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Συμμετϋχοντεσ 

Τθ Δευτζρα 28/2/2011 ςτισ 12:00 πραγματοποιικθκε ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Θζρμθσ 

ςυνάντθςθ με φορείσ τθσ πόλθσ ςχετικά με το ερευνθτικό ζργο PEOPLE. Στθ ςυνάντθςθ 

ςυμμετείχαν: 

 Γιάννθσ Παφλου - Διμοσ Θζρμθσ 

 Νίκοσ Κομνθνόσ, Παναγιϊτθσ Τςαρχόπουλοσ - Ερευνθτικι Μονάδα URENIO 

 Χριςτίνα Κακδζρθ - LOGOTECH Α.Ε. 

 Νίκοσ Κατςιαδάκθσ - Γραφείο Διαμεςολάβθςθσ ΕΚΕΤΑ (liaison office Centre for 

Research and Technology Hellas) 

 Αντωνία Χαντηι - Πολιτιςτικό Κζντρο Θζρμθσ (Cultural Center) 

 Βαςίλθσ Μάτςοσ, Περικλισ Ηλιόπουλοσ -  Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο 

Τεχνολογίασ - ΝΟΗΣΙΣ (Science Center and Technology Museum "NOESIS") 

 Πιςτζλασ Στάκθσ – Ζνωςθ Επαγγελματιϊν Αγοράσ Θζρμθσ (Traders Association) 

Στθ ςυνάντθςθ αρχικά παρουςιάςτθκε ςε γενικζσ γραμμζσ θ πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ ςχετικά με τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν για ζξυπνεσ πόλεισ που βαςίηονται ςτθν 

ανοιχτι καινοτομία και ςτο διαδίκτυο του μζλλοντοσ. Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκε το ζργο 

PEOPLE, οι εταίροι του, οι ςτόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελζςματα.  

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυηιτθςθσ περιςτράφθκε γφρω από τθν πιλοτικι εφαρμογι ςτο 

Διμο Θζρμθσ θ οποία εςτιάηεται ςτο εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ και ςτο τμιμα που 

περικλείει το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ (Νόθςισ) και το Εκνικό 

Κζντρο Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.). Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα 

αναπτυχκοφν βαςίηονται ςτο ςενάριο «ζξυπνθ κινθτικότθτα και διαχείριςθ αςτικϊν 

πλθροφοριϊν» το οποίο περιλαμβάνει υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ ςτουσ πολίτεσ ςε ςχζςθ 

με τθν αςφάλεια ςτο δθμόςιο χϊρο, το εμπόριο, τθν αναψυχι και τον τουριςμό. 

Οι ειςθγθτζσ ζκεςαν το κζμα τθσ πολφ μεγάλθσ ςυγκζντρωςθσ επιςκεπτϊν ςτο εμπορικό 

κζντρο Mediterranean Cosmos που γειτνιάηει με τθν περιοχι τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ. Το 

ζτοσ 2010 τοCosmos δζχτθκε περίπου 8 εκατομμφρια επιςκζψεισ. Ελάχιςτοι από τουσ 

επιςκζπτεσ αυτοφσ όμωσ επιςκζφτθκαν ςτθ ςυνζχεια το ΝΟΕΣΙΣ, το ΕΚΕΤΑ ι τθν πόλθ τθσ 

Θζρμθσ. Οι ειςθγθτζσ πρότειναν θ πιλοτικι εφαρμογι να προςπακιςει να λφςει αυτό το 

πρόβλθμα. Πωσ δθλαδι οι επιςκζπτεσ του Mediterranean Cosmos πζρα από τθν επίςκεψι 

τουσ ςε αυτό κα ςυνεχίςουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν περιοχι τθσ πιλοτικισ 

εφαρμογισ. Οι δραςτθριότθτεσ αυτζσ κα μποροφςαν ενδεικτικά να είναι:  

1) Παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων ςτο ΕΚΕΤΑ. 

