
 
 
 

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ 
Σχεδιαςμόσ  Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ 

(ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013  

V. 2.0 
 
 

URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ 
Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Δεκζμβριοσ 2008 

 
 
 



1 
 

 

Ομάδα μελζτθσ 
 
Ν. Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΠΘ, URENIO (επιςτθμονικϊσ υπεφκυνοσ)  
 
Ν. Παυλίδου, Κακθγιτρια ΑΠΘ, Τ. Θλεκτρολόγων Μθχανικϊν και Μθχανικϊν 
Θλεκτρονικϊν Υπολογιςτϊν 
 
Π. Γεωργόπουλοσ, Οικονομολόγοσ, Περιφζρεια Κ. Μακεδονίασ 
 
Γ. Κολτςίδασ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 
 
Κ. Λιοδάκθ, Οικονομολόγοσ 
 
Γ. Μαρτινίδθσ, URENIO 
 
Μ. Παρασκευά, URENIO 

 
Ε. Σεφερτηι, Δρ Κοινωνιολογίασ, URENIO 
 
Π. Ταράνθ, Αρχιτζκτων Μθχανικόσ, URENIO 
 
Π. Τςαρχόπουλοσ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ και Μθχανικόσ Θλεκτρονικϊν 
Υπολογιςτϊν, URENIO 
 
Σ. Χιωτζρθσ, Οικονομολόγοσ 

 
 

 



2 
 

Πίνακασ Περιεχομζνων 
 

 

 

 

Ειςαγωγι: Αντικείμενο τθσ μελζτθσ  

 

Κεφάλαιο 1: Ευφυείσ πόλεισ – Αρχζσ ςχεδιαςμοφ του ζργου ‘Ευφυισ Θεςςαλονίκθ’ 

 

Κεφάλαιο 2: Ευρυηωνικά δίκτυα ςτισ επιμζρουσ νθςίδεσ  

2.1. Ευρυηωνικά δίκτυα: ζνα ενιαίο ζργο  

2.2. Τεχνολογίεσ ευρυηωνικισ επικοινωνίασ  

2.3. Ευρυηωνικά δίκτυα ςτισ επιμζρουσ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

 

Κεφάλαιο 3: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ» 

3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ 

3.2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε λιμάνια: Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 

3.3. Διαβοφλευςθ ςχεδιαςμοφ με Οργανιςμό Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ 

3.4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ: 

Πρόταςθ 

  

Κεφάλαιο 4: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ» 

4.1. Εμπορικό κζντρο Θεςςαλονίκθσ 

4.2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε κζντρα πόλεων: Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 

4.3. Διαβοφλευςθ ςχεδιαςμοφ με φορείσ / εταίρουσ Κζντρου Θεςςαλονίκθσ  

 

Κεφάλαιο 5: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο» 

5.1. Campus Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ 

5.2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε πανεπιςτθμιακά campus: Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 

5.3. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν περιοχι του campus ΑΠΘ: Διαβοφλευςθ και Πρόταςθ 

 

Κεφάλαιο 6: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ» 

6.1. Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ: Μια νζα νθςίδα καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ 

6.2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ – τεχνολογικά πάρκα: 

Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 

6.3. Συνεργαςία ςχεδιαςμοφ με Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ  

6.4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ τεχνολογίασ και επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι 

Τεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ: Πρόταςθ 

 



3 
 

Κεφάλαιο 7: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Νόθςισ Μουςείο Τεχνολογίασ» 

7.1. Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ ΝΟΘΣΙΣ   

7.2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε περιοχζσ αναψυχισ: Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 

7.3. Συνεργαςία ςχεδιαςμοφ με τθ διοίκθςθ του ΝΟΘΣΙΣ  

7.4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ - Μουςείο Τεχνολογίασ: Πρόταςθ 

 

Κεφάλαιο 8: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκθσ» 

8.1. Το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τθσ Θεςςαλονίκθσ 

8.2. Δίκτυα επικοινωνίασ και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε αεροδρόμια: Βιβλιογραφικι 

διερεφνθςθ 

8.3. Συνεργαςία ςχεδιαςμοφ με τθ διοίκθςθ του Αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

Κεφάλαιο 9: ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

9.1. Σφςτθμα διαχείριςθσ 

9.2. Τεχνικό Δελτίο Ζργου ‘Ευρυζωμικά δίκτυα σε όλες τις μησίδες’ 

9.3. Τεχνικό Δελτίο Ζργου ‘Ψηφιακές υπηρεσίες στο Λιμάμι Θεσσαλομίκης’ 

9.4. Τεχνικό Δελτίο Ζργου ‘Ψηφιακές υπηρεσίες στημ Τεχμόπολη Θεσσαλομίκης’ 

9.5. Τεχνικό Δελτίο Ζργου’ Ψηφιακές υπηρεσίες στο Μουσείο ΝΟΗΣΙΣ’ 

 9.6. Πλαίςιο χρθματοδότθςθσ: ΕΠΑΕ 2007-13, Jessica, Jeremie, κ.α. 

9.7.  Συγκεντρωτικόσ Πίνακασ Προτεινόμενων Ζργων ΠΣΚΑΕ ‘Ευφυισ Θεςςαλονίκθ’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Ειςαγωγι: Αντικείμενο και ςτόχοι τθσ μελζτθσ 
 

Θ παροφςα μελζτθ ανατζκθκε από τθ Γ.Γ. Βιομθχανίασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ ςτθν 

Ερευνθτικι Μονάδα URENIO του Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθσ ςτο πλαίςιο 

τθσ προκιρυξθσ για  εξειδικευμζνεσ μελζτεσ-εμπειρογνωμοςφνεσ για τθν υποςτιριξθ τθσ 

προετοιμαςίασ και εξειδίκευςθσ των δράςεϊν τθσ ςτο ΕΠΑΕ 2007-2013. 

 

Θ μελζτθ «Σχεδιαςμόσ - Ανάπτυξθ Δράςεων Πιλοτικϊν Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξθσ 

Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 και άλλων Χρθματοδοτικϊν 

Μζςων και Προγραμμάτων (Jeremie, Jessica, Εδαφικι Συνεργαςία) - Διερεφνθςθ Πιλοτικισ 

Διαβοφλευςθσ και Εφαρμογισ ςτθν Ευρφτερθ Ηϊνθ Επιρροισ τθσ Μθτροπολιτικισ 

Θεςςαλονίκθσ» που ςυνοπτικά αναφζρεται ωσ «Ευφυισ Θεςςαλονίκθ» αφορά ςτθν 

εξειδίκευςθ και ςχεδιαςμό ενόσ ΠΚΣΑΕ που κα αξιοποιιςει τουσ πόρουσ του ΕΠΑΕ 2007-

2013 και άλλων ςυναφϊν χρθματοδοτικϊν  μζςων και προγραμμάτων. Θ μελζτθ 

περιγράφει το ςχεδιαςμό ενόσ προτφπου ςχεδίου για τθν ανάπτυξθ εφαρμογϊν ευφυοφσ 

πόλθσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ μθτροπολιτικισ Θεςςαλονίκθσ, μετά από ςφντομθ 

διαβοφλευςθ και καταγραφι ενδιαφζροντοσ επιςτθμονικϊν, παραγωγικϊν, και 

επαγγελματικϊν κοινωνικϊν εταίρων τθσ Θεςςαλονίκθσ (Αυτοδιοίκθςθ, Πανεπιςτιμια, 

Επιμελθτιρια, Ηϊνθ Καινοτομίασ, φορείσ ΒΕΠΕ, ΟΛΘ).  

 

Ο ςχεδιαςμόσ ςυνδυάηει τρεισ ςυνιςτϊςεσ: (1) καλζσ πρακτικζσ διεκνϊσ ςτθν ανάπτυξθ 

ευφυϊν πόλεων, (2) διαβοφλευςθ με φορείσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, και (3) μθχανιςμοφσ και 

διαδικαςίεσ του πλαιςίου χρθματοδότθςθσ. 

 

Το πρότυπο ΠΚΣΑΕ ενοποιεί επιλεγμζνεσ νθςίδεσ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ του 

Πολεοδομικοφ Συγκροτιματοσ Θεςςαλονίκθσ κάτω από ζνα ενιαίο περιβάλλον παροχισ και 

διαχείριςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ τισ επιχειριςεισ και τουσ πολίτεσ. 

 

Οι νθςίδεσ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ ςτισ οποίεσ επικεντρϊκθκε θ μελζτθ είναι: 

(1) Το λιμάνι Θεςςαλονίκθσ 

(2) Το εμπορικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ 

(3) Το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

(4) Θ Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ 

(5) Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ ΝΟΘΣΙΣ 

(6) Το αεροδρόμιο Μακεδονία 

 

Στισ νθςίδεσ αυτζσ προτείνονται αςφρματα ευρυηωνικά δίκτυα επικοινωνίασ και ςειρά 

ψθφιακϊν εφαρμογϊν που βελτιϊςουν τισ υπθρεςίεσ καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ 

κάκε νθςίδασ, όπωσ: 
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(1) Ανάπτυξθ τοπικϊν δικτφων Internet: ενςφρματων και αςφρματων (wi-fi, wi-max) για 

τθν κάλυψθ των επιμζρουσ νθςίδων και τθ ςφνδεςθ μεταξφ τουσ. 

(2) Παροχι δωρεάν internet ςτουσ χριςτεσ και επιχειριςεισ των περιοχϊν εφαρμογισ. 

(3) Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ευφυοφσ περιβάλλοντοσ. 

(4) Παροχι υπθρεςιϊν προσ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ: ψθφιακζσ αγορζσ, ευφυΐα 

αγοράσ, απόκτθςθ τεχνολογίασ, ανάπτυξθ νζων προϊόντων, προβολι και προϊκθςθ 

προϊόντων. 

(5) Εκπαίδευςθ πλθκυςμοφ και επιχειριςεων ςτθ χριςθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. 

(6) Διαςφνδεςθ νθςίδων και δθμιουργία κεντρικισ μονάδασ ςυντονιςμοφ και 

υποςτιριξθσ τθσ ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ. 
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Κεφάλαιο 1: Ευφυείσ πόλεισ – Αρχζσ ςχεδιαςμοφ 

του ζργου ‘Ευφυισ Θεςςαλονίκθ’ 

 
Οι ‘ευφυείσ πόλεισ’ δθμιουργοφνται από τθ ςφγκλιςθ δφο μεγάλων ρευμάτων τθσ 

ςφγχρονθσ ςκζψθσ για τθν πόλθ και τθν αςτικι ανάπτυξθ: αφενόσ του 

επαναπροςδιοριςμοφ τθσ πόλθσ μζςα από τισ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ, τθν ψθφιακι 

δικτφωςθ και αναπαράςταςι τθσ, και αφετζρου από τθν κατανόθςθ τθσ πόλθσ ωσ 

περιβάλλοντοσ δθμιουργικότθτασ και καινοτομίασ.  

 

Ο όροσ (intelligent cities / smart cities) χρθςιμοποιείται για να χαρακτθρίςουμε περιοχζσ 

(πόλεισ, περιφζρειεσ, ςυνοικίεσ πόλεων, clusters) ςτισ οποίεσ το τοπικό ςφςτθμα 

καινοτομίασ υποςτθρίηεται και αναβακμίηεται μζςω ψθφιακϊν δικτφων και εφαρμογϊν.1 

Με τθ χριςθ τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνίασ το ςφςτθμα καινοτομίασ αποκτά 

μεγαλφτερο βάκοσ και εμβζλεια, ενϊ οι λειτουργίεσ του γίνονται περιςςότερο διαφανείσ 

και αποτελεςματικζσ. Θ πόλθ κερδίηει ςε ικανότθτα καινοτομίασ, που μεταφράηεται ςε 

ανταγωνιςτικότθτα και ευθμερία.  Δφο βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ των ζξυπνων πόλεων είναι: 

 Το ςφςτημα καινοτομίασ (τοπικό / περιφερειακό), το οποίο κακοδθγεί τθν 

ανάπτυξθ γνϊςεων και τεχνολογιϊν ςτουσ οργανιςμοφσ τθσ περιοχισ (επιχειριςεισ, 

πανεπιςτιμια, τεχνολογικά κζντρα, κερμοκοιτίδεσ, κ.α.), και 

 Οι ψηφιακζσ εφαρμογζσ διαχείριςησ πληροφορίασ και γνϊςεων, που 

διευκολφνουν τθν πλθροφόρθςθ, τθν επικοινωνία, τθ λιψθ αποφάςεων, τθ 

μεταφορά και εφαρμογι τεχνολογιϊν, τθ ςυνεργαςία ςτθν καινοτομία, κ.α. 

 

Παρά τθ ςαφι διαςφνδεςθ με τθν κοινωνία τθσ δθμιουργικότθτασ και τθν κοινωνία τθσ 

πλθροφορίασ, θ ζννοια τθσ ‘ευφυοφσ πόλθσ’ είναι ακόμθ αμφιλεγόμενθ. Σ’ αυτό 

ςυμβάλλουν τρεισ λόγοι. Θ ζννοια χρθςιμοποιικθκε για ψηφιακζσ αναπαραςτάςεισ των 

πόλεων, τισ ψθφιακζσ πόλεισ, και χρθςιμοποιικθκε ιςοδφναμα και εναλλακτικά με τουσ 

όρουσ ‘digital city’ και ‘cyber city’. Εντοφτοισ, είναι βζβαιο ότι δεν αρκεί θ επιπλζον 

δυνατότθτα επικοινωνίασ που προςφζρει μια ψθφιακι πλατφόρμα ι μια  ψθφιακι 

αναπαράςταςθ τθσ πόλθσ για να χαρακτθριςκεί ζνα αςτικό ςφςτθμα ωσ ευφυζσ. Μια 

δεφτερθ πθγι ςφγχυςθσ δθμιουργικθκε από τθ μεταφορική χρήςη του όρου ωσ κοινόσ 

τόποσ ποικίλων θλεκτρονικϊν πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και ψθφιακϊν εφαρμογϊν επί 

των λειτουργιϊν των πόλεων. Το MIMOS (Malaysian Institute of Microelectronic Systems) 

για παράδειγμα, ςθμειϊνει ότι ςτισ μεταφορικζσ χριςεισ του όρου ‘intelligent city’ 

ςυμπεριλαμβάνονται οι ζννοιεσ ‘invisible city', ‘information city’, 'wired city', 'telecity', 

                                                           
1 Komninos N. (2002), Intelligent Cities: Innovation, knowledge systems and digital spaces, London and New York, 
Taylor and Francis, Spon Press. 
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‘knowledge-based city', ‘virtual city’, ‘electronic communities’, 'electronic spaces', 'flexicity', 

‘teletopia', 'cyberville', etc., ςτισ περιςςότερεσ από τισ οποίεσ λείπουν ςτοιχεία ευφυΐασ. 

Μια τρίτθ πθγι ςφγχυςθσ προζρχεται από τθν επικάλυψη με εφαρμογζσ ευφυοφσ 

περιβάλλοντοσ, όροσ που χρθςιμοποιείται για να χαρακτθρίςει διαδραςτικοφσ χϊρουσ που 

ενςωματϊνουν υπολογιςτικά ςυςτιματα ςτο φυςικό χϊρο και ςτουσ οποίουσ  θ 

υπολογιςτικι ιςχφσ χρθςιμοποιείται απρόςκοπτα για να υποβοθκιςει τισ κακθμερινζσ 

δραςτθριότθτεσ.  

 

Θ ευφυισ πόλθ είναι ζνα πολυεπίπεδο περιοχικό ςφςτθμα καινοτομίασ. Συνκζτει 

ανκρϊπινεσ ικανότθτεσ και δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ-γνϊςεων, κεςμοφσ τεχνολογικισ 

μάκθςθσ, και ψθφιακοφσ χϊρουσ επικοινωνίασ, ϊςτε να μεγιςτοποιείται θ ικανότθτα 

καινοτομίασ τθσ περιοχισ αναφοράσ τθσ. Αποτελεί τθν πιο εξελιγμζνθ μορφι περιοχικϊν 

ςυςτθμάτων καινοτομίασ που γνωρίηουμε ςιμερα, ζνα ςφςτθμα τρίτθσ γενιάσ, μετά τα 

καινοτόμα clusters και τισ μακθςιακζσ περιφζρειεσ. Συγκροτείται από τθν επαλλθλία ςειράσ 

επιπζδων, ςε αντιςτοιχία με τθν εξζλιξθ των διεργαςιϊν τθσ καινοτομίασ ςε φυςικό, 

κεςμικό, και ψθφιακό χϊρο.   

 

Επίπεδο Ι: Είναι το επίπεδο βάςθσ και περιλαμβάνει τισ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ-γνϊςεων 

τθσ πόλθσ. Πρόκειται για δραςτθριότθτεσ μεταποίθςθσ και υπθρεςιϊν που (ςυνικωσ) αυτό-

οργανϊνονται ςε ςυςτάδεσ και ςυνοικίεσ (clusters). Θ εγγφτθτα ςτο φυςικό χϊρο είναι το 

άμεςο ςυνδετικό ςτοιχείο που ενοποιεί τισ επιμζρουσ μονάδεσ και οργανιςμοφσ ςε ζνα 

ενιαίο ςφςτθμα παραγωγισ και καινοτομίασ. Θ ικανότθτα καινοτομίασ βαςίηεται ςτθν 

εξειδίκευςθ, τθν ατομικι δθμιουργικότθτα, και τθ ςυνεργαςία μζςα ςτο cluster. Το επίπεδο 

αυτό ςυνδζεται άμεςα με τουσ ανκρϊπουσ τθσ πόλθσ: τθν ευφυΐα, εφευρετικότθτα και τθ 

δθμιουργικότθτά τουσ. Ταυτίηεται με ότι περιζγραψε ο  Richard Florida2 ωσ ‘νζα 

δθμιουργικι τάξθ’, επιςτθμόνων, καλλιτεχνϊν, επιχειρθματιϊν, επενδυτϊν κινδφνου, και 

άλλων ταλαντοφχων και δθμιουργικϊν ατόμων που ςυγκεντρϊνονται ςε μια πόλθ και 

κακορίηουν τθ διαδρομι ανάπτυξισ τθσ.  

 

Επίπεδο ΙΙ: Ζνα δεφτερο επίπεδο περιλαμβάνει τουσ κεςμικοφσ μθχανιςμοφσ κοινωνικισ 

ςυνεργαςίασ για μάκθςθ και καινοτομία: κεςμοί και μθχανιςμοί ςτρατθγικισ 

πλθροφόρθςθσ, ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, χρθματοδότθςθσ κινδφνου, μεταφοράσ 

τεχνολογίασ, ςυνεργατικισ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων. Το επίπεδο αυτό ςχετίηεται με τθ 

ςυλλογικι ευφυΐα του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ, θ οποία απορρζει από τουσ κεςμοφσ 

κοινωνικισ ςυνεργαςίασ. Είναι θ ευφυΐα ενόσ πλθκυςμοφ, όπωσ αυτι κωδικοποιείται μζςα 

ςε κακιερωμζνεσ πρακτικζσ και κακθμερινζσ ρουτίνεσ εργαςίασ.  

                                                           

2 Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class and how It's Transforming Work, Leisure, Community and 

Everyday Life, Basic Books 
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Επίπεδο ΙΙΙ: Ζνα τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τα ψθφιακά εργαλεία και εφαρμογζσ 

υποςτιριξθσ τθσ καινοτομίασ, τα οποία δθμιουργοφν ζνα εικονικό περιβάλλον χειριςμοφ 

τθσ πλθροφορίασ και των γνϊςεων. Το επίπεδο αυτό αφορά ςτο ςφςτθμα τεχνθτισ ευφυΐασ 

που είναι ςτθ διάκεςθ του πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ για να υποςτθρίξει τόςο τισ ατομικζσ 

επιλογζσ του, όςο και τθ ςυλλογικι επικοινωνία και ςυνεργαςία. Πρόκειται για το δθμόςιο 

ςφςτθμα ψθφιακισ επικοινωνίασ, με ψθφιακά δίκτυα και υπθρεςίεσ, εφαρμογζσ τεχνθτισ 

ευφυΐασ, ψθφιακοφσ χϊρουσ και εργαλεία επίλυςθσ προβλθμάτων, τθν επικοινωνία ςε 

εικονικό περιβάλλον, το δθμόςιο ψθφιακό περιεχόμενο που είναι ςτθ διάκεςθ του 

πλθκυςμοφ τθσ πόλθσ.   

 

Εικ. 1: Τρία επίπεδα μιασ ζξυπνησ πόλησ 

Πηγή: Komninos (2008)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θ ζννοια τθσ ‘ευφυοφσ  πόλθσ’ και το ςχζδιο για τθν πραγματοποίθςι τθσ παραπζμπει και 

ςτισ τρεισ παραπάνω διαςτάςεισ του φυςικοφ, κεςμικοφ, και ψθφιακοφ χϊρου τθσ 

ςφγχρονθσ πόλθσ: ςτουσ ανκρϊπουσ, ςτουσ κεςμοφσ ςυνεργαςίασ, και ςτα ψθφιακά 

εργαλεία διαχείριςθσ γνϊςεων και καινοτομίασ. Μιλϊντασ επομζνωσ κυριολεκτικά και όχι 

μεταφορικά, ο όροσ ‘ευφυισ πόλθ’ χαρακτθρίηει ζνα οργανιςμό (κοινότθτα, ςυνοικία, πόλθ, 

περιφζρεια):  

1. με αναπτυγμζνεσ δραςτθριότθτεσ ζνταςθσ-γνϊςεων, ςε ςχζςθ με τισ οποίεσ αυτι 

μεταβάλλεται, προςαρμόηεται, και εξελίςςεται, 

                                                           
3 Komninos, N. (2008) Intelligent Cities and Globalisation of Innovation Networks, London and New York, 
Routledge. 
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2. με κεςμοφσ και εμπεδωμζνεσ ρουτίνεσ κοινωνικισ ςυνεργαςίασ για τθν απόκτθςθ, 

προςαρμογι και ανάπτυξθ γνϊςεων και τεχνογνωςίασ, 

3. με αναπτυγμζνο ςφςτθμα επικοινωνίασ και διαχείριςθσ γνϊςεων, το οποίο επιτρζπει 

να ςυγκεντρϊνει πλθροφορία από το περιβάλλον, να τθν επεξεργάηεται, να μακαίνει, 

και να προςαρμόηει ανάλογα τθ δράςθ τθσ,   

4. με αποδεδειγμζνθ ικανότθτα καινοτομίασ, διαχείριςθσ και επίλυςθσ προβλθμάτων 

που τίκενται για πρϊτθ φορά, κακϊσ θ καινοτομία, θ διαχείριςθ τθσ αβεβαιότθτασ, θ 

επίλυςθ νζων προβλθμάτων, αποτελοφν κρίςιμα μζτρα κάκε μορφισ ευφυΐασ.  

 

Δφο μεγάλεσ πρωτοβουλίεσ δθμιουργίασ ευφυϊν πόλεων είναι ςιμερα ςε εξζλιξθ, 

υποςτθριηόμενεσ  από τα κινιματα για ‘Smart Communities’ και ‘Intelligent Communities’. 

 

Το World Foundation for Smart Communities ξεκίνθςε το 1997 και αποτζλεςε τθν πρϊτθ 

ςυςτθματικι προςπάκεια ςφνδεςθσ των πόλεων με τισ τεχνολογίεσ επικοινωνίασ και 

πλθροφορίασ. «Μια ζξυπνθ κοινότθτα είναι θ κοινότθτα που κάνει μια ςυνειδθτι 

προςπάκεια να χρθςιμοποιιςει τεχνολογίεσ πλθροφορικισ ϊςτε να μεταςχθματίςει τθ ηωι 

και εργαςία ςτθ περιοχι τθσ με ςθμαντικό και ουςιαςτικό τρόπο» 

(http://www.smartcommunities.org). Τα δομικά ςτοιχεία μιασ Smart Community είναι 

τζςςερα: (1) Ομάδα διοίκηςησ / χρήςτεσ, που περιλαμβάνει τον ςυντονιςτι, τουσ managers, 

και τουσ χριςτεσ. Οι ρόλοι τουσ διαφζρουν, όπωσ επίςθσ τα κακικοντά και τα κίνθτρά τουσ 

για τθν υλοποίθςθ τθσ ζξυπνθσ κοινότθτασ. (2) Τεχνική δικτυακή υποδομή: Το δίκτυο 

περιλαμβάνει τα ςτοιχεία που κάνουν τθν επικοινωνία εφικτι, τισ οπτικζσ ίνεσ, τισ 

αςφρματεσ υποδομζσ, τισ  ςυνδζςεισ, τα ςθμεία ειςόδου, τισ πλατφόρμεσ για τισ 

εφαρμογζσ. (3) Θεςμοί διαχείριςησ, με τουσ κανονιςμοφσ λειτουργίασ τθσ κοινότθτασ, τουσ 

ςτόχουσ που κινθτοποιοφν τα άτομα, τθ ρφκμιςθ των προβλθμάτων, τθ ςυμφωνία ςτθ 

διαχείριςθ τθσ υποδομισ. (4) Εφαρμογζσ: Είναι ο πυρινασ τθσ ζξυπνθσ πόλθσ που 

διευκολφνει / υποςτθρίηει τισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ, τθ διακυβζρνθςι τθσ, τθν 

επιχειρθματικότθτα, τθν τθλε-εργαςία, τθν εκπαίδευςθ από απόςταςθ, και άλλεσ ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ. Τα Smart Communities είναι τυπικζσ κυβερνοπόλεισ (cyber cities). Δθμιουργοφν 

ζνα ψθφιακό χϊρο, πάνω ςε μια δικτυακι υποδομι, που προςφζρει υπθρεςίεσ 

διακυβζρνθςθσ ςτον πλθκυςμό τθσ πόλθσ. Θ ζμφαςθ βρίςκεται ςτθν ψθφιακι τεχνολογία 

και ςτον τρόπο που ςυνδζεται με τον φυςικό χϊρο τθσ πόλθσ.  Περιγράφοντασ τισ ςχζςεισ 

ανάμεςα ςε πόλεισ και κυβερνοπόλεισ, ο Pierre Levy4 οριοκετεί τζςςερισ αρχζσ που διζπουν 

το νζο ςφςτθμα διαδραςτικισ επικοινωνίασ: 

1. Αναλογία ςτη μοντελοποίηςη τησ cyber city, που οφείλει να απορρίψει τθν εφκολθ 

αντιγραφι του φυςικοφ χϊρου προσ όφελοσ μιασ αποτελεςματικισ οργάνωςθσ του 

ψθφιακοφ χϊρου.  

                                                           
4 http://www.v2.nl/DEAF/96/nodes/LevyP/text.html 

http://www.smartcommunities.org/
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2. Υποκατάςταςη λειτουργιών τησ πόλησ, κακϊσ ςτισ ψθφιακζσ πόλεισ δεν απαιτείται θ 

φυςικι παρουςία των ανκρϊπων.  

3. Ενςωμάτωςη των νζων δικτφων μζςα ςε παλιζσ υποδομζσ (ςιδθροδρόμουσ, οδικζσ 

αρτθρίεσ, ενεργειακά και τθλεφωνικά δίκτυα).  

4. Άρθρωςη πόλησ και κυβερνοπόλησ, κακϊσ οι διεργαςίεσ μζςα ςτουσ δφο χϊρουσ 

διαφζρουν ριηικά. «Ο πυρινασ του κυβερνοχϊρου δεν είναι θ κατανάλωςθ 

πλθροφορίασ και διαδραςτικϊν υπθρεςιϊν, αλλά θ ςυμμετοχι ςτισ κοινωνικζσ 

διεργαςίεσ τθσ ςυλλογικισ ευφυΐασ». 

 

Παράλλθλθ, αλλά και ςθμαντικά διαφορετικι, είναι θ πρωτοβουλία των Intelligent 

Communities. Υποςτθρίηεται από το Intelligent Community Forum (ICF) που βραβεφει κάκε 

χρόνο τισ καλφτερεσ εφαρμογζσ Ευφυϊν Πόλεων από όλο τον κόςμο 

(http://www.intelligentcommunity.org/). Παράλλθλα ζχει ςυμβάλλει ςτθ διαμόρφωςθ ενόσ 

ςυςτιματοσ μζτρθςθσ που επιτρζπει τθν ποςοτικι αξιολόγθςθ του ‘βακμοφ ευφυΐασ’ μιασ 

πόλθσ. Θ πιο ςθμαντικι ςυμβολι του ICF βρίςκεται ςτθ διαςφνδεςθ τθσ ζννοιασ τθσ 

ευφυοφσ κοινότθτασ αφενόσ με τθν κοινωνία τθσ πλθροφορίασ και αφετζρου με τθν 

οικονομία τθσ γνϊςθσ και τθσ καινοτομίασ. Για τθν επιλογι των καλφτερων περιπτϊςεων 

χρθςιμοποιεί πζντε κριτιρια αξιολόγθςθσ: (1) επίπεδο ευρυηωνικϊν δικτφων, (2) εργαςίασ 

που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, (3) ικανότθτασ καινοτομίασ, (4) ψθφιακισ ςφγκλιςθ, και (5) 

προβολι και προϊκθςθ τθσ πόλθσ. Τα πζντε κριτιρια κατανζμονται ςε δφο κατθγορίεσ: δφο 

ςτο πεδίο τθσ ευρυηωνικότθτασ, και τρία ςτο πεδίο τθσ καινοτομίασ και κοινωνίασ τθσ 

γνϊςθσ. Με τα κριτιρια αυτά γίνεται ςαφζσ ότι θ δθμιουργία μιασ ευφυοφσ κοινότθτασ δεν 

είναι μόνο κζμα ψθφιακισ τεχνολογίασ, αλλά ενόσ ςυνκετότερου ςυςτιματοσ γνϊςεων και 

καινοτομίασ. Εδϊ βρίςκεται και θ βαςικι διαφορά με τα cyber cities. Στθν περίοδο 2000-

2006 βραβεφκθκαν 23 πόλεισ ωσ ‘Intelligent Communities’:  ζνδεκα ςτθν Αςία  (Bario, 

Singapore, Bangalore, Seoul, Taipei, Victoria, Yokosuka, Mitaka, Tianjin,  Gangnam District 

Seoul, Ichikawa),  εννζα ςτθν Αμερικι (LaGrange, Nevada, New York, Calgary, Florida high 

tech corridor, Spokane, Pirai, Toronto, Cleveland, Waterloo) και τρεισ ςτθν Ευρϊπθ (Ennis, 

Sundeland,  Issy-les-Moulineux). 

 

Θ δθμιουργία μιασ ζξυπνθσ πόλθσ είναι κζμα ανκρϊπινων ικανοτιτων, κεςμϊν και 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτο πεδίο τθσ μάκθςθσ, γνϊςθσ, και καινοτομίασ. Θ ψθφιακι 

υποδομι ςτθν  οποία επενδφουν πολλζσ πόλεισ είναι προχπόκεςθ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν, αλλά δεν είναι απαραίτθτο κάκε πόλθ να καταςκευάςει το δικό τθσ καλωδιακό 

ι αςφρματο δίκτυο. Πάνω ςτθν καλωδιακι ι αςφρματθ υποδομι τρζχουν οι ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ διαχείριςθσ γνϊςεων. Αυτζσ ςυγκροτοφν τον πυρινα τθσ ςυλλογικισ ευφυΐασ 

τθσ πόλθσ. Αλλά θ ευφυΐα μιασ πόλθσ βρίςκεται ςτθν ολοκλιρωςθ των τριϊν επιπζδων που 

περιγράψαμε: των ικανοτιτων του πλθκυςμοφ, των κεςμϊν ςυνεργαςίασ, και των 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν διαχείριςθσ γνϊςεων και καινοτομίασ. Εδϊ τοποκετοφνται και οι 

προκλιςεισ ςχεδιαςμοφ τουσ: ςτισ μεκόδουσ και τεχνικζσ διαςφνδεςθσ τθσ ανκρϊπινθσ, 

http://www.intelligentcommunity.org/
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ςυλλογικισ, και τεχνθτισ ευφυΐασ που διακζτει μια κοινότθτα, με ςτόχο τθ 

δθμιουργικότθτα, καινοτομία και ανάπτυξθ. 

 

Με βάςθ τθν παραπάνω οπτικι για τθν ζννοια και το ςχεδιαςμό ευφυϊν πόλεων, το ζργο 

‘Ευφυισ Θεςςαλονίκθ’ οριοκετείται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 

 

1. Αναπτυξιακό ζργο: Αποτελεί ενιαίο ζργο για τθν ανάπτυξθ τθσ Θεςςαλονίκθσ 

και τθ βελτίωςθ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων τθσ ςε κλάδουσ μεταποίθςθσ 

και παροχισ υπθρεςιϊν, μζςω τθσ διαςφνδεςθσ υφιςτάμενων δραςτθριοτιτων με 

μθχανιςμοφσ ανάπτυξθσ καινοτομίασ και παροχισ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν.  

 

2. Οργάνωςη κατά clusters: Το ζργο οργανϊνεται ςε αυτοτελείσ νθςίδεσ 

δραςτθριοτιτων και παροχισ υπθρεςιϊν (clusters), που καλφπτουν διαφορετικζσ 

δραςτθριότθτεσ υπθρεςιϊν: μεταφοράσ (λιμάνι και αεροδρόμιο), εμπορίου (κζντρο 

πόλθσ), ζρευνασ και εκπαίδευςθσ (πανεπιςτιμιο), παραγωγισ (Τεχνόπολθ), και 

αναψυχισ (Μουςείο επιςτθμϊν). Θ λογικι τθσ οργάνωςθσ κατά clusters επιτρζπει 

τθν ζνταξθ ςτο ζργο και άλλων ενοτιτων, όπωσ ΒΙΠΕ, ζκκεςθ, περιαςτικι ηϊνθ 

αναψυχισ, οικιςτικϊν ενοτιτων.   

 
3. Βελτίωςη προϊόντων και υπηρεςιϊν: Σε κάκε νθςίδα – cluster κα 

δθμιουργθκοφν ευρυηωνικά δίκτυα επικοινωνίασ και ψθφιακζσ εφαρμογϊν που κα 

βελτιϊςουν τισ δραςτθριότθτεσ και υπθρεςίεσ κάκε νθςίδασ, όπωσ: 

 Τοπικά δίκτυα: ενςφρματα και αςφρματα για κάλυψθ των επιμζρουσ νθςίδων, 

ςφνδεςθ μεταξφ τουσ, και παροχι δωρεάν internet ςτουσ χριςτεσ και 

εγκατεςτθμζνεσ επιχειριςεισ. 

 Εφαρμογζσ ευφυοφσ περιβάλλοντοσ ςε κζματα ρφπανςθσ, αςφάλειασ, ζγκαιρθσ 

ειδοποίθςθσ, διαχείριςθσ ενζργειασ, ςτάκμευςθσ, κ.α. 

 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ, από ψθφιακζσ αγορζσ και transactions, ωσ ανάπτυξθ 

νζων υπθρεςιϊν, προβολι και προϊκθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

 Εκπαίδευςθ πλθκυςμοφ και επιχειριςεων ςτθ ανάπτυξθ και διαχείριςθ 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. 

 

4. Εξωςτρεφείσ ψηφιακζσ εφαρμογζσ: Τα ευρυηωνικά δίκτυα και οι ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ που κα αναπτυχκοφν ςε κάκε νθςίδα κα είναι εξωςτρεφείσ, 

υποςτθρίηοντασ κατά προτεραιότθτα τθν ςυνεργαςία των οργανιςμϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςε  κάκε νθςίδα, τθν παροχι νζων υπθρεςιϊν, τθν 

επζκταςθ του πεδίου επιρροισ και παροχισ υπθρεςιϊν κάκε περιοχισ, το 

δθμόςιο χϊρο κάκε νθςίδασ. 
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 Κεφάλαιο 2: Ευρυηωνικά δίκτυα ςτισ επιμζρουσ 

νθςίδεσ 
 

 

 

 2.1. Ευρυηωνικά δίκτυα: ζνα ενιαίο ζργο 

 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι αξιόπιςτων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν είναι θ φπαρξθ 

τθσ κατάλλθλθσ ευρυηωνικισ υποδομισ. Οι Τθλεπικοινωνιακοί Οργανιςμοί και οι Πάροχοι 

Υπθρεςιϊν Διαδικτφου χρειάηονται κατάλλθλα δίκτυα για να εγγυθκοφν τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν τουσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

 

Παράλλθλα είναι απαραίτθτο να εγκαταςτακοφν επιπλζον αςφρματα τοπικά δίκτυα ςτισ 

επιμζρουσ νθςίδεσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, τα οποία κα επιτρζψουν τθν παροχι ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν ςτο δθμόςιο χϊρο κάκε νθςίδασ. 

 

Για λόγουσ οικονομιϊν κλίμακασ, τα τοπικά ευρυηωνικά δίκτυα των 6 επιμζρουσ νθςίδων 

του παρόντοσ ζργου προτείνεται να οργανωκοφν ωσ ζνα ενιαίο και αυτοτελζσ ζργο. Το ζργο 

αυτό κα περιλαμβάνει τθν προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για τθν παροχι 

αςφρματων τοπικϊν ςυνδζςεων ςτισ περιοχζσ:  

 Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ 

 Εμπορικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ 

 Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ 

 Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ 

 Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ ΝΟΘΣΙΣ 

 Αεροδρόμιο Μακεδονία 

 

 

2.2. Τεχνολογίεσ ευρυηωνικισ επικοινωνίασ 

 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι αξιόπιςτων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν είναι θ 

φπαρξθ τθσ κατάλλθλθσ υποδομισ. Οι Τθλεπικοινωνιακοί Οργανιςμοί και οι Πάροχοι 

Υπθρεςιϊν Διαδικτφου χρειάηονται κατάλλθλα δίκτυα για να εγγυθκοφν τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν τουσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

 

Θ αναβάκμιςθ των δικτφων κορμοφ και του ςυνδρομθτικοφ βρόχου ςυνεχίηεται ςιμερα 

διεκνϊσ, ςτθ  δε χϊρα μασ αποτελεί επενδυτικι προτεραιότθτα για να επιτφχουμε 

ςφγκλιςθ με το ευρωπαϊκι επίπεδο ςτον τομζα αυτό. Από τθν εποχι του επιλεγόμενου (dial 
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up) Διαδικτφου ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 90 οι δυνατότθτεσ τθλεπικοινωνιακοφ βρόχου 

πολλαπλαςιάςτθκαν κεαματικά και ςιμερα υπάρχει πλθκϊρα τεχνολογιϊν που μποροφν 

να υποςτθρίξουν ευρυηωνικζσ ςυνδζςεισ. 

 

Θ πρϊτθ πραγματικά αξιόπιςτθ ευρυηωνικι επιλογι υπιρξε θ ISDN  τεχνολογία που ςτα 

τζλθ τθσ  δεκαετίασ του ‘90 εφαρμόςτθκε ευρζωσ ςτισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ αλλά όχι ςτθν 

Ελλάδα. Σε χϊρεσ που υπιρχε δικτυακι τθλεόραςθ (ΘΠΑ, Γαλλία) αυτι απετζλεςε μια καλι 

και πιο φκθνι εναλλακτικι λφςθ από το ISDN . Στθν δε Ιαπωνία και άλλεσ χϊρεσ τθσ Αςίασ 

προχϊρθςε πολφ και θ χριςθ οπτικισ ίνασ για ςφνδεςθ μζχρι τθν οικία του ςυνδρομθτι.  

 

Μετά τθν εμφάνιςθ όμωσ τθσ ομάδασ των xDSL τεχνολογιϊν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ  2000 

όλεσ οι άλλεσ λφςεισ αποδείχκθκαν λιγότερο ανταγωνιςτικζσ με αποτζλεςμα θ τεχνολογία 

αυτι να παρουςιάηει ςιμερα τθν καλφτερθ διείςδυςθ και τθν οικονομικότερθ επιλογι για 

τισ πραγματικζσ  απαιτιςεισ των ςυνδρομθτϊν. Όλεσ αυτζσ οι τεχνολογίεσ αποτελοφν μια 

καλι εξζλιξθ του επίγειου ευρυηωνικοφ δικτφου, του οποίου το μόνο μειονζκτθμα είναι θ 

αδυναμία του να υποςτθρίξει τισ απαιτιςεισ κινθτικότθτασ των πολιτϊν ςτισ ςφγχρονεσ 

κοινωνίεσ. Αναπόφευκτθ ιταν λοιπόν θ κεαματικι ανάπτυξθ των κινθτϊν επικοινωνιϊν 

τόςο ευρείασ κλίμακασ (κυψελοειδι δίκτυα) όςο και τοπικϊν/αςτικϊν υποδομϊν υψθλϊν 

αποδόςεων (WiFi, WiMax). 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηουμε ςφντομθ περιγραφι και ςυγκριτικοφσ πίνακεσ για τισ 

βαςικότερεσ ςφγχρονεσ ευρυηωνικζσ τεχνολογίεσ, διακρίνοντάσ τεσ ςτισ δυο ομάδεσ των 

ενςφρματων και των αςφρματων επικοινωνιϊν. 

 

Ενςφρματθ Επικοινωνία 

− Hybrid Fiber Coax (Οπτικι Κνα και Χαλκόσ): Cable TV & Cable Modems 

− Digital Subscriber Line (xDSL) 

− Fiber to the Home (Οπτικι Κνα) 

− Powerline Communications (PLC) 

 

Αςφρματθ Επικοινωνία 

− Microwave links (Μικροκυματικι Ηεφξθ) 

− Multichannel Multipoint Distribution Service (MMDS) 

− Local Multipoint Distribution Service (LMDS) 

− Free Space Optics (FSO) 

− Wireless Fidelity (WiFi) 

− Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMax) 

− Satellite (Δορυφορικζσ Επικοινωνίεσ) 

− Mobile Phone Networks (2G-3G- GPRS/EDGE)) 
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Τεχνολογί

α 
Ευκολία Εφαρμογισ 

Χριςθ 

Φάςματ

οσ 

Διαμοίρ

αςμα 

Χωρθτικ

ότθτασ 

Συμμετρί

α 
Χωρθτικότθτα 

Μζγιςτθ 

Ακτίνα 

Πλεονεκτιματ

α 
Μειονεκτιματα 

HFC 

Εφκολθ, για υπάρχον 

δίκτυο καλωδιακισ TV. 

Ακριβι αν πρζπει το 

δίκτυο να ςτθκεί 

εξαρχισ. 

5-1000 

MHz, 

6-8 

MHz/καν

άλι 

Ναι Όχι 

Θ.Π.Α.: 3 - 4 Mbps 

Καναδάσ: Ζωσ 10 

Mbps 

Θνωμ. Βας.: 1 - 8 

Mbps 

Γαλλία: Ζωσ 100 

Mbps 

Ελβετία: Ζωσ 6 

Mbps 

Ζωσ 100 χλμ 

με χριςθ 

αναμεταδοτϊ

ν 

Χρθςιμοποιεί 

υπάρχοντα 

δίκτυα 

καλωδιακισ 

TV 

Περιοριςμζνο 

φάςμα και 

αςυμμετρία 

SDSL 

Εφκολθ ςε περιοχζσ με 

υπάρχον δίκτυο 

τθλεφωνίασ 

Ζωσ 2.2 

MHz 
Όχι Ναι 

Από 1,5 Mbps (5.4 

χλμ) 

ζωσ 12 Mpbs (300 

μ) 

Ζωσ 5.4 χλμ 

Συμμετρικι 

επικοινωνία. 

Χρθςιμοποιεί 

το υπάρχον 

δίκτυο 

τθλεφωνίασ 

Χαμθλζσ 

ταχφτθτεσ 

download 

ΥΑΡΑΙΣΗΡΘΣΘΙΑ ΕΝΤΡΜΑΣΩΝ ΔΘΙΣΤΩΝ 
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VDSL 

Εφκολθ ςε περιοχζσ με 

υπάρχον δίκτυο 

τθλεφωνίασ 

Ζωσ 1.1 

MHz 
Όχι Όχι  

Από 13 Mbps (1.3 

χλμ) 

ζωσ 52 Mpbs (300 

μ) 

 

Ευαίςκθτο. 

Ζωσ 1.3 χλμ 

Χρθςιμοποιεί 

το υπάρχον 

δίκτυο 

τθλεφωνίασ 

Ευαίςκθτο ςτθν 

απόςταςθ. 

Απαιτεί 

προςκικθ 

οπτικϊν ινϊν 

ADSL2+ 

Εφκολθ ςε περιοχζσ με 

υπάρχον δίκτυο 

τθλεφωνίασ 

Ζωσ 2.2 

MHz 
Όχι Όχι 

Από 7.5 Mbps (2.7 

χλμ) 

ζωσ 26 Mpbs (300 

μ) 

Ζωσ 2.7 χλμ 

Χρθςιμοποιεί 

το υπάρχον 

δίκτυο 

τθλεφωνίασ 

Ευαίςκθτο ςτθν 

απόςταςθ 

PLC 
Εφκολθ. Δεν απαιτεί 

πρόςκετθ καλωδίωςθ 
1-30 MHz Ναι Ναι 

200 Mbps ςτο 

κοινόχρθςτο μζςο 

2 - 4 Mpbs ανά 

χριςτθ 

Ζωσ 3 χλμ ςτθ 

Μζςθ Τάςθ 

και 200 μ ςτθ 

Χαμθλι Τάςθ 

Χρθςιμοποιεί 

υπάρχον 

δίκτυο ιςχφοσ 

Δεν υπάρχει 

ςχετικι 

τυποποίθςθ 

FFTH 

Δφςκολθ. Απαιτεί τθν 

όδευςθ πλιρουσ 

δικτφου οπτικϊν ινϊν 

T Hz Ναι Ναι 
Ζωσ 1 Gbps ανά 

κανάλι ανά ίνα 
20 χλμ 

Πολφ μεγάλθ 

χωρθτικότθτα 

Ακριβι 

υλοποίθςθ του 

δικτφου 
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Τεχνολογί

α 

Ευκολία 

Εφαρμογι

σ 

Χριςθ Φάςματοσ 

Διαμοί

ραςμα 

Χωρθτι

κότθτα

σ 

Συμμετρί

α 
Χωρθτικότθτα 

Μζγιςτθ 

Ακτίνα 
Πλεονεκτιματα Μειονεκτιματα 

Microwave 

Δφςκολθ. 

Απαιτοφμε

νθ οπτικι 

επαφι 

2, 4, 6, 21.3 –23.6 

GHz 

> 40 GHz UHF(Με 

αδειοδότθςθ) 

Ναι Ναι 
Ζωσ 155 Mbps 

ανά Link 
5 χλμ Γριγορθ εγκατάςταςθ 

Οπτικι επαφι. 

Μετάδοςθ 1 προσ 

1 

FSO 

Δφςκολθ. 

Απαιτοφμε

νθ οπτικι 

επαφι 

Infra-red THz region 

of 

spectrum (Ελεφκερο) 

Όχι 

Ναι 
Ναι 

Ζωσ 2.5 Gbps 

ανά ςφνδεςθ 
4 χλμ 

Χαμθλό κόςτοσ 

εφαρμογισ και 

ελεφκερο φάςμα 

Οπτικι επαφι. 

Μετάδοςθ 

εξαρτϊμενθ από 

καιρικζσ ςυνκικεσ 

WiFi 

Εφκολθ για 

τοπικό 

δίκτυο 

2.4, 5.7 GHz 

(Ελεφκερεσ ISM 

φαςματικζσ ηϊνεσ 

ISM: 

Βιομθχανικι, Ιατρικι 

και Επιςτθμονικι 

Ναι 
Ναι 

Ναι 

Εξαρτϊμενο 

από το 

πρότυπο: 

2, 11, 54 Mbps 

100 m 

Συμβατό με το 

Ethernet. 

Τυποποιθμζνο 

Μόνο για τοπικζσ 

εφαρμογζσ. 

Αςφάλεια 

ΥΑΡΑΙΣΗΡΘΣΘΙΑ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΘΙΣΤΩΝ 
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χριςθ) 

WIMAX 

Εφκολθ. 

Δεν 

απαιτείται 

οπτικι 

επαφι 

T Hz 

2 to 11 GHz (Με 

αδειοδότθςθ) 

10 to 66 GHz 

(Ελεφκερο) 

Ναι Όχι Ζωσ 70 Mbps 

20 χλμ 

Ζωσ 50 

χλμ 

Δεν απαιτείται οπτικι 

επαφι 

Ταχφτθτα 2 Mbps 

Θ κάλυψθ χωρίσ 

οπτικι επαφι 

περιορίηεται ςτα 

1-2 χλμ 

Satellite 

Εφκολθ 

αλλά 

ακριβι 

Ku-, Ka-,C-, L and S-

band 

1.5~3.5, 3.7~6.4, 

11.7~12.7, 17.3~17.8, 

20~30 GHz (Με 

αδειοδότθςθ) 

Ναι Όχι 
Ζωσ 155 Mbps 

downlink 

1000 - 

36.000 

χλμ 

Μεγάλθ κάλυψθ, 

κατάλλθλο για 

μετάδοςθ ςε 

πολλαπλοφσ 

παραλιπτεσ 

Ακριβό. Χαμθλι 

χωρθτικότθτα ανά 

χριςτθ 

Κυψελωτά 

Δίκτυα 
Εφκολθ 

1.92 – 1.98 GHz 

2.11 – 2.17GHz 

 

Ναι 

 

Ναι 

 

Ζωσ 2 Mbps 

ανά κινθτό 

 

Κάλυψθ 

κινθτισ 

τθλεφωνί

ασ 

 

Εφαρμογι ςε 

υπάρχοντα δίκτυα 

Ακριβό φάςμα. 

Περιοριςμζνεσ 

εφαρμογζσ 

 

 

 



18 
 

 

 

Γενικά 

Ο όροσ DSL (xDSL) περιγράφει μία οικογζνεια τεχνολογιϊν για παροχι  υψθλισ ταχφτθτασ 

δεδομζνων μζςω του υπάρχοντοσ τθλεφωνικοφ δικτφου. Θ μετάδοςθ τθσ φωνισ αξιοποιεί 

ζνα μικρό ποςοςτό από τθ χωρθτικότθτα που προςφζρει ο διςφρματοσ χαλκόσ, αφινοντασ 

περικϊριο για τθ χριςθ του υπόλοιπου εφρουσ για άλλεσ εφαρμογζσ. Το DSL ςτθν ουςία 

αποτελεί μια τεχνολογία που μετατρζπει το απλό τθλεφωνικό καλϊδιο ςε ζνα δίαυλο 

ψθφιακισ επικοινωνίασ, επιτρζποντασ τθ χριςθ ενόσ μζρουσ του εφρουσ για τθ μεταφορά 

φωνισ και του υπόλοιπου για τθν παράλλθλθ μεταφορά δεδομζνων, χρθςιμοποιϊντασ ζνα 

μόνο φυςικό καλϊδιο και για τισ δυο ςυνδζςεισ.  

 

Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

Θ δθμοφιλζςτερθ υλοποίθςθ τθσ τεχνολογίασ DSL είναι θ ADSL που παρζχει αςφμμετρθ 

μεταφορά δεδομζνων, προςφζροντασ μεγαλφτερθ ταχφτθτα για λιψθ δεδομζνων από ότι 

για αποςτολι, γεγονόσ που ανταποκρίνεται πλιρωσ ςτον τρόπο χριςθσ του Διαδικτφου από 

τουσ καταναλωτζσ. Για τον λόγο αυτό, θ τεχνολογία ADSL αποτζλεςε και αποτελεί τθν 

ιδανικι λφςθ για τθν ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο και τον βαςικό τρόπο πρόςβαςθσ ςτο 

Διαδίκτυο για τθν Ελλάδα και όχι μόνον . Μπορεί να βαςιςτεί ςτισ απλζσ τθλεφωνικζσ 

γραμμζσ (PSTN), κακϊσ και ςτισ ψθφιακζσ (ISDN), παρζχοντασ  ταχφτθτεσ από 256Kbps ζωσ 

8Mbps για το βαςικό πρότυπο ADSL, ι ζωσ 24Mbps ςφμφωνα με το τρζχουςα υλοποίθςθ 

ADSL2+, με τθν ταχφτθτα να μειϊνεται κακϊσ αυξάνεται θ απόςταςθ από το κζντρο 

διαςφνδεςθσ (DSLAM). 

 

Λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ τθσ οικογζνειασ αυτισ, τα χαρακτθριςτικά των κυριοτζρων μελϊν 

τθσ παρατίκενται ςυνοπτικά ςτον ακόλουκο πίνακα. Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ θ 

εφαρμογι του VDSL προαπαιτεί τθν εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν ςτο τμιμα του δικτφου 

ανάμεςα ςτο κζντρο και το τερματικό του χριςτθ. 

 

Τφποσ 

Μζγιςτθ 

Λιψθ 

Δεδομζνων 

Μζγιςτθ 

Αποςτολι 

Δεδομζνων 

Μζγιςτθ Απόςταςθ 

ADSL (Asymmetric DSL) 8 Mbps  800 Kbps  5,5 km  

ADSL2+ 24Mbps 1.4 Mbps 

5 km (ςτα 3km θ λιψθ 

περιορίηεται ςτα 

8Mbps) 

SDSL (Symmetric DSL) 2.3 Mbps  2.3 Mbps  3,6 km  

VDSL (Very-high-speed DSL) 52 Mbps  16 Mbps  1,2 km  

 

Digital Subscriber Line (DSL – xDSL) 
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Αναφορικά με τθ ςφνδεςθ ςτο άκρο του χριςτθ, κα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ αυτι απαιτεί 

μόνο τθν προμικεια ενόσ modem (κατά προτίμθςθ modem-router) το οποίο μπορεί εφκολα 

να εγκαταςτακεί και να παραμετροποιθκεί από ζνα μζςο χριςτθ, χωρίσ να είναι 

απαραίτθτθ θ ςυμβολι εξειδικευμζνου τεχνικοφ. 

 

Κόςτοσ Εφαρμογισ 

Εξαιρουμζνου του VDSL, θ υλοποίθςθ των xDSL λφςεων δεν προχποκζτει ςθμαντικζσ 

τροποποιιςεισ των υπαρχόντων τθλεπικοινωνιακϊν δικτφων είτε ςε επίπεδο κζντρου είτε 

ςε επίπεδο διαςφνδεςθσ, κακϊσ θ εγκατάςταςθ των DSLAM αποτελεί ουςιαςτικά τθ 

μοναδικι αναβάκμιςθ. Το γεγονόσ αυτό ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ εφαρμογισ τθσ νζασ 

υπθρεςίασ από πλευράσ των τθλεπικοινωνιακϊν οργανιςμϊν και κατ’ επζκταςθ και το 

κόςτοσ παροχισ τθσ ςτουσ χριςτεσ. Συγκεκριμζνα, ςυνδζςεισ ADSL2+ με ταχφτθτεσ ζωσ 

8Mbps προςφζρονται με μθνιαία επιβάρυνςθ τθσ τάξεωσ των 20€. Μάλιςτα, τα τελευταία 

χρόνια ςτθν εγχϊρια αγορά τθλεπικοινωνιϊν δραςτθριοποιοφνται εκτόσ από τον ΟΤΕ και 

αρκετζσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθν ανταγωνιςτικότθτασ και κατά 

ςυνζπεια τθ βελτίωςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και τθ μείωςθ των τιμϊν. 

Επιπρόςκετα, ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ του χριςτθ προςφζρεται ςυνικωσ δωρεάν ςτο 

πλαίςιο νζων ςυνδζςεων, ενϊ ADSL modem-router διατίκενται και ευρζωσ ςτο εμπόριο 

από πλικοσ εταιρειϊν καταςκευισ τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ με κόςτοσ τθσ τάξεωσ 

των 50€. 
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Γενικά 

Τα Hybrid Fiber-Coaxial ςυνδυάηουν τθ χριςθ οπτικϊν ινϊν και ομοαξονικοφ καλωδίου 

προκειμζνου να μεταφζρουν πλθροφορία ενςφρματα από μία κεντρικι πθγι ςτα τερματικά 

των χρθςτϊν. Μολονότι, θ ανάπτυξθ τουσ υπιρξε εξαρχισ ςαφϊσ προςανατολιςμζνθ ςτθν 

παροχι μιασ ςυγκεκριμζνθσ υπθρεςίασ, τθσ καλωδιακισ τθλεόραςθσ, παρόλα αυτά 

μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςε γενικότερεσ εφαρμογζσ, για τθ μετάδοςθ δεδομζνων 

οποιαςδιποτε φφςεωσ ςε μεγάλεσ ταχφτθτεσ. Μάλιςτα πολλοί πάροχοι καλωδιακισ 

τθλεόραςθσ προςφζρουν πλζον και καλωδιακι πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο (Cable Internet) 

εκμεταλλευόμενοι τθν υπάρχουςα υποδομι τουσ. 

 

Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

Σφμφωνα με το παρακάτω ςχιμα, ςφνολα από 500-2000 τερματικά ςυνδζονται ςε τοπικό 

επίπεδο πάνω ςε ζνα δίαυλο ομοαξονικοφ καλωδίου ο οποίοσ και απολιγει ςε ζνα 

προςαρμογζα/πομποδζκτθ οπτικισ ίνασ. Στθ ςυνζχεια μζςω γραμμισ οπτικϊν ινϊν 

επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ με το τοπικό τθλεπικοινωνιακό κζντρο όπου και βρίςκεται 

τόςο θ πφλθ ςφνδεςθσ με τθν πθγι/κατάλθξθ τθσ πλθροφορίασ (Διαδίκτυο, Τθλεοπτικά 

Προγράμματα κλπ.) όςο και οι διατάξεισ ελζγχου τθσ λειτουργίασ του δικτφου. 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των αποςβζςεων και των απωλειϊν του ομοαξονικοφ καλωδίου 

χρθςιμοποιοφνται ανά ςυγκεκριμζνα διαςτιματα αναμεταδότεσ ςιματοσ, ενϊ θ οπτικι ίνα 

μπορεί να μεταφζρει το ςιμα ςε απόςταςθ ζωσ και 40 χλμ ςε πρακτικά άπειρεσ ταχφτθτεσ 

χωρίσ καμία απολφτωσ παραμόρφωςθ. 

 

 

 

 

 

Hybrid Fiber-Coaxial (HFC) 
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Αναφορικά με τθν ταχφτθτα μετάδοςθσ των δεδομζνων, αυτι αγγίηει το κεωρθτικό όριο 

των 30Mbps, όντασ όμωσ ευκζωσ εξαρτϊμενθ τθσ ποιότθτασ/κατάςταςθσ του ομοαξονικοφ 

καλωδίου, κακϊσ και τθσ πυκνότθτασ των ενδιάμεςων ενιςχυτικϊν διατάξεων ςτο τμιμα 

του δικτφου που καλφπτεται με χαλκό. Ζτςι, μια ρεαλιςτικι τιμι τθσ ταχφτθτασ του Cable 

Internet προςεγγίηει τα 10Mbps. 

 

Θ ζρευνα ωςτόςο ςτο πεδίο τθσ μετάδοςθσ δεδομζνων μζςω ομοαξονικοφ καλωδίου 

βρίςκεται ςε διαρκι εξζλιξθ, με κφριο αποτζλεςμα αυτισ το διεκνζσ πρότυπο DOCSIS (Data 

Over Cable Service Interface Specification). Σφμφωνα με το DOCSIS οι ταχφτθτεσ download 

του Cable Internet ξεκινοφν από 50Mbps και φτάνουν εν δυνάμει μζχρι και τα 400Mbps 

ςτθν περίπτωςθ πολλαπλϊν καναλιϊν. Μάλιςτα, το DOCSIS προβάλει εκ μζρουσ των 

εταιρειϊν παροχισ καλωδιακϊν υπθρεςιϊν ωσ το αντίπαλο δζοσ ςτο FTTH (Fiber To The 

Home) κακϊσ επαγγζλλεται τθν παροχι εφάμιλλων ταχυτιτων με τθν υπάρχουςα 

υποδομι. 

 

Κόςτοσ Εφαρμογισ 

Σε αντιδιαςτολι με τον κφριο ανταγωνιςτι του, το DSL, θ παροχι Cable Internet ςε περιοχζσ 

χωρίσ υφιςτάμενθ καλωδιακι υποδομι απαιτεί αυξθμζνεσ επενδφςεισ, κακϊσ δεν μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί το υπάρχον τθλεφωνικό δίκτυο το οποίο και είναι διακζςιμο ςχεδόν ςε 

ολόκλθρθ τθν ζκταςθ των κατοικθμζνων περιοχϊν. Γίνεται λοιπόν αντιλθπτό πωσ θ εκ νζου 

καλωδίωςθ των αςτικϊν κζντρων αποτελεί μια μθ αποδεκτι οικονομικά λφςθ. 

 

Σε περιοχζσ πάντωσ με υφιςτάμενο δίκτυο όπου προςφζρεται Cable Internet, αυτό 

αποτελεί εξίςου φτθνι λφςθ με το DSL, κακϊσ παρζχεται με μθνιαία χρζωςθ τθσ τάξεωσ 

των 20€ ςτθν οποία, ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων, περιλαμβάνεται και θ προμικεια 

του τερματικοφ εξοπλιςμοφ του χριςτθ. 

 

 

 

 

Γενικά 

Το FTTH ουςιαςτικά βαςίηεται ςτθν υλοποίθςθ του Last Mile Solution με τθ χριςθ οπτικϊν 

ινϊν. Συγκεκριμζνα, τα υπάρχοντα ςυνεςτραμμζνα ηεφγθ χαλκοφ ι ομοαξονικά καλϊδια 

που χρθςιμοποιοφνται επί του παρόντοσ για τθν επίτευξθ τθσ ηεφξθσ από τον κεντρικό 

κατανεμθτι τθσ περιοχισ μζχρι τισ εγκαταςτάςεισ του χριςτθ αντικακίςτανται από οπτικζσ 

ίνεσ με πρακτικά άπειρθ χωρθτικότθτα. 

Fiber To The Home (FTTH) 
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Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

Το μεγαλφτερο εμπόδιο για τθν εξάπλωςθ του FTTH είναι το μεγάλο κόςτοσ όδευςθσ των 

οπτικϊν ινϊν από τουσ κεντρικοφσ κατανεμθτζσ μζχρι τα τερματικά των χρθςτϊν. 

Ειδικότερα, το κόςτοσ αυτό δεν οφείλεται τόςο ςτο κόςτοσ τθσ ίδιασ τθσ οπτικισ ίνασ ι των 

διεπιφανειϊν ςφνδεςθσ αυτισ με το τθλεπικοινωνιακό δίκτυο και το τοπικό δίκτυο του 

χριςτθ. Αντίκετα, τεράςτιο κόςτοσ και γραφειοκρατικζσ επιπλοκζσ πθγάηουν από το ηιτθμα 

τθσ εγκατάςταςθσ/όδευςθσ τθσ οπτικισ ίνασ θ οποία ωσ επί το πλείςτον (κυρίωσ ςτισ 

κατοικθμζνεσ περιοχζσ) πραγματοποιείται υπογείωσ.  

 

Παρόλα αυτά, θ τεχνολογικι ανωτερότθτα του FTTH, τόςο από άποψθ ταχφτθτασ όςο και 

αξιοπιςτίασ, ζχει ιδθ οδθγιςει ςτθ διαρκι εξάπλωςθ του ςε περιοχζσ όπωσ θ Δυτικι 

Ευρϊπθ, Βόρειοσ Αμερικι, Ιαπωνία και Κίνα. Συγκεκριμζνα, ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ 

(Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία, Ιςπανία κτλ.) ζχει ξεκινιςει πιλοτικά θ υλοποίθςθ κακολικϊν 

δικτφων οπτικϊν ινϊν προςφζροντασ ςτουσ χριςτεσ ταχφτθτεσ 100Mbps Full Duplex (τόςο 

για download όςο και για upload). 

 

Ωςτόςο αυτό που διαφαίνεται ωσ απαραίτθτθ προχπόκεςθ για το ολοκλθρωτικό πζραςμα 

από το DSL ςτο FTTH είναι θ προβολι μιασ υπθρεςίασ που κα αποςπάςει το ενδιαφζρον 

του κοινοφ και θ οποία δε κα μπορεί να προςφερκεί μζςα από τα 8-12 (πραγματικά) Mbps 

του κλαςικοφ ΑDSL, όπωσ το γνωρίηουμε ςιμερα. Ωσ τζτοια υπθρεςία μπορεί να κεωρθκεί 

θ Ψθφιακι Διαδικτυακι Τθλεόραςθ και αντίςτοιχεσ οπτικζσ εφαρμογζσ μεγάλων 

απαιτιςεων. 

 

Κόςτοσ Εφαρμογισ 

Σφμφωνα με υπάρχουςεσ μελζτεσ, θ παροχι FTTH ςε αςτικζσ περιοχζσ των Θ.Π.Α. απαιτεί 

από πλευράσ των εταιρειϊν παροχισ ζνα κόςτοσ τθσ τάξεωσ των 1500-2000€ ανά παροχι, 

ενϊ ελαφρϊσ υψθλότερο είναι το κόςτοσ ςτθν περίπτωςθ υπαίκριων/αγροτικϊν περιοχϊν. 

Ωςτόςο, το κόςτοσ αυτό ποικίλλει ςθμαντικά από κράτοσ ςε κράτοσ (ακόμα και από πόλθ ςε 
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πόλθ) εξαρτϊμενο από τισ διευκολφνςεισ/εμπόδια που κζτουν οι δθμόςιοι φορείσ ςτθν 

υπόγεια εγκατάςταςθ των οπτικϊν ινϊν. 

 

 

 

 

Γενικά 

Μια τελείωσ εναλλακτικι προςζγγιςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ενςφρματθσ, ταχείασ μετάδοςθσ 

πλθροφορίασ αποτελεί θ χρθςιμοποίθςθ των δικτφων μεταφοράσ ενζργειασ (power lines). 

Το προφανζσ πλεονζκτθμα αυτισ τθσ λφςθσ ςυνίςταται ςτο γεγονόσ πωσ χρθςιμοποιεί το 

δίκτυο θλεκτροδότθςθσ και κατά ςυνζπεια δε χρειάηεται επιπρόςκετθ καλωδίωςθ, 

απαίτθςθ που είναι ιδιαίτερα αποτρεπτικι ιδίωσ ςε περιοχζσ/εγκαταςτάςεισ με ιδθ 

υπάρχουςεσ υποδομζσ ςτισ οποίεσ θ μετάδοςθ δεδομζνων δεν ζχει λθφκεί υπόψθ. 

Αντίκετα, δεν υφίςταται ιδιωτικόσ/δθμόςιοσ χϊροσ μθ ςυνδεδεμζνοσ με το θλεκτρικό 

δίκτυο και χωρίσ αντίςτοιχθ εςωτερικι εγκατάςταςθ. Ζτςι προζκυψε θ ιδζα τθσ 

επικοινωνίασ μζςω των δικτφων θλεκτρικισ ενζργειασ (Power Line Communications – PLC) 

Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

 

Σφμφωνα λοιπόν με τθ γενικι αρχιτεκτονικι, τα δίκτυα υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ 

χρθςιμοποιοφνται για τθ διαςφνδεςθ του τθλεπικοινωνιακοφ κζντρου με τα τερματικά των 

χρθςτϊν. Στθ γενικι μάλιςτα περίπτωςθ, οποιοςδιποτε χριςτθσ κα είχε ευρυηωνικι 

πρόςβαςθ ςε οποιοδιποτε ςθμείο τθσ επικράτειασ ςυνδζοντασ απλά ζνα BPL Modem ςε 

μια παροχι ρεφματοσ. 

 

Παρόλα αυτά όμωσ μια ςειρά από τεχνικά προβλιματα δεν επιτρζπει τθν εξάπλωςθ του 

BPL ωσ ενιαίασ και ανεξάρτθτθσ μεκόδου παροχισ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ: 

 

Εγγενισ ανομοιομορφία των φυςικϊν μζςων που χρθςιμοποιοφνται ςτα θλεκτρικά δίκτυα. 

Οι ςυχνότθτεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτα ςυςτιματα PLC ςυμπίπτουν με το φάςμα που 

είναι διακζςιμο για τισ ελεφκερεσ ραδιο-επικοινωνίεσ κακϊσ και για κάποιεσ ςτρατιωτικζσ 

εφαρμογζσ. Κακϊσ τα θλεκτρικά καλϊδια δεν ζχουν κυματικι επζνδυςθ, λειτουργοφν ωσ 

κεραίεσ αλλθλεπιδρϊντασ με τα προαναφερκζντα ςυςτιματα. 

 

Στο ίδιο δίκτυο ςυνδζονται θλεκτρικζσ ςυςκευζσ οι οποίεσ κατά τθν εκκίνθςθ/τερματιςμό 

τουσ προκαλοφν θλεκτρικζσ ϊςεισ και αντίςτοιχεσ παρεμβολζσ. 

 

Αποτζλεςμα όλων των παραπάνω και αρκετϊν ακόμα ανοικτϊν ηθτθμάτων είναι θ 

ανυπαρξία ενόσ διεκνοφσ κοινοφ προτφπου για τισ Επικοινωνίεσ μζςω Δικτφων Ιςχφοσ και 

κατ’ επζκταςθ θ ζλλειψθ ευρζων εφαρμογϊν αυτοφ του είδουσ. 

Broadband over Power Lines (BPL) 
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Αντίκετα κάποιεσ εταιρείεσ ζχουν αναπτφξει πρωτόκολλα επικοινωνίασ και αντίςτοιχο 

εξοπλιςμό για τθ δθμιουργία τοπικοφ δικτφου (LAN) ςτα πλαίςια ενόσ ςπιτιοφ ι μιασ 

επαγγελματικισ ςτζγθσ εκμεταλλευόμενοι τθν υπάρχουςα θλεκτρικι εγκατάςταςθ 

προκειμζνου να μθ χρειαςτεί επιπρόςκετθ καλωδίωςθ. Κατά αυτόν τον τρόπο, Θ/Υ και 

γενικότερα δικτυακά προϊόντα διαςυνδζονται μζςω PLC Modem τα οποία απλά 

τοποκετοφνται ςτουσ ρευματοδότεσ. 

 

Μια επιπρόςκετθ εφαρμογι των PLC είναι θ αξιοποίθςθ αυτισ τθσ τεχνολογίασ για τθν 

ενςφρματθ διαςφνδεςθ μεταξφ αςφρματων access points (WiFi, WiMax, Κεραίεσ 3G). 

 

 

 

 

Γενικά 

Οι μικροκυματικζσ ηεφξεισ αποτελοφν τθ βζλτιςτθ λφςθ ςτθν περίπτωςθ ςυνδζςεων ςε 

μεγάλεσ αποςτάςεισ, όπου θ καλωδίωςθ είναι είτε τεχνικά αδφνατθ είτε οικονομικά μθ 

βιϊςιμθ. Ιδιαίτερα μερικά χρόνια παλαιότερα, πριν τθν ανάπτυξθ των οπτικϊν ινϊν τόςο 

τεχνολογικά όςο και από οικονομικισ πλευράσ, θ αςφρματθ ηεφξθ αποτελοφςε τθ μοναδικι 

πρόταςθ για απομακρυςμζνεσ ςυνδζςεισ, κακϊσ τα διάφορα είδθ ομοαξονικϊν καλωδίων 

που ιταν θ εναλλακτικι λφςθ απαιτοφν διαδοχικοφσ αναμεταδότεσ. 

 

Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

Ο βαςικόσ περιοριςμόσ των μικροκυματικϊν ηεφξεων ζγκειται ςτο γεγονόσ πωσ απαιτοφν 

ιδιαίτερα κατευκυντικζσ κεραίεσ, απόλυτα προςανατολιςμζνεσ μεταξφ τουσ και ζχοντασ 

πλιρθ οπτικι επαφι. Αν και τα παραπάνω είναι τεχνικϊσ εφικτά, οι μικροκυματικζσ 

επικοινωνίεσ υπόκεινται και ςτον αςτάκμθτο παράγοντα των καιρικϊν ςυνκθκϊν. 

Συγκεκριμζνα, τα μικροκφματα υφίςτανται εξαςκζνιςθ κατά τθ μετάδοςθ τουσ υπό 

ςυνκικεσ βροχισ, χιονιοφ κτλ. και για αυτό το λόγο κα πρζπει να υπάρχουν κατάλλθλοι 

μθχανιςμοί αντιςτάκμιςθσ αυτϊν των φαινομζνων. 

 

 

 

 

Γενικά 

Ο όροσ Wi-Fi αναφζρεται ςτθν οικογζνεια προτφπων ψθφιακισ επικοινωνίασ ΙΕΕΕ 802.11 

για τθ μεταφορά δεδομζνων μεταξφ δφο τερματικϊν ςτα πλαίςια ενόσ αςφρματου τοπικοφ 

δικτφου (Wireless local Area Network – WLAN). Ουςιαςτικά, τα πρωτόκολλα 802.11 

Wireless Fidelity (Wi-Fi) 

Μικποκςμαηική Ζεύξη (Microwave Link) 
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λειτουργοφν κατά αντιςτοιχία του γνωςτοφ μασ Ethernet και επιτρζπουν τθν ανταλλαγι 

ψθφιακισ πλθροφορίασ μεταξφ δφο κατάλλθλα εξοπλιςμζνων τερματικϊν είτε μζςω ενόσ 

access point (αςφρματο switch) είτε απευκείασ μεταξφ τουσ. 

 

Θ ςυνικεισ εφαρμογζσ τθσ Wi-Fi τεχνολογίασ είναι: 

 Αςφρματθ κάλυψθ εςωτερικϊν (και περιοριςμζνθσ ζκταςθσ εξωτερικϊν) χϊρων, 

όπωσ οικίεσ, ξενοδοχεία, εργοςτάςια και επαγγελματικοί χϊροι, για πρόςβαςθ ςτο 

διαδίκτυο ι ςε τοπικζσ βάςεισ δεδομζνων μζςω φορθτϊν ι και κινοφμενων 

ςυςκευϊν (Θ/Υ, PDAs κτλ.). Κατά αυτόν τον τρόπο ξεπερνϊνται οι απαιτιςεισ του 

Ethernet ςε καλωδίωςθ, κακϊσ και οι περιοριςμοί που κζτει αυτό ςτθ φορθτότθτα 

των χρθςτϊν. 

 Δθμιουργία hot spots (αςφρματα ςθμεία πρόςβαςθσ) ςε δθμόςιουσ χϊρουσ όπωσ 

πλατείεσ, καταςτιματα κτλ. όπου ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να ςυνδεκεί με το 

laptop του ςτο διαδίκτυο. 

 

Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

Τα κυριότερα μζλθ των ΙΕΕΕ 802.11 προτφπων είναι: 

 

Ονομαςία 

Ακτίνα 

Κάλυψθσ 

Εςωτερικά 

Ακτίνα 

Κάλυψθσ 

Εξωτερικά 

Μζγιςτθ 

Ταχφτθτα 

Συχνότθτα 

Λειτουργίασ 

Ζτοσ 

Ζκδοςθσ 

802.11a 35m 120m 54Mbps 5GHz 1999 

802.11b 38m 140m 11Mbps 2.4GHz 1999 

802.11g 38m 140m 54Mbps 2.4GHz 2003 

802.11n 70m 250m 600Mbps 5 και/ι 2.4GHz 2008 

 

Κόςτοσ Εφαρμογισ 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ το Wi-Fi, ωσ τεχνολογία επικοινωνίασ ςε επίπεδο τοπικοφ 

δικτφου, χρθςιμοποιεί ελεφκερο φάςμα και θ χριςθ του υπόκειται ςτον εκάςτοτε 

ιδιϊτθ/φορζα. Το ίδιο προφανϊσ ιςχφει και για τθν εγκατάςταςθ του αντίςτοιχου 

εξοπλιςμοφ. Ωςτόςο, εφόςον ςε δεφτερο επίπεδο είναι επικυμθτι θ πρόςβαςθ ςε 

πλθροφορία εκτόσ του τοπικοφ δικτφου (ςτο διαδίκτυο), κα πρζπει o Wi-Fi εξοπλιςμόσ να 

ςυνδεκεί με τθν εξωτερικι πθγι μζςω ενόσ παρόχου εξωτερικι πρόςβαςθσ. 

 

Ωσ παράδειγμα αναφζρεται θ διαδικτυακι ςφνδεςθ μζςω ADSL. Το ADSL modem ςυνδζεται 

ςτθν τθλεφωνικι γραμμι και πάνω ςε αυτό προςαρμόηεται μζςω Ethernet ζνα WLAN 

router το οποίο επιτρζπει τθν αςφρματθ πρόςβαςθ των χρθςτϊν ςτο Internet. Συνικωσ 

μάλιςτα ςτο εμπόριο διατίκεται εξοπλιςμόσ ο οποίοσ ςυνδυάηει ADSL modem και wireless 

router ςε μία ςυςκευι. 
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Γενικά 

Ο όροσ WiMax αναφζρεται ςε μια αρκετά νζα τεχνολογία αςφρματθσ επικοινωνίασ μεταξφ 

δφο ςχετικά απομακρυςμζνων ςθμείων ςε μεγάλεσ (ευρυηωνικζσ) ταχφτθτεσ. Συγκεκριμζνα, 

ενδεχόμενεσ εφαρμογζσ του WiMax είναι: 

 

 Σφνδεςθ του τερματικοφ του χριςτθ με τον κεντρικό κατανεμθτι τθσ περιοχισ ςε 

αντικατάςταςθ των ςθμερινϊν λφςεων, όπωσ το ςυνεςτραμμζνο ηεφγοσ χαλκοφ 

(DSL) και το ομοαξονικό καλϊδιο (Cable Internet). 

