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Περιεχόμενα
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Πως ορίζεται η 
καθοδηγούμενη 
από την πόλη 
καινοτομία;

Πόσο έτοιμη είναι 

η πόλη να δεχτεί 

την καινοτομία;

Παράδειγμα 

εφαρμοσμένης 

καινοτομίας

4ο

Ο ρόλος των εργαστηρίων 

μετάβασης στη μετάβασης 

στην κλιματική 

ουδετερότητα

Το μέλλον των 

Δημόσιων 

συγκοινωνιών 

στην Ευρώπη



1. Πως ορίζεται η 
καθοδηγούμενη από 
την πόλη καινοτομία;

City led innovation

2. Πόσο έτοιμη είναι η 
πόλη να δεχτεί την 
καινοτομία;

Innovation Readiness



Καινοτομία καθοδηγούμενη από την πόλη
City-led innovation

Καινοτόμες λύσεις κινητικότητας ξεκινάν να αναπτύσσονται στην Ευρώπη, καθώς οι πόλεις πρέπει να 
γίνουν ΕΞΥΠΝΕΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΕΣ, ZERO-POLLUTED μέχρι το 2030 / 2050

Επόμενο 

βήμα
Οι πόλεις χρειάζονται:

• τη γνώση για την προετοιμασία των κατάλληλων συνθηκών 

για την υιοθέτηση της καινοτομίας και

• την ικανότητα ανάπτυξης πολιτικών που θα υποστηρίξουν τις 

καινοτόμες λύσεις

City-led 

Innovation 

Καινοτόμος πολιτική 

απόκριση για την αστική και 

εμπορευματική κινητικότητα

Πώς να βελτιώσετε τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή

και να επιταχύνετε τη μετάβασή της πόλης στην 

καινοτομία

Η καινοτομία που καθοδηγείται από τη βιομηχανία 

είναι γρήγορη και όταν υιοθετηθεί σε μια πόλη, μπορεί 

να προκαλέσει αποτελέσματα που οι πόλεις δεν περιμένουν 

και δεν είναι έτοιμες να διαχειριστούν. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πολλές καινοτομίες κινητικότητας 

να παραμένουν σε πιλοτικό στάδιο…



Οι δύο διαστάσεις της καινοτομίας στην κινητικότητα

Θεωρούμε ότι η καινοτομία στην αστική κινητικότητα μίας πόλης αξιολογείται σε δύο διαστάσεις όπου κάθε 
μία απαντά σε μία ερώτηση:

Ετοιμότητα 

για καινοτομία
Μέτρηση ωριμότητα της 

πόλης

Βιωσιμότητα
Υπάρχουσα κατάσταση ως 

προς την έξυπνη βιώσιμη 

κινητικότητα

Πόσο

βιώσιμο είναι το 

τρέχον σύστημα 

αστικής 

κινητικότητας 

της πόλης

Πόσο έτοιμη

είναι μια πόλη 

να αξιοποιήσει

την

καινοτομία που 

καθοδηγείται 

από την πόλη

Innovation
Readiness



Innovation
Readiness
ένα εργαλείο 
αξιολόγησης

Βήμα 1: Συμπλήρωση ερωτηματολογίου
• Το εργαλείο αναλύει τις απαντήσεις από τις 21 ερωτήσεις ετοιμότητας για 

καινοτομία που απαντάει ο χρήστης

Βήμα 2: Υπολογισμός ετοιμότητας
• Στη συνέχεια υπολογίζει το σκορ ετοιμότητας για καινοτομία της πόλης με 

βάση το βάρος κάθε ερώτησης και το εμφανίζει

• Ταυτόχρονα, υπολογίζει το σκορ τις πόλεις σε συγκεκριμένους (11) τομείς 
(πχ. Υποδομές, Προσβασιμότητα, Ασφάλεια κλπ.) και το εμφανίζει

Βήμα 3: Σύγκριση με κατώτατες τιμές 
βάσει των πόλεων της βάσης
• Έπειτα συγκρίνει τη βαθμολογία που έχει υπολογίσει με την κατώτατη 

βαθμολογία των υπόλοιπων πόλεων της βάσης (τόσο σε σύνολο όσο και 
στους διαφορετικούς τομείς) και εμφανίζει τα αποτελέσματα

Βήμα 4: Επέμβαση για τη βελτίωση της 
ετοιμότητας
• Τέλος, αναφέρει τα αδύναμα σημεία της πόλης όπου προτείνει στον χρήστη 

να επέμβει για να τα βελτιώσει

Χρήση του online εργαλείου



Ενδεικτικά αποτελέσματα χρήσης του εργαλείου

Arad



3. Η καινοτόμος προσέγγιση των «Εργαστηρίων 
Μετάβασης»

Transition Super-Labs-TSLs



1. Ενίσχυση της 
καινοτομίας

2. Συντονισμός 
της καινοτομίας

3. Επιτάχυνση 
της καινοτομίας 

4. Ενσωμάτωση 
της καινοτομίας 

από κοινή γνώση και 

κατανόηση των 

προβλημάτων που πρέπει 

να επιλυθούν στην τοπική 

κοινότητα

λαμβάνοντας γνώση από 

διεθνή/παγκόσμια 

επιτεύγματα

μέσω συνεργασίας σε 

ανάπτυξη καινοτόμων 

λύσεων

με την εξασφάλιση 

καινοτόμου πολιτικής 

για 1) τη μεγιστοποίηση 

της εφαρμογής και 2) 