2) Επίςκεψθ ςτο ΝΟΕΣΙΣ. 

3) Αγορζσ ςτο εμπορικό κζντρο τθσ Θζρμθσ. 

4) Παρακολοφκθςθ εκδθλϊςεων του Πολιτιςτικοφ Κζντρου του Διμου Θζρμθσ. 

5) Επίςκεψθ ςε κάποια από τισ περί-αςτικζσ εγκαταςτάςεισ αναψυχισ του Διμου 

Θζρμθσ (π.χ. φράγμα Θζρμθσ, πάρκο περιβαλλοντικισ αγωγισ). 



Οι παραβριςκόμενοι φορείσ βρικαν πολφ ενδιαφζρουςα τθν πρόταςθ. Στθ ςυηιτθςθ που 

ακολοφκθςε οι εκπρόςωποι των φορζων αναφζρκθκαν ςτισ δραςτθριότθτζσ τουσ, ςτα 

προβλιματα που αντιμετωπίηουν και ςτισ δυνατότθτζσ τουσ.  

Στθ ςυνζχεια παρουςιάςτθκαν μια ςειρά από ενδεικτικζσ εφαρμογζσ που κα μποροφςαν να 

υλοποιθκοφν ςτα πλαίςια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ζτςι ϊςτε να αξιοποιθκεί το γεγονόσ 

τθσ γειτνίαςθσ με το Mediterranean Cosmos για τθν περαιτζρω οικονομικι ανάπτυξθ τθσ 

περιοχισ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ ςε ςχζςθ με τθ Θεςςαλονίκθ. 

Παρακάτω επιχειρείται μια επιςκόπθςθ των προτάςεων των φορζων για ανάπτυξθ 

υπθρεςιϊν. Κακεμία από τισ υπθρεςίεσ αυτζσ ςυνδυάηεται με πικανζσ ψθφιακζσ 

εφαρμογζσ που ζχουν υλοποιθκεί ςε άλλεσ πόλεισ. Ο ςτόχοσ είναι το υπό δθμιουργία 

ςενάριο να περιζχει υπθρεςίεσ ςτενά δεμζνεσ με τισ ανάγκεσ των φορζων όπωσ επίςθσ με 

τα χαρακτθριςτικά και τισ δυνατότθτζσ τθσ περιοχισ. 



 

Πιθανϋσ Υπηρεςύεσ 

Ημερολόγιο εκδηλώςεων ςτην περιοχό 

Η υπθρεςία αφορά ςτθ δθμιουργία ενόσ θμερολογίου των εκδθλϊςεων που 

πραγματοποιοφνται ςτθν περιοχι. Στο θμερολόγιο αυτό οι φορείσ τθσ περιοχισ κα 

μποροφν να καταχωριςουν τισ μελλοντικζσ εκδθλϊςεισ τουσ. Οι ςυμμετζχοντεσ μίλθςαν για 

το μεγάλο αρικμό εκδθλϊςεων που διοργανϊνει ο κακζνασ. Ενδεικτικά: 

 Το ΕΚΕΤΑ διοργανϊνει Open Days κατά τισ οποίεσ είναι ανοιχτό ςτο κοινό 

παρουςιάηοντασ τα ερευνθτικά του αποτελζςματα. Επίςθσ διοργανϊνει θμερίδεσ, 

ςυνζδρια και ςεμινάρια. 

 Το Πολιτιςτικό Κζντρο διοργανϊνει πλθκϊρα εκδθλϊςεων κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

χρονιάσ με ςπουδαιότερθ από αυτζσ τα «Θζρμθσ Δρϊμενα» που 

πραγματοποιοφνται κάκε καλοκαίρι και περιλαμβάνουν δεκάδεσ εκδθλϊςεισ. Το 

Κζντρο λειτουργεί επίςθσ τμιματα δραςτθριοτιτων τα οποία απευκφνονται ςτουσ 

δθμότεσ και με τθ ςειρά τουσ πραγματοποιοφν εκδθλϊςεισ. 

