Θεσσαλονίκη, 26/2/2021
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PE4Trans ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CHANGE
Το πρωί της Τρίτης 23 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 2η
συνάντηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Έργου του ερευνητικού έργου CHANGE
με τίτλο «Ενίσχυση της οικονομίας διαμοιρασμού ποδηλάτων μέσω καινοτόμων
υπηρεσιών και εφαρμογών - Enhancing the bicycLe-share economy through
Innovative Services & Applications». Στη συνάντηση προσκλήθηκε να συμμετέχει
ενεργά η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ. (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ), ως
εταίρος του έργου PE4Trans, εμπλουτίζοντάς την με μία σύντομη παρουσίαση του
έργου και των αποτελεσμάτων της συμμετοχικής διαδικασίας που εφαρμόζεται σε
αυτό. Την ΕΟΣΜ/ΑΠΘ εκπροσώπησαν οι συνεργάτες της, Βασιλική Αμπράση,
Ευάγγελος Γενίτσαρης και Μαγδαληνή Παπαχαραλάμπους, τόσο στην παρουσίαση
με υποστηρικτικό υλικό (ppt), όσο και στη διαδραστική συζήτηση στην τελευταία
ενότητα του προγράμματος.
Το έργο PE4Trans με τίτλο «Public Engagement for Sustainable Public Transport», το
οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας
Interreg Europe, στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της
συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία σχεδιασμού των βελτιώσεων πολιτικής,
επιδιώκοντας κατ’ επέκταση την επίτευξη της αλλαγής συμπεριφοράς τους προς πιο
βιώσιμες συνήθειες μετακίνησης. Παράλληλα, το έργο CHANGE, στο πλαίσιο του Α’
Κύκλου του Προγράμματος «Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ» του ΕΠΑνΕΚ,
ακολουθεί μια πολυπαραμετρική προσέγγιση με στόχο τον επηρεασμό των
συνηθειών μετακίνησης των κατοίκων αστικών περιοχών, μέσω της ανάδειξης του
ρόλου των σύγχρονων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, καθώς και της
προώθησης της φιλοσοφίας διαμοιρασμού. Η πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι
διττή, τόσο ως προς την αντικατάσταση του αυτοκινήτου Ι.Χ. με εναλλακτικούς πιο
βιώσιμους τρόπους μετακίνησης, όσο και ως προς το ιδιοκτησιακό μοντέλο του
μέσου μεταφοράς, από απολύτως ιδιωτικό σε κοινόχρηστο. Εν κατακλείδι, η
θεματική συγγένεια των δύο έργων είναι εμφανής και η δυνατότητα αμοιβαίας
ανταλλαγής εμπειριών και συμπερασμάτων είναι πολύτιμη και επιθυμητή.
Η εν λόγω 2η συνάντηση μεταξύ (ι) των εταίρων του έργου CHANGE και (ιι) των
εκπροσώπων των φορέων που μετέχουν στην Συμβουλευτική Επιτροπή του,
διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., ως επικεφαλής εταίρου, με σεβασμό
προς τα υφιστάμενα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας του
κορονοϊού. Οι πρώτοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών, εκπαιδευτικών,
τεχνολογικών, επιχειρηματικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων, ενώ οι
δεύτεροι περιλαμβάνουν εξωτερικούς οργανισμούς και φορείς οι οποίοι εμφανίζουν
ή μπορούν να εμφανίσουν δυνητικό ενδιαφέρον για τα παραγόμενα προϊόντα του
έργου και αποτελούν το συνδετικό κρίκο του έργου με τους τελικούς χρήστες και την,
εν γένει, κοινωνία. Τέτοιοι φορείς είναι α) Φορείς άσκησης πολιτικής μεταφορών, β)
Ερευνητικά Ινστιτούτα, γ) Επιχειρηματικές και χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και δ)
Ενώσεις Πολιτών.
Συγκεκριμένα, στη συνάντηση συμμετείχαν και τοποθετήθηκαν στη διάρκεια της
συζήτησης, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Παραπληγικών Βορείου
Ελλάδας κ. Αυγουστίδης, ο κ. Απόστολος Πρόιος ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ ΤΚΜ, ο κ.
Σάμ Σάμουελ ως εκπρόσωπος του ΟΣΕΘ, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Παναγιώτης
Παπαντωνίου, η κ. Μαρία Σίτη, μέλος της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας ΕΜΠ, ως
εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού
Περιβάλλοντος κ. Ευθύμη Μπακογιάννη, ο κ. Αντώνης Ηλίας ως εκπρόσωπος του
OK!Thess, καθώς και η ΕΟΣΜ/ΑΠΘ.
Εικόνα 1 Στιγμιότυπο με τους συμμετέχοντες της διαδικτυακής 2ης συνάντησης του έργου CHANGE