 Εφεδρικι παροχι internet access. Διατθρϊντασ μια βαςικι ενςφρματθ (DSL) 

διαδικτυακι πρόςβαςθ και μια εφεδρικι αςφρματθ (WiMax) από άλλο μάλιςτα 

πάροχο, είναι ςχετικά απίκανο να υποςτεί κανείσ απϊλεια διαδικτυακισ 

πρόςβαςθσ. 

 Κινθτι διαδικτυακι πρόςβαςθ 

 Διαςφνδεςθ μεταξφ αςφρματων (WiFi, 3G κτλ.) ςθμείων πρόςβαςθσ προσ μια κοινι 

διαδικτυακι πφλθ. 

 

Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

Ο όροσ WiMax αναφζρεται γενικότερα ςτθν οικογζνεια προτφπων επικοινωνίασ ΙΕΕΕ 802.16 

και ειδικότερα καλφπτει δφο τελείωσ διαφορετικζσ εφαρμογζσ: 

 

Το fixed-WiMax (802.16d) κακορίηει τθν αςφρματθ επικοινωνία μεταξφ μιασ κεραίασ βάςθσ 

και ενόσ ςτακεροφ τερματικοφ. Δεν αναιρείται φυςικά θ εγγενισ φορθτότθτα τθσ 

αςφρματθσ επικοινωνίασ ςτα πλαίςια τθσ μζγιςτθσ απόςταςθσ εκπομπισ/λιψθσ αλλά δεν 

υπάρχει πρόβλεψθ για ςυνκικεσ κινθτότθτασ του τερματικοφ. 

 

Σε εξζλιξθ του fixed-WiMax, το mobile-WiMax (802.16e) διερευνά και ειςάγει όλθ τθν 

απαραίτθτθ υποδομι προκειμζνου να υποςτθριχκεί θ διαδικτυακι πρόςβαςθ του χριςτθ 

ςε ςυνκικεσ κίνθςθσ αυτοφ. 

 

Θεωρθτικά, θ μζγιςτθ ακτίνα κάλυψθσ του WiMax είναι τα 50χλμ, ενϊ θ μζγιςτθ ταχφτθτα 

πρόςβαςθσ φτάνει τα 70Mbps. Για τθν ακρίβεια, θ ταχφτθτα είναι ευκζωσ εξαρτϊμενθ τόςο 

των φυςικϊν εμποδίων τθσ διαδρομισ μεταξφ πομποφ και δζκτθ όςο και τθσ ίδιασ τθσ 

απόςταςθσ τουσ. 

 

Ζτςι, όπωσ φαίνεται και ςτον παρακάτω πίνακα για το mobile-WiMax, αυξανομζνθσ τθσ 

απόςταςθσ και μειουμζνθσ τθσ οπτικισ επαφισ θ ταχφτθτα ςαφϊσ φκίνει. 

Worldwide Interoperability for Microwave Access 
(WiMax) 
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mobile-WiMax – Σχζςθ Απόςταςθσ/Ταχφτθτασ 

Συνκικεσ Απόςταςθ Ταχφτθτα 

Αςτικό Περιβάλλον 10χλμ. 10Mbps 

Φπαικροσ 2χλμ. 10Mbps 

Υπάρχουςεσ Εφαρμογζσ 2χλμ. 2Mbps 

 

Επιπρόςκετα, το fixed-WiMax προςφζρεται τόςο για εξοπλιςμό εςωτερικοφ χϊρου όςο και 

για εξωτερικό: 

 Στθν πρϊτθ περίπτωςθ (indoor WiMax), το τερματικό του χριςτθ είναι παρόμοιο με 

αυτό του WiFi, εξοπλιςμζνο με ενςωματωμζνεσ μικρζσ κεραίεσ. Ωςτόςο, θ ακτίνα 

κάλυψθσ είναι ςχετικά μικρι. 

 Στθ δεφτερθ περίπτωςθ (outdoor WiMax) απαιτείται θ εγκατάςταςθ εξωτερικισ 

κατευκυντικισ κεραίασ προςανατολιςμζνθσ ςτθν κεραία βάςθσ και με τθν καλφτερθ 

δυνατι οπτικι επαφι με αυτι. Θ ςφνδεςθ τθσ κεραίασ με το τερματικό του χριςτθ 

επιτυγχάνεται είτε ενςφρματα (Ethernet) είτε με WLAN εξοπλιςμό. Υπό αυτζσ τισ 

ςυνκικεσ θ απόςταςθ για τθν ίδια ταχφτθτα μετάδοςθσ είναι ςαφϊσ μεγαλφτερθ. 

 

 

Κόςτοσ Εφαρμογισ 

Σε αντιδιαςτολι με το Wi-Fi, θ παροχι αςφρματθσ πρόςβαςθσ μζςω WiMax είναι άρρθκτα 

ςυνυφαςμζνθ με τθν αντίςτοιχθ υπθρεςία που προςφζρεται μζςω τθσ ςφνδεςθσ αυτισ 

(διαδικτυακι πρόςβαςθ, ψθφιακι τθλεόραςθ κτλ.) και κατ’ επζκταςθ με τθν εταιρεία που 

παρζχει τθν υπθρεςία αυτι, κακϊσ θ υλοποίθςθ του WiMax βαςίηεται ςτθ χρθςιμοποίθςθ 

μθ ελεφκερου φάςματοσ το οποίο αδειοδοτείται ειδικά κατόπιν χρθματικοφ αντιτίμου. 

 

 

 

 

Γενικά 

Οι δορυφορικζσ επικοινωνίεσ αποτελοφν ιδιαίτερθ κατθγορία επικοινωνιϊν. Τα ξεχωριςτά 

αυτά χαρακτθριςτικά τουσ επιβάλλονται από τισ αντίςτοιχεσ ιδιαιτερότθτεσ του μζςου 

μετάδοςθσ αλλά και των ίδιων των δορυφόρων. Μάλιςτα, ανάλογα με το είδοσ του 

δορυφόρου που χρθςιμοποιείται (γεωςτατικόσ, ελλειπτικισ, μζςθσ ι χαμθλισ τροχιάσ) 

διαφοροποιοφνται και οι ςυνκικεσ τθσ μετάδοςθσ. Παρακάτω παρατίκενται περιλθπτικά τα 

κυριότερα χαρακτθριςτικά δορυφορικϊν μεταδόςεων. 

 

 Μεγάλθ απόςταςθ του δορυφόρου από τθ γθ. 

Δοπςθοπικέρ Επικοινυνίερ (Satellite Communications) 
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 Μεγάλθ περιοχι κάλυψθσ. Λόγω τθσ μεγάλθσ απόςταςθσ από τθ γθ, το αποτφπωμα 

κάκε κεραίασ ενόσ δορυφόρου καλφπτει μεγάλο τμιμα τθσ επιφάνειασ τθ γθσ. 

 Ιδανικζσ ςυνκικεσ για μετάδοςθ πλθροφορίασ ςε πολλαπλοφσ χριςτεσ, όπωσ είναι 

θ μετάδοςθ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων και γενικά πλθροφοριϊν κοινοφ 

ενδιαφζροντοσ. 

 Μικρι δυνατότθτα χωρικισ επαναχρθςιμοποίθςθσ του διακζςιμου φάςματοσ με 

αποτζλεςμα ο αρικμόσ των καναλιϊν επικοινωνίασ ανά μονάδα επιφάνειασ να 

ελαχιςτοποιείται. Κατά αυτόν τον τρόπο θ ςυνολικι χωρθτικότθτα τθσ δορυφορικισ 

ηεφξθσ ελαχιςτοποιείται. 

 Μεγάλο μζγεκοσ τερματικϊν. Προκειμζνου να αντιςτακμιςτοφν οι απϊλειεσ τθσ 

απομακρυςμζνθσ μετάδοςθσ, απαιτοφνται ευμεγζκεισ κεραίεσ με μεγάλο κζρδοσ 

εκπομπισ/λιψθσ. Αντίςτοιχα μεγάλεσ ςε χωρθτικότθτα και άρα ςε μζγεκοσ κα 

πρζπει να είναι και οι μπαταρίεσ τροφοδοςίασ, ϊςτε να εξαςφαλίηουν αυτονομία 

ςε ςυνκικεσ εκπομπισ μεγάλθσ ιςχφοσ ικανισ να φτάςει ςτο δζκτθ που βρίςκεται 

ςτο δορυφόρο. 

 Διάδοςθ μζςα από τα διάφορα ςτρϊματα τθσ ατμόςφαιρασ. Τα κφματα υφίςτανται 

απόςβεςθ εξαιτίασ όχι μόνο τθσ μετάδοςθσ ςτον ελεφκερο χϊρο λόγω τθσ 

απόςταςθσ, αλλά και τθσ απορρόφθςθσ τθσ ενζργειασ του από τα ςυςτατικά των 

διαφόρων ςτρωμάτων τθσ ατμόςφαιρασ κακϊσ και τθσ επίδραςθσ τθσ ιονόςφαιρασ 

ςε αυτά. 

 Καμία απαίτθςθ ςε κατά τόπουσ τθλεπικοινωνιακι υποδομι. Ο δορυφόροσ 

προςφζρει τθλεπικοινωνιακι πρόςβαςθ από οποιαδιποτε ςθμείο τθσ τεράςτιασ 

επιφάνειασ κάλυψθσ του χωρίσ καμία απολφτωσ άλλθ υποδομι πζραν του 

τερματικοφ του χριςτθ. 

 Μεγάλο κόςτοσ. Το μεγάλο κόςτοσ που απαιτείται για να καταςκευαςτεί, να τεκεί 

ςε τροχιά γφρω από τθ γθ και να ςυντθρθκεί ζνασ δορυφόροσ ςε ςυνδυαςμό με το 

προαναφερκείςα περιοριςμζνθ χωρθτικότθτα του, κακιςτά τα δορυφορικά κανάλια 

μετάδοςθσ ωσ πόρουσ υψθλότατου κόςτουσ. 

 

 

 

 

Γενικά 

Τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ τρίτθσ γενιάσ (3G) υποςτθρίηουν εκτόσ από επικοινωνία 

φωνισ και μετάδοςθ δεδομζνων ςε υψθλζσ ταχφτθτεσ, επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να 

ζχουν ταχφρρυκμθ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Κατά αυτόν τον τρόπο, εκμεταλλευόμενοι τθν 

υποδομι του υπάρχοντοσ δικτφου κινθτισ τθλεφωνίασ και ειςάγοντασ τισ απαραίτθτεσ 

αναβακμίςεισ, οι εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ προςφζρουν διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε 

εκνικό και κατ’ επζκταςθ ςε διεκνζσ επίπεδο μζςω των ςυμφωνιϊν περιαγωγισ (roaming). 

Ιςτελυηά Δίκηςα 
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Τεχνολογικζσ Λεπτομζρειεσ 

 

Θ κάλυψθ 3G ςτθν Ελλάδα περιορίηεται ακόμα ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και ςτισ 

μεγαλφτερεσ πόλεισ τθσ περιφζρειασ. 

 

Στθν περίπτωςθ που υπάρχει διακζςιμο δίκτυο τρίτθσ γενιάσ, ο ςυγχρονιςμόσ του 

τερματικοφ του χριςτθ πραγματοποιείται ςτα 7.2Mbps. Θ πραγματικι ταχφτθτα ςφνδεςθσ 

ωςτόςο είναι πολφ χαμθλότερθ επιτρζποντασ όμωσ ςε κάκε περίπτωςθ τθν άνετθ 

πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο και τθν ταχεία αποςτολι/λιψθ μθνυμάτων θλεκτρονικοφ 

ταχυδρομείου (e-mail). 

 

Αντίκετα ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων, όχι μόνο ςτθν ελλθνικι περιφζρεια αλλά και 

ελάχιςτα εκτόσ των ςτενϊν ορίων των μεγάλων πόλεων, θ διαδικτυακι πρόςβαςθ των 

τερματικϊν πραγματοποιείται μζςω δικτφου GPRS (General Packet Radio Service). Το GPRS 

χαρακτθρίηεται ςχθματικά ωσ δίκτυο δεφτερθσ γενιάσ και προςφζρει ταχφτθτα 56Kbps, 

δθλαδι ίδια με αυτι μιασ PSTN Dial-Up ςφνδεςθσ. 

 

Θα πρζπει παρόλα αυτά να υπογραμμιςτεί πωσ θ εξάπλωςθ τθσ 3G υποδομισ είναι 

διαρκισ. 

 

Κόςτοσ Εφαρμογισ 

Αν και ςτθ χϊρα μασ μζχρι πριν από ελάχιςτα χρόνια (2-3) θ κάλυψθ τρίτθσ γενιάσ ιταν 

ςχεδόν ανφπαρκτθ και θ κινθτι πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο οικονομικά δυςβάςταχτθ για το 

μζςο χριςτθ, τθν τελευταία περίοδο οι εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ προςφζρουν 

ελκυςτικά πακζτα κινθτισ ευρυηωνικισ ςφνδεςθσ (mobile broadband connection). 

Συγκεκριμζνα, ενδεικτικά αναφζρεται πωσ για 12μθνο ςυμβόλαιο προςφζρεται μθνιαίοσ 

όγκοσ δεδομζνων 5GB για 29€/μινα, ενϊ 30GB για 49€/μινα. Ταυτόχρονα, δωρεάν 

παρζχεται ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ, δθλαδι ζνα 3G modem με κφρα USB για ςφνδεςθ 

ςτον Θ/Υ. 

 

Με βάςθ τα παραπάνω, αυτι τθ ςτιγμι τα κινθτά δίκτυα τρίτθσ γενιάσ αποτελοφν τθ 

μοναδικι υπάρχουςα λφςθ για αδιάλειπτθ χρονικά και τοπικά πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, για 

περιοριςμζνο ωςτόςο όγκο δεδομζνων που ικανοποιεί επαγγελματικζσ/εκπαιδευτικζσ 

ανάγκεσ αλλά δεν μπορεί να καλφψει τον τομζα τθσ ψυχαγωγίασ ςτο επίπεδο του gaming 

και τθσ λιψθσ οπτικοακουςτικοφ υλικοφ (videos, τραγοφδια κτλ.). 
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2.3. Ευρυηωνικά δίκτυα ςτισ επιμζρουσ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

 

Από όλεσ τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ για αςτικά κζντρα 

κεωροφνται προςφορότερεσ  με τεχνικά και οικονομικά κριτιρια οι τρεισ αρχιτεκτονικζσ 

που ακολουκοφν. Για τθν τελικι απόφαςθ όμωσ ςθμαντικότεροσ παράγοντασ είναι θ 

λεπτομερισ αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ ανά νθςίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόκειται για αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ για τθ διαςφνδεςθ αςτικισ περιοχισ όπωσ 

είναι το εμπορικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Κάκε επιχείρθςθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ μπορεί 

να διακζτει ADSL πρόςβαςθ με ταχφτθτεσ των οποίων οι πραγματικζσ τιμζσ φτάνουν και τα 

8-10Mbps. 

 

Ζνασ κεντρικόσ διακομιςτισ (server) βρίςκεται επίςθσ ςε ςφνδεςθ με το διαδίκτυο μζςω 

προνομιακισ μιςκωμζνθσ γραμμισ ι και απευκείασ μζςω οπτικισ ίνασ θ οποία και 

εγγυάται τόςο τθν αυξθμζνθ ταχφτθτα όςο και τθν αξιοπιςτία ςτθν επικοινωνία με το 

ςφνολο των χρθςτϊν. Μάλιςτα, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα και θ 

ιδιωτικότθτα ςτθ μεταφορά των δεδομζνων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ειδικό 

λογιςμικό VPN (Virtual Private Network) το οποίο προςφζρει όχι μόνο μεγαλφτερα επίπεδα 

αςφάλειασ αλλά και ευκολότερθ διαχείριςθ του δικτφου. 

Απσιηεκηονική #1 – ηαθεπή Ππόζβαζη μέζυ ADSL 
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Θ αςφρματθ κάλυψθ μιασ ευρείασ περιοχισ με Wi-Fi ςθμεία πρόςβαςθσ (access points) 

αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυςτικι λφςθ τόςο από οικονομικισ όςο και από τεχνικισ 

πλευράσ. Βαςικό ηιτθμα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ αποτελεί ο τρόποσ διαςφνδεςθσ των 

access points μεταξφ τουσ και με τθν πθγι τθσ πλθροφορίασ. Για το ςκοπό αυτό μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί υποδομι τοπικοφ δικτφου (Ethernet) με ςυνδυαςμό οπτικϊν ινϊν και FTP 

καλωδίωςθσ. 

 

Θ προαναφερκείςα αρχιτεκτονικι αποτελεί ιδανικι πρόταςθ για μζρθ όπου υπάρχει ιδθ 

αντίςτοιχο ενςφρματο τοπικό δίκτυο μζςω του οποίου κα δρομολογθκεί θ πλθροφορία από 

και προσ τα ςθμεία πρόςβαςθσ. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ αποτελοφν: 

 Πανεπιςτθμιοφπολθ 

 Noesis 

 Τεχνόπολθ 

 

Επίςθσ αντίςτοιχθ εφαρμογι είναι εφικτό να υλοποιθκεί και ςε ιδιόκτθτουσ, ανοιχτοφσ 

χϊρουσ, όπωσ 

 Ο.Λ.Θ. (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ) 

 Αεροδρόμιο Μακεδονία 

λόγω τθσ ςχετικά εφκολθσ όδευςθσ δικτφου οπτικϊν ινϊν. 

 

Απσιηεκηονική #2 – Αζύπμαηη Ιάλςτη Wi-Fi πάνυ ζε 
Ενζύπμαηο Ιοπμό Δικηύος 
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Σε περιπτϊςεισ που θ ενςφρματθ διαςφνδεςθ των αςφρματων ςθμείων πρόςβαςθσ (Wi-Fi) 

είναι ανφπαρκτθ και θ ενδεχόμενθ υλοποίθςθ αυτισ τεχνο-οικονομικά αςφμφορθ, μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά υποδομι ραχοκοκαλιάσ (backbone infrastructure) θ 

τεχνολογία WiMax για επίτευξθ αςφρματθσ επικοινωνίασ. 

 

Αυτι θ λφςθ πικανότατα προκρίνεται για ςθμεία όπωσ το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ, για 

τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο και ςε τοπικζσ πλθροφορίεσ ςε μετακινοφμενουσ 

χριςτεσ laptops και PDAs. 

 

 

 

 

 

Παρακάτω παρουςιάηονται αερο-φωτογραφίεσ των υπό μελζτθ νθςίδων. 

 

Θα πρζπει να ςθμειωκεί πωσ οι αερο-φωτογραφίεσ προζρχονται από το Google Earth 

ςφμφωνα με τθν τελευταία ενθμζρωςθ του. Κακϊσ όμωσ θ ςυχνότθτα ανανζωςθσ των 

αρχείων ςτο Google Earth δεν είναι ικανοποιθτικι, υπογραμμίηεται το γεγονόσ πωσ για τθν 

τελικι μελζτθ κα χρθςιμοποιθκοφν ενθμερωμζνοι χάρτεσ και τοπογραφικά διαγράμματα. 

 

Επίςθσ, κα πρζπει να αναφερκεί πωσ θ ςχεδίαςθ των δικτφων που ακολουκεί ςτθν επόμενθ 

ενότθτα είναι ενδεικτικι και πραγματοποιικθκε με βάςθ τισ τελευταίεσ πλθροφορίεσ ςχετικά 

Νηζίδερ 

Απσιηεκηονική #3 – Αζύπμαηη Ιάλςτη Wi-Fi πάνυ ζε 
Αζύπμαηο Ιοπμό Δικηύος 
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με τισ προβλεπόμενεσ για κάκε νθςίδα υπθρεςίεσ και τθν υπάρχουςα τθλεπικοινωνιακι 

υποδομι αυτϊν. 

 

Εμπορικό/Ιςτορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ 

 

 

 

Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ 
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Αεροδρόμιο «Μακεδονία» 

 

 

 

 

 

ΝΟΗΣΙΣ 
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Τεχνόπολθ 

 

 

 

 

Α.Π.Θ. 
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Το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ κα εξεταςτεί ςε επόμενθ φάςθ τθσ μελζτθσ, ενϊ το ίδιο κα 

ιςχφςει και για τον Αερολιμζνα «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 

 

Στθ ςυνζχεια παρουςιάηεται μια αρχικι πρόταςθ ςχεδίαςθσ τθσ δικτυακισ υποδομισ για τισ 

νθςίδεσ: 

 Λιμάνι 

 Τεχνόπολθ 

 ΝΟΘΣΙΣ 

 Α.Π.Θ. 

 

Θ περιγραφι κάκε νθςίδασ δίνεται ξεχωριςτά για καλφτερθ κατανόθςθ των λειτουργιϊν τθσ 

και εφκολθ ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ. Θ τελικι μελζτθ, ςχεδίαςθ, προκιρυξθ ζργου, 

υλοποίθςθ κτλ. Είναι ορκότερο να γίνει οριηόντια (δθλαδι όλα τα δίκτυα Wi-Fi/οπτικϊν ινϊν 

κτλ. Συγχρόνωσ) για οικονομία κλίμακασ και αρτιότερθ τεχνικι υλοποίθςθ.  

 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Λιμάνι 

 

 

 

Σφμφωνα με τθ διοίκθςθ του Ο.Λ.Θ. οι προτεραιότθτεσ του Οργανιςμοφ αναφορικά με τθν 

τεχνολογικι ανάπτυξθ τθσ υποδομισ των εγκαταςτάςεων του ςτον ευρφτερο χϊρου του 

Λιμανιοφ επικεντρϊνονται ςτουσ παρακάτω τομείσ: 

Πποηεινόμενερ Τλοποιήζειρ 
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 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ με κάμερεσ για τθν επίβλεψθ των 

εμπορικϊν/τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και τον περιοριςμό των εγκλθματικϊν 

ενεργειϊν 

 Αςφρματθ κάλυψθ τθσ προβλιτασ 3 του λιμανιοφ με κεραίεσ Wi-Fi (WLAN). Οι 

περιςςότερεσ από τισ αποκικεσ τθσ προβλιτασ λειτουργοφν ςιμερα ωσ χϊροι 

πολιτιςμοφ φιλοξενϊντασ αίκουςεσ κινθματογραφικϊν προβολϊν, εκκζςεισ κτλ. 

 Υποδομι αςφρματθσ επικοινωνίασ με προςεγγίηοντα πλοία προκειμζνου να 

ενθμερϊνονται για τθν ακριβι κζςθ ςτάκμευςθσ τουσ μζςω αντίςτοιχθσ εφαρμογισ 

λογιςμικοφ. 

 Υποδομι RFID επικοινωνίασ για αυτοματοποιθμζνθ καταγραφι των 

ειςερχόμενων/εξερχόμενων εμπορευματοκιβωτίων. 

 

Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ χωροταξίασ του, ο χϊροσ του Λιμανιοφ ενδείκνυται για τθν εγκατάςταςθ 

ενςφρματθ δικτφου κορμοφ βαςιςμζνο ςε οπτικζσ ίνεσ. Πάνω ςε αυτιν τθν υποδομι κα 

διαςυνδεκοφν όλεσ οι προθγοφμενεσ αςφρματεσ τεχνολογίεσ κακϊσ και το ςφςτθμα 

αςφαλείασ. 

 

Το προβλεπόμενο κόςτοσ για τισ προαναφερκείςεσ εργαςίεσ υπολογίηεται περίπου ςτα 

1.000.000€ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προμικειασ όλθσ τθσ απαραίτθτθσ υλικοτεχνικισ 

υποδομισ και τθσ πραγματοποίθςθσ των αντίςτοιχων εργαςιϊν. 

 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Τεχνόπολθ 
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Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ ςτο χϊρο τθσ Τεχνόπολθσ βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο, αλλά 

προχωροφν κανονικά. Μζχρι ςτιγμισ υπάρχει κτίριο Θερμοκοιτίδασ, εγκαταςτάςεισ ιδιωτικισ 

εταιρείασ, καταςκευάηεται το κτίριο Διοίκθςθσ και ζχει διαμορφωκεί ο χϊροσ ςτάκμευςθσ. 

 

Θ ίδια θ διοίκθςθ τθσ Τεχνόπολθσ ζχει κζςει κατά τθ διάρκεια των διαβουλεφςεων ωσ 

πρϊτιςτθ προτεραιότθτα τθσ τθν εγκατάςταςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν και τθν υλοποίθςθ 

τθλεπικοινωνιακοφ κζντρου και δικτφου δεδομζνων και τθν ανάπτυξθ αςυρμάτου δικτφου 

Wi-Fi – WiMax για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Κατ’ επζκταςθ το προαναφερκζν δίκτυο 

οπτικϊν κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για τθ δικτφωςθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ για τθν 

παρακολοφκθςθ του χϊρου. 

 

Επιπρόςκετα ςτθν παραπάνω υποδομι, ςτο μζλλον προβλζπεται θ εγκατάςταςθ 

δορυφορικοφ ςυςτιματοσ κατάλλθλου για πολυμεςικζσ εφαρμογζσ, θ λεπτομερισ υλοποίθςθ 

τθσ οποίασ όμωσ κα περιγραφεί ςε επόμενο ςτάδιο. 

 

Το τοπικό δίκτυο τθσ Τεχνόπολθσ κα είναι διαςυνδεδεμζνο με τισ υπόλοιπεσ νθςίδεσ ςε πλιρθ 

αμφίδρομθ επικοινωνία, προκειμζνου να επιτευχκεί ςταδιακά ζνα ευρφτερο Μθτροπολιτικό 

Δίκτυο ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 

Σφμφωνα με τθν προκοςτολόγθςθ των ζργων τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ, θ ίδια θ 

Τεχνόπολθ προβλζπει κόςτοσ ςτθν παροφςα φάςθ περίπου 900.000€ 

 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα ΝΟΗΣΙΣ 
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Χρθςιμοποιϊντασ ωσ δίκτυο υποδομισ το υπάρχον τοπικό δίκτυο δεδομζνων του Noesis, 

μπορεί εφκολα να υλοποιθκεί ζνα επιπρόςκετο δίκτυο αςφρματθσ πρόςβαςθσ με κφριο 

προςανατολιςμό τθν κάλυψθ του ςυνόλου του περιβάλλοντοσ χϊρου (WLAN). Όπωσ φαίνεται 

και ςτθν παραπάνω φωτογραφία, ζνασ αρικμόσ τουλάχιςτον 5-6 ςθμείων πρόςβαςθσ 

(κεραίεσ Wi-Fi) καλφπτουν το μεγαλφτερο τμιμα των εξωτερικϊν χϊρων, προςφζροντασ 

μάλιςτα και μερικι αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του κτιρίου, κυρίωσ ςε ςθμεία με 

υαλοκάλυψθ αντί για τοιχοποιία. 

 

Επιπλζον θ εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν κατά μικοσ του οικοπζδου κα αποτελζςει ιδανικι 

υποδομι για τθν υλοποίθςθ πλικουσ εφαρμογϊν όπωσ θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

αςφαλείασ με κάμερεσ, κακϊσ και θ ποςοτικι και ποιοτικι αναβάκμιςθ του 

προαναφερκζντοσ αςφρματου δικτφου. 

 

Τζλοσ, ςυνδυαςμόσ των τεχνολογιϊν WiMax και Wi-Fi κα προςφζρει τθ δυνατότθτα 

επικοινωνίασ με τον παρακείμενο χϊρο του Mediterranean Cosmos, ο οποίοσ και αποτελεί 

τόπο ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ λόγω τθσ μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ. Ειδικότερα, το 

Mediterranean Cosmos ςυνιςτά τον τόπο ςυγκζντρωςθσ μεγάλων πλθκυςμιακϊν μαηϊν 

αποτελοφμενων από πολίτεσ ποικίλων κοινωνικϊν, μορφωτικϊν και πολιτιςμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και οι οποίοι μποροφν εν δυνάμει να αποτελζςουν ζνα μεγάλο κοινό 

πρόςλθψθσ πλθροφοριϊν για τισ δραςτθριότθτεσ του NOESIS κακϊσ και των αντίςτοιχων 

τεχνολογικϊν/πολιτιςτικϊν ερεκιςμάτων. Μάλιςτα, ωσ τζτοιο ςθμείο πρόςβαςθσ/κάλυψθσ 

προτείνεται θ κεραία Α θ οποία και βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο Cosmos. 

 

Θ κοςτολόγθςθ του ζργου εκτιμάται ότι κα είναι τθσ τάξεωσ των 300.000 €. 

 

 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Α.Π.Θ. 

 

Στο ΑΠΘ ζχει εγκαταςτακεί εδϊ και χρόνια ζνα πλιρεσ δίκτυο δεδομζνων, το οποίο 

αποτελείται από το δίκτυο κορμοφ, το δίκτυο διανομισ και το δίκτυο πρόςβαςθσ. Το δίκτυο 

κορμοφ αποτελείται από ζνα δίκτυο οπτικϊν ινϊν τεχνολογίασ Gigabit Ethernet που 

διατρζχουν ολόκλθρθ τθν Πανεπιςτθμιοφπολθ και παρζχει ςε όλα τα υποδίκτυα του 

πανεπιςτθμίου πρόςβαςθ ςτον κεντρικό δρομολογθτι. Θ ςφνδεςθ των υποδικτφων με το 

δίκτυο κορμοφ γίνεται με 8 μεταγωγείσ που βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία τθσ 

Πανεπιςτθμιοφπολθσ. Τζλοσ, το δίκτυο πρόςβαςθσ των χρθςτϊν αποτελείται από γραμμζσ 

UTP 100Mbps, που καταλιγουν ςε επιτοίχιεσ πρίηεσ. 

 

Στο υπάρχον αυτό πυκνό δίκτυο μποροφν εφκολα να προςαρμοςκοφν τα ςθμεία πρόςβαςθσ 

για το αςφρματο δίκτυο (Access Points), τοποκετθμζνα ςε διάφορα κεντρικά ςθμεία τθσ 



40 
 

Πανεπιςτθμιοφπολθσ, ϊςτε να καλφπτουν περιοχζσ υψθλισ πλθκυςμιακισ ςυγκζντρωςθσ, 

όπωσ κυλικεία, βιβλιοκικεσ, εργαςτιρια και αμφικζατρα. 

 

 

Στο παραπάνω ςχιμα παρατίκεται μία ενδεικτικι τοποκζτθςθ και διαςφνδεςθ των ςθμείων 

πρόςβαςθσ για όλθ τθν Πανεπιςτθμιοφπολθ, περιλαμβάνοντασ ςθμεία πρόςβαςθσ τόςο 

εςωτερικοφ όςο και εξωτερικοφ χϊρου. 

 

Το δίκτυο αυτό κα είναι διαςυνδεδεμζνο αμφίδρομα με τισ υπόλοιπεσ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ, για τθν παροχι πολυμεςικϊν εφαρμογϊν, αφοφ το Πανεπιςτιμιο αποτελεί 

κφριο πάροχο υπθρεςιϊν και δεδομζνων τθσ πόλθσ. 

 

Όλεσ οι υπθρεςίεσ προμικειασ, εγκατάςταςθσ και υλοποίθςθσ του δικτφου (προμικεια και 

εγκατάςταςθ υλικοφ και εξοπλιςμοφ για αςφρματθ δικτφωςθ, μελζτθ και υλοποίθςθ τθσ 

αςφρματθσ διαςφνδεςθσ με εξωκείμενα δίκτυα) κακϊσ επίςθσ και οι υπθρεςίεσ και το κόςτοσ 

ςυντιρθςθσ τθσ όλθσ υποδομισ κοςτολογείται περίπου ςτισ 600.000 € για όλθ τθν 

Πανεπιςτιμιο. 

 

 

 

 

 



41 
 

Κεφάλαιο 3: Χηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα 

«Λιμάνι Θεςςαλονίκησ» 
 

 

3.1. Λιμάνι Θεςςαλονίκησ 

 

Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ 

Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα ςθμαντικόσ περιφερειακόσ καλάςςιοσ κόμβοσ για τθν 

Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, γειτνιάηοντασ με τθσ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ 

Ραρευξείνιασ Ηϊνθσ. 

Ραράλλθλα, βρίςκεται ςτο ςταυροδρόμι χερςαίων οδικϊν δικτφων μεταφοράσ 

(Ρανευρωπαϊκοί διάδρομοι ΙV και X, Εγνατία Οδόσ, Ρ.Α.Θ.Ε. (Ράτρα – Ακινα – Θεςςαλονίκθ – 

Εφηωνοι)) και ζχει εξαιρετικι ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ με διπλι/τριπλι ςιδθροδρομικι 

γραμμι με το εκνικό ςιδθροδρομικό δίκτυο και από εκεί με τα αντίςτοιχα ευρωπαϊκά δίκτυα. 

Επιπρόςκετα, το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ απζχει από το Διεκνι Αερολιμζνα «Μακεδονία» 16 

χιλιόμετρα. 

Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ αποτελεί φυςικι διζξοδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των 

χωρϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ. Εξυπθρετεί τισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ 

ανάγκεσ των χωρϊν αυτϊν για ειςαγωγι και εξαγωγι πρϊτων υλϊν, καταναλωτικϊν 

προϊόντων και κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ. Το λιμάνι αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ τθσ 
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ελλθνικισ οικονομίασ διαδραματίηοντασ παράλλθλα ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια 

τθσ Β. Ελλάδασ, με τθ Θεςςαλονίκθ ωσ κζντρο, να εδραιωκεί ωσ οικονομικό ςταυροδρόμι ςτθν 

Ανατολικι Μεςόγειο. 

Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ διακζτει κρθπιδϊματα μικουσ 6.200 μζτρα, με ωφζλιμο βάκοσ 

μζχρι 12 μζτρα. Διακζτει 600.000 τ.μ. (ςτεγαςμζνουσ και υπαίκριουσ) αποκθκευτικοφσ 

χϊρουσ και ςφγχρονο μθχανολογικό εξοπλιςμό για τθν αςφαλι και γριγορθ διακίνθςθ όλων 

των ειδϊν των εμπορευμάτων, γενικϊν, χφδθν και εμπορευματοκιβωτίων. Το λιμάνι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ εξυπθρετεί ετθςίωσ 16.000.000 τόνουσ εμπορευμάτων (από τουσ οποίουσ 

7.000.000 τόνοι είναι ξθρό φορτίο και 9.000.000 υγρά καφςιμα), 370.000 TEUs 

εμπορευματοκιβϊτια, 3.000 πλοία, 220.000 επιβάτεσ. 

Φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμανιοφ είναι ο «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Θεςςαλονίκθσ» που από το 1999 ζγινε ανϊνυμθ εταιρία και από το 2001 ειςιχκθ ςτο 

Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Θ διοίκθςθ τθσ ΟΛΘ Α.Ε. ςχεδιάηει τθ ςτρατθγικι ανάπτυξθ του 

λιμανιοφ τθσ Θεςςαλονίκθσ με ςτόχο τθν κακιζρωςθ και εξυπθρζτθςθ τθσ δυνατότθτασ 

ςυνδυαςμζνων μεταφορϊν και τθν διεφρυνςθ τθσ παρευξείνιασ οικονομικισ ςυνεργαςίασ. Θ 

ΟΛΘ Α.Ε. είναι από τουσ κυριότερουσ εργοδότεσ ςιμερα ςτθ Β. Ελλάδα με πάνω από 600 

εργαηομζνουσ, ενϊ κακθμερινά ςτουσ χϊρουσ τθσ απαςχολοφνται πάνω από 2.000 άτομα. 

Παρεχόμενεσ Υπηρεςίεσ 

• Φορτία: Φόρτωςθ, Εκφόρτωςθ, χειριςμόσ και αποκικευςθ κάκε είδουσ φορτίου 

(εμπορευματοκιβϊτια, χφδθν & γενικό φορτίο) από - προσ: πλοία, φορτθγά 

αυτοκίνθτα & βαγόνια.  

• Πλοία: Αγκυροβολία, ελλιμενιςμόσ, υδροδότθςθ, παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ- 

τθλεπικοινωνιϊν, διαχείριςθ αποβλιτων.  

• Επιβάτεσ: Σφγχρονοσ επιβατικόσ ςτακμόσ με πλθκϊρα εξυπθρετιςεων για επιβάτεσ 

ακτοπλοΐασ και κρουαηιερόπλοιων. 

• Πολιτιςμόσ: Το λιμάνι διακζτει χϊρουσ για τθν ανάπτυξθ πολλαπλϊν 

δραςτθριοτιτων. Μια ςειρά αποκθκϊν ςτον 1ο προβλιτα ζχουν ανακαταςκευαςτεί 

εςωτερικά, ςε μοντζρνα λειτουργικά κτίρια πολλαπλϊν χριςεων (αίκουςεσ 

ςυνεδρίων, ςεμιναρίων, εκκζςεων, κινθματογράφου και δεξιϊςεων), ενϊ εξωτερικά 

ζχουν διατθριςει τθν παραδοςιακι αρχιτεκτονικι τουσ. 

• Άλλεσ Τπθρεςίεσ: 

o Ενοικίαςθ αποκθκευτικϊν χϊρων για λιμενικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν 

Ελεφκερθ Ηϊνθ και ςτο Κοινοτικό λιμάνι  

o Δυνατότθτα διενζργειασ ςυνικων εργαςιϊν (Usual Handling) με ι χωρίσ 

τελωνειακι επιτιρθςθ. 

o Λειτουργία χϊρων ςτάκμευςθσ 
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Εγκατεςτημένοι φορείσ 

 Στθν περιοχι του λιμζνα Θεςςαλονίκθσ είναι εγκατεςτθμζνεσ οι ακόλουκεσ Υπθρεςίεσ, 

εταιρίεσ και πολιτιςτικοί φορείσ : 

• Β’ Τελωνείο Ειςαγωγισ 

• Λιμεναρχείο 

• Στακμόσ Υγειονομικοφ Κτθνιατρικοφ Ελζγχου  

• Γενικό Χθμείο του Κράτουσ  

• Κλιμάκιο και Γραφείο του Οργανιςμοφ Σιδθρόδρομων Ελλάδοσ  

• Ρυροςβεςτικόσ Στακμόσ  

• Ρλοθγικι Υπθρεςία (Επικοινωνία VHF Κανάλι 12, Εμβζλεια 16-24 χιλιόμετρα)  

• Εταιρίεσ υμουλκϊν (Επικοινωνία με ραδιοτθλζφωνα και VHF Κανάλι 8)  

• Εταιρίεσ Lashing / Unlashing 

• Μουςείο Κινθματογράφου 

• Μουςείο Φωτογραφίασ 

• Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ 

• Χϊροι του Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ 

• Θ πλθςιζςτερθ πλιρθσ νοςοκομειακι μονάδα είναι ςε απόςταςθ 4 χιλιομζτρων. 
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3.2 Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε λιμάνια: Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ 

Γενικά 

Αρχικά θ οργάνωςθ των περιςςότερων λιμανιϊν του κόςμου βαςιηόταν ςε ζνα μοντζλο 

διαχείριςθσ τθσ γθσ. Αυτό ςιμαινε ότι οι Οργανιςμοί Διαχείριςθσ των λιμανιϊν ιταν 

υπεφκυνοι για τθ διάκεςθ των εκτάςεων του λιμανιοφ, τθ διαχείριςθ του χϊρου του λιμανιοφ 

και τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των πλοίων ςε αυτό. Θ διακίνθςθ των εμπορευματοκιβωτίων, 

όπωσ και άλλεσ ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονταν ςυνικωσ από ιδιωτικζσ εταιρίεσ. Αυτι θ μίξθ 

δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα εξαςφάλιηε μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα και καλφτερεσ 

επιδόςεισ. Με τθν πάροδο όμωσ του χρόνου, οι Οργανιςμοί Λιμζνων κινοφνται ςτθν 

κατεφκυνςθ αλλαγισ αυτοφ του μοντζλου, αναηθτϊντασ ζνα νζο ρόλο, με τθ 

δραςτθριοποίθςι τουσ ςε τομείσ που υπερβαίνουν τθν απλι διαχείριςθ των πόρων του 

λιμανιοφ. 

Βαςικό ςτοιχείο ςτθν αναηιτθςθ αυτοφ του νζου ρόλου είναι ο κακοριςμόσ των ςτρατθγικϊν 

ςτόχων των Οργανιςμϊν Λιμζνων. Δφο είναι οι ςπουδαιότεροι: 

- Να διευκολφνουν τθ βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ του λιμανιοφ ςτο ςφνολό του 

- Να μετατραποφν ςε ζναν αποδοτικό και αποτελεςματικό οργανιςμό, ο οποίοσ να 

δθμιουργεί ζςοδα ικανά να καλφψουν τα ζξοδα λειτουργίασ, τισ απαιτοφμενεσ 

επενδφςεισ ςε υποδομζσ και τζλοσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τθν απαίτθςθ για 

διανομι μερίςματοσ ςε μετόχουσ – επενδυτζσ. 

Οι δφο ςτόχοι ςχετίηονται μεταξφ τουσ, παραμζνοντασ ωςτόςο ςαφϊσ διαφορετικοί, και 

πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ των 

Οργανιςμϊν Διαχείριςθσ λιμανιϊν, ο οποίοσ αποτελείται από τισ ςτρατθγικζσ δραςτθριότθτεσ 

που ο Οργανιςμόσ αναπτφςςει πζρα αυτζσ που ςχετίηονται με τθ διαχείριςθ των υποδομϊν. 

Με βάςθ τα παραπάνω, οι Οργανιςμοί Διαχείριςθσ των μεγαλφτερων λιμανιϊν ςτον κόςμο1 

κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ δθμιουργίασ ενόσ cluster ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι. Θ λογικι πίςω από τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που 

ςχετίηονται με τθ δθμιουργία ενόσ cluster ςτο επίπεδο του λιμανιοφ, βαςίηεται ςτα 

πλεονεκτιματα που απορρζουν από τισ ςυλλογικζσ δράςεισ. Θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτισ 

εταιρίεσ του cluster του λιμανιοφ ενϊ ζχει αμοιβαία οφζλθ δεν προκφπτει αυτοβοφλωσ. Οι 

βαςικοί λόγοι γι’ αυτό είναι ότι είτε το ατομικό όφελοσ δεν είναι αρκετά ςαφζσ, είτε οι 

επιχειριςεισ φοβοφνται ότι κάποιεσ από τισ υπόλοιπεσ του cluster κα αποκομίςουν οφζλθ 

χωρίσ να προςφζρουν τίποτα (the free rider problem). Το πρόβλθμα τθσ ανάπτυξθσ 

ςυλλογικισ δράςθσ ςχετίηεται με δραςτθριότθτεσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, το μάρκετινγκ, θ 

καινοτομία, θ διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν. Οι Οργανιςμοί 

Διαχείριςθσ λιμανιϊν ζχουν το ρόλο του διαχειριςτι του cluster, υποβοθκϊντασ  τθν 

                                                            
1 Port of Rotterdam Authority - “R&D-agenda: The innovation strategy of the Port of Rotterdam 

Authority” (http://www.portofrotterdam.com/en/news/publications/R_and_D_Agenda.jsp) 
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ανάπτυξθ ςυλλογικισ δράςθσ, και ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν αφξθςθ τθσ απόδοςθσ του 

λιμανιοφ ςυνολικά. Στο ρόλο αυτό ςυνθγοροφν και μια ςειρά από άλλοι λόγοι όπωσ: 

περιοριςμοί ςτουσ διακζςιμουσ χϊρουσ και θ από μια περιβαλλοντικι ςκοπιά ανάγκθ για 

καινοτόμεσ και βιϊςιμεσ λφςεισ, τισ οποίεσ οι εταιρίεσ του cluster από μόνεσ τουσ δεν 

μποροφν να αναπτφξουν και να εφαρμόςουν, λόγω του μικροφ μεγζκουσ τουσ. Επιπλζον, 

πικανόν να απουςιάηει από τισ εταιρίεσ και θ κατάλλθλθ κουλτοφρα για ανάπτυξθ 

ςυνεργαςιϊν.  

Χρήςη Τεχνολογιών Πληροφορικήσ και Επικοινωνιών 

Οι λιμζνεσ προκειμζνου να λειτουργιςουν αποτελεςματικά, ςτο ςφγχρονο ανταγωνιςτικό 

περιβάλλον των μεταφορϊν, πρζπει να ανταποκρικοφν ςτθν απαίτθςθ για εξελιγμζνεσ λφςεισ 

επικοινωνίασ δεδομζνων, ζτςι ϊςτε αφενόσ μεν να εξαςφαλίηουν τθν ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν ςτουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ (terminals) και ανάμεςα ςε όλα τα εμπλεκόμενα 

μζλθ, αφετζρου δε να ςυμβάλουν ςτθν αςφάλεια του διεκνοφσ εμπορίου. Δεν αρκεί πια 

απλϊσ να διαχειρίηονται τα φορτία με ζναν πιο αποτελεςματικό τρόπο· θ αγορά απαιτεί 

ολοζνα και περιςςότερο τα λιμάνια να προςφζρουν εξελιγμζνεσ λφςεισ διαχείριςθσ 

δεδομζνων.  

Οι Οργανιςμοί Διαχείριςθσ Λιμζνων ανά τον κόςμο χρθςιμοποιοφν τισ ςφγχρονεσ λφςεισ που 

προςφζρουν οι τεχνολογίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν για να εξαςφαλίςουν 

ςυνδεςιμότθτα, ςυνεργαςία, επικοινωνία, αςφάλεια και διαχείριςθ δεδομζνων ςτο λιμάνι. 

Ραρακολουκοφν και καταγράφουν όλεσ τισ κινιςεισ των φορτίων ςτο λιμάνι και είναι ςε κζςθ 

να μοιραςτοφν αυτζσ τισ πλθροφορίεσ με τουσ πελάτεσ, ςυντονίηουν τα φορτθγά με μθνφματα 

κειμζνου, ςυντονίηονται με τα ςυςτιματα πλοιγθςθσ των πλοίων, εξαςφαλίηοντασ 

ταυτόχρονα τθν αςφάλεια του λιμανιοφ. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω απαιτείται θ 

διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Οργανιςμοφ Διαχείριςθσ Λιμζνοσ με αυτά 

των πελατϊν, των πρακτόρων χερςαίων μεταφορϊν (hauliers) και των ςυςτθμάτων 

πλοιγθςθσ των πλοίων.  Θ διαςφνδεςθ αυτι πρζπει να επιτευχκεί ακόμα και πάνω από 

ετερογενι δίκτυα επικοινωνιϊν.  

Ραρακάτω παρουςιάηονται ςυνοπτικά οι ςθμαντικότερεσ εξελίξεισ που αφοροφν ςτθν χριςθ 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) ςτουσ λιμζνεσ2,3. Στθν επόμενθ ενότθτα 

αναλφονται ενδεικτικά καλζσ πρακτικζσ ςε μια ςειρά από κατθγορίεσ εφαρμογϊν ΤΡΕ ςε 

μεγάλα λιμάνια του κόςμου. 

Βαςικέσ κατηγορίεσ εφαρμογών ΤΠΕ 

Οι εφαρμογζσ ΤΡΕ ςτα λιμάνια εντάςςονται κυρίωσ ςε δφο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

                                                            
2 Digital Ship magazine - Recent developments in ports information technology 

(http://www.thedigitalship.com/conferences/2006/pdt.shtml) 
3 American Association of Port Authorities - Information Technology Awards 

(http://www.aapa-ports.org/Programs/content.cfm?ItemNumber=694&&navItemNumber=695) 
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1. υςτιματα διαχείριςθσ του λιμανιοφ και των διαδικαςιϊν του (Port Operations and 

Management Systems). Ρεριλαμβάνονται κυρίωσ: 1) τεχνολογίεσ που βελτιϊνουν τθ ροι 

δεδομζνων ανάμεςα ςτισ διάφορεσ διαδικαςίεσ του λιμανιοφ, 2) τεχνολογίεσ που 

αναβακμίηουν τθν αςφάλεια και τθν παραγωγικότθτα του χειριςμοφ φορτίου και 

εμπορευματοκιβωτίων, 3) τεχνολογίεσ για τθν παρακολοφκθςθ και τθ ςυντιρθςθ των 

πλαιςίων, των εμπορευματοκιβωτίων, των γερανϊν, και άλλου εξοπλιςμοφ χειριςμοφ 

ναυπθγείων, και 4) μζκοδοι για τθ βελτίωςθ τθσ κυκλοφοριακισ ροισ και του χρόνου 

διεκπεραίωςθσ των φορτθγϊν από τθν είςοδό μζχρι τθν ζξοδό τουσ από το τερματικό. 

2. Βελτιϊςεισ ςτθ υνδυαςμζνθ Μεταφορά Φορτίου. Θ ςυνδυαςμζνθ μεταφορά φορτίου 

(Intermodal Freight Transportation) αφορά ςτθν μεταφορά ενόσ φορτίου, εντόσ 

εμπορευματοκιβωτίου ι οχιματοσ, με τθ χριςθ πολλαπλϊν μεταφορικϊν μζςων 

(ςιδθροδρόμου, πλοίου, φορτθγοφ, κλπ.) χωρίσ να μεςολαβεί χειριςμόσ του φορτίου όταν 

αυτό αλλάηει μεταφορικό μζςο. Ρεριλαμβάνονται κυρίωσ: 1) τεχνολογίεσ που βελτιϊνουν 

τθν αςφάλεια πλεφςθσ των πλοίων ςε ζνα λιμζνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προςζγγιςθσ ςτο λιμάνι, 2) τεχνολογίεσ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν (intelligent 

transportation system (ITS)), και 3) τεχνολογίεσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικότερθ 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ (tracking) και ιχνθλαςία (tracing) των φορτίων κατά τθ 

μεταφορά τουσ από το λιμάνι ςτον παραλιπτθ. 

Χρήςη αςύρματων δικτύων δεδομένων 

Ρολλά λιμάνια ζχουν αρχίςει να εγκακιςτοφν ςυςτιματα wi-fi για τθν επικοινωνία μζςα ςτο 

λιμάνι αλλά ακόμα και με τα πλοία. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ χριςθ αφορά ςτθν επικοινωνία 

ανάμεςα ςε ζναν κεντρικό υπολογιςτι και ςε φορθτοφσ ι υπολογιςτζσ παλάμθσ (handheld) 

που χρθςιμοποιοφνται από το προςωπικό, τουσ οδθγοφσ των φορτθγϊν, και τουσ χειριςτζσ 

των γερανϊν και άλλων φορτοεκφορτωτικϊν μθχανθμάτων (straddle carriers).  

Το πιο χαρακτθριςτικό ίςωσ παράδειγμα αςφρματθσ μετάδοςθσ δεδομζνων αφορά τθ 

λειτουργία των φορτοεκφορτωτικϊν μθχανθμάτων. Αυτό που βαςικά ςυμβαίνει είναι θ 

αςφρματθ διαβίβαςθ μιασ εντολισ, από ζναν κεντρικι βάςθ δεδομζνων ςε ζναν φορθτό 

υπολογιςτι που βρίςκεται εντόσ του μθχανιματοσ, για τθ μετακίνθςθ ενόσ 

εμπορευματοκιβωτίου από μια ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςε μια νζα. Αυτι θ εντολι αποτυπϊνεται 

ςτθν οκόνθ του υπολογιςτι που βρίςκεται ςτθν καμπίνα του μθχανιματοσ με τθ δθμιουργία 

μιασ γραφικισ αναπαράςταςθσ του τερματικοφ ςτακμοφ των εμπορευματοκιβωτίων, 

βοθκϊντασ ζτςι τθν κίνθςθ από τθ κζςθ Α ςτθ κζςθ Β. Πταν θ μετακίνθςθ ζχει ολοκλθρωκεί ο 

φορθτόσ υπολογιςτισ επιςτρζφει μια αναφορά ςτον κεντρικό ο οποίοσ με τθ ςειρά του 

ενθμερϊνει τθ βάςθ δεδομζνων. 

Το ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα που πθγάηει από τθν αςφρματθ επικοινωνία δεδομζνων είναι 

ότι αυτι επιτρζπει τθν πραγματοποίθςθ μεταφορϊν εντόσ του τερματικοφ ςτακμοφ 

εμπορευματοκιβωτίων ςε πραγματικό χρόνο, με τθν ταυτόχρονθ ενθμζρωςθ τθσ κζςθσ των 
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εμπορευματοκιβωτίων. Ο κεντρικόσ υπολογιςτισ μπορεί να ανακζςει ςε ζναν μεταφορζα να 

κάνει μια ιδιαίτερθ εργαςία βαςιηόμενοσ ςτο γεγονόσ ότι αυτόσ ζχει τον καταλλθλότερο 

εξοπλιςμό, αντί των προθγοφμενων μεκόδων όπου ανακζτονταν ςτουσ μεταφορείσ 

ςυγκεκριμζνεσ ηϊνεσ του τερματικοφ ςτακμοφ.  

Θ αςφρματθ μεταδόςεων δεδομζνων μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για να μεταδϊςει τα 

ςτοιχεία αιςκθτιρων από τον κινοφμενο εξοπλιςμό μεταφοράσ εμπορευματοκιβωτίων προσ 

τον κεντρικό υπολογιςτι. Ραραδείγματοσ χάριν μπορεί να μεταδίδεται θ κζςθ του ενόσ 

μθχανιματοσ όπωσ αυτι αποκτιζται με τθ χριςθ GPS. Εάν το ςυγκεκριμζνο μθχάνθμα 

βρίςκεται ςε μθ προβλεπόμενθ κζςθ κα ςθμάνει ςυναγερμόσ με τθν ταυτόχρονθ ειδοποίθςθ 

των αρμόδιων τεχνικϊν. 

Τα ςυςτιματα πλοιγθςθσ των πλοίων εκςυγχρονίηονται επίςθσ με τθν ενςωμάτωςθ 

αςφρματων δικτφων επικοινωνίασ προκειμζνου να είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςουν τα 

δεδομζνα του αυτόματου ςυςτιματοσ  αναγνϊριςθσ (Automatic Identification System (AIS)) 

πλοίου. Με τον τρόπο αυτό όλο και περιςςότερα λιμάνια μποροφν να εγγυθκοφν κζςεισ 

ελλιμενιςμοφ ςε πλοία, πράγμα που απαιτεί τθν αυτόματθ επικοινωνία ανάμεςα ςτα 

ςυςτιματα του λιμανιοφ και των πλοίων όταν αυτά βρίςκονται ακόμα ςτθ κάλαςςα. 

Τζλοσ τα δίκτυα wi-fi μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ επιβάτεσ και τουσ επιςκζπτεσ 

του λιμανιοφ, προκριμζνου αυτοί να ζχουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο αλλά και ςτισ 

διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ που προςφζρει το λιμάνι και οι επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό.  

Επιςκόπηςη εξελίξεων ςτον τομέα ΤΠΕ 

Τα ςφγχρονα πλθροφοριακά ςυςτιματα κοινοτιτων των λιμζνων (Port Community Systems) 

ςυμβάλουν ουςιαςτικά ςτθ διατιρθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τουσ ςε μια παγκόςμια 

αγορά, επιτρζποντασ ςε όλα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ να επικοινωνιςουν διάφανα και 

αποτελεςματικά. Ρολλζσ εκνικζσ ενϊςεισ λιμζνων εγκακιςτοφν τζτοια ςυςτιματα ςτα 

μεγαλφτερα λιμάνια τουσ, υιοκετϊντασ το πρότυπο τθσ θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων 

(Electronic Data Interchange (EDI)) ςε ςυνδυαςμό με τθ χριςθ κεντρικισ βάςθσ δεδομζνων, 

πρακτικι που ζχει αποδειχκεί πολφ αποτελεςματικι ςτα μεγαλφτερα λιμάνια του κόςμου. Το 

πρότυπο XML ςυνυπάρχει επίςθσ μαηί με το EDI ςτα παραπάνω ςυςτιματα. 

Το διαδίκτυο είναι εκείνθ θ τεχνολογία που επιτρζπει ςτισ μικρζσ εταιρίεσ να επικοινωνοφν 

θλεκτρονικά χωρίσ να χρειάηονται ακριβό εξοπλιςμό. Οι πιο πετυχθμζνεσ web-based 

εφαρμογζσ είναι εκείνεσ που ακολουκοφν μοντζλα business-to-business (B2B) παρζχοντασ μια 

πρότυπθ διεπαφι (standard interface) EDI ι XML για τθ διαχείριςθ τθσ μεταφοράσ φορτίων 

με τθ χριςθ πολλαπλϊν μεταφορζων. 

Ρολλά λιμάνια αναπτφςςουν υπθρεςίεσ με ςτόχο τθν εξάλειψθ τθσ χριςθσ χαρτιοφ από 

διαδικαςίεσ όπωσ οι υποχρεωτικζσ ειδοποιιςεισ των πλοίων και οι διαπραγματεφςεισ των 
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φορτίων. Με τθ ςφνδεςθ των λιμανιϊν με τα τελωνεία μζςω EDI οι ζντυπεσ δθλϊςεισ κα 

αποτελζςουν παρελκόν. 

Υπάρχει ςυνεχισ εξζλιξθ ςτισ τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τισ λειτουργίεσ των τερματικϊν 

ςτακμϊν φορτοεκφόρτωςθσ, με κυρίαρχθ τθν τάςθ που οδθγεί ςε μεγαλφτερθ ολοκλιρωςθ 

ανάμεςα ςτα διάφορα ςυςτιματα. Ζνα παράδειγμα είναι θ διαςφνδεςθ των ςυςτθμάτων 

κακοδιγθςθσ των πλοίων με τα ςυςτιματα διαχείριςθσ του λιμανιοφ. Κακϊσ τα εμπορικά 

φορτία που διακινοφνται αυξάνονται κακθμερινά, πολλοί τερματικοί ςτακμοί αντιμετωπίηουν 

προβλιματα ςυμφόρθςθσ, με αποτζλεςμα να είναι απαραίτθτθ θ χριςθ τόςο του εξοπλιςμοφ 

όςο και του χϊρου όςον το δυνατόν αποδοτικότερα. 

Για τουσ μικροφ ι μεςαίου μεγζκουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ ζνα ευρφ φάςμα λογιςμικοφ, 

κακϊσ επίςθσ και λφςεισ που απαιτοφν μια χαμθλι επζνδυςθ ςτθν εγκατάςταςθ και 

εκπαίδευςθ είναι όλο και περιςςότερο διακζςιμεσ. Οι λφςεισ αυτζσ πολλζσ φορζσ είναι 

εγκατεςτθμζνεσ ςε ζναν κεντρικό υπολογιςτι και παρζχεται ςτα λιμάνια μζςω του web, ςε 

ςυνδρομθτικι βάςθ και ανάλογα με τουσ χριςτεσ που κα υπάρχουν ςε κάκε λιμάνι ι τισ 

ςυναλλαγζσ που κα πραγματοποιθκοφν μζςω του ςυςτιματοσ.  

Συγχρόνωσ, οι επικοινωνίεσ εντόσ των τερματικϊν ςτακμϊν ζχουν ωφελθκεί από τισ εξελίξεισ 

ςτισ αςφρματεσ τεχνολογίεσ, που επιτρζπουν ςε κάκε τμιμα του εξοπλιςμοφ να είναι 

ςυνδεδεμζνο με το κεντρικό ςφςτθμα διαχείριςθσ του ςτακμοφ, μζςω ενόσ αςφρματου 

ευρυηωνικοφ δίκτυο μεταφοράσ δεδομζνων. Το προςωπικό λειτουργίασ του ςτακμοφ μπορεί 

επίςθσ να ενςωματωκεί ςτο ςφςτθμα επικοινωνιϊν, χρθςιμοποιϊντασ ςυςκευζσ τφπου 

υπολογιςτϊν παλάμθσ, ζχοντασ ζτςι ζναν πολφ μεγαλφτερο βακμό ελευκερίασ κινιςεων. 

Μια από τισ εξελίξεισ που αφορά ςτα λιμάνια παγκοςμίωσ είναι θ απαίτθςθ να ςυμμετάςχουν 

ςτα προτεινόμενα από τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ μζτρα που επιδιϊκουν να εξαςφαλίςουν τθν 

αςφάλεια τθσ ναυτιλίασ των εμπορευματοκιβωτίων. Αυτό ζχει επιπτϊςεισ όχι μόνο ςτθ 

φυςικι αςφάλεια του λιμζνα από πικανοφσ ειςβολείσ, αλλά και ςτα ςυςτιματα πλθροφοριϊν 

του, που πρζπει να αναλφςουν και να διανείμουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία, ζτςι ϊςτε να 

ελζγξουν τα εμπορευματοκιβϊτια που ειςζρχονται και εξζρχονται από το λιμζνα. Θ εξζλιξθ 

αυτι δθμιουργεί μια ςειρά από ερωτιματα ςχετικά με το κατά πόςο οι απαιτιςεισ αςφαλείασ 

κα επθρεάςουν τθν παραγωγικότθτα των τερματικϊν ςτακμϊν, ενϊ παράλλθλα τα λιμάνια 

κα πρζπει να διερευνιςουν τρόπουσ ϊςτε να αποδϊςουν μεςοπρόκεςμα κζρδθ οι 

επενδφςεισ που κα πραγματοποιιςουν ςε ςυςτιματα ανίχνευςθσ και ειδοποίθςθσ. 

Θ τεχνολογία RFID, που χρθςιμοποιεί τισ πακθτικζσ ετικζτεσ ταυτότθτασ ραδιοςυχνότθτασ 

(passive radio frequency ID tags), οι οποίεσ επιτρζπουν ςτα φορτία να παρακολουκθκοφν 

κακϊσ κινοφνται μζςα ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα, φαίνεται να κυριαρχεί ςτισ προςπάκειεσ 

ελζγχου τθσ αςφάλειασ των φορτίων. 
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Συνοψίηοντασ, τα τρζχοντα ηθτιματα τθσ αςφάλειασ, τθσ διαχείριςθσ των αρχείων των 

αποςτολϊν εμπορευματοκιβωτίων, τθσ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων ςυμφόρθςθσ, και θ 

διατιρθςθ ενόσ ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ςε μια παγκόςμια αγορά μποροφν μόνο να 

λυκοφν ςε ςυνδυαςμό με τθν ευφυι χριςθ των τεχνολογιϊν πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

Ρολλοί λιμζνεσ ζχουν λειτουργιςει φιλενεργά ςε αυτά τα προβλιματα για χρόνια, και είναι 

τϊρα ςαφζσ ότι χωρίσ επζνδυςθ ςτισ υποδομζσ ΤΡΕ, τα μικρότερα λιμάνια κα είναι ανίκανα 

να αντιμετωπίςουν τισ απαιτιςεισ μιασ παγκόςμιασ οικονομίασ όπου θ άμεςθ (ςτιγμιαία) 

πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία είναι το βαςικό πλεονζκτθμα. 

Παρουςίαςη καλών πρακτικών χρήςησ ΤΠΕ  

Terminal Operating Systems 

Με τον όρο «Terminal Operating System (TOS)» αναφερόμαςτε ςτο επιχειρθςιακό λογιςμικό 

που διαχειρίηεται οτιδιποτε ςχετίηεται με τισ λειτουργίεσ ενόσ τερματικοφ ςτακμοφ. To TOS 

ζχει τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ: 

1. Ραρακολουκεί και καταγράφει τθν κίνθςθ των πλοίων, των φορτίων, του εξοπλιςμοφ, των  

ςιδθροτροχιϊν και των φορτθγϊν 

2. Διαχειρίηεται τισ πφλεσ, τα αγκυροβόλια, τον κινθτό και ςτακερό εξοπλιςμό, τα 

μθχανιματα φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευματοκιβωτίων, τουσ εργάτεσ, το χϊρο 

ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν, και τισ ςιδθροτροχιζσ. 

3. Ραρζχει μια διεπαφι (Interface) με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των τελωνείων, των 

πρακτόρων μεταφορϊν, των μεταφορικϊν εταιριϊν, των ςιδθροδρόμων και των 

Οργανιςμϊν Διαχείριςθσ Λιμζνων. 

Λιμάνι Long Beach, Καλιφόρνια 

Το λιμάνι του Long Beach ςτθν 

Καλιφόρνια, ζνα από τα 

μεγαλφτερα των ΘΡΑ, 

χρθςιμοποιεί εδϊ και χρόνια ζνα 

Terminal Operating System ςτθν 

προςπάκειά του να βελτιϊςει 

βαςικοφσ δεικτϊν απόδοςθσ του 

λιμανιοφ όπωσ: χριςθ του 

διακζςιμου χϊρου, απόδοςθ 

εργαςίασ, χρόνοσ παραμονισ ςτισ 

πφλεσ, κατανομι αγκυροβολίων 

και κζρδθ. Το ςφςτθμα ενςωματϊνει μια ςειρά από τεχνολογίεσ κάνοντασ χριςθ αςφρματων 

και αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων. 

Διάγραμμα 1 - υςτατικά ενόσ Terminal Operating System 
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 EDI (Electronic Data Interchange). Ραρζχει ζνα ςφνολο προτφπων για τθν ανταλλαγι 

επιχειρθματικϊν εγγράφων θλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο εξαςφαλίηει τθν ανταλλαγι 

εγγράφων μζςω υπολογιςτι μεταξφ των εταιριϊν. Ρρακτικά, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί 

οποιοδιποτε δίκτυο επικοινωνίασ για τθν αποςτολι των εγγράφων. 

 RFID (Radio Frequency Identification: ραδιοςυχνικι αναγνϊριςθ). RFID ετικζτεσ 

(πακθτικζσ και ενεργθτικζσ) προςαρτϊνται ςτον εξοπλιςμό. Το ID κάκε ετικζτασ ςυνδζεται 

με το ID του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ. Τα δεδομζνα αποςτζλλονται ςτο κεντρικό ςφςτθμα 

μζςο ειδικϊν ςυςκευϊν ανάγνωςθσ.  

 GPS (Global Positioning System). Ραρζχει αξιόπιςτθ πλθροφορία ςχετικά με τθ κζςθ ενόσ 

αντικειμζνου κάκε χρονικι ςτιγμι. Ραρζχεται δωρεάν με τθ χριςθ μιασ ςυςκευισ GPS 

 Κάμερεσ. Ψθφιακζσ κάμερεσ μεγάλθσ ακρίβειασ με δυνατότθτα pan, tilt και zoom 

χρθςιμοποιοφνται τόςο για τθ διαχείριςθ του χϊρου του ςτακμοφ όςο και για αςφάλεια. 

Σε ςυνδυαςμό με τεχνικζσ οπτικισ αναγνϊριςθσ (OCR) χρθςιμοποιοφνται για τθν 

αναγνϊριςθ του εξοπλιςμοφ. 

 Συςτιματα απεικόνιςθσ πραγματικοφ χρόνου (RTLS: Real Time Location Systems). 

Συνδυάηουν διάφορεσ τεχνολογίεσ προκειμζνου να αναγνωρίηουν και να απεικονίηουν 

τόςο τα φορτία όςο και τον εξοπλιςμό. Βαςίηονται ςε ενεργθτικζσ ετικζτεσ RFID. 

 Γραμμοκωδικοί (Bar codes). Ρρόκειται για λφςθ χαμθλοφ κόςτουσ που αυτοματοποιεί τθν 

ειςαγωγι δεδομζνων. Μειϊνει τα λάκθ αυξάνοντασ ταυτόχρονα τθν αποδοτικότθτα. 

 Δίκτυα οπτικϊν ινϊν. Εξαςφαλίηουν υψθλζσ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ ςε μεγάλθ απόςταςθ. 

Εξυπθρετοφν μεγαλφτερο όγκο δεδομζνων ενϊ καταλαμβάνουν μικρότερο χϊρο από τα 

καλϊδια χαλκοφ. 

 Αςφρματα δίκτυα.  Ενϊ παρζχουν χαμθλότερεσ ταχφτθτεσ μετάδοςθσ δεδομζνων από τα 

ενςφρματα προςφζρουν μεγαλφτερθ ευελιξία και είναι πιο εφκολα ςτθν εγκατάςταςθ. 

 Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από κάκε ςθμείο (Ubiquitous) 

Port Community Systems 

Τα πλθροφοριακά ςυςτιματα κοινοτιτων των λιμζνων (Port Community Systems) 

εξαςφαλίηουν τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων μελϊν (δθμόςιων και 

ιδιωτικϊν) που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι.  

Port Infolink (Port of Rotterdam) 

Το πλθροφοριακό ςφςτθμα Port Infolink4 κάνει δυνατι τθ ςφνδεςθ όλων των επιχειριςεων 

και οργανιςμϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι του ότερνταμ (το μεγαλφτερο λιμάνι 

τθσ Ευρϊπθσ και ζνα από τα μεγαλφτερα ςτον κόςμο) ζτςι ϊςτε αυτοί να μποροφν να 

ανταλλάξουν εφκολα και γριγορα πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ. Θ ςχεδίαςθ και ανάπτυξι του 

ζγινε με βάςθ τθν αρχι ότι θ χριςθ τεχνολογιϊν ΤΡΕ δεν είναι αυτοςκοπόσ, αλλά ζνα 

                                                            
4 http://www.portinfolink.com/english/ 
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ουςιϊδεσ εργαλείο για τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ αλυςίδασ μεταφοράσ φορτίων ςτο λιμάνι.  Το 

ςφςτθμα, βαςικά, αποτελείται από τρία μζρθ: 

 Υπθρεςίεσ πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν. 

 Μια πλατφόρμα που περιζχει όλεσ τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ που χρθςιμοποιοφνται 

ςυνικωσ ςε όλεσ τισ υπθρεςίεσ. 

 Μια κεντρικι βάςθ δεδομζνων, όπου αποκθκεφονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που 

ανταλλάςςονται μζςω του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ ανάμεςα ςτουσ πελάτεσ 

(επιχειριςεισ και φορείσ του δθμοςίου). 

Θ ίδια θ πλατφόρμα περιζχει τριϊν ειδϊν εργαλεία: 

 Εργαλεία που ςχετίηονται με τθ λειτουργία του λιμανιοφ, όπωσ για παράδειγμα 

πίνακεσ αναφοράσ που περιζχουν τα ονόματα των πλοίων. Πλεσ οι υπθρεςίεσ του 

Port Infolink χρθςιμοποιοφν αυτά τα εργαλεία. 

 Γενικά εργαλεία που ςχετίηονται με βαςικζσ λειτουργίεσ - όπωσ θ αςφάλεια, 

εξουςιοδότθςθ, διαχείριςθ και καταγραφι, τα οποία εξαςφαλίηουν τθ ςωςτι 

λειτουργία των διαφόρων υπθρεςιϊν του Port Infolink. 

 Εργαλεία ανάπτυξθσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ των νζων υπθρεςιϊν. 

Τρόποσ λειτουργίασ 

Πλεσ οι υπθρεςίεσ που παρζχει το λιμάνι ζχουν ςυνδεκεί ςτθν πλατφόρμα. Κάκε υπθρεςία 

περιλαμβάνει μια ςειρά από διαδικαςίεσ. Αυτζσ οι διαδικαςίεσ περιγράφουν τθν επικυμθτι 

ανταλλαγι των μθνυμάτων και τθν αλλθλεπίδραςθ που απαιτείται μεταξφ των διάφορων 

ςυμβαλλόμενων μερϊν. Τα εν λόγω μθνφματα χωρίηονται ςε αυτά που ανταλλάςςονται 

μεταξφ ςυςτθμάτων (μθνφματα ςυςτθμάτων) και αυτά μεταξφ των ανκρϊπων (ειδοποιιςεισ). 

Θ πλατφόρμα εξαςφαλίηει ότι οι διαδικαςίεσ τρζχουν ομαλά (ςφμφωνα με τουσ κεςπιςμζνουσ 

κανόνεσ). Θ κεντρικι βάςθ δεδομζνων επιτρζπει τθ βζλτιςτθ επαναχρθςιμοποίθςθ των 

καταχωρθμζνων πλθροφοριϊν. Θ αςφάλεια τθσ επικοινωνίασ και των δεδομζνων είναι πρϊτθ 

προτεραιότθτα. 

Πλεονεκτήματα 

Θ χριςθ του ςυςτιματοσ προςφζρει ςτουσ ςυμμετζχοντεσ πολλά πλεονεκτιματα. Το πιο απτό 

για τουσ πελάτεσ είναι θ δυνατότθτα επαναχρθςιμοποίθςθσ των δεδομζνων. Οι επιχειριςεισ 

χρειάηεται να ειςαγάγουν τα ςτοιχεία μόνο μία φορά. Τθν επόμενθ φορά που κα 

χρθςιμοποιιςουν μια υπθρεςία, οποιοδιποτε ςτοιχείο που ζχει καταχωρθκεί νωρίτερα κα 

εμφανιςτεί αυτόματα ςτθν οκόνθ. Αυτό επιτρζπει ςτισ επιχειριςεισ να εργάηονται 

γρθγορότερα και ακριβζςτερα. Επιπλζον, θ πλατφόρμα εξαςφαλίηει ότι τα ςυμβαλλόμενα 

μζρθ κα είναι ςε κζςθ να επικοινωνιςουν μεταξφ τουσ μζςω διάφορων καναλιϊν 

επικοινωνίασ (email, SMS, κλπ). Ζτςι, οι πελάτεσ δεν χρειάηεται να αναπτφξουν και να 

ςυντθροφν δικά τουσ δίκτυα επικοινωνίασ.  Θ ςυνολικι ανταλλαγι των δεδομζνων μζςα ςτο 

λιμζνα του ότερνταμ γίνεται μζςω ενόσ κεντρικοφ ςθμείου. Από εκεί οι πλθροφορίεσ 
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διανζμονται περαιτζρω ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε υπθρεςίασ. Κακϊσ οτιδιποτε ςυμβαίνει 

καταγράφεται ζχουμε μετριςιμα αποτελζςματα για κάκε εργαςία που λαμβάνει χϊρα ςτο 

χϊρο του λιμανιοφ. 

Τρόποσ χρέωςησ 

Οι εταιρίεσ που κάνουν χριςθ τθσ πλατφόρμασ καταβάλλουν μια οικονομικι ειςφορά. Θ 

ειςφορά αυτι ιςχφει μόνο για εκείνεσ τισ υπθρεςίεσ που προςφζρουν αποδεδειγμζνθ 

προςτικζμενθ αξία. Σε ςχζςθ με τα οφζλθ που προκφπτουν από τθ δυνατότθτα τθσ 

θλεκτρονικισ ανταλλαγισ δεδομζνων, το κόςτοσ χριςθσ των υπθρεςιϊν είναι ςχετικά μικρό. 

Οι υπθρεςίεσ που ζχουν ςτρατθγικισ ςθμαςία για το λιμάνι παρζχονται δωρεάν και 

χρθματοδοτοφνται από τον Οργανιςμό Διαχείριςθσ του λιμζνα του ότερνταμ. 

PortIC (Port of Barcelona) 

Ζνα παρόμοιο ςφςτθμα χρθςιμοποιείται και ςτο 

λιμάνι τθσ Βαρκελϊνθσ. Στόχοσ του ςυςτιματοσ 

PortIC5 είναι να βελτιωκεί θ ανταγωνιςτικότθτα 

των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτθ 

μεταφορικι αλυςίδα του λιμζνα, μζςω μιασ 

τεχνολογικισ πλατφόρμασ που διευκολφνει τθν 

αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των μελϊν, οδθγϊντασ ςε 

αποδοτικότερεσ και αποτελεςματικότερεσ  

διαδικαςίεσ ςτο χϊρο του λιμανιοφ. Το ςφςτθμα παρζχει: 

 Δικτφωςθ: Διευκολφνει τθν ταυτόχρονθ επικοινωνία και μειϊνει τουσ χρόνουσ και τισ 

δαπάνεσ ςυναλλαγισ. 

 Αςφάλεια: Το ςφςτθμα PortIC εγγυάται τθν αςφάλεια των επικοινωνιϊν με τθ 

βοικεια τθσ κρυπτογράφθςθσ, τθσ επαλικευςθσ των ταυτοτιτων του αποςτολζα και 

του δζκτθ, τθσ καταχϊριςθ ςε μθτρϊο και τθσ επιτιρθςθσ των εγγράφων, τθσ 

επιβεβαίωςθσ παράδοςθσ, κ.λπ. 

 Ομοιομορφία: Με τθν εναρμόνιςθ των προτφπων επικοινωνίασ, το ςφςτθμα είναι ςε 

κζςθ να διαςυνδζςει όλα τα διαφορετικά πλθροφοριακά ςυςτιματα που 

χρθςιμοποιοφνται από τισ εταιρίεσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι.  

 Ζλεγχο: Θ πλιρθσ καταγραφι και ανιχνευςιμότθτα κάνει δυνατι τθ βελτίωςθ τθσ 

διαχείριςθσ των διαδικαςιϊν. 