 Το ΝΟΕΣΙΣ, τζλοσ, διοργανϊνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα, Συνζδρια, Διαλζξεισ, 

Ημερίδεσ, αλλά και κφκλουσ εκδθλϊςεων όπωσ τα «Καφζ τθσ Επιςτιμθσ» όπου το 

κοινό ςυηθτθτά με τουσ ειδικοφσ επιςτθμονικά ηθτιματα και τα «Τα Πρόςωπα τθσ 

Επιςτιμθσ» όπου παρουςιάηεται θ ηωι ανκρϊπων που άνοιξαν νζουσ δρόμουσ ςτισ 

επιςτιμεσ. Επίςθσ ζχει ειδικζσ αίκουςεσ όπωσ το Κοςμοκζατρο (κινθματογράφοσ 

γιγαντοοκόνθ), τον Προςομοιωτι και το Πλανθτάριο όπου προβάλλονται 

κακθμερινά 2D και 3D ταινίεσ. 

Η υπθρεςία κα παρζχεται τόςο μζςω του διαδικτφου όςο και μζςω μεγάλων οκονϊν που 

κα τοποκετθκοφν ςε ςθμεία που ςυγκεντρϊνουν πολφ κόςμο. 



 

  

 



 

 



 

Εφαρμογό παρουςύαςησ των χώρων ςτϊθμευςησ 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ αναφζρκθκαν ςτο ζντονο πρόβλθμα εφρεςθσ ςτάκμευςθσ ςτο 

εμπορικό κζντρο τθσ Θζρμθσ. Το πρόβλθμα επιδεινϊνει θ φπαρξθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ 

υποκαταςτθμάτων των κυριότερων Ελλθνικϊν Τραπεηϊν αλλά και του Δθμαρχείου με 

αποτζλεςμα να καταλαμβάνονται οι περιςςότερεσ κζςεισ ςτάκμευςθσ από τουσ 

υπαλλιλουσ. Τόνιςαν επίςθσ το γεγονόσ ότι το υπόγειο δθμοτικό παρκινγκ  που βρίςκεται 

ςτθν πλατεία είναι άγνωςτο ςτουσ περιςςότερουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ.  

Μια εφαρμογι παρουςίαςθσ των χϊρων ςτάκμευςθσ ςτθν περιοχι κα βοθκοφςε ςτθν 

αντιμετϊπιςθ αυτοφ του προβλιματοσ. Η εφαρμογι, ςτθν πιο απλι μορφι τθσ, κα 

παρουςιάηει τουσ διακζςιμοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ με τθ χωρθτικότθτα του κακενόσ και το 

ςχετικό κόςτοσ. Σε μια πιο εξελιγμζνθ ζκδοςθ κα παρουςιάηει ςε πραγματικό χρόνο τισ 

ελεφκερεσ κζςεισ ςε κάκε χϊρο ςτάκμευςθσ. Η πλθροφορία κα παρουςιάηεται πάνω ςε 

ζνα χάρτθ τθσ περιοχισ ενϊ ο χριςτθσ κα ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει ζνα ςθμείο 

ενδιαφζροντοσ (π.χ. το πολιτιςτικό κζντρο) και να δει τουσ κοντινότερουσ χϊρουσ 

ςτάκμευςθσ.  

Η εφαρμογι κα είναι διακζςιμθ μζςω του διαδικτφου ενϊ μπορεί να αναπτυχκοφν και 

εφαρμογζσ για κινθτά τθλζφωνα. Οι διακζςιμεσ κζςεισ κάκε χϊρου ςτάκμευςθσ κα 

εμφανίηονται και ςε μεγάλεσ οκόνεσ που κα τοποκετθκοφν ςτισ κεντρικζσ ειςόδουσ τθσ 

πόλεισ. 

