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Ενημέρωση για συμμετοχή του ΠΤΒΕ/ΣΕΜΠΧΠΑ
στο ευρωπαϊκό έργο URBACT - ‘Resilient Europe’
Το Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ συμμετέχει στην Ομάδα Τοπικής
Υποστήριξης (Urban Living Lab) του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου
URBACT - Resilient Europe’.
Το έργο έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία ενός σχεδίου δράσης που να απαντά στα προβλήματα των
πόλεων, ενισχύοντας την αστική ανθεκτικότητα. Η αστική ανθεκτικότητα, αντιλαμβανόμενη ως η
ικανότητα των ατόμων, των κοινοτήτων, των θεσμών, των επιχειρήσεων και όλων των συστημάτων
μιας πόλης να επιβιώσουν, να προσαρμοστούν και να αναπτυχθούν ακόμα και αν υφίστανται ισχυρές
πιέσεις και εξωτερικά ‘σοκ’, αποτελεί ένα ζήτημα και ζητούμενο σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό πόλεων
παγκοσμίως. Ο βαθμός αστικής ανθεκτικότητας δείχνει κατά πόσο μία πόλη είναι ικανή να διατηρεί και
να βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο και την ευημερία των πολιτών της, ακόμα και υπό την επίδραση
χρόνιων ή έκτακτων πιέσεων.
Υπό αυτό το πρίσμα και με σκοπό την αύξηση των ήπιων μετακινήσεων και τη βελτίωση των
συνθηκών κυκλοφορίας και περιβάλλοντος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προωθεί αφενός τη δημιουργία
διαδημοτικού (Μητροπολιτικού) δικτύου ποδηλατοδρόμων σε όλο το Πολεοδομικό Συγκρότημα
Θεσσαλονίκης (ΠΣΘ) και αφετέρου την κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης για την προώθηση της
ποδηλατικής πολιτικής και κουλτούρας στην πόλη.
Το Έργο υλοποιείται σε δυο φάσεις. Στην Α’ Φάση, κατά την οποία η πόλη της Θεσσαλονίκης
απέσπασε την καλύτερη αξιολόγηση μεταξύ των εταίρων, και στο πλαίσιο προώθησης συμμετοχικών
διαδικασιών, ενεργοποιήθηκε τοπικά μια Ομάδα Τοπικής Υποστήριξης (Urban Living Lab), η οποία
απαρτίζεται από εκπροσώπους των: ΑΠΘ, ΟΑΣΘ, ΣΑΣΘ, ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ, Ινστιτούτο Μεταφορών
του ΕΚΕΤΑ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους Όμορους Δήμους, ΜΚΟ, ποδηλατικά σωματεία
αλλά και ιδιωτικές εταιρίες. Η Β΄ φάση, που ξεκινά το Μάιο του 2016, έχει ορίζοντα υλοποίησης δύο
ετών και κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των Δήμων του ΠΣΘ
και της Ομάδας Τοπικής Υποστήριξης, υπό την αιγίδα της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής
Θεσσαλονίκης ΑΕ. Στη φάση αυτή, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει έναν προκαταρκτικό
σχεδιασμό ενός μητροπολιτικού δικτύου ποδηλατικής υποδομής, καθώς και μια πιλοτική εφαρμογή σε
συγκεκριμένη περιοχή δράσεων, με στόχο την ανάδειξη του ποδηλάτου ως βασικού μέσου μετακίνησης
στην πόλη.
Το Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Ελλάδας του ΣΕΜΠΧΠΑ συμμετείχε στην 3η συνάντηση του Urbact
Local Group που έγινε στις 9 Μαρτίου 2016 σε χώρο του Δήμου Θεσσαλονίκης, μέσω της
εκπροσώπου του, μέλους της Δ.Ε., κ. Δήμητρας Κυριακοπούλου.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνεισφέρουν στο παραπάνω έργο στο πλαίσιο της συμμετοχής του
ΣΕΜΠΧΠΑ-ΠΤΒΕ παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στα kalpapad@yahoo.gr,
dimkyriakopoulou@yahoo.gr.
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