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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ INNOTRANS
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το θεματικό εργαστήριο για την καινοτομία στον
ευρύτερο τομέα των μεταφορών, το οποίο πραγματοποιήθηκε από το Μηχανισμό
Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (One Stop Liaison
Office – OSLO) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), με την επιστημονική
υποστήριξη της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) με
επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κ. Αριστοτέλη
Νανιόπουλο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού έργου
INNOTRANS-Interreg Europe. Με στόχο να επηρεάσει την χάραξη πολιτικής της
Περιφέρειας ενισχύοντας την καινοτομία στις μεταφορές και προωθώντας τη συνεργασία
επιχειρήσεων και ερευνητών, το INNOTRANS αποτέλεσε εφαλτήριο και αφορμή για τη
διοργάνωση της εν λόγω συνάντησης των εμπλεκομένων μερών του κλάδου.
Η συνάντηση, που διεξήχθη με τη μορφή Εργαστηρίου Επιχειρηματικής Ανακάλυψης,
στόχευε (ι) να εντοπίσει τάσεις, (ιι) να αναγνωρίσει προτεραιότητες που θέτουν οι άμεσα
εμπλεκόμενοι για την καινοτομία στις μεταφορές, (ιιι) να καταγράψει τα διαφορετικά πεδία
ενασχόλησης και (ιν) να φέρει πιο κοντά την αγορά, τη διοίκηση, την έρευνα και τους
πολίτες «Τετραπλή έλικα». Η απαρχή συντονισμένης και αποτελεσματικής επικοινωνίας
εντός του οικοσυστήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και η
συμπερίληψή του στη χάραξη στρατηγικής ήταν το ζητούμενο, κάτι το οποίο προέκυψε ως
συμπέρασμα μέσω του έργου INNOTRANS και είχε τεθεί στο Σχέδιο Δράσης του. Επιπλέον,
η συν-διαμόρφωση των αξόνων προς χρηματοδότηση και ιδεών για νέες καινοτόμες
προσκλήσεις έργων με βάση τα πραγματικά πεδία ενδιαφέροντος του οικοσυστήματος,
αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμη ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό των τοπικών Αρχών.
Την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021, λοιπόν, περισσότεροι από 47 εκπρόσωποι φορέων,
επιχειρηματίες, ερευνητές και μέλη τοπικής Αυτοδιοίκησης συναντήθηκαν διαδικτυακά
λόγω των περιορισμών κυκλοφορίας και συναθροίσεων που ισχύουν για την αποφυγή
εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού. Μέσω αυτής της συμμετοχικής διαδικασίας
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επιτεύχθηκε η συμπερίληψη και, παράλληλα, η ώσμωση πολλών επαγγελματιών οι οποίοι,
ναι μεν απασχολούνται σε διαφορετικές πτυχές της καινοτομίας του ευρύτερου τομέα των
μεταφορών, αλλά είναι όλοι απαραίτητοι.
Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο πως, εκ μέρους των διοργανωτών, υιοθετείται μια
ευρεία ερμηνεία της έννοιας «μεταφορά» εννοώντας τόσο τις υπηρεσίες μεταφοράς, όσο
και την παραγωγή 'συστημάτων' που εξυπηρετούν εν τέλει την παροχή αυτών των
υπηρεσιών.
Αρχικά, σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Καθηγητής ΑΠΘ κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος, ως
επιστημονικά υπεύθυνος της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ και εταίρος του έργου INNOTRANS στην Ελλάδα,
καθώς και η κ. Μαρία Γουλάπτση, ως Προϊσταμένη του Τμήματος Υποστήριξης Καινοτομίας
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ.
Έπειτα, η κ. Γουλάπτση προχώρησε στη σύντομη παρουσίαση της Στρατηγικής Καινοτομίας
RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας περιγράφοντας τους βασικούς άξονες, τη
μεθοδολογία διαμόρφωσης, τους πόρους και την έμφαση που δίνεται στους στόχους της.
Εικόνα 1 Στιγμιότυπο οθόνης κατά την παρουσίαση της Στρατηγικής Καινοτομίας 2021-2027 της ΠΚΜ
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Στη συνέχεια, η κ. Βάσια Αμπράση, συγκοινωνιολόγος και μέλος της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ,
παρουσίασε συνοπτικά το έργο INNOTRANS του Προγράμματος Interreg Europe. Αφού
περιέγραψε σύντομα το αντικείμενο και τους στόχους του έργου, έδωσε τους ορισμούς των
βασικών εννοιών «καινοτομία» και «ικανότητα καινοτομίας» οι οποίες χρησιμοποιούνταν
κατά κόρον στο εν λόγω εργαστήριο, ώστε να επιτευχθεί η σύγκλιση και συναντίληψη
μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η μεθοδολογία του INNOTRANS αναφέρθηκε μέσω της
χρονογραμμής του, η οποία περιελάμβανε μια σειρά από δράσεις όπως έρευνα
υφιστάμενης κατάστασης, ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του έργου,
συναντήσεις εργασίας εμπλεκόμενων μερών σε τοπικό επίπεδο, συμμετοχές σε συνέδρια,
με σκοπό την αναγνώριση δράσεων πολιτικής που ενισχύουν τη δυνατότητα καινοτομίας
στις μεταφορές. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν από όλες
τις παραπάνω ενέργειες στο πλαίσιο της Φάσης 1 του έργου.
