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Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) είναι ένα από τα 

5 Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

Το Ινστιτούτο αποτελείται από 4+1 τομείς

Εργονομία-

Τεχνολογίες 

Οχημάτων

Υποδομές-

Κινητικότητα-

Εμπορευματικές 

Μεταφορές και Δίκτυα

Οικονομικά Θέματα-

Μη επίγεια Μέσα

Μεταφορές & 

Τουρισμός

Οριζόντιες δράσεις

I. Αναγνωρισμένος φορέας έρευνας των μεταφορών σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

II. Έντονη συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

III. Το μεγαλύτερο του είδους του στα Βαλκάνια με 85 άτομα προσωπικό, περί τα 40 ενεργά προγράμματα κάθε

χρόνο, και σύγχρονο ερευνητικό εξοπλισμό.

Νο 1 στην λίστα 
ερευνητικών οργανισμών 

όσον αφορά τη 
χρηματοδότηση της ΕΕ στην 

Ελλάδα

No 17 στην EU



Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

HIT: imet.gr

Lab: smartmlab.imet.gr/

Dashboard: thessmd.imet.gr/

Open data portal: opendata.imet.gr/
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Smart Mobility 
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Συμμετοχή σε οργανισμούς και δίκτυα



Logistics 4.0 - ολοκληρωμένη  διαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας στο πλαίσιο :

1. της βιομηχανίας 4.0, 

2. του Διαδικτύου των πραγμάτων, 

3. των κυβερνο-φυσικών συστημάτων, 

4. των αναδυόμενων τεχνολογιών, και 

5. των (ημι-) αυτόνομων  αποφάσεων  που 
επιτρέπει η Τεχνητή Νοημοσύνη .

Mobility 4.0 – παροχή εξατομικευμένων, 
υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στην ζήτηση 
στο πλαίσιο:

1. των ημι-αυτόνομων οχημάτων, 

2. της πολυτροπικότητας, 

3. της ψηφιοποίησης των συστημάτων μεταφορών, 

4. της διασύνδεσης των συστημάτων

Η εποχή των Logistics 4.0 και Mobility 4.0
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Προκλήσεις μετάβασης στα Logistics 4.0 και Mobility 4.0

1. Τεχνολογίες, διασύνδεση, και νέες υπηρεσίες

• On-demand και responsive υπηρεσίες

• Πλατφόρμες σύζευξης προσφοράς-ζήτησης

• Ανταλλαγή πληροφορίας και αλληλεπίδραση ανάμεσα στην υποδομή, 
στο μέσο, στον χρήστη και στο περιβάλλον

• Drones, αυτόνομα οχήματα, τεχνολογίες blockchain και ρομποτικές 
εφαρμογές
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Συνδεσιμότητα και συλλογή  δεδομένων

(Big data, IoT, Cloud technologies)

2. Ψηφιοποίηση, ευφυΐα για βελτιστοποίηση – διαλειτουργικές λύσεις

Analytics and intelligence

Virtual and augmented reality

Προκλήσεις μετάβασης στα Logistics 4.0 και Mobility 4.0
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3. Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας - Επιχειρηματική συνεργασία –
Συνεργατικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες

➢ Συνέργειες επιχειρήσεων επιβατικών και εμπορευματικών μεταφορών

➢ Συνεργατική αξιοποίηση πόρων και συν-εγκατάσταση

➢ Δημιουργία οικονομιών κλίμακας

➢ Νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Information 
services

Προσφορά ως υπηρεσία της προστιθέμενης 

αξίας από την ανάλυση δεδομένων και 

δημιουργία νέων υπηρεσιών υποστήριξης της 

λήψης αποφάσεων

Μοντέλα πληρωμής βάσει  χρήσης/ 

συνδρομής για υπηρεσίες αλυσίδας 

εφοδιασμού και κινητικότητας

As-a-service business models 

(Logistics as a Service, 

Mobility as a Service

Προκλήσεις μετάβασης στα Logistics 4.0 και Mobility 4.0
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4. Ενίσχυση ανθρώπινου κεφαλαίου – νέες ικανότητες- κοινή γνώση 

✓ Όλοι οι επιστήμονες του κλάδου των μεταφορών απαιτείται να αναβαθμίσουν τις 
δεξιότητες τους καθώς νέες τεχνολογίες ενσωματώνονται στις μεταφορές και την 
κινητικότητα

✓ Τα μηχανήματα στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα χρειαστούν χειριστές που 
μπορούν γρήγορα να αξιολογήσουν και να ενεργήσουν με δεδομένα που λαμβάνονται από 
διάφορες πηγές όπως αισθητήρες κτλ.

