
 VOLTΑΡΩ – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) με ευθύνη απέναντι στους 17 στόχους του Παρισιού

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και  την κλιματική αλλαγή αλλά και  ακολουθώντας τις  Ευρωπαϊκές

οδηγίες  ανέπτυξε  μια  καινοτόμο  δράση.  Στο  πλαίσιο  λοιπόν  της  αντιμετώπισης  της  μέτριας

ατμοσφαιρικής  ποιότητας  της  μητροπολιτικής  Θεσσαλονίκης  (European Air quality Index),  τα

κακά επίπεδα της κυκλοφορίας, όπου αγγίζουν κατά μέσο όρο 30% περισσότερο χρόνο ταξιδιού

(Tomtom index), αλλά και λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στην ηλεκτροκίνηση,  η

Περιφέρεια σχεδίασε μια πρακτική για την εισαγωγή της πόλης σε βιωσιμότερες και εξυπνότερες

λύσεις.

Το «Voltaro» είναι μια διαδραστική και πολυσήμαντη δράση που αποτελεί το ορόσημο της ΠΚΜ

για τις μετακινήσεις αφού από το 2017 διεξάγεται κατά την εβδομάδα του EUMobilityWeek. Μέσα

σε μια ολόκληρη μέρα συμμετέχουν ενεργά φορείς, πολίτες, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα

και συνθέτουν ένα νέο υγιές περιβάλλον για την ηλεκτροκίνηση και τους εναλλακτικούς τρόπους

μετακίνησης  στις  ελληνικές  πόλεις.  Το  «cluster»  αυτό  αποτελεί  την  βάση  για  την  δημιουργία

συνεργιών  που  οδηγούν  σε  ουσιαστικές  πολιτικές  αλλά  και  νέες  καινοτόμες  λύσεις  αφού

πλαισιώνονται πρωτίστως από τους πολίτες και την επιστημονική κοινότητα. 

Ο βασικός στόχος της δράσης είναι να οδηγηθούμε σε ένα οικολογικότερο περιβάλλον μέσα από

καλύτερες  αποφάσεις  σε  όλα  τα  επίπεδα.  Σύμφωνα  λοιπόν  με  την  Leadmark,  το  95%  των

αποφάσεών μας, ακόμα και για αγορές, λαμβάνεται βάσει συναισθημάτων και αξιών και όχι βάσει

λογικής. Το «Voltaro» λοιπόν σχεδιάστηκε ως μια καινοτόμος εκδήλωση για τα ελληνικά δεδομένα

που  προκαλεί  τους  πολίτες  να  «βολτάρουν»  στην  Νέα  Παραλία  Θεσσαλονίκης  και  να

διασκεδάσουν  γνωρίζοντας  νέες  τεχνολογίες  όπως  ηλεκτρικά  αυτοκίνητα,  ποδήλατα,  θαλάσσια

σκάφη, πατίνια και drones αλλά και χρήσιμες πληροφορίες από διάφορα διαδραστικά παιχνίδια και

περίπτερα  πληροφοριών  για  να  επαναπροσδιορίσουν  θετικά  την  οπτική  τους  για  τις  βιώσιμες

μετακινήσεις. 

Η  Αντιπεριφέρεια  Ανάπτυξης  και  Περιβάλλοντος  ανταποκρινόμενη  στις  συνθήκες  που  έχει

δημιουργήσει  η  Πανδημία,  διοργάνωσε πέρυσι  την  εκδήλωση διαδικτυακά,  δημιουργώντας  ένα

ψηφιακό περιβάλλον για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με την ηλεκτροκίνηση, μέσα από μία

δυναμική ιστοσελίδα η οποία και παρέμεινε ως ψηφιακό σημείο αναφοράς και για το φετινό Voltaro

2021,  το  οποίο  θα  διεξαχθεί  την  Κυριακή  26  Σεπτεμβρίου  2021  στο  άγαλμα  του  Μεγάλου

Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.



Τα τελευταία  5  χρόνια  στο  «Voltaro» έχουν εμπλακεί  άμεσα συμμετέχοντας  στις  διαδραστικές

δράσεις του περισσότεροι από 25.000 πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας. Ακόμα, μέσα από το

υλικό  προώθησης,  τις  δημοσιεύσεις  και  την  γενικότερη  προβολή  έχουν  ενημερωθεί  και

ευαισθητοποιηθεί τουλάχιστον 100.000 πολίτες, που μαζί με τους 200 υποστηρικτές φορείς και

εταιρείες, αποτελούν το αποτύπωμα του «Voltaro» στην τοπική κοινωνία. 

Τα αποτελέσματα όλων αυτών των δεδομένων είναι ήδη απτά σε πολλούς διαφορετικούς τομείς.

Σύμφωνα με δημοσιευμένα δεδομένα (LeasePlan EV Readiness Index, Ιnsideevs index) η Ελλάδα

έχει αυξητική τάση και με βάση τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και στην

Κεντρική Μακεδονία έχουν διπλασιαστεί οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων. Ακόμα αποτέλεσε

το έναυσμα για μια σειρά από ενέργειες, όπως την ανανέωση του στόλου των οχημάτων της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με ηλεκτροκίνητα και την αγορά δεκαέξι σταθμών φόρτισης αλλά

και συνεργασίες, όπως την χρηματοδότηση Δήμων για την προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων

μέσω προγραμμάτων της. Επίσης, η πρώτη εκδήλωση Voltaro, το 2017, όπου πρωτοπαρουσιάστη-

καν τα ηλεκτρικά πατίνια (Lime) στους πολίτες της Θεσσαλονίκης, ήταν το έναυσμα ώστε τον

επόμενο χρόνο η πόλη να γίνει η  πρώτη Μεσογειακή πόλη που ένταξε στην κυκλοφορία της

στόλο ηλεκτρικών πατινιών (Lime).  Ακόμη, η εκδήλωση Voltaro στάθηκε η αιτία να τοποθετηθεί ο

πρώτος σταθμός φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο νέο κτίριο των υπηρεσιών της Περι-

φέρειας, στη Θεσσαλονίκη, ως παράδειγμα καλής πρακτικής, όπου διατίθεται για την δωρεάν φόρ-

τιση των διερχόμενων οχημάτων, με τον Δήμο Θεσσαλονίκης να ακολουθεί. 

Τέλος, έχει καταφέρει να έχει ακαδημαϊκά και επιχειρηματικά οφέλη, αφού συνεργαζόμενα πανεπι-

στήμια κατευθύνουν διπλωματικές προς αυτές τις κατευθύνσεις, αλλά κυριότερα ο σημαντικότερος

οργανισμός της  EE Ertico-ΙTS Europe ο οποίος  το ενέταξε ως καλή πρακτική σε  πανευρωπαϊκά

συνέδρια και το διασύνδεσε με άλλες πόλεις και εταιρείες τεχνολογίας. 




