
Προκλήσεις κινητικότητας στην εποχή 
του COVID-19 σε αστικές περιοχές

Τι είναι το hackathon;

Το Hackathon αποτελεί έναν διαγωνισμό σύντομης χρονικής διάρκειας κατά την διάρκεια του οποίου 
ομάδες συμμετεχόντων καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά προβλήματα/προκλήσεις προτεί-
νοντας καινοτόμες και πρωτότυπες λύσεις. Στην χρονική διάρκεια του διαγωνισμού, ζητείται από τις 
ομάδες να αναπτύξουν προγράμματα, πρότυπα, μοντέλα, εργαλεία ή εφαρμογές, που να αντιμετωπί-
ζουν όλες τις πτυχές του προβλήματος.

Αντικείμενο του hackathon

Το συγκεκριμένο hackathon προσανατολίζεται στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναδύονται 
από τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις αστικές περιοχές και ειδικότερα στο σύστημα 
μεταφορών τους. Οι συγκεκριμένες προκλήσεις αφορούν στον συνδυασμό αφενός της εξυπηρέτησης 
των αναγκών μετακίνησης του πληθυσμού και αφετέρου στην τήρηση των υγειονομικών κανόνων για 
τον περιορισμό της διασποράς του ιού.

Οι προτάσεις που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να προσανατολίζονται στην 
επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες/προκλήσεις, οι 
οποίες εστιάζουν στο τομέα του active mobility:
1. Αστική εφοδιαστική αλυσίδα (City logistics): Στην συγκεκριμένη ενότητα οι συμμετέχοντες καλού-

νται να προτείνουν λύσεις για τη βελτίωση των μεταφορών στο πλαίσιο του εφοδιασμού τροφίμων 
και άλλων αγαθών, προτείνοντας τρόπους βελτίωσης στις διαδικασίες παράδοσης, παραλαβής 
και παρακολούθησης προϊόντων.

2. Χωροθέτηση – διαστασιολόγηση σταθμών micromobility (ποδηλάτων και scooter): Στην συγκεκρι-
μένη θεματική ενότητα, οι συμμετέχοντες καλούνται να χωροθετήσουν σταθμούς κοινόχρηστων 
scooter εντός του αστικού ιστού, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης και την ζήτηση από τους 
μετακινούμενους.

3. Δρομολόγηση ασφαλέστερης διαδρομής (safe route): Οι ειδικές προκλήσεις που προκύπτουν από 
την έξαρση της πανδημίας του COVID-19 δημιουργούν την ανάγκη για κοινωνική αποστασιοποίη-
ση κάτι που εφαρμόζεται και στις μετακινήσεις πεζή αλλά και μέσω ποδηλάτου. Στη συγκεκριμένη 
πρόταση οι συμμετέχοντες καλούνται να διαμορφώσουν ασφαλείς διαδρομές μετακίνησης λαμ-
βάνοντας υπόψη την συγκέντρωση μετακινουμένων και άλλες παραμέτρους.

4. Ενίσχυση διατροπικότητας (multimodality): Σε αυτή τη θεματική ενότητα, ζητείται από τους συμ-
μετέχοντες να αναπτύξουν μια πρόταση, μέσα από την οποία θα προωθείται ο συνδυασμός όλων 
των διαθέσιμων μέσων μετακίνησης (Ι.Χ., δίκτυο αστικών λεωφορείων, δίκτυο κοινοχρήστων πο-
δηλάτων/scooter, πεζή μετακίνηση) για μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου.



Τι είναι το Active mobility;

Η ανάγκη για περιορισμό των εκπεμπόμενων ρύπων και της μόλυνσης του περιβάλλοντος σε αστικό 
περιβάλλον, έχει αναδείξει ως σύγχρονη τάση στις μεταφορές, την προώθηση της πεζής μετακίνησης, 
της χρήσης ποδηλάτων και γενικότερα εναλλακτικών μέσων μετακίνησης έναντι των παραδοσια-
κών μέσων που χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης. Τα συγκεκριμένα μέσα μετακίνησης 
εντάσσονται στην γενικότερη κατηγορία του “Active Mobility”, στις μετακινήσεις δηλαδή με χρήση 
ανθρώπινης ενέργειας.

Σύνθεση ομάδων

Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να τηρούν τους εξής περιορισμούς:
• Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 ετών
• Η δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να γίνει μέσω της παρακάτω φόρμας. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να δηλώσουν συμμετοχή ατομικά ή ομαδικά. Σε περίπτωση ατομικής συμμετοχής, η σύνθεση 
των ομάδων θα πραγματοποιηθεί σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας από τους διοργανωτές

• Τουλάχιστον ένα μέλος της κάθε ομάδας θα πρέπει να είναι ενεργός προπτυχιακός ή μεταπτυχια-
κός φοιτητής

• Κάθε ομάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει έως 5 μέλη
• Η εξοικείωση των συμμετεχόντων με αντικείμενα της επιστήμης του μηχανικού, της πληροφορικής 

ή των οικονομικών είναι σημαντική

Αξιολόγηση 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να ετοιμάσουν τις προτάσεις τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού 
και έπειτα να τις παρουσιάσουν στην επιτροπή αξιολόγησης. Οι προτάσεις των ομάδων θα αξιολογη-
θούν ανάλογα με την πληρότητα που θα παρουσιάζουν στους ακόλουθους τομείς:

Βραβείο

Οι νικητές του Hackathon θα λάβουν πλούσια δώρα.

Δήλωση συμμετοχής

Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε συμπληρώστε την φόρμα εδώ.

Τομέας αξιολόγησης Συνεισφορά κριτηρίου (μέγιστο 100%)

Πρωτοτυπία (Innovation) 25%

Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) 20%

Τεχνικό Τμήμα (Technical Details) 25%

Συμμετοχή Κοινού (Public Engagement) 20%

Ρυθμιστικό/Κανονιστικό πλαίσιο (Regulatory Details) 10%

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTXvEb9_o8EX0Hp-K2WJP9pAUn76U-wPkVH4a6_pUqHvYXzA/viewform

