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To Ζωντανό Εργαστήριο 

Έξυπνης Κινητικότητας 

Θεσσαλονίκης προωθεί 

πρωτοβουλίες που 

ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 

στον τομέα των μεταφορών και 

τη βιωσιμότητα των υπηρεσιών 

κινητικότητας μέσω της παροχής 

νέων τεχνολογιών και 

καινοτομίας.

Από τη συλλογή 
δεδομένων της πόλης 

στη δημιουργία και 
οπτικοποίηση γνώσης 

για καλύτερη λήψη 
αποφάσεων
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Transport 
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Δημιουργία γνώσης

Προβλέψεις ζήτησης ταξί βάσει ιστορικών 

και εξωγενών δεδομένων σε πραγματικό 

χρόνο

Συγκέντρωση των check-in και σημείων προέλευσης / 

προορισμού των ταξί:

Συνδυασμός ετερογενών συνόλων δεδομένων για τη 
μελέτη της συσχέτισης μεταξύ της δραστηριότητας και 
των μοτίβων κινητικότητας



Δημιουργία γνώσης

Κατανομή ενοικιάσεων ποδηλάτων 

Ροές ποδηλάτων μεταξύ των σταθμών
Προσδιορισμός μοτίβων κινητικότητας



Πλατφόρμες διαχείρισης στόλων 

Κοινόχρηστα Ποδήλατα Ε-scooters 



TrafficThess (http://www.trafficthess.imet.gr)

Παρακολούθηση αξιόπιστων συνθηκών 

κυκλοφορίας 24/7/365

Υπηρεσίες Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 

Traffic conditions in the city of Thessaloniki, 
Greece during snowfall on 10 & 11 Jan 2017:

https://youtu.be/2z12tUkuwaM
(credits to anmpout for helping out with the 
video)

Keep calm!
It’s just another 
congestion on the 
ring road…

Τελικοί χρήστες 
αυτής της 

υπηρεσίας είναι οι 
πολίτες και οι 

δημόσιες αρχές της 
Θεσσαλονίκης

TrafficThess Reports 

(http://www.trafficthessreports.imet.gr)

Ένα προσωποποιημένο μοναδικό σημείο 
πρόσβασης

Τελικοί χρήστες αυτής 
της υπηρεσίας είναι η 
τοπική αστυνομία της 

Θεσσαλονίκης

http://www.trafficthess.imet.gr/
https://youtu.be/2z12tUkuwaM
http://www.trafficpathsreports.imet.gr/


Υπηρεσίες Κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη 

Traffic Status Prediction 

(http://trafficstatusprediction.imet.gr/)

Πρόβλεψη κυκλοφοριακών συνθηκών

Τελικοί χρήστες αυτής 
της υπηρεσίας είναι οι 

πολίτες της 
Θεσσαλονίκης

TrafficPaths (http://www.trafficpaths.imet.gr)

Υπολογισμός χρόνων μετακίνησης 24/7/365

Τελικοί χρήστες αυτής 
της υπηρεσίας είναι οι 

πολίτες της 
Θεσσαλονίκης

http://trafficstatusprediction.imet.gr/
http://www.trafficthess.imet.gr/


Υπηρεσίες κινητικότητας για τους πολίτες

Μετακίνηση με ποδήλατο 



Υπηρεσίες κινητικότητας για τους πολίτες

1st pick up

2nd pick up

2nd drop off
1st drop off

Υπηρεσία κοινόχρηστών 

διαδρομών με ταξί



Υπηρεσίες κινητικότητας για τους πολίτες



Υπηρεσίες κινητικότητας για τους πολίτες

Υπηρεσία car-pooling με 

συστήματα απολύμανσης 

κατά την περίοδο του 

COVID



Ινστιτούτο 

Μεταφορών-ΙΜΕΤ
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mobility living lab

Πως μπορούμε να συμβάλουμε στη 

βελτίωση της μικροκινητικότητας με 

περισσότερο βιώσιμο και 

συστηματικό τρόπο; 

smartmlab.imet.gr/



Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του Εργαλείου υποστήριξής λήψης αποφάσεων 

(Decision Support Tool) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ΜΟΜENTUM. 