 



 

 

 



Εφαρμογό εύρεςησ τησ βϋλτιςτησ διαδρομόσ 

Η εφαρμογι εμφανίηει πάνω ςε ζνα χάρτθ τθ βζλτιςτθ διαδρομι ανάμεςα ςε δφο 

διευκφνςεισ ι ςθμεία ενδιαφζροντοσ, με τθ χριςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ. 

Ταυτόχρονα παρζχει ςτο χριςτθ λεπτομερείσ οδθγίεσ, βιμα προσ βιμα, για το ςε ποια 

ςτάςθ κα χρθςιμοποιιςει ςε ποιο λεωφορείο κα επιβιβαςτεί, πόςο κα πλθρϊςει, που κα 

αλλάξει λεωφορείο (αν αυτό απαιτείται) και που κα κατεβεί. Η εφαρμογι κα υποςτθριχκεί 

από τισ διαδρομζσ των λεωφορείων τθσ Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ ενϊ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει και δεδομζνα από τον ΟΑΣΘ για τα λεωφορεία του οργανιςμοφ που 

εξυπθρετοφν τθν περιοχι. 

Η εφαρμογι ςτοχεφει ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ που ςφμφωνα 

με τουσ παραβριςκόμενουσ παρατθρείται ςτο κζντρο τθσ Θζρμθσ. 

 



 

 

 

 



 

Επαγγελματικόσ οδηγόσ 

Ο επαγγελματικόσ οδθγόσ κα παρουςιάηει τα καταςτιματα και τουσ επαγγελματίεσ 

γενικότερα τθσ περιοχισ με τθ μορφι ενόσ κεματικοφ καταλόγου (χρυςόσ οδθγόσ) αλλά και 

πάνω ςτο χάρτθ. Περίπου 400 καταςτιματα λειτουργοφν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ ενϊ 

μεγάλοσ είναι και ο αρικμόσ των επαγγελματιϊν. Για τθν καλφτερθ οργάνωςθ του υλικοφ 

κα υπάρχουν κατθγορίεσ όπωσ π.χ. ξενοδοχεία, εςτιατόρια, καταςτιματα ζνδυςθσ, μεςιτικά 

γραφεία, γιατροί, δικθγόροι, κλπ. 

 

 



 

 

 



Ψηφιακό εμπορικό κϋντρο 

Προτείνεται θ δθμιουργία μιασ εικονικισ (ψθφιακισ) αγοράσ των καταςτθμάτων τθσ 

περιοχισ. Η αγορά αυτι κα αναπαραςτιςει ςτο διαδίκτυο τθν πραγματικι αγορά τθσ πόλθσ 

παρζχοντασ ζνα ιδιαίτερα δθμοφιλζσ κανάλι διάκεςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Η 

ςυμμετοχι των εμπόρων κα εξαρτάται από τθν εμπειρία τουσ ςτθ χριςθ ψθφιακϊν 

εφαρμογϊν. Ζτςι τα εικονικά καταςτιματα ςτθν πιο απλι τουσ μορφι μποροφν να ζχουν 

μια φωτογραφία, ςτοιχεία επικοινωνίασ και ςφντομι περιγραφι, ενϊ ςτθν πιο ςφνκετθ, 

προςφορζσ προϊόντων και υπθρεςιϊν ι ακόμα και το ςφνολο των προϊόντων του φυςικοφ 

καταςτιματοσ.  

Τμιμα του εμπορικοφ κζντρου κα μποροφςε να είναι και ζνα παρατθρθτιριο τιμϊν που κα 

τροφοδοτείται από το αντίςτοιχο του Υπουργείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και 

Ανταγωνιςτικότθτασ παρουςιάηοντασ τισ τιμζσ των supermarket και των πρατθρίων 

καυςίμων τθσ περιοχισ. Το παρατθρθτιριο κα μποροφςε να αποτελζςει πόλο προςζλκυςθσ 

επιςκεπτϊν ςτον ιςτότοπο. 