Μετά το αρχικό καλωσόρισμα, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του
έργου CHANGE, Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. κ. Ιωάννης Πολίτης πραγματοποίησε
μια σύντομη περιγραφή της ολιστικής προσέγγισης του συγκεκριμένου έργου καθώς
και του οικοσυστήματός του, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι υποδομές του
ποδηλάτου στην πόλη, τα εναλλακτικά μέσα/δίκτυα, οι καιρικές συνθήκες, οι
πραγματικοί αλλά και οι δυνητικοί χρήστες, η χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι
παρεμβάσεις, κ.α. Ανέφερε συνοπτικά τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα και τις δράσεις
του έργου, αναλύοντας την αλληλουχία και τον τρόπο με τον οποίο υλοποιούνται.
Επίσης, δεν μπορούσαν να μην αναφερθούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται για
τα κοινόχρηστα ποδήλατα λόγω του περιορισμού κυκλοφορίας εξαιτίας της
πανδημίας του κορονοϊού. Κλείνοντας, ο κ. Πολίτης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι
το έργο θα ολοκληρωθεί επιτυχώς τους επόμενους μήνες εκπληρώνοντας στο
μέγιστο βαθμό την αρχική του στοχοθεσία.
Ακολούθησε παρουσίαση σχετικά με τις διαδικασίες προμήθειας, εγκατάστασης και
λειτουργίας του συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων που έγιναν στο CHANGE. Ο κ.
Γιώργος Κεΐκογλου από την εταιρία Brainbox, η οποία ήταν ο υπεύθυνος εταίρος για
το σύστημα, ενημέρωσε αναλυτικά τους συμμετέχοντες για τις απαιτήσεις που
αναγνωρίσθηκαν σε επίπεδο χρήστη, διαχειριστή, ερευνητικής κοινότητας, υλικού
και λογισμικού συστήματος. Εξήγησε τους λόγους επιλογής του εξοπλισμού
καταγραφής μετακινήσεων που χρησιμοποιήθηκε, καθώς και τα χαρακτηριστικά των
ηλεκτρικών ποδηλάτων ειδικής κατασκευής που βγήκαν στο δρόμο μέσω του έργου.
Έπειτα, ο κ. Ευθύμης Παπαδόπουλος, συνεργάτης του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής
Τεχνικής του Α.Π.Θ., περιέγραψε λεπτομερώς τη μεθοδολογία ανάπτυξης
μαθηματικών υποδειγμάτων 4 σταδίων για την προτυποποίηση της ζήτησης
κοινόχρηστων ποδηλάτων στη Θεσσαλονίκη παραθέτοντας σχήματα, μετρήσεις
επιβατικού φόρτου, βήματα σχεδιασμού και δομή ερωτηματολογίων, αποτελέσματα
ερευνών Προέλευσης-Προορισμού και ερευνών δηλωμένων προτιμήσεων που
διεξήχθησαν, σχετικούς παραγόμενους χάρτες και δείκτες που προέκυψαν.
Ακολούθησε ο κ. Λάζαρος Αποστολίδης, ο οποίος εκ μέρους του εταίρου
ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ, παρουσίασε την πλατφόρμα i-CHANGE η οποία δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο του ομώνυμου έργου και αποτελεί τη διεπαφή του συστήματος με το χρήστη.
Μίλησε για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας, τις προκλήσεις και πώς αυτές
ξεπεράστηκαν, καθώς και για τη διαδικασία ανωνυμοποίησης των προσωπικών
δεδομένων των χρηστών που ενδιέφερε τους συμμετέχοντες της συνάντησης.

