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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«Κινητικότητα και Κορονοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;»  

Διαδικτυακή εκδήλωση από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων 
Μεταφοράς του ΑΠΘ 

 
Θεσσαλονίκη, 12/6/2020 

 
Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Κινητικότητα και Κορονοϊός: Κρίση ή Ευκαιρία;» 

διοργανώνει η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ)   

την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020, στις 18.30-20.30, μέσω της πλατφόρμας 

τηλεδιασκέψεων ZOOM.  

«Οι συνήθειες και οι πρακτικές μετακίνησης έχουν αλλάξει σημαντικά στη μετα-

κορονοϊό εποχή που διανύουμε. Κάποιοι το ερμηνεύουν ως κρίση, ωστόσο θα 

μπορούσε να ειπωθεί πως οι συνθήκες που διαμορφώνονται αποτελούν ευκαιρία για 

την αλλαγή της κινητικότητας στην πόλη και της ποιότητας ζωής όλων», εξηγεί ο 

επιστημονικά υπεύθυνος της Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του 

ΑΠΘ, Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 

ΑΠΘ, Αριστοτέλης Νανιόπουλος. 

Με στόχο τη σφαιρική  ανάλυση του ζητήματος, στην  εσπερίδα θα συμμετάσχουν 

πολλοί ειδικοί και επίσημοι προσκεκλημένοι. Συγκεκριμένα, εισηγήσεις θα κάνουν 

εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως, μεταξύ άλλων,  ο Δήμαρχος 

Θεσσαλονίκης,  Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 

Υποδομών και Δικτύων, Πάρις Μπίλλιας, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής 

Δήμου Νεάπολης-Συκεών, Παρή Γενίτσαρη, ακαδημαϊκοί στους τομείς της Υγείας, 

των Μεταφορών και των Οικονομικών, συγκοινωνιολόγοι, εκπρόσωποι της 

Κοινωνίας των Πολιτών κ.ά.  
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Αρχικά, θα δοθούν συμβουλές και συστάσεις στους πολίτες για την ασφαλή χρήση 

των μέσων μαζικής μεταφοράς και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας από ειδικούς. 

Κατόπιν  θα αναλυθεί από εξειδικευμένους εισηγητές ο αντίκτυπος της πανδημίας, 

οι  τρόποι ανταπόκρισης και αξιοποίησης των ευκαιριών με τη βοήθεια της επιστήμης 

και της τεχνολογίας. Τέλος, θα συζητηθεί η ενθάρρυνση της βιώσιμης κινητικότητας 

από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Κοινωνία των Πολιτών στην εποχή του 

κορονοϊού καθώς και οι  δυνατότητες που προκύπτουν. 

Κατά τη διάρκεια της εσπερίδας, θα υπάρχει η δυνατότητα το κοινό να καταθέτει 

γραπτά σχόλια και ερωτήσεις προς τους/τις ομιλητές/τριες. 

Όσοι/ες ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την εκδήλωση μπορούν να δηλώσουν 

συμμετοχή στον σύνδεσμο: https://bit.ly/3fcIC62.  Μετά την εγγραφή, θα τους σταλεί 

e-mail επιβεβαίωσης με τον σύνδεσμο της πλατφόρμας ZOOM για την 

παρακολούθηση της εκδήλωσης. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PE4Trans – 

Interreg Europe «Public engagement for Sustainable Public Transport», που αφορά 

την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας μέσω της συμμετοχής των πολιτών στη 

διαδικασία σχεδιασμού δράσεων και μέτρων πολιτικής. 

Το έργο PE4Trans, στο οποίο η Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του ΑΠΘ 

μετέχει ως εταίρος, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από την Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων Στόχου 

Εδαφικής Συνεργασίας. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο PE4Trans - Interreg 

Europe «Public engagement for Sustainable Public Transport» παρέχονται στην 

ιστοσελίδα: https://www.interregeurope.eu/pe4trans/.  

 
 
Επισυνάπτονται το αναλυτικό πρόγραμμα και η αφίσα της εκδήλωσης. 
 
 
_________________________________ 

Με την παράκληση να δημοσιευθεί ή να μεταδοθεί  
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