 Επαναςχεδιαςμό διαδικαςιϊν: Απλοποιεί και αυτοματοποιεί τισ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ 

πιςτοποιθτικϊν που ςυνδζονται με τθ μεταφορά των φορτίων. 

                                                            
5 http://www.portic.net/ENG/index_eng.htm 
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Υπηρεςίεσ 

Στόχοσ του πλθροφοριακοφ ςυςτιματοσ είναι να παρζχει όλεσ τισ υπθρεςίεσ πλθροφόρθςθσ, 

θλεκτρονικισ ανταλλαγισ εγγράφων, και θλεκτρονικοφ εμπορίου οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ 

για τθ διεξαγωγι των διεκνϊν μεταφορϊν και εμπορίου, κακϊσ και για τθν επίτευξθ τθσ 

διαλειτουργικότθτασ ανάμεςα ςτουσ διεκνείσ λιμζνεσ. Στθν παροφςα φάςθ ανάπτυξθσ το 

ςφςτθμα παρζχει τισ παρακάτω υπθρεςίεσ: 

Υπθρεςίεσ Ρλθροφόρθςθσ 

 Γενικζσ πλθροφορίεσ για το λιμάνι 

 Ρράκτορεσ λιμζνων 

 Regular Lines  

 Κρουαηιζρεσ  

 Ρλθροφορίεσ κλιςεων 

 Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τα φορτία 

 Στατιςτικά ςτοιχεία κίνθςθσ 

 Ρλθροφορίεσ εκκακάριςθσ 

Υπθρεςίεσ Ανταλλαγισ Εγγράφων 

 Φορτολόγια ι επιβατολόγια 

 Δθλϊςεισ τελωνείων 

 Επικίνδυνα φορτία 

 Οδθγίεσ φόρτωςθσ 

 Κατανομι αγκυροβολίων 

 Συμβόλαια φορτοεκφόρτωςθσ 

 Είςοδοσ/ζξοδοσ αγακϊν 

Υπθρεςίεσ Θλεκτρονικοφ Εμπορίου 

 Θλεκτρονικό τιμολόγιο 

 Θλεκτρονικι μεταφορά των 

κεφαλαίων 

Άλλεσ Υπθρεςίεσ 

 Ρρόςβαςθ ςτο Internet 

 e-mail 

 Ρρόςβαςθ ςε άλλα δίκτυα 

 

Στατιςτικά λειτουργίασ 

Κατά το διάςτθμα 2003-2006 τισ υπθρεςίεσ του ςυςτιματοσ χρθςιμοποίθςαν περιςςότερεσ 

από 260 επιχειριςεισ του λιμανιοφ, ενϊ ο αρικμόσ των εμπορευματοκιβωτίων που 

διακινοφνταν κακθμερινά, κατά μζςο όρο ανζρχονταν ςε 4000. Θ χριςθ του ςυςτιματοσ 

επεκτείνεται ςυνεχϊσ. Ενδεικτικι είναι θ εκκετικι αφξθςθ που παρουςιάηει ο αρικμόσ των 

μθνυμάτων που διακινικθκαν: 

 8.580.000 μθνφματα το 2007 

 4.000.000 μθνφματα το 2006 
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 982.000 μθνφματα το 2005 

 348.000 μθνφματα το 2004 

 170.000 μθνφματα το 2003 

Vessel Tracking Services 

PortVision 

Θ  Εταιρία AIRSIS κυκλοφορεί ζνα 

λογιςμικό που παρακολουκεί τθν πορεία 

των πλοίων με τθν ονομαςία PortVision. 

Ρρόκειται για μία web-based εφαρμογι 

που παρζχει ςτουσ χριςτεσ ζνα νζο 

επίπεδο πλθροφοριϊν και γνϊςθσ 

ςχετικά με τα πλοία και τισ 

δραςτθριότθτεσ των τερματικϊν 

ςτακμϊν. Το PortVision προςφζρει 

πλιρθ διαφάνεια ςτισ κινιςεισ των εμπορικϊν πλοίων, ςυμπεριλαμβανομζνων των κζςεων 

των ςκαφϊν ςε πραγματικό χρόνο κακϊσ επίςθσ και ιςτορικά ςτοιχεία των πζντε τελευταίων 

ετϊν. 

Συνδυάηοντασ ιςχυρζσ ικανότθτεσ αναηιτθςθσ, διαδραςτικοφσ (interactive) χάρτεσ, 

ςυναγερμοφσ και ειδοποιιςεισ ςε πραγματικό χρόνο, λειτουργικά ταμπλό (operational 

dashboards), εκτενι καταγραφι των γεγονότων, κινοφμενεσ αναπαραςτάςεισ παρελκόντων 

ςυμβάντων, και ουςιϊδεισ αναφορζσ, το PortVision βοθκά τουσ χριςτεσ να βελτιϊςουν τισ 

διαδικαςίεσ, ενιςχφει τθν προςταςία και τθν αςφάλεια, εξαςφαλίηει ςυμβατικι και 

ρυκμιςτικι ςυμμόρφωςθ, βελτιϊνει τθν περιβαλλοντικι ςυνειδθτοποίθςθ και προςταςία, 

επεκτείνει τθν ςυλλογικι ευφυΐα, οδθγϊντασ ςτθν αφξθςθ των κερδϊν με ταυτόχρονθ 

μείωςθ του κόςτουσ. 

Το PortVision μπορεί να κεωρθκεί και λογιςμικό επιχειρθματικισ ευφυΐασ, κακϊσ ο 

ςυνδυαςμόσ του πενταετοφσ αρχείου, τθσ δυνατότθτασ εξαγωγισ δεδομζνων και παραγωγισ 

αναλυτικϊν αναφορϊν, και τθσ δυνατότθτασ δθμιουργίασ κινοφμενων αναπαραςτάςεων 

παρελκόντων γεγονότων, το κάνει κατάλλθλο για διερεφνθςθ ςυμβάντων, ανάλυςθ επίδοςθσ 

και τάςεων, επικεϊρθςθ (auditing) των πλοίων και των ταξιδιϊν τουσ, κλπ. 

Θ εταιρεία παρζχει κάλυψθ πρωτίςτωσ ςτισ ΘΡΑ και τθν Ευρϊπθ ενϊ ζχει αρχίςει θ 

τοποκζτθςθ δεκτϊν ςτθ Δυτικι Αφρικι, και τθν Κεντρικι και Νότια Αμερικι. Στόχοσ είναι θ 

επζκταςθ του δικτφου διεκνϊσ με τθν αναηιτθςθ ςυνεργατϊν ςε όλο τον κόςμο. 

Το PortVision χρθςιμοποιείται από τζςςερα μεγάλα λιμάνια των Θνωμζνων Ρολιτειϊν: 

Houston, San Diego Los Angeles και Long Beach, για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των 
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τερματικϊν ςτακμϊν (terminals) τουσ. Σε ςχζςθ με τθ λειτουργία των τερματικϊν ςτακμϊν το 

PortVision προςφζρει: 

1. Πλθροφορία ςε πραγματικό χρόνο 

 Εμφάνιςθ ενόσ «ηωντανοφ» (live) χάρτθ των πλωτϊν διαφλων ο οποίοσ 

παρουςιάηει τισ τρζχουςεσ κζςεισ ςκαφϊν, τουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ, και τα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

 Αποςτολι προγραμματιςμζνθσ ειδοποίθςθσ με τθ μορφι SMS ι e-mail ςε 

περίπτωςθ που ζνα ςκάφοσ φκάνει, αναχωρεί, ι περνά από ζνα τερματικό 

ςτακμό ι ζνα ςθμείο--ενδιαφζροντοσ. Θ αυτόματθ αποςτολι ειδοποιιςεων ςε 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ, εξαςφαλίηει ότι αυτοί κα ςυνεργαςτοφν προκειμζνου 

να πετφχουν τθ μζγιςτθ αποδοτικότθτα με το ελάχιςτο κόςτοσ για όλουσ. 

 Δυνατότθτα δθμιουργίασ από κάκε ενδιαφερόμενο ενόσ προςωπικοφ καταλόγου 

ςκαφϊν, ζτςι ϊςτε αυτόσ να ζχει μια εικόνα τθσ κζςθσ και τθσ κατάςταςισ τουσ, 

οποιαδιποτε ςτιγμι του εικοςιτετραϊρου, από οποιοδιποτε υπολογιςτι με 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. 

2. Ιςτορικό αρχείο 

 Ρρόςβαςθ ςε εκτενείσ αναφορζσ ςχετικά με τα πλοία, τουσ τερματικοφσ 

ςτακμοφσ και τα λιμάνια προκειμζνου να υποςτθριχκεί μια πλθκϊρα 

δραςτθριοτιτων του γραφείου υποςτιριξθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

διαπραγμάτευςθσ, ςυμμόρφωςθσ, ανάλυςθσ αγοράσ, μείωςθ επιςταλίασ, ακόμθ 

και προςφυγι ςτο δικαςτιριο. 

 Ανάλυςθ καλάςςιων ςυμβάντων με τθν επανάλθψθ των γεγονότων ςτον web 

browser του χριςτθ και ςτθ ςυνζχεια τθ δθμιουργία ενόσ πακζτου τεκμθρίωςθσ 

για τθν υποςτιριξθ των κζςεϊν του. 

 Ρρόςβαςθ ςε μια βάςθ δεδομζνων που περιζχει ςτοιχεία των τελευταίων πζντε 

ετϊν όςον αφορά τισ αφίξεισ πλοίων, τισ αναχωριςεισ, τισ διελεφςεισ και άλλεσ 

ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ. 

 Δυνατότθτα προςδιοριςμοφ των πθγϊν ηθμίασ αποβακρϊν και πλοίων, των 

διαρροϊν, και άλλων γεγονότων. 

 Επικφρωςθ αξιϊςεων ςχετικά με κάποιο επειςόδιο ι τθν επιςταλία 

3. Μείωςθ επιςταλιϊν 

4. Χρονοπρογραμματιςμόσ χριςθσ αποβάκρασ με ςυνεργαςία 

Το PortVision μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθ δθμιουργία ενόσ χρονοδιαγράμματοσ 

εξυπθρζτθςθσ των ειςερχομζνων ςκαφϊν που να προβλζπει τθ ςυνεργαςία όλων των 

εμπλεκόμενων επιχειριςεων τθσ αποβάκρασ. Θ διακεςιμότθτα τθσ εφαρμογισ μζςω του 

web επιτρζπει ςε ζναν πράκτορά ι ςτον ιδιοκτιτθ του ςκάφουσ να ηθτιςει τον 

ελλιμενιςμό μζςω του PortVision. Οι εξουςιοδοτθμζνοι χριςτεσ του τερματικοφ ςτακμοφ 

μποροφν να αξιολογιςουν το αίτθμα, να ανταλλάξουν τα απαραίτθτα ζγγραφα, κατόπιν 

να εγκρίνουν και να προγραμματίςουν τθν εξυπθρζτθςθ του αιτιματοσ· όλα μζςω του 
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PortVision. Θ υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ ςτθν εξυπθρζτθςθ των ςκαφϊν μπορεί να 

βελτιϊςει ςθμαντικά τθν αποδοτικότθτα και να μειϊςει τισ δαπάνεσ, με το να επιτρζπει 

όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ τθν παρακολοφκθςθ των ειςερχόμενων αιτιςεων 

εξυπθρζτθςθσ. 

Σφμφωνα με τθν εταιρεία το PortVision ζχει αποφζρει πολλαπλά οφζλθ ςτα λιμάνια που το 

χρθςιμοποιοφν. Ενδεικτικά: 

 Εξοικονόμθςθ 1Μ$ από δαπάνεσ επιςταλίασ κατά τθ διάρκεια μιασ περιόδου επτά 

μθνϊν  

 Βελτίωςθ του χρονοπρογραμματιςμοφ τθσ αποβάκρασ ωσ αποτζλεςμα των 

πλθροφοριϊν ςε πραγματικό χρόνο και των ειδοποιιςεων. 

 Εξαςφάλιςθ τθσ διακεςιμότθτασ όλων των εμπλεκομζνων. 

 Καλφτερθ κατανόθςθ αυτοφ που πραγματικά ςυμβαίνει ςτο λιμάνι ςυνολικά όπωσ 

επίςθσ και ςτισ αποβάκρεσ και τα ςθμαντικότερα ςθμεία ενδιαφζροντοσ. 

I-TRACK (Port Authority of Singapore) 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ τθσ Σιγκαποφρθσ ξεκίνθςε τθ λειτουργία μια νζασ υπθρεςίασ θ οποία 

δίνει τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να παρακολουκιςουν τθν πορεία του ςτόλου τουσ 

κακϊσ επίςθσ και των πλοίων που τουσ ενδιαφζρουν. 

Θ υπθρεςία I-TRACK (Internet Vessel 

Tracking Service)6 είναι ςε κζςθ να 

παρακολουκιςει τθν πορεία όλων των 

πλοίων που διακζτουν αναμεταδότεσ 

ςυμβατοφσ με το ςφςτθμα αυτόματθσ 

αναγνϊριςθσ (AIS) του Διεκνοφσ 

Οργανιςμοφ Ναυςιπλοΐασ και βρίςκονται 

ςτα καλάςςια φδατα τθσ Σιγκαποφρθσ. 

Θ υπθρεςία παρζχει ςχεδόν ςε 

πραγματικό χρόνο δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ, ενϊ θ 

κζςθ των πλοίων απεικονίηεται πάνω ςε 

ζνα γραφικό user interface το οποίο ανανεϊνεται αυτόματα ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Οι 

λεπτομζρειεσ των πλοίων όπωσ: όνομα, call-sign, χωρθτικότθτα, λιμάνι αναχϊρθςθσ, 

προοριςμόσ, γεωγραφικό μικοσ, γεωγραφικό πλάτοσ είναι διακζςιμεσ από τουσ χριςτεσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ το I-TRACK οι επιχειριςεισ μποροφν να οπτικοποιιςουν τθ κζςθ των 

πλοίων τουσ και να χρθςιμοποιιςουν αυτι τθν πλθροφορία και για τον καλφτερο 

                                                            
6 http://marinet.mpa.gov.sg/itrack/IT_advert.htm 
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προγραμματιςμό των διαδικαςιϊν και τθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων. Αυτό κα 

βοθκιςει τισ επιχειριςεισ ζτςι ϊςτε να παρζχουν τθ ζγκαιρεσ και αξιόπιςτεσ υπθρεςίεσ ςτουσ 

πελάτεσ τουσ. 

INTERMODAL FREIGHT TRANSPORTATION 

"Container Tracking System" - Halifax Port Authority 

Το ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των εμπορευματοκιβωτίων (Container Tracking 

System – (CTS))7 που ζχει αναπτυχκεί από τον Οργανιςμό Λιμζνοσ του Χάλιφαξ είναι ζνα 

παράδειγμα μιασ καινοτόμου προςζγγιςθσ ςτθ χριςθ τθσ τεχνολογίασ για τθν 

αποτελεςματικι παρακολοφκθςθ του φορτίου από τθν είςοδο ςτο λιμζνα μζχρι τον τελικό 

προοριςμό του. Θ χρθςιμοποίθςθ του EDI και προθγμζνων τεχνολογιϊν επικοινωνιϊν ζχει 

οδθγιςει ςτθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων, και ςτθν αναδιάταξθ του 

προςωπικοφ του λιμζνα ςε κζςεισ που ςχετίηονται με δραςτθριότθτεσ εξυπθρετιςεων 

πελατϊν υψθλότερθσ προςτικζμενθσ αξίασ.  

Θ δυνατότθτα του ςυςτιματοσ να μετριςει με ευκολία και να παρακολουκιςει το χρόνο 

παραμονισ ενόσ εμπορευματοκιβωτίου ςτο λιμάνι (Dwell time) ζχει δϊςει τθν ευκαιρία για 

πολφ καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων. Από τθν εφαρμογι του CTS, υπολογίηεται ότι κατά 

μζςο όρο ο ςυνολικόσ χρόνοσ παραμονισ κάκε  εμπορευματοκιβωτίου ςτο λιμζνα του 

Χάλιφαξ ζχει μειωκεί κατά 37%, ενϊ θ όλθ διαδικαςία χαρακτθρίηεται από μεγαλφτερθ 

ακρίβεια. Το CTS αποτελεί ζνα ενιαίο ςθμείο ειςόδου για τουσ πελάτεσ του λιμζνα, μζςω του 

οποίου μποροφν να παρακολουκιςουν τθ διαδρομι των ειςαγόμενων εμπορευματοκιβωτίων 

από τθ ςτιγμι τθσ εκφόρτωςισ τουσ από το πλοίο μζχρι τθ ςτιγμι τθσ φόρτωςθσ ςτο τρζνο 

για τον τελικό προοριςμό. Τα ςχετικά χαμθλά κόςτθ ανάπτυξθσ και λειτουργίασ του 

ςυςτιματοσ, θ απλότθτα τθσ λειτουργίασ, και το υψθλό επίπεδο του οφζλουσ που φζρνει 

κάνουν το CTS μια ελκυςτικι επζνδυςθ. 

                                                            
7 http://www.portofhalifax.ca/english/port-at-a-glance/ContainerStatusAndMovements.html 
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Εικόνα 1 - Ενδεικτικι οκόνθ παρακολοφκθςθσ τθσ διαδρομισ και κατάςταςθσ των 

εμπορευματοκιβωτίων 

Ιςτότοποι Λιμανιών 

Δομή & Υπηρεςίεσ 

Οι ιςτότοποι των λιμανιϊν αποτελοφν τθ βαςικι πφλθ ειςόδου ςτισ υπθρεςίεσ που προςφζρει 

ο εκάςτοτε Οργανιςμόσ Λιμζνοσ. Ραρζχουν πλθροφόρθςθ αλλά και on-line υπθρεςίεσ 

διακζςιμεσ μζςω του διαδικτφου.  

Θ πλθροφόρθςθ περιλαμβάνει: δραςτθριότθτεσ του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ, υπθρεςίεσ που 

αυτόσ παρζχει, εγκαταςτάςεισ και δυνατότθτεσ του λιμανιοφ, τοπολογία του λιμανιοφ, 

τρόπουσ πρόςβαςθσ, ςτατιςτικά ςτοιχεία, καταλόγουσ επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται 

ςτο λιμάνι, αφίξεισ και αναχωριςεισ πλοίων, κζςεισ εργαςίεσ, κλπ. Το πλθροφοριακό υλικό 

αποτελείται από κείμενο, φωτογραφίεσ, μπροςοφρεσ, βίντεο, χάρτεσ, διαδραςτικοφσ χάρτεσ 

και εικονικζσ περιθγιςεισ. 

Οι on-line υπθρεςίεσ, πζραν αυτϊν που περιγράφθκαν παραπάνω, περιλαμβάνουν και 

δυνατότθτα πλθρωμισ μζςω web με χριςθ πιςτωτικισ κάρτασ διαφόρων υπθρεςιϊν του 

λιμανιοφ, όπωσ επίςθσ και ζκδοςθ ειςιτθρίων.  

Στουσ δφο παρακάτω πίνακεσ παρουςιάηονται οι δομζσ των ιςτοτόπων των λιμανιϊν του 

ότερνταμ και του Μαϊάμι. 
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χετικά με τον Οργανιςμό 

Λιμζνοσ 

 Εταιρικό Ρροφίλ 

 Οργανόγραμμα 

 Εταιρικι διακυβζρνθςθ 

 Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ 

 Ετιςια ζκκεςθ 

πεπραγμζνων 

 Ιςτορία 

Νζα και ΜΜΕ 

 Δελτία τφπου 

 Θμερολόγιο εκδθλϊςεων 

 Ενθμερωτικά Δελτία 

 Εκδόςεισ 

 Βίντεο και θχθτικά 

αποςπάςματα 

χετικά με το Λιμάνι 

 Ρεριγραφι του λιμανιοφ 

 Χάρτεσ του λιμανιοφ 

 Στατιςτικά 

 Δυνατότθτα επζκταςθσ 

 Ρροςβάςιμο λιμάνι 

 Βιϊςιμο λιμάνι 

 Γνϊςθ, εργαςία, 

καινοτομία 

Επιχειρθματικότθτα 

 Υγρά φορτία 

 Στερεά φορτία 

 Non-bulk 

 Άλλοι κλάδοι και υπθρεςίεσ 

 Συνδζςεισ 

 Θζςεισ επιχειριςεων και 

ακίνθτθ περιουςία 

Ναυςιπλοΐα 

 Θαλάςςιεσ μεταφορζσ 

 Χερςαίεσ μεταφορζσ 

 Ιςτιοπλοΐα 

 Αναγγελίεσ πλοίων 

 Αφίξεισ & Αναχωριςεισ 

 Ο καιρόσ ςτθ κάλαςςα 

 Χρεϊςεισ λιμανιοφ 

Καριζρεσ & Θζςεισ εργαςίασ 

 Δουλεφοντασ ςτον 

Οργανιςμό Λιμζνα 

 Αιτιςεισ εργαςίασ 

 Ελκυςτικοί όροι 

απαςχόλθςθσ 

 Κενζσ κζςεισ     

Πίνακασ 1 - Χάρτθσ ιςτοτόπου του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ του Ρότερνταμ (πρϊτο επίπεδο) 

Πλθροφορίεσ για το λιμάνι 

 Διοίκθςθ του λιμανιοφ 

 Αςφάλεια του λιμανιοφ 

 Δελτία τφπου 

 Άλμπουμ φωτογραφιϊν 

 Θμερολόγιο 

 Κφριεσ βελτιϊςεισ 

 Ρεριβαλλοντικι ςυνειδθτοποίθςθ 

 Εξυπθρζτθςθ πελατϊν 

 Αναγνϊριςθ προςφοράσ υπαλλιλων 

 Οδθγίεσ πρόςβαςθσ και ςτάκμευςθσ 

 Επικοινωνία 

Κρουαηιζρεσ 

 Τερματικοί ςτακμοί κρουαηιερόπλοιων 

 Γραμμζσ κρουαηιζρασ 

 Ρακζτα κρουαηιζρασ 

 Ταξιδιωτικζσ ςυμβουλεσ 

 

Φορτία 

 Τερματικοί ςτακμοί εμπορευματοκιβωτίων 

 Ρρόγραμμα πλοίων 

 Κατάλογοσ ατμοπλοϊκϊν γραμμϊν 

 Κάρτεσ προςδιοριςμοφ 

 Σφςτθμα αςφάλειασ πφλθσ 

 Ρροπλθρωμζνθ κλίμακα 

 Διαχείριςθ γερανϊν 

Επιχειρθματικότθτα 

 Αδειοδότθςθ επιχειριςεων 

 Χρεϊςεισ λιμανιοφ 

 Στατιςτικά 

 Ετιςια οικονομικι ζκκεςθ πεπραγμζνων 

 Συνεργαηόμενα λιμάνια 

 Συνεργάτεσ του λιμανιοφ 

 Επιχειρθματικόσ κατάλογοσ 

Πίνακασ 2 - Χάρτθσ ιςτοτόπου του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ του Μαϊάμι (πρϊτο επίπεδο) 
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Οι επόμενεσ οκόνεσ παρουςιάηουν ενδεικτικζσ πρϊτεσ ςελίδεσ λιμανιϊν απ’ όλο τον κόςμο 

Παραδείγματα 

 

Εικόνα 2 – Λιμάνι του Ρότερνταμ (/www.portofrotterdam.com) 

 

Εικόνα 3 - Λιμάνι του Μαϊάμι (http://www.miamidade.gov) 

http://www.miamidade.gov/
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Εικόνα 4 - Λιμάνι του Χονγκ Κονγκ (http://www.hit.com.hk) 

 

Εικόνα 5 - Λιμάνι του Everett (www.portofeverett.com) 
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Εικονική περιήγηςη 

Ρρόκειται για ςυνθκιςμζνο χαρακτθριςτικό των ιςτοτόπων των λιμανιϊν. Υλοποιείται με 

διαδραςτικοφσ χάρτεσ, φωτογραφίεσ, πανοράματα και βίντεο. Ακολουκοφν δφο ενδεικτικζσ 

υλοποιιςεισ. 

Ports of Indiana (http://www.portsofindiana.com/maps/flashmap.html?map=0) 

  

Λιμάνι του Χονγκ Κονγκ (http://www.hit.com.hk/9int/virtual.asp) 
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Χρήςη τεχνολογιών Web 2.0 και κοινωνικών δικτύων 

Τα λιμάνια ζχουν αρχίςει να εκμεταλλεφονται τισ τεχνολογίεσ Web 2.0 ςε ςυνδυαςμό με τα 

πιο δθμοφιλι κοινωνικά δίκτυα προκειμζνου να επικοινωνιςουν τισ υπθρεςίεσ και τισ 

δραςτθριότθτζσ τουσ ςε ζνα όςο το δυνατόν μεγαλφτερο ακροατιριο. Κακϊσ το κοινό που 

ςυμμετζχει ςτα δίκτυα αυτά είναι νεαρισ κυρίωσ θλικίασ τα μζςα αυτά χρθςιμοποιοφνται 

κατά κόρον για τθν προβολι πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων που λαμβάνουν χϊρα ςτισ 

εγκαταςτάςεισ τουσ. 

Ζνα ποφ χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι το λιμάνι του Long Beach ςτθν Καλιφόρνια 

(www.polb.com/) που χρθςιμοποιεί για τθν προβολι των δραςτθριοτιτων του τα πιο γνωςτά 

sites κοινωνικισ δικτφωςθσ, όπωσ:  

 Facebook (http://www.facebook.com/profile.php?id=1368917906) 

 Flickr (http://www.flickr.com/photos/lbport/) 

 Twitter (http://twitter.com/portoflongbeach) 

 MySpace (http:// myspace.com/longbeachport) 

Ενδεικτικζσ είναι οι οκόνεσ που ακολουκοφν 
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3.3. Διαβοφλευςθ ςχεδιαςμοφ με Οργανιςμό Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ 

Τθ Δευτζρα 15 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ο.Λ.Θ. 

διαβοφλευςθ με τουσ εκπροςϊπουσ των φορζων που δραςτθριοποιοφνται ςτο Λιμάνι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, παρουςία του Υφυπουργοφ Ανάπτυξθσ κ. Σταφρου Καλαφάτθ, ςχετικά με τθν 

ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςίεσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι του Λιμζνοσ 

Θεςςαλονίκθσ. Στθ διαβοφλευςθ ςυμμετείχαν: 

 Λάηαροσ Καναβοφρασ, Ρρόεδροσ ΔΣ ΟΛΘ ΑΕ 

 Ιωάννθσ Τςάρασ, Διευκφνων Σφμβουλοσ ΟΛΘ ΑΕ 

 Λιμενάρχθσ 

 Ρροϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Τελωνείων Θεςςαλονίκθσ και 2θσ Τελωνειακισ 

Ρεριφζρειασ 

 Γενικόσ Διευκυντισ ΟΛΘ  

 Εκπρόςωποσ Οργανιςμοφ Σιδθροδρόμων Ελλάδοσ 

 Ρρόεδροσ Μεταφορικϊν Επιχειριςεων Βορείου Ελλάδοσ 

 Εκπρόςωποσ Συλλόγου Ναυτικϊν Ρρακτόρων 

 Ρρόεδροσ Συλλόγου Εκτελωνιςτϊν 

 Διευκυντισ του Μουςείου Κινθματογράφου 

 Διευκφντρια του Κρατικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ Τζχνθσ 

 Διευκφντρια του Κζντρου Σφγχρονθσ Τζχνθσ του Κρατικοφ Μουςείου Σφγχρονθσ 

Τζχνθσ 

Ο Υφυπουργόσ Ανάπτυξθσ ζκεςε το γενικό πλαίςιο του ζργου και τα αναμενόμενα οφζλθ 

τόςο για το Λιμάνι όςο και για τθ Θεςςαλονίκθ γενικότερα. Ακολοφκθςαν τρεισ παρουςιάςεισ 

τθσ Ομάδασ Ζργου: 

 Ευφυισ Θεςςαλονίκθ: Ευρυηωνικά δίκτυα και ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ανάπτυξθσ τθσ 

πόλθσ, Νίκοσ Κομνθνόσ, Κακθγθτισ ΑΡΘ 

 Ευρυηωνικά δίκτυα ςτισ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ, Νιόβθ Ραυλίδου, 

Κακθγιτρια ΑΡΘ 

 Καλζσ πρακτικζσ υλοποίθςθσ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςε λιμάνια, Ραναγιϊτθσ 

Τςαρχόπουλοσ, Θλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ 

Στθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ςυηιτθςθ όπου οι ςυμμετζχοντεσ ζκεςαν κζματα που ςχετίηονταν 

με το ςχεδιαςμό ψθφιακϊν υπθρεςιϊν για τθν υποβοικθςθ τθσ λειτουργίασ των φορζων που 

εκπροςωποφςαν αλλά και γενικότερα τθν καλφτερθ και αποδοτικότερθ λειτουργία του 

λιμανιοφ. Ραρακάτω παρουςιάηονται τα βαςικότερα ςθμεία που ζκεςαν οι εκπρόςωποι των 

φορζων που ςυμμετείχαν ςτθ διαβοφλευςθ. 
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Ιωάννθσ Σςάρασ, Διευκφνων φμβουλοσ ΟΛΘ ΑΕ 

• Κάποιεσ από τισ προτεινόμενεσ εφαρμογζσ ζχουν ιδθ υλοποιθκεί όπωσ για 

παράδειγμα το "Ολοκλθρωμζνο Σφςτθμα για τθ Διαχείριςθ του Στακμοφ 

Εμπορευματοκιβωτίων ςτον ΟΛΘ και τθν Θλεκτρονικι Επικοινωνία με τουσ 

εμπλεκόμενουσ φορείσ". 

• Είναι ςε εξζλιξθ θ πιλοτικι διαςφνδεςθ του Λιμανιοφ με τον ΟΣΕ και το Τελωνείο. 

• Στο Τελωνείο λειτουργεί πιλοτικά θ εφαρμογι ISIS. 

• Για τθ λειτουργία των περιςςότερων από τισ προτεινόμενεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ (π.χ. 

Infolink) απαιτοφνται υποδομζσ ςε hardware και ευρυηωνικά δίκτυα. 

• Είναι αναγκαία θ δόμθςθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ πρόταςθσ που κα περιλαμβάνει το 

ςφνολο των υποδομϊν και των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν που κα πρζπει να υλοποιθκοφν. 

Προϊςταμζνθ τθσ Διεφκυνςθσ Σελωνείων Θεςςαλονίκθσ και 2θσ Σελωνειακισ Περιφζρειασ 

• Ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ των υπθρεςιϊν του λιμανιοφ. 

• Ραροχι πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο από τουσ χϊρουσ του λιμανιοφ. 

• Επιβάλλεται θ ςυνεργαςία των υπουργείων. 

• Ραροχι λφςεων για καλφτερο ζλεγχο του περιεχομζνου των εμπορευματοκιβωτίων 

αλλά και δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ κζςθσ τουσ. 

• Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ με παράλλθλθ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 

• Απαραίτθτθ οι ςυνεργαςία όλων των εμπλεκομζνων υπουργείων. 

• Ανάγκθ εκςυγχρονιςμοφ των υποδομϊν ςε επίπεδο θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν και 

δικτφων. 

• Απαραίτθτθ θ ςωςτι καταγραφι τόςο τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ όςο και των 

επιμζρουσ αναγκϊν κάκε φορζα. 

• Δφςκολο εγχείρθμα αλλά με πολλαπλά οφζλθ τόςο για το λιμάνι όςο και για τθν πόλθ 

τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

Λιμενάρχθσ 

• Υπάρχει υποδομι θ οποία όμωσ καλφπτει μόνο το χϊρο τθσ αλιείασ. 

• Το ανκρϊπινο δυναμικό που κα υποςτθρίξει τθσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ είναι διακζςιμο 

κακϊσ το Λιμενικό ζχει ενιςχυκεί με νζουσ ανκρϊπουσ με ειδίκευςθ ςτθν 

πλθροφορικι. 

• Ριο χριςιμο για το Λιμενικό κα είναι ζνα ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των 

πλοίων (VTS: Vessel Tracking System) αντίςτοιχο με αυτό που ζχει εγκαταςτακεί ςτο 

λιμάνι του Ρειραιά. 

• Ρριν από τθν ανάπτυξθ οποιουδιποτε ςυςτιματοσ κα πρζπει να γίνει αναλυτικόσ 

ςχεδιαςμόσ του. 

Γενικόσ Διευκυντισ ΟΛΘ 

• Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που κα επιλεγοφν προσ ανάπτυξθ πρζπει να φζρουν 

αποτελζςματα ςτο λιμάνι. 
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• Ρρόκειται για ςυςτιματα που εφαρμόηονται κατά κόρον ςτο εξωτερικό. Απαιτείται θ 

προςαρμογι τουσ ςτο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

• Ρρζπει να λθφκοφν υπόψθ τα χαρακτθριςτικά όλων των φορζων του λιμανιοφ. 

• Απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία όλων των φορζων του λιμανιοφ. 

• Κακϊσ είναι πικανϊν το τμιμα του λιμανιοφ που ςχετίηεται με τα 

εμπορευματοκιβϊτια να περάςει ςε ιδιϊτθ επενδυτι κα πρζπει να δϊςουμε ζμφαςθ 

ςε εφαρμογζσ που ςχετίηονται με το ςυμβατικό φορτίο. 

• Ρρζπει να εξαςφαλιςτεί θ επικοινωνία των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων των φορζων 

με τα ςυςτιματα του λιμανιοφ. 

Εκπρόςωποσ Οργανιςμοφ ιδθροδρόμων Ελλάδοσ 

• Θ ανάπτυξθ των ςυςτθμάτων που περιγράφθκαν κα διευκόλυνε πολφ τθ δουλειά μασ. 

• Απαιτείται θ διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων του Οργανιςμοφ Λιμζνα 

και του ΟΣΕ και θ θλεκτρονικι ανταλλαγι πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτα ςυςτιματα 

αυτά. 

• Απαιτείται θ προςαρμογι όλων των πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων που λειτουργοφν 

ςτο λιμάνι ςε ζνα ενιαίο ςφςτθμα. 

• Ρρϊτθ προτεραιότθτα και θ θλεκτρονικι ζκδοςθ παραςτατικϊν. 

• Οι προτεινόμενεσ εφαρμογζσ εξυπθρετοφν ζναν από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του ΟΣΕ 

που είναι θ αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ. Αυτι επιτυγχάνεται με τθ γρθγορότερθ 

εξυπθρζτθςθ και κατά ςυνζπεια τθ μείωςθ του χρόνου παραμονισ βαγονιϊν 

προερχόμενων από χϊρεσ του εξωτερικοφ ςτο δίκτυο του ΟΣΕ. 

Πρόεδροσ Μεταφορικϊν Επιχειριςεων Βορείου Ελλάδοσ 

• Ρρόκειται για ςυςτιματα και εφαρμογζσ που βρίςκονται ςε λειτουργία ςε όλθ τθν 

Ευρϊπθ. 

• Ζπρεπε ιδθ να εφαρμόηονται ςτο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

• Ζνα πρόβλθμα που εντοπίηεται ςτθν Ελλάδα είναι θ ζλλειψθ ςυνεργαςίασ ανάμεςα 

ςτα εμπλεκόμενα Υπουργεία. 

• Ρρζπει να παρκοφν ςοβαρά υπόψθ οι ανάγκεσ και απαιτιςεισ των επαγγελματιϊν 

που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι. 

• Οι υλοποίθςθ των προτεινόμενων ςυςτθμάτων ςυμβάλει ςτθν εξυγίανςθ τθσ 

Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 

• Να ενταχκοφν και άλλεσ δραςτθριότθτεσ (πζρα από τισ πολιτιςτικζσ) ςτο λιμάνι όπωσ 

π.χ. αγϊνεσ ταχφτθτασ 

Εκπρόςωποσ υλλόγου Ναυτικϊν Πρακτόρων 

• Θ πρόταςθ είναι ενδιαφζρουςα και καλό είναι να υλοποιθκεί. 

• Το λιμάνι πρζπει να γίνει πραγματικι Ρφλθ τθσ πόλθσ. 

• Απαιτείται διαςφνδεςθ όλων των δραςτθριοτιτων του λιμανιοφ. 

• Υπάρχει πρόβλθμα ςτισ διαδικαςίεσ ειςαγωγϊν/εξαγωγϊν. 
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• Μακάρι οι προτεινόμενεσ λφςεισ να μθ μείνουν ςτο ςτάδιο των εξαγγελιϊν αλλά να 

προχωριςει θ υλοποίθςι τουσ. 

Πρόεδροσ υλλόγου Εκτελωνιςτϊν 

• Υπάρχει ζλλειψθ υποςτιριξθσ από τθν πολιτεία. 

• Ανάγκθ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ ενόσ ςυςτιματοσ X-Ray για τον ζλεγχο του 

περιεχομζνου των εμπορευματοκιβωτίων. 

• Υπάρχει μείωςθ του αρικμοφ των ειςερχόμενων εμπορευματοκιβωτίων το 2007 κάτι 

που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν παγκόςμια τάςθ για αφξθςθ των διακινοφμενων 

φορτίων. 

• Υπάρχει εγκατάλειψθ τθσ Β. Ελλάδοσ κακϊσ οι υποδομζσ δεν εκςυγχρονίηονται. 

• Ζχει αρχίςει θ λειτουργία του Ολοκλθρωμζνου Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Στακμοφ 

Εμπορευματοκιβωτίων. 

Διευκυντισ του Μουςείου Κινθματογράφου 

• Συνθκιςμζνο φαινόμενο θ παραχϊρθςθ μζρουσ των υποδομϊν των λιμανιϊν για 

πολιτιςτικι χριςθ. 

• Στο λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ οι πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτζσ ςχετίηονται με τθν 

φπαρξθ των μουςείων, των προβολϊν του Διεκνοφσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου 

Θεςςαλονίκθσ και διαφόρων εκδθλϊςεων. 

• Ρρζπει να λθφκεί μζριμνα για τθν υποςτιριξθ των πολιτιςτικϊν φορζων του λιμανιοφ. 

• Το Μουςείο Κινθματογράφου ολοκλθρϊνει τθν ανακαίνιςθ. 

• Ανάγκθ ανανζωςθσ των ςυμφωνθτικϊν μακροπρόκεςμθσ λειτουργίασ. 

Διευκφντρια του Κρατικοφ Μουςείου φγχρονθσ Σζχνθσ 

• Θ λειτουργία των τριϊν μουςείων αποτελεί πλεονζκτθμα για το λιμάνι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ. 

• Το ΚΜΣΤ ζχει υλοποιιςει πλικοσ διαδικτυακϊν εφαρμογϊν και ζχει πλοφςια 

παρουςία ςτο διαδίκτυο μζςα από τθν ιςτοςελίδα που λειτουργεί και τθν παρουςία 

του ςτο site κοινωνικισ δικτφωςθσ MySpace. 

• Θ μεγάλθ επιςκεψιμότθτα των ιςτοςελίδων του Μουςείου αποτελεί πλεονζκτθμα και 

για τον Οργανιςμό Λιμζνοσ κακϊσ μπορεί να υπάρχει ςφνδεςθ με τον ιςτότοπο του 

λιμανιοφ. 

• Το ΚΜΣΤ ζχει μεγάλθ τεχνογνωςία ςτθν ψθφιοποίθςθ ςυλλογϊν. 

• Ρεραιτζρω αξιοποίθςθ των αποκθκϊν του λιμανιοφ με τθ φιλοξενία πολιτιςτικϊν 

δράςεων. 

• Ανάγκθ για ενθμζρωςθ των ταξιδιωτϊν ςτον Επιβατικό Στακμό για τισ εκδθλϊςεισ ςτο 

λιμάνι. 

• Κακϊσ οι «κόςμοι» του λιμανιοφ δεν ζχουν ενωκεί είναι απαραίτθτθ θ όςμωςθ των 

πολιτιςτικϊν φορζων με τουσ υπόλοιπουσ φορείσ του λιμανιοφ. 
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Διευκφντρια του Κζντρου φγχρονθσ Σζχνθσ του Κρατικοφ Μουςείου φγχρονθσ Σζχνθσ 

• Υπάρχει μεγάλθ τεχνογνωςία ςτθν ψθφιοποίθςθ πολιτιςτικϊν ςυλλογϊν κακϊσ ζχουν 

ψθφιοποιθκεί 28.000 αντικείμενα. 

• Απαραίτθτθ θ καταγραφι των υποδομϊν και των αναγκϊν των πολιτιςτικϊν φορζων 

του λιμανιοφ. 

• Θ ενςωμάτωςθ του λιμανιοφ ςτθν πόλθ είναι απαραίτθτθ και κα επιτευχκεί με τθν 

δθμιουργία πολυλειτουργιϊν. 

Συμπεράςματα 

Πλοι οι ςυμμετζχοντεσ βρικαν τθν προςπάκεια του ΥΡΑΝ για τθ δθμιουργία τθσ Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ κετικι, ενϊ επιςιμαναν ιδιαίτερα τθν ανάγκθ ανάπτυξθσ εφαρμογϊν που κα 

εξαςφαλίηουν τθν όςμωςθ ανάμεςα ςε όλουσ τουσ φορείσ που δραςτθριοποιοφνται ςτο 

λιμάνι. Θ φπαρξθ ενόσ ευρυηωνικοφ δικτφου κορμοφ είναι απαραίτθτθ για τθν λειτουργία των 

ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. Ρρζπει να εξαςφαλιςτεί θ διαςφνδεςθ των πλθροφοριακϊν 

ςυςτθμάτων που λειτουργοφν ςτο λιμάνι ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ θλεκτρονικι διακίνθςθ 

πλθροφοριϊν ανάμεςα ςτα εμπλεκόμενα μζρθ. 

Ο Υφυπουργόσ Ανάπτυξθσ επιςιμανε τον κεντρικό ρόλο του ΥΡΑΝ ςε κζματα που ςχετίηονται 

με τθν Ζρευνα & Ανάπτυξθ, τθν ανταγωνιςτικότθτασ των ΜΜΕ, τθ βιομθχανία, το εμπορείου 

και τθν ενζργεια.  

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Ο.Λ.Θ Α.Ε. κ. Ιωάννθσ Τςάρασ ςυνόψιςε τισ προτεινόμενεσ 

ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε τζςςερεισ γενικζσ κατθγορίεσ: 

1. Σχετικζσ με τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτθ διακίνθςθ 

εμπορευματοκιβωτίων και ςυμβατικοφ φορτίου. 

2. Σχετικζσ με τουσ επιβάτεσ που διακινοφνται από τον επιβατικό ςτακμό 

"Μακεδονία". 

3. Σχετικζσ με τθν αςφάλεια του λιμανιοφ. 

4. Σχετικζσ με τθν προβολι των πολιτιςτικϊν φορζων του λιμανιοφ. 

Ο Ρρόεδροσ του ΔΣ τθσ ΟΛΘ Α.Ε. κ. Λάηαροσ Καναβοφρασ: 

 διαπίςτωςε τθν πλιρθ αποδοχι του ζργου από το ςφνολο των φορζων που 

παραβρζκθκαν ςτθ ςυνάντθςθ, 

 επιςιμανε το γεγονόσ ότι αυτι θ ςυνάντθςθ ζδωςε τθ δυνατότθτα ςε όλουσ τουσ 

φορείσ να κάνουν μια πρϊτθ τοποκζτθςθ πάνω ςτο κζμα, απαιτοφνται δε επιπλζον 

ςυναντιςεισ για τθν εξειδίκευςθ των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν και 

 επιςιμανε τθν ανάγκθ υλοποίθςθσ «οριηόντιων» εφαρμογϊν που κα εξαςφαλίηουν 

τθν επικοινωνία ανάμεςα ςτουσ φορείσ, οι οποίοι ζχουν ιδθ υλοποιιςει «κάκετεσ» 

εφαρμογζσ εντόσ των επιχειριςεϊν τουσ. 
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Βαςικό ςκεπτικό τθσ ςυνάντθςθσ υπιρξε θ διαπίςτωςθ τθσ ανάγκθσ χαρτογράφθςθσ των 

αναγκϊν και εφαρμογϊν, θ περαιτζρω μελζτθ εφαρμογϊν ςε άλλα λιμάνια, πριν από τθν 

τελικι πρόταςθ για τισ εφαρμογζσ που κα επιλεγοφν. 

 

 



73 
 

3.3 Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ επιχειρηματικότητασ ςτην περιοχή Λιμένοσ 

Θεςςαλονίκησ: Πρόταςη 

Με βάςθ τα χαρακτθριςτικά του λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ, τθν επιςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ 

και τθ διαβοφλευςθ με φορείσ του λιμζνοσ προτείνονται οι παρακάτω μελζτεσ για τθν 

ανάπτυξθ ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτθ νθςίδα αυτι. 

 

Υποέργα – Σύντομη περιγραφή 

1. Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ προσ τισ επιχειρήςεισ που δραςτηριοποιούνται ςτουσ 

τερματικούσ ςταθμούσ φορτοεκφόρτωςησ εμπορευματοκιβωτίων και 

ςυμβατικού φορτίου 

Ρεριλαμβάνονται υπθρεςίεσ που ανικουν ςτισ τζςςερεισ παρακάτω γενικζσ κατθγορίεσ: 

1. Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ τερματικϊν ςτακμϊν (Terminal Operating Systems). Με τον όρο 

«Terminal Operating System (TOS)» αναφερόμαςτε ςτο επιχειρθςιακό λογιςμικό που 

διαχειρίηεται οτιδιποτε ςχετίηεται με τισ λειτουργίεσ ενόσ τερματικοφ ςτακμοφ. To TOS 

ζχει τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ: 

1. Ραρακολουκεί και καταγράφει τθν κίνθςθ των πλοίων, των φορτίων, του εξοπλιςμοφ, 

των  ςιδθροτροχιϊν και των φορτθγϊν. 

2. Διαχειρίηεται τισ πφλεσ, τα αγκυροβόλια, τον κινθτό και ςτακερό εξοπλιςμό, τα 

μθχανιματα φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευματοκιβωτίων, τουσ εργάτεσ, το χϊρο 

ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν, και τισ ςιδθροτροχιζσ. 

3. Ραρζχει μια διεπαφι (Interface) με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των τελωνείων, των 

πρακτόρων μεταφορϊν, των μεταφορικϊν εταιριϊν, των ςιδθροδρόμων και των 

Οργανιςμϊν Διαχείριςθσ Λιμζνων. 

2. Πλθροφοριακά ςυςτιματα ςυνεργαςίασ κοινοτιτων των λιμζνων (Port Community 

Systems). Τα ςυςτιματα αυτά εξαςφαλίηουν τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία όλων των 

εμπλεκομζνων μελϊν (δθμόςιων και ιδιωτικϊν) που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι. 

3. υςτιματα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των πλοίων (Vessel Tracking Systems). Τα 

ςυςτιματα αυτά προςφζρουν πλιρθ διαφάνεια ςτισ κινιςεισ των εμπορικϊν πλοίων 

επιτρζποντασ τθν παρακολοφκθςθ των κζςεων των ςκαφϊν ςε πραγματικό χρόνο μζςω 

του web. 

4. Τπθρεςίεσ υνδυαςμζνθσ Μεταφοράσ Φορτίου. Θ ςυνδυαςμζνθ μεταφορά φορτίου 

(Intermodal Freight Transportation) αφορά ςτθν μεταφορά ενόσ φορτίου, εντόσ 

εμπορευματοκιβωτίου ι οχιματοσ, με τθ χριςθ πολλαπλϊν μεταφορικϊν μζςων 

(ςιδθροδρόμου, πλοίου, φορτθγοφ, κλπ.) χωρίσ να μεςολαβεί χειριςμόσ του φορτίου όταν 

αυτό αλλάηει μεταφορικό μζςο. Ρεριλαμβάνονται κυρίωσ: 1) τεχνολογίεσ που βελτιϊνουν 

τθν αςφάλεια πλεφςθσ των πλοίων ςε ζνα λιμζνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

προςζγγιςθσ ςτο λιμάνι, 2) τεχνολογίεσ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν (intelligent 
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transportation system (ITS)), και 3) τεχνολογίεσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικότερθ 

παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ (tracking) και ιχνθλαςία (tracing) των φορτίων κατά τθ 

μεταφορά τουσ από το λιμάνι ςτον παραλιπτθ. 

Εκτίμθςθ κόςτουσ αναλυτικισ μελζτθσ και τεκμθρίωςθσ λφςθσ: 200.000 Ευρϊ 

2. Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ προσ τουσ επιβάτεσ που διακινούνται από τον επιβατικό 

ςταθμό "Μακεδονία". 

Το υποζργο αφορά κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ πφλθσ (web portal) για παροχι πλθροφόρθςθσ 

και υπθρεςιϊν διαμζςου του διαδικτφου.  Θ πφλθ: 

 Θα παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων, τισ αφίξεισ και 

αναχωριςεισ, τθ κζςθ του επιβατικοφ ςτακμοφ, τουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ, τισ 

δυνατότθτεσ παρκινγκ, κλπ.  

 Θα περιλαμβάνει ζναν θλεκτρονικό οδθγό τθσ Θεςςαλονίκθσ προκειμζνου οι 

επιςκζπτεσ να μποροφν να προγραμματίςουν καλφτερα τθν επίςκεψι τουσ ςτθν πόλθ. 

 Θα δίνει ςτουσ επιςκζπτεσ τθ δυνατότθτα για θλεκτρονικι αγορά ειςιτθρίων. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 200.000 Ευρϊ 

 

3. Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ για την αςφάλεια του λιμανιού 

Το υποζργο αφορά ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ και ψθφιακϊν εφαρμογϊν με 

ςτόχο τθν αςφάλεια: 

 Των χϊρων του λιμανιοφ 

 Του επιβατικοφ κοινοφ 

 Των εμπορευματοκιβωτίων και των ςυμβατικϊν φορτίων 

Ρεριλαμβάνονται κάμερεσ αςφαλείασ, ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ εξουςιοδοτθμζνθσ 

πρόςβαςθσ, ςυςτιματα RFID, κλπ. με ςτόχο τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ των χϊρων του 

λιμανιοφ και τθν προςταςία από μθ επικυμθτι ειςβολι τόςο του προςωπικοφ που εργάηεται 

ςτο λιμάνι όςο και των επιβατϊν και φορτίων που διακινοφνται. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 500.000 Ευρϊ 

4. Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ για την προβολή πολιτιςτικών δραςτηριοτήτων 

Το υποζργο αφορά ςτθν προβολι του πολιτιςτικοφ ρόλου που διαδραματίηει το λιμάνι μζςω 

των πολιτιςτικϊν φορζων που φιλοξενοφνται ςε αυτό αλλά και των εκδθλϊςεων που 

πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ του. Θ προβολι εξαςφαλίηεται με δφο τρόπουσ: 

 Μζςω του διαδικτφου με τθν καταςκευι μιασ πφλθσ (web portal) όπου κα 

παρουςιάηονται οι πολιτιςτικοί φορείσ του λιμανιοφ, οι δραςτθριότθτζσ τουσ, και οι 
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εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο λιμάνι. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα κράτθςθσ 

κζςεων και αγοράσ ειςιτθρίων, μετάδοςθσ των εκδθλϊςεων μζςω του διαδικτφου, 

και καταχϊρθςθσ ςτο αρχείο οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

 Με τθν εγκατάςταςθ interactive kiosks που κα βρίςκονται ςε επιλεγμζνα ςθμεία του 

λιμανιοφ. Τα κιόςκια αυτά κα εξαςφαλίηουν πρόςβαςθ όχι μόνο ςτο υλικό τθσ 

παραπάνω πφλθσ αλλά και ςτο διαδίκτυο. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 200.000 Ευρϊ 
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Κεφάλαιο 4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα 

«Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ» 

 

4.1. Σο Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ  

Θ νθςίδα του εμπορικοφ – ιςτορικοφ κζντρου τθσ Θεςςαλονίκθσ καταλαμβάνει μια περιοχι 

που οριοκετείται αδρά, από τον πρϊτο προβλιτα του λιμανιοφ, τθν περιοχι των Δικαςτθρίων 

και τθν πλατεία Δθμοκρατίασ (πρϊθν Βαρδαρίου) ςτα δυτικά, τθ κάλαςςα και το καλάςςιο 

μζτωπο τθσ πόλθσ ςτα νότια, τουσ χϊρουσ τθσ Διεκνοφσ Ζκκεςθσ Θεςςαλονίκθσ και το 

Ρανεπιςτθμιακό campus ςτα ανατολικά και τθν οδό Καςάνδρου και τισ παρυφζσ τθσ Άνω 

Ρόλθσ ςτα βόρεια.  

Θ περιοχι αυτι, που ςυνιςτά και τθν περιοχι του ιςτορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ, αποτελεί τον 

πυκνό εμπορικό πυρινα τθσ πόλθσ. Θ πιο πυκνι εμπορικι δραςτθριότθτα αναπτφςςεται 

ςιμερα κυρίωσ νότια τθσ Εγνατίασ οδοφ με μεγαλφτερουσ τουσ εμπορικοφσ άξονεσ τθσ 

Εγνατίασ,  Τςιμιςκι και Μθτροπόλεωσ.  

 

Η νηςίδα του εμπορικοφ ιςτορικοφ κζντρου Θεςςαλονίκησ (αεροφωτογραφία google earth)  
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Το κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι μια πολφ πυκνι αςτικι περιοχι με πολλζσ λειτουργικζσ 

χριςεισ εκτόσ από τθν εμπορικι. Το κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ εξακολουκεί να διατθρεί τθ 

χριςθ τθσ κατοικίασ ςε υψθλότερα ποςοςτά ςε ςχζςθ με άλλα ιςτορικά κζντρα πόλεων 

άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν αλλά και ςυγκριτικά και με το κζντρο τθσ Ακινασ, παρά το γεγονόσ 

ότι τα ποςοςτά αυτά ζχουν μια φκίνουςα τάςθ τα τελευταία χρόνια.  

Ανάςεσ ςτθν πυκνότθτα δόμθςθσ του κζντρου αποτελοφν τα μεγάλα και ςθμαντικά μνθμεία 

τθσ πόλθσ με τον περιβάλλοντα χϊρο τουσ, τα οποία αποτυπϊνουν τθ μεγάλθ και πολφ-

πολιτιςμικι ιςτορικι τθσ ςυνζχεια, οι μεγάλοι αρχαιολογικοί χϊροι (ανάκτορα Γαλζριου και 

ωμαϊκι Αγορά), ο δθμόςιοσ αςτικόσ άξονασ τθσ οδοφ Αριςτοτζλουσ και το ςπουδαίο φυςικό 

όριο τθσ πόλθσ με τθ κάλαςςα και το εκτενζσ καλάςςιο αςτικό τθσ μζτωπο.  

 

 

Το κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ και τα ςθμαντικότερα μνθμεία του. (Φωτό: Χριςτοσ Βλάχοσ, 

πθγι www.wikipedia.org) 

1. Λευκόσ Ρφργοσ  
2. Ρλατεία Αριςτοτζλουσ  
3. Επιβατικό Λιμάνι  
4. ωμαϊκι Αγορά 
5. Επταπφργιο (Ακρόπολθ)  
6. οτόντα  
7. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο  
8. Διεκνισ Ζκκεςθ 
9. Καυταντηόγλειο Στάδιο  
10. Αρχαιολογικό και Βυηαντινό Μουςείο (και νζο Δθμαρχιακό Μζγαρο)  

 

 

http://www.wikipedia.org/
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Το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ εξακολουκεί να αποτελεί ζνα ελκυςτικό μζροσ αγορϊν και 

αναψυχισ για το ςφνολο τθσ πόλθσ παρά τα αυξανόμενα προβλιματα και τισ πιζςεισ του 

ανταγωνιςμοφ από τθν ραγδαία ανάπτυξθ των κλειςτϊν εμπορικϊν κζντρων ςτα ανατολικά 

τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θ ελκυςτικότθτα του εμπορικοφ κζντρου τθσ πόλθσ φκίνει από το ςυνεχϊσ 

αυξανόμενο πρόβλθμα τθσ κυκλοφορίασ και κυρίωσ τθσ ςτάκμευςθσ των αυτοκινιτων και 

από τθν παντελι απουςία ςτρατθγικϊν αποφάςεων για τον τρόπο πρόςβαςθσ και 

κινθτικότθτασ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ ςε ςχζςθ με το Ι.Χ. αυτοκίνθτο. Θ πυκνότθτα τθσ 

δόμθςθσ, θ απουςία ανοικτϊν δθμόςιων χϊρων – πλατειϊν αλλά και το μικρότερο διεκνϊσ 

δίκτυο πεηοδρόμων πολλαπλαςιάηουν το πρόβλθμα.  
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4.2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςε κζντρα πόλεων: Βιβλιογραφικι διερεφνθςθ  

Τα κζντρα των πόλεων αποτελοφν ςφνκετουσ τόπουσ με ποικίλεσ και διαφορετικζσ χριςεισ. 

Εκτόσ από τθν κατεξοχιν κυρίαρχθ δραςτθριότθτά τουσ που είναι το εμπόριο και οι 

υπθρεςίεσ, τα κζντρα, αποτελϊντασ τθ λειτουργικι καρδιά, των πόλεων, είναι τόποι υψθλισ 

λειτουργικισ πυκνότθτασ. Επιπλζον, τα κζντρα των πόλεων – κυρίωσ των ευρωπαϊκϊν 

αποτελοφν το ςυνεκτικό και ιςτορικό τουσ πυρινα ςυγκεντρϊνοντασ ιςτορικά κτίρια, μνθμεία 

και αρχαιολογικοφσ χϊρουσ. Τα περιςςότερα ευρωπαϊκά αςτικά κζντρα αποτελοφν ολόκλθρα 

ανοικτά μουςεία που ςυγκεντρϊνουν πλικοσ επιςκεπτϊν και τουριςτϊν.  

Με αυτι τθν υψθλι πυκνότθτα χριςεων και λειτουργιϊν φυςικό είναι τα κζντρα των πόλεων 

να απευκφνονται ςε πολλοφσ και διαφορετικοφσ χριςτεσ: κάτοικοι του ίδιου του κζντρου και 

επιςκζπτεσ, τουρίςτεσ από εξωτερικό ι άλλεσ πόλεισ, επιςκζπτεσ που προςεγγίηουν το κζντρο 

πόλεισ για αγορά ι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ.  

Μια βιβλιογραφικι διερεφνθςθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν ςε κζντρα πόλεων κα πρζπει να 

αναπτυχκεί και να καλφψει όλεσ τισ εφαρμογζσ που απευκφνονται ςτισ παραπάνω ομάδεσ 

χρθςτϊν. Ραρά τθν ζμφαςθ ςτισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ επιχειρθματικότθτασ θ παρακάτω 

ζρευνα κα καλφψει και μια ςειρά άλλων υποςτθρικτικϊν ι παράλλθλων υπθρεςιϊν. Σε αυτό 

το πλαίςιο μποροφμε να ομαδοποιιςουμε τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ που εμφανίηονται ςτα 

διεκνι παραδείγματα ςτα παρακάτω:  

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ κζντρου πόλθσ  

 

1 

Υπηρεςίεσ ψηφιακήσ επιχειρηματικότητασ  

εφαρμογζσ ψθφιακϊν εμπορικϊν κζντρων 

εφαρμογζσ αναηιτθςθσ επαγγελματιϊν 

εφαρμογζσ επιλογισ κζςθσ εγκατάςταςθσ (με χριςθ GIS) 

2 Υπηρεςίεσ προβολήσ και τουριςμοφ  

εφαρμογζσ εικονικισ περιιγθςθσ  

 

3 

Υπηρεςίεσ πληροφόρηςησ και ενημέρωςησ  

πλθροφόρθςθ για εκδθλϊςεισ, χϊρουσ ενδιαφζροντοσ,  

ενθμζρωςθ για άλλα ςτοιχεία (καιρόσ, οδικι κίνθςθ, επίπεδα ατμοςφαιρικισ 

ρφπανςθσ κλπ) 

 

4 

Υπηρεςίεσ εξυπηρέτηςησ πρόςβαςησ και  μετακίνηςησ  

Εφαρμογζσ transportation flows και e-traffic  

Εφαρμογζσ για κρατιςεισ και πλθρωμζσ κζςεων ςτάκμευςθσ  
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Ραρακάτω παρουςιάηεται και αναλφεται μια ςειρά από περιπτϊςεισ διαδικτυακϊν τόπων 

πόλεων οι οποίεσ  παρζχουν τθν εφαρμογι των παραπάνω ομάδων υπθρεςιϊν.   

 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΧΗΥΙΑΚΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

Τα ψθφιακά εμπορικά κζντρα (e-marketplaces) αποτελοφν τθ ςφγχρονθ τάςθ ςτο χϊρο του 

θλεκτρονικοφ εμπορίου και αφοροφν ςτθ δθμιουργία διαδραςτικϊν εμπορικϊν κοινοτιτων 

ςτο διαδίκτυο, οι οποίεσ ςυνδζουν άμεςα τουσ πελάτεσ με τουσ προμθκευτζσ τουσ, 

επιτρζποντασ τουσ να ενθμερϊνονται για τισ τιμζσ των προϊόντων και να πραγματοποιοφν 

θλεκτρονικζσ αγορζσ. 

Θ λογικι λειτουργίασ τουσ είναι εξαιρετικά απλι και βαςίηεται ςτθ δθμιουργία μιασ 

θλεκτρονικισ πλατφόρμασ όπου ςυνευρίςκονται προμθκευτζσ και αγοραςτζσ. Μζςω τθσ 

πλατφόρμασ αυτισ διενεργοφνται αγοραπωλθςίεσ ειδϊν ι υπθρεςιϊν. Οι προμθκευτζσ 

δθμοςιεφουν θλεκτρονικοφσ καταλόγουσ για προϊόντα, υπθρεςίεσ και πλθροφορίεσ. Οι 

αγοραςτζσ αναηθτοφν, ςυγκρίνουν, διαπραγματεφονται και επιλζγουν προϊόντα/υπθρεςίεσ ςε 

πραγματικό χρόνο. Πλεσ οι ςυναλλαγζσ διεξάγονται ςε αςφαλζσ περιβάλλον 

Σε ζνα ψθφιακό εμπορικό κζντρο υπάρχουν τρία εμπλεκόμενα μζρθ: οι αγοραςτζσ, οι 

προμθκευτζσ και ο φορζασ που ζχει δθμιουργιςει το πλθροφοριακό ςφςτθμα και είναι 

υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία του κζντρου: 

 Ο Αγοραςτισ αναηθτά ευκαιρίεσ αγοράσ ι προμθκεφεται υπθρεςίεσ και προϊόντα. Ο 

Αγοραςτισ μπορεί να δει και να επεξεργαςτεί καταλόγουσ προϊόντων από διάφορουσ 

προμθκευτζσ, να προςκζςει προϊόντα και υπθρεςίεσ ςε αιτιςεισ αγοράσ και να τισ 

αποςτείλει ςτον προμθκευτι. Ο Αγοραςτισ μπορεί επίςθσ να ηθτιςει προςφορζσ για 

ςυγκεκριμζνα προϊόντα και υπθρεςίεσ απευκείασ από ςυγκεκριμζνουσ προμθκευτζσ ι 

επιλεγμζνεσ ομάδεσ προμθκευτϊν. 

 Ο Ρρομθκευτισ παρζχει προϊόντα και υπθρεςίεσ, εκπλθρϊνοντασ ζτςι ανάγκεσ των 

ςυμμετεχόντων αγοραςτϊν. Ο Ρρομθκευτισ φροντίηει να παρζχει και να ενθμερϊνει ςε 

ςυνεχι βάςθ, ςτοιχεία και πλθροφορίεσ για τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ του ςτον 

κατάλογο τθσ αγοράσ, όπου οι αγοραςτζσ ζχουν πρόςβαςθ. Επίςθσ, ανταποκρίνεται ςτισ 

αιτιςεισ αγοράσ ετοιμάηοντασ και αποςτζλλοντασ τα ανάλογα προϊόντα που ηθτοφν οι 

αγοραςτζσ και παράλλθλα, απαντά ςτισ αιτιςεισ προςφοράσ των αγοραςτϊν, παρζχοντασ 

τιμζσ για τα ηθτοφμενα προϊόντα ι υπθρεςίεσ. 

 Θ φορζασ λειτουργίασ αποκλειςτικά και μόνο διοργανϊνει τθν θλεκτρονικι αγορά και δεν 

είναι εντολοδόχοσ του πελάτθ, δεν λαμβάνει μζροσ ςε εμπορικζσ επικοινωνίεσ και 

διαπραγματεφςεισ του πελάτθ με τουσ ςυναλλαςςόμενοφσ του ςτο ςφςτθμα οφτε ενεργεί 
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ςτισ ςυναλλαγζσ μεταξφ τουσ για λογαριαςμό κανενόσ εξ αυτϊν οφτε με οποιοδιποτε 

τρόπο αναμειγνφεται ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ. 

Ραρά τθν φπαρξθ των παραπάνω διακριτϊν ρόλων, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ οι ςυμμετζχοντεσ 

ςτισ διαδικαςίεσ ενόσ ψθφιακοφ εμπορικοφ κζντρου μποροφν να υποδφονται περιςςότερουσ 

από ζναν ρόλουσ. Για παράδειγμα, ο προμθκευτισ κάποιων ειδϊν μπορεί να γίνει αγοραςτισ 

κάποιων άλλων και το αντίςτροφο, ο δθμιουργόσ τθσ πλατφόρμασ μπορεί να λειτουργιςει και 

ωσ προμθκευτισ ι αγοραςτισ ειδϊν/υπθρεςιϊν. Επίςθσ, κάποιοσ/οι από τουσ προμθκευτζσ ι 

τουσ αγοραςτζσ μπορεί να είναι οι ίδιοι δθμιουργοί τθσ πλατφόρμασ ςε μία προςπάκεια να 

αυτοματοποιιςουν τθν εφοδιαςτικι αλυςίδα τουσ.  

Τα ψθφιακά εμπορικά κζντρα προςφζρουν πολλά πλεονεκτιματα ςτισ επιχειριςεισ που 

ςυμμετζχουν ς’ αυτά. Τα κυριότερα είναι: 

 Σθμαντικά μικρότερο κόςτοσ ςυγκριτικά με αυτό που απαιτείται για τθ δθμιουργία και 

λειτουργία ενόσ μεμονωμζνου θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ. Το κόςτοσ επιμερίηεται ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ. 

 Ραρζχεται θ δυνατότθτα εξοικείωςθσ με το θλεκτρονικό εμπόριο. Θ επιχείρθςθ μπορεί 

αρχικά να διακζτει μικρό αρικμό προϊόντων ςτο εμπορικό κζντρο με ςκοπό να εμπεδϊςει 

τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται με τισ θλεκτρονικζσ αγορζσ (π.χ. αγορζσ με πιςτωτικι 

κάρτα, αποςτολζσ των προϊόντων ταχυδρομικά, εκκακάριςθ των ςυναλλαγϊν, 

θλεκτρονικι προϊκθςθ των προϊόντων, κλπ.) 

 Δωρεάν προβολι. Ο φορζασ που λειτουργεί το εμπορικό κζντρο προςπακεί να 

προςελκφςει όςον το δυνατόν μεγαλφτερο αρικμό επιςκεπτϊν, κακϊσ θ αμοιβι του, τισ 

περιςςότερεσ φορζσ, είναι ποςοςτό επί των πωλιςεων κάκε μεμονωμζνου 

καταςτιματοσ. Επιπλζον θ επιτυχία του κζντρου οδθγεί νζεσ επιχειριςεισ ςε αυτό. 

 Ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικϊν ςυνεργαςιϊν. Θ θλεκτρονικι αγορά αποτελεί ζναν 

εικονικό χϊρο ςυγκζντρωςθσ επιχειριςεων, ο οποίοσ προωκεί το ςυνεργατικό εμπόριο. 

Μια επιχείρθςθ μπορεί να κάνει ςυναλλαγζσ με επιχειριςεισ τισ οποίεσ δε γνϊριηε και να 

ειςζλκει ςε αγορζσ τισ οποίεσ διαφορετικά δε κα μποροφςε να ανοίξει. 

 Καλφτερθ οργάνωςθ τθσ επιχείρθςθσ μζςα από τθν αυτοματοποίθςθ ςτθ διαχείριςθ τθσ 

εφοδιαςτικισ αλυςίδασ. Οι αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τυποποίθςθσ των διαδικαςιϊν που ζχει 

το θλεκτρονικό εμπόριο, προκειμζνου οι παραγγελίεσ να εκτελοφνται γριγορα και με 

μικρό κόςτοσ, αναγκάηουν τισ επιχειριςεισ να ειςαγάγουν ςτθ λειτουργία τουσ 

ολοκλθρωμζνα πλθροφοριακά ςυςτιματα τα οποία διαςυνδζονται με αυτά του 

ψθφιακοφ εμπορικοφ κζντρου. Φυςικά οι αλλαγζσ αυτζσ ωφελοφν τθν επιχείρθςθ και ςτισ 

εκτόσ του κζντρου ςυναλλαγζσ τθσ.  μζςω των θλεκτρονικϊν αγορϊν ζρχεται, κυρίωσ, 

μζςω τθσ ενοποίθςθσ των θλεκτρονικϊν αγορϊν με τα πλθροφορικά ςυςτιματα τθσ 

επιχείρθςθσ.  
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 Οφζλθ ςτθν αφορά πρϊτων υλϊν από τουσ υπόλοιπουσ προμθκευτζσ αξιοποιϊντασ τα 

πλεονεκτιματα που προςφζρει το κζντρο ςτουσ αγοραςτζσ. Επειδι υπάρχουν πολλαπλοί 

προμθκευτζσ και θ διαδικαςία είναι τυποποιθμζνθ, ο πελάτθσ μπορεί να 

διαπραγματευτεί μία ςυναλλαγι ταυτόχρονα με πολλοφσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ, 

επιλζγοντασ τθν πλζον ςυμφζρουςα λφςθ με βάςθ τισ δικζσ του παραμζτρουσ 

αξιολόγθςθσ (κόςτοσ, χόνοσ παράδοςθσ, ποιότθτα, κ.λπ.). 

 

Ψθφιακά εμπορικά κζντρα 

Στα ψθφιακά εμπορικά κζντρα διακρίνουμε δφο επιχειρθματικά μοντζλα λειτουργίασ: 

1. Το κλαςικό μοντζλο των θλεκτρονικϊν αγορϊν όπου οι προμθκευτζσ προςφζρουν 

θλεκτρονικά τα προϊόντα τουσ και οι αγοραςτζσ τισ αιτιςεισ τουσ για προϊόντα και τισ 

προτιμιςεισ τουσ από τα διατικζμενα είδθ.  

2. Το μοντζλο των δθμοπραςιϊν, όπου είτε μία εταιρία προςφζρει ζνα προϊόν και οι 

αγοραςτζσ ανταγωνίηονται για τθ μεγαλφτερθ προςφορά, είτε ηθτά να τθσ παραςχεκεί 

ζνα προϊόν ςτθν καλφτερθ δυνατι τιμι και οι προμθκευτζσ ανταγωνίηονται μεταξφ τουσ 

για τθ μεγαλφτερθ ζκπτωςθ. 

Ανάλογα με είδοσ των ςυμμετεχόντων επιχειριςεων ζνα ψθφιακό εμπορικό κζντρο 

χαρακτθρίηεται οριηόντιο (οι επιχειριςεισ ανικουν ςε διάφορουσ επιχειρθματικοφσ κλάδουσ) 

ι κάκετο (οι επιχειριςεισ ανικουν ςε ζναν επιχειρθματικό κλάδο π.χ. ζπιπλα, βιβλία, κλπ.). 

Οι δθμοτικζσ αρχζσ δθμιουργοφν ψθφιακά εμπορικά κζντρα ςε επίπεδο πόλεων για τρεισ 

κυρίωσ λόγουσ: 

 Για να τονϊςουν τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν περιοχι, προςφζροντασ ςτισ επιχειριςεισ, 

δωρεάν ι με μικρό κόςτοσ, ζνα ακόμα κανάλι διάκεςθσ των προϊόντων τουσ. Το κανάλι 

αυτό τουσ βοθκάει να διοχετεφςουν τα προϊόντα τουσ πζραν των γεωγραφικϊν ορίων τθσ 

πόλθσ. Ραράλλθλα οι επιχειριςεισ κάνουν ζνα βιμα ςτθν ψθφιακι οικονομία. 

 Για να προςφζρουν ζνα επιπλζον κίνθτρο ςτισ επιχειριςεισ προκειμζνου να 

μετεγκαταςτακοφν ςτθν περιοχι, κακϊσ θ μετεγκατάςταςι τουσ κα ζχει ςαν αποτζλεςμα 

και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο εμπορικό κζντρο. 

 Για να διευκολφνουν τουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ ςτθν πραγματοποίθςθ των αγορϊν τουσ 

χωρίσ να απαιτείται θ μετακίνθςι τουσ ςτα επιμζρουσ καταςτιματα. Με τον τρόπο αυτό 

επίςθσ αποςυμφορείται θ αγορά τθσ πόλθσ.  
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Πάρμα on-line shop, Ιταλία (www.inparma.it) 

 

Ο δικτυακόσ τόποσ τθσ Ράρμα ζχει χρθματοδοτθκεί από το εμπορικό επιμελθτιριο τθσ πόλθσ. 

Απευκφνεται κυρίωσ ςτο κοινό τθσ πόλθσ με ςκοπό να του παρουςιάςει τισ εμπορικζσ 

επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να απευκυνκεί για τθν κάλυψθ των καταναλωτικϊν αναγκϊν 

του αλλά και ςε ζνα παγκόςμιο κοινό που μζςω του διαδικτφου κα ικελε να αγοράςει 

οριςμζνα από τα διάςθμα προϊόντα τθσ πόλθσ, όπωσ το ονομαςίασ προζλευςθσ ανϊτερθσ 

ποιότθτασ προςιοφτο ι τθν παρμεηάνα τθσ. 

   

Τμιμα του δικτυακοφ χϊρου ςχετίηεται με εμπορικά κζματα και τθν προβολι των μελϊν του 

επιμελθτθρίου. Θ πρϊτθ επιλογι, Store Showcases, δίνει ςτον χριςτθ τθν δυνατότθτα για μία 

http://www.inparma.it/
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«εικονικι βόλτα ςτισ βιτρίνεσ». Ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει τι βιτρίνεσ κα δει επιλζγοντασ το 

είδοσ τθσ επιχείρθςθσ που τον ενδιαφζρει (π.χ. γυναικεία μόδα), ι ςυγκεκριμζνο είδοσ που 

κα ικελε να αγοράςει (π.χ. πλεκτό). Επίςθσ υπάρχει θ δυνατότθτα ο χριςτθσ να επιλζξει να 

δει όλα τα καταςτιματα ενόσ δρόμου ι μίασ ολόκλθρθσ περιοχισ. Από τθν λίςτα που κα 

εμφανιςτεί ο χριςτθσ επιλζγει ζνα κατάςτθμα και ςτθν οκόνθ εμφανίηεται μία γραφιςτικι 

ςφνκεςθ που βαςίηεται ςε μια φωτογραφία του μαγαηιοφ και περιζχει επιπλζον ςτοιχεία 

όπωσ το όνομα και το λογότυπο του καταςτιματοσ, τα ςθμαντικότερα εμπορεφματα του 

διεφκυνςθ και τθλζφωνο επικοινωνίασ. 

   

Θ επιλογι Shopping On-line προςφζρει πρόςβαςθ ςε μία ςειρά από τοπικζσ επιχειριςεισ-

μζλθ του επιμελθτθρίου που ζχουν δθμιουργιςει θλεκτρονικά μαγαηιά ςτο διαδίκτυο και 

παρζχουν πωλιςεισ προϊόντων και προςφορά υπθρεςιϊν on-line.  
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Θ παραπάνω εικόνα παρουςιάηει ζνα on-line delicatessen που προςφζρει τθν δυνατότθτα 

ςτον χριςτθ να ενθμερωκεί για εκλεκτά τοπικά προϊόντα και ςτθν ςυνζχεια να τοποκετιςει 

όςα τον ενδιαφζρουν ςτο θλεκτρονικό καλάκι αγορϊν. 

Αντίςτοιχα ςτθν επιλογι Real Estate παρζχεται μία βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία ο χριςτθσ 

μπορεί να αναηθτιςεισ κάποιο ακίνθτο για αγορά ι ενοικίαςθ. Τθν ειςαγωγι των ςτοιχείων, 

που ζχουν τθν μορφι μικρϊν αγγελιϊν αναλαμβάνουν οι μεςίτεσ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν Ράρμα (μζλθ και αυτοί του εμπορικοφ επιμελθτθρίου). Αν ο χριςτθσ δεν εντοπίςει κάτι 

που να τον ενδιαφζρει μπορεί άμεςα να επικοινωνιςει με κάποιο από τα μεςιτικά γραφεία 

που προβάλλονται ςτον δικτυακό τόπο. 
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Bristol City, Μεγάλη Βρετανία (www.bristol-city.gov.uk) 

 

Θ πόλθ του Bristol ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία @UK PLC ζχουν αναπτφξει ζνα ψθφιακό 

εμπορικό κζντρο από το οποίο θ πόλθ προμθκεφεται προϊόντα και υπθρεςίεσ. Θ εταιρία @UK 

PLC ςυνεργάηεται με μεγάλουσ δθμόςιουσ φορείσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ παρζχοντασ 

οικονομικζσ λφςεισ θλεκτρονικοφ εμπορίου.  