Το ψθφιακό εμπορικό κζντρο κα ενςωματϊνει χαρακτθριςτικά κοινωνικϊν δικτφων (social 

networks) επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ/πελάτεσ να βακμολογοφν προϊόντα και υπθρεςίεσ 

όπωσ επίςθσ και να τα ςυςτινουν ςτουσ φίλουσ τουσ. 

Οι χριςτεσ κα μποροφν να επιςκεφτοφν τθν εικονικι αγορά είτε μζςω του υπολογιςτι τουσ 

είτε με τθ χριςθ ενόσ «ζξυπνου» κινθτοφ τθλεφϊνου (smart phone). Η ςφνδεςθ των 

εικονικϊν καταςτθμάτων με τα φυςικά κα μποροφςε να γίνει με τθ χριςθ QR codes 

(ςυντομογραφία του quick response). Πρόκειται για ζνα είδοσ γραμμωτοφ κϊδικα που 

μπορεί να διαβαςτεί από τα περιςςότερα ςφγχρονα κινθτά τθλζφωνα με κάμερα. Η 

ανάγνωςθ του κϊδικα οδθγεί ςτθν εμφάνιςθ μιασ διεφκυνςθσ ςτο web όπου υπάρχουν οι 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Τα καταςτιματα μποροφν να τοποκετιςουν πινακίδεσ με QR codes 

ςε εμφανι ςθμεία τθσ πρόςοψισ τουσ. Οι χριςτεσ ςκανάροντασ  τον κϊδικα κα οδθγοφνται 

ςτθ ςελίδα του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ όπου παρουςιάηονται οι προςφορζσ τθσ 

θμζρασ. Πινακίδεσ με QR codes κα  μποροφςαν να τοποκετθκοφν και ςτισ ςθμάνςεισ των 

οδϊν οδθγϊντασ τουσ επιςκζπτεσ ςτθ ςελίδα όπου παρουςιάηεται ο κατάλογοσ των 

καταςτθμάτων και επιχειρθματιϊν που βρίςκονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ οδό.  

 



 

 

 



 

 



 

 

  



Αιτόματα πολιτών 

Η εφαρμογι κα επιτρζπει ςτουσ κατοίκουσ τθσ Θζρμθσ να αναφζρουν μζςω του διαδικτφου 

τοπικά προβλιματα όπωσ πεταμζνα ςκουπίδια, καμζνεσ λάμπεσ θλεκτροφωτιςμοφ, 

ςπαςμζνα πλακάκια ςτα πεηοδρόμια, παράνομεσ διαφθμιςτικζσ πινακίδεσ, παράνομα 

παρκαριςμζνα οχιματα κλπ. Οι χριςτεσ κα μποροφν επίςθσ να κάνουν προτάςεισ για τθ 

βελτίωςθ των υποδομϊν τθσ γειτονιάσ τουσ.    

Η εφαρμογι κα είναι διακζςιμθ μζςω του διαδικτφου και οι χριςτεσ κα μποροφν να 

αναφζρουν τα προβλιματα χρθςιμοποιϊντασ είτε υπολογιςτι είτε το κινθτό τουσ. Θα 

ζχουν τθ δυνατότθτα ακριβοφσ προςδιοριςμοφ τθσ κζςθσ του προβλιματοσ πάνω ςτο 

χάρτθ, ενϊ κα μποροφν να επιςυνάψουν και ςχετικζσ φωτογραφίεσ. Όλεσ οι αναφορζσ κα 

εμφανίηονται πάνω ςτο χάρτθ τθσ περιοχισ ενϊ ξεχωριςτά κα παρουςιάηονται τα 

προβλιματα που ζχουν λυκεί. Η εφαρμογι κα παρζχει ςτουσ χριςτεσ ενθμζρωςθ για το 

ςτάδιο ςτο οποίο βρίςκεται θ επίλυςθ του προβλιματοσ που ανζφεραν.  

