
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITS 
 

 

ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΖΝ IKANΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟ-

ΜΔΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
 

Δγρεηξίδην εξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα 
 

1 
ΔΝΟΣΗΣΑ  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Απηό ην πιηθό είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ WP5 ηνπ έξγνπ SUITS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUITS  
Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Ηθαλόηεηαο 
Πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο 
 
πλεδξία θαισζνξίζκαηνο 
   

 

 1  Δηζαγσγή 

 2  Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ (ΑΣΜ) 

 3  Αμία γηα ηηο Μ-Μ πφιεηο  

 4  Δπηηπρεκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ή Βέιηηζηεο πξαθηηθέο πφιεσλ SUITS 

ζε ηέηνηα ζέκαηα 

 5  Καηλνηφκα ρξεκαηνδφηεζε, πξνκήζεηεο, ζχκπξαμε 

  6  Γηαδηθαζίεο θαη πηπρέο ηεο εθαξκνγήο  

 7  Γηαζέζηκα εξγαιεία θαη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 
 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1  Δηζαγσγή 

ΟΡΟΛΟΓΗΑ 

Οη αθόινπζνη όξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εθηελώο ζε όιε ηε 
δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο: 

SUITS (ΤΑΟΜ): Τπνζηήξημε Αζηηθψλ Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ 

Μεηαθνξάο: Μεηαβηβάζηκα εξγαιεία γηα ηηο Αξρέο 

CBP (ΠΑΗ): SUITS Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Ιθαλφηεηαο  

SUMP (ΒΑΚ): ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο  Κηλεηηθφηεηαο 

LAs (ΟΣΑ ή ΣΑ): Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ή Σνπηθέο Αξρέο 

S-M (Μ-Μ) πόιεηο: Μηθξνχ-Μεζαίνπ κεγέζνπο πφιεηο, δει. πφιεηο κε 

πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 50.000 θαη 250.000 θαηνίθσλ ζην αζηηθφ 

θέληξν ηνπο  

ETT (ΑΣΜ): Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ 

 
Πεξηζζόηεξνη όξνη… 

CSO (ΟΑΚ): Οξγάλσζε Αζηηθήο Κνηλσλίαο | NGO (ΜΚΟ): Με-θπβεξλεηηθή νξγάλσζε 

V2I (ΟζΤ): Όρεκα ζε Τπνδνκή | V2V (ΟζΟ): Όρεκα ζε Όρεκα| GHG (ΑΘ): Αέξηα Θεξκνθεπίνπ 

PVD (ΓΟΑ): Γεδνκέλα Ορήκαηνο κε Αληρλεπηή | RSU (ΠOΜ): Πιεπξηθή Οδηθή Μνλάδα | EV (ΖΟ): 

Ηιεθηξηθά Ορήκαηα 

IT (ΣΠ): Σερλνινγίεο Πιεξνθνξηψλ | ΗTS (ΔΜ): Eπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ 

VRU (ΔΟΥ): Δπάισηνο Οδηθφο Υξήζηεο 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
SUITS (ΤΑΟΜ) Τπνζηήξημε Αζηηθώλ 
Οινθιεξσκέλσλ Μεηαθνξηθώλ πζηεκάησλ:  
Μεηαβηβάζηκα εξγαιεία γηα ηηο Αξρέο  

 
Υξεκαηνδνηείηαη βάζεη: H2020-EU.3.4. - ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΠΡΟΚΛΗΔΙ - Έμππλεο, 

πξάζηλεο θαη νινθιεξσκέλεο κεηαθνξέο  

Θέκα: MG-5.4-2015 - Δλίζρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ 

αξρψλ 

Πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο: RIA (ΓΔΚ) - Γξάζε Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο  

πληνληζηήο : Παλεπηζηήκην ηνπ Coventry 

πλνιηθό θόζηνο: πεξίπνπ 4 εθαη. Δπξψ  

Γηάξθεηα: 4 έηε (Απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2016 έσο ηελ 30ή Ννεκβξίνπ 2020) 

22 πλεξγάηεο (βιέπε ράξηε) 

Ηζηνζειίδα Έξγνπ: http://www.suits-project.eu/ 

 
 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

ΖΒ: Παλεπηζηήκην ηνπ Coventry 

 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΖΒ: Arcadis, Μεηαθνξέο γηα ηα Γπηηθά Μίληιαληο  

Ηηαιία: Πνιπηερλείν ηνπ Σνξίλν, RSM, Eurokleis, Πφιε ηνπ Σνξίλν 

Ηξιαλδία: Interactions 

Διιάδα: Lever, Sboing, Makios, Γήκνο Καιακαξηάο 

Ηζπαλία: ITENE, INNDea 

Ρνπκαλία: Integral Consulting, Γήκνο Alba Julia 

Πνξηνγαιία: VTM 

Οπγγαξία: Logdrill 

Γεξκαλία: Ιλζηηηνχην ηνπ Wuppertal, Σερληθφ Παλεπηζηήκην Ilmenau 

Ληζνπαλία: Smart Continent 

Βέιγην: SIGNOSIS 
 

http://www.suits-project.eu/


 

 

 
 
 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ  

 

 

 
Πιαίζην Μαζήκαηνο: ΄Δξγν ΤΑΟΜ (SUITS)   
Κχξηνη ζηφρνη ηεο Αλάπηπμεο Ιθαλφηεηαο SUITS

 
Γεληθόο ζηόρνο: Να απμεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ ηνπηθψλ αξρψλ ησλ Μ-Μ πφιεσλ 

λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ βηψζηκεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο, 

νινθιεξσκέλεο θαη πξνζβάζηκεο ζηξαηεγηθέο κεηαθνξψλ, πνιηηηθέο, ηερλνινγίεο, 

πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, εξγαιεία, κέηξα θαη επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ πνπ λα 

αλαγλσξίδνπλ ηηο ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο απφ άθξν ζε άθξν φισλ ησλ ρξεζηψλ 

θαη ησλ εκπνξεπκάησλ. 

 

 
Τπνζηήξημε Μηθξψλ Μεζαίσλ Σνπηθψλ Αξρψλ ζηελ αλάπηπμε ΒΑΚ (SUΜPs) 
σο εμήο: 

• Μεηαηξνπή ηνπο ζε νξγαληζκνύο κάζεζεο. 

• Να θαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο  κεηαθνξψλ αλζεθηηθέο θαη αληαπνθξηλόκελεο 

ζηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη αιιαγέο. 

 

 
Χωξίο ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήηωλ θαη ηε κεηαηξνπή ηωλ ππεξεζηώλ κεηαθνξώλ ζε 

εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό δελ ζα παξάζρεη ηελ αλαγθαία 

βαζκηαία αιιαγή γηα ηελ παξνρή θαηλνηόκωλ κέηξωλ ζηηο κεηαθνξέο.  

 
 

Αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ SUITS  
 

Μεηαζρεκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ ζρεδηαζκνχ κεηαθνξψλ ζηηο πφιεηο Μηθξνχ 

Μεζαίνπ κεγέζνπο ζε παξάγνληεο αιιαγήο. Μέζσ ηεο αλάπηπμεο: 

• Δλφο επηθπξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δεκηνπξγίαο ηθαλνηήησλ γηα ηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 

• Οηθνλνκηθψλ εθπαηδεπηηθώλ απνθηεκάησλ (ελφηεηεο, πιηθφ ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο, δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα θαη εξγαζηήξηα), κε βάζε ηηο δεισκέλεο 
αλάγθεο. 

• Βνεζεηηθά εξγαιεία ζηήξημεο απνθάζεσλ ζε: 

- πξνκήζεηεο, 
- θαηλνηφκν ρξεκαηνδφηεζε, 
- δέζκεπζε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εηαίξσλ, 
- ρεηξηζκφ αλνηθηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη θπζηθή ζπλέρεηα δεδνκέλσλ. 

• Καιύηεξε ελζσκάησζε/ρξήζε ησλ δεδνκέλσλ θνξηίσλ θαη επηβαηώλ. 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 

 
Πιαίζην Μαζεκάησλ: Έξγν SUITS  

Δλφηεηεο 
 

“Η νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα πινπνηήζνπλ ηηο αλαδπφκελεο 

ηερλνινγίεο κεηαθνξψλ" (ITS, Ηιεθηξηθή θηλεηηθφηεηα, CAV θ.ιπ.) 

 
“Η νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα εηζάγνπλ θαηλνηφκα ζπζηήκαηα 

κεηαθνξψλ" (MaaS, Uber, Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια θ.ιπ.) 

 
“Η νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα πινπνηήζνπλ κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πξνζηαζίαο ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ γηα φινπο/εππαζείο ρξήζηεο” 

(επηβαηηθψλ θαη εκπνξεπκαηηθψλ νρεκάησλ θ.ιπ.) 

 
“Η νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα πινπνηήζνπλ κέηξα γηα ηηο αζηηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο” (SULPs, Δπηβαηεγά, δίθπθια κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ θ.ιπ.) 

 
 

“Δξγαιεία ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ γηα νινθιεξσκέλα κέηξα” 

 

 
“Καηλνηφκα κνληέια ρξεκαηνδφηεζεο, πξνκεζεηψλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο” 

 
 

 

 
 

Δλόηεηεο 1/3/4  
 
 

Δλόηεηα 2  
 
 
 

Δλόηεηεο 5/6 

Παξαδίδνληαη 
σο καζήκαηα ζηελ ηάμε 
 
Παξαδίδνληαη σο καζήκαηα ζηελ 

ηάμε θαη κε δηαδηθηπαθά 

ζεκηλάξηα/ηειεθπαίδεπζε 

 

Παξαδίδνληαη σο καζήκαηα 
ηειεθπαίδεπζεο θαη κε 
δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα 
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Δλόηεηα 2 

Δλόηεηα 1 

Δλόηεηα 3 

Δλόηεηα 4 

Δλόηεηα 5 

Δλόηεηα 6 



 

 

 

 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ  
 

 
ηόρνο ηεο Δλόηεηαο 

 
Γεληθόο ζηόρνο ηεο ελόηεηαο: Να απμήζεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ Μ-Μ πφιεσλ, λα  

εθαξκφζεη θαη λα παξαθνινπζεί ηηο Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ (ΑΣΜ) 

ζε φιε ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

κέηξσλ.  

 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΥΔΗ ΚΟΠΟ ΝΑ: 

• Απμήζεη ηελ θαηαλόεζε ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ ΑΣΜ ζηηο πφιεηο καο, ηηο 

επηπηψζεηο/θφζηνο έιιεηςεο θαλνληζκψλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, ηελ νηθνλνκία 

ηεο πφιεο θαη ζρεηηθά κε ηελ ηδέα θαη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε ΑΣΜ 

ελψ ζπγρξφλσο λα είλαη θάπνηνο ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ή λα αλαθαιχπηεη ηηο 

αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ.  

• Γεκηνπξγήζεη ζπγθεθξηκέλεο δεμηόηεηεο ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ησλ κέηξσλ. 

 - Πείζνληαο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ππεξβαίλνληαο νηθνλνκηθά, 

λνκηθά, δηνηθεηηθά θαη ηερληθά εκπφδηα  λνκηθά, δηνηθεηηθά θαη ηερληθά εκπφδηα. 

 

ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ, ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΔΥΔΗ ΥΔΓΗΑΣΔΗ ΓΗΑ ΝΑ: 

• Δληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ ΟΣΑ. 

• Να πξνσζήζεη ηνπηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζηηο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

κεηαθνξψλ. 

Να πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά εξγαιεία θαη θαζνδήγεζε γηα ηελ 

θαιχηεξε εθαξκνγή απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ. 