Σε κάκε εταιρία που ςυμμετζχει ςτο εμπορικό κζντρο προςφζρονται μια ςειρά από υπθρεςίεσ 

όπωσ: Δθμιουργία και φιλοξενία εταιρικοφ διαδικτυακοφ τόπου, αςφάλεια, θλεκτρονικά 

τιμολόγια, βάςθ δεδομζνων πελατϊν, διαχείριςθ λογαριαςμϊν, πολλαπλά επίπεδα χρζωςθσ, 

δθμιουργία on-line καταλόγων, αναλυτικά ςτατιςτικά, παρακολοφκθςθ τθσ κίνθςθσ του 

διαδικτυακοφ χϊρου και του θλεκτρονικοφ καταςτιματοσ, εκπαίδευςθ. 

Ρρόκειται για ζνα ευζλικτο προϊόν που προςαρμόηεται ςτισ ανάγκεσ των επιχειριςεων είτε 

αυτζσ πουλάνε 1 προϊόν είτε περιςςότερα από 2000. Δεν απαιτείται τεχνικι γνϊςθ από τθν 

πλευρά των επιχειριςεων. Το θλεκτρονικό κατάςτθμα κάκε επιχείρθςθσ δεν εξυπθρετεί μόνο 

τθν πόλθ του Bristol αλλά και άλλεσ επιχειριςεισ, το κοινό, και άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ. Στισ 

παρακάτω οκόνεσ παρουςιάηονται οι κατθγορίεσ των επιχειριςεων, μια τυπικι ςελίδα με τα 

προϊόντα μιασ επιχείρθςθσ που είναι καταχωρθμζνα προσ πϊλθςθ on-line, οι φορείσ τθσ 

Μεγάλθσ Βρετανίασ που υποςτθρίηουν το ςφςτθμα, και τα επίπεδα χρζωςθσ με τισ παροχζσ 

τουσ. 

http://www.bristol-city.gov.uk/
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Πόλη Capri, Ιταλία (www.capri.net)  

Τμιμα του διαδικτυακοφ τόπου τθσ Ιταλικισ πόλθσ Capri αφορά ςτθν αγορά τθσ πόλθσ. 

Υπάρχει κατάλογοσ των καταςτθμάτων ανά κατθγορία ενϊ ςτθ ςυνζχεια κάκε κατάςτθμα 

παρουςιάηεται ςε ξεχωριςτι ςελίδα με ςφντομθ περιγραφι, ςτοιχεία επικοινωνίασ, 

φωτογραφία τθσ βιτρίνασ και φωτογραφίεσ προϊόντων. 

http://www.capri.net/
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Εφαρμογι αναηιτθςθσ επαγγελματιϊν 

Ρρόκειται για πολφ διαδεδομζνθ υπθρεςία που προςφζρεται από το ςφνολο των ψθφιακϊν 

πόλεων που εξετάςτθκαν ςτα πλαίςια αυτισ τθσ ζρευνασ. Συνικωσ, προςφζρεται ςε 

ςυνεργαςία με τουσ εμπορικοφσ ςυλλόγουσ και τα επιμελθτιρια των πόλεων. 

Θ υπθρεςία παρζχεται ςυνικωσ με τθ μορφι καταλόγου επιχειριςεων (business directory). 

Ροικίλουν τόςο οι δυνατότθτεσ αναηιτθςθσ ςτον κατάλογο των επιχειριςεων όςο και το 

πλικοσ των πλθροφοριϊν που παρζχεται για κάκε καταχωρθμζνθ επιχείρθςθ.  

Πςον αφορά ςτον τρόπο αναηιτθςθσ των επιχειριςεων ζχουμε: 

 Αναηιτθςθ ςε αλφαβθτικό ευρετιριο 

 Αναηιτθςθ με βάςθ κατθγορίεσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 Αναηιτθςθ με βάςθ γεωγραφικι περιοχι ι χάρτθ 

 Αναηιτθςθ με λζξεισ κλειδιά ςτα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ τισ επιχείρθςθσ 

Πςον αφορά ςτθν ποςότθτα των παρεχόμενων πλθροφοριϊν για κάκε επιχείρθςθ αυτι 

ποικίλει από απλι αναφορά των ςτοιχείων επικοινωνίασ μζχρι τθ φιλοξενία του διαδικτυακοφ 

τόπου τθσ επιχείρθςθσ ςτο ςχετικό διαδικτυακό χϊρο τθσ πόλθσ. 

Θ εφαρμογι αναηιτθςθσ επαγγελματιϊν ξεχωρίηει από αυτι του ψθφιακοφ εμπορικοφ 

κζντρου αφενόσ μεν γιατί δεν παρζχεται θ δυνατότθτα on-line αγορϊν, αφετζρου δε γιατί 

απευκφνεται ςε ζνα πολφ μεγαλφτερο εφροσ επιχειριςεων, πολλζσ από τισ οποίεσ δε 

ςυμμετζχουν ςτο εμπορικό κζντρο, κακϊσ τα προϊόντα και οι υπθρεςίεσ τουσ δεν μπορεί να 

διατεκοφν on-line (π.χ. γιατροί, μθχανικοί, διάφορθσ φφςεωσ ςυνεργεία, κλπ.). 

 

Tameside, Μεγάλη Βρετανία (http://www.tamesidebusiness.co.uk/) 

Θ πόλθ Tameside, ςτθ Βορειοδυτικι Αγγλία, ςε ςυνεργαςία με το Ρανεπιςτιμιο του 

Μάντςεςτερ ζχει δθμιουργιςει ζναν on-line κατάλογο επιχειριςεων. Οι επιςκζπτεσ ζχουν τθ 

δυνατότθτα αναηιτθςθσ ςτον κατάλογο, ενϊ οι επιχειριςεισ μποροφν να δθμιουργιςουν 

δωρεάν μικροφσ (λίγων ςελίδων) διαδικτυακοφσ τόπουσ και να δθμοςιεφςουν εκδθλϊςεισ, 

νζα, και κζςεισ εργαςίασ. Το ςφνολο των πλθροφοριϊν κάκε επιχείρθςθσ προςτίκεται και 

αλλάηει από τθν ίδια. Οι εγγεγραμμζνεσ επιχειριςεισ ζχουν επίςθσ ςτθ διάκεςι τουσ ζνα 

φόρουμ και on-line εργαλεία που υποςτθρίηουν τθ ςυνεργατικι εργαςία. 

http://www.tamesidebusiness.co.uk/
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Washington, DC, Η.Π.Α. (dc.gov) 

Στθν ψθφιακι πόλθ τθσ Ουάςιγκτον των Θνωμζνων Ρολιτειϊν θ εφαρμογι εφρεςθσ 

επαγγελματιϊν αποτελεί τμιμα του οδθγοφ τθσ πόλθσ. Ο οδθγόσ αυτόσ, απευκφνεται ςε 

κατοίκουσ, τουρίςτεσ, και επιχειριςεισ, βοθκϊντασ επίςθσ τουσ να βρουν πλθροφορίεσ 

ςχετικά ςθμεία ενδιαφζροντοσ, διαδρομζσ, τρόπουσ μετάβαςθσ από ζνα ςθμείο ςε ζνα άλλο, 

τθν αξία των ακινιτων, κλπ. Οι πλθροφορίεσ εμφανίηονται και ςε ζναν χάρτθ τθσ πόλθσ. 

Οι επαγγελματίεσ που είναι καταχωρθμζνοι ςτον οδθγό παρουςιάηονται με βάςθ τισ 

επαγγελματικζσ κατθγορίεσ ενϊ υπάρχει και δυνατότθτα αναηιτθςθσ. Εκτόσ από τισ ςχετικζσ 

πλθροφορίεσ παρουςιάηεται και θ κζςθ τουσ ςτο χάρτθ τθσ πόλθσ. Κακϊσ ο χάρτθσ 

υποςτθρίηεται από ζνα γεωγραφικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν, ο χριςτθσ, πζρα από τθ κζςθ τθσ 

επιχείρθςθσ, ζχει ςτθ διάκεςι του πλθροφορίεσ για τον τρόπο μετάβαςθσ εκεί. Επίςθσ μπορεί 

να δει άλλεσ επιχειριςεισ τισ περιοχισ, δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, αξιοκζατα, κλπ. Με λίγα λόγια 

μπορεί να προγραμματίςει πολφ καλά τθν επίςκεψι του ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι. 
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Βαρκελώνη, Ιςπανία (www.bcn.es/ipminfopime/en/) 

Ραρόμοιεσ με αυτζσ του οδθγοφ τθσ πόλθσ που προςφζρει θ ψθφιακι πόλθ τθσ Ουάςιγκτον 

είναι και θ δυνατότθτεσ τθσ υπθρεςίασ «Infopine» που προςφζρει θ ψθφιακι πόλθ τθσ 

Βαρκελϊνθσ. Με τθ μόνθ διαφορά ότι ςτθν υπθρεςία τθσ Βαρκελϊνθσ είναι καταχωρθμζνοσ 

πολφ μεγαλφτεροσ αρικμόσ επιχειριςεων και επαγγελματιϊν. Υπάρχει δυνατότθτα ςφνκετθσ 

αναηιτθςθσ ςτον κατάλογο κακϊσ και αναηιτθςθ με βάςθ γεωγραφικά κριτιρια (θ εφαρμογι 

είναι διαςυνδεμζνθ με το γεωγραφικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν τθσ πόλθσ). Οι παρακάτω 

ενδεικτικζσ οκόνεσ παρουςιάηουν το εφροσ των δυνατοτιτων τθσ υπθρεςίασ. 

http://(www.bcn.es/ipminfopime/en/
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Εφαρμογι γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ επιλογισ κζςθσ εγκατάςταςθσ 

Ρρόκειται για υπθρεςία που απευκφνεται ςτισ επιχειριςεισ που είτε είναι υπό ίδρυςθ, είτε 

ςκοπεφουν να μετακινθκοφν ςτθν πόλθ. Τουσ βοθκάει να διαλζξουν τθν κατάλλθλθ κζςθ 

όπου κα εγκαταςτιςουν τθν επιχείρθςι τουσ με βάςθ μια ςειρά παραμζτρουσ όπωσ κόςτοσ 

εγκατάςταςθσ, δυνατότθτα επιδότθςθσ, φορολογικοί ςυντελεςτζσ, οικιςτικζσ ηϊνεσ, φπαρξθ 

ςυναφϊν επιχειριςεων ςτθν περιοχι, εγγφτθτα με μζςα μαηικισ μεταφοράσ, γενικότερα 

ςθμεία ενδιαφζροντοσ ςτθν περιοχι, κλπ.  

Ο τρόποσ με τον οποίο παρζχεται θ υπθρεςία ποικίλει. Στθν πιο απλι περίπτωςθ ζχουμε 

απλοφσ, ςτατικοφσ χάρτεσ ςτουσ οποίουσ απεικονίηονται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Στθν πιο 

εξελιγμζνθ θ παροχι πλθροφοριϊν βαςίηεται ςε ζνα γεωγραφικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν 

(GIS), όπου είναι καταχωρθμζνεσ όλεσ τα απαραίτθτα. Θ φπαρξθ του γεωγραφικοφ 

ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν κάνει δυνατι τθν δθμιουργία δυναμικϊν χαρτϊν ανάλογα με τισ 

επιλογζσ που κάνει κάκε φορά ο χριςτθσ. Με τον τρόπο αυτό ο χριςτθσ μπορεί να 

εφαρμόςει διάφορα ςενάρια και ςτθ ςυνζχεια να τα αξιολογιςει. Ζτςι είναι ςίγουροσ πωσ ι 

επιλογι του είναι θ καλφτερθ δυνατι, κακϊσ βαςίηεται ςε πλικοσ πραγματικϊν δεδομζνων 

τισ περιςςότερεσ φορζσ αλλθλοςυνδεόμενων. 

Θ εφαρμογι πλαιςιϊνεται από ςελίδεσ με πλθροφορίεσ και άλλεσ on-line υπθρεςίεσ 

απαραίτθτεσ για τισ προσ ίδρυςθ ι τισ μετακινοφμενεσ επιχειριςεισ. Οι πλθροφορίεσ ςυνικωσ 

αφοροφν ςτθ ςυγγραφι του επιχειρθματικοφ ςχεδίου, τισ δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ, 

ςτατιςτικά ςτοιχεία, διαδικαςτικά κζματα, επιχειρθματικά νζα και εκδθλϊςεισ, κλπ. Οι on-line 

υπθρεςίεσ αφοροφν ςε διαδικαςίεσ που μποροφν να ολοκλθρωκοφν από απόςταςθ μζςω του 

διαδικτφου, όπωσ πλθρωμι φόρων, διεκπεραίωςθ ςχετικϊν αιτιςεων, εκπαίδευςθ ςε κζματα 

επιχειρθματικότθτασ, κλπ. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται μια ςειρά από περιπτϊςεισ διαδικτυακϊν τόπων πόλεων οι 

οποίοι παρζχουν τθν εφαρμογι γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ επιλογισ κζςθσ εγκατάςταςθσ. 

Μζςα από τθν ανάλυςθ και τισ ςχετικζσ οκόνεσ που παρουςιάηονται, κα γίνει αντιλθπτό το 

εφροσ των υλοποιιςεων, αλλά και το πόςο αυτζσ βαςίηονται ςτθν φπαρξθ ενόσ 

ολοκλθρωμζνου γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ πλθροφοριϊν το οποίο ανανεϊνεται ςυνεχϊσ. Το 

γεωγραφικό ςφςτθμα πλθροφοριϊν, όταν υπάρχει, υποςτθρίηει και άλλεσ ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ τθσ πόλθσ.  

Washington, DC, Η.Π.Α. (http://brc.dc.gov) 

Θ ψθφιακι πόλθ τθσ πρωτεφουςασ των Θνωμζνων Ρολιτειϊν παρζχει μια από τισ πιο 

ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ επιλογισ κζςθσ εγκατάςταςθσ για τισ 

νζεσ επιχειριςεισ τθσ πόλθσ. Ράνω ςε ζνα χάρτθ τθσ πόλθσ εμφανίηονται μια ςειρά από 

πλθροφορίεσ όπωσ οικιςτικζσ ηϊνεσ, επιδοτιςεισ, επιχειρθματικζσ ηϊνεσ, ςτακμοί του μετρό, 

http://brc.dc.gov/
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αςτυνομικοί ςτακμοί, ςχολεία, κλπ. Ο χριςτθσ μπορεί να μεγεκφνει τον χάρτθ, να βάλει πάνω 

του ςθμάδια για τισ εναλλακτικζσ κζςεισ και να τον τυπϊςει.  

Θ ψθφιακι πόλθ προςφζρει επίςθσ, τθ δυνατότθτα ςτισ επιχειριςεισ να διεκπεραιϊςουν 

μζςω του διαδικτφου πολλζσ από τισ ςυναλλαγζσ που απαιτοφνται για τθν ίδρυςθ μιασ νζασ 

επιχείρθςθσ (π.χ. υποβολι αιτιςεων, πλθρωμι παράβολων, κλπ.). Υπάρχει ςτθ διάκεςθ των 

επιχειρθματιϊν πλοφςιο πλθροφοριακό υλικό ςχετικά τθ νομοκεςία, τισ πρωτοβουλίεσ των 

δθμοτικϊν αρχϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, τισ εκδθλϊςεισ με 

επιχειρθματικό ενδιαφζρον, τισ ευκαιρίεσ χρθματοδότθςθσ, κλπ. Τζλοσ ιδιαίτερο βάροσ ζχει 

δοκεί ςτθν εκπαίδευςθ με τθ δθμιουργία ςειράσ οδθγϊν που κακοδθγοφν τουσ νζουσ 

επιχειρθματίεσ ςε όλα τα ςτάδια δθμιουργίασ μιασ επιχείρθςθσ. Σε κάκε ςτάδιο υπάρχουν 

ςυνδζςεισ με άλλουσ δικτυακοφσ τόπουσ οι οποίοι περιζχουν τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ.  
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New York City, Η.Π.Α. (www.nyc.gov) 

Θ ψθφιακι πόλθ τθσ Νζασ Υόρκθσ προςφζρει πλθροφόρθςθ, εκπαίδευςθ,  και δυνατότθτα 

on-line πλθρωμϊν και αιτιςεων με παρόμοιο τρόπο όπωσ αυτι τθσ Ουάςιγκτον. Αν και δεν 

υπάρχει μια εφαρμογι ςαν αυτι τθσ Ψθφιακισ Ουάςιγκτον, το πλικοσ των ςχετικϊν χαρτϊν 

που περιζχουν όλεσ τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ (οικιςτικζσ ηϊνεσ, επιδοτιςεισ, επιχειρθματικζσ 

ηϊνεσ, μζςα μαηικισ μεταφοράσ, ςθμεία ενδιαφζροντοσ, κπλ.), ςε ςυνδυαςμό με το υλικό του 

διαδικτυακοφ τόπου (διακζςιμο και ςε PDF μορφι), δίνουν τθ δυνατότθτα ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ επιχειρθματίεσ να επιλζξουν τθ κζςθ εγκατάςταςθσ τθσ επιχειριςεισ τουσ. 

Σε μια προςπάκεια προςζλκυςθσ επιχειριςεων ςτο Νότιο Μανχάταν, προςφζρεται μια 

εφαρμογι θ οποία υπολογίηει το ποςό που εξοικονομεί μια επιχείρθςθ, που επιλζγει τθν 

περιοχι αυτι ςαν ζδρα τθσ, εξ’ αιτίασ των κινιτρων που παρζχονται από τθν πλευρά τθσ 

πόλθσ. Θ εφαρμογι δζχεται ςαν είςοδο μια ςειρά από παραμζτρουσ όπωσ απαιτοφμενοσ 

χϊροσ, αρικμόσ εργαηομζνων, ηϊνθ κινιτρων, διάρκεια μίςκωςθσ, εκτιμϊμενθ κατανάλωςθ 

ενζργειασ, κ.α. και υπολογίηει το ποςό που εξοικονομεί θ επιχείρθςθ λόγω του μειωμζνου 

ενοικίου και των διάφορων κινιτρων. Θ εκτίμθςθ γίνεται ανά χρόνο για το χρονικό διάςτθμα 

που κα διαρκεί ι μίςκωςθ.  

 

http://www.nyc.gov/
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ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΤΟΥΙΣΜΟΥ  

Εφαρμογι εικονικισ περιιγθςθσ 

Οι εφαρμογζσ εικονικισ περιιγθςθσ δίνουν τθν ευκαιρία ςτουσ επιςκζπτεσ των ψθφιακϊν 

πόλεων να γνωρίςουν τθν πόλθ από απόςταςθ. Ζτςι, εξοικειϊνονται με μια πόλθ που 

πρόκειται να επιςκεφτοφν, προγραμματίηουν καλφτερα το ταξίδι τουσ (κακϊσ μποροφν να 

επιλζξουν εκ’ των προτζρων τα μζρθ που κα επιςκεφτοφν), και τζλοσ επιςκζπτονται εικονικά 

αξιοκζατα και μνθμεία που δεν κα ζχουν τθ δυνατότθτα να δουν από κοντά. 

Οι εφαρμογζσ αυτζσ απευκφνονται και ςτουσ κατοίκουσ των αντίςτοιχων πόλεων κακϊσ τουσ 

επιτρζπει να γνωρίςουν μζρθ τθσ πόλθσ που δεν ζχουν επιςκεφτεί.  

Οι χριςτεσ των εφαρμογϊν εικονικισ περιιγθςθσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ δφο τρόπουσ 

πλοιγθςθσ μζςα ςτθν ψθφιακι πόλθ: 

 Ο πρϊτοσ βαςίηεται ςε ζναν κατάλογο με επιλογζσ όπωσ αξιοκζατα, μουςεία, 

διαςκζδαςθ, διαμονι, κ.α. Κάκε επιλογι οδθγεί ςε ζναν αρικμό ςθμείων ενδιαφζροντοσ, 

κακζνα από τα οποία παρουςιάηεται αναλυτικά. 

 Ο δεφτεροσ βαςίηεται ςε ζνα διαδραςτικό χάρτθ τθσ πόλθσ πάνω ςτον οποίο 

εμφανίηονται μια ςειρά από ςθμεία ενδιαφζροντοσ. Τα ςθμεία αυτά ανικουν ςε 

διάφορεσ κατθγορίεσ (π.χ. αξιοκζατα, μουςεία, διαςκζδαςθ, διαμονι, κ.α.). Με τθν 

επιλογι ενόσ ςθμείου αυτό παρουςιάηεται αναλυτικά. Ρολλζσ φορζσ τα ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ οργανϊνονται ςε ςυγκεκριμζνεσ εικονικζσ διαδρομζσ πάνω ςτο χάρτθ. Οι 

διαδρομζσ αυτζσ είναι προκακοριςμζνεσ (π.χ. θ πόλθ ςε μια ςυγκεκριμζνθ χρονικι 

περίοδο) ι δθμιουργοφνται από το χριςτθ (π.χ. κζλω να φάω ςε ιταλικό εςτιατόριο και 

μετά να διαςκεδάςω ςε ζνα μπαρ). 

Ο δεφτεροσ τρόποσ πλοιγθςθσ (παρουςίαςθ τθσ πλθροφορίασ με τθ χριςθ ενόσ χάρτθ), δίνει 

ςτο χριςτθ μια πιο παραςτατικι εικόνα τθσ πλθροφορίασ, αφοφ αυτι ςυνδυάηεται και με το 

χωρικό τθσ προςδιοριςμό. Ο τρόποσ αυτόσ είναι ιδιαίτερα χριςιμοσ για τουσ μελλοντικοφσ 

επιςκζπτεσ μίασ πόλθσ. Επόμενο βιμα είναι θ χριςθ ενόσ τριςδιάςτατου μοντζλου που 

αναπαριςτά το δομθμζνο και ελεφκερο χϊρο τθσ πόλθσ ςε εικονικό περιβάλλον, το οποίο 

δίνει και τθ δυνατότθτα πλοιγθςθσ.  

Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ είναι διακζςιμοι και οι δφο τρόποι πλοιγθςθσ. Επίςθσ 

παρζχεται δυνατότθτα αναηιτθςθσ και εμφάνιςθσ των ςχετικϊν ςθμείων ςτο χάρτθ. 

Τα ςθμεία ενδιαφζροντοσ αφοροφν τόςο ςε κτιρια και μνθμεία όςο και ςε εξωτερικοφσ 

χϊρουσ όπωσ πλατείεσ, δρόμοι, πάρκα, κλπ. Αυτά παρουςιάηονται ςυνικωσ με κείμενα, 

φωτογραφίεσ, πανοράματα 360 μοιρϊν, βίντεο και θχθτικά αποςπάςματα. Υπάρχει επίςθσ θ 

δυνατότθτα μετάβαςθσ από τον ζνα χϊρο ςτον άλλο.  
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Θ μορφι του χάρτθ που χρθςιμοποιείται ςαν ψθφιακό υπόβακρό για τθν εμφάνιςθ τθσ 

πλθροφορίασ ποικίλει. Αρχικά χρθςιμοποιοφνταν απλοί, ςυνθκιςμζνοι χάρτεσ που εμφάνιηαν 

τισ οδοφσ τθσ πόλθσ. Στθ ςυνζχεια εμφανίςτθκαν χάρτεσ που απεικόνιηαν ταυτόχρονα και το 

ανάγλυφο τθσ πόλθσ. Οι χάρτεσ αυτοί είναι είτε καλλιτεχνικζσ αναπαραςτάςεισ είτε 

πραγματικά μοντζλα τθσ πόλθσ που βαςίηονταν ςε δορυφορικζσ φωτογραφίεσ και 

αεροφωτογραφίεσ. Στισ παρακάτω οκόνεσ παρουςιάηονται αυτζσ οι διαφορετικζσ μορφζσ 

χαρτϊν για τθν πόλθ τθσ Washington. 

 

   

   

 

Το 2005 θ εταιρεία Google παρουςίαςε τθν εφαρμογι Google Map (local.google.com), μζςω 

τθσ οποίασ ζδωςε δωρεάν πρόςβαςθ ςτουσ χάρτεσ (οδικοφσ και δορυφορικοφσ) πόλεων των 

Θ.Ρ.Α. και του Καναδά (θ γεωγραφικι κάλυψθ επεκτείνεται ςτθν Ευρϊπθ, Ιαπωνία, 

Αυςτραλία, κλπ.). Με χριςθ του Google Map API ο κακζνασ μπορεί, δωρεάν, να 

χρθςιμοποιιςει τα χαρτογραφικά δεδομζνα του Google Maps ςε δικζσ του διαδικτυακζσ 

εφαρμογζσ. Θ ανοιχτι αρχιτεκτονικι του παραπάνω API είχε ςαν αποτζλεςμα, μζςα ςε 

ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα από τθν εμφάνιςθ τθσ εφαρμογισ, να προκφψουν δεκάδεσ 

υλοποιιςεισ από ανεξάρτθτουσ χριςτεσ οι οποίοι χρθςιμοποιοφν το ψθφιακό υπόβακρο του 

Google Maps προκειμζνου να εμφανίςουν πάνω ςε αυτό δεδομζνα που ζχουν και χωρικι 

διάςταςθ (είτε δικά τουσ είτε από βάςεισ δεδομζνων τρίτων). Τθν εταιρεία Google 

ακολοφκθςαν και οι ανταγωνιςτζσ τθσ Yahoo (local.yahoo.com) και Microsoft (local.live.com) 

προςφζροντασ τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ. Με τον τρόπο αυτό οι πόλεισ που καλφπτονται ζχουν 

ςτθ διάκεςι τουσ ζνα ψθφιακό υπόβακρο δωρεάν. 
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Ζνασ τρόποσ για να ζχουν οι επιςκζπτεσ μια εικόνα τθσ πόλθσ ςε πραγματικό χρόνο είναι θ 

χριςθ web καμερϊν ςε διάφορα ςθμεία τθσ πόλθσ, οι οποίεσ αναμεταδίδουν εικόνεσ που 

ςυμβαίνουν εκείνθ τθ ςτιγμι. 

Θ ςταδιακι εξάπλωςθ των ευρυηωνικϊν δικτφων οδθγεί ςτθν ανάπτυξθ πιο «πλοφςιων» 

εφαρμογϊν, με πανοράματα υψθλισ ποιότθτασ και εκτεταμζνθ χριςθ του βίντεο. Με τον 

τρόπο αυτά ο επιςκζπτθσ ζχει τθν αίςκθςθ ότι βρίςκεται μζςα ςτουσ χϊρουσ που 

επιςκζπτεται. 

Οι παρακάτω εφαρμογζσ εικονικισ περιιγθςθσ δίνουν το εφροσ των διακζςιμϊν 

υλοποιιςεων. 

Lugano, Ελβετία (www.lugano.ch) 

Ο επίςθμοσ ιςτότοποσ τθσ πόλθσ του Lugano, ςτο Ιταλόφωνο τμιμα τθσ Ελβετίασ, ζχει τα 

χαρακτθριςτικά μιασ εικονικισ πόλθσ. Ζνα τμιμα του αφορά ςτθν περιιγθςθ του επιςκζπτθ 

ςτθν πόλθ. Θ περιιγθςθ αυτι γίνεται με τθ χριςθ διαδραςτικϊν χαρτϊν, πανοραμάτων 360 

μοιρϊν ςθμαντικϊν αξιοκζατων και ςθμείων τουριςτικισ ςθμαςίασ, και web καμερϊν. 

Το μενοφ επιλογισ των κεμάτων επιτρζπει ςτον χριςτθ να επιλζξει το κζμα που τον 

ενδιαφζρει. Τα κζματα που παρακζτονται περιλαμβάνουν τοποκεςίεσ πανοραμικισ κζασ, 

τοπία τθσ λίμνθσ του Lugano, εκκλθςίεσ, μουςεία, πάρκα, δθμόςια κτιρια αρχιτεκτονικοφ 

ενδιαφζροντοσ, αγορζσ και εκδθλϊςεισ (events). Συνολικά υπάρχουν περίπου 60 πανοραμικζσ 

απεικονίςεισ, πολλζσ από αυτζσ είναι υψθλισ ανάλυςθσ. Τα καλφτερα παρουςιάηονται ςε 

ειδικι κατθγορία του μενοφ (the best of Lugano in fullscreen). 

Τα κζματα παρουςιάηονται με πανοραμικζσ φωτογραφίεσ εξωτερικϊν και εςωτερικϊν 

χϊρων. Οι πανοραμικζσ αναπαραςτάςεισ χϊρων είναι αλλθλοςυνδεμζνεσ μεταξφ τουσ. Ζτςι 

όταν ο χριςτθσ βλζπει το εξωτερικό του Cantonal Museum μπορεί κάνοντασ click ςτθν πόρτα 

του, να μεταβεί ςτθν πανοραμικι παρουςίαςθ των εκκεςιακϊν χϊρων του εςωτερικοφ του 

μουςείου  Ο ιςτότοποσ δίνει τθ  δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε ηωντανζσ εικόνεσ από web 

κάμερεσ. Ο χριςτθσ επιλζγει μια κάμερα από ζνα χάρτθ τθσ περιοχισ όπου εμφανίηεται μία 

μικρογραφία τθσ εικόνασ τθσ κάμερασ. 

 

 

 

 

 

  

http://www.lugano.ch/
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Ψηφιακή Κέρκυρα, Ελλάδα 

Ζνα τμιμα τθσ ψθφιακισ πόλθσ τθσ Κζρκυρασ αφορά ςτθν εικονικι περιιγθςθ ςτο ιςτορικό 

κζντρο τθσ πόλθσ. Ραρουςιάηονται διαδρομζσ ςτθν πόλθ, αξιοκζατα, μνθμεία, μουςεία, 

ξενοδοχεία, καταςτιματα, κλπ. Θ περιιγθςθ ςυνδυάηει χάρτθ τθσ πόλθσ, πανοράματα 360ο, 

φωτογραφίεσ και κείμενα.  
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Basel, Ελβετία (www.basel.ch) 

Ζνα τμιμα του επίςθμου ιςτότοπου τθσ Ελβετικισ πόλθσ Βαςιλείασ αφορά ςτθν εικονικι 

περιιγθςθ του επιςκζπτθ ςτθν πόλθ. Θ περιιγθςθ αυτι γίνεται μζςα από μια ςειρά κυβικϊν 

πανοραμάτων 360ο ποφ καλφπτουν ζνα πολφ μεγάλο μζροσ τθσ πόλθσ. Υπάρχει επίςθσ και μια 

κάμερα που κάκε 15’’ μεταδίδει εικόνεσ από το κζντρο τθσ πόλθσ. 

Στον επιςκζπτθ προςφζρονται πζντε διαδρομζσ οι οποίεσ ξεκινοφν από το εμπορικό κζντρο 

τθσ πόλθσ και διαςχίηουν ςχεδόν ολόκλθρθ τθν παλιά πόλθ τθσ Βαςιλείασ. Κάκε διαδρομι 

ζχει το όνομα μιασ προςωπικότθτασ που ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτθν ιςτορία τθσ πόλθσ (π.χ 

Erasmus: Το ιςτορικό κζντρο, Jakob Burckhardt: Ραλιό και ςφγχρονο ςε αρμονία, κλπ). Θ κάκε 

διαδρομι παρουςιάηεται ςε ζνα νζο παράκυρο το οποίο περιζχει: 

 Το όνομα τθσ διαδρομισ. 

 Ζνα χάρτθ τθσ περιοχισ που εμφανίηει με ζνα ςυγκεκριμζνο χρϊμα τθ διαδρομι και τα 

ςθμεία τθσ για τα οποία υπάρχουν πανοράματα. Με διαφορετικό ςφμβολο εμφανίηονται 

τα κτίρια, τα οποία ςυνοδεφονται από τρία τουλάχιςτον εςωτερικά πανοράματα. Ο 

επιςκζπτθσ ζχει ςτθ διάκεςι του ζναν μικρότερο ςυνοπτικό χάρτθ τθσ πόλθσ με οποίο 

μπορεί να επιςκεφτεί οποιαδιποτε άλλθ περιοχι τθσ πόλθσ. Στθ κζςθ του χάρτθ μπορεί 

να εμφανιςτεί και αεροφωτογραφία τθσ περιοχισ. 

 Το όνομα του πανοράματοσ 

 Το πανόραμα. Ρρόκειται για πανόραμα 360ο, τισ περιςςότερεσ φορζσ κυβικό, το οποίο 

περιζχει ενεργζσ περιοχζσ (hotspots) που οδθγοφν είτε ςε άλλα ςθμεία τθσ διαδρομισ 

είτε ςε μια ςελίδα που περιζχει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ςυγκεκριμζνο 

αντικείμενο. 

 Μια ςειρά από ςυνδζςεισ που αφοροφν ςε: ςελίδεσ του δικτυακοφ τόπου ςτισ οποίεσ 

αναφζρεται το πανόραμα, ςελίδεσ που περιζχουν πλθροφορίεσ για τοποκεςίεσ ι κτίρια 

που εμφανίηονται ςτο πανόραμα, πανοράματα κοντινϊν ςθμαντικϊν κτιρίων, και 

γειτονικά πανοράματα. 

Ο επιςκζπτθσ μπορεί να δει πανοράματα περιοχϊν τθσ πόλθσ που δεν ανικουν όμωσ ςε 

κάποια από τισ παραπάνω διαδρομζσ. Θ περιιγθςθ ξεκινάει από ζνα πανόραμα τθσ πόλθσ 

όπωσ αυτι φαίνεται από τθν κορυφι ενόσ κτιρίου φψουσ 120μ. Π χριςτθσ μπορεί όμωσ να 

μεταβεί ςτθν εικονικι περιιγθςθ από οποιαδιποτε ςελίδα του δικτυακοφ τόπου που 

αναφζρεται ςε αξιοκζατο ι περιοχι για τα οποία υπάρχει πανόραμα. Θ παρουςίαςθ γίνεται 

με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο που αναφζρκθκε παραπάνω για τισ εικονικζσ διαδρομζσ. 

Επιπλζον των παραπάνω, ζχει δθμιουργθκεί και μια διαδρομι με 15 πανοράματα 360ο τα 

οποίο όμωσ δίνουν ςτο χριςτθ μια τριςδιάςτατθ αίςκθςθ. Για τθ δθμιουργία τθσ 

τριςδιάςτατθσ αίςκθςθσ είναι απαραίτθτο ο χριςτθσ να φοράει 3D-γυαλιά. 
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Nanaimo, Καναδάσ (citymap.nanaimo.ca/gmaps/heritagewalk.php) 

Θ πόλθ Nanaimo ςτον Καναδά χρθςιμοποιεί το χάρτθ τθσ πόλθσ που διατίκεται από το Google 

Maps ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ τεχνολογίεσ του διαδικτφου, προκειμζνου να δθμιουργιςει 

ζναν πολιτιςτικό περίπατο ςτο κζντρο τθσ πόλθσ. Ζχουν δθμιουργθκεί δεκάδεσ πανοράματα 

360ο τα οποία παρουςιάηουν κτιρια με πολιτιςτικό ενδιαφζρον. Θ παρουςίαςθ αφορά τόςο 

ςτον εςωτερικό όςο και ςτον εξωτερικό χϊρο. Επίςθσ, είναι διακζςιμα πανοράματα τθσ 

περιοχισ όπωσ αυτι φαίνεται από τισ ςτζγεσ ςυγκεκριμζνων κτθρίων. 

 

   

http://citymap.nanaimo.ca/gmaps/heritagewalk.php
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ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΨΗ  

Ρρόκειται υπθρεςίεσ που δε λείπουν από καμία αξιόλογθ ψθφιακι πόλθ. Θ υπθρεςία αυτι 

απευκφνεται τόςο ςτουσ κατοίκουσ όςο και ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ πόλθσ. Υπάρχουν πολλοί 

τρόποι κατθγοριοποίθςθσ και κατά ςυνζπεια παρουςίαςθσ των εκδθλϊςεων: 

 Θμερολογιακά 

 Ανάλογα με το είδοσ τθσ εκδιλωςθσ (ζκκεςθ, φεςτιβάλ, κονςζρτο, ομιλία-παρουςίαςθ, 

ςυνζδριο, μόδα, αγϊνασ, κλπ) 

 Ανάλογα με τον τόπο ι το χϊρο διεξαγωγισ 

 Ανάλογα με τθν κατθγορία χρθςτϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνονται (επιχειρθματίεσ, 

μακθτζσ, κάτοικοι, κλπ). 

Οι χριςτεσ ζχουν τθ δυνατότθτα ςυνδυαςμζνθσ αναηιτθςθσ με βάςθ τισ παραπάνω επιλογζσ 

ι λζξεισ κλειδιά. Για παράδειγμα μποροφν να ψάξουν για εκκζςεισ που αφοροφν ςτουσ 

επιχειρθματίεσ και διεξάγονται το Μάιο του 2006.  

Ξεχωριςτά ςυνικωσ παρουςιάηονται οι ςθμαντικότερεσ εκδθλϊςεισ τθσ χρονιάσ, οι 

εκδθλϊςεισ που επαναλαμβάνονται κάκε χρόνο, όπωσ επίςθσ και οι προςεχείσ εκδθλϊςεισ. 

Οι παρουςίαςθ των εκδθλϊςεων γίνεται ςυνικωσ με κείμενο, φωτογραφίεσ (χαμθλισ και 

υψθλισ ανάλυςθσ), βίντεο, και ςχετικζσ ςυνδζςεισ ςε εξωτερικζσ ιςτοςελίδεσ. Υπάρχουν 

ςτοιχεία για τον τόπο, το χρόνο, το ωράριο λειτουργίασ, το κόςτοσ, κλπ. Υπάρχουν επίςθσ 

ςυνδζςεισ ςτα πανοράματα (αν είναι διακζςιμα) των χϊρων που φιλοξενοφν τισ εκδθλϊςεισ 

οι οποίοι κάποιεσ φορζσ εμφανίηονται και ςε ζνα χάρτθ τθσ πόλθσ. 

Ρολλοί διαδικτυακοί τόποι προςφζρουν επιπλζον υπθρεςίεσ, όπωσ δυνατότθτα on-line 

κράτθςθσ κζςεων ι αγορά ειςιτθρίων, αποςτολι e-mail υπενκφμιςθσ λίγεσ μζρεσ πριν, 

δθμιουργία προςωπικοφ θμερολογίου εκδθλϊςεων, κλπ.  

Ζνασ ολοζνα και αυξανόμενοσ αρικμόσ διαδικτυακϊν τόπων επιτρζπει ςτουσ επιςκζπτεσ να 

ςτείλουν φωτογραφίεσ ι ακόμα και βίντεο από εκδθλϊςεισ τισ οποίεσ ζχουν 

παρακολουκιςει. Με τον τρόπο αυτό δθμιουργείται μια βάςθ δεδομζνων με πολυμεςικό 

υλικό προθγοφμενων εκδθλϊςεων. 

Ραρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικζσ οκόνεσ, για να γίνει αντιλθπτό τόςο το εφροσ των 

τρόπων παρουςίαςθσ των εκδθλϊςεων όςο και τα βαςικά ςθμεία που ςυναντιόνται ςτο 

ςφνολο ςχεδόν των παρουςιάςεων. 
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Amsterdam, Ολλανδία (www.iamsterdam.com) 

 

   

http://www.iamsterdam.com/
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Belfast, Βόρειοσ Ιρλανδία (www.gotobelfast.com) 

 

   

http://www.gotobelfast.com/
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Vienna, Αυςτρία (www.wien.gv.at/english/) 

 

   

http://www.wien.gv.at/english/
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ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΡΟΣΒΑΣΘΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΘΣΘΣ  

Οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ υποςτιριξθσ τθσ κινθτικότθτασ και προςβαςιμότθτασ, θ ενθμζρωςθ 

για τουσ κυκλοφοριακοφσ φόρτουσ και κυρίωσ θ παροχι υπθρεςιϊν ςχετικά με τθ ςτάκμευςθ 

είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτα κζντρα των πόλεων 

κακϊσ θ δυςκολία πρόςβαςθσ και θ ζλλειψθ κζςεων ςτάκμευςθσ κακιςτά ολοζνα και πιο 

ανταγωνιςτικά τα κλειςτά εμπορικά κζντρα ςτθν περιφζρεια των πόλεων. Οι ψθφιακζσ 

εφαρμογζσ μποροφν να βοθκιςουν προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 

New York, Η.Π.Α. (http://www.lowermanhattan.info/flash/virtualtour/) 

Θ ψθφιακι πόλθ τθσ Νζασ Υόρκθσ περιζχει μια εφαρμογι θ οποία προςφζρει ςτουσ 

επιςκζπτεσ μια εικονικι περιιγθςθ ςτο Νότιο Μανχάταν. Θ περιιγθςθ βαςίηεται ςε ζνα χάρτθ 

τθσ περιοχισ ςτον οποίο παρουςιάηονται περιςςότερα από 60 πανοράματα 360ο ςθμείων τθσ 

περιοχισ, μνθμεία και ςθμεία ενδιαφζροντοσ, πολιτιςτικοί χϊροι, ξενοδοχεία, χϊροι για 

παιδιά, και τα όρια των ςυνοικιϊν. Για κάκε ςθμείο εμφανίηονται οι απαραίτθτεσ 

πλθροφορίεσ.  

Μια δεφτερθ εφαρμογι βαςιςμζνθ ςτο ίδιο ψθφιακό υπόβακρο εμφανίηει ςθμεία 

ενδιαφζροντοσ που ςχετίηονται με τισ μεταφορζσ. Ζτςι παρουςιάηονται:  

 Οι διαδρομζσ των διαφόρων μζςων μεταφοράσ (λεωφορεία, μετρό, καράβια, ποδιλατα). 

 Χϊροι κατάλλθλοι για περιπάτουσ. 

 Χϊροι ςτάκμευςθσ. 

 Σθμεία ςτα οποία εκτελοφνται ζργα. 

 Τα όρια των ςυνοικιϊν 

Για οτιδιποτε παρουςιάηεται ςτο χάρτθ υπάρχουν επιπλζον πλθροφορίεσ όπωσ, πρόγραμμα 

δρομολογίων, ςφντομθ περιγραφι, ςφνδεςθ με το ςχετικό ιςτοτόπο, κ.α. 

Οι δφο εφαρμογζσ που παρουςιάςτθκαν παραπάνω λειτουργοφν ςυμπλθρωματικά και δίνουν 

τθν ευκαιρία ςτο χριςτθ είτε να περιθγθκεί ςτο Νότιο Μανχάταν, είτε να προγραμματίςει 

καλφτερα τθν επίςκεψι του εκεί. 

 

http://www.lowermanhattan.info/flash/virtualtour/
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Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύςτημα Ευφυών Μεταφορών Δήμου 

Τρικκαίων 

Το ζργο ζχει προκθρυχκεί από το Διμο Τρικκαίων και δεν ζχει ακόμα ολοκλθρωκεί. Το 

Ολοκλθρωμζνο Ρλθροφοριακό Σφςτθμα Ευφυϊν Μεταφορϊν Διμου Τρικκαίων περιλαμβάνει 

τα παρακάτω:  

 Συλλογι δεδομζνων κυκλοφορίασ. Αφορά τθν ςυγκζντρωςθ και αποκικευςθ των 

ιςτορικϊν κυκλοφοριακϊν ςτοιχείων που υπάρχουν μζςα από κυκλοφοριακζσ μελζτεσ 

και αιςκθτιρεσ, κακϊσ και δυναμικϊν ςτοιχείων που αφοροφν δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ 

και ςτάκμευςθσ ςε ενιαία βάςθ δεδομζνων προσ χριςθ για λόγουσ ςυγκοινωνιακοφ 

ςχεδιαςμοφ από τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου ι και από το ενιαίο κζντρο ελζγχου (που 

κα υλοποιθκεί ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ζργου).  

 Διαχείριςθ κυκλοφοριακϊν δεδομζνων  

 Συλλογι δεδομζνων κίνθςθσ οχθμάτων δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και δθμοτικϊν 

οχθμάτων 

 Συλλογι δεδομζνων διακεςιμότθτασ κζςεων ςε δθμοτικοφσ χϊρουσ ςτάκμευςθσ 

 Εποπτεία και επιχειρθςιακόσ ζλεγχοσ των δθμοτικϊν ςτόλων και του ςτόλου δθμόςιων 

ςυγκοινωνιϊν 

 Επεξεργαςία και χριςθ των δεδομζνων για τθν βελτιςτοποίθςθ του ςτρατθγικοφ 

ςυγκοινωνιακοφ ςχεδιαςμοφ 

 Διάχυςθ τθσ ςυγκοινωνιακισ πλθροφορίασ προσ του δθμότεσ  

 Σφςτθμα πλθροφόρθςθσ επιβατϊν για τισ αςτικζσ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ με ψθφιακζσ 

πινακίδεσ ςτισ ςτάςεισ. 

 Σφςτθμα πλθροφόρθςθσ οδθγϊν για διακεςιμότθτα κζςεων ςτάκμευςθσ ςε δθμοτικοφσ 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ περιφερειακά και εντόσ του κζντρου τθσ πόλθσ με ψθφιακζσ 

πινακίδεσ ςε ςθμεία κοντά ςτουσ χϊρουσ παρά τθν οδό. 

 Μοντζλο οδικοφ δικτφου και δικτφου δθμοςίων ςυγκοινωνιϊν. 

 

 

 

4.3. Διαβοφλευςθ ςχεδιαςμοφ ευφυοφσ νθςίδασ με φορείσ / εταίρουσ του 

εμπορικοφ κζντρου Θεςςαλονίκθσ  

Θ διαβοφλευςθ με τουσ φορείσ και εταίρουσ τθσ νθςίδασ «εμπορικό κζντρο τθσ 

Θεςςαλονίκθσ» δεν κατζςτθ δυνατόν να πραγματοποιθκεί λόγω τθσ ςυνφπαρξθσ δφο 

ςθμαντικϊν δυςκολιϊν:  

Ο περιοριςμζνοσ χρόνοσ τθσ διαβοφλευςθσ με όλεσ τισ χωρικζσ νθςίδεσ και θ ιδιαίτερθ 

δυςκολία του κζντρου για το οποίο ζπρεπε να ςυνευρεκοφν πολλοί φορείσ. 
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Θ δυςκολία ςυνεφρεςθσ των φορζων και εταίρων του εμπορικοφ κζντρου Θεςςαλονίκθσ ζγινε 

πλζον απαγορευτικι μετά τα τελευταία γεγονότα που ξεκίνθςαν ςτισ 7/12/ και τουσ 

βανδαλιςμοφσ δεκάδων καταςτθμάτων του κζντρου τθσ πόλθσ. Οι δυςκολίεσ πρόςβαςθσ και 

μετακίνθςθσ από και προσ το κζντρο διιρκθςαν πολλζσ θμζρεσ ενϊ και το κτίριο του 

Εμπορικοφ και Βιομθχανικοφ  Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ είχε υποςτεί ηθμιζσ και παρζμεινε 

κλειςτό.  

Θ διαβοφλευςθ με τουσ αρμόδιουσ και ενδιαφερόμενουσ φορείσ του κζντρου κα προχωριςει 

κανονικά ςτθν επόμενθ φάςθ του ζργου.  
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Κεφάλαιο 5: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα 

«Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο» 
 

5.1. Campus Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ 

 

Το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο τθσ Κεςςαλονίκθσ αποτελεί το μεγαλφτερο ελλθνικό 

πανεπιςτιμιο. Το κυρίωσ campus βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και εκτείνεται ςε μία 

ζκταςθ περίπου 430.000 m2. Συνολικά περιλαμβάνει 7 ςχολζσ, που ςυγκροτοφνται από 33 

τμιματα, 5 μονοτμθματικζσ ςχολζσ και 4 ανεξάρτθτα τμιματα.  

 

 

Στο A.Ρ.Κ. φοιτοφν ςιμερα περιςςότεροι από 96.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτθτζσ (περί τουσ 60.000 εν ενεργεία). Aπό αυτοφσ περί τουσ 88.000 φοιτοφν ςτα 

προπτυχιακά προγράμματα και 8.000 ςτα μεταπτυχιακά προγράμματα ςπουδϊν.  

 

Tο Διδακτικό και Ερευνθτικό Ρροςωπικό (Δ.Ε.Ρ.) ανζρχεται ςε 2.248 άτομα (εξ αυτϊν 716 

κακθγθτζσ, 506 αναπλθρωτζσ κακθγθτζσ, 576 επίκουροι κακθγθτζσ και 450 λζκτορεσ),  

Βοθκοί, Επιςτθμονικοί Συνεργάτεσ, Επιμελθτζσ ςε 84 και το Ειδικό Εργαςτθριακό Διδακτικό 

Ρροςωπικό (Ε.Ε.Δι.Ρ.) ςε 275 άτομα, εκ των οποίων 91 του κλάδου Λ και 184 του κλάδου ΛΛ.  

Δάςκαλοι ξζνων γλωςςϊν 13 άτομα και δάςκαλοι ελλθνικισ γλϊςςασ 6 άτομα. 

Συνεπικουροφν ακόμθ ςτο εκπαιδευτικό ζργο 309 μζλθ του Ειδικοφ Τεχνικοφ Εργαςτθριακοφ 

Ρροςωπικοφ (E.Τ.Ε.Ρ.) και ςτο διοικθτικό 468 μόνιμοι υπάλλθλοι και 560 με ςχζςθ ιδιωτικοφ 

δικαίου αορίςτου χρόνου. (τελευταία ενθμζρωςθ 30-9-2008)  

Αρκετζσ από τισ εγκαταςτάςεισ του Α.Ρ.Κ., 

είτε πρόκειται για εκπαιδευτικζσ είτε για 

διοικθτικζσ μονάδεσ, λόγω τθσ ιδιαίτερα 

πυκνισ του δόμθςθσ, αλλά και για 

λειτουργικοφσ λόγουσ, βρίςκονται εκτόσ τθσ 

πανεπιςτθμιοφπολθσ, και μερικζσ εξ αυτϊν 

εκτόσ και των ορίων του πολεοδομικοφ 

ςυγκροτιματοσ Κεςςαλονίκθσ ι ςε άλλεσ 

πόλεισ 
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Το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ (ΑΡΚ) ζχει εκτεταμζνθ ερευνθτικι 

δραςτθριότθτα, πολφ καλι ςυμμετοχι ςε ευρωπαϊκά ζργα, διεκνείσ ςυνεργαςίεσ, 

διακεκριμζνουσ ερευνθτζσ. 

  

Ρερίπου 1.300 προγράμματα βρίςκονται ςε εξζλιξθ αυτι τθ ςτιγμι ςτο πανεπιςτιμιο. Κάκε 

χρόνο ξεκινοφν 600 - 700 νζα ερευνθτικά ζργα ενϊ θ μζςθ διάρκεια ενόσ ζργου είναι τρία ζτθ. 

Οι τομείσ ςτουσ οποίουσ υλοποιοφνται ερευνθτικά ζργα ςιμερα είναι: το περιβάλλον (φυςικό 

και δομθμζνο), τα νζα υλικά, θ πλθροφορικι και οι επικοινωνίεσ, θ αγροτικι ζρευνα, θ 

βιοτεχνολογία, θ ιατρικι ζρευνα, θ αρχαιολογικι ζρευνα, οι νζεσ τεχνολογίεσ και θ 

νανοτεχνολογία, θ ζρευνα ςτισ κοινωνικζσ και οικονομικζσ επιςτιμεσ, θ ζρευνα ςε κζματα 

γλϊςςασ και πολιτιςμοφ κ.ά.  

 

 

5.2. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ ςε πανεπιςτημιακά campus: Βιβλιογραφική διερεφνηςη 

 

Τα πανεπιςτιμια προςφζρουν μια ςυνεχϊσ αυξανόμενθ γκάμα ψθφιακϊν υπθρεςιϊν προσ 

τουσ φοιτθτζσ, τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα, και για τθ ςυνεργαςία με επιχειριςεισ και τον 

παραγωγικό ιςτό. Πλα τα πανεπιςτιμια τθσ Ελλάδοσ και του εξωτερικοφ ςυντθροφν 

ιςτοςελίδεσ και ψθφιακά βοθκιματα. Ραρακάτω παρουςιάηονται οριςμζνεσ χαρακτθριςτικζσ 

εφαρμογζσ, κυρίωσ από γνωςτά πανεπιςτιμια των ΘΡΑ. 

 

Πανεπιςτήμιο Drexel - Online υπηρεςίεσ 

 

1. Ρλθροφορίεσ για τθ δραςτθριότθτα και τισ υπθρεςίεσ του campus: Ειςαγωγι, πλθροφορίεσ 

για το campus, κατάλογοσ του campus, υπθρεςίεσ ςτάκμευςθσ, πλθροφορίεσ μετάβαςθσ, 

οικονομικι ενίςχυςθ, εικονικι περιιγθςθ και άλλα. 
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2. Διαδραςτικόσ χάρτθσ του campus με κατευκφνςεισ προσ το πανεπιςτιμιο: 

 Kατευκφνςεισ προσ το Κυρίωσ Campus τθσ Ρανεπιςτθμιοφπολθσ  

 Kατευκφνςεισ προσ το Center City Hahnemann Campus 

 Kατευκφνςεισ προσ το Queen Lane Medical Campus 

 

 

 

3. Εικονικι περιιγθςθ ςτο campus 
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4. Δθμόςια Αςφάλεια ςτο Ρανεπιςτιμιο:  Ρροςφζρει ζνα αςφαλζσ περιβάλλον ςτο campus 

για τουσ φοιτθτζσ, το προςωπικό και τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα 

 

Ρθγζσ: 

http://www.drexel.edu/guide/prospective-students.aspx 

 

 

MIT – Online   

 

1. Ρανεπιςτθμιοφπολθ: Ο χάρτθσ τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ του MIT προςφζρει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τθν κζςθ των εγκαταςτάςεων ςτθν πανεπιςτθμιοφπολθ. Οι χριςτεσ μποροφν να 

εντοπίςουν ζνα κτιριο μζςω του αρικμοφ και του ονόματόσ του, κατοικίεσ, δωμάτια, δρόμουσ 

και μνθμεία, περιοχζσ πραςίνου, πάρκινγκ. Θ εφαρμογι προςφζρει επίςθσ οδθγίεσ 

πλοιγθςθσ μζςω μαηικισ ςυγκοινωνίασ, από αεροδρόμια, κφριεσ οδοφσ κλπ. 

 

 

http://www.drexel.edu/guide/prospective-students.aspx
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2. Αςφρματο δίκτυο καλφπτει τισ περιςςότερεσ περιοχζσ τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ 

 

 

3. Το DSpace του MIT 

 Το DSpace διατθρεί και επιτρζπει εφκολθ και ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε κάκε είδουσ ψθφιακό 

περιεχόμενο όπωσ κείμενα, εικόνεσ, κινοφμενεσ εικόνεσ, αρχεία mpeg και ςφνολα δεδομζνων. 

Επιπλζον, με μία ολοζνα αυξανόμενθ κοινότθτα τεχνικϊν ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, 

αφοςιωμζνων ςτθν ςυνεχι ανάπτυξθ και βελτίωςθ του λογιςμικοφ, κάκε εγκατάςταςθ 

DSpace ωφελείται από τθν επόμενθ. 

 

Ρλεονεκτιματα από τθν χριςθ του DSpace 

 Άμεςθ δθμοςιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνάσ ςασ, ςε διεκνζσ κοινό 

 Διακεςιμότθτα ςε διεκνζσ κοινό με τθν ζκκεςθ ςε μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ το 

Google 

 Αποκικευςθ επαναχρθςιμοποιοφμενου διδακτικοφ υλικοφ που μπορείτε να 

χρθςιμοποιιςετε με ςυςτιματα διαχείριςθσ μακθμάτων 

 Αρχειοκζτθςθ και διανομι υλικοφ που κα βάηατε ςτθν προςωπικι ςασ ιςτοςελίδα 

 Αποκικευςθ παραδειγμάτων των εργαςιϊν των φοιτθτϊν (κατόπιν άδειασ των 

φοιτθτϊν) 

 Επίδειξθ των πτυχιακϊν των φοιτθτϊν (και πάλι κατόπιν άδειασ) 

 Ραρακολοφκθςθ των δθμοςιεφςεων/βιβλιογραφίασ ςασ 

 Φπαρξθ ενόσ ςτακεροφ ταυτοποιθτι δικτφου για τθν δουλειά ςασ, ο οποίοσ ποτζ δεν 

αλλάηει ι χαλάει 

 Τζλοσ ςτισ χρεϊςεισ ςελίδων για εικόνεσ. Μπορείτε να υποδείξετε τουσ ςτακεροφσ 

ταυτοποιθτζσ των εικόνων ςασ ςτα εκδοκζντα άρκρα ςασ. 

 

Το Μδρυμα του DSpace (http://dspace.org/) δθμιουργικθκε το 2007 για να υποςτθρίξει τθν 

ολοζνα αναπτυςςόμενθ παγκόςμια κοινότθτα ιδρυμάτων που χρθςιμοποιοφν λογιςμικό 

ανοιχτϊν πθγϊν DSpace για να διαχειριςτοφν τα αποτελζςματα των ερευνϊν ςε ζναν 

http://dspace.org/
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ψθφιακό χϊρο φφλαξθσ. Το DSpace δθμιουργικθκε το 2002 από τθν ςυνεργαςία τθσ Hewlett 

Packard με τισ βιβλιοκικεσ του MIT. Σιμερα υπάρχουν πάνω από 450 οργανιςμοί παγκοςμίωσ 

που χρθςιμοποιοφν το λογιςμικό για να καταγράψουν, να διατθριςουν και να μοιραςτοφν τα 

τεχνιματά τουσ, τα κείμενά τουσ, τισ ςυλλογζσ τουσ, και τα ερευνθτικά τουσ δεδομζνα. 

 

Ρθγζσ: 

http://whereis.mit.edu/map-jpg 

 

http://www.dspace.org/index.php/Introducing-DSpace/ 

 

 

 Πανεπιςτήμιο του Ιλλινόισ ςτο Διαδίκτυο 

 

Το Ρανεπιςτιμιο του Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο είναι μια κεντρικι πθγι πλθροφοριϊν ςχετικά με 

τα προγράμματα πτυχίων μζςω διαδικτφου, τα online μακιματα και δραςτθριότθτεσ 

εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ που προςφζρουν τα τρία campus του Ρανεπιςτθμίου του Λλινόισ. 

"Πλα τα online μακιματα και τα online πτυχία του καταλόγου μασ διεξάγονται κυρίωσ ι 

αποκλειςτικά μζςω διαδικτφου, πράγμα το οποίο ςθμαίνει ότι "παρακολουκείτε" τισ 

διαλζξεισ και ολοκλθρϊνετε τισ εργαςίεσ όποτε και όπου ςασ βολεφει καλφτερα". 

 

Ρροςφζρεται ζνα ςφνολο 99 προγραμμάτων που οδθγοφν ςε πτυχία Bachelor's, πτυχία 

Master's, και πιςτοποιθτικά. 

 

 

 

Το Ρανεπιςτιμιο του Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο (U of I Online) ιδρφκθκε το 1997 και είναι μία 

"πανεπιςτθμιακι" πρωτοβουλία που ςυντονίηει και υποςτθρίηει τα τρία campus του 

Ρανεπιςτθμίου του Λλινόισ (Chicago, Springfield, και Urbana-Champaign) ςτον τομζα τθσ 

http://whereis.mit.edu/map-jpg
http://www.dspace.org/index.php/Introducing-DSpace/
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διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ και τθσ εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ. Ρρωταρχικόσ του ςτόχοσ είναι 

να αυξιςει τον αρικμό των υψθλισ ποιότθτασ εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων μζςω 

διαδικτφου που προςφζρονται ςε φοιτθτζσ με περιοριςμοφσ τόπου και χρόνου ςτισ Θ.Ρ.Α. και 

παγκοςμίωσ. Κατά τθν ςφντομθ ιςτορία του, το Ρανεπιςτιμιο του Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο ζχει 

υποςτθρίξει τθν ανάπτυξθ άνω των ςαράντα-εννζα νζων online προγραμμάτων 

(ςυμπεριλαμβανομζνων επαγγελματικϊν πτυχίων, πτυχίων master's, και διαφόρων 

προγραμμάτων ολοκλιρωςθσ baccalaureate). Αρκετά από τα προγράμματα master's του 

Ρανεπιςτθμίου ζχουν ιδθ τζςςερισ ι περιςςότερεσ τάξεισ αποφοίτων. 

 

Θ διαχείριςθ του Ρανεπιςτθμίου του Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο γίνεται μζςω του Γραφείου του 

Αντιπροζδρου για τθσ Ακαδθμαϊκζσ Υποκζςεισ. Μία επταμελισ Ομάδα Online Διαχείριςθσ με 

αντιπροςϊπουσ και από τα τρία campus λειτουργεί ωσ θ πρωταρχικι ομάδα ςχεδιαςμοφ για 

τα προγράμματα και τισ υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτθμίου του Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο. 

Επιπρόςκετα, ζνα ολιγάρικμο διαχειριςτικό προςωπικό αναλαμβάνει τον ςυντονιςμό μεταξφ 

των campus, τισ δθμόςιεσ ςχζςεισ, τθν ανάπτυξθ προγραμμάτων, τθν υποςτιριξθ, τθν ζρευνα 

και τθν αξιολόγθςθ. 

  

Το Ρανεπιςτιμιο του Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο δεν δζχεται ι εγγράφει φοιτθτζσ, οφτε δθμιουργεί 

και παραδίδει μακιματα μζςω διαδικτφου. Αυτό που κάνει είναι να διευκολφνει τισ 

δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν διαδικτυακι εκπαίδευςθ παρζχοντασ τισ ακόλουκεσ 

υπθρεςίεσ ςτθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και ςε επίδοξουσ φοιτθτζσ: 

 εκδίδει ζναν online κατάλογο όλθσ τθσ online εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου του 

Λλινόισ ςτο Διαδίκτυο και των προγραμμάτων εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ που 

διεξάγονται κυρίωσ ι αποκλειςτικά μζςω του διαδικτφου 

 απαντά ςε απορίεσ ςχετικά με τα μακιματα και προγράμματα μζςω διαδικτφου του 

Ρανεπιςτθμίου 

 βοθκά τα τρία campus να αναπτφξουν κατάλλθλεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ για 

φοιτθτζσ που μζνουν ζξω από αυτά 

 υποςτθρίηει τθν ζρευνα για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διαδικτυακισ εκπαίδευςθσ 

 παρζχει ζναν μθχανιςμό προςζγγιςθσ για τθν αναγνϊριςθ και τθν προϊκθςθ γενικϊν 

και ειδικευμζνων αγορϊν για τθν διαδικτυακι εκπαίδευςθ και τθν εξυπθρζτθςθ του 

κοινοφ 

 προςφζρει ςυμβουλζσ και εκπαίδευςθ ςε μζλθ του προςωπικοφ που αναπτφςςουν 

και διδάςκουν μακιματα online 

 προςφζρει επίβλεψθ και διαςφαλίηει τθν προςοχι του Ρανεπιςτθμίου ςε ηθτιματα 

που αφοροφν ιδιαίτερα τθν πανεπιςτθμιακι κοινότθτα, όπωσ ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ, θ 

ιδιοκτθςία υλικϊν, ο φόρτοσ εργαςίασ, και θ αναγνϊριςθ 

 προςφζρει επιχορθγιςεισ ςε μονάδεσ που αναπτφςςουν προγράμματα που 

λειτουργοφν μζςω διαδικτφου αυτζσ οι χορθγίεσ προορίηονται για να καλφψουν το 

κόςτοσ τθ μετατροπισ του υπάρχοντοσ υλικοφ των μακθμάτων ςε παιδαγωγικά 

εγκεκριμζνθ διαδικτυακι μορφι 
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 προάγει τα οφζλθ και τθν δυναμικι τθσ εκπαίδευςθσ μζςω διαδικτφου ςτθν 

πανεπιςτθμιακι κοινότθτα και τουσ διαχειριςτζσ ςτα τρία campus 

 εμπορεφεται τα προγράμματα online εκπαίδευςθσ του Ρανεπιςτθμίου 

 

Ρθγζσ: 

http://www.online.uillinois.edu/ 

 

 

 

5.3. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ ςτην περιοχή του campus ΑΠΘ: Διαβοφλευςη και Πρόταςη 

Το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ είχε ιδθ από το 2005 επεξεργαςκεί μια 

πρόταςθ με τίτλο ‘ΟΛΟΚΛΘΩΜΕΝΟ ΑΣΥΜΑΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΥΡΟΣΤΘΛΞΘΣ ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ ΚΑΛ 

ΕΕΥΝΘΤΛΚΩΝ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΩΝ ΕΡΛΤΟΡΘΣ ΕΕΥΝΩΝ Α.Ρ.Κ’  θ οποία είχε κατατεκεί ςτθ 

Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ για χρθματοδότθςθ.  

Θ πρόταςθ αυτι, που παρατίκεται ςτθ ςυνζχεια,  είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ μζχρι ςιμερα 

επεξεργαςία για ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο campus και υιοκετείται από τθ ςθμερινι διοίκθςθ 

του ΑΡΚ. 

 

Ειςαγωγή 

Σε ζνα πλαίςιο διαρκοφσ τεχνολογικισ προόδου και ανταγωνιςμοφ, οι τεχνολογίεσ αςφρματθσ 

δικτφωςθσ κακίςτανται απαραίτθτα ςυςτατικά ςτοιχεία ενόσ ακαδθμαϊκοφ δικτφου. Οι 

τελευταίεσ βελτιϊςεισ ςτα κζματα τθσ χωρθτικότθτασ (διακζςιμου εφρουσ ηϊνθσ) και τθσ 

αςφάλειασ τθσ τεχνολογίασ WiFi επιτρζπουν ςε φοιτθτζσ, κακθγθτζσ, ερευνθτζσ, 

εργαηομζνουσ και επιςκζπτεσ του Ρανεπιςτθμίου να αποκτοφν πρόςβαςθ τόςο ςτο 

διαδίκτυο, όςο και κυρίωσ ςτο εςωτερικό δίκτυο και τισ θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ που 

παρζχονται μζςω αυτοφ. Θ πρόςβαςθ είναι δυνατι μζςω των φορθτϊν θλεκτρονικϊν 

υπολογιςτϊν ι των υπολογιςτϊν παλάμθσ των χρθςτϊν, χωρίσ το εμπόδιο φυςικϊν 

περιοριςμϊν χϊρου, μετακίνθςθσ, ενςφρματων υποδομϊν κλπ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θ 

ακαδθμαϊκι κοινότθτα είναι ςε κζςθ να αξιοποιιςει ςε πολφ μεγαλφτερο βακμό υπάρχουςεσ 

και νζεσ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ και να ςυμβάλει ςτθν διαμόρφωςθ του τεχνολογικά και 

πλθροφοριακά εγγράμματου πολίτθ - ακαδθμαϊκοφ (computer-information literate citizen), 

ικανοφ να αξιοποιιςει τα οφζλθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Ρλθροφορίασ και να λειτουργιςει ςε ζνα 

περιβάλλον τεχνολογικά ςφγχρονο, που να προάγει τθν μελζτθ, τθν ζρευνα και τθν 

καινοτομία ςτον κόςμο του αφριο. 

 

http://www.online.uillinois.edu/
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Πλεονεκτήματα τησ αςφρματησ δικτφωςησ ςτα Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα 

1. Κακολικι πρόςβαςθ 

 Οι φορθτοί υπολογιςτζσ, οι υπολογιςτζσ παλάμθσ και οι νζεσ «ζξυπνεσ» ςυςκευζσ 

κινθτισ τθλεφωνίασ, μποροφν να αξιοποιθκοφν πλιρωσ όταν ςυνδυαςτοφν με τθν 

αςφρματθ δικτφωςθ και τθν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο. Οι φορθτζσ ςυςκευζσ 

μποροφν να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο από τον χϊρο ενόσ 

αμφικεάτρου ι ακόμθ και κακ’ οδόν προσ αυτό.  

 Επζκταςθ του τοπικοφ δικτφου δεδομζνων, ςτο ςφνολο του χϊρου του 

Ρανεπιςτθμίου. Οι χριςτεσ κα αποκτοφν πρόςβαςθ ςε θλεκτρονικζσ υπθρεςίεσ, 

μζςα από τθν ευρυηωνικι αςφρματθ ςφνδεςθ ςτο Διαδίκτυο, ςε οποιοδιποτε 

ςθμείο τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ και αν βρίςκονται, κακϊσ και πλθςίον αυτισ. 

 Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων που παρουςιάηονται από τθν υπάρχουςα 

υποδομι δικτφωςθσ και τθ φυςιογνωμία ςυγκεκριμζνων κτιρίων και 

κοινόχρθςτων χϊρων τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ. 

 Αποςυμφόρθςθ των υπαρχουςϊν ενςφρματων υποδομϊν δικτφωςθσ και παροχι 

υψθλισ ποιότθτασ δικτυακϊν υπθρεςιϊν με λφςεισ χαμθλοφ κόςτουσ. 

Αντικατάςταςθ των ενςφρματων υποδομϊν, ιδιαιτζρωσ ςε κτίρια και χϊρουσ που 

δεν διακζτουν και είναι δφςκολο να αποκτιςουν τζτοιεσ υποδομζσ (διατθρθτζα 

κτίρια, εργαςτιρια και κλινικζσ, αμφικζατρα, αίκουςεσ ςυνεδριάςεων και 

εκδθλϊςεων, βιβλιοκικεσ και αναγνωςτιρια, κοινόχρθςτοι χϊροι, χϊροι 

άκλθςθσ, φοιτθτικζσ εςτίεσ, χϊροι εςτίαςθσ) 

 Ενίςχυςθ του αποκεντρωμζνου μοντζλου παροχισ εκπαιδευτικϊν και διοικθτικϊν 

υπθρεςιϊν από το Ρανεπιςτιμιο. Ραροχι υπθρεςιϊν μζςω διαδικτφου και 

αςφρματου δικτφου από διοικθτικζσ υπθρεςίεσ και γραμματείεσ. «One-stop» 

υπθρεςίεσ μζςω εξειδικευμζνων portal που κα αναπτυχκοφν. Αποςυμφόρθςθ 

των χϊρων εξυπθρζτθςθσ του κοινοφ και του υπάρχοντοσ προςωπικοφ μζςω τθσ 

εγκατάςταςθσ εναλλακτικϊν διαφλων επικοινωνίασ και πρόςβαςθσ ςτθν 

απαιτοφμενθ πλθροφορία και υπθρεςίεσ 

 Δυνατότθτα παροχισ αςφρματθσ ςφνδεςθσ με το κεντρικό πανεπιςτθμιακό δίκτυο 

για τουσ εξωκείμενουσ κόμβουσ του δικτφου (π.χ. Επιτροπι Ερευνϊν, άλλα κτίρια 

του Α.Ρ.Κ. πλθςίον τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ) 

 Δυνατότθτα χριςθσ του αςφρματου δικτφου για μεταφορά φωνισ. ςυμπλιρωςθ 

του τθλεφωνικοφ δικτφου με ςφγχρονεσ αςφρματεσ τθλεφωνικζσ υπθρεςίεσ (με 

μθδενικό κόςτοσ), για χριςθ από υπαλλιλουσ και υπθρεςίεσ του Ρανεπιςτθμίου 

 

2. Υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ 
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 Δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των υποδομϊν αςφρματθσ δικτφωςθσ για τθν παροχι 

υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ από απόςταςθ, δια βίου εκπαίδευςθσ, τθλε-εργαςίασ, 

τθλε-διάςκεψθσ, δικτυακζσ υπθρεςίεσ ανάμεςα ςε ομότιμουσ κόμβουσ (peer-to-

peer networking services), μετάδοςθ εικόνασ υψθλισ ποιότθτασ, 

αλλθλεπιδραςτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και ζνα μεγάλο ςφνολο υπθρεςιϊν 

προςτικζμενθσ αξίασ που ςχετίηονται με τθν παροχι πλθροφοριϊν και 

ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων. 

 Θ αςφρματθ δικτφωςθ διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των εκπαιδευόμενων ςε 

ψθφιακοφσ μακθςιακοφσ πόρουσ και τθν αξιοποίθςθ θλεκτρονικϊν 

εκπαιδευτικϊν εφαρμογϊν. Οι εκπαιδευόμενοι μποροφν (είτε βρίςκονται ςτθν 

αίκουςα, είτε ςτο αναγνωςτιριο, είτε ςτο κυλικείο) να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε 

ιςτοςελίδεσ μακθμάτων, ςε εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, ςε επιςτθμονικι 

βιβλιογραφία μζςω τθσ πανεπιςτθμιακισ βιβλιοκικθσ. Μποροφν να μελετοφν, να 

τθροφν ςθμειϊςεισ, να επικοινωνοφν με τουσ κακθγθτζσ τουσ, να ενθμερϊνονται 

ςυνεχϊσ.  

 Ενςωμάτωςθ και αξιοποίθςθ των αςφρματων δικτφων ςτθν εκπαιδευτικι 

πρακτικι. «Ζξυπνεσ αίκουςεσ» και «ζξυπνα αμφικζατρα». Δυνατότθτεσ 

ςυνεργαςιϊν κακθγθτϊν - φοιτθτϊν ςε εργαςίεσ και πειράματα, από 

οποιοδιποτε ςθμείο του campus. Δθμιουργία ομάδων φοιτθτϊν, multimedia 

υπθρεςίεσ για φοιτθτζσ (πολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ), ςυνεργαςίεσ κακθγθτϊν από 

οπουδιποτε (εντόσ - εκτόσ αίκουςασ), ςυνδιδαςκαλίεσ μζςα και ζξω από τθν 

αίκουςα. Αςφρματθ μεταφορά πειραματικϊν δεδομζνων ςε πραγματικό χρόνο.  

 Οι ατομικζσ διαφορζσ των εκπαιδευόμενων (διαφορετικοί ρυκμοί μελζτθσ και 

μάκθςθσ, διαφορετικά γνωςτικά και μακθςιακά ςτυλ) μποροφν να λθφκοφν υπ’ 

όψιν με τθν εφαρμογι νζων παιδαγωγικϊν και διδακτικϊν μοντζλων που κα 

αξιοποιοφν τισ τεχνολογίεσ αςφρματθσ δικτφωςθσ (εργαςίεσ που οι φοιτθτζσ κα 

ολοκλθρϊνουν ςτουσ δικοφσ τουσ ρυκμοφσ, ομαδικζσ εργαςίεσ, μάκθςθ μζςω τθσ 

επίλυςθσ προβλθμάτων, ςυμμετοχι ςε εργαςτιρια και πειράματα, μακιματα επί 

του πεδίου – ςε εξωτερικό χϊρο κλπ) 

3. Ευζλικτθ διαρρφκμιςθ των αικουςϊν διδαςκαλίασ-εργαςτθρίων 

 Οι αίκουςεσ διδαςκαλίασ και εργαςτθρίων κα μποροφν να διαμορφωκοφν 

ςφμφωνα με τισ νεϊτερεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ και αρχζσ και τισ εκάςτοτε 

ανάγκεσ των ςχολϊν/τμθμάτων. Επιπρόςκετα, θ ανακαίνιςθ και αναδιάταξθ των 

αικουςϊν δεν κα απαιτεί τθ δθμιουργία ξεχωριςτϊν υποδομϊν δικτφωςθσ. Θ 

εγκατεςτθμζνθ αςφρματθ δικτφωςθ κα ςτθρίηει τισ ανάγκεσ προςαρμογισ και 

επζκταςθσ.  
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Προβληματιςμοί & θζματα που πρζπει να μελετηθοφν - πιθανοί άξονεσ ερευνητικοφ 

ενδιαφζροντοσ 

1) Θ αρχιτεκτονικι τθσ δικτφωςθσ και θ χρθςιμοποιοφμενθ τεχνολογία 

2) Ρρότυπα, διαλειτουργικότθτα  και ςυμβατότθτα με υπάρχοντα και μελλοντικά 

ςυςτιματα 

3) Κόςτθ κατά τθ διάρκεια του κφκλου ηωισ 

4) Κλιμάκωςθ από τθν αρχικι-πιλοτικι εγκατάςταςθ μζχρι και τθν κάλυψθ ολόκλθρθσ 

τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ και των ςθμείων ενδιαφζροντοσ 

5) Διεπαφι ςυςτιματοσ, πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ χρθςτϊν για τθν αξιοποίθςι 

του, καταγραφι και ςυμβατότθτα με τισ ανάγκεσ τουσ, κόμβοι πλθροφόρθςθσ 

6) Υποςτιριξθ χρθςτϊν 

7) Συντιρθςθ, αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων, μελλοντικι επζκταςθ και αναβάκμιςθ, 

ενςωμάτωςθ νζων τεχνολογιϊν. 

8) Αξιοπιςτία του ςυςτιματοσ, τόςο ωσ προσ τισ υποδομζσ και τουσ εξυπθρζτεσ (servers) 

και παρόχουσ υπθρεςιϊν, όςο και ωσ προσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ και τα ςυςτιματά 

τουσ.  

