ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Α.Π.Θ
Καθηγητής Α. Νανιόπουλος
Πολυτεχνική Σχολή, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς
Πανεπιστηµιούπολη, 54124 Θεσσαλονίκη
Κτίριο εδρών, 6ος όροφος
Τηλ:2310995765, Email:naniopou@civil.auth.gr

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Bus και Thess… να µοιραστείς την ιδέα σου για πιο καινοτόµα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη;
Ποια είναι η πρόταση σου για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη; Πως µπορούν να
βελτιωθούν οι µετακινήσεις µέσα στην πόλη; Τι πρόβληµα αντιµετωπίζεις στην καθηµερινή σου
µετακίνηση και ποια καινοτόµα λύση θα πρότεινες για αυτό; Πως µπορούν να γίνουν πιο ελκυστικά
τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της πόλης;
Τον προβληµατισµό τους για το µέλλον των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της Θεσσαλονίκης αλλά
και τις καινοτόµες ιδέες τους έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν οι πολίτες της πόλης, στο
πλαίσιο ερευνητικού έργου του ΑΠΘ. Στόχος του έργου είναι η βελτίωση των µετακινήσεων στην
πόλη, η αύξηση της ελκυστικότητας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και έµµεσα της µείωσης της
κυκλοφοριακής συµφόρησης και της δηµιουργίας ενός φιλικότερου αστικού περιβάλλοντος για
όλους, «µε ιδέες που προέρχονται από εµάς για εµάς!».
Σκοπός του έργου είναι να εισαγάγει ένα νέο τρόπο σκέψης στον τοµέα των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς, καθώς και καινοτόµες λύσεις για τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την
ανάπτυξή τους.
Στην τρέχουσα, µάλιστα, χρονική συγκυρία, κατά την οποία τα θέµατα σχετικά µε τις αστικές
µετακινήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο του δηµόσιου διαλόγου, η εκστρατεία πληθοπορισµού
αποτελεί µία καλή ευκαιρία έκφρασης για όλους τους πολίτες, στο πλαίσιο της οποίας µπορούν να
καταθέσουν τις ιδέες τους, να προβληµατιστούν για το µέλλον των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, να
συζητήσουν και να οραµατιστούν καινοτόµες λύσεις, που θα περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων, και
βιώσιµα µοντέλα οργάνωσης και παροχής των συγκοινωνιών.
Οι ιδέες κατατίθενται σε µια εύχρηστη πλατφόρµα, προβάλλονται, διαδίδονται, αξιολογούνται,
σχολιάζονται και βελτιώνονται από άλλους χρήστες. Η καλύτερη ιδέα που θα προκύψει από τους
πολίτες θα επιβραβευτεί, ενώ όλοι οι συµµετέχοντες, που θα καταθέσουν ιδέες στην πλατφόρµα,
θα συµµετέχουν σε κλήρωση δώρου για την επιβράβευση της συµµετοχής τους. Η δράση
απευθύνεται σε όλους τους χρήστες και µη χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Η εκστρατεία προσέλκυσης του κοινού έχει τίτλο «Bus και Thess… να µοιραστείς την ιδέα σου για
πιο καινοτόµα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη;».

«Η δράση αποτελεί ένα “πείραµα” ενεργοποίησης του κοινού που θα επιτρέψει την εξαγωγή
συµπερασµάτων για την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου του πληθοπορισµού σε ζητήµατα

αστικής διαχείρισης, διαχείρισης των µεταφορών και των µετακινήσεων. Για το λόγο αυτό
ενθαρρύνεται η λειτουργία της πλατφόρµας ως ανοιχτού φόρουµ διαλόγου, πέρα από τη
συµβολική διαγωνιστική διάσταση που έχει» αναφέρει ο Συντονιστής του Ερευνητικού Έργου
CIPTEC, Καθηγητής Αριστοτέλης Νανιόπουλος.
Παράλληλα µε τη δράση στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχες δράσεις θα πραγµατοποιηθούν στη
Φρανκφούρτη, στη Σιένα (Τοσκάνη) και στο Ρότερνταµ. Επιπρόσθετα, νέες καινοτόµες ιδέες και
λύσεις για τα ΜΜΜ προτείνονται και αξιολογούνται και µέσω της υλοποίησης εργαστηρίων
συµµετοχικού σχεδιασµού (co-creation workshops), όπου ενδιαφερόµενοι φορείς και
εµπειρογνώµονες, από πολλούς επιστηµονικούς κλάδους, καθώς και εκπρόσωποι της Κοινωνίας
των Πολιτών, χρήστες και µη χρήστες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, αναπτύσσουν και
εξελίσσουνε ιδέες που θα βελτιώσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ταυτότητα του Έργου
Οι παραπάνω δράσεις αξιοποίησης µεθόδων συλλογικής ευφυίας (crowdsourcing και εργαστήρια
συµµετοχικού σχεδιασµού) εντάσσονται στην υλοποίηση του ερευνητικού έργου, µε τίτλο
«Συλλογική Καινοτοµία για τις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες στις Ευρωπαϊκές Πόλεις (CIPTEC)» που
χρηµατοδοτείται από την Ε.Ε. Το ΑΠΘ, µε την Ερευνητική Οµάδα Συστηµάτων Μεταφοράς και
ακαδηµαϊκά υπεύθυνο τον Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ Αριστοτέλη Νανιόπουλο,
ενεργεί ως συντονιστής εταίρος του Έργου.
Το Έργο αποτελεί µια σύµπραξη 12 φορέων από 7 Ευρωπαϊκές Χώρες, όπως διεθνείς
οργανισµούς/ «δίκτυα» (Ένωση Ευρωπαϊκών Μητροπολιτικών Φορέων Μεταφορών (ΕΜΤΑ),
Ένωση Ευρωπαίων Επιβατών (EPF)), φορείς δηµοσίων συγκοινωνιών, ερευνητικές οµάδες
πανεπιστηµίων και εξειδικευµένων εταιρειών, στους τοµείς της επιστήµης των µεταφορών, του
επιστηµονικού µάρκετινγκ και της «διαχείρισης της καινοτοµίας».
Η Πλατφόρµα όπου κατατίθενται οι ιδέες
Η πλατφόρµα πληθοπορισµού (crowdsourcing platform) έχει αναπτυχθεί και είναι διαθέσιµη προς
χρήση από κάθε ενδιαφερόµενο στην ιστοσελίδα http://thess.ciptec.eu
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο CIPTEC, καθώς και για τη δράση πληθοπορισµού στην
ιστοσελίδα http://ciptec.eu/