 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 
Οη ζπκβαηηθέο ηερλνινγέο κεηαθνξψλ ζηηο πφιεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 
 έρνπλ αληίθηππν: 

• ζην πεξηβάιινλ (ζφξπβνο, πνηφηεηα αέξα,                                                                                                                         

πνηφηεηα φξαζεο) 

• ζηηο νδηθέο ξνέο- επίπεδα ζπκθόξεζεο 

• ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ 

• ζηελ αζθάιεηα 
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Υακειφηεξε ηθαλφηεηα 
ησλ ΟΣΑ 



 

 

 

 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ  

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ: 

Η νδηθή θπθινθνξία είλαη ππεχζπλε γηα ην κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο απφ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (71% ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ CO2 

ζηηο κεηαθνξέο). [1] 

 

ΒΑΗΚΔ ΚΔΦΔΗ: 

Έλα επξχ θάζκα Αλαδπόκελσλ Σερλνινγηώλ απμάλεηαη ζήκεξα ζηελ αζηηθή 

θηλεηηθφηεηα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηθεληξσζεί ζηελ πξαγκαηηθή αλάγθε θάζε 

πφιεο λα ρξεκαηνδνηήζεη θαη λα εηζαγάγεη ηα θαηαιιειφηεξα εξγαιεία γηα ηελ 

αχμεζε ηεο αζηηθήο βησζηκφηεηαο. 

 
 
 

Εεκηά βηόηνπσλ 

 

Αηκνζθαξηθή Ρύπαλζε 

 

Κιίκα 

 

Θόξπβνο 

 

Well-to-Tank 

 

Αηπρήκαηα 

 
πλνιηθό εμσηεξηθό θόζηνο αλά ηξόπν κεηαθνξάο γηα ηελ ΔΔ28 ην 2016 [3] 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
 

• ≈ 59% (€ 425 δηο εθηίκεζε) ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ 

ιφγσ ηεο ρξήζεο Απη/ηνπ, Λεσθνξείνπ θαη Μνηνζπθιέηαο (ΔΔ 28 ην 2016) [2] 

• ≈ 27% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο ζηελ ΔΔ28 (2016) αληηπξνζσπεχεη ηελ 

θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε (ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαζπζηέξεζεο εθηηκάηαη ζε 

270 δηζ.επξψ). [2] 

• ≈ € 210 δηο εηεζίσο, ην θόζηνο αηπρήκαηνο εθηηκάηαη κφλν γηα ην απηνθίλεην, 

ελψ ην ζύλνιν γηα ηα ππφινηπα νδηθά κέζα κεηαθνξάο είλαη πεξίπνπ € 60 δηο  

επξώ.  

 
...ελψ ε έθηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ εμσηεξηθνύ θόζηνπο ησλ κεηαθνξώλ 
ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ € 1.000 δηο (€ 981 δηζεθαηνκκχξηα) εηεζίσο (ζρεδφλ 

7% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ησλ 28 Κξαηψλ Μειψλ ηεο ΔΔ) κέζσ 
ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηνπ θιίκαηνο, ηεο θαηαζηξνθήο ησλ 
βηνηόπσλ, ησλ θξεαηίσλ, ηνπ ζνξύβνπ, ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο, 
ησλ αηπρεκάησλ [3]. 
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Γηζεθαηνκκύξηα Δπξώ αλά έηνο 
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1 ΔΙΑΓΩΓΗ 

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 
 

ΠΧ ΝΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΕΟΤΜΔ ΣΗ ΓΑΠΑΝΔ 

Γηα ηελ αλάθηεζε εθηηκήζεσλ θφζηνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη θαηαζηάζεηο 

θπθινθνξίαο ππάξρνπλ πνιιέο κεζνδνινγίεο θαη πξνζεγγίζεηο. 

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρεία (π.ρ. αμία ρξφλνπ, θφζηνο ζλεζηκφηεηαο) πνπ απαηηνχληαη 

γηα θάζε ρψξα - ππφζεζε εξγαζίαο, παξνπζηάδνπλ ρξνληθή δηαθχκαλζε θαη 

εμαξηψληαη επίζεο απφ ηελ ηδησηηθή νηθνλνκία θάζε ρψξαο. 

Ο ζηφρνο είλαη γηα θάζε ελδηαθεξφκελε Μ-Μ πφιε λα ρξεζηκνπνηήζεη κεξηθά 

εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο γηα λα ππνινγίζεη απηά ηα θφζηε. 

 
 
 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Τπνινγηζηήο Δμσηεξηθνχ Κφζηνπο ζηηο Μεηαθνξέο [4] 
Τπνινγίδεη ην αθξηβέο εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ. 

Δγρεηξίδην γηα ην Δμσηεξηθφ Κφζηνο ζηηο Μεηαθνξέο [5] 
Γίλεη θαηεπζχλζεηο γηα ην πψο λα ππνινγίδεηαη ην 

θφζηνο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα, ηα 
αηπρήκαηα θ.ιπ. (ζπλνδεχεηαη απφ ππνινγηζηέο excel. 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 
εμσηεξηθνχ νξηαθνχ θφζηνπο αηπρήκαηνο [11] 

Έθζεζε ζπκβνχισλ εκπεηξνγλσκφλσλ πνπ 
πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθή γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

θφζηνπο ησλ αηπρεκάησλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΤΠΟΦΖ ΥΔΣΗΚΑ 

ΜΔ ΣΖΝ ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΗ ΑΣΗΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ [7] 

• Δμσηεξηθό θόζηνο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο (Αηκνζθαηξηθή 

Ρχπαλζε/Πνηφηεηα Αέξα, Θφξπβνο θαη επίπεδα φριεζεο) 

• Θάλαηνη 

• Εεκηέο θαη ηξαπκαηηζκνί 

 
 

ΒΑΗΚΔ ΚΔΦΔΗ: 

• Πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ζπλεξγαηηθά ζπζηήκαηα, δπλακηθή δηαρείξηζε ηεο 

θπθινθνξίαο, πεξηνξηζκνχο θαη ηξφπνπο επηβνιήο ηέηνησλ ελεξγεηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ 

• Πξνψζεζε νρεκάησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  

• πληνληζκφο θαη πλεξγαζία κεηαμχ ησλ Αξρψλ θαη ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ.  
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 

 

 

1 ΔΙΑΓΩΓΗ  

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 
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Παξαθαιώ ρξεζηκνπνηήζηε επηθνιινύκελεο ζεκεηώζεηο γηα 
λα θαηαγξάςεηε ηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα κέζα 
κεηαθνξάο ζηελ πόιε ζαο. 

that the modes of transport face in your city. 
ΜΔΟ ΑΣΗΚΖ 
ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ΑΓΤΝΑΜΗΔ 

ΑΚΖΖ  Α Πξνζδηνξηζκόο αδπλακηώλ ησλ 

κέζσλ αζηηθήο κεηαθνξάο 

Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Έλαο πίλαθαο κε δχν ζηήιεο φπνπ κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ νη αδπλακίεο ησλ κέζσλ αζηηθήο κεηαθνξάο. 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 

ΓΖΜΟΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΠΟΓΖΛΑΣΟ 

ΠΔΡΠΑΣΖΜΑ 
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Αλαδπόκελεο Σερλνινγίεο 

Μεηαθνξώλ (ΑΣΜ) 
Απηφ ην θεθάιαην παξέρεη: 

κία ζύληνκε πεξηγξαθή θαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ελδεηθηηθψλ 

Αλαδπόκελσλ Σερλνινγηώλ Μεηαθνξώλ (ΑΣΜ). 

Οη ΑΣΜ  ζηνρεχνπλ λα πεξηνξίζνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηώζεηο  ησλ 

ιεηηνπξγηψλ αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ ππέξβαζε 

ησλ θξαγκψλ γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ θαη βηψζηκσλ 

κέηξσλ ζηηο πφιεηο. 

Δπνκέλσο, νη ΑΣΜ επηθεληξψλνληαη: 

• ηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
βειηησζεί ε αεηθνξία θαη ε βησζηκόηεηα ησλ πφιεσλ. 

• ηελ βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ, απμάλνληαο ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ ρξεζηώλ. 

• ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ειαηηψλνληαο ην 

ξίζθν ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη ζαλάησλ. 
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2 ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΔ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  (ΑΣΜ) 

 

Αλαδπόκελεο Σερλνινγίεο 
Μεηαθνξώλ (ΑΣΜ) 

 

 

 

Α) ΚΑΘΑΡΑ ΚΑΤΗΜΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ [1], [2] 

Ο ζηφρνο είλαη λα αληηθαηαζηαζνχλ νρήκαηα ζπκβαηηθήο θίλεζεο κε βελδίλε ή 

πεηξέιαην (diesel) απφ νρήκαηα κε θίλεζε ρακειώλ εθπνκπώλ άλζξαθα ή 

ρσξίο άλζξαθα. 

Σέηνηα κπνξεί λα είλαη ειεθηξηθά νρήκαηα, νρήκαηα θπζηθνύ αεξίνπ ή 

θπςέισλ θαπζίκνπ πδξνγόλνπ (electric vehicles, natural gas or hydrogen 

fuel cell vehicles). Οη ελαιιαθηηθνί θηλεηήξεο είλαη θαηάιιεινη γηα επηβαηηθά 

απηνθίλεηα, γηα δίηξνρα νρήκαηα, γηα ειαθξά επαγγεικαηηθά νρήκαηα θαη 

γηα ιεσθνξεία  ρακειφηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο αλά ζπγθεθξηκέλν 

ρηιηφκεηξν θαη εθπνκπέο CO2.  

 

Σα θαζαξά νρήκαηα πεξηιακβάλνπλ θαχζηκα θαη ηερλνινγίεο, πνπ πξνζθέξνπλ 

νπζηαζηηθέο πηζαλφηεηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ, φζνλ αθνξά ηνπο ηνπηθνχο 

αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ(GHG). 

ΦΑ (CNG) – πκπηεζκέλν θπζηθό αέξην: πλήζσο ρακειφηεξεο εθπνκπέο 

αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (GHG) θαη ερνξχπαλζε ζε ζχγθξηζε κε ηε βελδίλε ή ην 

πεηξέιαην (diesel). 

Βηνθαύζηκα – πγξά ή αέξηα θαύζηκα, παξαγόκελα από νξγαληθή ύιε: 

Μείσζε αξθεηψλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ, φκσο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πςειφηεξεο εθπνκπέο εμαηξεηηθά κηθξψλ ζσκαηηδίσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

αλζξψπηλε πγεία. 

Ζιεθηξηθή ελέξγεηα: Η κεδεληθή εθπνκπή απφ εμάηκηζε + ε δπλαηφηεηα κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ (GHG) πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Β) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ [3] 

Δπηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ θαλαξηώλ (θαη άιισλ ζηνηρείσλ 

ππνδνκήο) θαη ησλ νρεκάησλ (V2i), ελψ, αθφκε, αλαθέξεηαη ζηα ζπζηήκαηα 

επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ νρεκάησλ (V2V) ζπκβάιεη, επίζεο, ζηε κειινληηθή 

ιεηηνπξγία ησλ απηφλνκσλ νρεκάησλ. 

Σα ζπζηήκαηα ζπλεξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ λα θαιχπηνπλ δηαθφξσλ εηδψλ 

πεξηνρέο. Σα έμππλα θαλάξηα, σο ηκήκαηα απηψλ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζνύλ ηελ θπθινθνξία C, λα πξνβιέπνπλ ηα επίπεδα θπθινθνξίαο 

θαη λα επηθνηλσλνύλ κε ηα επεξρόκελα νρήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηα 

ελεκεξψλνπλ γηα ηνλ ρξόλν πνπ απνκέλεη πξηλ ηα θαλάξηα γίλνπλ πξάζηλα ή 

θφθθηλα θαη λα παξακείλνπλ πξάζηλα πεξηζζφηεξν, αλ απηφ ζα βειηίσλε ηελ 

θπθινθνξία Απηφ ην ζχζηεκα επηηξέπεη πεξηζζφηεξα απηνθίλεηα λα 

πεξάζνπλ απφ ηε δηαζηαχξσζε, δηαηεξψληαο ην θαλάξη πξάζηλν γηα κεγαιχηεξν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. 