9) Τρζχουςεσ και προτεινόμενεσ δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ νζων διδακτικϊν και 

παιδαγωγικϊν πρακτικϊν (πχ εικονικά εργαςτιρια) 

 

Περιγραφή των διαθζςιμων τεχνολογιών Αςφρματησ Δικτφωςησ 

Θ παροχι αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ ςτο δίκτυο διανομισ δεδομζνων γίνεται 

ςιμερα με δυο τεχνολογίεσ: τθ Wi-Fi (IEEE 802.11b-g) κακϊσ και με τα αςφρματα mesh δίκτυα 

ι και με ςυνδυαςμό των τεχνολογιϊν αυτϊν (Σχ.-1). 

 

 

(Σχ.-1): Συνδυαςμόσ των τεχνολογιϊν Wi-Fi 802.11b-g και των mesh networks για τα δίκτυα 

διανομισ 

 

Wi-fi (802.11b-g) 

Ρρόκειται για τεχνολογία θ οποία χρθςιμοποιείται για τθν υλοποίθςθ αςφρματων δικτφων 

(WLANs ι WWANs) μικρισ εμβζλειασ (Σχ.-2). Σφμφωνα με αυτι, ςε κάποια ςθμεία του 
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δικτφου κορμοφ εγκακίςτανται κεραίεσ εκπομπισ-λιψθσ δεδομζνων, που επιτρζπουν τθ 

δθμιουργία ςυνδζςεων είτε ςθμείου-ςθμείου (point-to-point) είτε ςθμείου-προσ-ςθμεία 

(point-to-multipoint).  

 

Για τθ διαςφνδεςθ ενόσ πελάτθ-χϊρου με το δίκτυο κορμοφ, απαιτείται θ εγκατάςταςθ - από 

μζρουσ του:  

α) είτε μικρϊν κεραιϊν που ςτθ ςυνζχεια διαςυνδζονται με το εταιρικό δίκτυο, 

β) είτε access points μικρισ εμβζλειασ για τθν επικοινωνία με το δίκτυο κορμοφ. 

 

Ο εςωτερικόσ χϊροσ του πελάτθ μπορεί ςτθ ςυνζχεια να καλυφκεί με δομθμζνθ καλωδίωςθ 

ι με τθν εγκατάςταςθ access points για τθ δθμιουργία εςωτερικϊν αςφρματων δικτφων 

(HotSpots). Κφριοι χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι οι εταιρείεσ-οργανιςμοί που ζχουν 

μικρι διαςπορά των εγκαταςτάςεϊν τουσ αλλά επικυμοφν τθ διαςφνδεςι τουσ, ιδιϊτεσ και 

επιχειριςεισ που επικυμοφν τθν εςωτερικι αςφρματθ κάλυψθ των χϊρων τουσ, κακϊσ 

γενικότερα φορείσ με απαιτιςεισ για υπθρεςίεσ φωνισ και δεδομζνων μεςαίου όγκου. 

 

Θ τεχνολογία είναι ϊριμθ και μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν προςφορά ευρυηωνικισ 

πρόςβαςθσ ςε ταχφτθτεσ που ξεπερνοφν τα 11Mbps (54 Mbps κάνοντασ χριςθ των νεότερων 

προτφπων), αν και θ ταχφτθτα αυτι επθρεάηεται ςθμαντικά από περιβαλλοντικοφσ 

παράγοντεσ κακϊσ και από τθν απόςταςθ ςθμείο-ςθμείο διαςφνδεςθσ. Θ τεχνολογία μπορεί 

να προςφζρει ικανοποιθτικά υπθρεςίεσ φωνισ, ενϊ ζχει περιοριςμοφσ ςε υπθρεςίεσ εικόνασ 

και υπθρεςίεσ δεδομζνων.  

 

Ακόμθ, θ χριςθ τθσ τεχνολογίασ απαιτεί τθν εγκατάςταςθ πολλαπλϊν ςυςκευϊν ενεργοφ 

εξοπλιςμοφ, κακϊσ θ απόςταςθ ςθμείο-ςθμείο ςφνδεςθσ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ 

από 10m -- όταν απαιτοφνται υψθλζσ ταχφτθτεσ ςφνδεςθσ — και αςφαλϊσ μικρότερθ από 

40m. Ζςτω και αν πρόκειται για τον ίδιο χϊρο πρόςβαςθσ (πχ. ςε ςπίτια με δυο πατϊματα ι 

ςε γραφεία όπου μεςολαβοφν τοίχοι) κα πρζπει ο πελάτθσ να προβαίνει ςτθν τοποκζτθςθ 

αρκετϊν ςυςκευϊν αςφρματθσ πρόςβαςθσ (access points), κακϊσ και να τα διαςυνδζει με 

καλωδιϊςεισ. Θ απαίτθςθ αυτι κακιςτά τθν Wi-Fi τεχνολογία δφςκολθ ςτθν αποδοχι τθσ από 

τουσ πελάτεσ, ενϊ είναι ικανι να προςφζρει μόνο πεπεραςμζνου μεγζκουσ υπθρεςίεσ. 

 

Τζλοσ, θ τεχνολογία αυτι μπορεί να χρθςιμοποιθκεί από δυνθτικοφσ πελάτεσ οι οποίοι ζχουν 

περιοριςμζνθ εμβζλεια για τθν ανάπτυξθ του εςωτερικοφ τουσ δικτφου. 
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(Σχ.-2): απεικόνιςθ ενόσ αςφρματου δικτφου Wi-Fi 802.11b-g 

 

 

Αςφρματα Mesh δίκτυα 

Τα δίκτυα αυτά αναπτφςςονται για τθν αςφρματθ κάλυψθ τόςο εςωτερικϊν χϊρων (WLANs) 

όςο και για τθν κάλυψθ «μεγάλων» -ςχετικά- γεωγραφικϊν περιοχϊν (WWANs). Θ τεχνολογία 

αυτι προςφζρει υπθρεςίεσ φωνισ, εικόνασ και δεδομζνων, όπου οι απαιτιςεισ ςε όγκο 

δεδομζνων είναι μεγάλεσ. Μζχρι ςιμερα, κφριοι χριςτεσ τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι οι 

μεγάλεσ επιχειριςεισ που παρουςιάηουν διαςπορά των εγκαταςτάςεϊν τουσ, πάροχοι 

ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν, τοπικζσ κοινωνίεσ και Διμοι, κακϊσ και φορείσ του δθμοςίου 

τομζα, με ζμφαςθ ςε υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ και υγείασ.  

Τα χαρακτθριςτικά τθσ τεχνολογίασ αυτισ (Σχ.-3) είναι ότι προςφζρουν τθ δυνατότθτα 

δθμιουργίασ αςφρματων τοπικϊν δικτφων (μικρισ, μεςαίασ ι και μεγάλθσ εμβζλειασ), 

βαςίηονται ςε πρότυπα τθσ IEEE (και μποροφν να ςυνδυαςτοφν με το WiMax 802.16), 

προςφζρουν τθ διαςφνδεςθ Access Points, καλφπτουν αςφρματα το ςφνολο του χϊρου (360o) 

με αυτόματθ «ανακάλυψθ» των διαδρομϊν ςφνδεςθσ (χωρίσ να απαιτείται οπτικι επαφι 

μεταξφ των κεραιϊν).  

 

 

 

 

(Σχ.-3): απεικόνιςθ ενόσ αςφρματου mesh δικτφου 

 

Τα πλεονεκτιματα τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι ότι απαιτεί μικρό κόςτοσ εγκατάςταςθσ και 

διαχείριςθσ, προςφζρει ευκολίεσ προσ τουσ τελικοφσ χριςτεσ, παρουςιάηει ομοιόμορφθ 
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ςυμπεριφορά με τα δίκτυα κινθτισ τθλεφωνίασ (με τα οποία και αναπτφςςονται μζκοδοι 

διαςφνδεςθσ), ενϊ επιτρζπει τθν παροχι ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν υψθλϊν απαιτιςεων 

ανταλλαγισ δεδομζνων. Οι δυνατότθτεσ επιλογισ είναι ανάμεςα ςε Single RF, Dual RF και 

Multi RF ςυςτιματα. 

 

Δυνατότθτεσ ςφνδεςθσ για τον τελικό χριςτθ 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ δικτφωςθσ, οι χριςτεσ αποκτοφν πρόςβαςθ ςτο δίκτυο μζςω: 

α) ςτακεροφ ςτακμοφ εργαςίασ τουσ που ςυνδζεται ςτο wireless hotspot με κάρτα 

αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ. 

β) φορθτοφ Θ/Υ, με τθ χριςθ μιασ κάρτασ PCMCIA αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ.  

γ) υπολογιςτι παλάμθσ με δυνατότθτα αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ 

δ) «ζξυπνθσ» ςυςκευισ κινθτοφ τθλεφϊνου με δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςτο αςφρματο δίκτυο 

 

Συνοπτική παρουςίαςη υποζργων  

 

Υποζργα 
κόςτοσ 

(εκτίμηςη) 

1. Σφςτθμα υποςτιριξθσ υπθρεςιϊν μζςω ςυςκευϊν GSM 50.000 

2. Σφνδεςθ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ςτο διαδίκτυο 50.000 

3. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ servers παροχισ περιεχομζνου 150.000 

4. Ρροςαρμογζσ χϊρων εγκατάςταςθσ υπθρεςιϊν ζργου 100.000 

5. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ 200.000 

6. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ τθσ ζρευνασ 200.000 

7. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ του Ρανεπιςτθμιακοφ campus 100.000 

8. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ κινδφνων 150.000 

9. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 150.000 

10. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ψθφιακισ περιιγθςθσ 100.000 

11. Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν διαςφνδεςθσ με τισ επιχειριςεισ 200.000 

12. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν παρακολοφκθςθσ ςυνεδριάςεων on-line 100.000 

13. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ virtual conference 50.000 

14. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ info days 100.000 

15. Ανάπτυξθ on-line εφαρμογϊν υποςτιριξθσ φοιτθτικϊν 

δραςτθριοτιτων 
200.000 
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16. Υλοποίθςθ πιλοτικισ φάςθσ λειτουργίασ του ζργου 200.000 

17. Ρροβολι ζργου, προςφερομζνων υπθρεςιϊν, εκπαίδευςθ, εκδθλϊςεισ 150.000 

18. Διαχείριςθ υλοποίθςθσ ζργου 250.000 

Σφνολο: 2.500.000 

 

 

 

Υποζργα  - Σφντομη περιγραφή 

1. Σφςτθμα υποςτιριξθσ υπθρεςιϊν μζςω ςυςκευϊν GSM 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λoγιςμικοφ για τθν αξιοποίθςθ υπθρεςιϊν GSM  

o Στιγμιαία ενθμζρωςθ ακαδθμαϊκοφ, ερευνθτικοφ και διοικθτικοφ 

προςωπικοφ και φοιτθτϊν του Α.Ρ.Κ. μζςω SMS (ανακοινϊςεισ, 

εκδθλϊςεισ, κίνθςθ οχθμάτων, καιρόσ, επείγοντα περιςτατικά κλπ) 

o ταυτοποίθςθ χρθςτϊν μζςω ζξυπνων καρτϊν SIM (για πρόςβαςθ ςε κτίρια, 

χϊρουσ ςτάκμευςθσ κλπ) 

o πλθρωμι τελϊν μζςω μθνυμάτων SMS 

 Δθμιουργία ενθμερωτικϊν ιςτοςελίδων κατάλλθλων για πρόςβαςθ μζςω 

«ζξυπνων» ςυςκευϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (smart phones) 

 Ρρομικεια υλικοφ και λογιςμικοφ για πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ SMS (SMS 

Gateway) 

 

2. Σφνδεςθ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ςτο διαδίκτυο 

 Μελζτθ απαιτιςεων και εγκατάςταςθσ για τθν ςφνδεςθ του ολοκλθρωμζνου 

αςφρματου δικτφου με το διαδίκτυο, μζςω του GUNet.  

 Διαςφάλιςθ προςταςίασ ενδοπανεπιςτθμιακοφ δικτφου απζναντι ςε δικτυακζσ 

επικζςεισ, ειςβολείσ, ιοφσ 

 Ρρομικεια, εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ εξοπλιςμοφ πρόςβαςθσ (routers, 

firewalls κλπ) 

 

3. Ρρομικεια και εγκατάςταςθ servers παροχισ περιεχομζνου 

 Μελζτθ απαιτιςεων για τθν εγκατάςταςθ εξυπθρετθτϊν παροχισ περιεχομζνου 

και υπθρεςιϊν προσ τα μζλθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ του Α.Ρ.Κ. και το 

κοινό (content servers) 

 Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξυπθρετθτϊν  
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 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ λειτουργίασ των 

εξυπθρετθτϊν 

 

4. Ρροςαρμογζσ χϊρων εγκατάςταςθσ υπθρεςιϊν ζργου 

 Διαμόρφωςθ χϊρων εγκατάςταςθσ των εξυπθρετθτϊν του ζργου 

o Τθλεπικοινωνίεσ (Κφρεσ πρόςβαςθσ ςτο ενδοπανεπιςτθμιακό δίκτυο)  

o Θλεκτρικι εγκατάςταςθ (αδιάλειπτθ παροχι θλεκτρικοφ ρεφματοσ (UPS), 

ςτακεροποιθτζσ τάςθσ) 

o Εξαεριςμόσ-κλιματιςμόσ (εξαςφάλιςθ ςτακερϊν ςυνκθκϊν 

κερμοκραςίασ/υγραςίασ, κατάλλθλων για τθ φιλοξενία υλικοφ 

υπολογιςτϊν υψθλϊν απαιτιςεων) 

o Λοιπζσ εγκαταςτάςεισ (Φωτιςμόσ, θχομόνωςθ, Σφςτθμα πυρόςβεςθσ) 

o Εγκατάςταςθ ερμαρίων υποδοχισ εξυπθρετθτϊν (server rack)  

 Διαμόρφωςθ χϊρων εργαςίασ προςωπικοφ υποςτιριξθσ 

o Διαμόρφωςθ χϊρων 

o Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ γραφείων 

 

5. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν τθλεκπαίδευςθσ (Learning Management System) 

o Διαχείριςθ φοιτθτϊν, υπθρεςίεσ γραμματείασ, ψθφιακι γραμματεία 

o Αξιολόγθςθ μακθμάτων & υπθρεςιϊν  

o Εξατομικευμζνθ και προςαρμοςμζνθ πρόςβαςθ ςε πόρουσ και υπθρεςίεσ 

o Στατιςτικά και αναφορζσ 

o Υποςτιριξθ on-line μακθμάτων (πρόςβαςθ on- και off-campus μζςω 

διαδικτφου) 

 Υπθρεςίεσ ςφγχρονθσ και αςφγχρονθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ 

για τθν υποςτιριξθ διδαςκαλίασ (θλεκτρονικοί πίνακεσ 

ανακοινϊςεων, chat, forum, εικονικι τάξθ 

 Βιβλιοκικθ ψθφιακϊν μακθςιακϊν πόρων  

 Ρρόςβαςθ ςε ψθφιακζσ βιβλιοκικεσ (θλεκτρονικά περιοδικά κλπ) 

 Υπθρεςίεσ θλεκτρονικισ αξιολόγθςθσ 
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6. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ τθσ ζρευνασ 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ τθσ ζρευνασ 

o Εφαρμογι υποςτιριξθσ διοικθτικισ, οικονομικισ και λογιςτικισ διαχείριςθσ 

ερευνθτικϊν ζργων 

o Εφαρμογι παρακολοφκθςθσ τθσ διαχείριςθσ ερευνθτικοφ ζργου, μζςω 

διαδικτφου 

o Ταξινόμθςθ, διαχείριςθ και προβολι του ερευνθτικοφ προϊόντοσ του Α.Ρ.Κ. 

o Εφαρμογι υποςτιριξθσ Διαχείριςθσ Ερευνθτικοφ Ζργου (project 

management) και διαχείριςθσ ομάδων εργαςίασ (team management) 

o Εφαρμογι Διαχείριςθσ Γνϊςθσ Ερευνθτικοφ Ζργου (Research Knowledge 

Management) 

o Εφαρμογι θλεκτρονικισ ςυνεργαςίασ και δθμιουργίασ ψθφιακϊν ομάδων 

εργαςίασ (Computer supported collaborative work – virtual working groups) 

 

7. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ του Ρανεπιςτθμιακοφ campus 

 Διαχείριςθ φωτιςμοφ κτιρίων και υπαίκριων χϊρων πανεπιςτθμιοφπολθσ 

 Ραρακολοφκθςθ και διαχείριςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ 

 Διαχείριςθ κζςεων ςτάκμευςθσ και κίνθςθσ οχθμάτων –  ςφςτθμα ενθμζρωςθσ 

κοινοφ & οδθγϊν με θλεκτρονικζσ πινακίδεσ 

 

8. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ κινδφνων 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ λιψθσ αποφάςεων που 

επιτρζπουν τθν αναγνϊριςθ, ανάλυςθ, εντοπιςμό, μετρίαςθ των ρίςκων-κινδφνων 

και τθν ενθμζρωςθ γφρω από αυτοφσ (risk management1).  

o Αναγνϊριςθ, κατθγοριοποίθςθ και ιεράρχθςθ πικανϊν κινδφνων που 

προζρχονται από τα προϊόντα, τισ διαδικαςίεσ, τθ διαχείριςθ, του πόρουσ 

και τουσ περιοριςμοφσ ςτθ διαχείριςθ αυτϊν.  

o Μθχανιςμοί πρόβλεψθσ και αντιμετϊπιςθσ των ενδεχόμενων κινδφνων 

o Οδθγόσ διαχείριςθσ κινδφνων: περιγράφει τισ υποκείμενεσ αρχζσ, ζννοιεσ 

και λειτουργίεσ τθσ διαχείριςθσ κινδφνων και παρζχει κατευκφνςεισ για τθν 

υλοποίθςι τθσ ωσ ςυνεχι πρακτικι ςτα project και τον οργανιςμό.  

                                                           
1 Θ «διαχείριςθ ρίςκου» αναφζρεται ςτθν διαδικαςία αναγνϊριςθσ πικανϊν κινδφνων ςτθν πορεία ολοκλιρωςθσ 
ενόσ project, τθν ταυτοποίθςθ των ςθμαντικότερων εξ αυτϊν και ςτθν υλοποίθςθ ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςισ 
τουσ 
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9. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

 Σφςτθμα Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ τθσ πανεπιςτθμιοφπολθσ 

o Ραρακολοφκθςθ εκπομπϊν αερίων ρφπων και λυμάτων 

o Ραρακολοφκθςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ και διαχείριςθσ ενεργειακϊν 

πόρων 

o Διαχείριςθ βιολογικϊν, ιατρικϊν, χθμικϊν και βιομθχανικϊν (επικίνδυνων, 

ραδιενεργϊν, τοξικϊν ουςιϊν κλπ) αποβλιτων  

o Διάκεςθ και ανακφκλωςθ απορριμμάτων 

o Διαχείριςθ υδάτινων πόρων και βιολογικοφ κακαριςμοφ υγρϊν λυμάτων 

o Ψθφιακι αποτφπωςθ χϊρων πανεπιςτθμιοφπολθσ (GIS) 

o Ραρακολοφκθςθ-εποπτεία χϊρων μζςω αςφρματων αιςκθτιρων - 

καμερϊν 

 

10. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ψθφιακισ περιιγθςθσ 

 Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ψθφιακισ περιιγθςθσ 

o Ψθφιοποίθςθ φυςικϊν χϊρων και αντικειμζνων (π.χ. ψθφιοποίθςθ 

αρχαιολογικοφ χϊρου Βεργίνασ, ανκρωπίνου ςϊματοσ κλπ) 

o Δθμιουργία εικονικϊν χϊρων (π.χ. γεωλογικοί ςχθματιςμοί, μοντζλα 

αςτροφυςικισ κλπ) 

o Διαμόρφωςθ αίκουςασ εικονικισ πραγματικότθτασ 

o Ρρομικεια εξοπλιςμοφ εικονικισ πραγματικότθτασ 

 

11. Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν διαςφνδεςθσ με τισ επιχειριςεισ 

 Ρροβολι του ερευνθτικοφ ζργου και των ερευνθτικϊν μονάδων του Α.Ρ.Κ. 

(Ερευνθτικά Εργαςτιρια, Κλινικζσ, Κεματικά Δίκτυα Ζρευνασ) 

 Ρροβολι του προφίλ των ερευνθτϊν του Α.Ρ.Κ. 

 Αναηιτθςθ ςυνεργαςιϊν από τισ επιχειριςεισ προσ τθν ακαδθμαϊκι κοινότθτα και 

αντίςτροφα 

 Αναηιτθςθ ερευνθτικοφ δυναμικοφ από τισ επιχειριςεισ 

 Θλεκτρονικό παρατθρθτιριο παρεχόμενων ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν 

 Θλεκτρονικό παρατθρθτιριο για κζματα 

o Ρροκθρφξεων χρθματοδοτοφμενων ερευνθτικϊν ζργων (εκνικϊν, 
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ευρωπαϊκϊν) 

o Διαχείριςθσ πνευματικϊν δικαιωμάτων και πατεντϊν 

o Επιχειρθματικισ και εργαςιακισ νομοκεςίασ 

 

12. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν παρακολοφκθςθσ ςυνεδριάςεων on-line 

 Εφαρμογι τθλεπρόςβαςθσ ςε ςυνεδριάςεισ 

o Τθλεδιάςκεψθ με μετάδοςθ ιχου και εικόνασ 

o Εικονικόσ πίνακασ (virtual whiteboard) 

o Διαμοιραςμόσ εφαρμογϊν (application & desktop sharing)  

o Μαγνθτοφϊνθςθ, βιντεοςκόπθςθ, ψθφιοποίθςθ και αναμετάδοςθ 

ςυνεδριϊν και παρουςιάςεων 

o Καταγραφι πρακτικϊν (minutes management) 

 

13. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ virtual conference 

 Εφαρμογι για τθν υποςτιριξθ διεξαγωγισ εικονικϊν ςυνεδρίων (virtual 

conference) 

o Εργαλεία εικονικισ ςυνεργαςίασ (virtual collaboration tools) 

o Διαχείριςθ χρθςτϊν/ςυμμετεχόντων/ομιλθτϊν 

o Διαχείριςθ και προγραμματιςμόσ ςυνεδριϊν (session management) 

o Υποςτιριξθσ ςφγχρονθσ/αςφγχρονθσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ (chat/text 

messaging, forum ανταλλαγισ μθνυμάτων) 

o Τθλεδιάςκεψθ με μετάδοςθ ιχου και εικόνασ 

o Εικονικόσ πίνακασ (virtual whiteboard) 

o Διαμοιραςμόσ εφαρμογϊν (application & desktop sharing)  

o Μαγνθτοφϊνθςθ, βιντεοςκόπθςθ, ψθφιοποίθςθ και αναμετάδοςθ 

ςυνεδριϊν και παρουςιάςεων 

o Διαχείριςθ και διαμοιραςμόσ θλεκτρονικϊν εγγράφων, παρουςιάςεων και 

πρακτικϊν 

 

14. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ info days 

 Εφαρμογι για τθν υποςτιριξθ info-days 

o Δθμιουργία ιςτοςελίδων ενθμζρωςθσ 
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o Θλεκτρονικοί πίνακεσ ανακοινϊςεων 

o Διαχείριςθ χρθςτϊν και θλεκτρονικι εγγραφι ενδιαφερομζνων 

o Διαχείριςθ θλεκτρονικϊν εγγράφων 

o Δθμιουργία θλεκτρονικϊν ερωτθματολογίων 

o Διαχείριςθ ενθμερωτικισ εκςτρατείασ και επικοινωνίασ με ςυμμετζχοντεσ 

(CRM, E-mail marketing, εργαλεία ψθφιακισ επικοινωνίασ)  

o Σφςτθμα αναφορϊν & ςτατιςτικϊν 

 

15. Ανάπτυξθ on-line εφαρμογϊν υποςτιριξθσ φοιτθτικϊν δραςτθριοτιτων 

 Εφαρμογι υποςτιριξθσ Ψθφιακϊν Φοιτθτικϊν Κοινοτιτων 

o Θλεκτρονικοί πίνακεσ ανακοινϊςεων 

o Forum ψθφιακϊν ςυηθτιςεων 

o Υποςτιριξθ ιςτοςελίδων επίςθμων φοιτθτικϊν ςυλλόγων, καλλιτεχνικϊν 

και ακλθτικϊν ομάδων 

o Υποςτιριξθ προςωπικϊν ιςτοςελίδων φοιτθτϊν 

 

16. Υλοποίθςθ πιλοτικισ φάςθσ λειτουργίασ του ζργου 

 Ριλοτικι φάςθ λειτουργίασ 

o Κακοριςμόσ διαδικαςιϊν και κανονιςμϊν λειτουργίασ των επί μζρουσ 

υπθρεςιϊν 

o Συγκζντρωςθ και ψθφιοποίθςθ περιεχομζνου 

o Αρχικι περίοδοσ λειτουργίασ 

 

17. Ρροβολι ζργου, προςφερομζνων υπθρεςιϊν, εκπαίδευςθ, εκδθλϊςεισ 

 Εκδθλϊςεισ προβολισ του ζργου 

 Δθμοςιότθτα του ζργου ςε ζντυπο και θλεκτρονικό τφπο 

 Αρχικι εκπαίδευςθ χρθςτϊν και διαχειριςτϊν 

 Σφνταξθ και εκτφπωςθ οδθγϊν και εγχειριδίων των υπθρεςιϊν και λοιποφ 

ενθμερωτικοφ υλικοφ 

18. Διαχείριςθ υλοποίθςθσ ζργου 

 Διαχείριςθ υλοποίθςθσ του ζργου (project management) 

o Κακοριςμόσ και ςτελζχωςθ ομάδων  
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Κεφάλαιο 6: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα 

«Τεχνόπολθ Κεςςαλονίκθσ» 
 

 

6.1. Τεχνόπολη Θεςςαλονίκησ: Μια νζα νηςίδα καινοτομίασ και επιχειρηματικότητασ 

 

Θ Τεχνόπολθ Κεςςαλονίκθσ αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνδζςμου Επιχειριςεων 

Ρλθροφορικισ Βορείου Ελλάδασ (ΣΕΡΒΕ) και το πρϊτο ιδιωτικό εγχείρθμα με τθ ςυναίνεςθ 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν εταίρων και τθν πλιρθ υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ. Θ 

αρχικι ςφλλθψθ για τθν Τεχνόπολθ ςτθρίχτθκε ςτθν ιδζα να δθμιουργθκεί μία διαβαλκανικι, 

διαπεριφερειακι επιχειρθςιακι βάςθ κι ζνασ πόλοσ καινοτομίασ, ζρευνασ και ςυνεργαςίασ 

ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων και ςτθν εμπορευματοποίθςθ καινοτομικϊν προϊόντων 

και υπθρεςιϊν.   

 

Το όραμα τθσ Τεχνόπολθσ ωσ καταλφτθ εμπορικϊν επενδφςεων ςτο χϊρο τθσ Ρλθροφορικισ, 

είναι να κακιερωκεί ςαν Κζντρο Αριςτείασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ 

Ευρϊπθσ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα και να λειτουργιςει ςαν κζντρο εταιριϊν υψθλισ 

τεχνολογίασ που προςελκφει επενδυτικό ενδιαφζρον και δθμιουργεί νζεσ ευκαιρίεσ 

ανάπτυξθσ.  

 

Θ Τεχνόπολθ Κεςςαλονίκθσ ιδρφκθκε το 2001. Καταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ 94.000 

τετραγωνικϊν μζτρων επί των οποίων κα οικοδομθκοφν 84.500 τετραγωνικά μζτρα γραφείων 

και εγκαταςτάςεων παραγωγισ λογιςμικοφ και hardware. Σε φάςθ πλιρουσ ανάπτυξθσ το 

Επιχειρθματικό Ράρκο ΤΡΕ τθσ Τεχνόπολθσ κα φιλοξενεί περιςςότερεσ από 150 Ελλθνικζσ και 

ξζνεσ επιχειριςεισ αντιπροςωπεφοντασ επζνδυςθ περιςςότερων από 50 εκατ. Ευρϊ. 

 

 

 

Το Επιχειρθματικό Ράρκο ΤΡΕ τθσ Τεχνόπολθσ ολοκλιρωςε τθν πρϊτθ φάςθ των ζργων 

υποδομϊν τον Λοφνιο του 2008 παραδίδοντασ για λειτουργία ζνα πλιρωσ ανεπτυγμζνο δίκτυο 

δρόμων, φδρευςθσ, άρδευςθσ, αποχζτευςθσ, τθλεπικοινωνιϊν, ενζργειασ, αρχιτεκτονικισ 

περιβάλλοντοσ χϊρου και περίφραξθσ. 
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Στο Επιχειρθματικό Ράρκο ςυμμετζχουν εταιρίεσ ιδθ ενεργζσ ςτισ γειτονικζσ Βαλκανικζσ 

χϊρεσ:  

 Το Λνςτιτοφτο Ρλθροφορικισ και Τθλεματικισ (ΛΡΤΘΛ), ζνασ μθ-κερδοςκοπικόσ 

οργανιςμόσ υπό τθν αιγίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΓΓΕΤ) 

και ιδρυτικό μζλοσ του Εκνικοφ Κζντρου Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ 

(ΕΚΕΤΑ).  

 20 Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ κι Επικοινωνιϊν, με 

μεγάλο αρικμό επιςτθμονικοφ και ερευνθτικοφ προςωπικοφ, ζχουν προβεί ςτθν 

απόκτθςθ οικοπζδων και βρίςκονται ςτο ςτάδιο εκκίνθςθσ των καταςκευαςτικϊν 

εργαςιϊν.  

 Ρεριςςότερεσ από 25 εταιρίεσ βρίςκονται επί του παρόντοσ ςτο ςτάδιο τελικϊν 

υπογραφϊν για εγκατάςταςθ ςτο Κτίριο των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, ςε χϊρο 

4000 τετραγωνικϊν μζτρων.  

 

Το Επιχειρθματικό Ράρκο ΤΡΕ Τεχνόπολθ κα προςελκφςει: 

 Επενδυτζσ που ενδιαφζρονται να εξαςφαλίςουν μια κζςθ ςτο επίκεντρο εταιριϊν 

Τεχνολογιϊν Ρλθροφορικισ κι Επικοινωνιϊν με ανκρϊπινο δυναμικό υψθλισ 

κατάρτιςθσ και εξειδίκευςθσ ς’ ζναν επαγγελματικά οργανωμζνο χϊρο με φυςικι 

πρόςβαςθ ςτισ Βαλκανικζσ αγορζσ και τισ αγορζσ τθσ Μεςογείου. 

 Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ οι οποίεσ κα ωφελθκοφν από τθν εγκατάςταςι τουσ ς’ 

ζνα εργαςιακό περιβάλλον με αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ για δικτφωςθ με εγχϊριουσ, 

περιφερειακοφσ και διεκνείσ φορείσ του χϊρου τθσ Ρλθροφορικισ και πλιρθ 

υποςτιριξθ από τθν Κερμοκοιτίδα τθσ Τεχνόπολθσ.  

 Ρολυεκνικζσ Εταιρίεσ που ψάχνουν χϊρο για υποκατάςτθμα ανάμεςα ςε εταιρίεσ 

υψθλισ τεχνολογίασ κι εταιρίεσ που πρωτοποροφν ςτθν παραγωγι γνϊςθσ.  

 Κοινωφελι Λδρφματα τα οποία απαιτοφν ηωθρι διαδραςτικότθτα με άλλουσ 

οργανιςμοφσ και φορείσ ϊςτε να διευκολφνονται ςτθν προςπάκειά τουσ να 

εξετάςουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιδζεσ μεταφράηονται ςε πρακτικζσ εφαρμογζσ 

για τθν κοινωνία με τθ βοικεια των Νζων Τεχνολογιϊν Επικοινωνιϊν και 

Ρλθροφορικισ.  

 Ακαδθμαϊκά Ερευνθτικά Κζντρα που χρειάηονται τόςο τον κατάλλθλο χϊρο όςο και 

τθν ευκαιρία για τθν εμπορευματοποίθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ που παράγουν. 

 

Οι επενδυτζσ που επιλζγουν να εγκαταςτακοφν ςτθν Τεχνόπολθ Κεςςαλονίκθ ζχουν άμεςθ 

πρόςβαςθ ςε:  

 Ζνα ςφμπλεγμα εταιριϊν υψθλισ τεχνολογίασ 

 Μια πρωτοβουλία για τθν οποία διαμορφϊνονται επί του παρόντοσ τα ςχετικά 

κίνθτρα από τθν Κυβζρνθςθ, π.χ. φορολογικά. 

 Μια πφλθ ανοιχτι ςτισ ανερχόμενεσ Βαλκανικζσ αγορζσ  
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 Μια επιςτθμονικι βάςθ που αναπτφςςεται από τθν παρουςία Ρανεπιςτθμίων ςτθν 

περιοχι και ακαδθμαϊκϊν ερευνθτικϊν κζντρων.  

 Το πιο καλά ςυντονιςμζνο και ψθφιακά ενιμερο ςφμπλεγμα ΜΜΕ  

 Ζνα δυναμικό κζντρο με βαςικό άξονα λειτουργίασ τθν καλλιζργεια του 

επιχειρθματικοφ πνεφματοσ και τθσ καινοτομίασ ςκζψθσ.  

 Μια ηωντανι κοινότθτα ςτθν οποία δθμιουργοφνται διαρκϊσ νζα επίςθμα και 

ανεπίςθμα ανκρϊπινα δίκτυα.  

 Άμεςθ πρόςβαςθ ςτθν Κερμοκοιτίδα τθσ Τεχνόπολθσ, ςχεδιαςμζνθ ειδικά για να 

υποςτθρίηει καινοτόμεσ Μικρομεςαίεσ Επιχειριςεισ 

 

 

6.2. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ ςε τεχνολογικζσ ςυνοικίεσ – τεχνολογικά πάρκα: Βιβλιογραφική 

διερεφνηςη 

 

Arabianranta  

 

Το όνομα τθσ περιοχισ, Arabianranta, ςθμαίνει "Ακτι τθσ Αραβίασ". Ο ιςτορικόσ λόγοσ για 

αυτι τθν ονομαςία είναι το εργοςτάςιο αραβικισ πορςελάνθσ που ακόμθ λειτουργεί ςτθν 

περιοχι. 

 

Θ ςυνοικία τθσ Arabianranta είναι μία από τισ νζεσ τοποκεςίεσ μεγάλθσ ανάπτυξθσ ςτθν πόλθ 

του Ελςίνκι. Ο δθμόςιοσ τομζασ, ο Διμοσ του Ελςίνκι, είναι ο κυρίαρχοσ εταίροσ τθσ 

ανάπτυξθσ τθσ Arabianranta. Θ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα λαμβάνει χϊρα μζςω 

κοινοπραξιϊν όπωσ θ Art and Design City Helsinki Ltd. (ADC Ltd.). Το 2006 θ ανζγερςθ νζων 

κατοικιϊν ζχει ολοκλθρωκεί κατά το ιμιςυ. Ζωσ το 2010 θ περιοχι κα φιλοξενεί κατά 

προςζγγιςθ 10.000 κατοίκουσ, 6.000 φοιτθτζσ και 7.000 κζςεισ εργαςίασ. 

 

Τα υποζργα ςυμπεριλαμβάνουν: 

 Τθν Art and Design City Helsinki ςτθν Arabianranta, θ οποία αποτελοφςε ζνα από τα 

κφρια οράματα ςτθν αναγζννθςθ και ανάπτυξθ τθσ περιοχισ από μία κενι πεδιάδα από 

τισ αρχζσ του 1990. Το αποτζλεςμα μζχρι ςτιγμισ είναι θ δθμιουργία ενόσ μείηονοσ 

εκνικοφ campus για τθν τζχνθ, το ςχζδιο, τισ ςχολζσ των ΜΜΕ και ζναν μεγάλο αρικμό 

μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςε αυτά τα πεδία μζςω υπθρεςιϊν για κερμοκοιτίδεσ 

επιχειριςεων και άλλων εγκαταςτάςεων ανάπτυξθσ επιχειριςεων. Μία εταιρία εν 

ονόματι Art and Design City Helsinki Ltd. ιδρφκθκε το 1995 για να προάγει αυτό το 

όραμα. 

                                                           

 Ρθγζσ: 

http://www.eukn.org/finland/themes/Urban_Policy/Urban_environment/Urban_renewal/Brownfield_d

evelopment/arabianranta_1043.html 

http://www.helsinki.fi/jarj/mao/urban/arabia.html 

http://www.eukn.org/finland/themes/Urban_Policy/Urban_environment/Urban_renewal/Brownfield_development/arabianranta_1043.html
http://www.eukn.org/finland/themes/Urban_Policy/Urban_environment/Urban_renewal/Brownfield_development/arabianranta_1043.html
http://www.helsinki.fi/jarj/mao/urban/arabia.html
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 Καλλιτεχνικι ςυνεργαςία ςτθν καταςκευι τθσ περιοχισ τθσ Arabianranta. Ζνα από τα 

ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ανζγερςθσ των νζων κατοικιϊν κα είναι ότι μεταξφ 1% και 

2% του κόςτουσ απόκτθςθσ των οικοπζδων πρζπει να είναι αφιερωμζνο ςτθν τζχνθ. Ζνασ 

ειδικόσ καλλιτεχνικόσ ςυντονιςτισ ζχει προςλθφκεί για να ςυντονίςει το ζργο μεταξφ 

των εργολάβων, των αρχιτεκτόνων και των καλλιτεχνϊν (2000 – 2010). 

 Θ ανάπτυξθ τθσ τοπικισ υποδομισ και υπθρεςιϊν των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και 

επικοινωνίασ (ICT) ςτθν Arabianranta. Αυτό είναι ζνα από τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 

του ζργου καταςκευισ τθσ περιοχισ: κάκε νζα μονάδα κατοικίασ πρζπει να είναι 

ςυνδεδεμζνθ ςτο τοπικό δίκτυο. Ο κορμόσ του τοπικά χρθςιμοποιοφμενου υλικοφ των 

τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνίασ είναι ζνα καλϊδιο οπτικϊν ινϊν που 

καταςκευάςτθκε από τθν Εταιρία Ενζργειασ του Ελςίνκι μαηί το Τμιμα Κτθματολογίου 

του Διμου του Ελςίνκι. Το δίκτυο είναι υπερταχφ (1 Gbps). 

 Ζξυπνεσ Ρόλεισ ςτθν Arabianranta, ζργο τθσ ΕΕ για τθν θλεκτρονικι ςυμμετοχι ςτθν 

Arabianranta (2004-2005). 

 Καινοτόμεσ Ρόλεισ για τθν Επόμενθ Γενιά (ICING). Ζργο τθσ ΕΕ για τθν χριςθ τεχνολογιϊν 

αναγνϊριςθσ κζςθσ από τουσ πολίτεσ ςτθν Arabianranta (2006-2008). 

 

 

 

Online υπηρεςίεσ 

Θ περιοχι τθσ Arabianranta είναι ιδιαίτερα γνωςτι για τισ υψθλισ ποιότθτασ κατοικίεσ με το 

ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό των μοναδικϊν ζργων τζχνθσ ςε δθμόςιουσ και θμι-δθμόςιουσ 

χϊρουσ όπωσ οι προκάλαμοι, οι πόρτεσ και οι κοινόχρθςτεσ αυλζσ.  

                                                                                                                                                                          

http://www.openlivinglabs.eu/helsinki.html 

Το ζργο τησ Arabianranta 
 

Ζκταςθ 85 εκτάρια 
 

Οικοδομθμζνθ περιοχι 29 εκτάρια 
 

Κάτοικοι ζωσ το 2015 7,000 
 

Κζςεισ εργαςίασ 2010 7,900 
 

Ρυκνότθτα περιοχισ 0.67 
 

Ρυκνότθτα περιοχισ 
κατοικιϊν 

1.60 

Ρυκνότθτα εμπορικισ 
περιοχισ 

3.40 

Κατοικιςιμθ επιφάνεια 260.000 μ2 
 

Επιφάνεια εμπορικισ 
περιοχισ 

315.000 μ2 

 
 

http://www.openlivinglabs.eu/helsinki.html
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Πλα τα νζα διαμερίςματα είναι προμθκεφονται αυτομάτωσ με μία ςφνδεςθ Ethernet των 10 

Mbps θ οποία δεν ζχει επιπλζον χρεϊςεισ.  

 

Οι υπθρεςίεσ περιλαμβάνουν τισ ςυνικεισ υπθρεςίεσ δεδομζνων, voice over IP phone 

services, real estate automation and public WLAN hot spots, και μία τοπικι πφλθ που λζγεται 

το Εικονικό Χωριό του Ελςίνκι με extranets for each of the home owner associations.  

 

Το ζργο των τεχνολογιϊν πλθροφορίασ και επικοινωνιϊν ξεκίνθςε το 1997, και το πρϊτο 

τμιμα του δικτφου οπτικϊν ινϊν ξεκίνθςε το 1998. Θ τοπικι πφλθ του Ψθφιακοφ Χωριοφ του 

Ελςίνκι δθμιουργικθκε το 2001.  

 

Το τοπικό δίκτυο άρχιςε να λειτουργεί το 2002. Θ ςφνδεςθ των 10 megabytes προςφζρεται 

δωρεάν ςτουσ ενοίκουσ από τον Φεβρουάριο του 2006. 

 

Το τελευταίο μίλι του δικτφου ανικει ςτουσ ανκρϊπουσ που μζνουν ςτθν Arabianranta, άρα θ 

παράδοςθ των πλθροφοριϊν είναι μζροσ τθσ υποδομισ όπωσ θ κζρμανςθ ι τα δίκτυα αερίου 

και νεροφ. Κάκε κατοικία διακζτει επίςθσ και ζνα eHousemanager που φροντίηει για τισ 

εςωτερικζσ πλθροφορίεσ. 

 

Η Arabianranta είναι η περιοχή που φιλοξενεί το Helsinki Living Lab (Forum Virium). Το 

Forum Virium Helsinki είναι ζνα cluster ςυνεργαςίασ που αναπτφςςει νζεσ ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ και περιεχόμενα για χειριςμό από τον πελάτθ. Το Forum Virium Helsinki ιδρφκθκε 

από πολλοφσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ ςτον τομζα των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν: οι κυρίαρχεσ 

εταιρίεσ είναι οι Digita, Elisa, Nokia, TeliaSonera, Finnish Road Enterprise, TietoEnator, 

Veikkaus, WM-data, YITGroup και θ Finnish Broadcasting Company. Άλλοι ςυνζταιροι είναι οι 

Hewlett-Packard, IBM, Plus TV, S-group, Siemens, SWelcom και θ Vaisala. Ο δθμόςιοσ τομζασ 

αντιπροςωπεφεται από τον Διμο του Ελςίνκι, το SITRA (Το Φινλανδικό Εκνικό Ταμείο για τθν 

Ζρευνα και τθν Ανάπτυξθ), το TEKES (το Εκνικό Γραφείο Τεχνολογίασ τθσ Φινλανδίασ), και το 

VTT (Τεχνικό Ερευνθτικό Κζντρο τθσ Φινλανδίασ). 

 

Το Forum Virium αποτελεί το Helsinki Living Lab μαηί με τθν ADC Ltd. Οι δραςτθριότθτεσ του 

Forum Virium Helsinki επικεντρϊνονται ςτισ πραγματικζσ μελλοντικζσ ιδζεσ, προγράμματα και 

projects των ςυνεργαηόμενων εταιριϊν. Οι ςυνολικοί ςτόχοι του Forum Virium Helsinki είναι: 

 Θ επιτάχυνςθ των μελλοντικϊν ιδεϊν, προγραμμάτων και projects: θ ςυνζνωςθ 

διαφορετικϊν παραγόντων, υποςτιριξθ των ςυνεργαςιϊν και θ εφαρμογι projects, 

προγραμμάτων και ιδεϊν, θ εξαςφάλιςθ χρθματοδότθςθσ για μελλοντικά 

προγράμματα. 

 Δικτφωςθ: ανάπτυξθ του δικτφου εταίρων του Forum Vitrim Helsinki, ςυντονιςμόσ τθσ 

εςωτερικισ και εξωτερικισ επικοινωνίασ του cluster 
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 Ανάπτυξθ του περιβάλλοντοσ καινοτομίασ: ανάπτυξθ τθσ διαδικαςίασ καινοτομίασ του 

Forum Virium Helsinki, υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων Ανοιχτισ Καινοτομίασ 

 Ανάπτυξθ τθσ περιοχισ του Ελςίνκι: ενεργι ςυμμετοχι ςτθν ανάπτυξθ τθσ περιοχισ 

του Ελςίνκι 

 

Οι ζξι περιοχζσ όπου επικεντρϊνονται τα projects του Forum Virium Helsinki είναι: θ 

κυκλοφορία ςτθν μείηονα περιοχι του Ελςίνκι, το ςφςτθμα υγείασ, το ςφςτθμα εκπαίδευςθσ, 

το λιανικό εμπόριο, το περιβάλλον του ψθφιακοφ ςπιτιοφ, θ κατανομι των γεγονότων μζςω 

πολλϊν καναλιϊν. 

 

Το Forum Virium Helsinki ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του 2006. Επί του παρόντοσ διαχειρίηεται επτά 

projects ζρευνασ και ανάπτυξθσ, κάποια από τα οποία ςυντονίηονται από ςυνεταιρικζσ 

επιχειριςεισ. Τα πιο ςθμαντικά projects είναι: 

 Θ Φινλανδικι Κινθτι Τθλεόραςθ, που αποτελεί μια πλατφόρμα ανάπτυξθσ για τθν 

ιδζα τθσ κινθτισ τθλεόραςθσ. Θ πλατφόρμα ςχθματίηεται από το δίκτυο DVB-H, το 

φόρουμ ανάπτυξθσ για τουσ παράγοντεσ μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων, και τα 

εργαλεία ζρευνασ χρθςτικότθτασ.  

 Οι Υπθρεςίεσ Ζξυπνθσ Κυκλοφορίασ του Ελςίνκι (HITS), ζνα project με ςτοιχεία από το 

Living Lab. Στο HITS οι ςυνζταιροι δθμιουργοφν υπθρεςίεσ βαςιςμζνεσ ςτον πελάτθ 

και τθν εμπειρία για τθν ευρφτερθ περιοχι του Ελςίνκι, με τθν χριςθ μιασ μεγάλθσ 

κοινά χρθςιμοποιοφμενθσ βάςθσ δεδομζνων που περιλαμβάνει, για παράδειγμα, 

πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν κυκλοφορία, τον καιρό και τα δρομολόγια.  

 

 

Digital Media City  

 

Θ Digital Media City (DMC) είναι αποτζλεςμα ενόσ ςχεδίου τθσ Κυβζρνθςθσ τθσ Μείηονοσ 

Ρεριοχισ τθσ Σεοφλ για τον ςχθματιςμό ενόσ διεκνοφσ φιμθσ ςυμπλζγματοσ Ευφυϊν 

Τεχνολογιϊν και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ με τθν ςυνζνωςθ ψθφιακϊν μζςων και 

βιομθχανιϊν ψυχαγωγίασ που ζχουν επιλεγεί για τθν ςτρατθγικι τουσ ςθμαςίασ για τθν 

μελλοντικι οικονομικι ανάπτυξθ ςτθν πόλθ τθσ Νζασ Χιλιετίασ Sangam. Θ Κορζα διακζτει το 

καλφτερο δίκτυο πλθροφορίασ και επικοινωνίασ. Βαςιςμζνθ ς' αυτό το δίκτυο, θ χϊρα 

καταςκευάηει τθν DMC, ζνα ζργο που ςτοχεφει ςτθν μετατροπι τθσ τεράςτιασ υπανάπτυκτθσ 

ζκταςθσ ςτο βορειοδυτικό μζροσ τθσ Σεοφλ ςε μία "γθ τθσ ευκαιρίασ".  

 

Θ DMC κα αναδειχκεί ωσ κζντρο για τθν παραγωγι νζου πολιτιςτικοφ υλικοφ και για τθν 

ανάπτυξθ των διεκνϊν ςυναλλαγϊν βαςιςμζνθ ςτα κεμζλια τθσ πλοφςιασ ιςτορίασ, 

κουλτοφρασ και οικονομίασ τθσ Σεοφλ. Επίςθσ, πολλζσ από τισ πρόςφατα αναπτυχκείςεσ 

                                                           

 Ρθγζσ:  

http://dmc.seoul.go.kr/english/jsp/about/overview.jsp 

http://dmc.seoul.go.kr/english/jsp/about/overview.jsp
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τεχνολογίεσ ψθφιακϊν μζςων κα δοκιμαςτοφν εδϊ για τθν εφαρμογι τουσ ςτθν κακθμερινι 

ηωι και τισ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ των πολιτϊν. 

 

 

Το ζργο επικεντρϊνεται ςε τρία οράματα: 

 τθν διαμόρφωςθ ενόσ πρωταρχικισ ςθμαςίασ κζντρου ανάπτυξθσ και παραγωγισ 

ψθφιακϊν μζςων, 

 τθν προϊκθςθ ενόσ πανεπιςτθμιακοφ-ερευνθτικοφ-βιομθχανικοφ κζντρου 

τεχνολογίασ ψθφιακϊν μζςων, και 

 τθν δθμιουργία του καλφτερου επιχειρθματικοφ κόμβου τθσ Βορειοανατολικισ Αςίασ 

 

Υποδομι Δικτφου 
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Θ DMC κα είναι μία "πόλθ μζςα ςτθν πόλθ". Κα ςυμπεριλάβει μζχρι ςτιγμισ ανεξερεφνθτα 

καινοτόμα περιβάλλοντα και ιδζεσ. Στα ερχόμενα χρόνια θ DMC αναμζνεται να εξελιχκεί ςε 

Μζκκα των νζων τεχνολογιϊν και των καινοτόμων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων μζςω 

τθσ ανάπτυξθσ και τθσ εμπορευματοποίθςθσ πολυάρικμων, αν όχι όλων των ειδϊν ψθφιακϊν 

μζςων, ςυμπεριλαμβανομζνων ταινιϊν, animations, μουςικισ και cyber υλικοφ. Επιπρόςκετα, 

θ DMC κα ανοίξει ζνα νζο κεφάλαιο για τον ανκρϊπινο πολιτιςμό προβάλλοντασ 

μελλοντικοφσ τρόπουσ ηωισ ςτθν πραγματικότθτα. 

 

Σε γενικζσ γραμμζσ, τα media ςτο δθμόςιο χϊρο κα είναι διακζςιμα μζςω τριϊν επιπζδων 

αλλθλεπίδραςθσ: 

 Στο προςωπικό επίπεδο, με τθν χριςθ αςφρματων επικοινωνιϊν μζςω κινθτϊν 

τθλεφϊνων, ψθφιακϊν βοθκϊν, ι φορθτϊν υπολογιςτϊν 

 Στο επίπεδο του δρόμου, εμφυτευμζνα ι ςυνδεδεμζνα με υλικά αντικείμενα, μζρθ, 

οκόνεσ με ενδείξεισ για το κοινό και αιςκθτιρεσ 

 Σε κυβερνο-επίπεδο, με τθν χριςθ μετά-πθγϊν ςυγκεντρωτικϊν δεδομζνων, 

επόπτευςθσ και προγραμματιςμοφ που υποςτθρίηουν δραςτθριότθτεσ ςτον δρόμο και 

είναι διακζςιμεσ για τουσ χριςτεσ 

 

Μείηονεσ τομείσ εμπειρίασ και δραςτθριοτιτων κα ςυνδυάηουν προςωπικζσ πλθροφορίεσ, 

πλθροφορίεσ του επιπζδου του δρόμου, και κυβερνο-πλθροφορίεσ ςε εφαρμογζσ όπωσ: 

 

Συντήρηςη: Οι παροχζσ φδρευςθσ, ενζργειασ, απορριμμάτων, αςφάλειασ και πλθροφοριϊν 

ζχουν ιδθ γίνει ευφυείσ ςε αρκετζσ πόλεισ, επιτρζποντασ το προςωπικό ςυντιρθςθσ να 

εντοπίηει και να επιςκευάηει βλάβεσ χωρίσ να ςκάβει τον δρόμο. Στο μζλλον, ο ευφυισ 

φωτιςμόσ των οδϊν και ςτοιχείων που παρζχουν άνεςθ, όπωσ θ προςταςία από τθν βροχι ι 

τον ιλιο, που διακρίνουν τον καιρό, τθν ϊρα τθσ θμζρασ, τον αρικμό των ανκρϊπων και των 

οχθμάτων και προςαρμόηουν αναλόγων τισ υπθρεςίεσ τουσ. 

 

Κίνηςη: Θ ροι των αυτοκινιτων και λεωφορείων παρακολουκείται ιδθ από ψθφιακά μζςα 

ςε πολλζσ πόλεισ. Στον Δρόμο των Ψθφιακϊν Μζςων, οι διαγραμμίςεισ του πεηοδρομίου, οι 

πινακίδεσ και οι ςθματοδότεσ κα δουλεφουν μαηί με ςυςτιματα πλοιγθςθσ GPS ςε Λ.Χ. 

αυτοκίνθτα για να μεγιςτοποιιςουν τθν αποτελεςματικι κυκλοφορία και να 

ελαχιςτοποιιςουν τθν αναηιτθςθ ςτάκμευςθσ. Οι ςτάςεισ των λεωφορείων κα παρζχουν 

πλθροφορίεσ για τα δρομολόγια και τισ ϊρεσ που κα ενθμερϊνονται διαρκϊσ για να 

καλφπτουν τισ ανάγκεσ του επιβατικοφ κοινοφ. 

 

Πληροφορίεσ θζςησ: Ρλθροφορίεσ για τον Δρόμο, τθν ιςτορία του, δραςτθριότθτα, 

περιεχόμενα και το πλαίςιό του ςτθν πόλθ κα είναι διακζςιμεσ για να προςανατολίηουν τουσ 

επιςκζπτεσ, να διδάςκουν τα παιδιά και να παρζχουν ςυνεχι ενθμζρωςθ ςτουσ κατοίκουσ. Κα 

παραδίδονται προςωπικά μζςω κινθτϊν τθλεφϊνων και προςωπικϊν ψθφιακϊν βοθκϊν 

(PDAs), ςτον δρόμο ςε ειδικά περίπτερα, μζςω πινακίδων που μποροφν να 
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προγραμματιςτοφν για να μεταφζρουν κάκε μινυμα, ι ψθφιακϊν πυλϊν που μποροφν να 

ςυνδζονται με εικόνεσ κάκε τοποκεςίασ. Με αυτοφσ τουσ τρόπουσ ο δρόμοσ κα λζει ο ίδιοσ 

τθν ιςτορία του. 

 

Συναλλαγζσ:  Ιδθ ζνα μεγάλο μζροσ αγοραπωλθςιϊν λαμβάνει χϊρα μζςα ςτισ κατοικίεσ του 

κόςμου, αλλά ςτον κόςμο αρζςει ακόμθ θ εμπειρία του να πθγαίνει για ψϊνια. Στο μζλλον 

όλοσ ο δρόμοσ κα αποτελζςει ζνα μζςο ανταλλαγισ, αναμειγνφοντασ το επίπεδο των 

καταςτθμάτων με το επίπεδο του δρόμου. Οι προςόψεισ των κτθρίων κα είναι πολυμζςα που 

κα επιδεικνφουν εμπορεφματα, μθνφματα ι τθν επικρατοφςα ατμόςφαιρα. Μικρά 

καταςτιματα κα επιτρζπουν ςτουσ πελάτεσ να δοκιμάηουν τα εμπορεφματα και οι αγορζσ 

τουσ να παραδίδονται ςτα ςπίτια τουσ. Τα προϊόντα που φοροφν οι χρθςιμοποιοφν οι 

άνκρωποι κα διαφθμίηονται ςτον φορθτό ψθφιακό ςασ βοθκό (PDA) ι τον υπολογιςτι ςασ. 

 

Συναντήςεισ:  Θ εργαςία πλζον μεταφζρεται ζξω από τον εργαςιακό χϊρο κακϊσ οι 

άνκρωποι χρθςιμοποιοφν τουσ φορθτοφσ υπολογιςτζσ τουσ ςτα πάρκα και τισ παιδικζσ χαρζσ. 

Στο μζλλον, το δθμόςιο περιβάλλον κα φιλοξενεί πιο ποικίλεσ χριςεισ και μεγαλφτερα 

επίπεδα κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ κατά τθν διάρκεια δραςτθριοτιτων όπωσ ψϊνια, 

φαγθτό, αναμονι ςτθν ςτάςθ του λεωφορείου, υποςτθριηόμενων από αςφρματθ ψθφιακι 

πρόςβαςθ και ενδείξεισ ενςωματωμζνεσ ςτο περιβάλλον. Αυτό παρζχει το πλαίςιο για 

τρόπουσ καταςκευισ κοινοτιτων, διεξαγωγισ ςυναλλαγϊν και κοινωνικϊν γνωριμιϊν. 

 

 

 

One North   

 

Το μοναδικό αυτό όνομα αντιπροςωπεφει τθν γεωγραφικι κζςθ τθσ Σιγκαποφρθσ ςτον 

Ρλανιτθ – μία μοίρα βόρεια του ιςθμερινοφ. Θ άμεςθ και εκφραςτικι ερμθνεία ςτα κινζηικα 

του "μία-βόρεια" μεταφράηεται ωσ "θ μοναδικι". Θ φωνθτικι τθσ προφορά είναι "Γουζι Γυι". 

Θ περιοχι καλφπτει ςχεδόν 200 εκτάρια και κα αναπτυχκεί ςε τρεισ φάςεισ μζςα ςτα 15-20 

επόμενα χρόνια και κα ςυμπεριλάβει οικιςτικζσ μονάδεσ, εμπορικοφσ κόμβουσ, τριτοβάκμια 

και ερευνθτικά ινςτιτοφτα, ακλθτικζσ υποδομζσ κακϊσ και πνεφμονεσ πραςίνου. Ζχει μία 

ςτρατθγικι τοποκεςία ςτθν περιοχι τθσ Buona Vista (ςτο νότιο μζροσ τθσ Σιγκαποφρθσ) κοντά 

ςτο Εκνικό Ρανεπιςτιμιο τθσ Σιγκαποφρθσ και το Τεχνολογικό Ράρκο τθσ Σιγκαποφρθσ, και 

ςτοχεφει να αποτελζςει επίκεντρο τθσ ζρευνασ και ανάπτυξθσ και των επενδυτικϊν 

πρωτοβουλιϊν τεχνολογικισ φφςεωσ. Στοχεφει ςτισ (1) βιο-ιατρικζσ βιομθχανίεσ, (2) τισ 

επικοινωνίεσ και (3) τα ΜΜΕ, και προορίηεται να αποτελζςει ζνα ακμάηον κζντρο για τθν 

καινοτομία και τθν δοκιμι νζων τεχνολογιϊν. 

                                                           

 Ρθγζσ: 

http://www.one-north.sg/index.aspx 

 

http://www.one-north.sg/index.aspx
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Υπάρχουν τρεισ ξεχωριςτζσ φάςεισ ςτθν ανάπτυξθ του γενικοφ ςχεδίου τθσ "μίασ-βόρεια" που 

κα λάβουν χϊρα μζςα ςτα επόμενα είκοςι χρόνια. Θ Βιόπολισ, θ Fusionopolis και θ Vista 

Xchange είναι οι τρεισ κόμβοι τθσ πρϊτθσ φάςθσ ανάπτυξθσ. Είναι ο δυναμικόσ πυρινασ τθσ 

"μίασ-βόρεια" και κα δθμιουργιςει τθν πλατφόρμα για τθν ζναρξθ των φάςεων δφο και τρία. 

 Θ Vista Xchange ζχει προοριςτεί ωσ εταιρικό και επιχειρθματικό κζντρο υπθρεςιϊν που 

κα υποςτθρίηεται από κόμβουσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ όπωσ ο Κόμβοσ τθσ Buona Vista 

(Ανατολικι-Δυτικι και Κυκλικι Γραμμι) και ο ςτακμόσ των λεωφορείων. 

 Θ Βιόπολισ κα είναι ζνα βιο-ιατρικό ερευνθτικό campus υψθλισ τεχνολογίασ που κα 

ςυνδυάηεται με οικιςτικζσ, επιχειρθματικζσ, εκπαιδευτικζσ και ιδρυματικζσ χριςεισ. 

 Θ Fusionopolis κα εγκακιδρυκεί ωσ ςυνεργατικόσ κόμβοσ για τισ τεχνολογίεσ 

επικοινωνιϊν, τα ΜΜΕ και τισ επιςτιμεσ. Κακϊσ αποτελεί τον ςφνδεςμο τθσ "μίασ-

βόρεια" κα είναι βολικά προςβάςιμθ από τον υπό καταςκευι ςτακμό τθσ Κυκλικισ 

Γραμμισ του μετρό για τθν "μία-βόρεια". 

 Επιπλζον, τρεισ κακοριςμζνεσ περιοχζσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ κα δρουν ωσ το 

φυςικό αντίβαρο απζναντι ςτθν ζνταςθ του αςτικοφ περιβάλλοντοσ των 

προαναφερκζντων κόμβων. Ρρόκειται για το Ράρκο ότςεςτερ, το Κτιμα Γουζςεξ και 

τον Λόφο Νεπάλ. 

 

One north ςυνδυάηει Τρεισ Χϊρουσ οι οποίοι αντιπροςωπεφουν: 

 Τον Ρραγματικό Χϊρο – τθν γεωγραφικι κζςθ και τουσ πόρουσ τθσ μίασ-βόρεια. 

 Τον Εικονικό Χϊρο – θ κοινότθτα, με υψθλισ τεχνολογίασ ςυνδεςιμότθτα μεταξφ των 

ανκρϊπων, των οργανιςμϊν και του κόςμου 

 Τον Φανταςιακό Χϊρο – τισ ατζλειωτεσ δυνατότθτεσ και ευκαιρίεσ τθσ ανκρϊπινθσ 

φανταςίασ και προςπακειϊν 
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Οι online υπθρεςίεσ καλφπτουν διάφορα πεδία: 

 Λςτοςελίδα τθσ Ρεριοχισ: One north – Ρλοιγθςθ – Ανακοινϊςεισ Τφπου – Νζα – 

Εκδθλϊςεισ – Επαφζσ 

 Εικονικι παρουςίαςθ των κόμβων: χϊροσ, περιβάλλον, ςυνδεςιμότθτα, εγκαταςτάςεισ, 

δρομολόγια λεωφορείων, χάρτεσ 

 Ευκαιρίεσ ςυνεργαςιϊν: προςφορζσ και προτάςεισ 

 Κατάλογοσ υπθρεςιϊν: δουλζψτε, ηιςτε, παίξτε, μάκετε, χϊροσ προσ ενοικίαςθ 

 Ρροςφορζσ χϊρων: ενοικίαςθ και αγορά 

 Ζρευνα και επιδοτιςεισ: Ραρουςίαςθ ερευνθτικϊν ινςτιτοφτων ςτθν Βιόπολθ και τθν 

Fusionopolis, και τισ τεχνογνωςίασ και του ερευνθτικοφ δυναμικοφ κάκε ινςτιτοφτου. 

Μία πφλθ για όλα τα ινςτιτοφτα. 

 Θλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ προσ τουσ ενοίκουσ: προςτατευμζνεσ με κωδικό 

 Mε ςυνδρομι: Νζα για τθν Βιόπολθ, τθν Fusionopolis, τθν Μία-Βόρεια, τθν Vista Xchange 

 

 

 

6.3. Συνεργαςία ςχεδιαςμοφ με Τεχνόπολη Θεςςαλονίκησ  

 

Θ ςυνάντθςθ διαβοφλευςθσ για το ςχεδιαςμό και ζνταξθ τθσ νθςίδασ Τεχνόπολθ 

Κεςςαλονίκθσ ςτο ζργο ‘Ευφυισ Κεςςαλονίκθ’ πραγματοποιικθκε ςτισ 16-12-2008. Από τθν 

πλευρά τθσ Τεχνόπολθσ ςυμμετείχαν οι Ε. Βλαχοποφλου, Γ.  Αςθμόπουλοσ, Α.  Μπόφινγκερ, 

και Σ. Λγνατιάδθσ.  

 

Οι παρόντεσ ενθμερϊκθκαν για το ζργο,  ςυηθτικθκαν οι εφαρμογζσ που αναφζρονται πιο 

πάνω και  τα ζργα που είναι αναγκαία για τθν εξζλιξθ τθσ ΒΛΡΕ ΤΕΧΝΟΡΟΛΘ Κεςςαλονίκθσ 

και ευφυζσ campus, οι προτεραιότθτεσ τουσ, και οι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ.  

 

Διαπιςτϊκθκε πλιρθσ ςυμφωνία και υποςτιριξθ τθσ Τεχνόπολθσ ςτο παρόν ζργο και 

πρόκεςθ ςυμβολισ και ςυμμετοχισ ςτθν Κοινοπραξία του ΡΣΚΑΕ.  

 

Αναλυτικά τα προτεινόμενα από τθν Τεχνόπολθ ζργα είναι τα παρακάτω, ενϊ ςε παρζνκεςθ 

ςθμειϊνεται  προτεραιότθτα υλοποίθςθσ ςε ςχζςθ με τον χρονικό προγραμματιςμό και 

υλοποίθςθ. 

 

ΕΥΥΗΩΝΛΚΑ ΔΛΚΤΥΑ   

- Οπτικι ίνα + τθλεπικοινωνιακό κζντρο (εκτίμθςθ δαπάνθσ τάξθσ  500 KE) – 

(Ρροτεραιότθτα Α) 

- Wireless wifi wimax (εκτίμθςθ δαπάνθσ  τάξθσ 200 ΚΕ) - (Ρροτεραιότθτα Α) 

- Μελζτθ για δορυφορικι ςφνδεςθ - (Ρροτεραιότθτα Γ) 
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ΨΘΦΛΑΚΕΣ ΥΡΘΕΣΛΕΣ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΑΣ  

- Εργαςτιριο Demo προϊόντων και υπθρεςιϊν – Virtual  - (Ρροτεραιότθτα Α) 

- Εργαςτιριο  3Δ Conferencing - (Ρροτεραιότθτα Β) 

- ΒΛ Portal – SEPVE - (Ρροτεραιότθτα  Α) 

- Technopolis Youth portal – Social space – social network - (Ρροτεραιότθτα Β) 

- Virtual tour – Flying saucer - (Ρροτεραιότθτα Β) 

- Ρροςφορά χϊρων για εγκατάςταςθ και ενοικίαςθ- (Ρροτεραιότθτα Α) 

- Technopolis e-market place - (Ρροτεραιότθτα Α) 

 

ΥΡΟΔΟΜΕΣ ΕΥΦΥΟΥΣ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

- Αςφάλεια και πρόςβαςθ campus - (Ρροτεραιότθτα Α) 

- Intelligent energy για το δθμόςιο χϊρο - (Ρροτεραιότθτα Α) 

- Interactive technopolis - (Ρροτεραιότθτα Γ) 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΑΣΕΛΣ  

- Εργαςτιριο πολυμζςων + εξοπλιςμόσ + εκπαίδευςθ - (Ρροτεραιότθτα Γ) 

- Μελζτθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν του Living Lab-  (Ρροτεραιότθτα Γ) 

 

ΟΛΗΟΝΤΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΛΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ςτισ ΝΘΣΛΔΕΣ 

- Ρρόςβαςθ ςτισ νθςίδεσ / κεντρικό menu / μετακίνθςθ ςε επίπεδο Κεςςαλονίκθσ - 

(Ρροτεραιότθτα Α) 

- Youth academy intelligent environments - (Ρροτεραιότθτα Β) 

- Data center Technopolis:  Για όλεσ τισ νθςίδεσ τθσ Intel-Thess (Ρροτεραιότθτα Β) 

 

 

6.4. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ τεχνολογίασ και επιχειρηματικότητασ ςτην περιοχή Τεχνόπολησ 

Θεςςαλονίκησ: Πρόταςη 

 

Με βάςθ το χαρακτιρα τθσ Τεχνόπολθσ Κεςςαλονίκθσ, τθ βιβλιογραφικι διερεφνθςθ, και τθ 

διαβοφλευςθ με ςτελζχθ τθσ, προτείνονται ςε πρϊτθ φάςθ να αναπτυχκοφν οι παρακάτω 

ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για τθν υποςτιριξθ των τεχνολογικϊν και επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων τθσ Τεχνόπολθσ, αλλά και τθν ςυνοχι και ςυμπλθρωματικότθτα των 

επιμζρουσ νθςίδων τθσ ‘Ευφυοφσ Κεςςαλονίκθσ’.   

 

Θ ςυνολικι εκτίμθςθ για τθν ανάπτυξθ υπθρεςιϊν ςτιριξθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ και 

τεχνολογίασ, κακϊσ και του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν παροχι των υπθρεςιϊν αυτϊν 

(ςυςτιματα αςφάλειασ, παρακολοφκθςθσ δικτφων, εργαςτιριο demo, 3Δ conferfencing) 

ανζρχεται ςε 2,65 εκατ. Ευρϊ. 

 

Αναλυτικά: 
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1. Ρροςζλκυςθ επενδυτϊν: Virtual tour και προςφορά χϊρων για εγκατάςταςθ και 

ενοικίαςθ 

 Εικονικι περιιγθςθ Τεχνόπολθσ με πανοραμικζσ εικόνεσ 

 Real time εικονικι περιιγθςθ  

 Interactive παρουςίαςθ για τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν: πλεονεκτιματα 

εγκατάςταςθσ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του ενδιαφερόμενου οργανιςμοφ 

 Εφαρμογι παρουςίαςθσ προςφοράσ οικοπζδων, χϊρων και κτιςμάτων για αγορά 

ι ενοικίαςθ για επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ  ζρευνασ και τεχνολογίασ 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

2. Αςφάλεια και πρόςβαςθ campus τθσ Τεχνόπολθσ 

 Real time ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ δθμόςιου χϊρου τθσ Τεχνόπολθσ: Δίκτυο 

cameras, overlapping field of views (FOVs),  automated surveillance, tracking, 

identity recognition 

 Digital video recording  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

3. Ευφυι ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ δικτφων και υποδομϊν   

 

 Ευφυισ φωτιςμόσ δθμοςίου χϊρου 

 Απεικόνιςθ και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ δικτφων φδρευςθσ, θλεκτρικισ 

ενζργειασ, τθλεπικοινωνιϊν 

 RFID ςφςτθμα καταγραφι και αρχείο ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και δικτφων 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

4. Εργαςτιριο Demo προϊόντων και υπθρεςιϊν  - Εργαςτιριο  3Δ Conferencing - 

Εργαςτιριο πολυμζςων 

 Εργαςτιριο παραγωγισ πολυμζςων για τθν επίδειξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν 

του τομζα ΤΡΕ 

 Εκπαίδευςθ επιχειριςεων Τεχνόπολθσ ςτθ δθμιουργία demo προϊόντων και 

υπθρεςιϊν 

 Εργαςτιριο και υποδομι video-conferencing πολλαπλϊν μερϊν και 

αναπαράςταςθ των ςυμμετεχόντων δε 3Δ  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 500.000 Ευρϊ 
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5. Portal επιχειρθματικισ ευφυΐασ 

 

 Ραρακολοφκθςθ αγορϊν και τεχνολογιϊν και ενθμζρωςθ επιχειριςεων του 

κλάδου ΤΡΕ  

 Επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ του Portal ςτρατθγικισ ευφυΐασ ςτον κλάδο ΤΡΕ 

που λειτουργεί ο Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Ρλθροφορικισ Β. Ελλάδοσ ΣΕΡΒΕ 

 Ζκδοςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

 Δθμιουργία διεκνοφσ δικτφου ςυγγραφζων 

 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Portal για περίοδο 3 ετϊν 

 Υποςτιριξθ κεματικϊν αφιερωμάτων και focus groups 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

6. Technopolis e-market place – Virtual exhibition hall 

 

 Δθμιουργία ψθφιακισ αγοράσ για τισ επιχειριςεισ τθσ Τεχνόπολθσ 

 Σφνδεςθ εικονικισ περιιγθςθσ ςτθν  Τεχνόπολθ, των επιχειριςεων τθσ, και των 

προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρουν 

 Virtual ICT business exhibition hall  

 Δθμιουργία διεκνοφσ δικτφου πιςτοποιθμζνων προμθκευτϊν 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 400.000 Ευρϊ 

 

7. Δίκτυο για ευφυι περιβάλλοντα - Ακαδθμία νζων & Youth portal – Social space  

  

 Δθμιουργία διεκνοφσ δικτφου εργαςτθρίων και επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο του ευφυοφσ περιβάλλοντοσ 

 Διερεφνθςθ του αντικειμζνου του LL Κεςςαλονίκθσ που ςυντονίηει θ Τεχνόπολθ 

Ανάπτυξθ και λειτουργία social media για ευφυι περιβάλλοντα 

 Διερεφνθςθ του αντικειμζνου του LL Κεςςαλονίκθσ που ςυντονίηει θ Τεχνόπολθ 

Δθμιουργία ακαδθμίασ νζων και web 2.0 portal  για τθν εξοικείωςθ των νζων ςε 

κζματα ευφυοφσ περιβάλλοντοσ   

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 200.000 Ευρϊ 

 

8. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ Ευφυοφσ Κερμοκοιτίδασ για τθ κερμοκοιτίδα τθσ Τεχνόπολθσ 

 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ Κερμοκοιτίδασ 

 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ αγορϊν και τεχνολογιϊν 
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 Σφςτθμα υποςτιριξθσ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων 

 Σφςτθμα ψθφιακϊν καταςτθμάτων κερμοκοιτίδασ 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 150.000 Ευρϊ 

 

9. Μελζτθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν του Living Lab Κεςςαλονίκθσ 

 

 Διερεφνθςθ του αντικειμζνου του LL Κεςςαλονίκθσ που ςυντονίηει θ Τεχνόπολθ 

 Διερεφνθςθ του φορζα διαχείριςθσ και λειτουργίασ του LL 

 Διερεφνθςθ των τομζων τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ νζων προϊόντων που 

μποροφν να υποςτθριχκοφν από ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό και δοκιμι από τουσ 

χριςτεσ 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο και ςχζδιο οργάνωςθσ του LL 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 100.000 

 

10. Μελζτθ για Data Center ςτθν Τεχνόπολθ για όλεσ τισ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ 

Κεςςαλονίκθσ και ευρφτερα 

 Διερεφνθςθ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν Data Center από φορείσ τθσ Β. Ελλάδοσ 

 Επενδυτικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ Data Center 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο και ςχζδιο οργάνωςθσ ενόσ Data Center 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 100.000 
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Κεφάλαιο 7. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθ νθςίδα 

«Νόθςισ Μουςείο Σεχνολογίασ» 

 

7.1. Σο Κζντρο Διάδοςησ Επιςτημϊν και Μουςείο Σεχνολογίασ ΝΟΗΙ  

Σο Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ (πρϊθν Σεχνικό Μουςείο 

Θεςςαλονίκθσ) αποτελεί ζναν πολιτιςτικό και επιμορφωτικό φορζα μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα που λειτουργεί από το 1978. Προςφζρει ςτο κοινό το κατάλλθλο περιβάλλον για 

τθ γνωριμία και τθν κατανόθςθ κεμάτων επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και παρεμβαίνει ςε 

κζματα τεχνικοφ πολιτιςμοφ. 

Σο 1998 εκπονικθκε ςχζδιο ανάπτυξθσ των δραςτθριοτιτων του. Σο ςχζδιο είχε ωσ κφριο 

ςτόχο του τθν δθμιουργία ενόσ ςφγχρονου "Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείου 

Σεχνολογίασ", μοναδικοφ ςτθν Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Σο πρόγραμμα ανάπτυξθσ 

περιλάμβανε τθν δθμιουργία νζων εγκαταςτάςεων, κακϊσ και τθν ςφςταςθ και ενεργοποίθςθ 

ενόσ οργανιςμοφ ικανοφ να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ οργάνωςθσ και 

διαχείριςθσ. το πλαίςιο αυτό δθμοςιεφκθκε ςχετικό Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1411 / Β / 22-

10-01) για τθ ςφςταςθ του ιδρφματοσ ‘’Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και Μουςείο 

Σεχνολογίασ’’ 

Θ δθμιουργία νζων εγκαταςτάςεων εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα επενδφςεων του Τπουργείου 

Οικονομίασ και Οικονομικϊν και ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ειδικά 

κονδφλια χωρϊν ΕΕΑ - European Economic Area). Επιπρόςκετα το Τπουργείο Πολιτιςμοφ και θ 

Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ ενζταξαν ςειρά ςυμπλθρωματικϊν ζργων, 

καταςκευισ και εξοπλιςμοφ του Νζου Κζντρου, ςτα προγράμματα του Γ’ ΚΠ, ΕΠΑΝ και ΕΠ 

ΤΠΠΠΟ. Σο Ζργο προζβλεπε εγκαταςτάςεισ εμβαδοφ 14.000 τ.μ., ςτθν περιοχι Θζρμθσ 

Θεςςαλονίκθσ, ιταν ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 29.000.000 € (περίπου 10 δισ δρχ.) και 

ολοκλθρϊκθκε το Νοζμβριο του 2004. Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ του νζου Κζντρου 

καταςκευάςτθκαν ςε ζνα προνομιακό οικόπεδο, με πανοραμικι κζα τον Θερμαϊκό Κόλπο και 

τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, ζκταςθσ 48.000 τ.μ., που παραχωρικθκε ςτο Σεχνικό Μουςείο 

από τον Διμο Θζρμθσ. 