Στην τελική του μορφή το δίκτυο θα περιέχει 67 σταθμούς 748 θέσεων συνολικά.

Χωροθέτηση σταθμών μέσων μικροκινητικότητας



Cleanergy

✓ Καινοτόμο σύστημα στάθµευσης ηλεκτρικών πατινιών που µπορεί εύκολα να τοποθετηθεί παντού 

και περιλαμβάνει:

✓ ΗΛΙΑΚΟ ΔΑΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

100% καθαρή πηγή ενέργειας µε σύστημα  αποθήκευσης µπαταριών εντελώς εκτός δικτύου, 

επιταχύνοντας τη διαδικασία και  την εγκατάσταση. 

✓ ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ & ΦΟΡΤΙΣΗ

Προκειμένου να αποφευχθεί ο  βανδαλισμός και να βελτιωθεί η  στάθμευση των ηλεκτρικών πατινιών 

στις  πόλεις, µε κατάλληλο σχεδιασμό για την  στάθμευση και φόρτιση ηλεκτρικών  πατινιών πολλών 

διαφορετικών χρηστών.

✓ AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΡΑΝΟΥΣ

Επαρκής χώρος αποθήκευσης κράνους στο σταθμό φόρτισης 

✓ Καταγραφή της λειτουργίας και ενεργειακής κατανάλωσης από σταθμούς ηλεκτρικών πατινιών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακές πλάκες.

Οι 4 πρώτοι σταθμοί, συνολικά 20 θέσεων θα τοποθετηθούν στο Δημαρχείο 

και την πλατεία Αριστοτέλους



RidesafeUM

Κινητή εφαρμογή όπου ο χρήστης λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς, ειδοποιήσεις για 

παραβιάσεις και προειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση

Πλατφόρμα παρακολούθησης για των Δήμο των παραβιάσεων και ατυχημάτων κατά την χρήση των 

ηλεκτρικών πατινιών, ορισμός περιορισμών σε περιοχές και κατηγοριοποίηση ατυχήματος.



Safecity

Απεικόνιση ροών πεζών μέσω της ανίχνευσής τους από συσκευές Bluetooth για τον εντοπισμό

συνωστισμού και κυκλοφοριακών μοτίβων.

Bike sharing users

Shared bike trips ends

Citizens in leisure activities

E-scooter trip ends

Less crowded route
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✓ Συνένωση των υφιστάμενων εφαρμογών σε 

μία ενιαία εφαρμογή ΙΜΕΤ για όλους τους 

πολίτες

✓ Συλλογή δεδομένων με τη συμμετοχή των 

πολιτών (crowdsourcing)

✓ Συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες 

κατανόησης των αναγκών κινητικότητας και 

αναβάθμισης του τομέα των μεταφορών 

στην πόλη (συν-δημιουργία) 

✓ Ενσωμάτωση λειτουργιών παιχνιδοποίησης



Πύλη ανοιχτών δεδομένων

Η πύλη ανοιχτών δεδομένων του ΙΜΕΤ αποτελεί μοναδικό σημείο πρόσβασης σε 

ανοικτά δεδομένα σχετικά με την έρευνα στον τομέα των μεταφορών στην Ελλάδα.

Τα σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα χωρίς 

χρέωση σε πανεπιστήμια, εταιρείες και 

μεμονωμένους προγραμματιστές που επιθυμούν   

να τα χρησιμοποιήσουν για την έρευνά τους ή 

για να δημιουργήσουν σχετικές υπηρεσίες, στο 

πλαίσιο της "άδειας ανοιχτών δεδομένων 

(ODbL)"

Τελικοί χρήστες 

αυτής της 

υπηρεσίας είναι οι 

ακαδημαϊκοί φορείς 

και η βιομηχανία

http://opendata.imet.gr/dataset
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