Η εφαρμογι αναφοράσ προβλθμάτων δίνει τθ 

δυνατότθτα ςτουσ πολίτεσ, τουσ τοπικοφσ φορείσ, τα 

μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και το Διμο να αναλάβουν 

δράςθ για τθ βελτίωςθ τθσ γειτονιάσ τουσ. Οι πολίτεσ 

που αφιζρωςαν χρόνο για να αναφζρουν ζςτω και 

ιςςονοσ ςθμαςίασ κζματα και τα βλζπουν να 

διορκϊνονται πικανότατα να γίνουν πιο ενεργά μζλθ 

τθσ τοπικισ κοινότθτασ. 

 



 

 

 



Αςύρματο δύκτυο μϋτρηςησ τησ ατμοςφαιρικόσ ρύπανςησ 

Η εφαρμογι αφορά ςτθν εγκατάςταςθ αςφρματων αιςκθτιρων οι οποίοι μετροφν 

παράγοντεσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ όπωσ π.χ. το NO2 και CO2 και ςτζλνουν τισ 

μετριςεισ αυτζσ ςε ζναν κεντρικό ςτακμό ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων. Τα 

δεδομζνα ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηονται ςτουσ πολίτεσ με διάφορουσ τρόπουσ: μζςω του 

διαδικτφου, μζςω των μεγάλων οκονϊν που κα τοποκετθκοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία ι 

ακόμα και με χριςθ μεγάλων μπαλονιϊν διαφορετικοφ χρϊματοσ ανάλογα με τθν ποιότθτα 

του αζρα τθ δεδομζνθ ςτιγμι. 

Η εφαρμογι αυτι είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι κακϊσ ο Διμοσ Θζρμθσ ζχει υπογράψει το 

Σφμφωνο των Δθμάρχων. Το Σφμφωνο αυτό είναι μια δζςμευςθ των πόλεων που το ζχουν 

υπογράψει για να επιτφχουν αποτελζςματα πζραν των ςτόχων τθσ ενεργειακισ πολιτικισ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 δια τθσ βελτίωςθσ τθσ 

ενεργειακισ αποδοτικότθτασ και τθσ παραγωγισ και χριςθσ κακαρότερθσ ενζργειασ. 

Πρόκειται για ζνα πολφ φιλόδοξο ςχζδιο κακϊσ θ ΕΕ δεςμεφει τα κράτθ μζλθ να μειϊςουν 

τισ εκπομπζσ τουσ CO2 κατά 20% τουλάχιςτον ζωσ το 2020. Οι πόλεισ που υπογράφουν το 

Σφμφωνο των Δθμάρχων ςυμβάλλουν ςε αυτοφσ τουσ ςτόχουσ πολιτικισ δια τθσ επίςθμθσ 

δζςμευςθσ ότι κα υπερβοφν αυτόν τον ςτόχο μζςω τθσ υλοποίθςθσ του δικοφ τουσ Σχεδίου 

Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια. 

Η κφρια ιδζα πίςω από οποιοδιποτε ςφςτθμα μζτρθςθσ ςε μία πόλθ είναι θ 

βελτιςτοποίθςθ των αποφάςεων μζςω τθσ ςυλλογισ δεδομζνων, θ αλλθλεπίδραςθ με τουσ 

πολίτεσ και ο ςυντονιςμόσ μεταξφ των υπθρεςιϊν με ςτόχο να καταςτοφν οι πόλεισ 

καλφτερα μζρθ για να ηει κάποιοσ.  

Η ςυλλογι περιβαλλοντικϊν δεδομζνων εξυπθρετεί διπλό ςκοπό. Αφενόσ, θ 

παρακολοφκθςθ των επιπζδων τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

ςαν ζνα ςθμείο αναφοράσ για τθν ζναρξθ εκςτρατειϊν ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν. Για 

παράδειγμα θ παρουςίαςθ των επιπζδων του NO2 και CO2 πριν και μετά από καμπάνια 

μιασ μζρασ χωρίσ αυτοκίνθτο βοθκάει τουσ πολίτεσ να κατανοιςουν τον περιβαλλοντικό 

αντίκτυπό των πράξεϊν τουσ.  Αφετζρου, το γεγονόσ τθσ γνϊςθσ αυτϊν των επιπζδων 

μπορεί να οδθγιςει ςε ςυγκεκριμζνεσ αποφάςεισ όταν αυτά υπερβοφν τα επιτρεπτά όρια.  