Εικόνα 2 Στιγμιότυπο οθόνης κατά την παρουσίαση του έργου INNOTRANS
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Έπειτα, ξεκίνησε το πιο διαδραστικό μέρος του εργαστηρίου και δόθηκε ο λόγος στους
συμμετέχοντες, από τους οποίους ζητήθηκε, χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό εργαλείο
Mentimeter να απαντούν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις συναφείς με: την καινοτομία, τη
στρατηγική, το πεδίο ενασχόλησής τους, τις μεταφορές, τις προκλήσεις/προβλήματα, τις
τάσεις και το μέλλον του τομέα, κλπ. Όσο το σύστημα λάμβανε τις απαντήσεις, τα
αποτελέσματα εμφανίζονταν στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο, με τις στήλες να
αυξομειώνονται ανάλογα με τις αντίστοιχες απαντήσεις που καταχωρούνταν από τους
συμμετέχοντες, έως ότου καταλήξουν στις τελικές μετρήσεις. Μια ενδεικτική ερώτηση με τα
διαμοιραζόμενα αποτελέσματα φαίνεται στην Εικόνα 3.
Εικόνα 3 Στιγμιότυπο οθόνης κατά τη χρήση του εργαλείου Mentimeter
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Στο επόμενο μέρος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες με τη
δημιουργία τριών «δωματίων» στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΖΟΟΜ για να καταγράψουν
νέες δυναμικές προτάσεις επενδυτικών αξόνων που θα συμβάλλουν στην εξειδίκευση των
κατευθυντήριων γραμμών της Έξυπνης Εξειδίκευσης και θα αποτελέσουν οδηγό για το
σχεδιασμό της επόμενης μέρας 2021-2027 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στις
ομάδες, οι παρευρισκόμενοι γνωρίστηκαν μεταξύ τους και συνεργάστηκαν για εξήντα
λεπτά. Με τη μέθοδο brainstorming και με τη χρήση του εργαλείου απομακρυσμένης
συνεργασίας Miro, συζήτησαν, αντάλλαξαν ιδέες και περιεχόμενα, συν-διαμόρφωσαν
προτάσεις, συνδύασαν και συνέθεσαν δημιουργικά διαφορετικές μεταξύ τους προτάσεις,
συμπλήρωσαν εικονικά χαρτιά, και ψήφισαν την πρόταση με τη μεγαλύτερη σημασία για
την ΠΚΜ.
Κάθε ομάδα παρουσίασε στην ολομέλεια την ιδέα που επιλέχθηκε, μετά από εσωτερική
ψηφοφορία, ως η πιο σημαντική για την ενίσχυση της καινοτομίας στις μεταφορές και η πιο
ενδιαφέρουσα τόσο για τις τάσεις στον ευρύτερο τομέα όσο και για την ενασχόληση των
ωφελούμενων στην Περιφέρεια. Ενδεικτικά, μεταξύ όσων αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν
από τους εκπροσώπους καθεμίας από τις τρεις ομάδες ήταν:
• Βελτιστοποίηση μεταφορών τελευταίου μιλίου (last-mile logistics) και μεταφορών
κατ’ οίκον (deliveries)
• Προώθηση χρήσης ηλεκτρικών εμπορικών ποδηλάτων για αστικές εμπορευματικές
μεταφορές στο κέντρο της πόλης, με παράλληλη ευφυή διαχείριση φόρτου
εισερχόμενων παραγγελιών με χρήση προβλεπτικών αλγορίθμων
• Προώθηση κινήτρων αξιοποίησης και εξοικείωσης των επιχειρήσεων με τεχνολογίες
3D εκτυπώσεων
• Διευκόλυνση δημιουργίας στόλου και χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων για δημόσιους
φορείς και ιδιώτες με χώρους στάθμευσης/φόρτισης
• Τεχνολογίες υποστήριξης μετακίνησης με έμφαση σε θέματα οδικής ασφάλειας για
ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. μαθητές, ηλικιωμένοι, πεζοί, ποδηλάτες)
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Σύντομη σύνοψη και αποχαιρετιστήριο μήνυμα απηύθυνε ο κ. Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης,
ως Διευθυντής της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της ΠΚΜ, ο οποίος συμμετείχε ενεργά σε όλη τη διάρκεια του
εργαστηρίου και στα «δωμάτια» εργασίας. Τελικό συμπέρασμα εξήγαγε και ο Καθηγητής κ.
Αριστοτέλης Νανιόπουλος, ως επιστημονικά υπεύθυνος της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ και εταίρος του
έργου INNOTRANS, ο οποίος παραδέχθηκε πως ακούστηκαν αρκετές ενδιαφέρουσες ιδέες
που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αρμόδιους, τονίζοντας επίσης, πως «έγινε ένα
σημαντικό πρώτο βήμα το οποίο ελπίζουμε να αποτελέσει εφαλτήριο για μια ουσιαστική
δικτύωση και ενδυνάμωση του ευρύτερου τομέα των μεταφορών-μετακινήσεων της
Περιφέρειάς μας».
Εικόνα 4 Στιγμιότυπο οθόνης κατά τη διάρκεια του θεματικού εργαστηρίου για τις μεταφορές
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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)

