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Τελικό Συνέδριο City-HUB
Οι εταίροι του ευρωπαϊκού έργου City-HUB διοργανώνουν το τελικό Συνέδριο του έργου με θέμα
«Αστικοί κόμβοι μεταφορών: τι απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους;» στις εγκαταστάσεις του
Γαλλικού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας για τις Μεταφορές, την Ανάπτυξη και τα Δίκτυα
(IFSTTAR) στην πόλη Lille της Γαλλίας στις 19 Φεβρουαρίου 2015. Το Συνέδριο θα οργανωθεί σε
δύο μέρη: «Πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας των αστικών κόμβων μεταφορών» και
«Κατευθυντήριες γραμμές για την εποπτεία και την αξιολόγηση της λειτουργίας των αστικών
μεταφορικών κόμβων», ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Προτάσεις
για την οργάνωση και τη λειτουργία των ευρωπαϊκών κόμβων μεταφορών: το μοντέλο του
ευρωπαϊκού έργου City-HUB».
Ο συντονιστής του έργου, καθηγητής κ. Andrés Monzón από τον φορέα TRANSyT-UPM και η Δρ.
Odile Heddebaut από την IFSTTAR θα κηρύξουν την έναρξη του Συνεδρίου στις 09:15 π.μ. Στη
συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επόπτης του έργου κ. Patrick MercierHandisyde θα δώσει μια ομιλία με θέμα τις συνδυασμένες μεταφορές ως μέρος της ευρωπαϊκής
ατζέντας για την αστική κινητικότητα. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής των θεμάτων κινητικότητας
από την Αρχή Μεταφορών της Βαρκελώνης κ. Lluis Alegre θα μιλήσει σχετικά με τις ανάγκες, τις
εμπειρίες και τις επιθυμίες των τελικών χρηστών των αστικών κόμβων μεταφορών.
Στις 11:30 π.μ. ο καθηγητής κ. Andrés Monzón θα παρουσιάσει και θα επεξηγήσει τη μεθοδολογία
που εφαρμόστηκε για την ανάπτυξη του μοντέλου City-HUB, ξεκινώντας από το στάδιο της
έρευνας, της αξιολόγησης και της κατανόησης των πραγματικών αναγκών κινητικότητας. Θα
ακολουθήσει η παρουσίαση της καθηγήτριας κας. Ευτυχίας Ναθαναήλ από το Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), η οποία θα εστιάσει σε κατευθυντήριες
γραμμές για την επιτυχή λειτουργία των αστικών μεταφορικών κόμβων. Ο κ. Peter Christiansen
από το TOI θα κλείσει το πρώτο μέρος του Συνεδρίου, παρουσιάζοντας επιλεγμένες καλές
πρακτικές αναφορικά με το θέμα.
Ο καθηγητής κ. Joao Abreu από το Τεχνικό Ινστιτούτο της Λισαβώνας, θα δώσει μια ομιλία για τις
οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις των αστικών κόμβων μεταφορών με την έναρξη του 2ου
μέρους του Συνεδρίου στις 14:00 μ.μ. Στη συνέχεια ο κ. Derek Palmer από την TRL θα παρουσιάσει
σημαντικές αλλαγές και ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για να έχουμε επιτυχημένους
μεταφορικούς κόμβους, ενώ η κα. Sara Hernandez από την TRANSyT-UPM θα παρουσιάσει
σημαντικά ευρήματα από την οπτική των χρηστών. Η συντονίστρια του ευρωπαϊκού έργου NODES
κα. Caroline Hoogendoorn από το Διεθνή Οργανισμό Δημοσίων Συγκοινωνιών (UITP) θα κλείσει το
2ο μέρος του Συνεδρίου παρουσιάζοντας στο κοινό το έργο NODES.

Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης έχει προγραμματιστεί για τις 16:30μ.μ., και ο Δρ. Imre Keseru
από το Πανεπιστήμιο Vrije των Βρυξελλών θα συντονίσει τη συζήτηση μεταξύ του εκπροσώπου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επόπτη του έργου, των προσκεκλημένων ομιλητών, της
συντονίστριας του έργου NODES, των εμπλεκόμενων φορέων του έργου και των εταίρων του
ευρωπαϊκού έργου City-HUB.
Το Συνέδριο θα κλείσει στις 18:00μ.μ., και θα ακολουθήσει αποχαιρετιστήρια δεξίωση κοκτέιλ!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να επικοινωνείτε με τον:
Συντονιστή του έργου:
Professor Andrés Monzón
UPM/TRANSyT
Madrid, Spain
Tel: +34913365373
Email: andres.monzon@upm.es

ή να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα
του έργου:
www.cityhub-project.eu