Σο Κζντρο ςχεδιάςτθκε, με βάςθ τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και τθ ςυνεργαςία επίλεκτων Ελλινων 

και ξζνων ειδικϊν, ωσ φορζασ προβολισ τθσ Επιςτθμονικισ και Σεχνολογικισ παράδοςθσ, με 

κφριο ςτόχο τθν "Προςζγγιςθ και Κατανόθςθ τθσ Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ από όλουσ" με 

χαρακτιρα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό. 

Για το ςκοπό αυτό, οι Κφπριεσ εγκαταςτάςεισ του φορζα περιλαμβάνουν: 



155 
 

 Χϊρο Τποδοχισ, ο οποίοσ αποτελεί και τον κφριο άξονα ςφνδεςθσ με όλεσ τισ 

δραςτθριότθτεσ. 

 Μουςείο Σεχνολογίασ, με κεματικά Εκκετιρια τθσ Ιςτορίασ τθσ Σεχνολογίασ και των 

Επιςτθμϊν, ςυνοδευόμενα από το κατάλλθλο πλθροφοριακό υλικό και τισ ςχετικζσ 

εφαρμογζσ πολυμζςων. 

 Κοςμοκζατρο - Κινθματογράφοσ Ευρείασ Οκόνθσ, μια ειδικι αίκουςα με 300 κζςεισ και 

δυνατότθτα προβολισ ςτθ μεγαλφτερθ επίπεδθ οκόνθ τθσ Ελλάδασ (διαςτάςεων 17m x 

23m). τον χϊρο αυτό γίνεται θ παρουςίαςθ επιςτθμονικϊν και περιβαλλοντικϊν 

ταινιϊν μεγάλου format ( και ςε 3 διαςτάςεισ), θ οποία διατίκεται και για άλλεσ 

εκδθλϊςεισ. 

 υνεδριακό κζντρο, με δυνατότθτα χριςθσ 8 διαφορετικϊν αικουςϊν, χωρθτικότθτασ 

16 – 300 ατόμων, με υπερςφγχρονο οπτικοαουςτικό εξοπλιςμό για ςυνζδρια, εταιρικζσ 

εκδθλϊςεισ, διαλζξεισ και ςεμινάρια. 

 Ψθφιακό Πλανθτάριο, ζνα κόλο εξωτερικισ διαμζτρου 25m και θμιςφαιρικι οκόνθ 

διαμζτρου 18m, με 150 ανακλινόμενεσ κζςεισ, όπου γίνεται αναπαράςταςθ 

αςτρονομικϊν και φυςικϊν φαινόμενων, με χριςθ εξειδικευμζνου τεχνικοφ 

εξοπλιςμοφ ψθφιακϊν προβολϊν (all-dome video). 

 Προςομοιωτι Εικονικισ Πραγματικότθτασ, 18 κζςεων, όπου γίνεται δυναμικι 

προςομοίωςθ διαφόρων καταςτάςεων, όπωσ για παράδειγμα ενόσ ταξιδιοφ ςτο 

Διάςτθμα ι ςτον βυκό του Ωκεανοφ. 

 Tεχνοπάρκο, ζνα χϊρο ςυμμετοχικϊν εκκεμάτων, τα οποία κα αναφζρονται ςτουσ 

"Επιςτθμονικοφσ Νόμουσ και τθν Ανκρϊπινθ Φυςιολογία". Εδϊ, ο επιςκζπτθσ 

προτρζπεται να ςυμμετάςχει ενεργά ςτα δρϊμενα με ζναν τρόπο ψυχαγωγικό και 

δθμιουργικό, αλλά ταυτόχρονα ενθμερωτικό και επιμορφωτικό. 

 Χϊρο Περιοδικϊν Εκκζςεων, ειδικοφ ι επίκαιρου ενδιαφζροντοσ. 

 Βιβλιοκικθ, με εκατοντάδεσ, ψθφιακοφσ και ζντυπουσ, διακζςιμουσ τίτλουσ και 10 

κζςεισ πρόςβαςθσ ςτο Διαδίκτυο. 

 Πάρκο Μεγάλων Εκκεμάτων και κιποι (από το 2008). 

 Εςτία Δθμιουργικότθτασ και Καινοτομίασ, ζνασ χϊροσ για άτυπεσ καινοτομικζσ 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, με ομάδεσ μακθτϊν, αλλά και απλοφσ επιςκζπτεσ. 

 Show Point – Κινθτό Αμφικζατρο Επιδείξεων και Πειραμάτων όπου παρουςιάηονται 

εντυπωςιακά πειράματα των κετικϊν επιςτθμϊν. 

 Γραφεία Διοίκθςθσ, χϊροι για το διοικθτικό προςωπικό του φορζα. 

 Χϊρουσ Εςτίαςθσ και Αναψυχισ, λειτουργεί αναψυκτιριο, εςτιατόριο-καφζ, με 

εξαιρετικι κζα ςτον Θερμαϊκό, ενϊ προςφζρονται και υπθρεςίεσ catering υψθλοφ 

επιπζδου για φιλοξενοφμενεσ εκδθλϊςεισ. 
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 Σεχνικά Εργαςτιρια, τα οποία κα παρζχουν τθν αναγκαία τεχνικι υποςτιριξθ για τθν 

επιςκευι και ςυντιρθςθ εκκεμάτων, κακϊσ και για τθ ςωςτι λειτουργία και 

ςυντιρθςθ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων. 

 Αποκθκευτικοφσ Χϊρουσ, για τθ ςυλλογι και προςωρινι φφλαξθ εκκεμάτων και 

περιοδικϊν εκκζςεων. 

 Χϊρουσ τάκμευςθσ, για 200 αυτοκίνθτα και 10 – 20 λεωφορεία. 

 

Σο Μουςείο βρίςκεται ςτθν ανατολικι περιαςτικι περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ (διμοσ Πυλαίασ 

και Θζρμθσ) ςε μια δυναμικά αναπτυςςόμενθ περιοχι που ςυγκεντρϊνει νθςίδεσ υψθλισ 

τεχνολογίασ και νθςίδεσ εμπορίου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα εκθετήρια του Μουςείου Σεχνολογίασ  

Σα εκκζματα που παρουςιάςτθκαν ςτο Εκκετιριο του Σεχνικοφ Μουςείου προιλκαν από 

δωρεζσ Οργανιςμϊν, Επιχειριςεων και Ιδρυμάτων, όπωσ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου 

Θεςςαλονίκθσ, του ΟΣΕ, τθσ ΔΕΘ, τθσ ΤΠΑ κακϊσ και πολλϊν ιδιωτϊν, φίλων του Μουςείου. 

Μικρό μζροσ τουσ προζρχεται από αγορζσ, ενϊ τα αλλθλεπιδρϊντα εκκζματα ςχεδιάςτθκαν 

και καταςκευάςτθκαν ςτο χϊρο του Μουςείου.  

Θ ομαδοποίθςθ των εκκεμάτων ζγινε ςε ςυγκεκριμζνα κεματικά εκκετιρια. Θ ςυνεχισ 

προςκικθ εκκεμάτων είχε ωσ αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό και τθν επζκταςθ των εκκετθρίων 

ι τθ δθμιουργία εξ ολοκλιρου νζων. Πρόκειται για ζνα ηωντανό οργανιςμό, που 
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αναπτφςςεται διαχρονικά και δυναμικά (ςιμερα πλζον ωσ «Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν και 

Μουςείο Σεχνολογίασ -NOESIS», ενϊ το ωματείο «Φίλοι του Σεχνικοφ Μουςείου 

Θεςςαλονίκθσ» ςτθρίηει ουςιαςτικά και ενεργά τθν προςπάκεια).  Θ οργάνωςθ και θ 

διαμόρφωςθ των εκκετθρίων του Μουςείου πραγματοποιικθκε με τθν αξιοποίθςθ τθσ 

τεχνογνωςίασ και του παραδείγματοσ Μουςείων Σεχνολογίασ από τον Ευρωπαϊκό χϊρο, με 

βάςθ και τθν εμπειρία που αποκτικθκε κατά τθν πολφχρονθ λειτουργία του. 



 

158 
 

7.2. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ ςε περιοχζσ πολιτιςμοφ και αναψυχήσ: βιβλιογραφική 

διερεφνηςη  

 

Σα Μουςεία ωσ ευφυείσ νηςίδεσ πολιτιςμοφ και αναψυχήσ  

Σα Μουςεία ςιμερα αποτελοφν τόπουσ πολιτιςμοφ, εκπαίδευςθσ αλλά και διαχείριςθσ του 

ελεφκερου χρόνου του ςφγχρονου ανκρϊπου. Οι άνκρωποι επιςκζπτονται ζνα μουςείο για 

πολλοφσ λόγουσ: για να ςυμμετζχουν και να γίνουν «κοινωνοί» του ευρφτερου πολιτιςτικοφ 

κεφαλαίου τθσ κοινωνίασ, για λόγουσ εκπαίδευςθσ και ενθμζρωςθσ, για λόγουσ 

κοινωνικοποίθςθσ και ςυνεφρεςθσ, αλλά και για λόγουσ ψυχαγωγίασ και αναψυχισ. Αυτι θ 

νζα διάςταςθ των μουςειακϊν χϊρων ζχει μετατρζψει τα μουςεία ςε πολυχϊρουσ 

πολιτιςμοφ και αναψυχισ, ςε ηωντανοφσ και δθμιουργικοφσ χϊρουσ που ζχουν ενςωματϊςει 

και προςαρμόςει ανάλογα όλεσ τισ υπθρεςίεσ τουσ.  

ε πολλζσ πόλεισ, θ παρουςία μεγάλων μουςείων, ζχει μετατραπεί ςε ζνα εξαιρετικά 

ςθμαντικό ςθμείο αναφοράσ, τουριςτικισ προςζλκυςθσ, ενίςχυςθσ τθσ αςτικισ τουσ εικόνασ 

αλλά και οικονομικισ ενδυνάμωςθσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ τθσ πόλθσ του Bilbao, 

που θ δυναμικι και εντυπωςιακι μορφι του Guggenheim Μουςείου, ςε ςυνδυαςμό με τθν 

ανάπλαςθ και αναηωογόνθςθ μια περιοχισ εγκαταλειμμζνων βιομθχανικϊν χριςεων κατά 

μικοσ του ποταμοφ Nervion, δθμιοφργθςε ζνα εξαιρετικά δυναμικό τουριςτικό προοριςμό.  

 

Χρήςη Σεχνολογιϊν Πληροφορικήσ και Επικοινωνιϊν  

Σα ςφγχρονα Μουςεία ωσ πολυχϊροι πολιτιςμοφ, λειτουργϊντασ μάλιςτα ςε ζνα χϊρο 

ιδιαίτερα ανταγωνιςτικό, όπωσ αυτό τθσ παγκόςμιασ πολιτιςτικισ και τουριςτικισ οικονομίασ 

ζχουν εδϊ και χρόνια αξιοποιιςει τισ λφςεισ που προςφζρει θ χριςθ Σεχνολογιϊν 

Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ), τόςο για τθν ίδια τθ λειτουργία τουσ όςο και για τθν 

προβολι των υπθρεςιϊν τουσ και τθν προςζλκυςθ των επιςκεπτϊν  

Όλα τα μουςεία και ιδιαίτερα τα μουςεία τζχνθσ ςυνειδθτοποιοφν ότι το internet είναι ζνασ 

βαςικόσ δρόμοσ για να προςελκφςουν επιςκζπτεσ. Ολοζνα και πιο πολλά μουςεία 

προςφζρουν ςτουσ on-line επιςκζπτεσ τουσ τθ δυνατότθτα να κατεβάςουν εικονικζσ 

περιθγιςεισ «ahead of time» ςτα iPods τουσ ι «podcast series» που περιλαμβάνουν ιχο, 

βίντεο, ςυνεντεφξεισ με καλλιτζχνεσ, καλλιτεχνικοφσ επιμελθτζσ και επιςκζπτεσ. Σα on- line 

μουςεία επεκτείνονται με ολοζνα και περιςςότερεσ εφαρμογζσ και ουςιαςτικά αποτελοφν 

πλζον προεκτάςεισ και ςυμπλθρϊςεισ του φυςικοφ χϊρου των μουςείων, χωρίσ αυτό να 

προκαλεί κανζνα προβλθματιςμό ςχετικά με τον «ανταγωνιςμό» μεταξφ των φυςικϊν και on-

line επιςκεπτϊν αφοφ αυτόσ φαίνεται πωσ δεν υφίςταται.  Αντίκετα, μια πρόςφατθ ζρευνα 

ςτισ ΘΠΑ, από το Institute of Museum and Library Services (IMLS) ςυμπεραίνει ότι οι 

επιςκζπτεσ του internet τείνουν να υπερδιπλαςιάςουν τισ επιςκζψεισ τουσ ςτα μουςεία από 
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ότι οι μθ-χριςτεσ του internet. Οι χριςτεσ του internet επιςκζπτονται τα μουςεία 2,6 φορζσ 

περιςςότερο από τουσ μθ-χριςτεσ1.  

Επιπλζον, οι ψθφιακοί τόποι των μουςείων αξιοποιοφν τα εργαλεία του social networking και 

τθσ διαδικτυακισ διάδραςθσ που προςφζρει το web 2.0, με εφαρμογζσ wiki, Flickr, YouTube 

and Facebook κλπ., γεγονόσ που προςελκφει μαηικά τισ νεαρζσ θλικιακζσ ομάδεσ των 

επιςκεπτϊν και γίνονται ζτςι γζφυρεσ για τθν προςζλκυςι τουσ ςτο φυςικό χϊρο των 

μουςείων.  

 

Βαςικζσ κατηγορίεσ εφαρμογϊν ΣΠΕ 

Βάςει των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και των ςφγχρονων αναγκϊν λειτουργίασ των μουςείων 

ςιμερα, οι εφαρμογζσ ΣΠΕ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςτισ παρακάτω:  

Παρερχόμενεσ Ψθφιακζσ Τπθρεςίεσ  

 Παρουςίαςθ του Μουςείου και των υλλογϊν on-line (virtual περιθγιςεισ, multimedia, 

3D και ςυςτιματα παρουςίαςθσ ςυλλογϊν) 

 Τπθρεςίεσ οργάνωςθσ επίςκεψθσ για μεμονωμζνουσ χριςτεσ και ομάδεσ χρθςτϊν on-

line (Plan your visit, Info, booking,  παροχι χϊρων για special events) 

 Θλεκτρονικό εμπόριο, e-market places μουςείων  

 Παροχζσ media εντόσ του μουςειακοφ χϊρου αλλά και μζςω διαδικτφου με τθ χριςθ  

προςωπικϊν θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (μεταφόρτωςθ των quited tours, podcast series 

for mobile devises) 

 Τπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ μζςω διαδικτφου (e-education)  

 

Τποδομζσ ευφυοφσ περιβάλλοντοσ  

 Ευφυι ςυςτιματα αςφάλειασ και ελζγχου (πυροπροςταςία, κλοπι, άλλεσ 

καταςτροφζσ) 

 Διαδραςτικά μουςεία  (Interactive museum / augmented reality) 

 

                                                                 
1 Reuters, SAN FRANCISCO, άρκρο τθσ Sue Zeidler, 27-03-2008. Διακζςιμο ςτο  

http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSN2733526620080327?pageNumber=2&virtualBr

andChannel=0&sp=true 

http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSN2733526620080327?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
http://www.reuters.com/article/technologyNews/idUSN2733526620080327?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0&sp=true
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Παρουςίαςη καλϊν πρακτικϊν χρήςησ ΣΠΕ 

VIRTUAL ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ: ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΤΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΛΛΟΓΩΝ  

Σα περιςςότερα μουςεία του κόςμου χρθςιμοποιοφν πλζον το διαδίκτυο για να προβάλλουν 

εκτενϊσ τισ κτιριακζσ τουσ εγκαταςτάςεισ, τισ υποδομζσ τουσ και τισ αντίςτοιχεσ λειτουργίεσ 

τουσ. Πολφ ςυχνά τα Μουςεία παρουςιάηουν, με διάφορουσ τρόπουσ, εκτενϊσ τισ ςυλλογζσ 

τουσ, μόνιμεσ ι προςωρινζσ ι τισ εκκζςεισ που φιλοξενοφν. Μζςω πανοραμικϊν 

απεικονίςεων (φωτογραφίεσ 360ο ι 180ο), διαδραςτικοφσ χάρτεσ, video, ι κάμερεσ 

πραγματικοφ χρόνου, οι δικτυακοί τόποι των μουςείων διακζτουν εκτεταμζνεσ εικονικζσ 

περιθγιςεισ ςτισ υποδομζσ τουσ.  

Οι «εικονικζσ περιθγιςεισ» επιδιϊκουν να δθμιουργιςουν ςτον δικτυακό επιςκζπτθ του 

μουςείου τθν αίςκθςθ του φυςικοφ χϊρου, να τον κακοδθγιςουν ςτθν ψθφιακι του 

περιιγθςθ ι να εξοικειϊςουν με το χϊρο τον μελλοντικό επιςκζπτθ. Αυτό που επιδιϊκουν 

τελικά οι περιςςότερεσ εφαρμογζσ είναι θ μεταςτροφι του χριςτθ από τθν απλι κζαςθ ςτθν 

εμπειρία μζςω διαφόρων εφαρμογϊν εικονικισ πραγματικότθτασ. Ωσ εικονικι 

πραγματικότθτα (Virtual Reality, VR) ορίηεται ζνα περιβάλλον βαςιςμζνο ςε υπολογιςτι, 

ιςχυρά αλλθλεπιδραςτικό, ςτο οποίο ο χριςτθσ γίνεται ςυμμζτοχοσ ςε ζνα περιβάλλον που 

προςομοιϊνει τθν πραγματικότθτα. Θ εικονικι πραγματικότθτα αποτελεί ουςιαςτικά ζνα 

interface υψθλοφ επιπζδου που περιλαμβάνει προςομοιϊςεισ τριςδιάςτατου χϊρου, ςε 

πραγματικό ι μθ χρόνο και αλλθλεπιδράςεισ μζςα από πολλά κανάλια αιςκιςεων.  

Εφαρμογζσ VR που ςυνικωσ εμπεριζχουν οι ψθφιακζσ πόλεισ  

1. Απλό μενοφ – κατάλογοσ επιλογϊν που οδθγεί ςε κείμενα, εικόνεσ, multimedia υλικό   

2. Διαδραςτικοί χάρτεσ (Θ εφαρμογι αυτι γνωρίηει πλζον ευρεία διάδοςθ μζςω τθσ 

ανοικτισ πλατφόρμασ του google map) 

3. Εφαρμογζσ GIS, ςυνδυαςμόσ χάρτθ, αεροφωτογραφιϊν κλπ και διακζςιμθσ 

πλθροφορίασ 

4. Πανοραμικζσ απεικονίςεισ με φωτογραφιςεισ 180ο ι κυβικζσ 360ο   

5. Απεικονίςεισ πραγματικοφ χρόνου – web cam 

 

ΜΟΤΕΙΟ GUGGENHEIM, BILBAO 

Όταν το 1991, Βάςκοι ανϊτεροι υπάλλθλοι προςζγγιςαν το Κδρυμα Solomon Ρ. Guggenheim 

για να του προτείνουν να ςυμμετζχει ςτο ςυνολικό πρόγραμμα αςτικισ ανάπλαςθσ τθσ 

πόλθσ, ςίγουρα δεν είχαν φανταςτεί τον αντίκτυπο που κα είχε αυτι τουσ θ κίνθςθ για το 

μζλλον τθσ πόλθσ. Χωροκετθμζνο ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Nervion, μια πρϊθν βιομθχανικι 

περιοχι, το νζο απόκτθμα τθσ πόλθσ, ζργο του αρχιτζκτονα Frank Gehry, ζμελε να μετατρζψει 

τθν μζχρι τότε άγνωςτθ βαςκικι πρωτεφουςα ςε ζναν από τουσ πιο γνωςτοφσ τουριςτικοφσ 
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προοριςμοφσ.  Σο τεράςτιο κτίςμα του Gehry, που μοιάηει με γλυπτό,  διαμορφϊκθκε από μια 

εκπλθκτικι ςφνκεςθ όγκων που ςυγκροτοφν μια εξαιρετικά αλάνκαςτθ ςιλουζτα. Κάτω από 

το προφανζσ χάοσ που προκαλείται από τθν αντιπαράκεςθ τεμαχιςμζνων όγκων, καμπυλωτζσ 

μορφζσ που καλφπτονται με τιτάνιο και τεράςτιουσ τοίχουσ γυαλιοφ, το κτιριο περιςτρζφεται 

γφρω από ζναν κεντρικό άξονα, το αίκριο, ζναν ξεχωριςτό κενό χϊρο που καλφπτεται με 

μεταλλικό τροφλο.  

Ζνα τόςο διάςθμο κτίριο δεν κα μποροφςε 

να μθν παρουςιάηεται και προβάλλεται 

ςτον δικτυακό τόπο του μουςείου.  Θ 

εφαρμογι Virtual Tour περιλαμβάνει μια 

ςειρά πανοραμικζσ απεικονίςεισ 180ο, 

βίντεο ιχου και εικόνασ, κείμενα και 

διαδραςτικό χάρτθ οργανωμζνα με βάςθ 

τουσ επιμζρουσ χϊρουσ ι χαρακτθριςτικά 

ςθμεία του μουςείου (π.χ. τα μεγάλα 

υπαίκρια γλυπτά: αράχνθ, ςκυλάκι, τουλίπεσ, εικαςτικι εγκατάςταςθ ομίχλθσ). Ο χριςτθσ 

ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζξει το χϊρο που κζλει να δει είτε μζςω ενόσ καταλόγου ςτο κάτω 

μζροσ τθσ ςελίδασ είτε μζςω του διαδραςτικοφ χάρτθ. Σο κάκε χϊρο τον παρουςιάηει μζςω 

ενόσ βίντεο, ζνα  από τα ςτελζχθ του μουςείου, δίνοντασ ζτςι μια πιο «προςωποποιθμζνθ» 

προςζγγιςθ. Ο ομιλθτισ παρουςιάηει ςτα ιςπανικά ενϊ παράλλθλα εμφανίηεται το αγγλικό 

κείμενο που ακολουκεί τθν ομιλία του. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ υπάρχει και δεφτερο βίντεο 

εκτόσ αυτοφ με τον ομιλθτι, ενϊ ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει να δει επιπλζον πλθροφορίεσ 

για το χϊρο ι το ζργο τζχνθσ που παρουςιάηεται.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μουςείο Guggenheim, Bilbao: Ο διευκυντισ του μουςείου Juan Ignacio Vidarte, προςκαλεί τουσ 
επιςκζπτεσ ςε μια εικονικι περιιγθςθ ςτουσ χϊρουσ του διάςθμου μουςείου, θ οποία περιλαμβάνει 
βίντεο εικόνασ και ιχου διαδραςτικοφσ χάρτεσ και κείμενα. http://www.guggenheim-bilbao.es/ 

http://www.guggenheim-bilbao.es/
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Μουςείο Guggenheim, Bilbao:Μζςω του καταλόγου ι με τθ χριςθ του διαδραςτικοφ χάρτθ ο χριςτθσ 
κινείται ςτα επιμζρουσ τμιματα του μουςείου για να ακοφςει τον αντίςτοιχο υπεφκυνο να του 
παρουςιάηει το χϊρο.  
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ΜΟΤΕΙΟ ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΕΧΝΘ SAN FRANCISCO (SFMOMA) 

 

Εφαρμογή παρουςίαςησ ςυλλογϊν  

Ο ιςτότοποσ του Μουςείου Μοντζρνασ 

Σζχνησ του San Francisco (SFMoMA - , 

http://www.sfmoma.org) δεν διακζτει 

τόςο εκτεταμζνθ εικονικι περιιγθςθ για 

τουσ χϊρουσ του Μουςείου (παρά το 

γεγονόσ ότι διακζτει επίςθσ ζνα διάςθμο 

αρχιτεκτονικά κτίριο, ζργο του ιταλοφ 

αρχιτζκτονα Mario Botta) αλλά διακζτει 

μια ενδιαφζρουςα εφαρμογι 

παρουςίαςθσ τθσ μεγάλθσ ςυλλογισ του 

από αντικείμενα μοντζρνασ τζχνθσ και 

design. Θ εφαρμογι ονομάηεται 

ArtScope.  

H ςυλλογι του μουςείου περιλαμβάνει 

πάνω από 26.000 ζργα μοντζρνασ τζχνθσ, 

κάκε είδουσ, όπωσ φωτογραφίεσ, 

ηωγραφικά και γλυπτικά ζργα, χρθςτικά 

αντικείμενα, design και αρχιτεκτονικισ και media arts. Εκτόσ από τθ μόνιμθ ςυλλογι του 

μουςείου οργανϊνονται κάκε χρόνο ειδικζσ περιοδικζσ εκκζςεισ κεματικοφ περιεχομζνου.  

The SFMOMA ArtScope αποτελεί μια καινοτόμα εικονικι παρουςίαςθ 3.500 ζργων τζχνθσ 

από τθ μόνιμθ ςυλλογι του μουςείου. Οργανωμζνθ ευχάριςτα, ςαν ζνα παιχνίδι, εμφανίηεται 

ωσ ζνα παηλ από μικροςκοπικζσ φωτογραφίεσ των ζργων τζχνθσ, που γεμίηει τθν οκόνθ του 

υπολογιςτι. Με ζνα ψθφιακό φακό, ο χριςτθσ ζχει τθ δυνατότθτα να εντοπίςει και να 

πλθςιάςει ζνα αντικείμενο που κα τραβιξει το ενδιαφζρον του. Ο χριςτθσ μπορεί να 

μεγεκφνει το αντικείμενο όςο να καταλάβει ολόκλθρθ τθν οκόνθ ενϊ παράλλθλα 

εμφανίηονται, ςτα δεξιά τθσ οκόνθσ, πλθροφορίεσ για αυτό και τον δθμιουργό. Τπάρχει 

επίςθσ θ δυνατότθτα, ο χριςτθσ να κάνει search με μια λζξθ –κλειδί ι με το όνομα του 

δθμιουργοφ.  

Ο ιςτότοποσ του μουςείου διακζτει επίςθσ ζνα πλοφςιο Media αρχείο από τισ περιοδικζσ 

εκκζςεισ, βίντεο από installations, βίντεο με δθμιουργοφσ που παρουςιάηουν το ζργο τουσ.  

 

 

 

http://www.sfmoma.org/


164 
 

 

To ArtScope του SFMOMA: τθν οκόνθ εμφανίηεται ζνα παηλ από όλα τα ζργα τθσ ςυλλογισ 
του μουςείου. Με τθ χριςθ ενόσ «φακοφ», ο χριςτθσ μπορεί να επιλζξει το ζργο τζχνθσ που 
κζλει να δει ςε μεγζκυνςθ και να διαβάςει πλθροφορίεσ γι’ αυτό. Η ανάλυςθ των 
μεγενκυμζνων εικόνων είναι πολφ υψθλι 
http://www.sfmoma.org/projects/artscope/index.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfmoma.org/projects/artscope/index.html
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Ο ιςτότοποσ του SFMoMa παρουςιάηει και το πρόγραμμα «Matters in Media Art», ζνα 

πρόγραμμα ςε εξζλιξθ που βοθκάει ςτθν καταγραφι, διατιρθςθ και προςταςία δικαιωμάτων 

των εφιμερων ζργων τζχνθσ (performances, media art,  computer-based installations κλπ). Σο 

πρόγραμμα αποτελεί ςυνεργαςία μιασ μεγάλθσ ομάδασ ειδικϊν (δθμιουργϊν, κριτικϊν 

τζχνθσ, επιμελθτϊν) τριϊν μεγάλων μουςείων, του ΜοΜa New York, του SFMoMa  και τθσ 

Tate.  
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ΜΟΤΕΙΟ  ΛΟΤΒΡΟΤ, ΠΑΡΙΙ  

 

Πρόγραμμα παρουςίαςησ αντικειμζνων τζχνησ με τριςδιάςτατα μοντζλα (3D) 

Θ μικρισ, μζχρι ςτιγμισ ζκταςθ, τθσ 3D περιιγθςθσ ςε επιμζρουσ αίκουςεσ του μουςείου του 

Λοφβρου, απαιτεί τθ φόρτωςθ ενόσ plug-in υποςτιριξθσ  τριςδιάςτατων μοντζλων το 3DVIA 

Player. 

 

Μουςείο Λοφβρου: Ψθφιακι αναπαράςταςθ ςε τριςδιάςτατο μοντζλο τθσ αίκουςασ Louis Lacaze με 

τθν αντίςτοιχθ ςυλλογι πινάκων ηωγραφικισ. Ο χριςτθσ μπορεί να περιθγθκεί ςτθν αίκουςα ι να 

εςτιάςει – με δυνατότθτα μεγάλθσ μεγζκυνςθσ – ςε ζνα ηωγραφικό ζργο.  http://www.louvre.fr 

 

 

 

 

http://www.louvre.fr/
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΗΗ Ε ΜΟΤΕΙΑ – ΤΝΟΙΚΕ  

Δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ που μια ςειρά μουςειακοί και εκκεςιακοί χϊροι 

ςυγκεντρϊνονται χωρικά, προςελκφοντασ γφρω τουσ πολλζσ υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ όπωσ 

εςτιατόρια, καταςτιματα ειδϊν τζχνθσ και design, εργαςτιρια καλλιτεχνϊν, αίκουςεσ 

ςυναυλιϊν, ςυνεδριακοί χϊροι, κζατρα κ.ά. Οι χϊροι αυτοί ςυγκροτοφν  πολιτιςτικζσ και 

ψυχαγωγικζσ νθςίδεσ και αποτελοφν τα πλζον ηωντανά τμιματα του δθμόςιου χϊρου. Πολλζσ 

φορζσ τα επίκεντρα αυτά πολιτιςμοφ παράγονται μζςα από διαδικαςίεσ ανάπλαςθσ και 

αναδιάρκρωςθσ αςτικϊν χϊρων με εγκαταλειμμζνεσ και απαξιωμζνεσ χριςεισ. Παραδείγματα 

αποτελοφν θ υνοικία Μουςείων τθσ Βιζννθσ Vienna Museum Quartier (MQ Wien), θ υνοικία 

των Μουςείων Rotterdam ι το Berlin Museum Island.  

Τπάρχουν επίςθσ περιπτϊςεισ που οι νθςίδεσ αυτζσ πολιτιςμοφ και αναψυχισ βρίςκονται 

εκτόσ των αςτικϊν κζντρων, ςε περιαςτικζσ ηϊνεσ ι εντόσ μιασ μεγάλθσ περιοχισ, ενόσ 

ευρφτερου ςυμπλζγματοσ πράςινων χϊρων και ςυνδυαςμζνων χριςεων (π.χ  Park de la 

Villette). 

ε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ, οι μουςειακοί χϊροι ςυγκροτοφν ουςιαςτικά μια αςτικι νθςίδα, 

ζτςι οι ψθφιακζσ πλοθγιςεισ ςτουσ χϊρουσ τουσ περιλαμβάνουν πιο ςφνκετεσ υπθρεςίεσ 

εξυπθρζτθςθσ πρόςβαςθσ, μετακίνθςθσ, αγορϊν, εντοπιςμοφ λειτουργικϊν χϊρων, 

καταςτθμάτων και επαγγελματικϊν.  

 
 

VIENNA MUSEUM QUARTIER (MQ WIEN) 

 

Θ υνοικία των Μουςείων ςτθ Βιζννθ αποτελείται από 20 μουςεία και πολιτιςτικά ιδρφματα 

τα οποία καλφπτουν μια επιφάνεια 60 ςτρεμμάτων. Ζνα μεγάλο τμιμα τθσ υνοικίασ ζχει 

αναπτυχκεί μζςα ςτισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των παλιϊν βαςιλικϊν ςτάβλων του 18ου 

αιϊνα, κτίρια ςε αρχιτεκτονικό ρυκμό μπαρόκ. Σα κτίρια αυτά αποκαταςτάκθκαν και 

φιλοξενοφν τισ νζεσ χριςεισ (μουςεία, εκκεςιακοί και εμπορικοί χϊροι). τθν ςυνοικία ζχουν 

ενςωματωκεί προυπάρχοντα μουςεία όπωσ το Μουςείο Ιςτορίασ, Φυςικισ Ιςτορίασ, το 

Hosburg και το Neue Burg. Επίςθσ ζχουν κτιςτεί νζα κτίρια ςφγχρονου αρχιτεκτονικοφ 

ςχεδιαςμοφ όπωσ το Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ τθσ Βιζννθσ (Mumok) και το Leopold 

Museum.  

Εκτόσ από τουσ επιμζρουσ δικτυακοφσ τόπουσ των μουςείων και ιδρυμάτων, θ υνοικία 

διακζτει ανεξάρτθτο δικτυακό τόπο  http://www.mqw.at/.  

 

 
 

http://www.mqw.at/
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Vienna Museum Quartier: Διαδραςτικόσ χάρτθσ και υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ τθσ περιιγθςθσ μζςα ςτθ 
υνοικία των Μουςείων και μικρισ ζκταςθσ εικονικισ περιιγθςθ με πανοραμικζσ απεικονίςεισ 180ο  
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Vienna Museum Quartier: Δυνατότθτα δωρεάν μεταφόρτωςθσ του MQ iTour, μια ςειρά από audio 
αρχεία,  που μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν από τουσ χριςτεσ ςτισ προςωπικζσ τουσ θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ (ipod, mp3 player) ωσ οδθγοί  για τθν περιιγθςι των επιςκεπτϊν ςτθ υνοικία  
 

ΨΗΦΙΑΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΠΙΚΕΨΗ   

Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ αυτισ τθσ ομάδασ περιλαμβάνουν υπθρεςίεσ οργάνωςθσ επίςκεψθσ 

για μεμονωμζνουσ χριςτεσ ι για ομάδεσ χρθςτϊν on-line. χεδόν όλοι οι δικτυακοί τόποι των 

μουςείων ζχουν πλζον τθ δυνατότθτα αγοράσ ειςιτθρίων on-line ι κρατιςεων για ατομικζσ, 

οικογενειακζσ ι ομαδικζσ ξεναγιςεισ.  

Σο πλθροφοριακό μζροσ περιλαμβάνει ειδικζσ πλθροφορίεσ όπωσ δυνατότθτα πρόςβαςθσ 

ΑμεΑ, ειδικζσ λειτουργικζσ εξυπθρετιςεισ, τρόποσ πρόςβαςθ με δθμόςια μζςα μεταφοράσ 

κ.ά.  

Οι πιο ςφνκετοι δικτυακοί τόποι, ειδικά όταν παρουςιάηουν μεγάλα μουςεία διακζτουν πιο 

ολοκλθρωμζνεσ εφαρμογζσ που βοθκοφν τον δικτυακό επιςκζπτθ να οργανϊςει τθ φυςικι 

του επίςκεψθ ςτο μουςείο. Με διαδραςτικοφσ χάρτεσ, θμερολόγια προγραμματιςμζνων 

εκδθλϊςεων και εκκζςεων, παρουςίαςθ των επιμζρουσ χϊρων των μουςείων, των ςυλλογϊν 

και των περιοδικϊν εκκζςεων βοθκοφν τον επιςκζπτθ να οργανϊςει τθν επίςκεψι του 

ανάλογα με το χρόνο που διακζτει ι τα ενδιαφζροντά του.  
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TATE MODERN ON LINE  

 

Ο δικτυακόσ τόποσ τθσ TATE είναι πλοφςιοσ και ςφνκετοσ και αποτελεί πραγματικά ζνα 

πλοφςιο μουςείο on-line όπωσ ακριβϊσ αναγράφει θ προμετωπίδα τθσ πρϊτθσ ςελίδασ του: 

ΣΑΣΕ on-line: http://www.tate.org.uk/ 

Ο δικτυακόσ τόποσ περιλαμβάνει πλθροφορίεσ επίςκεψθσ και πρόγραμμα εκκζςεων κακϊσ 

και ζνα εξαιρετικά μεγάλο αρικμό ψθφιακϊν εφαρμογϊν, αρχεία βίντεο, προβολζσ και 

παρουςιάςεισ  καλλιτεχνϊν, ςφνκετα και ευφάνταςτα on-line εκπαιδευτικά προγράμματα 

κατανεμθμζνα μάλιςτα ανά θλικιακι ομάδα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τθν οργάνωςθ τθσ επίςκεψθσ του ςτθν Tate Modern του Λονδίνου, ο χριςτθσ μπορεί να 

ςυμβουλευτεί τθν εφαρμογι Explore Tate, κακϊσ είναι μάλλον αδφνατο να επιςκεφτεί όλουσ 

τουσ χϊρουσ τθσ ςε μία και μόνο επίςκεψθ.  

H εφαρμογι περιλαμβάνει 4 κατθγορίεσ: Χάρτθ, ιςτορικό πίνακα (timeline), κατάλογο 

καλλιτεχνϊν, οργάνωςθ επίςκεψθσ και γενικζσ πλθροφορίεσ.  

Ο χάρτησ είναι μια αξονομετρικι τομι του κτιρίου και όλων των ζξι ορόφων του με τουσ 

επιμζρουσ χϊρουσ. Ο χριςτθσ επιλζγοντασ ζνα χϊρο βλζπει τι ζργα ι ζκκεςθ φιλοξενεί. ε 

ειδικοφσ χϊρουσ υπάρχουν φωτογραφίεσ ενϊ ςθμειϊνονται και ειδικζσ λειτουργίεσ και 

βοθκθτικι χϊροι.  

Οργάνωςθ επίςκεψθσ  

Εκπαίδευςθ και 
διαδραςτικζσ εφαρμογζσ 

Αρχείο βίντεο με 
παρουςιάςεισ ζργων από 
τουσ δθμιουργοφσ  

Newsletters  

http://www.tate.org.uk/
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Ο ιςτορικόσ πίνακασ είναι ζνα timeline που οργανϊνει όλα τα ζργα του μουςεία κατά χρονικι 

ςειρά αλλά και κατά καλλιτεχνικό κίνθμα. Επιλζγοντασ ο χριςτθσ μια χρονικι περίοδο ι 

κίνθμα βλζπει όλα τα ζργα που διακζτει θ Tate και επιλζγοντασ ζνα από αυτά μεταφζρεται 

ςτο χάρτθ και ςτο δωμάτιο όπου αυτό βρίςκεται. 

Θ οργάνωςθ τθσ επίςκεψθσ (my tour) δίνει τθ δυνατότθτα ςτο χριςτθ να κάνει το δικό το 

πρόγραμμα επίςκεψθσ. Επιλζγοντασ βάςει των καλλιτεχνικϊν του προτιμιςεων μπορεί να 

οργανϊςει μία κεματικι περιιγθςθ, εντοπίηοντασ ςε όλο το κτίριο τουσ χϊρουσ όπου 

βρίςκονται ζργα που εντάςςονται ςε αυτι τθν επιλογι. Σο my tour απαιτεί από τον χριςτθ 

εγγραφι ενϊ ςτο τζλοσ μπορεί να τυπϊςει τισ επιλογζσ του.  
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Tate Modern on-liner: Μετά τθν περιιγθςθ ςτουσ επιμζρουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ και τθν επιλογι των 
ζργων για τθν προςωπικι περιιγθςθ ο χριςτθσ μπορεί να τυπϊςει το πρόγραμμα επιλογϊν του  
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E-MARKET PLACES ΜΟΤΕΙΩΝ  

Μερικά μουςεία ζχουν αναπτφξει εκτεταμζνουσ ψθφιακοφσ χϊρουσ θλεκτρονικοφ εμπορίου 

για τα καταςτιματα που διακζτουν. Ιδιαίτερα τα μουςεία μοντζρνασ τζχνθσ τα οποία 

διακζτουν όχι μόνο είδθ δϊρων και μικροαντικείμενα αλλά και αντικείμενα τζχνθσ και design.  

 

ΜΟΤΕΙΟ ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΕΧΝΘ SAN FRANCISCO (SFMOMA) 

 

Σο μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ του San Francisco διακζτει ζναν εκτεταμζνο e-market place, 

οργανωμζνο κατά κατθγορία προϊόντων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Museum Store του SFMOMA: Σο μουςείο μοντζρνασ τζχνθσ του San Francisco διακζτει ζναν εκτεταμζνο 
e-market place, οργανωμζνο κατά κατθγορία προϊόντων. http://sfmoma.stores.yahoo.net/fuli.html 
 
 

http://sfmoma.stores.yahoo.net/fuli.html
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Museum Store του SFMOMA: Μικρι παρουςίαςθ των αντικειμζνων, προςκικθ ςτο καλάκι αγορϊν και 
ςτοιχεία πλθρωμισ.  http://sfmoma.stores.yahoo.net/fuli.html 
 

http://sfmoma.stores.yahoo.net/fuli.html
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ΠΑΡΟΧΕ MEDIA  

Παροχζσ media εντόσ του μουςειακοφ χϊρου αλλά και μζςω διαδικτφου με τθ χριςθ προςωπικϊν 

θλεκτρονικϊν ςυςκευϊν (μεταφόρτωςθ των quited tours, podcast series for mobile devises) 

 
 

ΜΟΤΕΙΟ ΜΟΝΣΕΡΝΑ ΣΕΧΝΘ, ΝΕΑ ΤΟΡΚΘ MOMA   

 

Σο Μουςείο Μοντζρνασ Σζχνθσ τθσ Νζασ Τόρκθσ προςφζρει μια ςειρά από υπθρεςίεσ κάτω από τον 

γενικό τίτλο MoMAudio.  To πρόγραμμα ΜοΜΑudio περιλαμβάνει ζξι χωριςτζσ ενότθτεσ: «Ειδικζσ 

εκκζςεισ», «Μοντζρνεσ Φωνζσ» (Modern Voices) – ζνα πρόγραμμα με θκοποιοφσ και καλλιτζχνεσ που 

περιγράφουν με ιδιαίτερο και κεατρικό τρόπο κάποια εικαςτικά ζργα, το πρόγραμμα «Modern Kids», 

«εικονογραφθμζνεσ περιθγιςεισ», το πρόγραμμα «Red Studio Teen Podcast» και το πρόγραμμα «Think 

Modern: Adult and Academic Programs Audio Archive» ζνα αρχείο με παρουςιάςεισ και αναλφςεισ 

κριτικϊν, καλλιτεχνϊν, ςυγγραφζων κλπ., για διάφορα περίφθμα ζργα του Μουςείου, το πρόγραμμα.  

Όλο τα παραπάνω οπτικοαουςτικό υλικό είναι διακζςιμο να το ακοφςει και δει κανείσ με διάφορουσ 

τρόπουσ: Είτε με τθν επίςκεψι του ςτο μουςείο και προμθκευόμενοσ τισ αντίςτοιχεσ φορθτζσ 

ςυςκευζσ, είτε μζςω των δικϊν του φορθτϊν ςυςκευϊν λαμβάνοντασ και μεταφορτϊνοντασ ςε αυτζσ 

τα αρχείο μζςω διαδικτφου. ε όλο το μουςείο υπάρχει επίςθσ διακζςιμο το αςφρματο δίκτυο MoMA 

WiFi. Όλο το παραπάνω οπτικοακουςτικό υλικό είναι διακζςιμο δωρεάν και ςτον δικτυακό τόπο του 

Μουςείου ϊςτε ο χριςτθσ να μπορεί να περιθγθκεί ςε κάποιεσ εκκζςεισ on-line, ζχοντασ όλθ τθ 

ςχετικι υποςτιριξθ. Επιπλζον υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με τον δικτυακό ραδιόφωνο ArtRadio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MoMA NY: Οπτικοακουςτικό υλικό διακζςιμο δωρεάν on-line. http://www.moma.org/visit_moma/ 
 
 

http://www.moma.org/wifi/audio/
http://www.moma.org/wifi/audio/
http://www.moma.org/wifi/audio/
http://www.moma.org/visit_moma/
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MoMA NY: Οπτικοακουςτικό υλικό είτε ςτθν επιτόπια επίςκεψθ είτε ςτθν on-line. Όπου δεν 
επιτρζπεται για λόγουσ πνευματικϊν δικαιωμάτων, δεν εμφανίηεται εικόνα. 
 http://www.moma.org/visit_moma/ 
 

 

http://www.moma.org/visit_moma/
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ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ e-education  

Θ εκπαίδευςθ, κυρίωσ μικρϊν θλικιϊν, αποτελεί μια λειτουργία που δεν λείπει πλζον από 

κανζναν μουςειακό χϊρο. Θ εκπαιδευτικι διαδικαςία των μουςείων ςυνδυάηεται πάντα με 

ψυχαγωγία και παιχνίδι και γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα δθμοφιλισ. Οι υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ 

που παρζχουν τα μουςεία απευκφνονται είτε ςτισ ομάδεσ χρθςτϊν διαφόρων θλικιακϊν 

ομάδων, είτε ςε ςτουσ δαςκάλουσ και ςτουσ εκπαιδευτζσ.  

 

TATE MODERN ON LINE  

O δικτυακόσ τόποσ Tate Modern online περιλαμβάνει ζνα εξαιρετικά πλοφςιο υλικό για e- 

εκπαίδευςθ γφρω από τα κζματα τθσ τζχνθσ και μάλιςτα τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ. Σα μακιματα 

είναι οργανωμζνα κατά θλικιακζσ ομάδεσ και περιλαμβάνουν κείμενα, βίντεο ιχου και 

εικόνασ, και διαδραςτικζσ εφαρμογζσ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tate Modern on-line cources: Μακιματα πάνω ςε μεκόδουσ και τεχνικζσ ηωγραφικισ.  

http://www.tate.org.uk/learnonline/onlinecourses/artiststechniques/ 
 
 

 

http://www.tate.org.uk/learnonline/onlinecourses/artiststechniques/
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ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΤΕΙΟΤ ΜΠΕΝΑΚΘ  

 

Σο Σμιμα Εκπαιδευτικϊν Προγραμμάτων του Μουςείου Μπενάκθ ξεκίνθςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του το 1978, οργανϊνοντασ για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα προγράμματα για 

παιδιά ςτουσ χϊρουσ του Μουςείου. Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ζκτοτε απευκφνονται 

ςε ςχολικζσ ομάδεσ όλων των τάξεων και πραγματοποιοφνται ςτθν Προϊςτορικι, Αρχαία 

Ελλθνικι και Ρωμαϊκι υλλογι, τθ Βυηαντινι και Μεταβυηαντινι, τθ Νεοελλθνικι, ςτθ 

υλλογι Ιςτορικϊν Κειμθλίων και τθ υλλογι Ηωγραφικισ, χεδίων και Χαρακτικϊν. Με 

οπτικοακουςτικά μζςα και ειδικά ςχεδιαςμζνα ζντυπα, παιδιά 4 -17 χρονϊν γνωρίηουν τον 

ελλθνικό πολιτιςμό και τθ ςφγχρονθ τζχνθ, ενϊ ταυτόχρονα μυοφνται ςτο μουςειακό χϊρο. 

Μουςειοπαιδαγωγοί ηωντανεφουν τα εκκζματα, παρακινϊντασ τα παιδιά να παρατθριςουν, 

να προβλθματιςτοφν, να εκφραςτοφν και να αυτενεργιςουν. Κατάλλθλα ςχεδιαςμζνα 

προγράμματα απευκφνονται και ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ.  

Σο Σμιμα βρίςκεται ςε ςτενι επαφι με τουσ εκπαιδευτικοφσ. Αποςτζλλει δανειςτικό υλικό 

για τθν προετοιμαςία πριν από τθν επίςκεψθ και διοργανϊνει ειδικζσ εκπαιδευτικζσ 

ξεναγιςεισ που επιτρζπουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να παρουςιάςουν οι ίδιοι το μουςείο ςτθν 

ομάδα τουσ. Παράλλθλα δανείηει ςχετικζσ εκδόςεισ και μουςειοςκευζσ. Επίςθσ, με τθν 

κατάλλθλθ υποςτιριξθ υλικοφ από το Σμιμα, επιςκζπτεσ από ςχολεία και εκπαιδευτικοφσ 

φορείσ μποροφν να γνωρίςουν και μόνοι τουσ τισ μόνιμεσ και προςωρινζσ εκκζςεισ του 

Μουςείου. Για μεμονωμζνα παιδιά οργανϊνει εργαςτιρια, εκδίδει βιβλία και παιχνίδια, ενϊ 

για ενθλίκουσ λειτουργοφν κφκλοι μακθμάτων με τθ μορφι εργαςτθρίων, ςτα οποία 

αναβιϊνουν παραδοςιακζσ τεχνικζσ που τείνουν να εκλείψουν. Θ δραςτθριότθτα του 

Σμιματοσ επεκτείνεται και εκτόσ Μουςείου. ε ςυνεργαςία με ςχετικοφσ φορείσ ςχεδιάηονται 

προγράμματα ςε άλλα μουςεία, ςε πόλεισ και χωριά τθσ Ελλάδασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του 

προγράμματοσ «Μελίνα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.benaki.gr/index.asp?id=30201&lang=gr
http://www.benaki.gr/index.asp?id=30201&lang=gr
http://www.benaki.gr/index.asp?id=30201&lang=gr
http://www.benaki.gr/index.asp?id=30204&lang=gr
http://www.benaki.gr/index.asp?id=30101&lang=gr
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Μουςείο Μπενάκη: ζνα θλεκτρονικό παιχνίδι πάνω ςε εικαςτικά ζργα του Νίκου Χατηθκυριάκου Γκίκα  
http://www.benaki.gr/electronic_game_gr.asp 
 
 

http://www.benaki.gr/electronic_game_gr.asp
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ΤΠΟΔΟΜΕ ΕΤΦΤΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

INTERACTIVE ΜΟΤΕΙΑ  

Ολοζνα και περιςςότερα μουςεία ενςωματϊνουν ςτισ υποδομζσ τουσ ι ςτουσ δικτυακοφσ 

τόπουσ τουσ εφαρμογζσ που αναπτφςςουν τθν αλλθλεπίδραςθ χριςτθ/κεατι με το ζκκεμα, 

το ζργο τζχνθσ ι παρουςιαηόμενο επιςτθμονικό προϊόν. Ο τρόποσ αυτόσ ζχει μετατρζψει τα 

μουςεία από απλοφσ τόπουσ ζκκεςθσ ςε δθμιουργικοφσ και ςυμμετοχικοφσ τόπουσ και ςε 

αυτό οφείλεται θ δυναμικι τουσ ανάκαμψθ και θ αυξθμζνθ προςζλευςθ των επιςκεπτϊν 

διεκνϊσ.  

Θ επίτευξθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ χριςτθ και υποκειμζνου επιτυγχάνεται είτε μζςω δυναμικϊν 

δικτυακϊν εφαρμογϊν, μζςω των οποίων επιτυγχάνεται επίςθσ και θ ςυνεχισ διάδραςθ 

φυςικοφ και εικονικοφ μουςείου, είτε μζςω εφαρμογϊν εικονικισ/διευρυμζνθσ 

πραγματικότθτασ (Augmented Reality) που υιοκετοφν πολλά μουςεία.  

Θ Augmented Reality αποτελεί ουςιαςτικά ζνα interface υψθλοφ επιπζδου που περιλαμβάνει 

προςομοιϊςεισ πραγματικοφ χρόνου ςε τριςδιάςτατο χϊρο και αλλθλεπιδράςεισ μζςα από 

πολλά κανάλια αιςκιςεων. Από πολλοφσ ςυγγραφεί, θ διευρυμζνθ πραγματικότθτα 

περιγράφεται με τα τρία Ι - immersion, interaction, imagination (εμβφκιςθ, αλλθλεπίδραςθ, 

φανταςία). Θεωροφμενθ ωσ ζνα υπολογιςτικό ςφςτθμα, θ βαςικι διάκριςι τθσ από τα 

ςυμβατικά είναι το γεγονόσ ότι κζτει τον άνκρωπο ςτο κζντρο και οργανϊνεται γφρω από τισ 

αιςκιςεισ του. O Grigore Burdea, κακθγθτισ ςτο Rutgers University, New Jersey, εγγράφει τθ 

δυνθτικι πραγματικότθτα ςε ζνα τρίγωνο με κορυφζσ  αυτζσ τισ τρεισ κεμζλιεσ πτυχζσ τθσ2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σα τρία Ι - immersion, interaction, imagination (εμβφκιςθ, αλλθλεπίδραςθ, φανταςία) τθσ 
augmented reality. Πθγι: Burdea et alls, 2003.  

 

                                                                 
2 Burdea G,  Coiffet Ph. (2003), Virtual reality technology, Wiley: New York 
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Σα τελευταία χρόνια πολλζσ καινοφργιεσ και χριςιμεσ εφαρμογζσ παρουςιάςτθκαν λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ των φορθτϊν ςυςκευϊν αλλά και των νζων μζςων δθμιουργίασ τθσ τεχνολογίασ 

αυτισ. φμφωνα με τον οριςμό του Ronald Azuma3, θ Augmented Reality είναι ζνα 

περιβάλλον το οποίο περιλαμβάνει τόςο πραγματικά όςο και εικονικά ςτοιχεία. Για 

παράδειγμα μπορεί ο χριςτθσ μζςα από θμιαδιαφανι γυαλιά να βλζπει τι πραγματικά 

ςυμβαίνει ενϊ ςτουσ φακοφσ να προβάλλονται εικόνεσ και ςτοιχεία από υπολογιςτι. Οπότε 

καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα πωσ θ Augmented Reality είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ του 

πραγματικοφ και του εικονικοφ περιβάλλοντοσ, διαδραςτικό ςε πραγματικό χρόνο και 

τριςδιάςτατο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιβάλλον Augmented Reality. Πθγι Ρετάλθσ (2005)4 

                                                                 
3 Azuma, Ronald T. (1997), A Survey of Augmented Reality. In Teleoperators and Virtual Environments 
No. 6, 4 p.p, 355 – 385, διακζςιμο ςτο http://www.cs.unc.edu/~azuma/azuma_AR.html 
Αναςφρκθκε 19/12/2008 
4 Ρετάλθσ υμεϊν (2005) (επιμ), Οι προθγμζνεσ τεχνολογίεσ του δικτφου ςτθν υπθρεςία τθσ μάκθςθσ, 
Ακινα: Καςτανιϊτθσ και  
Ρετάλθσ υμεϊν, εικονικι πραγματικότθτα – Virtual Reality, παρουςίαςθ ppt, ςτο δικτυακό τόπο: 
http://cosy.ted.unipi.gr/books/alt_book/#yliko. Αναςφρκθκε ςτισ 4/5/2008 
 

 

οθόνη πποζαπμοζμένη 

ζηο κεθάλι 

ακοςζηικά 

μικπόθωνο 

γάνηι 

δέκηηρ θέζηρ 

γανηιού 

δέκηηρ θέζηρ 

κεθαλιού 
πομπόρ θέζηρ 

επεξεπγαζηήρ 

ηπιζδιάζηαηος 

ήσος 

αναγνώπιζη 

θωνήρ 

ζύζηημα 

αναγνώπιζηρ 

θέζηρ 

επεξεπγαζηήρ 

γπαθικών 

Εικονικό 

Πεπιβάλλον 

Λειηοςπγικό 

ζύζηημα 

Υπολογιζηήρ 

http://www.cs.unc.edu/~azuma/azuma_AR.html
http://cosy.ted.unipi.gr/books/alt_book/#yliko
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TATE MODERN ON LINE: ΔΙΑΔΡΑΘ  ΦΤΙΚΟΤ  –ΨΘΦΙΑΚΟΤ ΧΩΡΟΤ  

Αποτελϊντασ ζνα κατεξοχιν δικτυακό τόπο – προζκταςθ του φυςικοφ χϊρου του μουςείου, ο 

δικτυακόσ τόποσ τθσ Tate Modern αξιϊνει τθ ςυμμετοχι του χριςτθ με πολλζσ διαδραςτικζσ 

ψθφιακζσ εφαρμογζσ που αποτελοφν προζκταςθ των καλλιτεχνικϊν δρϊμενων και εκκζςεων 

του μουςείου. Κάτω από τον γενικό τίτλο Intermedia Art, ο δικτυακόσ τόποσ φιλοξενεί μια 

ςειρά από τζτοιεσ διαδραςτικζσ εφαρμογζσ.  (http://www.tate.org.uk/intermediaart/)  

Μία από αυτζσ τισ εφαρμογζσ είναι το «Noplace» ζνα Net Art project των Marek Walczak and 

Martin Wattenberg. Σο καλλιτεχνικό αυτό δρϊμενο λειτουργεί παράλλθλα ςτο φυςικό και ςτο 

ψθφιακό χϊρο. το φυςικό χϊρο του μουςείου, με μια εγκατάςταςθ των δφο δθμιουργϊν, 

μια ςειρά οκόνεσ εικονοποιοφν τθν ζννοια τθσ ουτοπίασ. Παράλλθλα, ςτθν on-line εφαρμογι, 

ο χριςτθσ καλείται να γίνει και ο ίδιοσ μζτοχοσ ςτθν παραγωγι του καλλιτεχνικοφ ζργου μζςω 

του διαδικτφου και των web 2.0 εφαρμογϊν. Όπωσ αναφζρεται ςχετικά, «To Noplace είναι 

μια ςειρά καλλιτεχνικϊν δρϊμενων που ςυμβαίνουν παράλλθλα ςτο φυςικό και ςτον 

ψθφιακό χϊρο με ςτόχο τθν παραγωγι ζργων που εικονοποιοφν  τθν ζννοια τθσ ουτοπίασ».  

Ο χριςτθσ του διαδικτφου καταγράφει, ςτθν οκόνθ τθσ εφαρμογισ που εμφανίηεται μπροςτά 

του όταν επιλζξει τθν ζνδειξθ «create», τισ ςκζψεισ του γφρω από τθν ζννοια του «noplace». 

Θ φράςθ ξεκινάει πάντα ωσ «Noplace is…..». Αυτόματα ςχθματίηονται μπροςτά του 

κινοφμενεσ εικόνεσ που αναςφρονται από το Flickr, ανάλογα με τισ λζξεισ κλειδιά (tags) που 

ζχει γράψει ο χριςτθσ. Με τθν επιλογι «preview» ο χριςτθσ βλζπει το βίντεο που ζχει 

δθμιουργθκεί «εικονοποιϊντασ» τισ ςκζψεισ του, ενϊ ςτθ ςυνζχεια, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 

«submit» μπορεί να ςϊςει το βίντεο ςτθ ςυγκεκριμζνθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ και να το 

χρθςιμοποιιςει αργότερα και ο ίδιοσ. Ο χριςτθσ μπορεί να δϊςει το όνομά του ωσ 

δθμιουργόσ, το οποίο εμφανίηεται ςτα credits ςτο τζλοσ του βίντεο, μαηί με τα ονόματα των 

δφο καλλιτεχνϊν που ζχουν τθ ςυνολικι ιδζα (concept) κακϊσ και τα ονόματα όλων των 

χρθςτϊν του Flickr των οποίων οι φωτογραφίεσ ζχουν χρθςιμοποιθκεί για τθν παραγωγι του 

βίντεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εγκατάςταςθ noplace ςτο φυςικό χϊρο. 
http://www.tate.org.uk/intermediaart/noplace.shtm 

http://www.tate.org.uk/intermediaart/
http://www.tate.org.uk/intermediaart/noplace.shtm
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Η εγκατάςταςθ noplace ςτο ψθφιακό χϊρο και θ διαδικαςία παραγωγι βίντεο από το χριςτθ. 

http://noplace.mw2mw.com/tate/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://noplace.mw2mw.com/tate/
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Σο τελικό προϊόν με τα ςχετικά credits. http://noplace.mw2mw.com/tate/ 

 

 

 

ΚΔΡΤΜΑ ΜΕΙΗΟΝΟ ΕΛΛΘΝΙΜΟΤ  

Σο IME ζχει αξιοποιιςει τθν τεχνολογία τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ για κζματα 

πολιτιςμοφ, δθμιουργϊντασ προγράμματα εκπαιδευτικοφ και ψυχαγωγικοφ χαρακτιρα που 

απευκφνονται ςτο ευρφ κοινό. τα δφο πρωτοποριακά ςυςτιματα Kιβωτόσ και Mαγική 

Oθόνη οι επιςκζπτεσ, φορϊντασ ειδικά ςτερεοςκοπικά γυαλιά και χρθςιμοποιϊντασ μία 

μικρι ςυςκευι πλοιγθςθσ, ςυμμετζχουν ςε εικονικά ταξίδια βιϊνοντασ το χϊρο και τθν 

ιςτορία. 

H Kιβωτόσ είναι ζνα ςφςτθμα εικονικισ πραγματικότθτασ που ζχει ςχεδιαςτεί ςτο πρότυπο 

τθσ τεχνολογίασ CAVE. Πρόκειται ουςιαςτικά για ζνα δωμάτιο διαςτάςεων 3X3X3 μζτρα, όπου 

το πάτωμα και οι τοίχοι αποτελοφν οκόνεσ προβολισ.  

Θ Μαγική Οθόνη, μια μεγάλθ φωτεινι οκόνθ ςε ςχιμα ςχεδιαςτικοφ τραπεηιοφ, αποτελεί το 

πρϊτο ζκκεμα Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςτθν Ελλάδα. Θ «Μαγικι Οκόνθ», ι αλλιϊσ 

ςφςτθμα ImmersaDesk, ζχει πλάτοσ 1,5 και φψοσ 1,2 μζτρα. Σο μζγεκοσ και θ κεκλιμζνθ κζςθ 

τθσ δίνουν τθ δυνατότθτα ευρυγϊνιασ οπτικισ ςε ζξι περίπου άτομα, που με τθ βοικεια 

ειδικϊν γυαλιϊν και μιασ ςυςκευισ πλοιγθςθσ μποροφν να αλλθλεπιδράςουν με τθν 

ψθφιακι εικόνα που προβάλλεται ςτθν οκόνθ. 

 

 

http://noplace.mw2mw.com/tate/
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Σο λογιςμικό ανάπτυξθσ των εφαρμογϊν περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

Λογιςμικό ανάπτυξησ εφαρμογϊν 

 Adobe PhotoshopTM και πλικοσ άλλων εργαλείων  

 χεδιαςτικά πακζτα μοντζλων και κίνθςθσ: Softimage XSITM, 3D StudioTM, 
Autodesk LightScapeTM 

 Προγραμματιςτικά περιβάλλοντα γραφικϊν OpenGL PerformerTM, 
CAVELibTM, VR authoring tools 

 Mεταγλωττιςτζσ C και C++  
Τλικό ανάπτυξησ εφαρμογϊν 

 αρωτισ Agfa® Snapscan 1623uTM 

 Wacom® intuosTM tablet 

 3 ςτακμοί εργαςίασ Intel®, Windows®/Linux®  

 3 ςτακμοί εργαςίασ SGI® O2® R5000 

 SGI® Octane® MXI με 2 R10000 επεξεργαςτζσ ςτα 250Mhz 
 

Μαγική Οθόνη 

 υςκευζσ αλλθλεπίδραςθσ Wand και WandaTM  

 6 ηευγάρια ςτερεοςκοπικά γυαλιά NuVision 60 GX® 

 Θλεκτρομαγνθτικό ςφςτθμα καταγραφισ κλίςθσ/κζςθσ (tracking) 6 βακμϊν 
ελευκερίασ, Ascension SpacePadTM 

 SGI® Octane® MXE με 2 R10000 επεξεργαςτζσ ςτα 250Mhz 

 Προβολικό ςφςτθμα CRT, Electrohome  

 ImmersaDeskR2TM κινθτό ςφςτθμα Εικονικισ Πραγματικότθτασ με 1 
επιφάνεια προβολισ, ςε ανάλυςθ 1024 x 768, 96Hz για ςτερεοςκοπικι 
προβολι 

Κιβωτόσ 

 υςκευζσ αλλθλεπίδραςθσ WandaTM 

 22 ηευγάρια ςτερεοςκοπικά γυαλιά CrystalEyes3TM τθσ StereoGraphics® 

 Θλεκτρομαγνθτικό ςφςτθμα καταγραφισ κλίςθσ/κζςθσ (tracking) 6 βακμϊν 
ελευκερίασ, Ascension Flock of BirdsTM 

 φςτθμα καταγραφισ κλίςθσ/κζςθσ (tracking) 6 βακμϊν ελευκερίασ, Ascension Flock 
of BirdsTM 

 SGI® με 8 R10000 επεξεργαςτζσ ςτα 300Mhz και 4 graphics pipelines 

 4 προβολικά ςυςτιματα CRT, Barco 808  

 ReaCTorTM ςφςτθμα Εικονικισ Πραγματικότθτασ ςε κυβικό ςχιμα με 4 επιφάνειεσ 
προβολισ 3x3 μ. ςε ανάλυςθ 1024 x 768, 96Hz για ςτερεοςκοπικι προβολι 

http://www.vrco.com/
http://www.sgi.com/
http://www.rcnchicago.com/
http://www.ascension-tech.com/
http://www.sgi.com/
http://www.fakespace.com/
http://www.stereographics.com/
http://www.ascension-tech.com/
http://www.sgi.com/
http://www.seos.com/
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Ίδρυμα Μείζονοσ Ελληνιςμοφ: εικονικι πραγματικότθτα μζςα από τισ τρεισ εφαρμογζσ, 
Κιβωτόσ, Μαγικι Οκόνθ και Θόλοσ. http://www.fhw.gr/vr/gr/docs/in_intro.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fhw.gr/vr/gr/docs/in_intro.html
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7.3. υνεργαςία ςχεδιαςμοφ με τη διοίκηςη του Νόηςισ  

Θ ςυνάντθςθ διαβοφλευςθσ για το ςχεδιαςμόσ και ζνταξθ τθσ νθςίδασ του  Κζντρου Διάδοςθσ 

Επιςτθμϊν & Μουςείο Σεχνολογίασ ςτο ζργο «Ευφυισ Θεςςαλονίκθ» πραγματοποιικθκε ςτισ 

18-12-2008. Από τθν πλευρά του Μουςείου Σεχνολογίασ ςυμμετείχαν, ο πρόεδροσ του ΚΔΕΜΣ 

κακθγθτισ Γιάννθσ Αντωνόπουλοσ και ςτελζχθ του Κζντρου. 

τθν ςυνάντθςθ, οι εκπρόςωποι του Μουςείου ενθμερϊκθκαν για το ζργο και ςυηθτικθκαν 

τα ζργα που είναι αναγκαία για τθν ενίςχυςθ του κζντρου ωσ ευφυοφσ νθςίδασ πολιτιςμοφ, 

κακϊσ και οι διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ. Κατά τθ ςυνάντθςθ υπιρξε πλιρθσ ςυμφωνία και 

υποςτιριξθ τθσ διοίκθςθσ του ΚΔΕΜΣ ςτο παρόν ζργο κακϊσ και πρόκεςθ ςυμμετοχισ και 

ςυμβολισ ςτθ Κοινοπραξία του ΠΚΑΕ. 

υγκεκριμζνα, τα ζργα που προτείνονται είναι τα παρακάτω:  

1. Εγκατάςταςθσ Wireless wifi wimax  

2. Δθμιουργία διαδραςτικοφ μουςείου: Interactive Νόθςισ  

3. Εικονικι περιιγθςθ ςτο μουςείο και τα εκκζματα (Virtual tour) 

4. Ψθφιακοί οπτικοακουςτικοί οδθγοί  

5. E-science εκπαίδευςθ   

6. Νόθςισ – πολιτιςτικι πφλθ μουςείων Θεςςαλονίκθσ  

7. E-market place  

8. Θζματα αςφάλειασ και ελζγχου του μουςείου  

 

7.4. Ψηφιακζσ υπηρεςίεσ – Μουςείο Σεχνολογίασ: Πρόταςη  

Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ςυηιτθςθσ με τθ διοίκθςθ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν 

και Μουςείο Σεχνολογίασ, τα αποτελζςματα τθσ βιβλιογραφικισ ζρευνασ και τθν καταγραφι 

καλϊν πρακτικϊν από τισ ψθφιακζσ υπθρεςίεσ των μεγαλφτερων Μουςείων του κόςμου και 

με ςτόχο τθ ςυνοχι και τθν ςυμπλθρωματικότθτα των επιμζρουσ νθςίδων τθσ «Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ», προτείνεται ςε πρϊτθ προτεραιότθτα να αναπτυχκοφν τα παρακάτω ζργα 

για το Μουςείο, ςυνολικι δαπάνθσ για ψθφιακζσ υπθρεςίεσ φψουσ 700.000 Ευρϊ:  

Εγκατάςταςθ Wireless Wifi και Wimax  

Εγκατάςταςθ αςφρματου δικτφου ςε όλθ τθν ζκταςθ του Μουςείου και ςε μια δοςμζνθ 

ακτίνα εξωτερικά. Σο αςφρματο δίκτυο, που πικανά κα παρζχεται ςτουσ επιςκζπτεσ του 

μουςείου δωρεάν, κα δίνει τθ ςφνδεςθ με το internet ςε όλουσ τουσ χϊρουσ του μουςείου. 

Σο αςφρματο δίκτυο ςτουσ χϊρουσ του μουςείου κα υποςτθρίηει τισ ψθφιακζσ του o-line 

εφαρμογζσ, κα δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ επιςκζπτεσ να τροφοδοτοφν τισ δικζσ τουσ 

φορθτζσ τουσ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ με το οπτικοακουςτικό υλικό του Μουςείου που κα 

είναι διακζςιμο και οn-line (π.χ. ψθφιακοί οδθγοί) χωρίσ να χρειάηεται να προμθκευτοφν 

ςυςκευζσ από το μουςείο. Επιπλζον κα δϊςει τθ δυνατότθτα ςτουσ χϊρουσ του μουςείου 
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να μετατραποφν ςε ζνα ανοικτό εργαςτιριο εκπαίδευςθσ, γνϊςθσ για διαςκζδαςθσ για 

τουσ επιςκζπτεσ του αλλά και ζνα εργαλείο προςζλκυςθσ κυρίωσ νζων επιςκεπτϊν.  

Ο ςυνδυαςμόσ των δφο τεχνολογιϊν αςφρματθσ επικοινωνίασ  Wifi και Wimax και 

αξιοποιϊντασ τα πλεονεκτιματα του κακενόσ, δίνει τθ δυνατότθτα κάλυψθσ του 

εςωτερικοφ του Μουςείου αλλά και του εξωτερικοφ και μάλιςτα ςε μια ευρφτερθ περιοχι. 

Σο αςφρματο δίκτυο του δικτφου του μουςείου κα μπορεί να προςελκφει επιςκζπτεσ από 

τα γειτονικά εμπορικά κζντρα (κυρίωσ το Mediterranean Kosmos) αλλά πικανά και από το 

αεροδρόμιο. Θ ςυνολικι ευρφτερθ περιοχι του μουςείου που ςυγκεντρϊνει τα μεγάλα 

εμπορικά κζντρα τθσ Θεςςαλονίκθσ κα ευνοθκεί να λειτουργιςει ωσ μια «νθςίδα» 

αναψυχισ και πολιτιςμοφ με ροι των επιςκεπτϊν από τθν μία χριςθ ςτθν άλλθ.  

Εκτίμθςθ κόςτουσ: υμπεριλαμβάνεται ςτθν ςυνολικι πρόταςθ για δίκτυα (βλ. Κεφ.2) 

Δθμιουργία διαδραςτικοφ μουςείου: Interactive Νόθςισ  

τόχοσ αυτοφ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν που κα λειτουργιςουν ςε δφο 

ταυτόχρονα επίπεδα:  

Α. ςτθ διάδραςθ μεταξφ μουςείου και επιςκεπτϊν, με ψθφιακά εργαλεία, εφαρμογζσ και 

υποδομζσ που κα προκαλοφν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ και όχι απλά τθ κζαςθ ι 

παρακολοφκθςθ 

Β. ςτθ διάδραςθ μεταξφ του φυςικοφ και ψθφιακοφ χϊρου του μουςείου.  

ε ςυνδυαςμό με τθν αίκουςα augmented reality που προετοιμάηεται  να λειτουργιςει ςτο 

μουςείο, θ ανάπτυξθ μιασ ςειράσ ψθφιακϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν που κα 

ακολουκοφν τισ κεματικζσ του μουςείου, κα βοθκιςουν να μετατραπεί θ επίςκεψθ ςτο 

μουςείο ςε μια ςφνκετθ και διευρυμζνθ διαδικαςία που ξεκινάει από το ςπίτι του 

επιςκζπτθ και ςυνεχίηεται και μετά από τθν επίςκεψθ ςε αυτό.  

Οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ διαδραςτικισ ςυμμετοχισ κα ακολουκοφν τθ κεματικι του 

μουςείου, τα κζματα των μόνιμων ςυλλογϊν και αικουςϊν του αλλά κα ανανεϊνονται και 

με βάςθ περιοδικζσ εκκζςεισ ι γεγονότα. Επίςθσ οι εφαρμογζσ κα μποροφν να 

απευκφνονται ςε θλικιακζσ ομάδεσ επιςκεπτϊν ι ςε διάφορεσ ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. 

εκπαιδευτικοφσ που κα μποροφν να τισ ενςωματϊςουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (βλ. 

βιβλιογραφία, εφαρμογζσ Tate Modern).  

Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 80.000 €  

Εικονικι περιιγθςθ ςτο μουςείο και ψθφιοποίθςθ εκκεμάτων (Virtual tour) 

Δθμιουργία μιασ πλιρουσ εικονικισ περιιγθςθσ ςτουσ χϊρουσ και τα εκκζματα του 

μουςείου. Θ περιιγθςθ κα ζχει ςτόχο δθμιουργιςει ζνα εικονικό περιβάλλον που κα 

αναπαριςτά και κα δίνει τθν αίςκθςθ του φυςικοφ χϊρου του μουςείου χρθςιμοποιϊντασ 
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μια ςειρά εφαρμογζσ και εργαλεία τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ. Θ εικονικι περιιγθςθ 

κα αποτελείται από βίντεο ιχου και εικόνασ, διδραςτικοφσ χάρτεσ, κείμενα και 

πανοραμικζσ κυβικζσ απεικονίςεισ 360ο υψθλισ ευκρίνειασ.  

Σο ενδιαφζρον αρχιτεκτονικά κτίριο και οι προςεγμζνοι χϊροι του μουςείου, κακϊσ και οι 

ειδικζσ αίκουςεσ που διακζτει ευνοοφν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ interface υψθλισ ποιότθτασ 

που κα αποδίδει τθν αίςκθςθ του φυςικοφ χϊρου. Θ αξιοποίθςθ και ςυμμετοχι του 

προςωπικοφ του μουςείου ςε αυτι τθν εικονικι περιιγθςθ μζςω τθσ παρουςίαςισ τουσ ςε 

βίντεο ξενάγθςθσ (βλ. βιβλιογραφία, παράδειγμα Guggenheim Μουςείο, Bilbao) κα 

δθμιουργιςει μια πιο προςωποποιθμζνθ προςζγγιςθ.  

Εκτόσ από τισ εγκαταςτάςεισ του μουςείου θ εικονικι περιιγθςθ κα περιλαμβάνει 

ψθφιοποίθςθ και παρουςίαςθ και επιλεγμζνων ςυλλογϊν του μουςείου ι επιμζρουσ 

τμιματά του (π.χ. το μουςείο αυτοκινιτων). Με ανάπτυξθ πρωτότυπων εφαρμογϊν θ 

παρουςίαςθ των ςυλλογϊν με εικόνα, ιχο, και κείμενα κα αποτελεί προετοιμαςία ι 

ςυνζχεια τθσ φυςικισ επίςκεψθσ ςτο μουςείο ι κα μπορεί να τθ ςυνοδεφει εάν θ 

εφαρμογι κα μπορεί να φορτωκεί ςτθν προςωπικι φορθτι ςυςκευι του επιςκζπτθ. Θ 

φφςθ των ςυλλογϊν του μουςείου είναι τζτοια που απαιτεί τθν τριςδιάςτατθ ψθφιοποίθςθ 

των αντικειμζνων, γεγονόσ που κα τθν κάνει πιο ενδιαφζρουςα και εντυπωςιακι.  

Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 130.000 €  

 Πανοραμικζσ απεικονίςεισ, παραγωγι βίντεο: 50.000 €  

Ψθφιοποίθςθ ςυλλογϊν και τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και προβολι: 30.000 €  

Ανάπτυξθ ψθφιακισ πλατφόρμασ εικονικισ περιιγθςθσ: 50.000 €  

Ψθφιακό οπτικοακουςτικό υλικό και ψθφιακοί οδθγοί   

Παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιείται ωσ οδθγόσ για τθν περιιγθςθ 

ςτο μουςείο. Σο υλικό κα ακολουκεί ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ (βλ. βιβλιογραφία 

παράδειγμα MoMA N.Y) και κα είναι ςτοχευμζνο ανάλογα με τισ ομάδεσ χρθςτϊν  (π.χ. 

