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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 7 Ιουνίου 2022 

 

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ» ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ INNOTRANS (COVID-19) ΠΟΥ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ 
 

Στο πλαίσιο της νέας (5ης) πρόσκλησης για τον COVID-19 που δημοσιεύτηκε από το 

Πρόγραμμα Interreg Europe, μια σειρά πρόσθετων δραστηριοτήτων προτάθηκαν από το 

εταιρικό σχήμα του έργου INNOTRANS αποσκοπώντας στον εντοπισμό και την καταγραφή 

των προκλήσεων και λύσεων που προέκυψαν στην καινοτομία στις μεταφορές λόγω των 

απρόβλεπτων ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία. Οι 

δραστηριότητες αυτές εγκρίθηκαν από τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Interreg 

Europe και ξεκίνησε η εφαρμογή τους. 

Η οργάνωση και η διεξαγωγή διαδικτυακών τεχνικών επισκέψεων (virtual study visits)  είναι 

συμβατική υποχρέωση των εταίρων του έργου INNOTRANS σύμφωνα με το ενημερωμένο 

Application Form μετά την έγκριση των πρόσθετων δραστηριοτήτων. Μετά την εκτενή έρευνα 

για Καλές Πρακτικές (ΚΠ) σε κάθε συμμετέχουσα περιοχή, επιλέχθηκαν αυτές που θα 

παρουσιαστούν στις εν λόγω επισκέψεις με βάση κριτήρια όπως το καινοτόμο στοιχείο τους, 

την προστιθέμενη αξία, τα μετρήσιμα στοιχεία επιτυχίας, την ανταπόκριση σε προκλήσεις της 

πανδημίας, κ.λπ. 

Για την ενίσχυση της διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών και την επίτευξη της επιθυμητής 

διαπεριφερειακής ανταλλαγής γνώσεων, το αντικείμενο των τεχνικών επισκέψεων θα είναι 

η λεπτομερής παρουσίαση των καινοτομιών στις μεταφορές που ξεχώρισαν στο πλαίσιο του 

COVID-19, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, στα οφέλη για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, 

τη δυνατότητα μεταφοράς της πρακτικής σε άλλες περιοχές, τα διδάγματα, τα επιτεύγματα. 

Οι κοινοί στόχοι που τέθηκαν για όλες τις τεχνικές επισκέψεις στο πλαίσιο των πρόσθετων 

δραστηριοτήτων του έργου INNOTRANS λόγω COVID-19 είναι: 
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✓ Ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με νέες λύσεις μεταφορών ή/και σχετικές προσαρμογές 

υφιστάμενων προϊόντων/υπηρεσιών, για την επιτυχή αντιμετώπιση των νέων 

συνθηκών της πανδημίας COVID-19 

✓ Παροχή όλων των απαραίτητων χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τις Καλές 

Πρακτικές, εμπλέκοντας ενεργά τους αρμόδιους ανθρώπους να παρουσιάσουν τα 

κύρια χαρακτηριστικά 

✓ Αναφορά στο πώς αντιμετωπίστηκαν οι προκλήσεις που προέκυψαν κατά τον 

σχεδιασμό ή/και την εφαρμογή της πρακτικής, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να 

αποφύγουν κοινά λάθη 

✓ Παροχή έμπνευσης και σφαιρική ενημέρωση των υπόλοιπων εταίρων ώστε να 

μπορούν να εφαρμόσουν την ΚΠ στην περιοχή τους αν το επιθυμούν 

Κάθε τεχνική επίσκεψη θα είναι αφιερωμένη σε μια περιοχή εταίρου, δηλαδή θα 

πραγματοποιηθούν 4 συναντήσεις αφιερωμένες σε πρακτικές καινοτομίας μεταφορών από 

την Αγγλία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Ιταλία. Ο αντίστοιχος εταίρος του έργου θα είναι 

υπεύθυνος κάθε φορά για τη διαδικτυακή οργάνωση. Το σύνολο του εταιρικού σχήματος 

INNOTRANS θα πρέπει να παρακολουθήσει και να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις 

διαδικτυακές συναντήσεις, το πρόγραμμα των οποίων θα ανακοινωθεί στο προσεχές μέλλον. 