 

 



 

 

 



 

Εφαρμογϋσ παρουςύαςησ του ΝΟΕΣΙΣ ςε κινητϊ τηλϋφωνα 

Πρόκειται εφαρμογζσ οι οποίεσ κα τρζχουν ςε «ζξυπνα» κινθτά τθλεφϊνα (smart phone) 

και κα παρουςιάηουν τα εκκζματα και τισ εκδθλϊςεισ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & 

Μουςείου Τεχνολογίασ – ΝΟΗΣΙΣ. Η ανάγκθ ανάπτυξθσ πολλαπλϊν εφαρμογϊν ςχετίηεται 

με το γεγονόσ ότι τα λειτουργικά ςυςτιματα των πιο δθμοφιλϊν κινθτϊν (iPhone, Android, 

Nokia and Blackberry) δεν είναι ςυμβατά μεταξφ τουσ. 

Το ΝΟΕΣΙΣ, όπωσ αναφζρκθκε παραπάνω, διοργανϊνει κάκε χρόνο ζνα μεγάλο αρικμό 

εκδθλϊςεων. Επιπλζον, το Μουςείο Τεχνολογίασ του περιλαμβάνει: 

 Το Εκκετιριο Τεχνολογίασ Μεταφορϊν, που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ 

να κυμθκοφν αυτοκίνθτα που υπιρξαν «ςτακμοί» ςτθν ιςτορία τθσ αυτοκίνθςθσ, 

να γνωρίςουν ξεχωριςτά μοντζλα και να ςυγκρίνουν τισ τάςεισ του παρελκόντοσ με 

αυτζσ του παρόντοσ και ενδεχομζνωσ του μζλλοντοσ.  

 Το Τεχνοπάρκο, ζνα χϊρο διάδραςθσ. Ο επιςκζπτθσ ςυμμετζχει ενεργά, 

πρωταγωνιςτεί και μακαίνει διαςκεδάηοντασ. Περιλαμβάνει 40 εκκζματα, τα οποία 

αναφζρονται ςε ποικιλία επιςτθμονικϊν κεμάτων, όπωσ ο θλεκτριςμόσ, ο 

μαγνθτιςμόσ, θ οπτικι, θ μθχανικι κ.ά.  

 Το εκκετιριο Αρχαίασ Ελλθνικισ Τεχνολογίασ. Μια ζκκεςθ ςτθν οποία 

παρουςιάηονται δείγματα τεχνολογικϊν ςτοιχείων και επιτευγμάτων τθσ Αρχαίασ 

Ελλάδασ, με ομοιϊματα που καταςκευάςτθκαν ςφμφωνα με γραπτζσ πθγζσ και 

αφοροφν ςτθν κακθμερινι ηωι, ςτισ καταςκευζσ, ςτθ ναυπθγικι, ςτθ μετρθτικι, 

ςτθ μθχανολογία κ.ά. 

Το ΝΟΕΣΙΣ διακζτει κάκε χρόνο περίπου 180.000 ειςιτιρια ενϊ μεγάλο μζροσ των 

εκδθλϊςεϊν του ζχει ελεφκερθ είςοδο. Το 65% των επιςκεπτϊν είναι μζχρι 25 ετϊν. Το 

γεγονόσ αυτό δείχνει τθν ανάγκθ να απευκυνκεί ςτα εκατομμφρια των επιςκεπτϊν του 

εμπορικοφ κζντρου Mediterranean Cosmos. Προκειμζνου όμωσ οι επιςκζπτεσ του Cosmos 

