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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ        07/3/12 

 
Πρόγραµµα PEOPLE – «Έξυπνα αστικά οικοσυστήµατα ανοιχτής καινοτοµίας για 

προώθηση µελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών» 

Για τις τιµές µέσω εικονικού Supermarket, τους επαγγελµατίες, τα κουπόνια προσφορών, 

τις θέσεις στάθµευσης, τα αξιοθέατα αλλά και την περιβαλλοντική ρύπανση και τα 

προβλήµατα της περιοχής θα µπορούν να ενηµερώνονται σε λίγο καιρό όσοι επισκέπτονται  

την ιστοσελίδα του ∆ήµου Θέρµης (www.thermi.gov.gr).  

Όλα αυτά µέσω των εφαρµογών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

προγράµµατος PEOPLE – «Έξυπνα αστικά οικοσυστήµατα ανοιχτής καινοτοµίας για 

προώθηση µελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών». Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη 

πιλοτικών εφαρµογών έξυπνων αστικών οικοσυστηµάτων σε τέσσερις Ευρωπαϊκές πόλεις: το 

Bilbao στην Ισπανία, το Vitry sur Seine, στην περιοχή Isle de France του Παρισιού, τη 

Βρέµη στη Γερµανία , τη Θέρµη στην Ελλάδα.   

Μέσα από τη συνεργασία και την ανταλλαγή εµπειριών των εταίρων του προγράµµατος θα 

δηµιουργηθεί ένα σύνολο πραγµατικά ολοκληρωµένων, συγκροτηµένων και τοπικά 

προσαρµοσµένων ψηφιακών εφαρµογών, οι οποίες θα αντιµετωπίζουν τις σύγχρονες 

προκλήσεις των πόλεων. 

Στόχος της πιλοτικής εφαρµογής στο ∆ήµο Θέρµης είναι η ανάπτυξη εφαρµογών έξυπνης 

κινητικότητας και διαχείρισης αστικής πληροφορίας για τους πολίτες και τους επισκέπτες 

της περιοχής, δίνοντας έµφαση στο εµπόριο, την αναψυχή και τον τουρισµό,  Οι εφαρµογές 

αυτές επιλέχθηκαν από τους ίδιους τους πολίτες µετά από διαβούλευση και περιλαµβάνουν 

ένα εικονικό εµπορικό κέντρο, τις διαθέσιµες θέσεις στάθµευσης σε όλη την περιοχή, την 

παρουσίαση σηµείων ενδιαφέροντος της περιοχής του ∆ήµου µε τη χρήση φωτογραφιών, 

βίντεο και πανοραµάτων, τη µέτρηση και προβολή της ατµοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και τη 

διαδικτυακή αναφορά προβληµάτων αλλά και προτάσεις βελτίωσης των υποδοµών της 

γειτονιάς τους. Ο προϋπολογισµός του έργου είναι 3.600.000,00 ευρω (282.700,00  

αφορούν το ∆ήµο)  

 Στο έργο συµµετέχουν επίσης: 

Α/Α ΕΤΑΙΡΟΙ  ΧΩΡΑ  

1 Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτοµίας 

(URENIO) του Α.Π.Θ 

Ελλάδα 

2 εταιρία LOGOTECH Α.Ε. Ελλάδα 

3 Anova it consulting s.l Ισπανία 

4 Ariadna servicios informaticos sl Ισπανία 

5  Lssi /sctic research lab, Institute of technology and faculty of 

sciences and technology of Paris l2 University 

Γαλλία  

6 εταιρεία citypassenger ,s.a.   Γαλλία  

7 εταιρεια cassidian (EADS defence& security division )   Γαλλία  

8 Πανεπιστήµιο της Βρέµης  Γερµανία  



 
 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 
 
 

∆ηµοκρατίας 1 

Τ. Κ. 57001 ΘΕΡΜΗ 

� 2313300745,  

Fax: 2310478 201 

MUNICIPALITY OF THERMI 

 

 

 

Dimokratias 1 

Τ. Κ. 57001 THERMI 

 

 

 