Επίσης, οι εταίροι θα μπορούν να προσκαλέσουν τους σχετικούς εμπλεκόμενους φορείς της 

περιοχής τους να παρακολουθήσουν ώστε να συλλέξουν πληροφορίες και να ενημερωθούν. 

Η 1η τεχνική επίσκεψη του έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022 στη 

13.00 ώρα Ελλάδας και θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων 

ΖΟΟΜ. Θα αφορά την παρουσίαση Καλών Πρακτικών προερχόμενων από το Ηνωμένο 

Βασίλειο, οι οποίες εντοπίσθηκαν ως επιτυχημένες απαντήσεις καινοτομίας κατά των 

προκλήσεων του COVID-19 στον τομέα των μεταφορών, και, ως εκ τούτου, επιλέχθηκαν να 

αναλυθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας ανταλλαγής εμπειριών εντός του εταιρικού 

σχήματος. 
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Οι αρμόδιοι εκπρόσωποι των φορέων που εμπλέκονται ενεργά στις εν λόγω πρακτικές θα 

παρευρίσκονται στην τεχνική επίσκεψη για να παρουσιάσουν τα βασικά στοιχεία τους και να 

παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες μέσω της συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων στους 

ενδιαφερόμενους συμμετέχοντες. Στόχος είναι να μοιρασθούν τις εμπειρίες που απέκτησαν, 

τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν, τις λύσεις που βρήκαν, κατά το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση των καινοτόμων πρακτικών στον τομέα των μεταφορών. 

Το πρόγραμμα και οι αντίστοιχοι ομιλητές παρουσιάζονται στον Πίνακα 1 που ακολουθεί και 

συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα. 

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση των ημερομηνιών πραγματοποίησης των υπόλοιπων τεχνικών 

επισκέψεων για τις Καλές Πρακτικές της Ελλάδας, της Ρουμανίας, και της Ιταλίας, μόλις 

οριστικοποιηθούν. 

Μετά τη διεξαγωγή κάθε τεχνικής επίσκεψης, θα δημοσιεύεται αναλυτικό δελτίο τύπου στα 

Ελληνικά, στο οποίο θα συνοψίζονται τα κύρια ευρήματα της εκάστοτε συνάντησης, με στόχο 

την ενημέρωση του κοινού που ενδιαφέρεται και αναζητά πληροφορίες για τις καινοτομίες 

που υπάρχουν στην Ευρώπη στον τομέα των μεταφορών. 

 

Πίνακας 1 Το πρόγραμμα της τεχνικής επίσκεψης που θα είναι αφιερωμένη στις Καλές Πρακτικές από την Αγγλία 

Agenda of CUE’s Virtual Study visit 

12:00-12:05 Opening 

Welcome, agenda, short 

presentation of the project 

Eleni Anoyrkati 

Coventry University Enterprises 

Ltd 

12:05-12:30 Urban-Air Port 

Demand Responsive Travel  

Sunil Budhdeo 

Transport Innovation Manager 

Coventry City Council 
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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. Μετά την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης στη Φάση 1, ακολούθησε η 

υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων σε κάθε περιοχή στη Φάση 2. Ο αρχικός χρονικός 

προγραμματισμός αφορούσε συνολικά πέντε χρόνια, με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου 

2021. Ωστόσο, με την έξαρση της πανδημίας COVID-19, πρόσθετες δραστηριότητες εγκρίθηκαν προς 

υλοποίηση προκειμένου να εξετασθεί η επιρροή της πανδημίας στην καινοτομία των μεταφορών. 

Νέα ημερομηνία οριστικής ολοκλήρωσης έργου είναι η 31.12.2022. 

 

Εταίροι των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου λόγω COVID-19 του έργου 

Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) 

Περιοχή Αμπρούτζο (Ιταλία) 

Οργανισμός Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ρουμανία) 

12.30-12:45 Green Cluster Tess Lukehurst 

Operations and Development 

Manager 

Coventry University Enterprises 

Ltd 

12.45-13.00  Q&As All 