θλικιακζσ ομάδεσ). Σο υλικό κα μπορεί αναρτθκεί και ςτο δικτυακό τόπο του μουςείου 

ϊςτε να ςυνοδεφει τισ ψθφιακζσ περιθγιςεισ των χρθςτϊν ι κα δίνεται θ δυνατότθτα 

μεταφόρτωςθσ ςτο προςωπικό τουσ υπολογιςτι ι ςε φορθτζσ ςυςκευζσ ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν περιιγθςι τουσ ςτο μουςείο.   

Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 50.000 €  (Παραγωγι 5-6 προγραμμάτων αρχικά) 

E-science / e-education    

Ανάπτυξθ μιασ πλοφςιασ και πολυεπίπεδθσ εφαρμογισ εκπαίδευςθσ ςτα επιςτθμονικά 

πεδία του μουςείου. Διαδραςτικζσ εφαρμογζσ και μάκθςθ μζςω παιχνιδιοφ. Εφαρμογζσ 

που κα απευκφνονται ςε πολλζσ θλικιακζσ ομάδεσ αλλά και διαφορετικοφσ χριςτεσ 
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(παιδιά, μακθτζσ, φοιτθτζσ, εκπαιδευτικοφσ).  

Σο υλικό κα καταρτιςτεί από διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ που κα αποτελοφνται από 

προςωπικό του μουςείου, ςφμβουλοι ανά επιςτθμονικό πεδίο, εκπαιδευτικοί και μθχανικοί 

Θ/Τ που κα αναπτφξουν τισ εφαρμογζσ.  

Ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων με άρκρα, πατζντεσ και νζεσ τεχνολογίεσ για χριςθ από 

επιςτιμονεσ φοιτθτζσ.  

Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 90.000 €  

Νόθςισ – πολιτιςτικι πφλθ μουςείων Θεςςαλονίκθσ  

Αποτελϊντασ ζνα μουςείο μοναδικό ςτο είδοσ του όχι μόνο για τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ 

αλλά και για τον βαλκανικό χϊρο, ο δικτυακόσ τόποσ του μουςείο κα μετατραπεί ωσ πφλθ 

πρόςβαςθσ ι επαφισ με άλλα μουςεία τθσ πόλθσ (και πικανά και μουςείων γειτονικϊν 

πόλεων).  

Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 20.000 €  

Ανάπτυξθ ε-market place  

Ο δικτυακόσ τόποσ του μουςείου κα φιλοξενεί μια διευρυμζνθ εφαρμογι θλεκτρονικοφ 

εμπορίου. Σο e-market place του μουςείου κα περιλαμβάνει:  

- δυνατότθτα κρατιςεων και on-line αγοράσ ειςιτθρίων  

- κρατιςεισ και οργάνωςθσ ομαδικϊν περιθγιςεων  

- on-line shopping από το κατάςτθμα του μουςείου. Δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ και 

προβολισ των αντικειμζνων προσ πϊλθςθ 

- αιτιματα και on-line ενοικίαςθ αικουςϊν για διοργάνωςθ ςυνεδρίων  

- παρουςίαςθ του εςτιατορίου, παρουςίαςθ του μενοφ και δυνατότθτα on-line 

παραγγελιϊν catering για υποςτιριξθ εκδθλϊςεων.  

 Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 30.000 €  

Θζματα αςφάλειασ και ελζγχου του μουςείου  

Εγκατάςταςθ ευφυοφσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ ελζγχου και αςφάλειασ μουςείου. Προςταςία 

από κλοπι, βανδαλιςμοφσ ι πυρκαγιά.  

Εκτίμθςθ κόςτουσ ζργου: 300.000 €  
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Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα 

«Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 

 
 

8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ 

 

O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά από τθν 

πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν περιοχι "Μίκρα", ανικει ςτο Διμο Θζρμθσ και λειτουργεί από 

το 1930.   Είναι το τζταρτο ςε κίνθςθ αεροδρόμιο τθσ Ελλάδασ. Εξυπθρετεί τοπικζσ και 

διεκνείσ πτιςεισ προσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τθν Κφπρο. Λειτουργεί 24 ϊρεσ ωσ επιβατικόσ 

και εμπορευματικόσ ςτακμόσ με 14 κζςεισ ςτάκμευςθσ αεροςκαφϊν όλων των μεγεκϊν. 

Εξυπθρζτθςθ εδάφουσ κάνουν θ Ολυμπιακι Αεροπορία, θ Swissport και θ Goldair Handling 

Agent. Στο αεροδρόμιο ςτεγάηονται επίςθσ μοίρεσ τθσ Πολεμικισ Αεροπορίασ και θ 

Αερολζςχθ Θεςςαλονίκθσ θ οποία λειτουργεί 18 ϊρεσ τθν θμζρα και διακζτει ελαφρά 

αεροςκάφθ προσ ενοικίαςθ. Οι κτιριακζσ του εγκαταςτάςεισ καλφπτουν 21000 τ.μ. Το 

γεωγραφικό του πλάτοσ είναι  40ο 31 11" North. Το γεωγραφικό του μικοσ είναι  22ο 58 15,3"  

East. 
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8.2. Δύκτυα επικοινωνύασ και ψηφιακϋσ υπηρεςύεσ ςε αεροδρόμια: 

Βιβλιογραφικό διερεύνηςη 

 

Τα αεροδρόμια καταφεφγουν ολοζνα και περιςςότερο ςτισ τεχνολογίεσ τθσ πλθροφορικισ και 

των επικοινωνιϊν (ΤΠΕ) προκειμζνου να καταςτιςουν τισ υπάρχουςεσ επιχειρθςιακζσ 

διαδικαςίεσ αποδοτικότερεσ, κακϊσ επίςθσ και να βελτιςτοποιιςουν τθ χριςθ των υποδομϊν 

τουσ. Πρόςφατεσ ζρευνεσ δείχνουν ότι κατά τθ διάρκεια των επόμενων ετϊν οι αερολιμζνεσ 

ςχεδιάηουν να πραγματοποιιςουν περιςςότερεσ αλλαγζσ με τθν εφαρμογι των νζων 

τεχνολογιϊν, ιδιαίτερα ςτον τομζα τθσ επεξεργαςίασ και τθσ αυτοεξυπθρζτθςθσ των 

επιβατϊν, τθσ αςφάλειασ και τθσ διαχείριςθσ των αποςκευϊν. Τα ςχετικά ζργα 

περιλαμβάνουν εφαρμογζσ ειδοποίθςθσ των επιβατϊν, check-in από απόςταςθ (εκτόσ 

αεροδρομίου) και αυτοματοποιθμζνα (self-service) ςυςτιματα πυλϊν επιβίβαςθσ επιβατϊν.  

Σφμφωνα με τισ ίδιεσ ζρευνεσ θ πρϊτθ προτεραιότθτα των αεροδρομίων όςον αφορά ςτισ 

επενδφςεισ ΤΠΕ είναι θ βελτίωςθ τθσ επεξεργαςίασ και εξυπθρζτθςθσ των επιβατϊν. Τα 

αεροδρόμια επίςθσ, εςτιάηουν ςε τεχνολογίεσ που τα επιτρζπουν να επικοινωνιςουν 

αμεςότερα με τουσ επιβάτεσ μζςω τθσ χριςθσ των web portals, τθσ αςφρματθσ τεχνολογίασ 

και άλλων νζων πρωτοβουλιϊν. Αυτό δείχνει μια ενδιαφζρουςα τάςθ που αρχίηει να 

διαμορφϊνεται: τα αεροδρόμια αναηθτοφν πθγζσ εςόδων που δε ςχετίηονται άμεςα με τισ 

αεροναυτικϊν τουσ δραςτθριότθτεσ, ςτοχεφοντασ ςτθ ςθμαντικι αφξθςθ των πωλιςεισ 

βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ επιβάτεσ, άμεςα, μζςω τθσ χριςθσ των παραπάνω μζςων. 

Τα αεροδρόμια για να αντιμετωπίςουν, με τουσ περιοριςμζνουσ πόρουσ που ζχουν ςτθ 

διάκεςι τουσ, τθν αφξθςθ του αρικμοφ των επιβατϊν αλλά και των αεροςκαφϊν επενδφουν 

ςτθ βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τθν επίγεια εξυπθρζτθςθ ςτθν πίςτα του 

αερολιμζνα. Οι τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό αυτό κυρίωσ είναι: 

γεωγραφικά ςυςτιματα πλθροφοριϊν (GIS), ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ ςτόλου οχθμάτων 

και εργαλεία λιψθσ αποφάςεων με ςυνεργαςία (Collaborative Decision Making). 

Τζλοσ, τα αεροδρόμια αρχίηουν να επενδφουν ςε τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθ 

βιομετρικι επαλικευςθ ταυτότθτασ των επιβατϊν. Θ διςτακτικότθτα ςχετίηεται με το ότι 

εκκρεμεί θ επίλυςι μιασ ςειράσ κεμάτων που ςχετίηονται με το υψθλό κόςτοσ, το προςωπικό 

απόρρθτο και τθν τεχνικι εφικτότθτα. 

ΧΡΗΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οι ετιςιεσ ζρευνεσ1,2 του ιςτοτόπου airport-technology.com ςχετικά με τθ χριςθ τεχνολογιϊν 

πλθροφορικισ και επικοινωνιϊν ςτα αεροδρόμια, αποκαλφπτουν τισ προτεραιότθτεσ των 

                                                            
1 The Airport IT Trends Survey 2008  

(http://www.airport-technology.com/downloads/whitepapers/air-traffic/file509/) 
2 The Airport IT Trend Survey 2007 

http://www.airport-technology.com/downloads/whitepapers/consultancy/file431/ 
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αερολιμζνων όςον αφορά ςτισ επενδφςεισ για ενςωμάτωςθ των τεχνολογιϊν αυτϊν ςτισ 

επιχειρθςιακζσ τουσ διαδικαςίεσ. Τα παρακάτω δφο διαγράμματα παρουςιάηουν τισ 

προτεραιότθτεσ αυτζσ για το ζτοσ 2008. 

 
Διάγραμμα 1 - Τπθρεςίεσ 

 
Διάγραμμα 2- Βαςικότεροι λόγοι 

Οι ίδιεσ ζρευνεσ εντοπίηουν τισ μελλοντικζσ τάςεισ ςτθ χριςθ των ΤΠΕ ςτα αεροδρόμια. Τα 

παρακάτω δφο διαγράμματα παρουςιάηουν τισ τάςεισ αυτζσ για το ζτοσ 2008. 

 
Διάγραμμα 3 – Σομείσ μελλοντικισ επζνδυςθσ ςε ΣΠΕ 

 
Διάγραμμα 4– Σομείσ μελλοντικισ επζνδυςθσ ςε ΣΠΕ 

(ςυνζχεια) 

 

Παρατιρθςθ: Θ ετιςια ζρευνα «Airport IT Trends Survey», που βαςίηεται ςε εμπιςτευτικζσ 

απαντιςεισ οργανιςμϊν αερολιμζνων και εταιριϊν διαχείριςθσ, κεωρείται ςαν θ πιο πλιρθσ 

ςτο είδοσ τθσ παγκοςμίωσ. Καλφπτει περιςςότερα από 163 αεροδρόμια ενϊ περιςςότερεσ 

από τισ μιςζσ απαντιςεισ προζρχονται από τα 100 μεγαλφτερα αεροδρόμια με όρουσ εςόδων 

και κίνθςθσ επιβατϊν. 
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Παρουςύαςη καλών πρακτικών χρόςησ ΤΠΕ:  Αςύρματα Ευρυζωνικϊ Δύκτυα 

 

Περιγραφό 

Θ ανάπτυξθ αςφρματων ευρυηωνικϊν 

δικτφων ςτα αεροδρόμια είναι 

μονόδρομόσ. Οι επιβάτεσ (ιδιαίτερα 

αυτοί που ταξιδεφουν για 

επαγγελματικοφσ λόγουσ) κζλουν 

πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, οι εταιρείεσ 

παροχισ υπθρεςιϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτον αερολιμζνα 

πρζπει να επικοινωνιςουν με τα 

εταιρικά τουσ δίκτυα, το προςωπικό 

αςφαλείασ ζχει ανάγκθ από ζνα 

μεγάλο αρικμό ςυνδζςεων με το 

δίκτυο και επικοινωνιϊν, και οι 

αεροπορικζσ εταιρίεσ κζλουν να 

ανταλλάξουν πλθροφορίεσ με τισ 

εταιρίεσ τροφοδοςίασ, το προςωπικό 

ςυντιρθςθσ, και τουσ χειριςτζσ των 

αποςκευϊν. 

Θ ενςωμάτωςθ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων ςτον δικτυακό κορμό (backbone) ενόσ 

αερολιμζνα προςφζρει πλικοσ βραχυπρόκεςμων και μακροπρόκεςμων  πλεονεκτθμάτων ςε 

ςχζςθ με τα ενςφρματα δίκτυα: 

 Παροχι υπθρεςιϊν ςε όλουσ τουσ φορείσ των αερολιμζνων οποτεδιποτε και 

οπουδιποτε 

 Δυνατότθτα των φορζων των αερολιμζνων να λειτουργιςουν αυτόνομα ενϊ 

μοιράηονται κοινοφσ πόρουσ.  

 Πρόςβαςθ ςε πραγματικό χρόνο ςε πλθροφορίεσ για τα αεροςκάφθ και τα οχιματα.  

 Ευκολότερθ αναδιάρκρωςθ, τόςο λογικι όςο και φυςικι.  

 Ευκολότερθ επζκταςθ των ςυςτθμάτων ςε νζεσ κζςεισ, εφαρμογζσ, και υπθρεςίεσ.  

 Ειςαγωγι νζων επιχειρθςιακϊν μοντζλων, ςυμπεριλαμβανομζνων κινθτϊν πυλϊν 

επιβίβαςθσ, υπθρεςιϊν, και άλλων εφαρμογϊν που βελτιϊνουν τθν επιχειρθςιακι 

απόδοςθ και μειϊνουν τθ ςυμφόρθςθ.  

 Βελτιωμζνεσ διαδικαςίεσ, ροζσ επιβατϊν, και ςφντομεσ διαδρομζσ.  

 Υψθλότερα επίπεδα αςφάλειασ χωρίσ ςυμβιβαςμοφσ ςτθν απόδοςθ.  

 Δυνατότθτα χριςθσ κλθροδοτθμζνων υποδομϊν.  

 Χαμθλότερθ επζνδυςθ και κόςτοσ λειτουργίασ. 

Διάγραμμα 5 - Εφαρμογζσ αςφρματων ευρυηωνικϊν δικτφων  

(Πθγι: CISCO) 
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 Δυνατότθτα ενοποίθςθσ των δικτφων φωνισ και δεδομζνων και εξάλειψθ τθσ ανάγκθσ 

φπαρξθσ ςυςτιματοσ ραδιοεπικοινωνίασ, με τθ χριςθ αςφρματων ςυςτθμάτων 

μετάδοςθσ φωνισ μζςα από το πρωτόκολλο Διαδικτφου (VoIP). 

Υπάρχουν τρία επιχειρθματικά μοντζλα κάτω από τα οποία ζνασ αερολιμζνασ και ζνασ 

φορζασ παροχισ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν μποροφν να ςυνεργαςτοφν προκειμζνου να 

παρζχουν δθμόςιεσ υπθρεςίεσ αςφρματθσ ευρυηωνικισ πρόςβαςθσ (WLAN): 

 Μοντζλο χονδρικισ πϊλθςθσ (Wholesale Model): Το αεροδρόμιο κατζχει το 

ευρυηωνικό δίκτυο και μεταπωλεί εφροσ ηϊνθσ (bandwidth) ςε ζναν οι περιςςότερουσ 

φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

 Διαχειριηόμενο μοντζλο (Managed Model): Ζνασ φορζασ παροχισ ευρυηωνικϊν 

υπθρεςιϊν κατζχει και λειτουργεί το αςφρματο δίκτυο του αεροδρομίου 

 Υβριδικό μοντζλο (Hybrid Model): Το αςφρματο δίκτυο ανικει από κοινοφ ςτο 

αεροδρόμιο και ςε ζναν φορζα παροχισ ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν. Ο φορζασ είναι 

υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία του και μεταπωλεί μζροσ του bandwidth ςε ζνα πλικοσ 

από φορείσ παροχισ υπθρεςιϊν κινθτισ, ςτακερισ και αςφρματθσ επικοινωνίασ. 

Ο παρακάτω πίνακασ3 παρουςιάηει τισ κυριότερεσ εφαρμογζσ που μποροφν να ωφελθκοφν 

από τθν φπαρξθ ενόσ ευρυηωνικοφ αςφρματου δικτφου ςτουσ χϊρουσ του αεροδρομίου, τισ 

νζεσ δυνατότθτεσ που παρζχονται ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και τα οφζλθ που απορρζουν για 

το διαχειριςτι του αεροδρομίου. 

Αςφρματθ 

λφςθ/υπθρεςία  

Παροχζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ  Οφζλθ για τον Οργανιςμό του 

αερολιμζνα  

Δθμόςια Αςφρματα 

Δίκτυα (PwLAN)  

 Πρόςβαςθ ςτο Διαδίκτυο, τα εταιρικά 

intranets, και το θλεκτρονικό ταχυδρομείο 

 Πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ, τθν ψυχαγωγία, 

και το θλεκτρονικό εμπόριο τρίτων 

  Υπθρεςίεσ «αφοςίωςθσ»  

 Προβάλει ζνα φιλικό ςτο χριςτθ 

περιβάλλον 

 Νζεσ πθγζσ εςόδων  

Εκτφπωςθ   Εκτυπϊςεισ γριγορα, από οπουδιποτε, 

οποτεδιποτε για τισ εταιρίεσ, τουσ δθμόςιουσ 

και ιδιωτικοφσ χριςτεσ, χωρίσ τα καλϊδια ι 

τουσ οδθγοφσ των εκτυπωτϊν 

 Συμβατότθτα με φορθτοφσ υπολογιςτζσ, PDA 

και άλλεσ κινθτζσ ςυςκευζσ 

 Διευκόλυνςθ των επιβατϊν  

 Νζεσ πθγζσ εςόδων  

 Εξαλείφει τθν ανάγκθ απαςχόλθςθσ του 

προςωπικοφ του αερολιμζνα με τθν 

εξυπθρζτθςθ τθσ ςχετικισ 

δραςτθριότθτασ 

Ιχνθλάτιςθ 

αποςκευϊν και 

ταχτοποίθςι τουσ  

 Αςφρματθ αντιςτοιχία αποςκευϊν 

 Αςφρματοσ αναγνϊςτθσ γραμμωτϊν κωδίκων 

 Αςφρματεσ RFID ετικζτεσ  

 Ιχνιλάτθςθ κάκε βαλίτςασ και 

εμπορευματοκιβωτίου 

 Μείωςθ του χρόνο επεξεργαςίασ 

επιβατϊν 

                                                            
3 Πθγι HP: «Airport broadband infrastructure solutions» (http://www.hp.com) 
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Αςφρματθ 

λφςθ/υπθρεςία  

Παροχζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ  Οφζλθ για τον Οργανιςμό του 

αερολιμζνα  

 Ελαχιςτοποίθςθ των χαμζνων 

αποςκευϊν 

 Μείωςθ του χρόνου εντοπιςμοφ 

φορτωμζνων αποςκευϊν  

Αςφάλεια και 

επιτιρθςθ  

 Άμεςθ ροι βίντεο και εικόνων ςτο 

προςωπικό αςφάλειασ 

 Αςφρματθ επιτιρθςθ 

 Κινθτά ςθμεία ελζγχου 

 Επιτιρθςθ τθσ περιμζτρου  

 Μείωςθ κόςτουσ επικοινωνίασ 

 Γρθγορότερθ επζκταςθ του ςυςτιματοσ 

αςφαλείασ 

 Γρθγορότερθ απόκριςθ ςε ςυμβάντα 

 Αςφάλεια οπουδιποτε χρειάηεται  

Λιανικι πϊλθςθ  Αςφρματα ςθμεία--πϊλθςθσ για τα 

ενοικιαηόμενα αυτοκίνθτα, ξενοδοχεία και 

εςτιατόρια 

 Αςφρματεσ διαφθμίςεισ και προςφορζσ ςε 

πελάτεσ με κινθτά. 

 Αφξθςθ των εξόδων 

 Στοχευόμενθ διαφιμιςθ 

  Ευελιξία ςε ςχζςθ με τθ κζςθ  

Χειριςμόσ ράμπασ   Πρόςβαςθ ςτισ πλθροφορίεσ ςυντιρθςθσ 

 Χρονοπρογραμματιςμόσ του ανεφοδιαςμοφ 

ςε καφςιμα και τρόφιμα 

 Χρζωςθ ςε πραγματικό χρόνο 

 Χειριςμόσ φορτίων, αποςκευϊν, 

αλλθλογραφίασ και κοφριερ. 

 Εφκολθ διαχείριςθ και παρακολοφκθςθ 

των πόρων 

 Βοικεια ςτθ ςυμμόρφωςθ με τισ 

απαιτιςεισ των αεροπορικϊν εταιριϊν 

για τθ ζγκαιρθ αναφοράσ ςυμβάντων  

 Αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ 

 Μείωςθ του χρόνου κακυςτζρθςθσ ςτισ 

πφλεσ  

CUTE: Κοινι χριςθ 

τερματικοφ 

εξοπλιςμοφ 

επιβατϊν (common 

user terminal 

equipment) 

 Επιςτράτευςθ των ςτακερϊν, κοινϊν πόρων 

ςτθν πφλθ  

 ΧριςθPDAs και tablet PCs από τουσ 

υπαλλιλουσ των πυλϊν 

 Ευζλικτθ χριςθ των πόρων  

 Καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν 

 Ευκολότερεσ αλλαγζσ ςτο ςχεδιαςμό 

των τερματικϊν ςτακμϊν 

 Φκθνότερθ πρόςβαςθ ςτουσ κεντρικοφσ 

ςτακμοφσ από απομακρυςμζνεσ 

περιοχζσ  

Συντιρθςθ, 

επιςκευι, και 

λεπτομερισ 

επικεϊρθςθ 

 Μόνιμθ πρόςβαςθ ςτον πίνακα ελζγχου, το 

υλικό κακοδιγθςθσ, και τισ βάςεισ 

δεδομζνων 

 Φωνθτικι επικοινωνία με τουσ επόπτεσ, τουσ 

εμπειρογνϊμονεσ, και τα πλθρϊματα 

 Νζεσ υπθρεςίεσ ςτισ αεροπορικζσ 

εταιρίεσ και τουσ πράκτορεσ  

 Νζεσ πθγζσ εςόδων  

Συςτιματα οπτικισ 

παρουςίαςθσ 

πλθροφοριϊν 

πτιςεων (IDS) 

 Πλθροφορίεσ πτιςεων, ειδικζσ εκπτϊςεισ και 

πλθροφορίεσ επίγειων μεταφορϊν 

 Προςωπικοποίθςθ 

 Ειδοποίθςθ με e-mail ι φωνι 

 Βελτιωμζνθ εμπειρία πελατϊν 
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Αςφρματθ 

λφςθ/υπθρεςία  

Παροχζσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ  Οφζλθ για τον Οργανιςμό του 

αερολιμζνα  

Ζκδοςθ ειςιτθρίων 

και επιβίβαςθ  

 Αςφρματθ επικόλλθςθ ετικζτασ ςε ειςιτιρια 

και αποςκευζσ 

 Μείωςθ τθσ ςυμφόρθςθσ 

 Βελτίωςθ του ςυνολικοφ όγκου 

επιβατϊν 

 Βελτιωμζνθ εμπειρία πελατϊν 

 Ευελιξία ςε ςχζςθ με τθ κζςθ 

Επικοινωνίεσ VoIP  Πλιρωσ λειτουργικι τθλεφωνία μζςω του 

αςφρματου τοπικοφ δικτφου με χριςθ PDAs 

 Εξαιρετικι ποιότθτα φωνισ 

 Καμία ανάγκθ για τθ χωριςτι αςφρματθ 

υποδομι τθλεφωνίασ 

 Περιαγωγι ςτο εςωτερικό και εξωτερικό 

 Επικοινωνία φωνισ οπουδιποτε μζςα 

ςτο αεροδρόμιο 

 Επιπλζον ζςοδα από τθν παροχι 

υπθρεςιϊν ςτισ εταιρίεσ 

 Μείωςθ των εξόδων λειτουργίασ με τθν 

περικοπι τθλεπικοινωνιακϊν τελϊν  

Πλθρωμι 

ςτάκμευςθσ  

 Πλθρωμι μζςω κινθτοφ ι PDA 

 Εταιρικοί λογαριαςμοί 

 Αποδείξεισ πλθρωμϊν μζςω email 

 Μείωςθ τθσ ςυμφόρθςθσ ςτουσ 

ςτακμοφσ πλθρωμισ 

 Βελτιωμζνθ εμπειρία πελατϊν 

Αδειοδοτθμζνθ 

κινθτι τθλεφωνία  

 Λειτουργία εντόσ των κτιρίων ςυςτιματοσ 

ραδιοςυχνότθτασ το οποίο παρζχει επιπλζον 

κανάλια κινθτϊν επικοινωνιϊν κατά τθ 

διάρκεια ζκτακτων αναγκϊν και 

κακυςτεριςεων λόγω καιρικϊν ςυνκθκϊν 

 Όλεσ οι πλθροφορίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ φωνισ, αντιμετωπίηονται ωσ πακζτα 

δεδομζνων κατάλλθλα για τθν μετάδοςθ 

μζςω WLAN 

 Τεχνολογία παρεχόμενθ από δίκτυα 

ραδιοπλαίςιου (RadioFrame)  

 Βελτιϊνει τθν προςταςία, τθν αςφάλεια 

και τθν εξυπθρζτθςθ των ταξιδιωτϊν 

και των υπαλλιλων των αερολιμζνων 

χρθςιμοποιϊντασ τα κινθτά τθλζφωνα  

 

Καλϋσ Πρακτικϋσ 

Swedish Airports’ Wireless Internet Access 

Θ Σουθδικι Εκνικι Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ ζχει εγκαταςτιςει αςφρματο ευρυηωνικό 

δίκτυο ςτα 16 ενεργά αεροδρόμια τθσ Σουθδίασ. Θ υπθρεςία αυτι επιτρζπει ςε όλουσ τουσ 

ταξιδιϊτεσ να ςερφάρουν ςτο Ιντερνζτ ενϊ περιμζνουν τισ πτιςεισ τουσ. Χρθςιμοποιϊντασ 

τθν υπθρεςία αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο Ιντερνζτ όλοι οι επιβάτεσ μποροφν εφκολα να 

επιλζξουν τον τρόπο με τον οποίο επικυμοφν να πλθρϊςουν για το χρόνο πρόςβαςθσ. Το 

όφελοσ για τθν υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ είναι ο πλιρθσ ζλεγχοσ του ςυςτιματοσ και θ 

δυνατότθτα επζκταςισ του για τθν κάλυψθ μελλοντικϊν αναγκϊν. Θ αςφρματθ πρόςβαςθ 

ςτο διαδίκτυο είναι διακζςιμθ από τθν 1θ Σεπτεμβρίου 2005 και ζχει γίνει δεκτι από τουσ 

ταξιδιϊτεσ με πολφ κετικά ςχόλια. 
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Hong Kong International Airport 

Ο Οργανιςμόσ Αερολιμζνοσ του Χονγκ Κονγκ ανζπτυξε ζνα αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο 

προκειμζνου να αντικαταςτιςει τθν υπάρχουςα υποδομι, δθμιουργϊντασ ζτςι ζνα από τα 

μεγαλφτερα αςφρματα τοπικά δίκτυα (WLAN) αεροδρομίων παγκοςμίωσ, με όρουσ 

επιφάνειασ κάλυψθσ και διακζςιμων ςθμείων πρόςβαςθσ (access points). Το δίκτυο αυτό 

βοικθςε τον Οργανιςμό να αποκτιςει τα εφόδια προκειμζνου να επιτφχει ιδιαίτερα 

αποδοτικι διαχείριςθ ροισ, με τθν εξαςφάλιςθ ζγκαιρθσ πρόςβαςθσ ςτθ πλθροφορία και 

ανταλλαγι τθσ, κακϊσ επίςθσ και με τθν αυτοματοποίθςθ τθσ διαχείριςθσ τθσ ροισ των 

επιβατϊν και των φορτίων, ςτο διεκνζσ αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ που είναι το μεγαλφτερο 

αεροδρόμιο ςτον κόςμο όςον αφορά ςτθ διακίνθςθ εμπορευμάτων και το πζμπτο ςτθ 

διακίνθςθ επιβατϊν. 

Athens International Airport 

Το διεκνζσ αεροδρόμιο των Ακθνϊν «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» είναι ζνα από τα πρϊτα 

αεροδρόμια ςτον κόςμο που πρόςφερε ςτουσ επιβάτεσ τθ δυνατότθτα αςφρματθσ 

πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο μζςω φορθτϊν υπολογιςτϊν παλάμθσ (PDAs) ι Internet Kiosks από 

οποιοδιποτε ςθμείο μζςα ςτον κφριο ςτακμό. Χρθςιμοποιϊντασ αςφρματθ τεχνολογία Cisco 

και προθγμζνεσ εφαρμογζσ, όπωσ IP τθλεφωνία, οι οποίεσ τρζχουν πάνω από ζνα υψθλισ 

διακεςιμότθτασ ςυγκεκλιμζνο δίκτυο (converged network), το αεροδρόμιο ζχει αυξιςει τθ 

λειτουργικι αποδοτικότθτα, μειϊςει τα κόςτθ, αυξιςει τθν επί τόπου αςφάλεια, και τϊρα 

μπορεί να προςφζρει καινοτόμεσ, υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ υπθρεςίεσ. 

Québec City Jean Lesage International Airport 

Το διεκνζσ αεροδρόμιο Jean Lesage του Québec, ςτον Καναδά, εγκατζςτθςε ζνα ενοποιθμζνο 

αςφρματο ευρυηωνικό δίκτυο προκειμζνου να υποςτθρίξει προθγμζνεσ εφαρμογζσ και να 

βελτιϊςει τθν εμπειρία των επιβατϊν. 

Επιχειρθματικι «πρόκλθςθ» 

 Ανάπτυξθ μιασ ολοκλθρωμζνθσ πλατφόρμασ επικοινωνίασ για τθν αυτοματοποίθςθ 

και βελτίωςθ των υπθρεςιϊν προσ τουσ επιβάτεσ.  

 Δθμιουργία μιασ κοινόχρθςτθσ υποδομισ θ οποία κα επιτρζπει ςε όλεσ τισ 

αερογραμμζσ να χρθςιμοποιοφν μια ενοποιθμζνθ λφςθ δικτφωςθσ.  

 Υιοκζτθςθ ενόσ αςφρματου δικτφου που να μπορεί να παρζχει τθν αξιοπιςτία, τθν 

επεκταςιμότθτα και τθν απόδοςθ ζτςι ϊςτε να υποςτθρίξει τισ προθγμζνεσ 

εφαρμογζσ αερολιμζνων. 

Λφςθ δικτφωςθσ 

 Αςφρματο δίκτυο βαςιςμζνο ςτο πρωτόκολλο 802.11n το οποίο παρζχει πρόςβαςθ 

ςτουσ επιβάτεσ και εξαςφαλίηει τθν κινθτικότθτα ςτο προςωπικό του αεροδρομίου. 

 Αςφρματα IP τθλζφωνα κρατοφν το προςωπικό αερογραμμϊν ςυνδεδεμζνο ςε όλο 

τον αερολιμζνα. 
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 Ζνα ολοκλθρωμζνο ενςφρματο-αςφρματο δίκτυο ενοποιθμζνων επικοινωνιϊν 

επιτρζπει ςτισ αερογραμμζσ για να χρθςιμοποιοφν το ίδιο δίκτυο ςε διαφορετικοφσ 

χρόνουσ. 

Επιχειρθματικά αποτελζςματα 

 Μεγαλφτερθ αίςκθςθ ικανοποίθςθσ ςτουσ επιβάτεσ, αυξανόμενθ κυκλοφορία μζςω 

του διεκνοφσ αερολιμζνα του Κεμπζκ, και υψθλι ανταγωνιςτικότθτα. 

 Θ φπαρξθ διαρκοφσ ςφνδεςθσ βελτιςτοποιεί τισ διαδικαςίεσ και τθ ροι επιβατϊν 

βελτιϊνοντασ ζτςι τθ λειτουργία του αερολιμζνα. 

 Θ αυξανόμενθ διεκπεραιωτικότθτα και απόδοςθ κακιςτοφν δυνατι τθν ανάπτυξθ 

ενόσ ευρζοσ φάςματοσ νζων εφαρμογϊν αερολιμζνων, που βελτιςτοποιοφν τουσ 

πόρουσ, απλοποιοφν τισ διαδικαςίεσ, και βελτιϊνουν τισ υπθρεςίεσ. 
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Ιςτότοποι Αεροδρομύων 

Οι κορυφαίοι αερολιμζνεσ παγκοςμίωσ ζχουν δθμιουργιςει ιςτοτόπουσ που ςτοχεφουν ςτθν 

καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των πελατϊν. Αυτό ζχει ςαν αποτζλεςμα οι ιςτότοποι των 

αεροδρομίων να παρζχουν ςτουσ επιβάτεσ ηωτικισ ςθμαςίασ πλθροφορίεσ και on-line 

υπθρεςίεσ. Παρακάτω παρουςιάηονται ενδεικτικζσ οκόνεσ από τουσ ιςτοτόπουσ των 

μεγαλφτερων αεροδρομίων του κόςμου. 

Munich Airport (http://www.munich-airport.de) 

 

 

http://www.munich-airport.de/
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Sydney AIRPORT (http://www.sydneyairport.com.au) 

 

http://www.sydneyairport.com.au/
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Heathrow Airport (http://www.heathrowairport.com/) 

 

http://www.heathrowairport.com/
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Hong Kong Airport (http://www.hongkongairport.com) 

 

 

http://www.hongkongairport.com/
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Singapore Changi AIRPORT (HTTP://www.changiairport.com) 

 

http://www.changiairport.com/
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Τεχνολογύα RFID 

Περιγραφό 

Θ τεχνολογία RFID (ραδιοςυχνικι αναγνϊριςθ) ζχει πολλαπλζσ χριςεισ ςε αεροδρόμια και 

αεροςκάφθ, επιτρζποντασ αφξθςθ τθσ προςταςίασ ενάντια ςε εγκλθματικι επίκεςθ, 

αςφάλεια ζναντι γενικϊν κινδφνων, αποδοτικότθτα, ςυλλογι δεδομζνων  με ςκοπό τθν 

πρόλθψθ λάκουσ, και αποφυγι ανιαρϊν εργαςιϊν. Μπορεί ακόμθ να δθμιουργιςει νζεσ 

πθγζσ εςόδων, κάνοντασ δυνατι τθ δθμιουργία ςθμείων πλθρωμϊν χωρίσ τθν φπαρξθ 

ςυνωςτιςμοφ και τθ χριςθ των νζων καρτϊν «touch and go» των αεροδρομίων οι οποίεσ 

προςφζρουν νζεσ πλθρωμζνεσ υπθρεςίεσ χωρίσ κακυςτεριςεισ. Όςοι ςχετίηονται με τθν 

αεροπορικι βιομθχανία κινδυνεφουν να μείνουν πίςω ςτισ εξελίξεισ αν αγνοιςουν τισ νζεσ 

δυνατότθτεσ που τουσ προςφζρει θ τεχνολογία RFID. 

Οι εφαρμογζσ τθσ τεχνολογίασ RFID ςτα αεροδρόμια κατατάςςονται ςε 4 περιοχζσ4: 

1. Αποςκευζσ 

2. Οχιματα και ρυμουλκά, λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνθτα, GSE etc 

3. Μεταφορικά μζςα - ULDs, τρόλεϊ, κλπ. 

4. Κάρτεσ, ειςιτιρια, κονκάρδεσ, και λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία 

Επιπλζον οι αεροπορικζσ εταιρίεσ χρθςιμοποιοφν τθν τεχνολογία RFID για τθν επιςιμανςθ και 

των ζλεγχο των τμθμάτων ενόσ αεροςκάφουσ κακϊσ και των εργαλείων του. 

Καλϋσ Πρακτικϋσ 

Παρακάτω αναφζρονται κάποια αεροδρόμια που κάνουν χριςθ τθσ τεχνολογίασ ςε μία ι 

περιςςότερεσ από τισ παραπάνω περιοχζσ. 

 Αποςκευέσ 

 Las Vegas McCarran International Airport, baggage, USA 

 Malpensa Airport, baggage, Italy 

 Seattle Airport SeaTac Terminal, baggage USA 

 Asiana Airlines, baggage tracking and monitoring, Korea 

 Auto-ID Laboratory air baggage Hong Kong/ US 

 KLM and Air France, baggage, The Netherlands, France, Japan 

 Delta Airlines/Jacksonville Airport Authority baggage, USA 

 Heathrow International Airport baggage collection, UK 

 Helsinki Vantaa International Airport, baggage, Finland 

 Hong Kong International Airport, baggage tracking, China 

                                                            
4 Πθγι IDTechEx: «RFID for Airports and Airlines 2008-2018» 
(http://www.researchandmarkets.com/reports/590999/rfid_for_airports_and_airlines_2008_
2018) 
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 KLM Airline, baggage, The Netherlands 

 Korea Airports Corporation, Incheon, Gimpo and Haneda Airports baggage tracking, 

Korea 

 Lan Chile Airlines, baggage, Chile 

 Savarnabhumi Airport, baggage, Thailand 

 Singapore Airlines baggage, Singapore 

 Narita Airport, baggage tags HF, Japan 

 Narita International Airport, Tokyo Japan, air baggage, UHF, Japan 

 San Francisco International Airport, baggage USA 

 Οχήματα και ρυμουλκά, λεωφορεία, ταξί, αυτοκίνητα, GSE etc 

 Vantaa Airport taxis, Finland 

 BAA, taxis at Heathrow International Airport Steria System, UK 

 BAA taxis at Heathrow International Airport, original TransCore system UK 

 Charles de Gaulle Airport taxis, original system France 

 Arlanda Airport, employee vehicle parking, Sweden 

 Dallas Fort Worth Airport International Highway vehicle tolling, USA 

 Dallas Fort Worth Airport vehicle tolling USA 

 Delta Airlines, GSE vehicles, USA 

 Heathrow Airport, GSE vehicle access control, UK 

 John Wayne Airport, ground traffic USA 

 Los Angeles and Orange County Airports road tolling, USA 

 Newark Liberty International Airport, Vehicles, USA 

 Zurich International Airport baggage wagons, Switzerland 

 Vienna International Airport GSE vehicles, Austria 

Μεταφορικά μέςα - ULDs, τρόλεΰ, κλπ 

 Hong Kong International Airport, food trolley hangers, China 

 Sepang Airport, food trolleys, Malaysia 

 KLM food trolleys, Holland 

 Air Canada, tracking trolleys, Canada 

 Envirotainer air cargo, Europe 

 Arlanda Airport baggage pallets, Sweden 

 TNT Express, air containers, Europe 

 Dubai International Airport, luggage trolleys, Dubai 

Κάρτεσ, ειςιτήρια, κονκάρδεσ, και λοιπά περιουςιακά ςτοιχεία 

 Boise Air Terminal/Gowen Field Airport, access control, USA 

 Finnair check-in card, Finland 

 Frankfurt International Airport, assets requiring maintenance, Germany 
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 IATA Airlines, E- ticketing project, worldwide 

 Lubbock Preston Smith International Airport parking card, USA 

 Lufthansa frequent flyer card, Germany 

 Manchester International Airport, people, UK 

 Newark Liberty International Airport, Trusted Travellers' card, USA 

 Schonefeld, Tegel and Templehof Airports card access, Germany 

 Southwest Florida International Airport, access cards, USA 

 Swissair/Sabena loyalty card, Switzerland, Belgium  
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Γεωγραφικϊ ςυςτόματα πληροφοριών (GIS) 

Περιγραφό 

Περιοχζσ ςτισ οποίεσ τα GIS εφαρμόηονται για τθ διαχείριςθ του αεροδρομίου: 

 Διαχείριςθ υποδομϊν 

 Προγραμματιςμόσ κεφαλαίων 

 Διαχείριςθ ιδιοκτθςίασ/μιςκϊςεων 

 Απόκτθςθ εδαφϊν 

 Αξιολόγθςθ τθσ αςφάλειασ και κινδφνου 

 Διαχείριςθ πορείασ πτιςεων 

 Προγραμματιςμόσ ςχεδιαγράμματοσ αερολιμζνων 

 Προγραμματιςμόσ ικανότθτασ 

 Διαχείριςθ πεηοδρομίων 

 Διαχείριςθ χϊρων ςτάκμευςθσ 

 Διαχείριςθ οχθμάτων μεταφοράσ 

 Συντιρθςθ εγκαταςτάςεων 

 Διαχείριςθ φωτιςμοφ 

 Παρακολοφκθςθ και μοντελοποίθςθ κορφβου 

 Περιβαλλοντικι εκτίμθςθ 

 
Εικόνα 1 – Οι αναλυτζσ των αεροδρομίων χρθςιμοποιοφν 

χάρτεσ μαηί με φωτογραφίεσ για να δθμιουργιςουν 

πλοφςιεσ ςε πλθροφορία αναπαραςτάςεισ των υποδομϊν 

του αεροδρομίου.  

 
Εικόνα 2 - Οι εργαηόμενοι ζχουν τα ςτοιχεία GIS μαηί τουσ 

κακϊσ επικεωροφν και ςυντθροφν τισ εγκαταςτάςεισ των 

αερολιμζνων . 
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8.3.  υνεργαςία ςχεδιαςμοφ με τθ διοίκθςθ του αεροδρομίου Μακεδονία 

 

Τθν Πζμπτθ 18 Δεκεμβρίου 2008 πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Αερολιμζνα 

Θεςςαλονίκθσ «Μακεδονία» ςυηιτθςθ με τθ διοίκθςθ του αεροδρομίου, παρουςία του 

Αερολιμενάρχθ κ. Σάββα Βαςιλειάδθ, για το ςχεδιαςμό των ευρυηωνικϊν δικτφων 

επικοινωνίασ και των ψθφιακϊν υπθρεςιϊν ςτο αεροδρόμιο. 

 

Στθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ζγινε μια παρουςίαςθ από τθν ομάδα ζργου του αντικειμζνου και 

των ςτόχων τθσ μελζτθσ. Ο Αερολιμενάρχθσ ενθμζρωςε τθν ομάδα ζργου ότι, κακϊσ το 

αεροδρόμιο υπάγεται ςτθν Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ, οποιαδιποτε ενζργεια κα 

πρζπει να γίνει ςε ςυνεργαςία με τθν κεντρικι διοίκθςθ και να ζχει τθν ζγκριςι τθσ. 

Τα κυριότερα ςθμεία τθσ ςυηιτθςθσ είναι τα παρακάτω: 

 Υπάρχει ζλλειψθ βαςικισ ευρυηωνικισ υποδομισ θ οποία είναι απαραίτθτθ για τθν 

παροχι προθγμζνων ψθφιακϊν υπθρεςιϊν. 

 Ο παράγοντασ αςφάλεια είναι πολφ κρίςιμοσ κακϊσ οι απαιτιςεισ αςφαλείασ ςτον 

τομζα των αερομεταφορϊν είναι πολφ υψθλζσ. 

 Πρόςφατα τζκθκε ςε λειτουργία το ςφςτθμα CUTE (Common Use Terminal 

Equipment), το οποίο επιτρζπει ςτο προςωπικό που αςχολείται με τθ διαχείριςθ των 

επιβατϊν να ςυνδζεται με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των αντίςτοιχων 

αεροπορικϊν εταιριϊν (ι με τα τοπικά ςυςτιματα ελζγχου αναχϊρθςθσ (DCS)) 

οποιαδιποτε ςτιγμι. Θ λειτουργία του ςυςτιματοσ CUTE επιτρζπει ςτο αεροδρόμιο 

να οργανϊςει αποδοτικότερα τθ διαχείριςθ των ςυςτθμάτων που ςχετίηονται με τισ 

πφλεσ και τουσ ςτακμοφσ του check-in. 

 Υπάρχει αδυναμία ςτθν εφαρμογι τθσ περιβαλλοντικισ μελζτθσ λειτουργίασ κακϊσ 

δεν υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ για μετριςεισ κορφβου, θλεκτρομαγνθτικισ 

ακτινοβολίασ χαμθλϊν ςυχνοτιτων, αερίων ρφπων, καυςαερίων, κλπ., όπωσ επίςθσ 

και το δίκτυο για τθ μετάδοςθ των αποτελεςμάτων ςτον κεντρικό ςτακμό για 

επεξεργαςία. 

 Υπάρχει ανάγκθ δθμιουργίασ ευρυηωνικοφ δικτφου κορμοφ, αςφρματου με Wi-Fi αλλά 

και ενςφρματου με οπτικζσ ίνεσ, το οποίο κα καλφπτει όχι μόνο τον κεντρικό ςτακμό 

αλλά και τθν πίςτα του αεροδρομίου. Το δίκτυο αυτό κα επιτρζπει το προςωπικό του 

αερολιμζνα αλλά και των εταιριϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτο αεροδρόμιο να 

επικοινωνοφν είτε μεταξφ τουσ είτε με τα κεντρικά ςυςτιματα. Επιτρζπει ακόμθ τθ 

ςφνδεςθ εξοπλιςμοφ (π.χ. ραντάρ) που βρίςκεται  ςε απομακρυςμζνα ςθμεία. 

 Κατά τθ ςχεδίαςθ και καταςκευι του δικτφου πρζπει να λθφκοφν ςοβαρά υπόψθ οι 

απαιτιςεισ αςφαλείασ που επιβάλλουν τθν αδιάλειπτθ λειτουργία του. Στο πλαίςιο 

αυτό κα εξεταςτεί θ ενςωμάτωςθ ςτο δίκτυο εναλλακτικϊν τοπολογιϊν. 

 Απαιτείται ιεράρχθςθ των προτεινόμενων λφςεων κακϊσ οι ανκρϊπινοι πόροι του 

αεροδρομίου είναι περιοριςμζνοι. 
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 Απαραίτθτθ θ εξαςφάλιςθ τθσ διαλειτουργικότθτασ των εφαρμογϊν. 

 Δεν υπάρχουν ςτατιςτικά ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των επιβατϊν, των 

αποςκευϊν και των φορτίων που διακινοφνται, κάτι που κα επζτρεπε τθ βελτίωςθ 

των διαδικαςιϊν του αεροδρομίου. 

 Θα ιταν χριςιμθ θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ BMS για τθν παρακολοφκθςθ των 

θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων του αεροδρομίου. 

 Είναι απαραίτθτθ θ εγκατάςταςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου κεντρικοφ πλθροφοριακοφ 

ςυςτιματοσ που κα επικοινωνεί με τισ αεροπορικζσ εταιρίεσ, τισ οκόνεσ πολλαπλϊν 

χριςεων, τουσ ςτακμοφσ (kiosks) που κα εγκαταςτακοφν ςε επιλεγμζνα ςθμεία, και 

το διαδίκτυο. Το ςφςτθμα κα παρζχει ςτουσ επιβάτεσ, ςε πραγματικό χρόνο, 

πλθροφόρθςθ για αφίξεισ και αναχωριςεισ πτιςεων, τισ καιρικζσ ςυνκικεσ ςτουσ 

προοριςμοφσ των επιβατϊν, ειδοποιιςεισ του ςυςτιματοσ Amber Alert, κλπ. Θα δίνει 

επίςθσ τθ δυνατότθτα θλεκτρονικοφ check-in. Το παραπάνω ςφςτθμα κα ςυνδεκεί με 

το ςφςτθμα CUTE που ιδθ λειτουργεί. 

 Θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ WiFi ςτον κεντρικό ςτακμό του αεροδρομίου κα 

προςφζρει ςτουσ επιβάτεσ τθ δυνατότθτα αςφρματθσ πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο. 

 Θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ εποπτείασ  CCTV ςτθν πίςτα και ςτουσ χϊρουσ του 

αεροδρομίου κα βελτιϊςει τθν αςφάλεια του. 

 Πρζπει να εξαςφαλιςτεί θ βιωςιμότθτα των ςυςτθμάτων που κα εγκαταςτακοφν. 

 

Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ βρικαν τθν προςπάκεια του ΥΠΑΝ για τθ δθμιουργία τθσ Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ κετικι και ιδιαίτερα χριςιμθ για το αεροδρόμιο, το οποίο ζχει τθ δυνατότθτα 

να βελτιϊςει τισ υποδομζσ του και τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιβάτεσ αλλά και 

τισ αεροπορικζσ και άλλεσ εταιρείεσ που δραςτθριοποιοφνται εκεί. Επιςιμαναν τθν ανάγκθ 

περαιτζρω εμβάκυνςθσ ςτισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ 

επιλογι λφςεων προςαρμοςμζνων ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ και δυνατότθτεσ του αεροδρομίου 

Μακεδονία. Είναι απαραίτθτθ επίςθσ θ διαβοφλευςθ τθσ Διοίκθςθσ του Αερολιμζνα με τθν 

Υπθρεςία Πολιτικισ Αεροπορίασ που εδρεφει ςτθν Ακινα. Θα υπάρξει επόμενθ ςυνάντθςθ 

τθσ Ομάδασ Ζργου με τθν Διοίκθςθ του Αερολιμζνα ςτισ αρχζσ του 2009. 
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Κεφάλαιο 9: ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 
 

 

 

9.1. φςτθμα διαχείριςθσ 

 

Εταιρικό χιμα 

Θ υλοποίθςθ του ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ βαςίηεται ςτθ ςυμμετοχι ικανοφ αρικμοφ 

νθςίδων ςτισ οποίεσ κα μπορζςουν να αναπτυχκοφν πιλοτικά τα προτεινόμενα από τα τεχνικά 

δελτία ζργα, με ςκοπό να αποτελζςουν ςθμείο αναφοράσ για τθν μελλοντικι εξάπλωςθ και 

διεφρυνςθ τουσ.  

 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι, το ζργο ςχεδιάςκθκε ςε ςυνεργαςία με φορείσ καινοτομίασ και 

επιχειρθματικότθτασ τθσ Θεςςαλονίκθσ που αποτζλεςαν και τισ πρϊτεσ νθςίδεσ προσ 

διερεφνθςθ, όπωσ ο ΟΛΘ, το Αριςτοτζλειο Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ, το εμπορικό κζντρο 

τθσ Θεςςαλονίκθσ, θ Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ, το ΚΔΕ Νόθςισ και το Αεροδρόμιο Μακεδονία.  

 

Σε ςυνζχεια τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ, τον 

βακμό ωριμότθτασ και τισ δυνατότθτεσ υποςτιριξθσ ςε κάκε νθςίδα, θ μελζτθ κατζλθξε ςτθν 

δθμιουργία τεςςάρων (4) τεχνικϊν δελτίων ζργων από τα οποία το ζνα (1) «Ευρυηωνικά 

δίκτυα ςε όλεσ τισ νθςίδεσ»  ζχει οριηόντια δράςθ ενϊ τα υπόλοιπα τρία (3) «Ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ», «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν Τεχνόπολθ 

Θεςςαλονίκθσ»,  «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο Νόθςισ» εξειδικεφονται ςτισ τρεισ από 

τισ νθςίδεσ που εξετάςκθκαν.  

 

Θ ςυνολικι ςφνκεςθ του ΠΚΣΑΕ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ κα περιλαμβάνει ζνα μεγάλο αρικμό 

εταίρων. Ενδεικτικά αναφζρονται οριςμζνοι φορείσ, των οποίων θ εμπειρία και ο ρόλοσ ςτο 

ζργο αποτυπϊνεται ςτον παρακάτω πίνακα. Εντοφτοισ, θ ολοκλιρωςθ τθσ διαβοφλευςθσ με 

τουσ φορείσ επιχειρθματικότθτασ, τεχνολογίασ και τουσ ΟΤΑ τθσ ευρφτερθσ Θεςςαλονίκθσ κα 

οριςτικοποιιςει τθ ςφνκεςθ του ΠΣΚΑΕ. 
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Επωνυμία Εταίρου Δραςτθριότθτεσ (Σομείσ Εμπειρίασ) Ρόλοσ του ςτθν εφαρμογι του Π.Κ..Α. 

Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο  

Θεςςαλονίκθσ  

Πολυετισ ςυμμετοχι και εμπειρία ςε προγράμματα που ςχετίηονται με τθν 

καινοτομία και τισ ΤΠΕ. Μεγάλο εφροσ δραςτθριοτιτων ζρευνασ. Πιςτοποιθμζνοσ 

φορζασ υλοποίθςθσ ζργων ΕΣΠΑ 2007-13 

Φορζασ εφαρμογισ των δράςεων που κα 

προκφψουν από το μελλοντικό τεχνικό 

δελτίο για τθν νθςίδα  «Αριςτοτζλειο 

Πανεπιςτιμιο Θεςςαλονίκθσ» 

Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 

Θεςςαλονίκθσ 

Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι ζνα ευρωπαϊκό λιμάνι, φυςικι διζξοδοσ τθσ 

οικονομικισ δραςτθριότθτασ των χωρϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ. Εξυπθρετεί τισ 

ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανάγκεσ των χωρϊν αυτϊν για ειςαγωγι και εξαγωγι 

πρϊτων υλϊν, καταναλωτικϊν προϊόντων και κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ. Το 

λιμάνι αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ διαδραματίηοντασ 

παράλλθλα ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν προςπάκεια τθσ Β. Ελλάδασ, με τθ 

Θεςςαλονίκθ ωσ κζντρο, να εδραιωκεί ωσ οικονομικό ςταυροδρόμι ςτθν 

Ανατολικι Μεςόγειο. Μζχρι ςιμερα ζχει ςυμμετάςχει ςε αρκετά Ευρωπαϊκά 

προγράμματα και διακζτει τθν ςθμαντικι ερευνθτικι εμπειρία 

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων του τεχνικοφ 

δελτίου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι 

Θεςςαλονίκθσ» 

Τεχνόπολθ 

Θεςςαλονίκθσ 

Θ Τεχνόπολθ αποτελεί τον καταλφτθ των εμπορικϊν επενδφςεων ςτο χϊρο τθσ 

Πλθροφορικισ και τείνει να κακιερωκεί ςαν Κζντρο Αριςτείασ ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα και να 

λειτουργιςει ςαν κζντρο εταιριϊν υψθλισ τεχνολογίασ που προςελκφει 

επενδυτικό ενδιαφζρον και δθμιουργεί νζεσ ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ. Θ Τεχνόπολθ 

επιδιϊκει να επιταχφνει τθν ανάπτυξθ του γνωςτικοφ κεφαλαίου τθσ περιοχισ και 

να γεφυρϊςει ερευνθτζσ και επιχειρθματίεσ με ςκοπό να αποτελζςει ςθμείο 

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων του τεχνικοφ 

δελτίου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν 

Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ» 
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ςυνάντθςθσ των εγχϊριων και περιφερειακϊν καινοτομιϊν.  Οι παράγοντεσ τθσ 

Τεχνόπολθσ διακζτουν ςθμαντικι ερευνθτικι και διαχειριςτικι εμπειρία 

 

Νόθςισ Μουςείο 

Τεχνολογίασ 

Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνικό Μουςείο 

Θεςςαλονίκθσ) αποτελεί ζναν πολιτιςτικό και επιμορφωτικό φορζα μθ 

κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα που λειτουργεί από το 1978. Προςφζρει ςτο κοινό το 

κατάλλθλο περιβάλλον για τθ γνωριμία και τθν κατανόθςθ κεμάτων επιςτιμθσ 

και τεχνολογίασ και παρεμβαίνει ςε κζματα τεχνικοφ πολιτιςμοφ. Αποτελεί φορζα 

παρουςίαςθσ τεχνολογικϊν και επιςτθμονικϊν εφαρμογϊν και διακζτει εμπειρία 

διαχείριςθσ προγραμμάτων 

 

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων του τεχνικοφ 

δελτίου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο 

Νόθςισ» 

Αεροδρόμιο 

Μακεδονία 

Θεςςαλονίκθσ 

Ο Αερολιμζνασ βρίςκεται 16 χλμ. ανατολικά από τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν 

περιοχι "Μίκρα" και ανικει ςτο διμο Θζρμθσ. Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ 

καλφπτουν 27.330 m2 . Οι κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ πρόκειται γριγορα να 

επεκτακοφν ϊςτε να καλφπτουν επιφάνεια 115.000 m2 . Ο αερολιμζνασ 

λειτουργεί από το 1930.  

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων που κα προκφψουν 

από το μελλοντικό τεχνικό δελτίο για τθν 

νθςίδα  «Αεροδρόμιο Μακεδονία 

Θεςςαλονίκθσ 

Επαγγελματικό 

Επιμελθτιριο 

Θεςςαλονίκθσ 

Το Επαγγελματικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ, ςτα πλαίςια τθσ κεςμικισ 

αποςτολισ του, ζχει ςυμβουλευτικό ρόλο προσ τα αρμόδια όργανα τθσ πολιτείασ 

αλλά και προσ τα μζλθ του, τα ςυμφζροντα των οποίων υποςτθρίηει και προωκεί. 

Σκοπόσ του Επιμελθτθρίου είναι θ προςταςία και ανάπτυξθ των επαγγελματιϊν 

και γενικότερα θ οικονομικι πρόοδοσ τθσ χϊρασ. Προβάλλει και προωκεί τα 

προβλιματα και τα ςυμφζροντα των μελϊν του ςτα αρμόδια όργανα τθσ 

πολιτείασ και λειτουργεί ωσ ςφμβουλόσ τθσ. 

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων που κα προκφψουν 

από το μελλοντικό τεχνικό δελτίο για τθν 

νθςίδα  «Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ» 
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Μζχρι ςιμερα ζχει ςυμμετάςχει ςε αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα και 

διακζτει τθν ςθμαντικι διαχειριςτικι εμπειρία 

Βιοτεχνικό 

Επιμελθτιριο 

Θεςςαλονίκθσ 

Το Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχει ενεργά ςτθν ανάπτυξθ τθσ 

επιχειρθματικισ κοινότθτασ τθσ περιφζρειασ του, με δεκάδεσ μεγάλεσ και 

μικρότερεσ δράςεισ, ςτο πλαίςιο μιασ διττλισ του αποςτολισ: 

 Τθν αποτελεςματικι του λειτουργία ωσ κεςμοκετθμζνο όργανο τθσ 

Ελλθνικισ Πολιτείασ ςε κζματα Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Προαγωγισ 

του «ευ επιχειρείν»,  

 Τθν εξυπθρζτθςθ των χιλιάδων επιχειριςεων μελϊν του ςτθ βάςθ μιασ 

ςφγχρονθσ αντίλθψθσ παροχισ οριηόντιων και εξατομικευμζνων 

υπθρεςιϊν ςτιριξθσ και κακοδιγθςθσ. 

 Μζχρι ςιμερα ζχει ςυμμετάςχει ςε αρκετά Ευρωπαϊκά προγράμματα και 

διακζτει τθν ςθμαντικι διαχειριςτικι εμπειρία 

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων που κα προκφψουν 

από το μελλοντικό τεχνικό δελτίο για τθν 

νθςίδα  «Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ» 

Εμπορικό και 

Βιομθχανικό 

Επιμελθτιριο 

Θεςςαλονίκθσ 

Το Ε.Β.Ε.Θ ςκοπό ζχει τθν προςταςία και τθν ανάπτυξθ του εμπορίου, τθσ 

βιομθχανίασ, τθσ βιοτεχνίασ, των επαγγελμάτων, του τομζα παροχισ υπθρεςιϊν 

και των εξαγωγϊν, ςφμφωνα με τα ςυμφζροντα και τουσ ςτόχουσ τθσ εκνικισ 

οικονομίασ, για τθν ανάπτυξθ και τθν πρόοδο αυτισ. Στθν κατεφκυνςθ αυτι ζχει 

ςυμμετάςχει ςε ζνα αρκετά μεγάλο αρικμό αναπτυξιακϊν προγραμμάτων που το 

ζχουν προςδϊςει εμπειρία διαχείριςθσ και υλοποίθςθσ προγραμμάτων 

Πικανόσ φορζασ υλοποίθςθσ και φορζασ 

εφαρμογισ των δράςεων που κα προκφψουν 

από το μελλοντικό τεχνικό δελτίο για τθν 

νθςίδα  «Εμπορικό Κζντρο Θεςςαλονίκθσ» 



 

Ενεργόσ ςυμμετοχι ςτθ λιψθ αποφάςεων 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείσ ςτο Π.Κ.Σ.Α τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ κα λειτουργιςουν ςφμφωνα 

με τισ παρακάτω αρχζσ: 

 

 Αντιπροςωπευτικότθτα ςτθ ςυμμετοχι, με ςεβαςμό ςτον καταμεριςμό τθσ ςυμμετοχισ των 

εμπλεκομζνων φορζων ςτισ προτεινόμενεσ δράςεισ 

 Διαφάνεια ςτθ διαχείριςθ 

 Αποτελεςματικότθτα ςτθν υλοποίθςθ των δράςεων 

 Ευελιξία ανταπόκριςθσ ςτισ προδιαγραφζσ και τισ προςαρμογζσ των δράςεων που πρόκειται 

να υλοποιθκοφν 

 

Ο ςυντονιςτισ εταίροσ του ΠΣΚΑΕ που κα οριςκεί είναι αναγκαίο να διακζτει: 

 Εμπειρία, τεχνογνωςία και επαρκζσ διοικθτικό προςωπικό για τθν εξαςφάλιςθ τθσ 

εφρυκμθσ κακθμερινισ διαχείριςθσ του ζργου (day to day operation) 

 Επαρκζσ , κατάλλθλο και ικανό επιςτθμονικό προςωπικό ειδικοτιτων αντιςτοίχων με τθ 

φφςθ των δράςεων του ςυνόλου του Π.Κ.Σ.Α τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ, που κα αναλάβει 

να υλοποιιςει. 
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9.2.  Σεχνικό Δελτίο Ζργου «Ευρυηωνικά δίκτυα ςε όλεσ τισ νθςίδεσ» 

 

Σαυτότθτα του ζργου 

 

Τίτλοσ Ζργου / Ενζργειασ 

Ευρυηωνικά δίκτυα ςε όλεσ τισ νθςίδεσ του Π.Κ.Σ.Α τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

 

 

Σφντομθ Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου 

Το προτεινόμενο ζργο αφορά ςτθ δθμιουργία ευρυηωνικϊν δικτφων ςε όλεσ τισ νθςίδεσ τθσ 

πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ. Θ περιγραφι κάκε νθςίδασ δίνεται ξεχωριςτά για καλφτερθ 

κατανόθςθ των λειτουργιϊν τθσ και εφκολθ ανακεϊρθςθ τθσ μελζτθσ. Θ τελικι μελζτθ, 

ςχεδίαςθ, προκιρυξθ ζργου, υλοποίθςθ κτλ. είναι ορκότερο να γίνει οριηόντια (δθλαδι όλα 

τα δίκτυα Wi-Fi/οπτικϊν ινϊν κτλ. ςυγχρόνωσ) για οικονομία κλίμακασ και αρτιότερθ 

τεχνικι υλοποίθςθ. 

 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν παροχι αξιόπιςτων ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν είναι θ 

φπαρξθ τθσ κατάλλθλθσ υποδομισ. Οι Τθλεπικοινωνιακοί Οργανιςμοί και οι Πάροχοι 

Υπθρεςιϊν Διαδικτφου χρειάηονται κατάλλθλα δίκτυα για να εγγυθκοφν τθν ποιότθτα των 

υπθρεςιϊν τουσ ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ. 

 

Θ αναβάκμιςθ των δικτφων κορμοφ και του ςυνδρομθτικοφ βρόχου ςυνεχίηεται ςιμερα 

διεκνϊσ, ςτθ  δε χϊρα μασ αποτελεί επενδυτικι προτεραιότθτα για να επιτφχουμε ςφγκλιςθ 

με το ευρωπαϊκι επίπεδο ςτον τομζα αυτό. 

 

Μετά τθν εμφάνιςθ όμωσ τθσ ομάδασ των xDSL τεχνολογιϊν ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ  2000 

όλεσ οι άλλεσ λφςεισ αποδείχκθκαν λιγότερο ανταγωνιςτικζσ με αποτζλεςμα θ τεχνολογία 

αυτι να παρουςιάηει ςιμερα τθν καλφτερθ διείςδυςθ και τθν οικονομικότερθ επιλογι για 

τισ πραγματικζσ  απαιτιςεισ των ςυνδρομθτϊν. 

 

Θ εξζλιξθ ςτο χϊρο των ευρυηωνικϊν υπθρεςιϊν είναι ςυνεχισ και ταχφτατθ. Για το λόγο 

αυτό, οι τεχνολογίεσ εξελίςονται ςυνεχϊσ με αποτζλεςμα όλεσ αυτζσ οι τεχνολογίεσ να 

αποτελοφν μια καλι εξζλιξθ του επίγειου ευρυηωνικοφ δικτφου, του οποίου το μόνο 

μειονζκτθμα είναι θ αδυναμία του να υποςτθρίξει τισ απαιτιςεισ κινθτικότθτασ των 

πολιτϊν ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ.  

 

Αναπόφευκτθ ιταν λοιπόν θ κεαματικι ανάπτυξθ των κινθτϊν επικοινωνιϊν τόςο ευρείασ 

κλίμακασ (κυψελοειδι δίκτυα) όςο και τοπικϊν/αςτικϊν υποδομϊν υψθλϊν αποδόςεων 
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(WiFi, WiMax). 

 

Από όλεσ τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ για αςτικά κζντρα 

κεωροφνται προςφορότερεσ με τεχνικά και οικονομικά κριτιρια οι τρεισ αρχιτεκτονικζσ 

που ακολουκοφν. Για τθν τελικι απόφαςθ όμωσ ςθμαντικότεροσ παράγοντασ είναι θ 

λεπτομερισ αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ υποδομισ ανά νθςίδα 

 

Αρχιτεκτονικι #1 – Στακερι Πρόςβαςθ μζςω ADSL 

 

Πρόκειται για αρχιτεκτονικι προςανατολιςμζνθ για τθ διαςφνδεςθ αςτικισ περιοχισ όπωσ 

είναι το εμπορικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ. Κάκε επιχείρθςθ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ μπορεί 

να διακζτει ADSL πρόςβαςθ με ταχφτθτεσ των οποίων οι πραγματικζσ τιμζσ φτάνουν και τα 

8-10Mbps. 

 

Ζνασ κεντρικόσ διακομιςτισ (server) βρίςκεται επίςθσ ςε ςφνδεςθ με το διαδίκτυο μζςω 

προνομιακισ μιςκωμζνθσ γραμμισ ι και απευκείασ μζςω οπτικισ ίνασ θ οποία και 

εγγυάται τόςο τθν αυξθμζνθ ταχφτθτα όςο και τθν αξιοπιςτία ςτθν επικοινωνία με το 

ςφνολο των χρθςτϊν. Μάλιςτα, προκειμζνου να εξαςφαλιςτεί θ ακεραιότθτα και θ 

ιδιωτικότθτα ςτθ μεταφορά των δεδομζνων, μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ειδικό 

λογιςμικό VPN (Virtual Private Network) το οποίο προςφζρει όχι μόνο μεγαλφτερα επίπεδα 

αςφάλειασ αλλά και ευκολότερθ διαχείριςθ του δικτφου. 

 

Αρχιτεκτονικι #2 – Αςφρματθ Κάλυψθ Wi-Fi πάνω ςε Ενςφρματο Κορμό Δικτφου 

 

Θ αςφρματθ κάλυψθ μιασ ευρείασ περιοχισ με Wi-Fi ςθμεία πρόςβαςθσ (access points) 

αποτελεί μια ιδιαίτερα ελκυςτικι λφςθ τόςο από οικονομικισ όςο και από τεχνικισ 

πλευράσ. Βαςικό ηιτθμα ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ αποτελεί ο τρόποσ διαςφνδεςθσ των 

access points μεταξφ τουσ και με τθν πθγι τθσ πλθροφορίασ. Για το ςκοπό αυτό μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί υποδομι τοπικοφ δικτφου (Ethernet) με ςυνδυαςμό οπτικϊν ινϊν και FTP 

καλωδίωςθσ. 

 

Θ προαναφερκείςα αρχιτεκτονικι αποτελεί ιδανικι πρόταςθ για μζρθ όπου υπάρχει ιδθ 

αντίςτοιχο ενςφρματο τοπικό δίκτυο μζςω του οποίου κα δρομολογθκεί θ πλθροφορία από 

και προσ τα ςθμεία πρόςβαςθσ. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ αποτελοφν: 

 Πανεπιςτθμιοφπολθ 

 Noesis 

 Τεχνόπολθ 

 

Επίςθσ αντίςτοιχθ εφαρμογι είναι εφικτό να υλοποιθκεί και ςε ιδιόκτθτουσ, ανοιχτοφσ 
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χϊρουσ, όπωσ 

 Ο.Λ.Θ. (Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ) 

 Αεροδρόμιο Μακεδονία 

λόγω τθσ ςχετικά εφκολθσ όδευςθσ δικτφου οπτικϊν ινϊν. 

 

Αρχιτεκτονικι #3 – Αςφρματθ Κάλυψθ Wi-Fi πάνω ςε Αςφρματο Κορμό Δικτφου 

 

Σε περιπτϊςεισ που θ ενςφρματθ διαςφνδεςθ των αςφρματων ςθμείων πρόςβαςθσ (Wi-Fi) 

είναι ανφπαρκτθ και θ ενδεχόμενθ υλοποίθςθ αυτισ τεχνο-οικονομικά αςφμφορθ, μπορεί 

να χρθςιμοποιθκεί εναλλακτικά υποδομι ραχοκοκαλιάσ (backbone infrastructure) θ 

τεχνολογία WiMax για επίτευξθ αςφρματθσ επικοινωνίασ. 

 

Αυτι θ λφςθ πικανότατα προκρίνεται για ςθμεία όπωσ το εμπορικό κζντρο τθσ πόλθσ, για 

τθν παροχι πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο και ςε τοπικζσ πλθροφορίεσ ςε μετακινοφμενουσ 

χριςτεσ laptops και PDAs. 

 

Τποζργα 

Θ προτεινόμενθ ςχεδίαςθ των δικτφων που ακολουκεί μζςα από τα προτεινόμενα ζργα 

είναι ενδεικτικι και πραγματοποιικθκε με βάςθ τισ τελευταίεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ 

προβλεπόμενεσ για κάκε νθςίδα υπθρεςίεσ και τθν υπάρχουςα τθλεπικοινωνιακι υποδομι 

αυτϊν. Ακόμα, υπογραμμίηεται το γεγονόσ πωσ για τθν τελικι μελζτθ κα χρθςιμοποιθκοφν 

ενθμερωμζνοι χάρτεσ και τοπογραφικά διαγράμματα. 

Στο πλαίςιο του ζργου προτείνονται τα εξισ υποζργα: 

 

Τποζργο 1. Ευρυηωνικι Τποδομι ςτθ Νθςίδα Λιμάνι 

Σφμφωνα με τθ διοίκθςθ του Ο.Λ.Θ. οι προτεραιότθτεσ του Οργανιςμοφ αναφορικά με τθν 

τεχνολογικι ανάπτυξθ τθσ υποδομισ των εγκαταςτάςεων του ςτον ευρφτερο χϊρου του 

Λιμανιοφ επικεντρϊνονται ςτουσ παρακάτω τομείσ: 

 

 Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ με κάμερεσ για τθν επίβλεψθ των 

εμπορικϊν/τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων και τον περιοριςμό των εγκλθματικϊν 

ενεργειϊν 

 Αςφρματθ κάλυψθ τθσ προβλιτασ 1 του λιμανιοφ με κεραίεσ Wi-Fi (WLAN). Οι 

περιςςότερεσ από τισ αποκικεσ τθσ προβλιτασ λειτουργοφν ςιμερα ωσ χϊροι 

πολιτιςμοφ φιλοξενϊντασ αίκουςεσ κινθματογραφικϊν προβολϊν, εκκζςεισ κτλ. 

 Υποδομι αςφρματθσ επικοινωνίασ WiMax για προςεγγίηοντα πλοία προκειμζνου να 

ενθμερϊνονται για τθν ακριβι κζςθ ςτάκμευςθσ τουσ μζςω αντίςτοιχθσ εφαρμογισ 

λογιςμικοφ. 

 Υποδομι RFID επικοινωνίασ για αυτοματοποιθμζνθ καταγραφι των 
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ειςερχόμενων/εξερχόμενων εμπορευματοκιβωτίων. 

 

Λόγω τθσ ιδιαίτερθσ χωροταξίασ του, ο χϊροσ του Λιμανιοφ ενδείκνυται για τθν 

εγκατάςταςθ ενςφρματου δικτφου κορμοφ βαςιςμζνο ςε οπτικζσ ίνεσ. Πάνω ςε αυτιν τθν 

υποδομι κα διαςυνδεκοφν όλεσ οι προθγοφμενεσ αςφρματεσ τεχνολογίεσ κακϊσ και το 

ςφςτθμα αςφαλείασ. 

Το προβλεπόμενο κόςτοσ για τισ προαναφερκείςεσ εργαςίεσ υπολογίηεται περίπου ςτα 

1.000.000€ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προμικειασ όλθσ τθσ απαραίτθτθσ υλικοτεχνικισ 

υποδομισ και τθσ πραγματοποίθςθσ των αντίςτοιχων εργαςιϊν. 

 

Τποζργο 2. Ευρυηωνικι Τποδομι ςτθ Νθςίδα Σεχνόπολθ 

Οι οικοδομικζσ εργαςίεσ ςτο χϊρο τθσ Τεχνόπολθσ βρίςκονται ακόμα ςε πρϊιμο ςτάδιο, 

αλλά προχωροφν κανονικά. Μζχρι ςτιγμισ υπάρχει κτίριο Θερμοκοιτίδασ, εγκαταςτάςεισ 

ιδιωτικισ εταιρείασ, καταςκευάηεται το κτίριο Διοίκθςθσ και ζχει διαμορφωκεί ο χϊροσ 

ςτάκμευςθσ. 

 

Θ ίδια θ διοίκθςθ τθσ Τεχνόπολθσ ζχει κζςει κατά τθ διάρκεια των διαβουλεφςεων ωσ 

πρϊτιςτθ προτεραιότθτα τθσ τθν εγκατάςταςθ δικτφου οπτικϊν ινϊν και τθν υλοποίθςθ 

τθλεπικοινωνιακοφ κζντρου και δικτφου δεδομζνων και τθν ανάπτυξθ αςυρμάτου δικτφου 

Wi-Fi – WiMax για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ. Κατ’ επζκταςθ το προαναφερκζν δίκτυο 

οπτικϊν κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και για τθ δικτφωςθ ςυςτιματοσ αςφαλείασ για τθν 

παρακολοφκθςθ του χϊρου. 

 

Επιπρόςκετα ςτθν παραπάνω υποδομι, ςτο μζλλον προβλζπεται θ εγκατάςταςθ 

δορυφορικοφ ςυςτιματοσ κατάλλθλου για πολυμεςικζσ εφαρμογζσ, θ λεπτομερισ 

υλοποίθςθ τθσ οποίασ όμωσ κα περιγραφεί ςε επόμενο ςτάδιο. 

 

Το τοπικό δίκτυο τθσ Τεχνόπολθσ κα είναι διαςυνδεδεμζνο με τισ υπόλοιπεσ νθςίδεσ ςε 

πλιρθ αμφίδρομθ επικοινωνία, προκειμζνου να επιτευχκεί ςταδιακά ζνα ευρφτερο 

Μθτροπολιτικό Δίκτυο ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ. 

 

Σφμφωνα με τθν προ κοςτολόγθςθ των ζργων τθλεπικοινωνιακισ υποδομισ, θ ίδια θ 

Τεχνόπολθ προβλζπει κόςτοσ ςτθν παροφςα φάςθ περίπου 900.000€ 

 

Τποζργο 3. Ευρυηωνικι Τποδομι ςτθ Νθςίδα ΝΟΗΙ 

Χρθςιμοποιϊντασ ωσ δίκτυο υποδομισ το υπάρχον τοπικό δίκτυο δεδομζνων του Noesis, 

μπορεί εφκολα να υλοποιθκεί ζνα επιπρόςκετο δίκτυο αςφρματθσ πρόςβαςθσ με κφριο 

προςανατολιςμό τθν κάλυψθ του ςυνόλου του περιβάλλοντοσ χϊρου (WLAN). Όπωσ 

φαίνεται και ςτθν παραπάνω φωτογραφία, ζνασ αρικμόσ τουλάχιςτον 5-6 ςθμείων 
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πρόςβαςθσ (κεραίεσ Wi-Fi) καλφπτουν το μεγαλφτερο τμιμα των εξωτερικϊν χϊρων, 

προςφζροντασ μάλιςτα και μερικι αςφρματθ πρόςβαςθ ςτο εςωτερικό του κτιρίου, κυρίωσ 

ςε ςθμεία με υαλοκάλυψθ αντί για τοιχοποιία. 

