ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ «ΕΥΦΥΟΥΣ» ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22-26 Σεπτεμβρίου, 2014
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης,
οργανώνουν την «Εβδομάδα ευφυούς κινητικότητας Θεσσαλονίκης» από 22 έως 26
Σεπτεμβρίου 2014. Πρόκειται για μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν στόχο να παρουσιάσουν
στο κοινό της Θεσσαλονίκης της δυνατότητες που υπάρχουν για τη βελτίωση του τρόπου που
μετακινούμαστε στην πόλη μας, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών - των λεγόμενων «Ευφυών
(έξυπνων) Συστημάτων Μεταφορών» - και να επιδείξουν αυτά τα συστήματα όπως
εφαρμόζονται ήδη στη Θεσσαλονίκη.
Η «ευφυΐα» έγκειται σε χρήση προηγμένων λογισμικών και τεχνικών ελέγχου της κυκλοφορίας,
ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο των δεδομένων που υπάρχουν, χρήση προηγμένων τεχνικών
επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, καθώς και νέων τρόπων ή μεθόδων υποβοήθησης
των μετακινουμένων στην καθημερινές τους μετακινήσεις.
Σκοπός της εβδομαδιαίας αυτής εκδήλωσης είναι να φέρει κοντά τους πολίτες με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς σε θέματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, τόσο από την
Θεσσαλονίκη / Ελλάδα όσο και από άλλα κράτη της Ευρώπης. Επίσης να αναδείξει τα οφέλη
από την χρήση νέων τεχνολογιών τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στην τόνωση της
ανταγωνιστικότητας.
Κάθε ημέρα της εβδομάδας θα υπάρχουν ανοιχτές προς το κοινό και τους φορείς εκδηλώσεις,
συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων για τα θέματα αυτά καθώς και δράσεις επίδειξης της
λειτουργίας των τεχνολογικών συστημάτων έξυπνης και βιώσιμης κινητικότητας στη
Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένων η εβδομάδα ευφυούς κινητικότητας Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει:
1. Παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών στα σημαντικότερα θέματα που σχετίζονται
με «Έξυπνες Πόλεις» (smart cities), τη βιώσιμη Κινητικότητα και την εφαρμογή
«Ευφυών» Συστημάτων Μεταφορών στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα οργανώνεται ειδική
διημερίδα την Δευτέρα 22/09, από 09.00 -17.30 & την Τρίτη 23/09, από 09.00 -14.30,
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στην Αίθουσα “Βεργίνα” του ΕΚΕΤΑ (Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης στο 6ο χλμ
οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης).
Παρουσίαση των εφαρμογών, Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, μέσα από slides τη
Δευτέρα 22/09, από 11.00-17.30, στην Αίθουσα “Ζέφυρος” του ΕΚΕΤΑ.
Ανοιχτό Φόρουμ για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, με
συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας της Περιφέρειας και της πόλης, φορέων της πόλης
καθώς και προσκεκλημένων ειδικών από την Ευρώπη για τη διαμόρφωση σχεδίου
δράσης και πλαισίου συνεργασίας για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων
Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη. Στα πλαίσια της εκδήλωσης αυτής θα βραβευθούν
συγκεκριμένες πρωτοβουλίες φορέων, εταιριών και ατόμων που στηρίζουν την
βιώσιμη κινητικότητα και αποδεικνύουν την καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην
ανάπτυξη «ευφυών» συστημάτων μεταφορών. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη 24/09, 10.0013.00, στο Ξενοδοχείο “Μακεδονία Παλλάς”.
Επίδειξη των λεγόμενων «συνεργατικών» (cooperative) συστημάτων κινητικότητας
στη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί μια από τις πρώτες επτά πόλεις στην
Ευρώπη όπου εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν τεχνολογίες ευφυούς κινητικότητας. Οι
τεχνολογίες αυτές βοηθούν στην επίτευξη της περιβαλλοντικά φιλικής, ενεργειακά
αποδοτικής και χωρίς συμφόρηση λειτουργίας τμημάτων του οδικού δικτύου της
πόλης. Την Τετάρτη 24/09, 13.00-17.00, στο Ξενοδοχείο “Μακεδονία Παλλάς”.
Επίδειξη άλλων Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που εφαρμόζονται στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Θα υπάρξουν επίσης και άλλες οργανωμένες επισκέψεις για το κοινό
και τους πολίτες της Θεσσαλονίκης στα:
 Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
 Κέντρο Ελέγχου Δημοσίων Συγκοινωνιών του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης,
 Κέντρο Διαχείρισης Σηράγγων της Εγνατίας Οδού ΑΕ, και
 Κέντρο Αστικής Κινητικότητας Θεσσαλονίκης του Ινστιτούτου Μεταφορών.

Στις επισκέψεις αυτές, λόγω περιορισμένων θέσεων, απαιτείται εγγραφή μέσα από την
ιστοσελίδα www.itsweek.gr. Οι επισκέψεις θα λάβουν χώρα την Πέμπτη 25/09, 09.0015.00, αναχωρήσεις από τον προαύλιο χώρο ΕΚΕΤΑ.
6. Επίδειξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων του Ινστιτούτου Μεταφορών κατά την
διάρκεια της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» που έχει σαν στόχο τη γνωριμία των
πολιτών με την επιστημονική έρευνα και τα αποτελέσματά της. Η εκδήλωση αυτή θα
κάνει και το κλείσιμο των εκδηλώσεων και θα περιλαμβάνει διάφορα δρώμενα,
μουσική, προβολές slides, κλπ. Παρασκευή 26/09, 18.00-21.30, Πλατεία Αριστοτέλους.
Τονίζεται ιδιαίτερα η εκδήλωση «ανοικτό φόρουμ» που θα διεξαχθεί την Τετάρτη 24
Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00-13.00, στο Ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς κατά την οποία θα γίνει
βράβευση φορέων και ιδιωτών που επέδειξαν καινοτόμο επιχειρηματικότητα στην ανάπτυξη –
εφαρμογή «ευφυών» συστημάτων μεταφορών. Θα περιλαμβάνει επίσης ανοιχτή συζήτηση με
συμμετοχή του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, του
Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Γιάννη Μπουτάρη, του διευθυντή του ΙΜΕΤ καθηγητή Γιώργου
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Γιαννόπουλου, και εκπροσώπων από σημαντικούς φορείς στον τομέα των «Ευφυών»
Μεταφορών στην Ελλάδα και την Ευρώπη.
Πολλές από τις παραπάνω εκδηλώσεις αποτελούν και εκδηλώσεις που γίνονται στα πλαίσια
δύο μεγάλων ερευνητικών έργων τα οποία συγχρηματοδοτεί η ΕΕ και που εκπονούνται από το
Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
τον Δήμο Θεσσαλονίκης και άλλους φορείς. Πρόκειται για τα έργα COMPASS4D και SEE-ITS.
Λεπτομερές πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων υπάρχει σε ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο που
είναι διαθέσιμο από την Περιφέρεια ή το Ινστιτούτο Μεταφορών (επισυνάπτεται).
Για περισσότερες πληροφορίες: στον ιστότοπο www.itsweek.gr ή στο τηλέφωνο 2310-498457.
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