14 Έμππλα θαλάξηα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ 

θπθινθνξία θαη λα επηθνηλσλνχλ κε επεξρφκελα νρήκαηα δπλαηφηεηα 

κείσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο θαη ηεο αδξάλεηαο βνεζνχλ 

ζηε βειηίσζε ηεο θπθινθνξίαο, κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2. 
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Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ

  

Γ) ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

1. Γπλακηθή δηαρείξηζε θπθινθνξίαο [4] 

Παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο θπθινθνξίαο, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, θαη άιιεο 

παξακέηξνπο θηλεηηθφηεηαο. Μπνξεί λα αθνξά φια ηα κέζα θηλεηηθφηεηαο (απηνθίλεην, 

δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, πεξπάηεκα, πνδήιαην, πνιπηξνπηθά) θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί 

πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηάδνζεο (θηλεηφ ηειέθσλν, νδηθέο πηλαθίδεο, θιπ.) 

Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα έλαλ αξηζκφ παξαιεπηψλ: 

• Οδεγνί κέζσ ησλ θηλεηψλ ηειεθψλσλ (εθαξκνγέο θηλεηνχ, Bluetooth, SMS). Γηα 

παξάδεηγκα, πιεξνθνξίεο γηα ζπκβάληα, δηαδξνκέο θαη ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 

• Δπηβάηεο ησλ δεκόζησλ ζπγθνηλσληώλ. Η πιεξνθνξία κπνξεί λα είλαη α) επηβίβαζε 

γηα επεξρφκελεο ζηάζεηο, πξννξηζκφο, πξφγλσζε θαηξνχ, δηαθήκηζε, εηδήζεηο, β) 

ζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ειεθηξνληθέο πηλαθίδεο πνπ κπνξνχλ λα ελεκεξψζνπλ 

ηνπο επηβάηεο γηα αθίμεηο, θαζπζηεξήζεηο, ζπκβάληα, ρξνλνδηαγξάκκαηα, θιπ., γ) κέζσ 

θηλεηψλ θαη δηαδηθηπαθψλ εθαξκνγψλ. 

• Μεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ κέζσ πηλαθίδσλ, ηζηνζειίδσλ θαη θηλεηψλ πιαηθνξκψλ 

ζρεηηθά κε ηηο πξνηηκψκελεο δηαδξνκέο θαη ζέζεηο ζηάζκεπζεο. 

• Τπεξεζίεο πνιπηξνπηθνύ ζρεδηαζκνύ ηαμηδηνύ – ΚσοΤ (MaaS) (κέζσ εθαξκνγψλ ή 

ηζηνζειίδσλ) ζπλδπάδνπλ πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα, έηζη ψζηε λα ελεκεξψλνπλ ηνπο 

ηαμηδηψηεο, ζρεηηθά κε κία ζεηξά επηινγψλ κεηαθνξάο, πξνζαξκνζκέλεο ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο ηνπο, δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηνλ δηαζπλνξηαθφ θαη 

δηαπεξηθεξεηαθφ ζρεδηαζκφ πνιπηξνπηθψλ ηαμηδηψλ.  

 

2. Γεδνκέλα Ορήκαηνο αλίρλεπζεο [5], [6] 

• Σα Γεδνκέλα Ορήκαηνο Αλίρλεπζεο(ΓΟΑ) είλαη δεδνκέλα πνπ παξάγνληαη απφ νρήκαηα 

θαη κεηαθέξνληαη ζηελ ππνδνκή Σα ζπγθεληξσκέλα δεδνκέλα θπθινθνξίαο (ζπλζήθεο 

θπθινθνξίαο, ζπλζήθεο νδνζηξψκαηνο, θαη πεξηβάιινληα) κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο γλψζε γηα ηε ιεηηνπξγηθή δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο (π.ρ. γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαρχηεηαο, ηελ ξχζκηζε ηεο ξνήο ηεο θπθινθνξίαο, 

ελεκεξψλνληαο ηνπο νδεγνχο, φπνπ ζπζζσξεχεηαη ν θίλδπλνο αηπρεκάησλ). 

• Γηα καθξνπξφζεζκνπο ηαθηηθνχο/ζηξαηεγηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. ζρεδηαζκφο ζπληήξεζεο 

δξφκσλ) θαη γηα ππεξεζίεο ελεκέξσζεο ηαμηδησηώλ. 

• Οη ηερλνινγίεο ππνζηήξημεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε ζχγρξνλα νρήκαηα γλσξίδνπλ 

ηε δηθή ηνπο ζέζε, ηαρχηεηα θαη θαηεχζπλζε θαη κεξηθέο θνξέο άιιεο ηδηφηεηεο ηνπ 

νρήκαηνο (π.ρ. αηζζεηήξεο ζχγθξνπζεο, ABS, θαηάζηαζε παινθαζαξηζηήξα, θιπ.) 

Απηά ηα δεδνκέλα κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ, φηαλ έλα φρεκα βξίζθεηαη ζε εκβέιεηα 

ελφο RSU. Σα δεδνκέλα απηά ζα παξέρνπλ ζηελ νδηθή αξρή πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο, ηνπ νδνζηξώκαηνο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, wνη 

νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξαηηέξσ ζηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο. 
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 Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ

Γ) ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΔΕΧΝ 

1. ρεδηαζκόο δηάβαζεο πεδώλ πςειήο ηερλνινγίαο [7] 

Μηα λέα πξνζέγγηζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ησλ δηαβάζεσλ βνεζά ζηελ απνθπγή 

αηπρεκάησλ κεηαμύ πεδώλ θαη νδεγώλ πεδνί θαη νδεγνί είλαη ηψξα ιηγόηεξν ελήκεξνη 

ν έλαο γηα ηνλ άιινλ εμαηηίαο ησλ έμππλσλ θηλεηψλ (smartphones) θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ςπραγσγίαο εληφο ησλ απηνθηλήησλ. 

Σξεηο ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο έλαο νδεγφο εηδνπνηείηαη γηα ηελ παξνπζία ελφο πεδνχ: 

• Μία ζεξκηθή θάκεξα απεηθόληζεο κέζα ζηα απηνθίλεηα εληνπίδεη έλαλ πεδφ λα 

πιεζηάδεη ηε δηάβαζε. 

• Όηαλ θάπνηνο εληνπηζηεί, πξνεηδνπνηεηηθά θώηα  LED ηα νπνία είλαη ελζσκαησκέλα 

ζηελ άζθαιην θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηεο δηαζηαχξσζεο θσηίδνληαη (απηά είλαη νξαηά 

έσο θαη 50 κέηξα καθξηά αιιά δελ είλαη αξθεηά θσηεηλά ψζηε λα εκπνδίζνπλ ηελ 

νξαηφηεηα ηνπ νδεγνχ). 

• Μφιηο ην φρεκα απέρεη 30 κέηξα ή ιηγφηεξν απφ ηε δηαζηαχξσζε, θσηίδεηαη κηα 

ειεθηξνληθή πηλαθίδα ε νπνία αλαβνζβήλεη γηα λα πξνεηδνπνηήζεη ηνλ πεδφ. 

 
 

2. Δλζσκάησζε πνιιαπιώλ κέζσλ γηα ηηο πνηθίιεο αλάγθεο ησλ 
πεδώλ [8], [9] 

• Απηή ε Λχζε γηα Γηαζηαπξψζεηο Πεδψλ εμππεξεηεί ηνλ «ηππηθφ πεδφ». 

• Σα Smart-phones rξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα εμαηνκηθεπκέλσλ ιχζεσλ πνπ λα 

θαιχπηνπλ ηνπο πεδνχο πνπ έρνπλ "κε ηππνπνηεκέλεο" αλάγθεο γηα ηηο δηαζηαπξψζεηο. 

Η νζφλε ηνπ Smartphone ζα κπνξνχζε λα εκθαλίδεη δηαθνξεηηθέο πιεξνθνξίεο 

(πξνεξρφκελεο - αιιά πξνζαξκνζκέλεο απφ ην θαλνληθνπνηεκέλν ζχλνιν δεδνκέλσλ 

αλαθνξάο) απφ απηέο ηνπ ζεκαηνδφηε. 

• Θα κπνξνχζαλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη άιια κέζα (αθνπζηηθά, αθήο). Φνξεηέο 

ζπζθεπέο θαη αθνπζηηθά κε ζύλδεζε κε εθαξκνγέο θηλεηώλ, αλαπηχζζνληαη θαη 

δνθηκάδνληαη. Όια απηά ζα γίλνπλ πην εθηθηά φηαλ αλαπηπρζεί επξχηεξα ε ηερλνινγία γηα  

Λχζε ηεο Γηάβαζεο Πεδψλ.  

 

 

3. πλεξγαηηθό θαλάξη γηα ηνπο ΔΟΥ [10] 

• Σν ζπλεξγαηηθφ θαλάξη γηα ηνπο Δπάισηνπο Οδηθνχο Υξήζηεο (ΔΟΥ)  εγγπάηαη 

πξνηεξαηόηεηα ή επηπιένλ ρξόλν δηέιεπζεο  (π.ρ. επηκεθχλεη ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξάζηλνπ ζεκαηνδφηε ή κεηψλεη ηε δηάξθεηα ηνπ θφθθηλνπ ζεκαηνδφηε) βαζηδφκελν ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πεδνύ (ή ζε εηδηθέο ζπλζήθεο, φπσο ν θαηξφο). 

• Απηή ε ππεξεζία ησλ πλεξγαηηθψλ-Δπθπψλ πζηεκάησλ Μεηαθνξψλ (C-ITS) έρεη 

πνιιά νθέιε ζθνπεχεη λα απμήζεη ηελ αζθάιεηα ησλ ΔΟΥ, λα βειηηψζεη ηε ξνή ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ άλεζε ησλ ΔΟΥ, θαζψο θαη ηε κείσζε ησλ πνζνζηψλ εθπνκπψλ 

σο απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

• Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξνζθέξεη δηέιεπζε πξνηεξαηφηεηαο γηα ΔΟΥ ζε δηαζηαπξψζεηο. 

Ο πάξνρνο εμνπιίδεη ηνπο ΔΟΥ κε έλαλ θσδηθό γηα λα ελεξγνπνηήζνπλ ηελ 

εθαξκνγή, ε νπνία εθηειείηαη ζην παξαζθήλην θαη αιιειεπηδξά κε ηνπο θσηεηλνύο 

ζεκαηνδόηεο ζηηο δηαζηαπξψζεηο. 
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2 ΑΝΑΓΤΟΜΔΝΔ  ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ  ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  (ΑΣΜ)  

 
 

 
Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ 

 

Δ)  ΝΔΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΘΜΔΤΖ  

1. Αηζζεηήξαο ηάζκεπζεο [11] 

• Ο αηζζεηήξαο, αθνχ ηνπνζεηεζεί θαη βαζκνλνκεζεί, επηηξέπεη ηελ 

αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο νρεκάησλ πνπ είλαη ζηαζκεπκέλα ζηνπο 

ρώξνπο ζηάζκεπζεο. 

• Η Σερλνινγία παξαθνινπζεί ηηο αιιαγέο ζην καγλεηηθφ πεδίν ηεο γεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ παξνπζία κίαο βαζκνλνκεκέλεο κάδαο ζηδήξνπ ελφο 

αληηθεηκέλνπ φπσο ην φρεκα. 

• ηε ζπλέρεηα, ε θαηάζηαζε ειεχζεξνπ/θαηεηιεκκέλνπ κεηαδίδεηαη αζπξκαηηθά, 

κέζσ ελφο δηθηχνπ επηθνηλσλίαο, ζηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή. 

• Απφ ηνλ θεληξηθφ δηαθνκηζηή (δειαδή ην ινγηζκηθφ δηαρείξηζεο POLIS) ζα 

θάλεη επεμεξγαζία ζπλδπάδνληαο δεδνκέλα κε νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή 

πιεξσκήο θαη ζα ηα δηαζέζεη ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 

 

2. Λνγηζκηθό δηαρείξηζεο [12] 

• Σν ινγηζκηθφ είλαη έλα απφ ηα θχξηα κέξε ησλ Έμππλσλ πζηεκάησλ 

ηάζκεπζεο επεηδή κπνξεί λα αλαιχζεη θαη λα δηαρεηξηζηεί φια ηα δεδνκέλα 

εηζφδνπ πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

• Οη πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο ζε νπνηνδήπνηε ηχπν ηεξκαηηθνχ (PC, 

notebook, smartphone, tablet) θαη κπνξνχλ λα δηαλεκεζνχλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν θνξέα. 

• Απνζεθεχνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο ησλ 

απηνθηλήησλ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζχζηεκα, φπσο νη ειεγθηέο ζηάζκεπζεο.  

 

3. Σν παξθόκεηξν [13] 

Υάξε ζηελ ηερλνινγία ηνπ ζπζηήκαηνο ην παξθόκεηξν επηηξέπεη ηελ πιεξσκή 

κε βάζε ηελ θαηαλάισζε payment for consumption νη ρξήζηεο δελ ζα 

ζηεξίμνπλ πνηέ κία πιεξσκή πςειφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή πεξίνδν 

ζηάζκεπζεο.  

Δίλαη εχθνιν ζηε ρξήζε απφ φινπο. 

• Δηζάγεηε ηνλ αξηζκφ ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο. 

• Η ηηκή εκθαλίδεηαη ζηελ νζφλε. 

• Δίλαη δπλαηή ε πιεξσκή κε λνκίζκαηα, πηζησηηθέο θάξηεο θαη ρξεσζηηθέο 
θάξηεο (ATM). 

• Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε θαξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ Δηαηξεία Γηαρείξηζεο 
Πάξθηλγθ ή ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο θαηφρνπο 
(εηδηθέο θαηεγνξίεο φπσο ζπλδξνκεηέο, θάηνηθνη, επηρεηξεκαηίεο, κεηέξεο κε 
παηδηά, άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θιπ.) λα επσθειεζνχλ απφ ηηο ππεξεζίεο 
ηνπο. 
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 Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ 

 

4. Σηκνιόγεζε κε βάζε ηελ δήηεζε (πνιηηηθή)  [14] 

Η κείσζε ηεο θπθινθνξίαο, βνεζώληαο ηνπο νδεγνύο λα βξνπλ ζέζε 

πάξθηλγθ, σθειεί ηνπο πάληεο νη πεξηζζόηεξνη ρώξνη ζηάζκεπζεο 

θαζηζηνχλ ηνπο δξφκνπο ιηγφηεξν θνξεζκέλνπο θαη αζθαιέζηεξνπο. 

• Λεηηνπξγεί κε έμππλε ηηκνιφγεζε, ψζηε νη νδεγνί λα βξίζθνπλ γξήγνξα θελέο 
ζέζεηο ζηάζκεπζεο. 

• Ζ ηηκνιόγεζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ δήηεζε ελζαξξχλεη ηνπο νδεγνχο 

λα ζηαζκεχνπλ ζε αλεθκεηάιιεπηεο πεξηνρέο θαη γθαξάδ, κεηψλνληαο ηε 

δήηεζε ζε ππεξβνιηθά ρξεζηκνπνηεκέλεο πεξηνρέο. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ε ηηκνιφγεζε απηή ιεηηνπξγεί γηα λα αλαπξνζαξκφζεη ηα κνηίβα 

ζηάζκεπζεο ζηελ πφιε γηα επθνιόηεξε εύξεζε ρώξνπ ζηάζκεπζεο. 

 

Αλάιπζε αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο 
αζηηθψλ κεηαθνξψλ & πξνηεηλφκελεο 
ηερλνινγίεο κεηαθνξψλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζή ηνπο 

Πεξηγξαθή πιηθνύ 

Έλαο πίλαθαο κε 2 ζηήιεο. Η πξψηε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε κέζν 
κεηαθνξάο, φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη νη ρξήζηεο. Η δεχηεξε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηηο ηερλνινγίεο 
κεηαθνξψλ πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ εληνπηζκέλσλ αδπλακηψλ. 

 
Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηελ παξαθάησ κήηξα κε ηηο 
αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε πόιε ζαο θαη ηηο ηερλνινγίεο 
κεηαθνξώλ, πνπ κπνξνύλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ. 
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Aμία γηα Μ-Μ πόιεηο         

(Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη  Ωθεινχκελνη) 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη: 

• Μεξηθά απφ ηα νθέιε ηα νπνία νη ΑΣΜ πξνζθέξνπλ ζηελ πφιε, 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ηα νθέιε ζπλδένληαη κε 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο πφιεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ην 

εξγαιείν Αμηνιόγεζεο ηνπ Κνηλσληθνύ Αληηθηύπνπ. 

• Σελ επξχηεξε πξνζηηζέκελε αμία ησλ ΑΣΜ ζε κία πφιε 

ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηηο ηνπηθέο, 

εζληθέο θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο.  

• Οη βαζηθνί σθεινύκελνη θαη ελδηαθεξόκελνη θνξείο ησλ ΑΣΜ θαη 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ΣΑ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο πείζνπλ λα ζηεξίμνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηερλνινγηψλ. 

3 



 

 

 
 
 

3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

        Οθέιε από ηηο ΑΣΜ 

 
ΑΜΔΑ ΘΔΣΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ [1], [2], [3] 

• Μεησκέλεο δαπάλεο ιφγσ κεησκέλεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, κεησκέλνπ 

ρξφλνπ κεηαθίλεζεο, ιηγφηεξσλ δεκηψλ απφ νρήκαηα (γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο 

- δεκφζηεο κεηαθνξέο)  Μείσζε εθπνκπψλ CO2. 

• Μηθξφηεξε ζπκθφξεζε ιφγσ ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο, ηδίσο κέζσ ζπλεξγαηηθψλ ζπζηεκάησλ ή δηαρείξηζεο 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο. 

• Μεησκέλνο ζφξπβνο (κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ νρήκαηα) θαη θαιχηεξε 

δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ. 

• Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ θπθινθνξία εηδηθά γηα ηνπο ΔΟΥ. 

• Αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. 
 
 

ΑΤΣΑ ΣΑ ΟΦΔΛΖ ΜΠΟΡΟΤΝ ΟΛΑ ΝΑ ΜΔΣΑΦΡΑΣΟΤΝ Δ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΘΧ: [1], [2], [3] 

• πκκφξθσζε κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία (απνθεχγνληαο ηα πεξηβαιινληηθά 

ηέιε, επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ). 

• Ληγφηεξν εμσηεξηθά θφζηε κεηαθνξάο (δειαδή κηθξφηεξα αζθαιηζηηθά θφζηε 

απφ αηπρήκαηα θαη ξχπαλζε) θιπ. 

• Η ηδέα ηεο "έμππλεο" πφιεο κπνξεί λα πξνζειθχζεη ηδησηηθέο επελδχζεηο, 
ηνπξίζηεο θ.ιπ. 

 
Απαηηείηαη ζπλνιηθή πξνζέγγηζε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ ηα 
πξναλαθεξζέληα νθέιε. 
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη) 
Οθέιε ησλ ΚΜ 

 

Ο παξαθάησ πίλαθαο δείρλεη ηελ ζπκβνιή ησλ ΑΣΜ ζηελ 
αληηκεηώπηζε δηαθνξεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ, θνηλσληθώλ θαη 
άιισλ πξνθιήζεσλ ζηηο πόιεηο [1], [2], [3], [4] 

  
 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΣΖ ΤΓΔΗΑ 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΣΖ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗ
ΑΚΖ 

ΤΜΦΟΡΖΖ 

ΠΡΟΚΛΖΖ   
ΣΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 
ΚΑΗ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΓΗΑ ΣΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΓΗΑ ΣΟΝ 

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 
ΥΔΓΗΑΜΟ 

ΠΡΟΚΛΖΖ 
ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ 
ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ 

ΑΛΛΑΓΖ 

ΚΑΘΑΡΑ 
ΚΑΤΗΜΑ ΚΑΗ 

ΖΛ/ΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

      

ΒΔΛΣΗΣΟΠΟΗΖ
Ζ ΦΧΣΔΗΝΧΝ 

ΖΜΑΣΟΓΟΣΧΝ 

      

ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

      

ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΒΟΖΘΔΗΑ 

ΠΔΕΧΝ 

      

ΝΔΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΣΑΘΜΔΤΖ 

      

 

Πνιύ κεγάιε πζρέηηζε Μεγάιε πζρέηηζε   Υακειή ζπζρέηηζε  Πνιύ ρακειή ζπζρέηηζε 

 
 

 

Δθηίκεζε Κνηλσληθώλ Δπηπηώζεσλ 
 

 

 
 

 

„‟Ζ αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο, 
παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θνηλσληθώλ ζπλεπεηώλ ηεο αλάπηπμεο‟‟ 
(Vanclay, 2003). 

Θέκαηα: Παξάγνληεο, Γείγκαηα, Κνηλσληθέο νκάδεο, Πξνθαηάιεςε πιινγήο Γεδνκέλσλ, θιπ 
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Γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε απαηηνχληαη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ επηπηψζεσλ φζνλ αθνξά 
ηνπο βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο θνηλσληθνχο, πγείαο θαη επεκεξίαο 
παξάγνληεο. 

Οη κεηαθνξέο πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθέο θαη πξνζηηέο θαη λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

ζηελ πνηφηεηα δσήο 

Οη Σερλνινγίεο Μεηαθνξψλ επεξεάδνπλ φιεο ηηο πηπρέο ησλ θνηλσληψλ θαη ησλ 

αλζξψπηλσλ δσψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ ππθλψλ αζηηθψλ θέληξσλ. 



 

 

 

 

3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

Γηαζηάζεηο Δθηίκεζεο Δπηπηώζεσλ 
 

• Οη Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο νξίδνληαη σο «νπνηεζδήπνηε πεξηβαιινληηθέο 

αιιαγέο, είηε είλαη δπζκελείο είηε επσθειείο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ή ελ 
κέξεη  απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζέζεηο ελφο νξγαληζκνχ”. 

• Οη Οηθνλνκηθέο επηπηώζεηο are νξίδνληαη σο «επηπηψζεηο ζην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή” (Weisbrod & Weisbrod, 1997). 
• Οη Κνηλσληθέο επηπηώζεηο έρνπλ νξηζηεί σο νη επηπηψζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο θνηλφηεηαο (Canter et 
al.1985). 

 

Δπηπιένλ, ζε κεζνδνινγίεο φπσο ην WebTAG ε 4
ε
 δηάζηαζε ελζσκαηψλεηαη 

μερσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη ηηο Δπηπηψζεηο ζηελ Τγεία. 
 
Σν WebTAG είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν θαζνδήγεζεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ  γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη 
ησλ πξνηάζεσλ ζηηο κεηαθνξέο.  

 

 
 
 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ 
ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 
ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ 

£ ΚΠΑ (NPV) 

ΓΗΑΝΟΜΖ 
7 PT ΚΛΙΜΑΚΑ/ 

ΔΤΠΑΘΔΙ ΟΜΑΓΔ 

Κ
Ο

ΗΝ
Χ

Ν
ΗΚ

Δ


 

Μεηαθίλεζε θαη                       
άιινη ρξήζηεο 

 Αμία αιιαγψλ ρξφλνπ ηαμηδηνχ (£)  
Αιιαγέο θαζαξνχ ρξφλνπ ηαμηδηνχ 

(£)0 σο 2 ι. | 2 σο 5 ι. | > 5 ι. 