να μποροφν να χρθςιμοποιιςουν τισ παραπάνω εφαρμογζσ με τα κινθτά τουσ τθλζφωνα 

απαιτείται θ δθμιουργία ενόσ αςφρματου δικτφου Wi-Fi που να καλφπτει το εμπορικό 

κζντρο. Ζτςι οι επιςκζπτεσ του εμπορικοφ κζντρου κα μποροφν να κατεβάηουν δωρεάν 

εφαρμογζσ ςτο κινθτό τουσ τόςο τθν εφαρμογι παρουςίαςθσ του ΝΟΙΣΙΣ όςο και τισ 

υπόλοιπεσ που κα αναπτυχκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ. 



   

 

  

  

 



Εφαρμογό παρουςύαςησ εγκαταςτϊςεων αναψυχόσ. 

Η εφαρμογι κα παρουςιάηει τισ εγκαταςτάςεισ αναψυχισ του Διμου Θζρμθσ. Σ’ αυτζσ 

περιλαμβάνονται το φράγμα τθσ Θζρμθσ, το πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ, το  

περιπατθτικό μονοπάτι που ςυνδζει τθν περιοχι του φράγματοσ Θζρμθσ με τα Πλατανάκια 

του Πανοράματοσ, τα πάρκα του Διμου, οι παιδικζσ χαρζσ, κλπ. Η παρουςίαςθ κα γίνεται 

με φωτογραφίεσ, βίντεο και πανοράματα. 

Η εφαρμογι κα είναι διακζςιμθ μζςω του διαδικτφου ενϊ μπορεί να αναπτυχκοφν 

εφαρμογζσ για τα πιο δθμοφιλι κινθτά τθλζφωνα.  

 



 

 



 

 



 

Υπηρεςύα αυτόματησ μύςθωςησ ποδηλϊτων 

Πρόκειται ςφγχρονο ςφςτθμα μίςκωςθσ ποδθλάτων τελευταίασ γενιάσ. Επιτρζπει τθν 

πρόςβαςθ ςε ποδιλατα με αυτοματοποιθμζνο τρόπο και υπολογίηει τον πραγματικό χρόνο 

χριςθσ των ποδθλάτων και τθν χρζωςθ που αντιςτοιχεί. Το ςφςτθμα μπορεί να 

εξυπθρετιςει μόνιμουσ χριςτεσ οι οποίοι διακζτουν ειδικι θλεκτρονικι κάρτα για να 

παραλαμβάνουν ποδιλατα αλλά και περιςταςιακοφσ χριςτεσ όπου με τθν χριςθ κινθτοφ 

τθλεφϊνου και πιςτωτικισ κάρτασ μποροφν να ζχουν άμεςθ πρόςβαςθ ςε ποδιλατα. 

Σε ολόκλθρο τον κόςμο αλλά κυρίωσ ςτθν Ευρϊπθ ζχουν υπάρξει μεγάλεσ εγκαταςτάςεισ 

ςυςτθμάτων μίςκωςθσ ποδθλάτων εδϊ και χρόνια. Στθν Ελλάδα παρόμοιο ςφςτθμα ζχει 

εγκαταςτακεί πρόςφατα ςτθν Κζρκυρα. 

Ο Διμοσ ετοιμάηεται να καταςκευάςει ζνα μεγάλο ποδθλατόδρομο μικουσ 1,5 χιλιομζτρου 

ο οποίοσ κα ξεκινά από το πάρκο κυκλοφοριακισ αγωγισ, κα ανεβαίνει τθν είςοδο τθσ 

Θζρμθσ, τθν οδό Ταβάκθ, κα ςυνεχίηει προσ τθν πλατεία και κα φτάνει ςτθ βόρεια πλευρά 

του διμου, καταλιγοντασ ςτο Φράγμα τθσ Θζρμθσ, που αποτελεί και ςθμείο αναφοράσ για 

κατοίκουσ και επιςκζπτεσ από ολόκλθρθ τθ Θεςςαλονίκθ. 

 



 

 

  

 



 

 

 