✓ Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσθέσουν δεξιότητες διαχείρισης διαδικασιών υψηλότερου 
επιπέδου όπως διαχείριση της αλλαγής, ενσωμάτωση καινοτομικών προσεγγίσεων κτλ.

Προκλήσεις μετάβασης στα Logistics 4.0 και Mobility 4.0
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ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 
και 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧ 9
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https://smartmlab.imet.gr/

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

Mobility Living Labs: From data to knowledge for the future

https://smartmlab.imet.gr/
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Mobility Living Lab: From data to knowledge for the future

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

Συνδυάζονται δεδομένα από πολλαπλές πηγές για 
την κατανόηση των συσχετίσεων και εξαρτήσεων 
μεταξύ τους και αναλύονται και αξιοποιούνται για 
την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών 
στην αστική κινητικότητα, καθώς και υποστήριξη 
των υπευθύνων λήψης αποφάσεων

Bluetooth
Detectors

Loops and 
Cameras

Floating Car & 
Freight Data

Smart 
Traffic
Lights

Floating 
Train 
Data

Bikes FB data
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Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

Bike-Sharing system

Electric vehicles 
routing

Charging 
stations 
positioning

Mobility Living Lab: From data to knowledge for the future / Applications
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Διασύνδεση με το

• Διασύνδεση ψηφιακών υπηρεσιών 
με το δίκτυο FENIX

• Παροχή δυνατότητας διασύνδεσης 
και διαλειτουργικότητας των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών των 
ελληνικών εταιρειών T&L στο 
πανευρωπαϊκό δίκτυο FENIX 

Σημαντικό για την ενίσχυση 
των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων του κλάδου

Connector 
as a Service

• FENIX Network – Η 1η Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική αποκεντρωμένης ανταλλαγής δεδομένων στον τομέα μεταφορών 
και logistics σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ για ψηφιοποιημένα logistics (DTLF) 

• 1η Εφαρμογή στην Ελλάδα : Επιτυγχάνεται διαδύνδεση και διαλειτουργικότητα με το ενιαίο δίκτυο μέσω του FENIX 
Connector (Identity management, brokering, data exchange)

https://fenix-network.eu/ https://www.dtlf.eu

Federation of Transport & Logistics platforms

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

https://www.dtlf.eu/
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• Τομεακή παρακολούθηση δεικτών για την υποστήριξη λήψης 
αποφάσεων στις ελληνικές μεταφορές και logistics (Τ&L)

• Παρακολούθηση και καταγραφή τιμών (π.χ. κόστη, χρόνοι, 
ποιοτητηα υπηρεσιών κ.α.) μέσω KPIs για ανάπτυξη δεικτών 
benchmarking του ελληνικού διαδρόμου - αύξηση 
ανταγωνιστικότητας διαδρόμου

http://tlobservatory.imet.gr/
en/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΑ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 
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DIGITAL TWINS : Περιβάλλοντα προσομοίωσης για την υποστήριξη της ένταξης των τεχνολογικών 

(και όχι μόνον) λύσεων

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

MutiDEPART αναπτύσσει ένα εργαλείο σχεδιασμού που
απευθύνεται στους Φορείς Δημοσίων Μεταφορών (PTA) και
διευκολύνει την εναρμόνιση και την επεκτασιμότητα των
υπηρεσιών DRT σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις.