   

Αληίθηππνο γηα ηελ 
αμηνπηζηία ζηηο κεηαθηλήζεηο 

θαη άιινη ρξήζηεο  

     

σκαηηθή δξαζηεξηφηεηα      

Πνηφηεηα ηαμηδηνχ      

Αηπρήκαηα      

Αζθάιεηα      

Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο      

Οηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα      

Απνθνπή      

Δπηινγέο θαη ηηκέο ρσξίο 
ρξήζε 
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

Δπηζθόπεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε σο πξνο 
ηνλ ηύπν, ηελ πεγή θαη ην επίπεδν ησλ 
αλζξώπηλσλ αλαγθώλ βάζεη ηνπ έξγνπ 
SUITS WP7 [5] 

 

 

ΠΖΓΖ ΘΔΜΑ ΤΠΟ ΘΔΜΑ ΔΠΗΠΣΧΖ 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΠΑΡΟΥΟ 

Παξνπζία ππνδνκήο 

Γνκηθά 

Οπηηθή πνηφηεηα 

Ιζηνξηθνί/πνιηηηζηηθνί πφξνη 

Γηαρσξηζκφο/θνηλσληθή ζπλνρή 

Πξνζσξηλά  
(θαηά ηελ θαηαζθεπή) 

Ηρνξχπαλζε 

Δκπφδηα θαη εθηξνπέο 

Αβεβαηφηεηα θαηαζθεπήο 

Αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε 

Παξνπζία ζηαζκεπκέλσλ 
απηνθηλήησλ 

 Οπηηθή πνηφηεηα 

 Υξήζε ρψξνπ 

Παξνπζία κεηαθνξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ππεξεζηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ 
(πξνζβαζηκφηεηα) 

(ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 
δηάζηαζεο θφζηνπο θαη 

ρξφλνπ) 

Δγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ Γηαζεζηκφηεηα θαη θπζηθή πξφζβαζε 

 Δπίπεδν παξερφκελεο ππεξεζίαο 

Δπηινγή κεηαθνξάο/αμία επηινγήο 

Πνιηηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα 

Υξήζε 
γεο/παξάδνζε/επθαηξία 

Πξφζβαζε ζε ρσξηθά θαηαλεκεκέλεο 
ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΥΡΖΣΖ 

Κπθινθνξία 
(θίλεζε νρεκάησλ) 

Αζθάιεηα 

Αηπρήκαηα 

Απνηξνπή ζπκπεξηθνξάο 

Αληηιήςεηο γηα ηελ αζθάιεηα 

Πεξηβάιινλ 

Γεκφζηα αζθάιεηα (επηθίλδπλν θνξηίν) 

Δπίπεδα ζνξχβνπ, ελφριεζε 

Πνηφηεηα εδάθνπο, αέξα θαη λεξνχ 

Σαμίδηα  
(θπθινθνξία αλζξψπσλ) 

 Δζσηεξηθή αμία, πνηφηεηα ηαμηδηνχ 

Φπζηθή θαηάζηαζε (ελεξγφ ηαμίδη) 

Αζθάιεηα 
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

Πξνζηηζέκελε αμία: (α) ζπκκόξθσζε  
κε  ζηξαηεγηθέο/θαλνληζκνύο  
(ΔΔ,  εζληθνύο, ηνπηθνύο)  
 
Η αμία πξνζηίζεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη νη ΑΣΜ (ETT) ζρεηίδνληαη κε ηνπηθέο, 

εζληθέο θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο.  

• ε ηνπηθό επίπεδν, ηα ΚΜ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζε ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εκπνξηθώλ θέληξσλ ζηηο πόιεηο, ηνπ 

ηνπηθνχ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, ελψ 

απνηεινχλ κέξνο ηνπ ΒΑΚ (ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο). 

• ε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν, απηά ηα κέηξα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηφρσλ ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία θαη ηελ θιηκαηηθή πνιηηηθή (π.ρ. 

Green Paper [6], swd (2016) 244 European Strategy on Low-Emission mobility 

[4], Strategic plan 2016-2020 Move March 2016 [7] θ.ιπ.) θαη ζηελ απνθπγή 

θπξψζεσλ. 

• Ζ επζπγξάκκηζε ησλ ΑΣΜ κε απηέο ηηο πνιηηηθέο σο κέξνο ηνπ ΒΑΚ 

(SUMP) ζα κπνξνύζε λα θάλε ηηο Μ-Μ πόιεηο επηιέμηκεο γηα λα ιάβνπλ 

νηθνλνκηθή ππνζηήξημε από ηα θεθάιαηα ηεο  ΔΔ. [8]. 

• Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ ελαξκφληζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

κέηξσλ κε ηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ παξέρεηαη απφ ηα εξγαιεία EPPOM “Γηαρείξηζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ” θαη ην δίθηπν πφιεσλ CIVITAS 

[9]. 
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

Καηάινγνο κε Πνιηηηθέο/ ηξαηεγηθέο/ 

Καλνληζκνύο ηεο ΔΔ ζρεηηθά κε ηα κέηξα 

ΑΠ (SS) 
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ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 
ΔΓΓΡΑΦΟ 

ΘΔΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝ
ΟΤ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 
ΣΟ SUITS 

(1 - 5) 
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

1. 
Inventory, modelling and 
assessment of Emerging 
Technologies and Trends 

(ETT) in the transport 
sector [10] 

• Αλαθνξά γηα κειιν-ληηθέο 
αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 
• Παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηεο έξεπλαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ κεηαθν-ξψλ ζε 

νιφθιεξε ηελ Δπξψπε 

χζηεκα 
Παξαθνινχζεζε

ο θαη Δλεκέ-
ξσζεο ηεο 

Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο γηα 
ηελ Έξεπλα θαη 
ηελ Καηλνηνκία 
ζηηο Μεηαθνξέο 

(TRIMIS) 

4 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

2. 
COM 2017 283 An agenda 
for a socially fair transition 
towards clean, competitive 

and connected mobility 
for all [11] 

• Αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

• Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
• Γηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

• Σξφπνο δσήο αλεμάξηεηνο ηνπ 
απηνθηλήηνπ 

• Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ (απφδεημε 
& επηρείξεκα) 

• Αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 
Μεηαθνξψλ 

Αλαθνίλσζε ηεο 
Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

3. 
DIRECTIVE 200850EC on 

ambient air quality and 
cleaner air for Europe [12] 

• Αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

• Γηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
• Σξφπνο δσήο αλεμάξηεηνο ηνπ 

απηνθηλήηνπ 
• Αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

Μεηαθνξψλ 

Οδεγία 3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

4. 
DIRECTIVE 200933EC on 
the promotion of clean and 

energy-efficient road 
transport vehicles [13] 

 

• Αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

• Γηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
• Αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

Μεηαθνξψλ 

Οδεγία 3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

5. 
DIRECTIVE 201040EU 

framework for the 
deployment of Intelligent 
Transport Systems [14] 

• Αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

• Γηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 
• Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ 
(απφδεημε & επηρείξεκα) 
• Αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

Μεηαθνξψλ 

Οδεγία 3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

6. 
Strategic plan 2016-2020 

Move March 2016 [7] 

• Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
• Νέα θαη αλαδπφκελα ζρήκαηα 

ζηηο Μεηαθνξέο 
• Γηαρείξηζε ηεο θηλεηηθφηεηαο 

• Σξφπνο δσήο αλεμάξηεηνο ηνπ 
απηνθηλήηνπ 

• Αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 
Μεηαθνξψλ 

ηξαηεγηθφ 
Πιάλν 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

7. 
FANTASIE “Forecasting 
and Assessment of New 

Technologies and 
Transport Systems and 

their Impacts on the 
Environment” [15] 

• Δπίπησζε ησλ Νέσλ 
ηερλνινγηψλ ζηελ αζθάιεηα, ηελ 

ηαρχηεηα, ην πεξηβάιινλ 
• Αλάπηπμε θαη επηθχξσζε 

κεζφδσλ αμηνιφγεζεο 

Έξγν ηεο 
Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο – 

Πξφγξακκα RTD 
ζηηο Μεηαθνξέο 

2 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο. 
Πεξηγξάθεη ηηο επηπηψζεηο 

νξηζκέλσλ ΑΣΜ 

 



 

 

Η κεγηζηνπνίεζε ζπλεξγεηψλ ζα πξέπεη 

λα είλαη κία απφ ηηο πξνηε-ξαηφηεηεο ησλ 

Μ-Μ πφιεσλ εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ (έιιεηςε ηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ ζπλεξγαδφκελνπ κε ΣΑ, 

πεξηνξηζκέλνη νηθνλνκηθνί πφξνη θ.ιπ.) 

 

 

3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

Πξνζηηζέκελε αμία: (β) ε 
ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο 
θνξείο/ελδηαθεξόκελα κέξε 

Απαηηείηαη επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ/θνξέσλ ζε πνιιέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ ΑΣΜ. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη επξείαο 

ππνζηήξημεο αιιά δίλνπλ επίζεο ζηηο ΣΑ ηελ επθαηξία λα: 

• δεκηνπξγήζνπλ κία βαζύηεξε αιιειεπίδξαζε κε απηέο θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε κειινληηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

• δεκηνπξγήζνπλ λέεο ζπλέξγεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο ηδέεο θαη έξγα. 

• δηαζθαιίζνπλ ζπλερή ζπλεξγαζία ζε κειινληηθά έξγα. 

 

 

 

Πώο λα νηθνδνκήζεηε ηε ζπλεξγαζία/ λα 
πξνζδηνξίζεηε ηηο αλάγθεο ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ θαη ησλ θνξέσλ 
 
• ηνρεπκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ,  

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεηε ζρεηηθά κε: 

- ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ, 

- ην πηζαλφ φθεινο γη‟ απηνχο, εάλ ππνζηεξίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, 

- ηελ αμία ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζην έξγν. 

• Σε δηεμαγσγή έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα ζε νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, 

δεηψληαο ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο ιχζεηο, γηα λα 

εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

• Σε δεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη αλνηρηέο ζπλαληήζεηο, γηα λα πξνζθαινχληαη φινη 

νη ελδηαθεξφκελνη ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο. 
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

 
Πψο λα νηθνδνκήζεηε ηε ζπλεξγαζία/λα πξνζδηνξίζεηε ηηο αλάγθεο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ θαη ησλ θνξέσλ 

 

• πρλέο επηζεσξήζεηο ζηα πην πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ φπνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα. 

• Πξνζαξκνζκέλεο πξνζεγγίζεηο ζε δηαθνξεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο/θνξείο (π.ρ. 

πνιίηεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ 

κέζσ ζχληνκσλ ζπλεληεχμεσλ). 

 

Πξνζδηνξηζκόο Φνξέσλ θαη 
Δλδηαθεξόκελσλ Μεξώλ 

• Tν πξψην βήκα πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ πνπ λα δηαζθαιίδεη ηελ 

ελζσκάησζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ κηαο πφιεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκόο 

ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελόο εθηελνύο θαηαιόγνπ απηώλ ζηηο ΑΣΜ. This 

contributes in demonstrating that urban transport can be improved by involving 

a wide range of stakeholders. Δπηπιένλ, απηφο έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο ηνπηθέο αξρέο φζν θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζρεδηαζηέο θηλεηηθφηεηαο, 

παξάγνληεο πνπ επί ηνπ παξφληνο απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα. 

• πλήζεηο θνξείο θαη ελδηαθεξόκελα κέξε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΑΣΜ: 

Πνιίηεο θαη Δπηζθέπηεο, Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο Γεκόζησλ Μεηαθνξώλ,  

Καηαζθεπαζηέο Ορεκάησλ,  Σνπηθέο Αξρέο, Κεληξηθή Γηνίθεζε,   Νηόπηνη 

επηρεηξεκαηίεο,   Μεραληθνί θπθινθνξίαο, Δηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, 

Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνύηα, Δηαηξείεο εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ, etc. 

 

Πξνζδηνξηζκόο Φνξέσλ θαη 
Δλδηαθεξνκέλσλ κεξώλ γηα ΑΣΜ ζε 
δηνηθεηηθό επίπεδν 
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ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΗΔΘΝΔ ΔΘΝΗΚΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΟΠΗΚΟ 

Πνιίηεο θαη Δπηζθέπηεο    X 

Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο 
Γεκφζησλ Μεηαθνξψλ 

 
X X X 

Καηαζθεπαζηέο Ορεκάησλ X    

Σνπηθέο Αξρέο   X X 

Κεληξηθή Γηνίθεζε  X X  

Νηφπηνη επηρεηξεκαηίεο   X X 

Μεραληθνί θπθινθνξίαο  X X X 

Δηαηξίεο πιεξνθνξηθήο    X 

Δξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα X X   

Δηαηξείεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 
  X X 

 



 

 

 

 

3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

Καζαξά θαύζηκα θαη ειεθηξηθά νρήκαηα [3], [10] 

(Παξαδείγκαηα πξνθιήζεσλ θαη σθειεηψλ 
εηδηθά γηα ηα ειεθηξηθά νρήκαηα) 

 

Πξνθιήζεηο: 

• Οη ελδηαθεξφκελνη θνξείο θαη νη πνιίηεο ελδέρεηαη λα δπζθνιεχνληαη λα 

αιιάμνπλ από νρήκαηα κε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο ζε ειεθηξηθά 

νρήκαηα κε κπαηαξία. 

• ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηα επηρεηξήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ (α) ην πςειόηεξν 

θόζηνο θαη ηα ζρεηηθά πεξηνξηζκέλα νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ 

απφθηεζε απηνχ ηνπ είδνπο νρεκάησλ, (β) ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε 

θόξηηζε ηνπ νρήκαηνο, (γ) ε πξόζβαζε ζε ζηαζκνύο θόξηηζεο, (δ) ην 

εύξνο ζε κνληέια νρεκάησλ (ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ απηή ηε 

ζηηγκή ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο ΔΔ). 

 

Απαληήζεηο: 

• Σα επφκελα ρξφληα ηα εκπφδηα ζρεηηθά κε ηελ ππνδνκή γηα ηε θφξηηζε ζα 

εμαιεηθζνύλ ιφγσ ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ κέηξνπ. 

• Σα θαζαξά θαχζηκα θαη ηα ειεθηξνληθά νρήκαηα πξνζθέξνπλ ρακειόηεξν 

θόζηνο ρξόλνπ-δσήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο  ε νπνία αληηζηαζκίδεη 

ζπρλά ην πςειφηεξν αξρηθφ θφζηνο. 

• Σα ειεθηξηθά νρήκαηα ή ηα νρήκαηα κε θηλεηήξα θαπζίκνπ δελ εθπέκπνπλ 

αηκνζθαηξηθνύο ξύπνπο φπσο ζσκαηίδηα ή νμείδηα αδψηνπ. Δίλαη επίζεο 

πνιχ πην αζφξπβα απφ ηα νρήκαηα κε ζπκβαηηθφ θηλεηήξα θαχζεο ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα πξέπεη λα παξάγεηαη από «πξάζηλε» ελέξγεηα. 

 

 

Καζαξά θαχζηκα θαη ειεθηξηθά νρήκαηα 
 

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο θαη επηζθέπηεο, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

• θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ, 

• ληφπηνη επηρεηξεκαηίεο, 

• εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο. 
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

 

πλεξγαηηθά ζπζηήκαηα [3], [10]  

(Παξαδείγκαηα πξνθιήζεσλ θαη σθειεηψλ 
ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ζπλεξγαζίαο) 

 

Πξνθιήζεηο: 

• Σν ηζρπξφ ιφκπη ηνπ απηνθηλήηνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη ελάληηα ζε ηέηνηνπ 

είδνπο κέηξα επεηδή απμάλνπλ ην άκεζν θφζηνο ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

• Τπάξρεη ηζρπξή εμάξηεζε ησλ ζεκαηνδνηψλ ζην δηαδίθηπν  θίλδπλνο 

βιάβεο ή πεηξαηείαο. 

• Σν ηη είλαη ππεξζχγρξνλν δηαθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ Δπξψπε θαη 

ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά ηερλνινγηθά πξφηππα ζε πφιεηο θαη ρψξεο. 

Απαληήζεηο: 

• Οη ηερλνινγίεο πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ήδε 

ππάξρνληα εμνπιηζκφ εληφο ησλ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ. 

• Μπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε γεληθή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα. 

• Απηφ ην είδνο ηερλνινγίαο ζπλνδεχεηαη απφ πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο. 

 
 
 
 

 

πλεξγαηηθά ζπζηήκαηα 

 
Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο θαη επηζθέπηεο, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

• θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ, 

• εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, 

• εξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα. 
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Ωθέιε: Παξνρή πξνεηδνπνηήζεσλ γηα 

θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, πξνεηδνπνηήζεηο 

γηα θιείζηκν δξόκσλ ή πξνζσξηλέο 

δηαθνπέο, πξνζδηνξηζκφο ελαιιαθηηθψλ 

δηαδξνκψλ γηα ηνπο ρξήζηεο απηνθηλήησλ, 

κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλακνλήο ζε ζηάζεηο 

ιεσθνξείσλ θ.ιπ.. 

 

 

3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

πζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θπθινθνξίαο 
[3], [4], [10] 

(Παξαδείγκαηα πξνθιήζεσλ θαη σθειεηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ 

θπθινθνξίαο) 

Πξνθιήζεηο: 

• Αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα λα ηξνθνδνηνχλ ην ζχζηεκα 

κε ηηο αληηδξάζεηο ησλ πιεξνθνξηψλ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ιφγσ ηνπ 

θαλνληζκνχ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ηεο ρψξαο. 

Απαληήζεηο: 

• Τπάξρνπλ κέζνδνη θαη εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αλψλπκε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ θαη απηά  κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Η δηαδηθαζία πξνκεζεηψλ 

ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη απηφ ην πιαίζην. 

• Η ζεκαζία ησλ πηζαλψλ σθειεηψλ κπνξεί λα πείζεη ηνπο αλζξψπνπο λα 

ζπκθσλήζνπλ κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. 

 
 

 
 

πζηήκαηα πιεξνθνξηώλ θπθινθνξίαο 

 
Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο θαη επηζθέπηεο, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

• θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ, 

• εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, 

• εξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα.  
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3  ΑΞΙΑ  ΓΙΑ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΙ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

 

πζηήκαηα ππνβνήζεζεο πεδώλ 
  [3], [10] 

(Παξαδείγκαηα πξνθιήζεσλ θαη σθειεηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ππνβνήζεζεο 

πεδψλ) 
 

Πξνθιήζεηο: 

• Αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ρξήζηεο πνπ δελ 

εμνηθεηψλνληαη κε ηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (smart phones) ή άιιεο 

ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο (ειηθησκέλνη, κηθξά παηδηά θ.ιπ.). 

Απαληήζεηο: 

• Απηνχ ηνπ είδνπο ηα κέηξα είλαη ζπκπιεξσκαηηθά κε άιια ζπζηήκαηα πνπ 

είλαη αθηεξσκέλα γηα λα βνεζνχλ φινπο ηνπο ρξήζηεο θαη δελ βαζίδνληαη κφλν 

ζηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα θιπ. (Πξνεηδνπνηεηηθά θώηα LED ζηε 

δηαζηαύξσζε). 

 
 

πζηήκαηα ππνβνήζεζεο πεδώλ[10] 

 
 Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο θαη επηζθέπηεο, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

• θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ, 

• εηαηξίεο πιεξνθνξηθήο, 

• εξεπλεηηθά Ιλζηηηνχηα. 

 

πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο 
δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο [3], [10] 

(Παξαδείγκαηα πξνθιήζεσλ θαη σθειεηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ θαη εθαξκνγψλ 

δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο) 

Πξνθιήζεηο: 

• Άηνκα πνπ δελ είλαη εμνηθεησκέλα κε εθαξκνγέο ζε smartphone ελδέρεηαη λα 
κελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα θαη σο εθ ηνχηνπ λα κελ έρνπλ 
πξφζβαζε ζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 
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• Μεξηθέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα εκπιαθνύλ όινη νη ζρεηηθνί ηδηνθηήηεο 

ηδησηηθώλ γθαξάδ, αιιά δεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ 

θαζνδήγεζεο ζηάζκεπζεο ζηελ Δπξψπε, απηφ δελ είλαη κεγάιν πξφβιεκα. 

Απαληήζεηο: 

• πκπιεξσκαηηθά πάλει κε κεηαβαιφκελα κελχκαηα ζε ζηξαηεγηθά ζεκεία ηεο 

πφιεο ζα κπνξνχζαλ λα ππνζηεξίμνπλ φινπο ηνπο νδεγνχο θαη εηδηθά 

εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε ζπλδεδεκέλε ζην 

Γηαδίθηπν ζπζθεπή. Απηή είλαη κηα θξίζηκε πηπρή ηεο εθαξκνγήο. 

• χκθσλα κε ζηαηηθά ζπζηήκαηα, ε ρξήζε θαηάιιεισλ εθαξκνγώλ είλαη 

πιένλ θνηλή πξαθηηθή. 

• Οιηζηηθή πξνζέγγηζε ιακβάλνληαο ππφςε φιεο ηηο επηινγέο ζηάζκεπζεο ηεο 

πεξηνρήο θαη αλαπηχζζνληαο έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο 

ζηάζκεπζεο. 

• Η ζεκαζία ησλ πηζαλψλ νθειεηψλ κπνξεί λα πείζεη ηνπο αλζξψπνπο λα 
πξνζαξκνζηνχλ. 

Η δηαρείξηζε ησλ ρψξσλζηάζκεπζεο ζηνρεύεη ζηνλ έιεγρν ηόζν ηεο 

πξνζθνξάο όζν θαη ηεο δήηεζεο γηα ρψξν ζηάζκεπζεο κε απνηειεζκαηηθφ, 

νηθνλνκηθφ, θηιηθφ πξνο ην θιίκα, θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη θνηλσληθά 

ππεχζπλν ηξφπν. 

 

πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 
ζηάζκεπζεο  

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• ληφπηνη επηρεηξεκαηίεο, 

• πνιίηεο θαη επηζθέπηεο, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ. 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 

  ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ: 
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Πεξηγξαθή άζθεζεο 

 

Πξνζδηνξηζκφο βαζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 
γηα ηηο ηερλνινγίεο κεηαθνξψλ 

 
A) Υξεζηκνπνηείζηε απηνθφιιεηεο ζεκεηψζεηο γηα λα ζπκπιεξψζεηε ηα δχν θελά Πιαίζηα. Σν πξψην πεδίν 

αλαθέξεηαη ζηα νθέιε κηαο επηιεγκέλεο ηερλνινγίαο κεηαθνξψλ. Σν δεχηεξν πεδίν αλαθέξεηαη ζηνπο 

θνξείο/ελδηαθεξφκελνπο/θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζα επεξεαζηνχλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά) απφ ηελ 

ηερλνινγία. 

B) ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ Σ-Πιαηζίνπ λα κεηαθέξεηε ηνπο θνξείο/ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζα εκθάληδαλ 

ηηο πην αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζηελ πξνηεηλφκελε ηερλνινγία. ηε δεμηά ζηήιε, λα κεηαθέξεηε ηηο 

απηνθφιιεηεο ζεκεηψζεηο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεηζηηθά επηρεηξήκαηα πξνο ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ είλαη ζεκεησκέλνη ζηελ αξηζηεξή γσλία. 

(Γηα λα εθηειέζεηε ηελ άζθεζε εζηηάδνληαο ζε ζπγθεθξηκέλε πόιε, δηαλέκνληαη έλαο ράξηεο πόιεο, 

δεδνκέλα θηλεηηθόηεηαο θαη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξηρζεί ε παξαγωγή ηδεώλ. 

 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ πιαίζην κε ηα 

νθέιε πνπ πηζηεύεηε όηη κπνξνύλ λα θέξνπλ ζηελ πόιε ζαο 

νη Αλαδπόκελεο Σερλνινγίεο Μεηαθνξώλ πνπ επηιέμαηε. 

  

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 
 
 
 

 

 

 

 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ πιαίζην κε ηνπο θνξείο/ελδηαθεξόκελνπο/ 

θνηλσληθέο νκάδεο πνπ πηζηεύεηε όηη ζα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά ή ζεηηθά από ηηο Αλαδπόκελεο 

Σερλνινγίεο Μεηαθνξώλ πνπ επηιέμαηε. 

 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πιαίζην -Σ, ζύκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ 

κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ από ηνπο θνξείο ππέξ/θαηά ηεο εθαξκνγήο ησλ Αλαδπόκελσλ 

Σερλνινγηώλ Μεηαθνξώλ) νη νπνία παξέρνληαη ζηελ νκάδα ζαο. 
  

ΦΟΡΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ 
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Δπηηπρεκέλεο Πεξηπηώζεηο 

Μειέηεο ησλ πόιεσλ SUITS θαη 

άιισλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη:  

• Σξεηο πεξηπηώζεηο κειέηεο - σο θαιύηεξεο πξαθηηθέο – ζπλνδεπφκελεο 

απφ ηηο Αλαδπφκελεο Σερλνινγίεο  Μεηαθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

• Μία εθηεηακέλε αλάιπζε ζρεηηθά κε ηα εκπόδηα θαη ηνπο 

παξάγνληεο πνπ θάζε πφιε έπξεπε λα αληηκεησπίζεη (απφ ηελ 

πιεπξά ησλ ΟΣΑ). 

 

 
 
 
 

Πεξίπη. Μειέηεο 1 

 

Πεξίπη. Μειέηεο 2 

 

Πεξίπη. Μειέηεο 3 

Καλνληζκνί ηνπ Κφβεληξπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο ζηάζκεπζεο 

(πεξίπησζε κειέηεο απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο πφιεο ζην έξγν SUITS). 

 
Ορήκαηα ηεο Λνπκπιηάλαο κε θαζαξφηεξν θαχζηκν - CNG ιεσθνξεία. 

 
 

Ηιεθηξηθή θηλεηηθφηεηα ηνπ Ρφηηεξληακ, ειεθηξηθά νρήκαηα θαη 

ηαζκνί θφξηηζεο. 
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Αλαδπόκελεο 

Σερλνινγίεο Μεηαθνξώλ 

Καλνληζκνί θπθινθνξίαο 

θαη δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο 

(Κφβεληξπ) 
 

 

 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ Ζ ΠΡΑΚΣΗΚΖ 
ΔΗΝΑΗ Ζ ΚΑΛΤΣΔΡΖ Δ ΑΤΣΟ 
ΣΟ ΠΔΓΗΟ; 

Ο εληνπηζκφο ζέζεσλ πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά παξνπζηάδεη 
αξθεηέο επθαηξίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο 
αμίαο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ (δεκνηηθνχ) 
ζπκβνπιίνπ γηα ην νδηθφ δίθηπ ή γηα ηελ 
αχμεζε ζπλνιηθά ησλ επηπέδσλ 
πιεξφηεηαο. Υξεζηκνπνηψληαο δσξεάλ 
ηε βξαβεπκέλε εθαξκνγή AppyParking, 
νη νδεγνί κπνξνχλ λα θαηεπζχλνληαη 
απεπζείαο ζηνπο δηαζέζηκνπο ρψξνπο. 
Όπνπ εληνπίδνληαη ζεκεία πνπ ζηαζεξά 
ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηα, ε 
βειηησκέλε ζήκαλζε, νη εηδνπνηήζεηο 
εληφο εθαξκνγήο ή νη κεησκέλεο ηηκέο 
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 
νδεγήζνπλ ζε πςειφηεξε ρξήζε θαη 
πςειφηεξα ζπλνιηθά έζνδα. Σν 
δπλακηθφ γηα απηφ ην είδνο ηνπ 
ζπζηήκαηνο RTA πνπ πξφθεηηαη λα 
αλαπηπρζεί θαη ηα νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο 
αξρέο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο 
ζπλερνχο επηηπρίαο ηνπ AppyParking 
πνπ εμαζθαιίδεη πεξαηηέξσ νηθνλνκηθή 
ππνζηήξημε. 

 
ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ     
ΣΟΥΟ  

ηφρνο: Να αληηκεησπίζεη ηελ φιε 
δηαδηθαζία θηλεηηθφηεηαο απφ άθξν ζε 
άθξν επηηξέπνληαο εχθνιε ζηάζκεπζε 
ζην Κφβεληξπ κέζσ ηεο ρξήζεο 
αηζζεηήξσλ, λα ελζσκαηψζεη ηελ 
εχξεζε θαη ε ζηάζκεπζε ζε ειεχζεξν 
ρψξν κε πιεξσκέο, λα παξέρεη 
πιεξνθνξίεο δηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ηνλ 
ηξφπν ρξήζεο ησλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο. 

    ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ  

Πιήξεο φλνκα έξγνπ: Real-Time Bay 
Sensor System 
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Η εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ελφο 
ζπζηήκαηνο δηαζεζηκφηεηαο ζέζεο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φινπο ηνπο 450 
ζηαζκνχο(απηνκαηνπνηεκέλεο) πιεξσ-
κήο άκα ηε εκθαλίζεη (Pay  and Display) 
/παξνπιηζκέλνπο ηνπ Coventry θαη 
ζηνπο ρψξνπο θφξηηζεο 18 ειεθηξηθψλ 
νρεκάησλ(ΗΟ). Σν ζχζηεκα ζα απνθέ-
ξεη νθέιε γηα ην ζπκβνχιην, ηνπο 
νδεγνχο θαη ηνπο πνιίηεο ηνπ Coventry 
κέζσ ηεο βειηησκέλεο ξνήο ηεο θπθιν-
θνξίαο, ηεο κεησκέλεο ζπκθφξεζεο θαη 
ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Σέηνηα 
απνηειέζκαηα ζα επηηεπρζνχλ κε ηε 
βειηηζηνπνίεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηε-
ηαο ηεο επηβνιήο ζηάζκεπζεο θαη κε ηελ 
αχμεζε ησλ ζεηηθψλ πιεξσκψλ ζηάζ-
κεπζεο θαη κε ηελ ελζάξξπλζε ηεο 
ρξήζεο ΗΟ. 

Γηα ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, ηα άκεζα 
νθέιε ήηαλ λα ζπκπεξηιεθζεί ε παξνρή 
θνθθσδψλ επηπέδσλ δεδνκέλσλ γηα λα 
κπνξνχλ λα ιακβάλνληαη ηεθκεξησκέ-
λεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 
ηεο θπθινθνξίαο, ε πξαγκαηνπνίεζε 
εμνηθνλφκεζεο δαπαλψλ ζηελ επηβνιή 
ηεο θπθινθνξίαο θαη ε βειηίσζε ηεο 
απνηειεζκαηηθήο ρξήζεο ησλ ρψξσλ 
γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ ην 
ζεηηθφ πάξθηλγθ. Ο ρψξνο ζηάζκεπζεο 
είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο δεκηνπξ-
γφο εζφδσλ γηα ηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα, 
αιιά νξηζκέλα ζπκβνχιηα ράλνπλ ην 
40% ησλ πηζαλψλ εζφδσλ ιφγσ ηεο 
αλεπάξθεηαο ησλ αληίζηνηρσλ ζπζηεκά-
ησλ ηνπο. 

 
ΚΛΗΜΑΚΧΖ/ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Παξφκνηα έξγα πινπνηήζεθαλ ζην 
παξειζφλ ζε κηθξφηεξεο θιίκαθαο 
ζπζηήκαηα δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ 
ζηάζκεπζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 
Απηέο νη δνθηκέο απέδεημαλ κε επηηπρία 
ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, σζηφζν, 
ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο θιίκαθαο, ε 
δπλαηφηεηα ζπιινγήο δεδνκέλσλ ήηαλ 
πεξηνξηζκέλε. Δπνκέλσο, ηέηνηα έξγα 
είλαη θιηκαθνχκελα θαη αλαπαξαγφκελα 
ζε άιια αζηηθά πεξηβάιινληα. 

 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Η πξσηνβνπιία απηή ρξεκαηνδνηήζεθε 
κέζσ ηνπ Σκήκαηνο Μεηαθνξψλ (DfT) 
θαη ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 
Κφβεληξπ κε ζπλνιηθφ θφζηνο £ 
158.564,00. 

£60,000 Έξεπλα, ζρεδηαζκφο θαη 
νξηνζέηεζε. 

£60,000 Δγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ 
(hardware). 

£38, 564 Γηακφξθσζε πζηήκαηνο, 
δνθηκή θαη κεηάβαζε. 

Η δαπάλε ηνπ έξγνπ πεξηιακβάλεη κία 
άδεηα δεδνκέλσλ 5εηνχο δηάξθεηαο θαη 
5εηή εγγχεζε ζε φιν ηνλ εμνπιηζκφ, 
παξέρνληαο εγγπήζεηο γηα ην θφζηνο 
δσήο ησλ έξγσλ. 

1 Έηνο απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε 
(ζρεδηαζκφο, εγθαηάζηαζε πιηθνχ, 
δηακφξθσζε θαη δνθηκή, νινθιήξσζε 
κε εμσηεξηθά ζπζηήκαηα). 

 
 
 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ/ ΔΠΗΠΣΧΖ 

• Οη νδεγνί κπνξνχλ λα πινεγεζνχλ 
ζηνλ πιεζηέζηεξν ή θζελφηεξν 
δηαζέζηκν ρψξν, κεηψλνληαο 
δξακαηηθά ηνπο ρξφλνπο ζηάζκεπζεο 
απφ 20 ιεπηά ζε 30 δεπηεξφιεπηα. 

• Αχμεζε ησλ ζεηηθψλ πιεξσκψλ 
ζηάζκεπζεο κέζσ π.ρ. smartphones. 

• Αχμεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ 
εζφδσλ P&D. 

• Βειηηζηνπνίεζε ηεο επηβνιήο κέζσ 
ηεο αληηζηνίρηζεο ησλ ηζηνξηθψλ 
ηάζεσλ, ησλ παξσρεκέλσλ 
πξνηχπσλ θαη ησλ θαηαρσξήζεσλ 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ησλ νρεκάησλ 
πνπ ζηαζκεχνπλ θαηά παξάβαζε ηνπ 
κέγηζηνπ νξίνπ παξακνλήο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Κφβεληξπ, Ηλσκέλν Βαζίιεην 



 

 

 
• Δλζσκάησζε κειινληηθψλ 

ζπλδεδεκέλσλ νρεκάησλ. 

• Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθήο 
απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

• Καζαξή απφδνζε απφ επέλδπζε 
έξγνπ - £199,775 

 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΟΜΑΓΔ ΠΟΤ 
ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ 

Οη πεξηζζφηεξν σθειεκέλεο θνηλσληθέο 
νκάδεο είλαη νη ηδηνθηήηεο θαη ρξήζηεο 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κε ηε βειηίσζε 
ηεο ηαμηδησηηθήο εκπεηξίαο ηνπο θαη ηελ 
ελζάξξπλζε ηεο επξχηεξεο πηνζέηεζεο 
ηέηνησλ νρεκάησλ. Δπνκέλσο, ε κείσζε 
ησλ εθπνκπψλ νδεγεί ζε αξθεηά νθέιε 
γηα φινπο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ πνηφηεηα 
ηνπ αέξα ζηηο πφιεηο. Δπηπιένλ, 
αλήκπνξεο νκάδεο ζα βνεζεζνχλ κέζσ 
ηεο πξφβιεςεο ηεο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν δηαζεζηκφηεηαο ζπγθεθξηκέλσλ 
ρψξσλ. 

 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΟΤ ΤΠΟΓΔΗΚΝΤΟΤΝ 
ΣΟ ΣΔΛΗΚΟ ΤΜΠΔΡΑΜΑ : 

Ωο αξρηθή ζέζε ηνλ επηέκβξην 2016, 
φηαλ ππνβιήζεθε ε αίηεζε γηα ηνλ 
ηξέρνληα γχξν ρξεκαηνδφηεζεο, ηα 
δεδνκέλα κε ηε ρξήζε ηνπ Κφβεληξπ σο 
κειέηε πεξίπησζεο έδεημαλ φηη απφ 36 
θαλνληθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη 32 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο. 

Οη παξαθνινπζνχκελνη ρψξνη 
ζηάζκεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 19,331 
θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ 
σξψλ (8πκ – 6κκ Γεπη – αβ) ηνλ 
επηέκβξην 2016. 

Απηφ ήηαλ επηκεξηζκέλν ζε 10,727 
επηζθέςεηο ζε ζηαζκνχο «pay and 
display» and 8,604 επηζθέςεηο ζε 
ρψξνπο ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο 
αλάγθεο. 

Οη επί πιεξσκή ρψξνη ζηάζκεπζεο 
ήηαλ θελνί θαηά 66% ηνπ ρξφλνπ απφ ηηο 
8πκ σο ηηο 6κκ. Δπθαηξία εζφδσλ απφ 
ζηαζκνχο επί πιεξσκή ππνρξεζηκν-
πνηνχκελνπο: £850ρηι εηεζίσο. 