την επίτευξη πλήρους 

υιοθέτησης από τους 

πολίτες

Υποστήριξη της μετάβασης και την ενσωμάτωση καινοτομίας του OIC 

μέσα σε 4 βήματα:`

Η διαδικασία των OIC ενισχύει τον μετασχηματισμό των τοπικών 
συνεργασιών και τη στροφή σε διεθνείς/παγκόσμιες συνεργασίες για 

βιώσιμη ανάπτυξη διαφόρων τομέων και επιτρέπει την επιτυχία
παγκόσμιων λύσεων σε τοπικά περιβάλλοντα

Ο ρόλος των Οpen Innovation Communities στο έργο 
Transformer

Το TRANSFORMER συμβάλλει στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας, ακολουθώντας την προσέγγιση 

των «Εργαστηρίων Μετάβασης» σε περιφερειακή κλίμακα (Transition Super-Labs-TSLs). 



✓ Ανάπτυξης έργων και ένταξη σε σχέδια δράσεων της περιφέρειας προς χρηματοδότηση.

✓ Δημιουργίας νέων μηχανισμών διακυβέρνησης.

✓ Επίτευξη της μετάβασης στη κλιματική ουδετερότητα συνδυαστικά με διαθεματική και δια-τομεακή 
προσέγγιση.

✓ Δια-τομεακή συνεργασία μεταξύ των φορέων του 4ου έλικα καινοτομίας

ΑΠΕ, Η2 και καθαρή 
κινητικότητα

Παραγωγή, αποθήκευση και 
κατανάλωση καθαρής 

ενέργειας (ΑΠΕ, Η2) στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς 

H πόλη της Κοζάνης ως Ζωντανό 
Εργαστήριο 

Ένας νέος Χώρος Δεδομένων (Data 
Space) ως βασικό στοιχείο ψηφιακού 

μετασχηματισμού σε όλους τους τομείς

Πράσινη γεωργία/αγροδιατροφή
και κυκλική οικονομία 

Συνδυασμός πράσινης 
γεωργίας/αγροδιατροφής και κυκλικής 

οικονομίας μέσω καινοτόμων 
διαδικασιών/τεχνολογιών δέσμευσης 
CO2 & μείωσης των εκπομπών CO2

Πρώτο Ελληνικό Εργαστήριο Μετάβασης προς την κλιματική 
ουδετερότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 



4. Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
Θεσσαλονίκης



Παράδειγμα εφαρμοσμένης καινοτομίας – Το Ενοποιημένο 
Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης

Διαχείριση 
σεναρίων

Διαχείριση 
δεδομένων

Πληροφόρηση 
μετακινούμενω

ν εντός του 
οχήματος

Πληροφόρηση 
μέσω 

Πινακίδων 
Μεταβλητών 
Μηνυμάτων

Διαχείριση 
φωτεινής 

σηματοδότησης



5. Απελευθέρωση των δυνατοτήτων των δημόσιων 
συγκοινωνιών στην Ευρώπη



UPPER: Unleashing the Potential of Public transport in EuRope

Το έργο UPPER σε αριθμούς

Consortium: 41 εταίροι, μεταξύ των οποίων 10 πόλεις: 
Βαλένθια, Ρώμη, Ile de France, Όσλο, Μαινχαιμ, 
Λισαβώνα, Βουδαπέστη, Λουβέν, Θεσσαλονίκη, Ανόβερο 

Διάρκεια: 48 μήνες

Υλοποίηση 84 μέτρων σε , 2 βασικές κατηγορίες: 

• (Push) εξώθηση των πολιτών μακριά από τα 
προσωπικά, μηχανοκίνητα μέσα

• (Pull) έλξη των πολιτών προς τα ΜΜΜ.

Τα 84 μέτρα διατρέχουν 5 βασικούς άξονες 
καινοτομίας

• Νοοτροπία και κουλτούρα

• Σχεδιασμός αστικής κινητικότητας

• Οικοσύστημα υπηρεσιών κινητικότητας

• Διαχείριση οδικού δικτύου 

• Δημοκρατική διακυβέρνηση



Βασικοί στόχοι του έργου

• 30% αύξηση του μεριδίου χρήσης των ΜΜΜ σε σχέση με το baseline scenario που αναφέρετε στα ΣΒΑΚ 
της κάθε πόλης;

• 25% αύξηση στην ικανοποίηση των χρηστών;

• Μείωση χρόνου ταξιδιών κατά 15%

• Έγκριση 19 καινοτόμων πολιτικών που θα συνεισφέρουν στη μείωση της μηχανοκίνησης και στην 
αύξηση της χρήσης μέσων ΜΜΜ

• Μεγάλη ανάπτυξη σχημάτων Υπηρεσιών Πολυτροπικής Ψηφιακής Κινητικότητας (MDMS) που 
χρησιμοποιούν τα ΜΜΜ ως υπηρεσία κορμού

• 7 μέτρα σε 7 living labs που θα ενσωματώνουν ΑΙ και ανάλυση big data με σκοπό την βελτίωση της 
αξιοπιστίας των ΜΜΜ. 

• Πιο ακριβείς και τελειοποιημένες μέθοδοι μέτρησης CO2;

• 10.000 πολίτες που θα χρησιμοποιούν υπηρεσίες ΜDMS ή άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες.



Thank you for your time! 