Ο κ. Γιάννης Φυρογένης και η κα Ελένη Βεράνη, εκπροσωπώντας το Εργαστήριο
Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Α.Π.Θ., ως συντονιστή εταίρο, παρουσίασαν τις δράσεις
που έχουν ήδη υλοποιηθεί στο έργο και όσες πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο
μέλλον, αντίστοιχα. Οι πρώτες αφορούν διατιθέμενα προϊόντα, όπως το 1ο ποδήλατο
για ΑμεΑ στην Ελλάδα, και υπηρεσίες στην αγορά, όπως δωρεάν κουπόνια σε
πελάτες ξενοδοχείων, που στοχεύουν στην προώθηση χρήσης κοινόχρηστων
ποδηλάτων μεταξύ των πολιτών, αλλά και στη βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης
που στήνεται. Τα επόμενα βήματα του έργου στο προσεχές διάστημα αφορούν
ενδεικτικά στην οριστικοποίηση του συστήματος αναδιανομής των ποδηλάτων βάσει
μιας οχηματοκεντρικής αναδιανομής και μιας χρηστοκεντρικής αναδιανομής
ταυτόχρονα. Οι δείκτες συντήρησης των οχημάτων έχουν προσδιορισθεί και
αναμένεται να ακολουθηθούν και να μετρηθούν κατά την περίοδο λειτουργίας του
συστήματος. Επιπλέον, προβλέπεται να αξιοποιηθούν τα δεδομένα που θα
αντλούνται από την πλατφόρμα i-CHANGE σχετικά με την αξιολόγηση των
προτιμήσεων, απόψεων των χρηστών, τον εντοπισμό μεταβολών που έχουν
υπεισέλθει στη λειτουργική διαχείριση, κ.α.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε η προώθηση και παρουσίαση του ευρωπαϊκού έργου
PE4Trans του Προγράμματος Interreg Europe από την κα Βασιλική Αμπράση, μέλος
της ΕΟΣΜ/ΑΠΘ. Το PE4Trans είναι εξαιρετικά συναφές με το CHANGE, καθώς κινείται
και αυτό στη θεματική της βιώσιμης κινητικότητας, προς μια κοινωνία με μειωμένες
εκπομπές CO2. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η προσέγγισή του «για τους
πολίτες, από τους πολίτες και με τους πολίτες». Με κύριο στόχο την ενεργό
συμμετοχή και εμπλοκή του κοινού στη διαδικασία σχεδιασμού των μέτρων
πολιτικής για την αστική κινητικότητα, αποσκοπεί στην αλλαγή συμπεριφοράς των
πολιτών μέσω της εμπλοκής και ευαισθητοποίησής τους, καθώς και στην καλλιέργεια
κουλτούρας συμμετοχικότητας στην περιοχή. Αφού δόθηκε ο ορισμός του
συμμετοχικού σχεδιασμού, αναφέρθηκαν τα βήματα που ακολουθούνται στο έργο
και περιεγράφηκαν οι συναντήσεις και δράσεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής
Πολιτών που συγκροτήθηκε εδώ και δύο χρόνια στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.
Παρουσιάστηκε πίνακας με συμπεράσματα από κάθε συνάντηση της Επιτροπής
προσανατολισμένα με γνώμονα το ποδήλατο ώστε να συνεισφέρουν στο διάλογο της
συγκεκριμένης συνάντησης. Επιπλέον, εξήχθησαν συμπεράσματα και σκέψεις
σχετικά με το ποδήλατο και τα συμμετοχικά εργαστήρια τόσο σε όρους διοργάνωσης
όσο και σε όρους περιεχομένου, καταλήγοντας πως ο σχεδιασμός μαζί με το κοινό
μπορεί να αξιοποιηθεί ευρέως στις μεταφορές εφόσον διασφαλίζεται η
αλληλεπίδραση και η πραγματική συμπερίληψη.

Εικόνα 2 Στιγμιότυπο κατά την παρουσίαση του έργου PE4Trans στη 2η συνάντηση του έργου CHANGE

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, έλαβε χώρα ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά την
οποία πήραν το λόγο σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμενοι και τοποθετήθηκαν σε
ζητήματα όπως η ασφάλεια των μετακινούμενων, ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων,
και η έλλειψη ή/και κακή ποιότητα ποδηλατικών υποδομών στη Θεσσαλονίκη. Τα
δύο αυτά ζητήματα προέκυψαν από την παρουσίαση των συμπερασμάτων του
PE4Trans και στη συνέχεια αποτέλεσαν έναυσμα για περαιτέρω ανάλυση από τους
εκπροσώπους των παρόντων φορέων. Η έλλειψη κουλτούρας από τους πολίτες που
επιμένουν στην αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου και η ανάγκη για νομοθετικές
παρεμβάσεις που θα ευνοούν τη μετακίνηση με ποδήλατο, αναγνωρίσθηκαν ως
κρίσιμες μεταξύ των τοποθετήσεων.
Το σύνολο των συμμετεχόντων συμφώνησαν στην ανάγκη αρμονικής συνεργασίας
όλων των φορέων για στοχευμένες δράσεις με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας και, ειδικότερα, του ποδηλάτου ως εναλλακτικού τρόπου
μετακίνησης, ενώ έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διαδικασία συμμετοχικού
σχεδιασμού που ακολουθείται στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πολιτών του PE4Trans
και για όσα προέκυψαν από αυτή!

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