Level 2 graphs

Level 1 graphs

DRT stops in the examined DRT service area in the city of Thessaloniki

Level 3:simulation of the DRT service 



7ο Συνέδριο ITS HELLAS, 8-9 Δεκεμβρίου 2021 13/12/2021 16

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

Προσομοίωση συμβάντων για παραδόσεις τελευταίου μιλίου (last mile logistics)

✓ Η προσομοίωση δημιουργήθηκε με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού
✓ Python modules ενσωματώνονται στην προσομοίωση για την εκπαίδευση, την επικύρωση, τον συντονισμό 

και τη δοκιμή έξυπνων αλγορίθμων δρομολόγησης
✓ Διαχείριση στόλου ηλεκτρικών και αρθρωτών οχημάτων
✓ Προγραμματισμός σταθμών φόρτισης  
✓ Προβλήματα δρομολόγησης οχημάτων που περιλαμβάνονται:

• Περιορισμοί στην χωρητικότητα
• Ενέργειες παραλαβής και παράδοσης
• Κατάσταση χρέωσης (SoC)
• Χρονοδιάγραμμα φόρτισης
• Penalties κατανάλωσης
• Στοχαστικά χαρακτηριστικά: Χώρος στάθμευσης, συμφόρηση, συντήρηση, μηχανικές βλάβες, 

καιρικές συνθήκες
✓ Εκπαίδευση AI agents για Δυναμική Δρομολόγηση Οχημάτων
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Κέντρο Ικανοτήτων Industry 4.0 & Logistics 4.0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΓΕΤ & 
ΕΤΑΙΡΟΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

• ΕΚΕΤΑ

• 22 Ελληνικές επιχειρήσεις
(Antisel AE, Thess INTEC AE, Space
Hellas AE, Dotsoft AE, Telenavis AE, 
BrainBox AE κ.α.) 

Στόχοι του Κέντρου Ικανοτήτων:

• Δημιουργία πρότυπου χώρου επίδειξης νέων τεχνολογιών και καινοτόμων 
λύσεων για την ψηφιακή μετάβαση του τομέα των Logistics

• Πρακτική εκπαίδευση των επιχειρήσεων του κλάδου για την απόκτηση 
νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τους

• Προώθηση της καινοτομίας και ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογικών 
λύσεων στην εγχώρια επιχειρηματικότητα μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών 
και ανάπτυξης νέων συνεργειών

Contact us: mstefanidou@certh.gr

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

Δημιουργία Κέντρων Ικανοτήτων  
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ΕΙΤ Urban Mobility Regional Innovation HUB Greece

2) Mentoring of enterprises and start-ups within the Jumpstarter program

1) Training events for enterprises

3) Informative event about EIT UM MSc and Phd Programs

5) Organization of a Datathon in the city of Thessaloniki

6) Signing MoU with all other RIS Hubs from the different sectors of EIT

4) Educational event for enterprises and citizens

https://www.eiturbanmobility.eu/about-us/

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη 

Συμμετοχή σε δίκτυα και σε σχήματα Innovation 

https://www.eiturbanmobility.eu/about-us/
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Συνεργατικοί σχηματισμοί καινοτομίας & Συνεργασίες μεγάλων και μικρών εταιρειών   

•Ανάπτυξη καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης της εμπειρίας του φορέα αρωγού 
(ΙΜΕΤ) και των μελών 

•Διασύνδεση με σχετικές πρωτοβουλίες του τομέα της κινητικότητας και άλλους 
διεθνείς οργανισμούς των μεταφορών

•Υποστήριξη στην αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών  

•Προώθηση νέων πολιτικών στον τομέα της κινητικότητας και των logistics

•Διαφημιστική προώθηση των μελών

•Υποστήριξη στην διαμόρφωση συνεργατικών σχημάτων 

ΜΕΛΗ

Contact us: https://mlcluster.imet.gr/el/home/

mstefanidou@certh.gr

Mobilog το 1ο cluster του τομέα έξυπνης κινητικότητας και logistics για τον σχεδιασμό, 
την διοργάνωση και την παροχής υπηρεσιών και δράσεων προς επιχειρήσεις για την 
περαιτέρω ανάπτυξη τους και την διαμόρφωση τους σε συνεργατικά σχήματα που θα 
δημιουργήσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες

Τρόποι οικοσυστηματικής προσέγγισης για την υποστήριξη της μετάβασης 

https://mlcluster.imet.gr/el/home/


Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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