την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους ως προς την καινοτομία στις 
μεταφορές. Η τυπολογία αυτή βασίζεται στην «τοποθέτησή» τους στο 
μηχανισμό/διαδικασία παραγωγής, αξιοποίησης και εμπορίας της καινοτομίας. 
Συγκεκριμένα, διακρίνονται οι εξής τύποι:  
(α) «καινοτόμοι στρατηγικής σημασίας», δηλαδή στρατηγικές καινοτόμες επιχειρήσεις που 
επενδύουν σε έρευνες για την ανάπτυξη τεχνολογίας,  
(β) «αναζητητές ευκαιριών», οι επιχειρήσεις που αναζητούν να εκμεταλλευτούν τα 
αποτελέσματα των ερευνών,  
(γ) «μεταφραστές τεχνολογίας», οι επιχειρήσεις που μεταφράζουν της τεχνολογίες σε 
προϊόντα για την αγορά,  
(δ) «δίκτυα τεχνολογίας», οι επιχειρήσεις που επιδιώκουν την καλύτερη κατανόηση των 
τεχνολογικών εξελίξεων που σχετίζονται με της δραστηριότητές της και την ανάπτυξη 
εμπορικά χρήσιμων σχέσεων.  
Δεδομένου ότι αυτή η τυπολογία δεν είχε χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου 
INNOTRANS, κρίνεται ότι αποτελεί ένα ενδιαφέρον εύρημα που θα μπορούσε να 
αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης κατά τη δεύτερη φάση 
(Φάση ΙΙ), το οποίο περιλαμβάνει ενέργειες σχετικές με την χαρτογράφηση, τη δικτύωση 
και την ενημέρωση των εμπλεκόμενων μερών στο οικοσύστημα καινοτομίας στις 
μεταφορές, βασικός πυλώνας του οποίου είναι οι μΜΕ. Μία πιθανή χρήση της 
τυπολογίας θα επέτρεπε την καλύτερη κατανόηση της κατανομής των επιχειρήσεων 
στους τέσσερις τύπους, ως προς την τοποθέτησή τους στην καινοτομική διαδικασία και 
συνεπώς, θα διευκόλυνε τόσο την αναγνώριση των αναγκών τους, όσο και την πιο 
στοχευμένη χάραξη κατάλληλων πολιτικών.  

 

 Η γεωγραφία ως παράγοντας διαμόρφωσης προτεραιοτήτων καινοτομίας:  
Μέσα από τη σύγκριση της γεωγραφίας των δύο Περιφερειων που προαναφέρθηκαν, η 
μία εκ των οποίων ανήκει στην ηπειρωτική Ελλάδα (Κεντρικής Μακεδονίας), ενώ η άλλη 
καλύπτει μέρος του νησιωτικού ελλαδικού χώρου (Νοτίου Αιγαίου), αναδεικνύεται η 
γεωγραφία ως ένας παράγοντας διαμόρφωσης προτεραιοτήτων για την εφαρμογή 
καινοτομιών στις μεταφορές, αλλά και ως εφαλτήριο έμπνευσης για τη δημιουργία 
καινοτομιών από τις επιχειρήσεις. Ο παράγοντας «γεωγραφία» δεν είναι απαραίτητο να 
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λειτουργεί περιοριστικά, δηλαδή ο μη νησιωτικός χαρακτήρας της Κεντρικής Μακεδονίας, 
δε σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας αυτής πρέπει αναγκαστικά να 
περιοριστούν στις ανάγκες καινοτομίας που υπαγορεύονται από την γεωγραφία της 
περιφέρειάς τους. Αντιστοίχως, το ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας του 
Νοτίου Αιγαίου. Παρόλα αυτά, η έντονη γεωγραφική «ποικιλότητα» του ελλαδικού χώρου 
συνιστά, καθαυτή, συγκριτικό πλεονέκτημα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την 
καινοτομία τους στις μεταφορές, τόσο γιατί επιτρέπει την κατανόηση των διαφορετικών 
και ιδιαίτερων αναγκών, όσο και τη δοκιμή και επίδειξη κατάλληλων τεχνολογικών 
λύσεων που τις ικανοποιούν. Συμπερασματικά, ο παράγοντας «γεωγραφία» θα 
μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί κατάλληλα στο σχεδιασμό υλοποίησης των ενεργειών 
που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του έργου INNOTRANS κατά τη δεύτερη φάση 
του (Φάση ΙΙ).  

 

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. Ο χρονικός προγραμματισμός αφορά πέντε χρόνια, 
με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επί του παρόντος, το έργο διανύει τη Φάση 2 η 
οποία αφορά στην υλοποίηση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των δράσεων που 
προδιαγράφηκαν στο Σχέδιο Δράσης του έργου. 

 

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) 
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