
 
 

 

Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: 
Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel (DESTI-SMART) 

 

Επίτευξη Αποδοτικού Βιώσιμου Τουρισμού με καινοτομίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα στις μεταφορές: 
Βιώσιμη Κινητικότητα, Προσβασιμότητα και Υπεύθυνη Μετακίνηση 

στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG EUROPE 
 

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΑΕ/ ΟΤΑ και 
το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΗΣ 

σας προσκαλούν την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019 και ώρα 10.00-15.00 

στην Αίθουσα Μανόλη Αναγνωστάκη στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 

στην 1η Εκδήλωση Διάδοσης του έργου με θέμα: 
 

“Mobility as a Service” MaaS - Κινητικότητα ως Υπηρεσία 

Η Θαλάσσια Συγκοινωνία, ως αστική λειτουργία και ως τουριστικό προϊόν 
 

Το έργο DESTI-SMART 

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ ΟΤΑ υλοποιεί το έργο DESTI-SMART ως Επικεφαλής 
Εταίρος μαζί με άλλους εννέα (9) εταίρους από οκτώ (8) 
ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Ισπανία, Λετονία, Ουγγαρία, Κύπρος). 

Στο πλαίσιο του έργου προωθείται ο επανακαθορισμός της 
ζήτησης μετακινήσεων και η στροφή σε λύσεις συστημάτων 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον τουριστικό 
τομέα σε τοπική κλίμακα με σημαντικά οφέλη για την ποιότητα 
ζωής, την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική 
και κλιματική δράση, σε περιοχές που είναι δημοφιλείς ή 
αναδυόμενοι τουριστικοί προορισμοί. 

Με σύνθημα «ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ & 
ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ» το DESTI-SMART στοχεύει να προτείνει 
λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές 
δημοφιλών τουριστικών προορισμών όπου οι υψηλές ροές 
τουριστικού ρεύματος φέρνουν προκλήσεις στον τομέα των 
Μετακινήσεων και των Συγκοινωνιών. 

 Το Τοπικό Πρόγραμμα για τη Θεσσαλονίκη 

Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος που θα αναπτυχθεί ως 
Μελέτη Περίπτωσης για τη Θεσσαλονίκη στοχεύεται η 
συνέργεια, η διασύνδεση και η αναβάθμιση των πολιτικών για τις 
Συγκοινωνίες και τον Τουρισμό προς την κατεύθυνση της 
προαγωγής ενός μοντέλου που στηρίζεται στην ανθεκτικότητα, τη 
διατροπικότητα και τα συστήματα μεταφορών χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα πρόκειται να συνδέσει τη Στρατηγική 
της Αστικής Ανθεκτικότητας 2030 με δύο κρίσιμες παραμέτρους 
της: 
 τον Τουρισμό, ως αναπτυσσόμενο αλλά και ευαίσθητο 

κλάδο Οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικής 
ανάπτυξης και 

 τις Αστικές και Περιαστικές Συγκοινωνίες και τη Βιώσιμη 
Αστική Κινητικότητα, ως πεδίο ανάπτυξης δημόσιων 
υποδομών και λειτουργιών μέσα από μοντέλα συνεργασίας 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. 

Ως εκ τούτου, προωθείται η ανάπτυξη Εταιρικότητας μεταξύ των 
φορέων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα που σχετίζονται 
με τον Τουρισμό και τις Συγκοινωνίες, ως Τοπική Συμμαχία για την 
αναβάθμιση της σχέσης Τουρισμού και Αστικής Κινητικότητας. 

 

Η Εκδήλωση στοχεύει στη διάδοση του έργου DESTI-SMART και των στόχων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του Τοπικού 
Προγράμματος για τη Θεσσαλονίκη, τη διερεύνηση της προσέγγισης “Mobility as a Service” MaaS - Κινητικότητα ως 

Υπηρεσία και την ενίσχυση της Θαλάσσιας Αστικής Συγκοινωνίας, ως συνιστώσα αυτής, τόσο στο σκέλος της Αστικής 
συγκοινωνίας όσο και στο σκέλος της ανάδειξής της ως μέσο Τουριστικής ανάπτυξης για την πόλη. 

Διερεύνηση ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα. 