 

Επιπλζον θ εγκατάςταςθ οπτικϊν ινϊν κατά μικοσ του οικοπζδου κα αποτελζςει ιδανικι 

υποδομι για τθν υλοποίθςθ πλικουσ εφαρμογϊν όπωσ θ εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ 

αςφαλείασ με κάμερεσ, κακϊσ και θ ποςοτικι και ποιοτικι αναβάκμιςθ του 

προαναφερκζντοσ αςφρματου δικτφου. 

 

Τζλοσ, ςυνδυαςμόσ των τεχνολογιϊν WiMax και Wi-Fi κα προςφζρει τθ δυνατότθτα 

επικοινωνίασ με τον παρακείμενο χϊρο του Mediterranean Cosmos, ο οποίοσ και αποτελεί 

τόπο ιδιαίτερου ενδιαφζροντοσ λόγω τθσ μεγάλθσ επιςκεψιμότθτασ. Ειδικότερα, το 

Mediterranean Cosmos ςυνιςτά τον τόπο ςυγκζντρωςθσ μεγάλων πλθκυςμιακϊν μαηϊν 

αποτελοφμενων από πολίτεσ ποικίλων κοινωνικϊν, μορφωτικϊν και πολιτιςμικϊν 

χαρακτθριςτικϊν και οι οποίοι μποροφν εν δυνάμει να αποτελζςουν ζνα μεγάλο κοινό 

πρόςλθψθσ πλθροφοριϊν για τισ δραςτθριότθτεσ του NOESIS κακϊσ και των αντίςτοιχων 

τεχνολογικϊν/πολιτιςτικϊν ερεκιςμάτων. Μάλιςτα, ωσ τζτοιο ςθμείο πρόςβαςθσ/κάλυψθσ 

προτείνεται θ κεραία Α θ οποία και βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτο Cosmos. 

 

Θ κοςτολόγθςθ του ζργου εκτιμάται ότι κα είναι τθσ τάξεωσ των 300.000 €. 

 

Τποζργο 4. Ευρυηωνικι Τποδομι ςτο campus Α.Π.Θ. 

Στο ΑΠΘ ζχει εγκαταςτακεί εδϊ και χρόνια ζνα πλιρεσ δίκτυο δεδομζνων, το οποίο 

αποτελείται από το δίκτυο κορμοφ, το δίκτυο διανομισ και το δίκτυο πρόςβαςθσ. Το δίκτυο 

κορμοφ αποτελείται από ζνα δίκτυο οπτικϊν ινϊν τεχνολογίασ Gigabit Ethernet που 

διατρζχουν ολόκλθρθ τθν Πανεπιςτθμιοφπολθ και παρζχει ςε όλα τα υποδίκτυα του 

πανεπιςτθμίου πρόςβαςθ ςτον κεντρικό δρομολογθτι. Θ ςφνδεςθ των υποδικτφων με το 

δίκτυο κορμοφ γίνεται με 8 μεταγωγείσ που βρίςκονται ςε διάφορα ςθμεία τθσ 

Πανεπιςτθμιοφπολθσ. Τζλοσ, το δίκτυο πρόςβαςθσ των χρθςτϊν αποτελείται από γραμμζσ 

UTP 100Mbps, που καταλιγουν ςε επιτοίχιεσ πρίηεσ. 

 

Στο υπάρχον αυτό πυκνό δίκτυο μποροφν εφκολα να προςαρμοςκοφν τα ςθμεία 

πρόςβαςθσ για το αςφρματο δίκτυο (Access Points), τοποκετθμζνα ςε διάφορα κεντρικά 

ςθμεία τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ, ϊςτε να καλφπτουν περιοχζσ υψθλισ πλθκυςμιακισ 

ςυγκζντρωςθσ, όπωσ κυλικεία, βιβλιοκικεσ, εργαςτιρια και αμφικζατρα. 

 

Στο παραπάνω ςχιμα παρατίκεται μία ενδεικτικι τοποκζτθςθ και διαςφνδεςθ των ςθμείων 

πρόςβαςθσ για όλθ τθν Πανεπιςτθμιοφπολθ, περιλαμβάνοντασ ςθμεία πρόςβαςθσ τόςο 

εςωτερικοφ όςο και εξωτερικοφ χϊρου. 
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Το δίκτυο αυτό κα είναι διαςυνδεδεμζνο αμφίδρομα με τισ υπόλοιπεσ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ, για τθν παροχι πολυμεςικϊν εφαρμογϊν, αφοφ το Πανεπιςτιμιο αποτελεί 

κφριο πάροχο υπθρεςιϊν και δεδομζνων τθσ πόλθσ. 

 

Όλεσ οι υπθρεςίεσ προμικειασ, εγκατάςταςθσ και υλοποίθςθσ του δικτφου (προμικεια και 

εγκατάςταςθ υλικοφ και εξοπλιςμοφ για αςφρματθ δικτφωςθ, μελζτθ και υλοποίθςθ τθσ 

αςφρματθσ διαςφνδεςθσ με εξωκείμενα δίκτυα) κακϊσ επίςθσ και οι υπθρεςίεσ και το 

κόςτοσ ςυντιρθςθσ τθσ όλθσ υποδομισ κοςτολογείται περίπου ςτισ 600.000 € για όλο το 

Πανεπιςτιμιο. 

 

Φάςθ ζργου Ζχει εκπονθκεί προμελζτθ 

 

 

Παρατθριςεισ 

Το προτεινόμενο ζργο ςυμπεριλαμβάνει τρία υποζργα (Υποζργο 1. Ευρυηωνικι Υποδομι 

ςτθ Νθςίδα Λιμάνι, Υποζργο 2. Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Τεχνόπολθ, Υποζργο 3. 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα ΝΟΘΣΙΣ, Υποζργο 4. Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα 

Α.Π.Θ.).  

 

Άμεςα αναμζνεται θ ολοκλιρωςθ του ςχεδιαςμοφ δφο ακόμα υποζργων (Υποζργο 5. 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Εμπορικό κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ, Υποζργο 6. 

Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Αεροδρόμιο Μακεδονία)  με τελικό ςτόχο τθν ενοποίθςθ 

και των  ζξι πλζον υποζργων ςε ζνα οριηόντιο για τθν δθμιουργία ςφγχρονων Ευρυηωνικϊν 

δικτφων ςε όλεσ τισ νθςίδεσ τθσ ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

 

Ανάλυςθ Προχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Δαπάνθσ 

 

Α/Α Περιγραφι Κατθγορίασ Προχπολογιςμόσ 

1 Υποδομζσ €2,800,000 

   

 

Χρονοδιάγραμμα Ζργου 

 

Α/Α Δραςτθριότθτα Ζτοσ 

2009 2010 2011 20012 2013 2014 2015 

1  Υποδομζσ               
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Χωροκζτθςθ Ζργου 

 

Νομόσ Διμοσ Δθμοτικό 

Διαμζριςμα 

Προχπολογιςμόσ 

Θεςςαλονίκθσ Θεςςαλονίκθσ, 

Πυλαίασ - Θζρμθσ 

 €2,800,000 
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9.3.  Σεχνικό Δελτίο Ζργου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ» 

 

Σαυτότθτα του ζργου 

 

Τίτλοσ Ζργου / Ενζργειασ 

 

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ 

 

 

Σφντομθ Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου 

 

Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ είναι από τθ γεωγραφικι του κζςθ θ καλάςςια πφλθ τθσ 

Βαλκανικισ ενδοχϊρασ και ταυτόχρονα ςθμαντικόσ περιφερειακόσ καλάςςιοσ κόμβοσ για 

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, γειτνιάηοντασ με τθσ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ 

Παρευξείνιασ Ηϊνθσ. 

 

Παράλλθλα, βρίςκεται ςτο ςταυροδρόμι χερςαίων οδικϊν δικτφων μεταφοράσ 

(Πανευρωπαϊκοί διάδρομοι ΙV και X, Εγνατία Οδόσ, Π.Α.Θ.Ε. (Πάτρα – Ακινα – Θεςςαλονίκθ 

– Εφηωνοι)) και ζχει εξαιρετικι ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ με διπλι/τριπλι ςιδθροδρομικι 

γραμμι με το εκνικό ςιδθροδρομικό δίκτυο και από εκεί με τα αντίςτοιχα ευρωπαϊκά 

δίκτυα. Επιπρόςκετα, το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ απζχει από το Διεκνι Αερολιμζνα 

«Μακεδονία» 16 χιλιόμετρα. 

 

Το λιμάνι τθσ Θεςςαλονίκθσ αποτελεί φυςικι διζξοδο τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ των 

χωρϊν τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Ν.Α. Ευρϊπθσ. Εξυπθρετεί τισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ 

ανάγκεσ των χωρϊν αυτϊν για ειςαγωγι και εξαγωγι πρϊτων υλϊν, καταναλωτικϊν 

προϊόντων και κεφαλαιουχικοφ εξοπλιςμοφ. Το λιμάνι αποτελεί μοχλό ανάπτυξθσ τθσ 

ελλθνικισ οικονομίασ διαδραματίηοντασ παράλλθλα ζναν ουςιαςτικό ρόλο ςτθν 

προςπάκεια τθσ Β. Ελλάδασ, με τθ Θεςςαλονίκθ ωσ κζντρο, να εδραιωκεί ωσ οικονομικό 

ςταυροδρόμι ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο. 

 

Το λιμάνι παρζχει ζνα μεγάλο αρικμό υπθρεςιϊν ςε τομείσ όπωσ το εμπόριο, ο τουριςμόσ, 

ο πολιτιςμόσ αλλά και τθν αποκικευςθ και φυςικά τισ μεταφορζσ. Στο χϊρο του λιμανιοφ 

είναι εγκατεςτθμζνοι πολλοί φορείσ οι οποίοι βοθκοφν ςτθν ομαλι και αποτελεςματικι 

ςυνολικι λειτουργία του λιμανιοφ. Πολλζσ φορζσ βζβαια αυτό δεν γίνεται με επιτυχία λόγω 

τθσ τεχνολογικισ και τθλεπικοινωνιακισ υςτζρθςθσ που παρατθρείται ςε αρκετζσ από τισ 

εγκατεςτθμζνεσ υπθρεςίεσ. Στθν ίδια κατεφκυνςθ ςυμβάλλει και θ αδυναμία, πολλζσ 

φορζσ, επικοινωνίασ όλων των εμπλεκομζνων φορζων και υπθρεςιϊν εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ 
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ςυμβατότθτασ των χρθςιμοποιοφμενων τεχνολογιϊν.  

 

Το προτεινόμενο ζργο ςτόχο ζχει να αναπτφξει ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό τθν παρουςία 

του λιμανιοφ ωσ νθςίδα επιχειρθματικότθτασ, πολιτιςμοφ, τουριςμοφ, μεταφορϊν και 

καινοτομία μζςα ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ του ΠΚΣΑΕ τθσ ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ. Το 

ζργο αυτό κα γίνει πραγματικότθτα με τθν υλοποίθςθ των παρακάτω υποζργων : 

 

Τποζργο 1. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ προσ τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτουσ 

τερματικοφσ ςτακμοφσ φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευματοκιβωτίων και ςυμβατικοφ 

φορτίου  

 

Περιλαμβάνονται υπθρεςίεσ που ανικουν ςτισ τζςςερεισ παρακάτω γενικζσ κατθγορίεσ: 

1. Τπθρεςίεσ διαχείριςθσ τερματικϊν ςτακμϊν (Terminal Operating Systems). Με τον 

όρο «Terminal Operating System (TOS)» αναφερόμαςτε ςτο επιχειρθςιακό λογιςμικό 

που διαχειρίηεται οτιδιποτε ςχετίηεται με τισ λειτουργίεσ ενόσ τερματικοφ ςτακμοφ. To 

TOS ζχει τρεισ βαςικζσ λειτουργίεσ: 

 Παρακολουκεί και καταγράφει τθν κίνθςθ των πλοίων, των φορτίων, του 

εξοπλιςμοφ, των  ςιδθροτροχιϊν και των φορτθγϊν. 

 Διαχειρίηεται τισ πφλεσ, τα αγκυροβόλια, τον κινθτό και ςτακερό εξοπλιςμό, τα 

μθχανιματα φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευματοκιβωτίων, τουσ εργάτεσ, το χϊρο 

ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν, και τισ ςιδθροτροχιζσ. 

 Παρζχει μια διεπαφι (Interface) με τα πλθροφοριακά ςυςτιματα των τελωνείων, 

των πρακτόρων μεταφορϊν, των μεταφορικϊν εταιριϊν, των ςιδθροδρόμων και 

των Οργανιςμϊν Διαχείριςθσ Λιμζνων. 

2. Πλθροφοριακά ςυςτιματα ςυνεργαςίασ κοινοτιτων των λιμζνων (Port Community 

Systems). Τα ςυςτιματα αυτά εξαςφαλίηουν τθν επικοινωνία και ςυνεργαςία όλων των 

εμπλεκομζνων μελϊν (δθμόςιων και ιδιωτικϊν) που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι. 

3. υςτιματα παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ των πλοίων (Vessel Tracking Systems). Τα 

ςυςτιματα αυτά προςφζρουν πλιρθ διαφάνεια ςτισ κινιςεισ των εμπορικϊν πλοίων 

επιτρζποντασ τθν παρακολοφκθςθ των κζςεων των ςκαφϊν ςε πραγματικό χρόνο μζςω 

του web. 

4. Τπθρεςίεσ υνδυαςμζνθσ Μεταφοράσ Φορτίου. Θ ςυνδυαςμζνθ μεταφορά φορτίου 

(Intermodal Freight Transportation) αφορά ςτθν μεταφορά ενόσ φορτίου, εντόσ 

εμπορευματοκιβωτίου ι οχιματοσ, με τθ χριςθ πολλαπλϊν μεταφορικϊν μζςων 

(ςιδθροδρόμου, πλοίου, φορτθγοφ, κλπ.) χωρίσ να μεςολαβεί χειριςμόσ του φορτίου 

όταν αυτό αλλάηει μεταφορικό μζςο. Περιλαμβάνονται κυρίωσ: 1) τεχνολογίεσ που 

βελτιϊνουν τθν αςφάλεια πλεφςθσ των πλοίων ςε ζνα λιμζνα, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ προςζγγιςθσ ςτο λιμάνι, 2) τεχνολογίεσ των ευφυϊν ςυςτθμάτων μεταφορϊν 
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(intelligent transportation system (ITS)), και 3) τεχνολογίεσ που επιτρζπουν τθν 

αποτελεςματικότερθ παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ (tracking) και ιχνθλαςία (tracing) των 

φορτίων κατά τθ μεταφορά τουσ από το λιμάνι ςτον παραλιπτθ. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ αναλυτικισ μελζτθσ και τεκμθρίωςθσ λφςθσ: 200.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιβάτεσ που διακινοφνται από τον επιβατικό 

ςτακμό "Μακεδονία 

Το υποζργο αφορά κυρίωσ ςτθν ανάπτυξθ πφλθσ (web portal) για παροχι πλθροφόρθςθσ 

και υπθρεςιϊν διαμζςου του διαδικτφου.  Θ πφλθ: 

 Θα παρζχει πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα δρομολόγια των πλοίων, τισ αφίξεισ και 

αναχωριςεισ, τθ κζςθ του επιβατικοφ ςτακμοφ, τουσ τρόπουσ πρόςβαςθσ, τισ 

δυνατότθτεσ πάρκινγκ, κλπ.  

 Θα περιλαμβάνει ζναν θλεκτρονικό οδθγό τθσ Θεςςαλονίκθσ προκειμζνου οι 

επιςκζπτεσ να μποροφν να προγραμματίςουν καλφτερα τθν επίςκεψι τουσ ςτθν 

πόλθ. 

 Θα δίνει ςτουσ επιςκζπτεσ τθ δυνατότθτα για θλεκτρονικι αγορά ειςιτθρίων. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 200.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 3. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για τθν αςφάλεια του λιμανιοφ 

Το υποζργο αφορά ςτθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων αςφαλείασ και ψθφιακϊν εφαρμογϊν 

με ςτόχο τθν αςφάλεια: 

 Των χϊρων του λιμανιοφ 

 Του επιβατικοφ κοινοφ 

 Των εμπορευματοκιβωτίων και των ςυμβατικϊν φορτίων 

Περιλαμβάνονται κάμερεσ αςφαλείασ, ςυςτιματα εξαςφάλιςθσ εξουςιοδοτθμζνθσ 

πρόςβαςθσ, ςυςτιματα RFID, κλπ. με ςτόχο τθν καλφτερθ παρακολοφκθςθ των χϊρων του 

λιμανιοφ και τθν προςταςία από μθ επικυμθτι ειςβολι τόςο του προςωπικοφ που 

εργάηεται ςτο λιμάνι όςο και των επιβατϊν και φορτίων που διακινοφνται. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 500.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για τθν προβολι πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων 

Το υποζργο αφορά ςτθν προβολι του πολιτιςτικοφ ρόλου που διαδραματίηει το λιμάνι 

μζςω των πολιτιςτικϊν φορζων που φιλοξενοφνται ςε αυτό αλλά και των εκδθλϊςεων που 

πραγματοποιοφνται ςτισ εγκαταςτάςεισ του. Θ προβολι εξαςφαλίηεται με δφο τρόπουσ: 

 Μζςω του διαδικτφου με τθν καταςκευι μιασ πφλθσ (web portal) όπου κα 
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παρουςιάηονται οι πολιτιςτικοί φορείσ του λιμανιοφ, οι δραςτθριότθτζσ τουσ, και οι 

εκδθλϊςεισ που πραγματοποιοφνται ςτο λιμάνι. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα 

κράτθςθσ κζςεων και αγοράσ ειςιτθρίων, μετάδοςθσ των εκδθλϊςεων μζςω του 

διαδικτφου, και καταχϊρθςθσ ςτο αρχείο οπτικοακουςτικοφ υλικοφ. 

 Με τθν εγκατάςταςθ interactive kiosks που κα βρίςκονται ςε επιλεγμζνα ςθμεία 

του λιμανιοφ. Τα κιόςκια αυτά κα εξαςφαλίηουν πρόςβαςθ όχι μόνο ςτο υλικό τθσ 

παραπάνω πφλθσ αλλά και ςτο διαδίκτυο. 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 200.000 Ευρϊ 

 

Σκοπιμότθτα – Αναμενόμενα Αποτελζςματα - Ωφελοφμενοι 

Θ οργάνωςθ των περιςςότερων λιμανιϊν του κόςμου βαςιηόταν ςε ζνα μοντζλο 

διαχείριςθσ τθσ γθσ. Αυτό ςιμαινε ότι οι Οργανιςμοί Διαχείριςθσ των λιμανιϊν ιταν 

υπεφκυνοι για τθ διάκεςθ των εκτάςεων του λιμανιοφ, τθ διαχείριςθ του χϊρου του 

λιμανιοφ και τον ζλεγχο τθσ κίνθςθσ των πλοίων ςε αυτό.  

 

Θ διακίνθςθ των εμπορευματοκιβωτίων, όπωσ και άλλεσ ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονταν 

ςυνικωσ από ιδιωτικζσ εταιρίεσ. Αυτι θ μίξθ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα εξαςφάλιηε 

μεγαλφτερθ αποδοτικότθτα και καλφτερεσ επιδόςεισ. Με τθν πάροδο όμωσ του χρόνου, οι 

Οργανιςμοί Λιμζνων κινοφνται ςτθν κατεφκυνςθ αλλαγισ αυτοφ του μοντζλου, 

αναηθτϊντασ ζνα νζο ρόλο, με τθ δραςτθριοποίθςι τουσ ςε τομείσ που υπερβαίνουν τθν 

απλι διαχείριςθ των πόρων του λιμανιοφ. 

 

Βαςικό ςτοιχείο ςτθν αναηιτθςθ αυτοφ του νζου ρόλου είναι ο κακοριςμόσ των 

ςτρατθγικϊν ςτόχων των Οργανιςμϊν Λιμζνων. Δφο είναι οι ςπουδαιότεροι: 

- Να διευκολφνουν τθ βιϊςιμθ οικονομικι ανάπτυξθ του λιμανιοφ ςτο ςφνολό του 

- Να μετατραποφν ςε ζναν αποδοτικό και αποτελεςματικό οργανιςμό, ο οποίοσ να 

δθμιουργεί ζςοδα ικανά να καλφψουν τα ζξοδα λειτουργίασ, τισ απαιτοφμενεσ 

επενδφςεισ ςε υποδομζσ και τζλοσ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ, τθν απαίτθςθ για 

διανομι μερίςματοσ ςε μετόχουσ – επενδυτζσ. 

 

Οι δφο ςτόχοι ςχετίηονται μεταξφ τουσ, παραμζνοντασ ωςτόςο ςαφϊσ διαφορετικοί, και 

πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν ωσ βάςθ για τθ διαμόρφωςθ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ των 

Οργανιςμϊν Διαχείριςθσ λιμανιϊν, ο οποίοσ αποτελείται από τισ ςτρατθγικζσ 

δραςτθριότθτεσ που ο Οργανιςμόσ αναπτφςςει πζρα αυτζσ που ςχετίηονται με τθ 

διαχείριςθ των υποδομϊν. 

 

Με βάςθ τα παραπάνω, ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ κινείται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
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δθμιουργίασ ενόσ cluster ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται ςτο λιμάνι. Θ 

λογικι πίςω από τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθ δθμιουργία ενόσ 

cluster ςτο επίπεδο του λιμανιοφ, βαςίηεται ςτα πλεονεκτιματα που απορρζουν από τισ 

ςυλλογικζσ δράςεισ. Θ ςυνεργαςία ανάμεςα ςτισ εταιρίεσ του cluster του λιμανιοφ ενϊ ζχει 

αμοιβαία οφζλθ δεν προκφπτει αυτοβοφλωσ.  

 

Οι βαςικοί λόγοι γι’ αυτό είναι ότι είτε το ατομικό όφελοσ δεν είναι αρκετά ςαφζσ, είτε οι 

επιχειριςεισ φοβοφνται ότι κάποιεσ από τισ υπόλοιπεσ του cluster κα αποκομίςουν οφζλθ 

χωρίσ να προςφζρουν τίποτα (the free rider problem). Το πρόβλθμα τθσ ανάπτυξθσ 

ςυλλογικισ δράςθσ ςχετίηεται με δραςτθριότθτεσ όπωσ θ εκπαίδευςθ, το μάρκετινγκ, θ 

καινοτομία, θ διαχείριςθ ανκρϊπινων πόρων και θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν.  

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ ζχει το ρόλο του διαχειριςτι του cluster, 

υποβοθκϊντασ  τθν ανάπτυξθ ςυλλογικισ δράςθσ, και ςυμβάλλοντασ ζτςι ςτθν αφξθςθ τθσ 

απόδοςθσ του λιμανιοφ ςυνολικά.  

 

Στο ρόλο αυτό ςυνθγοροφν και μια ςειρά από άλλοι λόγοι όπωσ: περιοριςμοί ςτουσ 

διακζςιμουσ χϊρουσ και θ από μια περιβαλλοντικι ςκοπιά ανάγκθ για καινοτόμεσ και 

βιϊςιμεσ λφςεισ, τισ οποίεσ οι εταιρίεσ του cluster από μόνεσ τουσ ι οι απλοί χριςτεσ από 

μόνοι τουσ δεν μποροφν να αναπτφξουν και να εφαρμόςουν, λόγω του μικροφ μεγζκουσ 

τουσ. Επιπλζον, πικανόν να απουςιάηει από τισ εταιρίεσ και θ κατάλλθλθ κουλτοφρα για 

ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν. 

 

Με τθν υλοποίθςθ του παρόντοσ ζργου κα επιτευχκεί θ κεντρικι διαχείριςθ του ζργου και 

τα οφζλθ κα είναι πολλαπλαςιαςτικά για όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ.  

 

Ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτθ διαδικαςία 

εκςυγχρονιςμοφ και παρακολοφκθςθσ τθσ τάςθσ υλοποιϊντασ τισ προτεινόμενεσ μελζτεσ (4 

υποζργα) κα προςδιορίςει με λεπτομζρεια τισ απαιτιςεισ (Τεχνολογικζσ και Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ) για τθν υλοποίθςθ, πλζον, των υποζργων. 

 

Φάςθ ζργου Ζχει υλοποιθκεί θ προμελζτθ 

 

 

Φορζασ του Ζργου 

 

Φορζασ Υλοποίθςθσ 

Ονομαςία Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Στοιχεία Εκπροςϊπου Φορζα 
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Θεςςαλονίκθσ Ονοματεπϊνυμο  

Διεφκυνςθ   Θζςθ  

Τθλζφωνο  Τθλζφωνο  

Fax  Fax  

E- mail  E- mail  

Παρατθριςεισ 

 

 

Δείκτεσ τόχων ζργου 

 

Α/Α Περιγραφι Δείκτθ Μονάδα Μζτρθςθσ Τιμι Στόχοσ 

1 Εκπόνθςθ Μελετϊν 1 1 

2 Εφαρμογζσ 3 3 

 

 

Ανάλυςθ Προχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Δαπάνθσ 

 

Α/Α Περιγραφι Κατθγορίασ Προχπολογιςμόσ 

1 Μελζτεσ €200,000 

2  Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν €900,000 

 

Χρονοδιάγραμμα Ζργου 

 

Α/Α Δραςτθριότθτα Ζτοσ 

2009 2010 2011 20012 2013 2014 2015 

1 Μελζτεσ               

2 Υποδομζσ Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν 

              

 

 

Χωροκζτθςθ Ζργου 

 

Νομόσ Διμοσ Δθμοτικό 

Διαμζριςμα 

Προχπολογιςμόσ 

Θεςςαλονίκθσ Θεςςαλονίκθσ  €1,100,000 

    

9.4.  Σεχνικό Δελτίο Ζργου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν Σεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ» 
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Σαυτότθτα του ζργου 

 

Τίτλοσ Ζργου / Ενζργειασ 

 

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ 

 

 

Σφντομθ Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου 

 

Θ Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ αποτελεί μια πρωτοβουλία του Συνδζςμου Επιχειριςεων 

Πλθροφορικισ Βορείου Ελλάδασ (ΣΕΠΒΕ) και το πρϊτο ιδιωτικό εγχείρθμα με τθ ςυναίνεςθ 

δθμοςίων και ιδιωτικϊν εταίρων και τθν πλιρθ υποςτιριξθ τθσ Ελλθνικισ Κυβζρνθςθσ. Θ 

αρχικι ςφλλθψθ για τθν Τεχνόπολθ ςτθρίχτθκε ςτθν ιδζα να δθμιουργθκεί μία 

διαβαλκανικι, διαπεριφερειακι επιχειρθςιακι βάςθ κι ζνασ πόλοσ καινοτομίασ, ζρευνασ 

και ςυνεργαςίασ ςτθν ανάπτυξθ καινοτόμων λφςεων και ςτθν εμπορευματοποίθςθ 

καινοτομικϊν προϊόντων και υπθρεςιϊν.   

 

Το όραμα τθσ Τεχνόπολθσ ωσ καταλφτθ εμπορικϊν επενδφςεων ςτο χϊρο τθσ 

Πλθροφορικισ, είναι να κακιερωκεί ςαν Κζντρο Αριςτείασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα και να λειτουργιςει ςαν κζντρο 

εταιριϊν υψθλισ τεχνολογίασ που προςελκφει επενδυτικό ενδιαφζρον και δθμιουργεί νζεσ 

ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ.  

 

Θ Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ ιδρφκθκε το 2001. Καταλαμβάνει ςυνολικι ζκταςθ 94.000 

τετραγωνικϊν μζτρων επί των οποίων κα οικοδομθκοφν 84.500 τετραγωνικά μζτρα 

γραφείων και εγκαταςτάςεων παραγωγισ λογιςμικοφ και hardware. Σε φάςθ πλιρουσ 

ανάπτυξθσ το Επιχειρθματικό Πάρκο ΤΠΕ τθσ Τεχνόπολθσ κα φιλοξενεί περιςςότερεσ από 

150 Ελλθνικζσ και ξζνεσ επιχειριςεισ αντιπροςωπεφοντασ επζνδυςθ περιςςότερων από 50 

εκατ. Ευρϊ. 

 

Με βάςθ το χαρακτιρα τθσ Τεχνόπολθσ Θεςςαλονίκθσ, τθ βιβλιογραφικι διερεφνθςθ, και 

τθ διαβοφλευςθ με ςτελζχθ τθσ, προτείνονται ςε πρϊτθ φάςθ να αναπτυχκοφν ψθφιακζσ 

υπθρεςίεσ για τθν υποςτιριξθ των τεχνολογικϊν και επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων τθσ 

Τεχνόπολθσ, αλλά και τθν ςυνοχι και ςυμπλθρωματικότθτα των επιμζρουσ νθςίδων τθσ 

‘Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ’.  

 

Οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ κα αποτελζςουν το ςφνολο των υποζργων που με τθν ολοκλιρωςι 

τουσ κα ζχει γίνει πραγματικότθτα θ υλοποίθςθ του ζργου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν 
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Τεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ» 

 

Τποζργο 1. Προςζλκυςθ επενδυτϊν: Virtual tour και προςφορά χϊρων για εγκατάςταςθ 

και ενοικίαςθ 

 Εικονικι περιιγθςθ Τεχνόπολθσ με πανοραμικζσ εικόνεσ 

 Real time εικονικι περιιγθςθ  

 Interactive παρουςίαςθ για τθν προςζλκυςθ επενδυτϊν: πλεονεκτιματα 

εγκατάςταςθσ ανάλογα με τα χαρακτθριςτικά του ενδιαφερόμενου οργανιςμοφ 

 Εφαρμογι παρουςίαςθσ προςφοράσ οικοπζδων, χϊρων και κτιςμάτων για αγορά ι 

ενοικίαςθ για επιχειριςεισ και οργανιςμοφσ  ζρευνασ και τεχνολογίασ 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 2. Αςφάλεια και πρόςβαςθ campus τθσ Σεχνόπολθσ 

 Real time ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ δθμόςιου χϊρου τθσ Τεχνόπολθσ: Δίκτυο 

cameras, overlapping field of views (FOVs),  automated surveillance, tracking, 

identity recognition 

 Digital video recording  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 3. Ευφυι ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ δικτφων και υποδομϊν   

 Ευφυισ φωτιςμόσ δθμοςίου χϊρου 

 Απεικόνιςθ και παρακολοφκθςθ λειτουργίασ δικτφων φδρευςθσ, θλεκτρικισ 

ενζργειασ, τθλεπικοινωνιϊν 

 RFID ςφςτθμα καταγραφι και αρχείο ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ και δικτφων 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 4. Εργαςτιριο Demo προϊόντων και υπθρεςιϊν  - Εργαςτιριο  3Δ Conferencing - 

Εργαςτιριο πολυμζςων 

 Εργαςτιριο παραγωγισ πολυμζςων για τθν επίδειξθ προϊόντων και υπθρεςιϊν του 

τομζα ΤΠΕ 

 Εκπαίδευςθ επιχειριςεων Τεχνόπολθσ ςτθ δθμιουργία demo προϊόντων και 

υπθρεςιϊν 

 Εργαςτιριο και υποδομι video-conferencing πολλαπλϊν μερϊν και αναπαράςταςθ 

των ςυμμετεχόντων δε 3Δ  
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Εκτίμθςθ κόςτουσ: 500.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 5. Portal επιχειρθματικισ ευφυΐασ 

 Παρακολοφκθςθ αγορϊν και τεχνολογιϊν και ενθμζρωςθ επιχειριςεων του κλάδου 

ΤΠΕ  

 Επζκταςθ τθσ λειτουργικότθτασ του Portal ςτρατθγικισ ευφυΐασ ςτον κλάδο ΤΠΕ 

που λειτουργεί ο Σφνδεςμοσ Επιχειριςεων Πλθροφορικισ Β. Ελλάδοσ ΣΕΠΒΕ 

 Ζκδοςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα 

 Δθμιουργία διεκνοφσ δικτφου ςυγγραφζων 

 Υποςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του Portal για περίοδο 3 ετϊν 

 Υποςτιριξθ κεματικϊν αφιερωμάτων και focus groups 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 300.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 6. Technopolis e-market place – Virtual exhibition hall 

 Δθμιουργία ψθφιακισ αγοράσ για τισ επιχειριςεισ τθσ Τεχνόπολθσ 

 Σφνδεςθ εικονικισ περιιγθςθσ ςτθν  Τεχνόπολθ, των επιχειριςεων τθσ, και των 

προϊόντων και υπθρεςιϊν που προςφζρουν 

 Virtual ICT business exhibition hall  

 Δθμιουργία διεκνοφσ δικτφου πιςτοποιθμζνων προμθκευτϊν 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 400.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 7. Δίκτυο για ευφυι περιβάλλοντα - Ακαδθμία νζων & Youth portal – Social 

space  

 Δθμιουργία διεκνοφσ δικτφου εργαςτθρίων και επιχειριςεων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο πεδίο του ευφυοφσ περιβάλλοντοσ 

 Διερεφνθςθ του αντικειμζνου του LL Θεςςαλονίκθσ που ςυντονίηει θ Τεχνόπολθ 

Ανάπτυξθ και λειτουργία social media για ευφυι περιβάλλοντα 

 Διερεφνθςθ του αντικειμζνου του LL Θεςςαλονίκθσ που ςυντονίηει θ Τεχνόπολθ 

Δθμιουργία ακαδθμίασ νζων και web 2.0 portal  για τθν εξοικείωςθ των νζων ςε 

κζματα ευφυοφσ περιβάλλοντοσ   

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 200.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 8. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ Ευφυοφσ Θερμοκοιτίδασ για τθ κερμοκοιτίδα τθσ 

Σεχνόπολθσ 

 



232 
 

 Σφςτθμα διαχείριςθσ Θερμοκοιτίδασ 

 Σφςτθμα παρακολοφκθςθσ αγορϊν και τεχνολογιϊν 

 Σφςτθμα υποςτιριξθσ ανάπτυξθσ νζων προϊόντων 

 Σφςτθμα ψθφιακϊν καταςτθμάτων κερμοκοιτίδασ 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 150.000 Ευρϊ 

 

Τποζργο 9. Μελζτθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν του Living Lab Θεςςαλονίκθσ 

 Διερεφνθςθ του αντικειμζνου του LL Θεςςαλονίκθσ που ςυντονίηει θ Τεχνόπολθ 

 Διερεφνθςθ του φορζα διαχείριςθσ και λειτουργίασ του LL 

 Διερεφνθςθ των τομζων τεχνολογίασ και ανάπτυξθσ νζων προϊόντων που μποροφν 

να υποςτθριχκοφν από ςυμμετοχικό ςχεδιαςμό και δοκιμι από τουσ χριςτεσ 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο και ςχζδιο οργάνωςθσ του LL 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 100.000 

 

Τποζργο 10. Μελζτθ για Data Center ςτθν Σεχνόπολθ για όλεσ τισ νθςίδεσ τθσ Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ και ευρφτερα 

 Διερεφνθςθ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν Data Center από φορείσ τθσ Β. Ελλάδοσ 

 Επενδυτικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ Data Center 

 Επιχειρθματικό ςχζδιο και ςχζδιο οργάνωςθσ ενόσ Data Center 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ: 100.000 

 

Σκοπιμότθτα – Αναμενόμενα Αποτελζςματα – Ωφελοφμενοι 

Το όραμα τθσ Τεχνόπολθσ ωσ καταλφτθ εμπορικϊν επενδφςεων ςτο χϊρο τθσ 

Πλθροφορικισ, είναι να κακιερωκεί ςαν Κζντρο Αριςτείασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ και τθσ Ευρϊπθσ γενικότερα και να λειτουργιςει ςαν κζντρο 

εταιριϊν υψθλισ τεχνολογίασ που προςελκφει επενδυτικό ενδιαφζρον και δθμιουργεί νζεσ 

ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ.  

 

Το προτεινόμενο ζργο ςυμβάλλει τα μζγιςτα ς’ αυτι τθν κατεφκυνςθ κακϊσ αφενόσ 

προωκεί τθν τεχνολογικι εξζλιξθ τθσ Τεχνόπολθσ και αφετζρου δθμιουργεί τισ 

καταλλθλότερεσ ςυνκικεσ επιχειρθματικότθτασ εταιρειϊν υψθλισ τεχνολογίασ παρζχοντασ 

όλεσ τισ αναγκαίεσ, για τον τόςο απαιτθτικό κλάδο, υπθρεςίεσ. 

 

Θ υλοποίθςθ του ζργου κα οδθγιςει ςτθν αφξθςθ του ενδιαφζροντοσ των επενδυτϊν και 

ςτθν πλιρθ κάλυψθ των χϊρων τθσ Τεχνόπολθσ. Παράλλθλα, κα οδθγιςει τθ ευρφτερθ 
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περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ ςτθν ανάπτυξθ και τθν μεταμόρφωςθ ςτθν «Ευφυι 

Θεςςαλονίκθ» με πολλαπλαςιαςτικά αποτελζςματα για όλο τον παραγωγικό ιςτό τθσ. 

 

Φάςθ ζργου Ζχει εκπονθκεί προμελζτθ 

 

 

Φορζασ του Ζργου 

 

Φορζασ Υλοποίθςθσ 

Ονομαςία Τεχνόπολθ ςε 

ςυνεργαςία με ΑΠΘ 

Στοιχεία Εκπροςϊπου Φορζα 

Ονοματεπϊνυμο  

Διεφκυνςθ   Θζςθ  

Τθλζφωνο  Τθλζφωνο  

Fax  Fax  

E- mail  E- mail  

Παρατθριςεισ 

 

 

Δείκτεσ τόχων ζργου 

 

Α/Α Περιγραφι Δείκτθ Μονάδα Μζτρθςθσ Τιμι Στόχοσ 

1 Εφαρμογζσ 8 8 

2 Μελζτεσ 2 2 

    

    

    

 

 

Ανάλυςθ Προχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Δαπάνθσ 

 

Α/Α Περιγραφι Κατθγορίασ Προχπολογιςμόσ 

1 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν €2,450,000 

2 Εκπόνθςθ Μελετϊν €200,000 

   

 

 

Χρονοδιάγραμμα Ζργου 
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Α/Α Δραςτθριότθτα Ζτοσ 

2009 2010 2011 20012 2013 2014 2015 

1 Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν 

              

2 Εκπόνθςθ Μελετϊν               

                

 

 

Χωροκζτθςθ Ζργου 

 

Νομόσ Διμοσ Δθμοτικό 

Διαμζριςμα 

Προχπολογιςμόσ 

Θεςςαλονίκθσ Θζρμθσ – Πυλαίασ  €2,650,000 
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9.5.  Σεχνικό Δελτίο Ζργου «Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο Νόθςισ» 

 

Σαυτότθτα του ζργου 

 

Τίτλοσ Ζργου / Ενζργειασ 

 

Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο Νόθςισ 

 

 

Σφντομθ Περιγραφι Φυςικοφ Αντικειμζνου 

Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνικό Μουςείο 

Θεςςαλονίκθσ) αποτελεί ζναν πολιτιςτικό και επιμορφωτικό φορζα μθ κερδοςκοπικοφ 

χαρακτιρα που λειτουργεί από το 1978. Προςφζρει ςτο κοινό το κατάλλθλο περιβάλλον για 

τθ γνωριμία και τθν κατανόθςθ κεμάτων επιςτιμθσ και τεχνολογίασ και παρεμβαίνει ςε 

κζματα τεχνικοφ πολιτιςμοφ. 

Το Κζντρο ςχεδιάςτθκε, με βάςθ τισ διεκνείσ εμπειρίεσ και τθ ςυνεργαςία επίλεκτων 

Ελλινων και ξζνων ειδικϊν, ωσ φορζασ προβολισ τθσ Επιςτθμονικισ και Τεχνολογικισ 

παράδοςθσ, με κφριο ςτόχο τθν "Προςζγγιςθ και Κατανόθςθ τθσ Επιςτιμθσ και Τεχνολογίασ 

από όλουσ" με χαρακτιρα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό. 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι κρίκθκε απαραίτθτθ θ υλοποίθςθ του ζργου «Ψθφιακζσ Υπθρεςίεσ 

ςτο Μουςείο Νόθςισ» 

Το προτεινόμενο ζργο ςκοπό ζχει τθν ενίςχυςθ του Κζντρου Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & του 

Μουςείο Τεχνολογίασ ωσ ευφυοφσ νθςίδασ πολιτιςμοφ. Θ υλοποίθςθ του ζργου 

περιλαμβάνει τθν υλοποίθςθ των εξισ υποζργων: 

 

Τποζργο 1. Δθμιουργία διαδραςτικοφ μουςείου: Interactive Νόθςισ 

Στόχοσ αυτοφ του ζργου είναι θ ανάπτυξθ εφαρμογϊν που κα λειτουργιςουν ςε δφο 

ταυτόχρονα επίπεδα:  

Α. ςτθ διάδραςθ μεταξφ μουςείου και επιςκεπτϊν, με ψθφιακά εργαλεία, εφαρμογζσ και 

υποδομζσ που κα προκαλοφν τθ ςυμμετοχι του κοινοφ και όχι απλά τθ κζαςθ ι 

παρακολοφκθςθ 

Β. ςτθ διάδραςθ μεταξφ του φυςικοφ και ψθφιακοφ χϊρου του μουςείου.  

Σε ςυνδυαςμό με τθν αίκουςα augmented reality που προετοιμάηεται  να λειτουργιςει ςτο 

μουςείο, θ ανάπτυξθ μιασ ςειράσ ψθφιακϊν διαδραςτικϊν εφαρμογϊν που κα ακολουκοφν 

τισ κεματικζσ του μουςείου, κα βοθκιςουν να μετατραπεί θ επίςκεψθ ςτο μουςείο ςε μια 

ςφνκετθ και διευρυμζνθ διαδικαςία που ξεκινάει από το ςπίτι του επιςκζπτθ και 

ςυνεχίηεται και μετά από τθν επίςκεψθ ςε αυτό.  

Οι ψθφιακζσ εφαρμογζσ διαδραςτικισ ςυμμετοχισ κα ακολουκοφν τθ κεματικι του 
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μουςείου, τα κζματα των μόνιμων ςυλλογϊν και αικουςϊν του αλλά κα ανανεϊνονται και 

με βάςθ περιοδικζσ εκκζςεισ ι γεγονότα. Επίςθσ οι εφαρμογζσ κα μποροφν να 

απευκφνονται ςε θλικιακζσ ομάδεσ επιςκεπτϊν ι ςε διάφορεσ ειδικζσ ομάδεσ όπωσ π.χ. 

εκπαιδευτικοφσ που κα μποροφν να τισ ενςωματϊςουν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία (βλ. 

βιβλιογραφία, εφαρμογζσ Tate Modern).  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 80.000 € 

 

Τποζργο 2. Εικονικι περιιγθςθ ςτο μουςείο και ψθφιοποίθςθ εκκεμάτων (Virtual tour) 

Δθμιουργία μιασ πλιρουσ εικονικισ περιιγθςθσ ςτουσ χϊρουσ και τα εκκζματα του 

μουςείου. Θ περιιγθςθ κα ζχει ςτόχο δθμιουργιςει ζνα εικονικό περιβάλλον που κα 

αναπαριςτά και κα δίνει τθν αίςκθςθ του φυςικοφ χϊρου του μουςείου χρθςιμοποιϊντασ 

μια ςειρά εφαρμογζσ και εργαλεία τθσ εικονικισ πραγματικότθτασ. Θ εικονικι περιιγθςθ 

κα αποτελείται από βίντεο ιχου και εικόνασ, διαδραςτικοφσ χάρτεσ, κείμενα και 

πανοραμικζσ κυβικζσ απεικονίςεισ 360ο υψθλισ ευκρίνειασ.  

 

Το ενδιαφζρον αρχιτεκτονικά κτίριο και οι προςεγμζνοι χϊροι του μουςείου, κακϊσ και οι 

ειδικζσ αίκουςεσ που διακζτει ευνοοφν ςτθν ανάπτυξθ ενόσ interface υψθλισ ποιότθτασ 

που κα αποδίδει τθν αίςκθςθ του φυςικοφ χϊρου. Θ αξιοποίθςθ και ςυμμετοχι του 

προςωπικοφ του μουςείου ςε αυτι τθν εικονικι περιιγθςθ μζςω τθσ παρουςίαςισ τουσ ςε 

βίντεο ξενάγθςθσ (βλ. βιβλιογραφία, παράδειγμα Guggenheim Μουςείο, Bilbao) κα 

δθμιουργιςει μια πιο προςωποποιθμζνθ προςζγγιςθ.  

 

Εκτόσ από τισ εγκαταςτάςεισ του μουςείου θ εικονικι περιιγθςθ κα περιλαμβάνει 

ψθφιοποίθςθ και παρουςίαςθ και επιλεγμζνων ςυλλογϊν του μουςείου ι επιμζρουσ 

τμιματά του (π.χ. το μουςείο αυτοκινιτων). Με ανάπτυξθ πρωτότυπων εφαρμογϊν θ 

παρουςίαςθ των ςυλλογϊν με εικόνα, ιχο, και κείμενα κα αποτελεί προετοιμαςία ι 

ςυνζχεια τθσ φυςικισ επίςκεψθσ ςτο μουςείο ι κα μπορεί να τθ ςυνοδεφει εάν θ 

εφαρμογι κα μπορεί να φορτωκεί ςτθν προςωπικι φορθτι ςυςκευι του επιςκζπτθ. Θ 

φφςθ των ςυλλογϊν του μουςείου είναι τζτοια που απαιτεί τθν τριςδιάςτατθ ψθφιοποίθςθ 

των αντικειμζνων, γεγονόσ που κα τθν κάνει πιο ενδιαφζρουςα και εντυπωςιακι.  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 130.000 €  

 Πανοραμικζσ απεικονίςεισ, παραγωγι βίντεο: 50.000 €  

 Ψθφιοποίθςθ ςυλλογϊν και τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και προβολι: 30.000 € 

 Ανάπτυξθ ψθφιακισ πλατφόρμασ εικονικισ περιιγθςθσ: 50.000 € 

 

Τποζργο 3. Ψθφιακό οπτικοακουςτικό υλικό και ψθφιακοί οδθγοί   
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Παραγωγι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ που κα χρθςιμοποιείται ωσ οδθγόσ για τθν περιιγθςθ 

ςτο μουςείο. Το υλικό κα ακολουκεί ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ (βλ. βιβλιογραφία 

παράδειγμα MoMA N.Y) και κα είναι ςτοχευμζνο ανάλογα με τισ ομάδεσ χρθςτϊν  (π.χ. 

θλικιακζσ ομάδεσ). Το υλικό κα μπορεί αναρτθκεί και ςτο δικτυακό τόπο του μουςείου 

ϊςτε να ςυνοδεφει τισ ψθφιακζσ περιθγιςεισ των χρθςτϊν ι κα δίνεται θ δυνατότθτα 

μεταφόρτωςθσ ςτο προςωπικό τουσ υπολογιςτι ι ςε φορθτζσ ςυςκευζσ ϊςτε να 

χρθςιμοποιθκεί ςτθν περιιγθςι τουσ ςτο μουςείο.   

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 50.000 €  (Παραγωγι 5-6 προγραμμάτων αρχικά) 

 

Τποζργο 4. E-science / e-education    

Ανάπτυξθ μιασ πλοφςιασ και πολυεπίπεδθσ εφαρμογισ εκπαίδευςθσ ςτα επιςτθμονικά 

πεδία του μουςείου. Διαδραςτικζσ εφαρμογζσ και μάκθςθ μζςω παιχνιδιοφ. Εφαρμογζσ 

που κα απευκφνονται ςε πολλζσ θλικιακζσ ομάδεσ αλλά και διαφορετικοφσ χριςτεσ 

(παιδιά, μακθτζσ, φοιτθτζσ, εκπαιδευτικοφσ).  

 

Το υλικό κα καταρτιςτεί από διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ που κα αποτελοφνται από προςωπικό 

του μουςείου, ςφμβουλοι ανά επιςτθμονικό πεδίο, εκπαιδευτικοί και μθχανικοί Θ/Υ που κα 

αναπτφξουν τισ εφαρμογζσ.  

 

Ανάπτυξθ βάςθσ δεδομζνων με άρκρα, πατζντεσ και νζεσ τεχνολογίεσ για χριςθ από 

επιςτιμονεσ φοιτθτζσ.  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 90.000 € 

 

Τποζργο 5. Νόθςισ – πολιτιςτικι πφλθ μουςείων Θεςςαλονίκθσ 

Αποτελϊντασ ζνα μουςείο μοναδικό ςτο είδοσ του όχι μόνο για τθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ 

αλλά και για τον βαλκανικό χϊρο, ο δικτυακόσ τόποσ του μουςείο κα μετατραπεί ωσ πφλθ 

πρόςβαςθσ ι επαφισ με άλλα μουςεία τθσ πόλθσ (και πικανά και μουςείων γειτονικϊν 

πόλεων). 

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 20.000 € 

 

Τποζργο 6. Ανάπτυξθ e - marketplace 

Ο δικτυακόσ τόποσ του μουςείου κα φιλοξενεί μια διευρυμζνθ εφαρμογι θλεκτρονικοφ 

εμπορίου. Το e-market place του μουςείου κα περιλαμβάνει:  

- δυνατότθτα κρατιςεων και on-line αγοράσ ειςιτθρίων  

- κρατιςεισ και οργάνωςθσ ομαδικϊν περιθγιςεων  

- on-line shopping από το κατάςτθμα του μουςείου. Δυνατότθτα ομαδοποίθςθσ και 
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προβολισ των αντικειμζνων προσ πϊλθςθ 

- αιτιματα και on-line ενοικίαςθ αικουςϊν για διοργάνωςθ ςυνεδρίων  

- παρουςίαςθ του εςτιατορίου, παρουςίαςθ του μενοφ και δυνατότθτα on-line 

παραγγελιϊν catering για υποςτιριξθ εκδθλϊςεων.  

 Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 30.000 € 

 

Τποζργο 7. Θζματα αςφάλειασ και ελζγχου του μουςείου 

Εγκατάςταςθ ευφυοφσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ ελζγχου και αςφάλειασ μουςείου. Προςταςία 

από κλοπι, βανδαλιςμοφσ ι πυρκαγιά.  

 

Εκτίμθςθ κόςτουσ υποζργου: 300.000 € 

 

 

Σκοπιμότθτα – Αναμενόμενα Αποτελζςματα – Ωφελοφμενοι 

 

Το Κζντρο Διάδοςθσ Επιςτθμϊν & Μουςείο Τεχνολογίασ (πρϊθν Τεχνικό Μουςείο 

Θεςςαλονίκθσ) που αποτελεί ζναν ςθμαντικό πολιτιςτικό και επιμορφωτικό φορζα για τθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ ζχει τθν ανάγκθ τθσ ςυνεχοφσ εξζλιξθσ 

παρακολουκϊντασ τθν πορεία των πιο γνωςτϊν και εξελιγμζνων μουςείων του κόςμου.  

 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι το προτεινόμενο ζργο με τα οκτϊ υποζργα του κα εκςυγχρονίςει και 

κα προωκιςει τθν ποιότθτα των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του μουςείου κακιςτϊντασ το 

ζνα από τα πιο γνωςτά μουςεία ςτθν Ευρϊπθ και ςτον κόςμο γενικότερα.  

 

Κφριοι αποδζκτεσ αυτισ τθσ εξζλιξθσ είναι οι χριςτεσ και θ ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Θεςςαλονίκθσ κακϊσ θ εξζλιξθ του μουςείου κα αποτελζςει ζμμεςθ διαφιμιςθ τθσ 

ευρφτερθσ περιοχισ τθσ Θεςςαλονίκθσ ωσ προσ τον πολιτιςμό αλλά και τθν τεχνολογία. 

 

Φάςθ ζργου Ζχει εκπονθκεί προμελζτθ 

 

 Φορζασ του Ζργου 

 

Φορζασ Υλοποίθςθσ 

Ονομαςία Κζντρο Διάδοςθσ 

Επιςτθμϊν & 

Μουςείο 

Τεχνολογίασ 

Στοιχεία Εκπροςϊπου Φορζα 

Ονοματεπϊνυμο  

Διεφκυνςθ  6ο χλμ. Οδοφ Θζςθ  
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Θεςςαλονίκθσ - 

Θζρμθσ 

Τθλζφωνο 2310 483 000 Τθλζφωνο  

Fax 2310 483 020 Fax  

E- mail info@noesis.edu.gr E- mail  

Παρατθριςεισ 

 

 

 

 

Δείκτεσ τόχων ζργου 

 

Α/Α Περιγραφι Δείκτθ Μονάδα Μζτρθςθσ Τιμι Στόχοσ 

1 Εφαρμογζσ 7 7 

    

    

    

    

 

 

Ανάλυςθ Προχπολογιςμοφ ανά Κατθγορία Δαπάνθσ 

 

Α/Α Περιγραφι Κατθγορίασ Προχπολογιςμόσ 

1 Ανάπτυξθ Εφαρμογϊν 520.000 € 

2 Πανοραμικζσ απεικονίςεισ, 

παραγωγι βίντεο 

 

50.000 €  

 

3 Ψθφιοποίθςθ ςυλλογϊν και 

τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ και 

προβολι 

30.000 € 

 

4 Ανάπτυξθ ψθφιακισ 

πλατφόρμασ εικονικισ 

περιιγθςθσ 

50.000 € 

5 Παραγωγι 

οπτικοακουςτικοφ υλικοφ 

50.000 € 

 

Χρονοδιάγραμμα Ζργου 
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Α/Α Δραςτθριότθτα Ζτοσ 

2009 2010 2011 20012 2013 2014 2015 

1 Ανάπτυξθ 

Εφαρμογϊν 

              

2 Πανοραμικζσ 

απεικονίςεισ, 

παραγωγι βίντεο 

 

              

3 Ψθφιοποίθςθ 

ςυλλογϊν και 

τριςδιάςτατθ 

απεικόνιςθ και 

προβολι 

              

4 Ανάπτυξθ 

ψθφιακισ 

πλατφόρμασ 

εικονικισ 

περιιγθςθσ 

              

5 Παραγωγι 

οπτικοακουςτικοφ 

υλικοφ 

              

 

 

Χωροκζτθςθ Ζργου 

 

Νομόσ Διμοσ Δθμοτικό 

Διαμζριςμα 

Προχπολογιςμόσ 

Θεςςαλονίκθσ Πυλαίασ - Θζρμθσ  700.000 € 
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9.6.  Πλαίςιο χρθματοδότθςθσ: ΕΠΑΕ 2007-13, Jessica, Jeremie, κ.α. 

 

Θ μελζτθ «Σχεδιαςμόσ - Ανάπτυξθ Δράςεων Πιλοτικϊν Καινοτόμων Σχεδίων Ανάπτυξθσ 

Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 και άλλων Χρθματοδοτικϊν Μζςων 

και Προγραμμάτων (Jeremie, Jessica, Εδαφικι Συνεργαςία) - Διερεφνθςθ Πιλοτικισ Διαβοφλευςθσ 

και Εφαρμογισ ςτθν Ευρφτερθ Ηϊνθ Επιρροισ τθσ Μθτροπολιτικισ Θεςςαλονίκθσ» που ςυνοπτικά 

αναφζρεται ωσ «Ευφυισ Θεςςαλονίκθ» αφορά ςτθν εξειδίκευςθ και ςχεδιαςμό ενόσ ΠΚΣΑΕ που κα 

αξιοποιιςει τουσ πόρουσ του ΕΠΑΕ 2007-2013 και άλλων ςυναφϊν χρθματοδοτικϊν  μζςων και 

προγραμμάτων.  

 

Θ μελζτθ κατζλθξε ςε ζναν πρϊτο ςχεδιαςμό ενόσ προτφπου ςχεδίου ευφυοφσ πόλθσ ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι τθσ μθτροπολιτικισ Θεςςαλονίκθσ, μετά από ςφντομθ διαβοφλευςθ και 

καταγραφι ενδιαφζροντοσ επιςτθμονικϊν, παραγωγικϊν, και επαγγελματικϊν κοινωνικϊν εταίρων 

τθσ Θεςςαλονίκθσ (Αυτοδιοίκθςθ, Πανεπιςτιμια, Επιμελθτιρια, Ηϊνθ Καινοτομίασ, φορείσ ΒΕΠΕ, 

ΟΛΘ, κλπ.).  

 

Ο ςχεδιαςμόσ ςυνδφαςε τρεισ ςυνιςτϊςεσ: (1) καλζσ πρακτικζσ διεκνϊσ ςτθν ανάπτυξθ ευφυϊν 

πόλεων, (2) διαβοφλευςθ με φορείσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, και (3) μθχανιςμοφσ και διαδικαςίεσ του 

πλαιςίου χρθματοδότθςθσ. 

 

Στο πλαίςιο αυτό 2 βαςικοί άξονεσ χρθματοδότθςθσ διερευνθκικαν: 

 

Το ΕΠΑΕ και θ κοινοτικι Πρωτοβουλία JESSICA 

 

Το ΕΠΑΕ είναι ςτθν πρϊτθ ομάδα Προγραμμάτων που εγκρίνονται ςτο πλαίςιο του Εκνικοφ 

Στρατθγικοφ Πλαιςίου Αναφοράσ (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013.  

 

Κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ του νζου Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ είναι θ βελτίωςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ και τθσ εξωςτρζφειασ των επιχειριςεων και του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ τθσ 

χϊρασ, με ζμφαςθ ςτθ διάςταςθ τθσ καινοτομικότθτασ.  

 

Ο κεντρικόσ αναπτυξιακόσ ςτόχοσ εξειδικεφεται ςε τρεισ ςτρατθγικοφσ ςτόχουσ: 

 

α) τθν επιτάχυνςθ τθσ μετάβαςθσ ςτθν οικονομία τθσ γνϊςθσ,  

 

β) τθν ανάπτυξθ υγιοφσ, αειφόρου και εξωςτρεφοφσ επιχειρθματικότθτασ και τθ διαςφάλιςθ των 

φυςικϊν, κεςμικϊν και οργανωτικϊν προχποκζςεων που τθν εξυπθρετοφν και  
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γ) τθν ενίςχυςθ τθσ ελκυςτικότθτασ τθσ Ελλάδασ ωσ τόπου ανάπτυξθσ επιχειρθματικισ 

δραςτθριότθτασ, με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον και τθν αειφορία. 

 

Οι δθμόςιοι πόροι του ΕΠΑΕ ανζρχονται ςε 1,721 δις. € (εκ των οποίων 1,291 δις. € είναι θ 

κοινοτικι χρθματοδότθςθ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ και 430 εκατ. € θ 

εκνικι ςυμμετοχι). Αν υπολογιςκοφν και οι εκτιμϊμενοι ιδιωτικοί πόροι, οι οποίοι ανζρχονται ςε 

1,411 δις. €, οι ςυνολικοί πόροι που κινθτοποιεί το ΕΠΑΕ μζςω των παρεμβάςεϊν του ανζρχονται 

ςε 3,132 δις. €.  

 

Στθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ ςτρατθγικισ ςυμβάλλουν, επίςθσ, οι πολφ ςθμαντικζσ -τόςο από 

πλευράσ περιεχομζνου όςο και προχπολογιςμοφ- ςυγχρθματοδοτοφμενεσ παρεμβάςεισ για τθν 

Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα των νζων Περιφερειακϊν Επιχειρθςιακϊν 

Προγραμμάτων (ΠΕΠ).  

 

Ειδικά για τισ 5 Περιφζρειεσ μεταβατικισ ςτιριξθσ (Αττικι, Κεντρικι Μακεδονία, Δυτικι Μακεδονία, 

Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο) προβλζπεται θ υλοποίθςθ αναπτυξιακϊν δράςεων 

«Ανταγωνιςτικότθτασ και Επιχειρθματικότθτασ» ςυνολικοφ φψουσ περίπου 1,498 δις. €, ςτο πλαίςιο 

των οικείων ΠΕΠ. 

 

Στο ςθμείο αυτό αξίηει να τονιςτεί  ότι ζνα πολφ ςθμαντικό ςτοιχείο του ΕΣΠΑ ςε ότι αφορά ςτθ 

ςτιριξθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων είναι θ ανάπτυξθ νζων χρθματοδοτικϊν εργαλείων. Στο 

πλαίςιο τθσ φιλοςοφίασ που προωκεί θ Ε.Ε. θ Ελλάδα ζχει ωσ ςτόχο τθν μετάβαςθ από τισ εφάπαξ 

επιδοτιςεισ, ςτθν παροχι δανειςμοφ με ιδιαίτερα ευνοϊκοφσ όρουσ αλλά και θ ανάγκθ 

προςζλκυςθσ ιδιωτικϊν κεφαλαίων ωσ εχζγγυο βιωςιμότθτασ των αναλαμβανομζνων επενδφςεων.   

 

Το προτεινόμενο χρθματοδοτικό εργαλείο κεωρείται πολφ ςθμαντικό για τθ ςτιριξθ των 

επενδυτικϊν ςχεδίων των μικρομεςαίων επιχειριςεων κακϊσ διακζτει τζςςερα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά: 

 

 Σθν ανακφκλωςθ, 

Δθλαδι τθν χοριγθςθ κεφαλαίων με τθ μορφι επζνδυςθσ τα οποία όταν αυτι θ επζνδυςθ 

ολοκλθρϊςει τον αναμενόμενο (προςδοκόμενο) κφκλο τθσ κα ρευςτοποιείται με ςκοπό τα 

κεφάλαια (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ υπεραξίασ) να χρθματοδοτιςουν νζα ζργα – 

επενδφςεισ. Με τον τρόπο αυτό δίνεται θ δυνατότθτα επαναξιοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων 

πόρων. 

 

 Σθ μόχλευςθ, 

Δθλαδι το ςυνδυαςμό δανείων ι εξωγενϊν κεφαλαίων με ιδιωτικοφσ πόρουσ  
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 Σισ πθγζσ κεφαλαίων ι sources of funding, 

Δθλαδι τθ διάκεςθ πόρων από τα επιχειρθςιακά προγράμματα, εκνικά και περιφερειακά, 

και το ςυνδυαςμό τουσ με πρόςκετθ χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 

Επενδφςεων 

 

 Σθν πρακτικι διαχείριςθσ κεφαλαίων, που προβλζπει μία κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ 

περιςςοτζρων του ενόσ ταμείων. 

 

Στθν κατεφκυνςθ αυτι κινείται και θ κοινοτικι πρωτοβουλία JESSICA 

 

Θ JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas, Κοινι ευρωπαϊκι 

ςτιριξθ για αειφόρεσ επενδφςεισ ςε αςτικζσ περιοχζσ) αποτελεί πρωτοβουλία τθσ Ευρωπαϊκισ 

Επιτροπισ ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και τθν Τράπεηα Ανάπτυξθσ του 

Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ με ςκοπό τθν προϊκθςθ βιϊςιμων επενδφςεων ςε αςτικζσ περιοχζσ.  

 

Οι προςδοκίεσ από τθν πρωτοβουλία αφοροφν τθν προςζλκυςθ ςυμπλθρωματικϊν κεφαλαίων από 

τθν ΕΤΕπ, τθν Τράπεηα Ανάπτυξθσ και άλλεσ Τράπεηεσ, που κα βοθκιςουν ςτθν ανάπτυξθ των 

αςτικϊν περιοχϊν. Αναμζνεται ακόμα να προςελκφςει ιδιωτικό μετοχικό κεφάλαιο κυρίωσ για ζργα 

Συμπράξεων Δθμόςιου Ιδιωτικοφ Τομζα (ΣΔΙΤ) ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. 

 

Τα Συςτιματα Εφαρμογισ τθσ πρωτοβουλίασ JESSICA προβλζπουν τθ δθμιουργία Ταμείων Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ (Urban Development Funds – UDFs) και Ταμείων Συμμετοχϊν (Holding Funds). Οι 

Διαχειριςτικζσ Αρχζσ κάκε χϊρασ κα επιλζξουν εάν κα επενδφςουν απευκείασ ςε Urban 

Development Funds, ι εάν, λόγω διαχειριςτικϊν δυςκολιϊν, κα παρακάμψουν τα Ταμεία Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ και απευκυνκοφν άμεςα ςτα Ταμεία Συμμετοχϊν. 

 

Τα Ταμεία Αςτικισ Ανάπτυξθσ δυνθτικά κα αποτελοφνται (μζτοχοι) από τράπεηεσ, Περιφζρειεσ, 

δθμοτικζσ επιχειριςεισ, και ιδιϊτεσ επενδυτζσ. Θα τα διαχειρίηονται δε, επαγγελματίεσ από τον 

τραπεηικό και ιδιωτικό τομζα οι οποίοι κα πρζπει να ςυνειςφζρουν διαχειριςτικι, τεχνικι και 

χρθματοοικονομικι εξειδίκευςθ και ευελιξία, και μποροφν να λάβουν ποικίλεσ διαχειριςτικζσ 

μορφζσ, ενϊ δεν υφίςταται περιοριςμόσ για το πλικοσ των περιοχϊν ςτισ οποίεσ κα μποροφν να 

επενδφουν.  

 

Τα Ταμεία Συμμετοχϊν είναι Ταμεία που κα χρθματοδοτοφν με τθ ςειρά τουσ τα Urban 

Development Funds. Ωσ τζτοιο κα λειτουργιςει οπωςδιποτε θ ΕΤΕπ. Σφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα, οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ κα ςυνειςφζρουν μζροσ του προχπολογιςμοφ των 

Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων τθσ περιόδου 2007 – 2013 ςτα Ταμεία Αςτικισ Ανάπτυξθσ ι τα 

Ταμεία Συμμετοχϊν.  
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Στθν περίπτωςθ που κα επιλζγει θ προςζγγιςθ μζςω των Ταμείων Αςτικισ Ανάπτυξθσ, θ διαδικαςία 

ζχει ωσ ακολοφκωσ: Θα προθγείται πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ προσ τα Ταμεία Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ Α, από τισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ. Τα Ταμεία κα υποβάλουν προςφορζσ για 

χρθματοδότθςθ ςυγκεκριμζνων ζργων ςε αςτικζσ περιοχζσ και για τα οποία ζργα υπάρχει θ 

υποχρζωςθ να εντάςςονται: 

 

 ςε μια ολοκλθρωμζνθ επιχειρθςιακι λογικι που κα κατατίκεται μαηί με τθν προςφορά με 

τθν μορφι Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου του Ταμείου. (Άρκρο 46 Καν 1083/2006)  

 ςτο πλαίςιο ολοκλθρωμζνων ςχεδίων αςτικισ ανάπτυξθσ. (Άρκρο 78 Καν 1083/2006)  

 

Θ χρθματοδότθςθ κα προζρχεται από ιδίουσ πόρουσ των Ταμείων Αςτικισ Ανάπτυξθσ και δάνεια 

που κα τουσ χορθγοφν τα Ταμεία Συμμετοχϊν, και κα δίδεται με τθν μορφι δανείων, μετοχικοφ 

κεφαλαίου ι εγγυιςεων, όχι όμωσ ωσ επιδότθςθ. Είναι δυνατόν ωςτόςο ζνα ζργο να 

χρθματοδοτθκεί εν μζρει από τα Ταμεία Αςτικισ Ανάπτυξθσ και εν μζρει από απευκείασ 

επιδοτιςεισ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων.  

 

Οι υποβολζσ κα αξιολογοφνται και κα υπογράφεται ςυμφωνία για τθν διάκεςθ πόρων και από τα 

Επιχειρθςιακά Προγράμματα. Οι ςυνειςφορζσ των Επιχειρθςιακϊν Προγραμμάτων κα 

χρθςιμοποιθκοφν για να χρθματοδοτιςουν τα δάνεια που παρζχονται από τα Ταμεία Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ ςτουσ Τελικοφσ Δικαιοφχουσ, υποςτθριηόμενεσ από Σχζδια Εγγυοδοςίασ που κα 

εκδϊςουν τα Ταμεία και οι τράπεηεσ που ςυμμετζχουν ςε αυτά. Κάκε ςυγκεκριμζνο ζργο κα 

υλοποιείται ςτθν ςυνζχεια από επιχειριςεισ του δθμόςιου, κοινοτικοφ ι ιδιωτικοφ τομζα ι από 

μικτά ςχιματα, με χριςθ των ςυνολικϊν κεφαλαίων που κα ζχουν προκφψει. Αρμόδια για τθν 

παρακολοφκθςθ τθσ εξζλιξθσ των ζργων κα είναι τα ίδια τα Ταμεία Αςτικισ Ανάπτυξθσ, τα οποία κα 

αναφζρονται ςτισ Διαχειριςτικζσ Αρχζσ . Εφόςον επιλεχκεί θ χρθματοδότθςθ μζςω των Ταμείων 

Συμμετοχϊν, οι Διαχειριςτικζσ Αρχζσ κα προςφζρουν τθ χρθματοδότθςθ από τα Επιχειρθςιακά 

Προγράμματα ςτο Ταμείο Συμμετοχϊν, το οποίο κα αναλάβει τισ υποχρεϊςεισ των Ταμείων Αςτικισ 

Ανάπτυξθσ, υπό τουσ όρουσ που κα προβλζπονται ςτθν χρθματοδοτικι ςυμφωνία μεταξφ 

Διαχειριςτικισ Αρχισ και Ταμείου. 

 

Μια ςφντομθ αναςκόπθςθ των ςτόχων αλλά και των ωφελουμζνων των δφο πικανϊν τρόπων 

χρθματοδότθςθσ τεκμθριϊνει απόλυτα τθν δυνατότθτα χρθματοδότθςθσ του Π.Κ.Σ.Α. Ε.  Ευφυοφσ 

Θεςςαλονίκθσ τόςο από το ΕΠΑΕ όςο και τθν πρωτοβουλία  JESSICA  όπωσ και από ζναν πικανό 

ςυνδυαςμό των δφο. 
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9.7.  υγκεντρωτικόσ Πίνακασ Προτεινόμενων Ζργων ΠΚΑΕ ‘Ευφυισ Θεςςαλονίκθ’ 

 

Σίτλοσ Ζργου: Ευρυηωνικά δίκτυα ςε όλεσ τισ νθςίδεσ του Π.Κ..Α τθσ Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ 

Υποζργο 1. Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Λιμάνι Κόςτοσ: 

€1,000,000 

Υποζργο 2. Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Τεχνόπολθ Κόςτοσ: 

€900,000 

Υποζργο 3. Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα ΝΟΘΣΙΣ Κόςτοσ: 

€300,000 

Υποζργο 4. Ευρυηωνικι Υποδομι ςτθ Νθςίδα Α.Π.Θ. Κόςτοσ: 

€600,000 

Συνολικό κόςτοσ Ζργου: €2,800,000 

 

Σίτλοσ Ζργου: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Λιμάνι Θεςςαλονίκθσ 

Υποζργο 1. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ προσ τισ επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτουσ τερματικοφσ ςτακμοφσ φορτοεκφόρτωςθσ εμπορευματοκιβωτίων και 

ςυμβατικοφ φορτίου 

Κόςτοσ: 

€200.000 

Υποζργο 2. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ επιβάτεσ που διακινοφνται από τον 

επιβατικό ςτακμό "Μακεδονία 

Κόςτοσ: 

€200.000 

Υποζργο 3. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για τθν αςφάλεια του λιμανιοφ 

 

Κόςτοσ: 

€500,000 

Υποζργο 4. Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ για τθν προβολι πολιτιςτικϊν δραςτθριοτιτων Κόςτοσ: 

€200,000 

Συνολικό κόςτοσ Ζργου: €1,100,000 

 

 

Σίτλοσ Ζργου: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Campus του Α.Π.Θ. 

1. Σφςτθμα υποςτιριξθσ υπθρεςιϊν μζςω ςυςκευϊν GSM Κόςτοσ: 

50.000 

2. Σφνδεςθ του ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ςτο διαδίκτυο Κόςτοσ: 

50.000 

3. Προμικεια και εγκατάςταςθ servers παροχισ περιεχομζνου Κόςτοσ: 

150.000 

4. Προςαρμογζσ χϊρων εγκατάςταςθσ υπθρεςιϊν ζργου Κόςτοσ: 

100.000 

5. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ τθσ εκπαίδευςθσ Κόςτοσ: 

200.000 

6. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ τθσ ζρευνασ Κόςτοσ: 
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200.000 

7. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ του Πανεπιςτθμιακοφ campus Κόςτοσ: 

100.000 

8. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν διαχείριςθσ κινδφνων Κόςτοσ: 

150.000 

9. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ Κόςτοσ: 

150.000 

10. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν ψθφιακισ περιιγθςθσ Κόςτοσ: 

100.000 

11. Ανάπτυξθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν διαςφνδεςθσ με τισ επιχειριςεισ Κόςτοσ: 

200.000 

12. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν παρακολοφκθςθσ ςυνεδριάςεων on-line Κόςτοσ: 

100.000 

13. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ virtual conference Κόςτοσ: 

50.000 

14. Ανάπτυξθ εφαρμογϊν υποςτιριξθσ info days Κόςτοσ: 

100.000 

15. Ανάπτυξθ on-line εφαρμογϊν υποςτιριξθσ φοιτθτικϊν δραςτθριοτιτων Κόςτοσ: 

200.000 

16. Υλοποίθςθ πιλοτικισ φάςθσ λειτουργίασ του ζργου Κόςτοσ: 

200.000 

17. Προβολι ζργου, προςφερομζνων υπθρεςιϊν, εκπαίδευςθ, εκδθλϊςεισ Κόςτοσ: 

150.000 

18. Διαχείριςθ υλοποίθςθσ ζργου Κόςτοσ: 

250.000 

Σφνολο: 2.500.000 

 

 

Σίτλοσ Ζργου: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτθν Σεχνόπολθ Θεςςαλονίκθσ 

Υποζργο 1. Προςζλκυςθ επενδυτϊν:  Virtual tour και προςφορά χϊρων για 

εγκατάςταςθ και ενοικίαςθ 

Κόςτοσ: 

€300.000 

Υποζργο 2. Αςφάλεια και πρόςβαςθ campus τθσ Τεχνόπολθσ 

 

Κόςτοσ: 

€300.000 

Υποζργο 3. Ευφυι ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ και ςυντιρθςθσ δικτφων και 

υποδομϊν   

Κόςτοσ: 

€300,000 

Υποζργο 4. Εργαςτιριο Demo προϊόντων και υπθρεςιϊν  - Εργαςτιριο  3Δ 

Conferencing - Εργαςτιριο πολυμζςων 

Κόςτοσ: 

€500,000 

Υποζργο 5. Portal επιχειρθματικισ ευφυΐασ Κόςτοσ: 
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€300,000 

Υποζργο 6. Technopolis e-market place – Virtual exhibition hall 

 

Κόςτοσ: 

€400,000 

Υποζργο 7. Δίκτυο για ευφυι περιβάλλοντα - Ακαδθμία νζων & Youth portal – 

Social space  

Κόςτοσ: 

€200,000 

Υποζργο 8. Ανάπτυξθ ςυςτιματοσ Ευφυοφσ Θερμοκοιτίδασ για τθ κερμοκοιτίδα 

τθσ Τεχνόπολθσ 

Κόςτοσ: 

€150,000 

Υποζργο 9. Μελζτθ διαδραςτικϊν εφαρμογϊν του Living Lab Θεςςαλονίκθσ 

 

Κόςτοσ: 

€100,000 

Υποζργο 10. Μελζτθ για Data Center ςτθν Τεχνόπολθ για όλεσ τισ νθςίδεσ τθσ 

Ευφυοφσ Θεςςαλονίκθσ και ευρφτερα 

Κόςτοσ: 

€100,000 

Συνολικό κόςτοσ Ζργου: €2,650,000 

 

Σίτλοσ Ζργου: Ψθφιακζσ υπθρεςίεσ ςτο Μουςείο Νόθςισ 

Υποζργο 1. Δθμιουργία διαδραςτικοφ μουςείου: Interactive Νόθςισ Κόςτοσ:  

€80.000 

Υποζργο 2. Εικονικι περιιγθςθ ςτο μουςείο και ψθφιοποίθςθ εκκεμάτων 

(Virtual tour) 

Κόςτοσ: 

€130.000 

Υποζργο 3. Ψθφιακό οπτικοακουςτικό υλικό και ψθφιακοί οδθγοί  Κόςτοσ: 

 €50,000 

Υποζργο 4. E-science / e-education    

 

Κόςτοσ:  

€90,000 

Υποζργο 5. Νόθςισ – πολιτιςτικι πφλθ μουςείων Θεςςαλονίκθσ 

 

Κόςτοσ:  

€20,000 

Υποζργο 6. Ανάπτυξθ e – marketplace 

 

Κόςτοσ:  

€30,000 

Υποζργο 7. Θζματα αςφάλειασ και ελζγχου του μουςείου 

 

Κόςτοσ: 

€300,000 

Συνολικό κόςτοσ Ζργου: €700,000 

 

 

υνολικό κόςτοσ ΠΚΑΕ: €9,750,000 
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