Τπήξμαλ 896 πεξηζηαηηθά νρεκάησλ 
θαηά παξάβαζε ηνπ κεγίζηνπ ρξφλνπ 
παξακνλήο, αιιά επί ηνπ παξφληνο ην 
ζπκβνχιην εμέδηδε Δηδνπνηεηήξηα 
Πιεξσκήο Πξνζηίκνπ  (PCN) κφλν ζην 
18% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Δπθαηξία εζφδσλ απφ ρακέλα ηέιε 
ζηάζκεπζεο: £67,000. 

Δπθαηξία εζφδσλ απφ κε εθδηδφκελα 
πξφζηηκα:: £2 εθ. 

Οη ρψξνη ζηάζκεπζεο αηφκσλ κε 
εηδηθέο αλάγθεο ήηαλ ειεχζεξνη  77% 
ηνπ ρξφλνπ (24/7) θαη απηφ θαηά 62% 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγάζηκσλ σξψλ. 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ 
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: πρλά αληηκεησπίδνληαη 
ρακειά επίπεδα ελζνπζηαζκνχ απφ ηνπο 
εζσηεξηθνχο θνξείο ζε επίπεδν ηνπηθψλ 
αξρψλ. 

Κίλεηξα: Σαθηηθέο ζπλαληήζεηο κεηαμχ 
ηνπ AppyParking θαη ηνπ Γεκνηηθνχ 
πκβνπιίνπ ηνπ Κφβεληξπ γηα ηελ 
έλαξμε θαη γηα ηελ ππνγξαθή ησλ 
θάζεσλ ηνπ έξγνπ. Δλεκεξψζεηο απφ 
αληίζηνηρα ηκήκαηα θαη ην ηκήκα 
Μεηαθνξψλ ησλ West Midlands, ηε 
Jaguar Land Rover φηαλ απαηηείηαη. 

 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ 

Δκπόδηα: Αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα 

παξαβίαζεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ, εκπνξηθέο επαηζζεζίεο θαη 
ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κε ηηο 
εμειίμεηο ηνπο. 

Κίλεηξα: Δχθνια γίλνληαη θαηαλνεηέο 
νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 
ρξεκαηνδφηεζεο, ν κηθξφηεξνο 
πξνυπνινγηζκφο, εχθνια δηαρεηξίδνληαη 
θαη δηαηίζεληαη πφξνη νξζά θαη ζε εχζεην 

ρξφλν. 
 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδηα: Η εγθαηάζηαζε 

νινθιεξψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
λχρηαο αληί ηεο εκέξαο, γηα λα 
εμαζθαιηζηεί ε δηαζεζηκνηεηα ηνπ 
ρψξνπ ζηάζκεπζεο γηα ην θνηλφ θαη λα 
κελ δηαηαξαρζνχλ θιίκαθεο ηεο 
νηθνλνκίαο.  

Κίλεηξα: Δπηηπρεκέλε εγθαηάζηαζε 

αηζζεηήξσλ κπξνζηά απφ ην 
ρξνλνδηάγξακκα. 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ/ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΖΓΔ 

Δκπόδηα: Concerns Αλεζπρίεο ζρεηηθά 

κε ηελ αλαγλψξηζε ειαηησκαηηθψλ 
αηζζεηήξσλ, ε αθαίξεζε αηζζεηήξσλ 
θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηηο αλαιχζεηο 
θαη ηα δεδνκέλα. 

 Κίλεηξα: Δμεξεπλψληαο ηηο επηινγέο 

γηα έλαλ εθεδξηθφ πχξγν ζηαζκνχ 
βάζεο θαη ηελ νινθιήξσζε κε άιια 
ζπζηήκαηα.  

 
 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδηα: Sometimes Μεξηθέο θνξέο 

είλαη δχζθνιν λα δεζκεπηνχλ βαζηθνί 
ελδηαθεξφκελνη πνπ ρξεηάζηεθαλ ζε 

 

 

 

 

 

 

 

 

δηάθνξα ζηάδηα γηα λα ελεξγήζνπλ ή λα 

αληηκεησπίζνπλ δεηήκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ. 

Κίλεηξα: αθέο ζρέδην έξγνπ. 

 
 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

Δκπόδηα: Οη έλλνηεο θαη ε ηερλνινγία 

είλαη δχζθνιν λα πηνζεηεζνχλ, θαζψο ε 
γλψζε βαζίδεηαη ζηελ θαηαλφεζε θαη 
ππάξρεη έιιεηςε εθαξκνγήο ηερλνινγίαο. 

Κίλεηξα: Η TfWM θαη ε πλδπαζκέλε 
Αξρή ηνπ West Midlands αλέιπζαλ ην 
έξγν σο κέξνο ηεο πξνζθνξάο ηνπο γηα 
ην έξγν CAV Testbed.  

 

ΝΟΜΗΚΑ 

Δκπόδηα: Η θαζπζηέξεζε ηεο 
πξνκήζεηαο εμαηηίαο εζσηεξηθψλ 
αλεζπρηψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, νη αηηήζεηο 
εμαίξεζεο γηα έλαλ κφλν πάξνρν 
ππνβάιινληαη ζπρλφηεξα ζε απζηεξφ 
έιεγρν θαη απζηεξή αμηνιφγεζε πξηλ απφ 
ηελ επηβεβαίσζε ηεο αγνξάο. 

Κίλεηξα:  Γηαδηθαζίεο γηα φια ηα 
ζελάξηα πξνκήζεηαο πνπ ηζρχνπλ γηα λα 
επηηξέςνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ηε 
ζσζηή δηαδηθαζία. Δπζπγξάκκηζε κε 
ηξέρνληα έξγα νδνπνηίαο θαη λνκηθέο 
αλαζηνιέο θπθινθνξίαο θαη λνκνζεζίεο. 

 

 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

Δκπόδηα: χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε 

επξχηεξε πνιηηηθή ελζάξξπλζεο πην 
πξάζηλσλ ηξφπσλ κεηαθνξάο φπσο ην 
πεξπάηεκα θαη ε πνδειαζία. 

Κίλεηξα: Οθέιε γηα ηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα θαη ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο 
ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 
κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 
θαη ζπλεπψο ησλ ξππνγφλσλ 
εθπνκπψλ. 

 

 
 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

http://www.appyparking.com/ 

index.html 

https://www.gov.uk/government/ 
publications/co-operative- 
intelligent-transport-systems- 
funding-competition 
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Αλαδπόκελεο Σερλνινγίεο 

Μεηαθνξώλ 

Ορήκαηα Καζαξφηεξνπ 

Καπζίκνπ - CNG Λεσθνξεία 

Busses (Ληνπκπιηάλα) 

 
 
 
 
 
 

 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ; 

Η Ληνπκπιηάλα άξρηζε λα ρξεζηκνπνηεί 
κία απφ ηηο ηειεπηαίεο  θαη πην θαζαξέο 
ηερλνινγίεο γηα ιεσθνξεία πνπ 
δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά θαη έγηλε ε 
πξψηε ινβέληθε πφιε πνπ πξνζθέξεη 
ιεσθνξεία ζηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. 

Σα λέα ιεσθνξεία δηαζέηνπλ ηερλνινγία 
αηρκήο θαη βειηηψλνπλ ζεκαληηθά ηελ 
πνηφηεηα ηεο αζηηθήο δσήο ζηελ πφιε 
ηεο Ληνπκπιηάλα, ζα ζπκβάινπλ ζε έλα 
βειηησκέλν θαη πγηέζηεξν πεξηβάιινλ. 
Δθηφο απφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ ηνπο δεδνκέλσλ, ηα 
ιεσθνξεία ζα πξνζθέξνπλ επίζεο 
πεξηζζφηεξε άλεζε θαη αζθάιεηα ζηνπο 
επηβάηεο.  

 
 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ     
ΣΟΥΟ  

Η πνηφηεηα δσήο ζην θέληξν ηεο πφιεο 
επηδεηλψζεθε ιφγσ ηεο θαθήο 
θαηάζηαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζησλ 
ζπγθνηλσληψλ θαη ηεο αχμεζεο ηνπ 
φγθνπ ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ. Γηα λα 
ηεξκαηηζηεί απηή ε αξλεηηθή ηάζε, ε 
Ληνπκπιηάλα έρεη ζέζεη έλαλ θηιφδνμν 
ζηφρν φηη ην πεξπάηεκα θαη ε 
πνδειαζία, ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 
θαη ηα απηνθίλεηα ζα πξέπεη λα 
αληηζηνηρνχλ ην θαζέλα ζην έλα ηξίην 
φισλ ησλ ηαμηδηψλ. 

Οη θχξηνη ζηφρνη ησλ κέηξσλ ήηαλ: 

• Να πξνσζήζνπλ θαζαξή θαη 
ελεξγεηαθά απνδνηηθή ηερλνινγία. 

• Να επηδείμνπλ δπλακηθφ εμνηθνλφκε-

ζεο ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ απφ 

πβξηδηθά θαη ιεσθνξεία CNG. 
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• Να κεηψζνπλ ην θφζηνο θαπζίκσλ 

θαηά 20%. 

• Να πξνσζήζνπλ ηε θηιηθή πξνο ην 
πεξηβάιινλ εηθφλα ηνπ ρεηξηζηή PT  

• Να ειέγμνπλ 5 πβξηδηθά ιεσθνξεία θαη 
20 CNG ιεσθνξεία θαη λα ζπγθξίλνπλ 
ηα απνηειέζκαηα κε ηα θιαζζηθά 
ληηδεινθίλεηα ιεσθνξεία.  

• Να αγνξαζηνχλ 5 πβξηδηθά θαη 20 
CNG ιεσθνξεία θαη λα ηεζνχλ ζε 
θπθινθνξία. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ  

Η πφιε παιεχεη γηα πεξηβαιινληηθή 
βησζηκφηεηα.  

Υάξε ζηελ θεληξηθή ηεο ηνπνζεζία ζηελ 
θαξδηά ηεο ινβελίαο, ε θηλεηηθφηεηα 
θέξλεη κεγάιεο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο, 
αιιά ζπγρξφλσο ζέηεη πξνθιήζεηο ζην 
πεξηβάιινλ ηεο πφιεο. 

Η Ληνπκπιηάλα ζπλερψο εθζπγρξν-
λίδεη ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο ηεο 
θαη επνκέλσο αληηθαζηζηά ηα παιηά 
θαη ηδηαίηεξα ξππνγφλα ιεσθνξεία 
ηνπ δεκφζηνπ κεηαθνξέα LPP ηεο 
Ληνπκπιηάλα κε ηα λέα πνπ είλαη θηιηθά 
πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ην ρξήζηε. Απφ 
ηελ άπνςε απηή, ε εηαηξεία αγφξαζε 20 
λέα κεζαληνθίλεηα ιεσθνξεία θαη 5 
πβξηδηθά κεζαία ιεσθνξεία (midi-bus), 
αθνχ έιεγμε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 
ηχπνπο νρεκάησλ.   

Δηδηθφηεξα, έγηλαλ νη αθφινπζεο 
ελέξγεηεο : 

• 20 CNG ιεσθνξεία αγνξάζηεθαλ θαη 
ειέγρζεθαλ αληηθαζηζηψληαο ηα 
παιηφηεξα EURO  0 νρήκαηα. 

• 78 νδεγνί εθπαηδεχηεθαλ ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ CNG ιεσθνξείσλ.  
26 απφ ηνπο νδεγνχο απηνχο 
εθπαηδεχηεθαλ γηα λα γίλνπλ 
εθπαηδεπηέο. 

• 20 κεραληθνί εθπαηδεχηεθαλ γηα ηε 
ζπληήξεζε ησλ λέσλ ιεσθνξείσλ. 

ήκεξα ν ζηφινο ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κεηαθνξέα PT LPP πεξηιακβάλεη 217 
αζηηθά ιεσθνξεία.  

 

 
ΚΛΗΜΑΚΧΖ/ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Παξφκνηα έξγα κπνξνχλ λα 
αλαπαξαρζνχλ θαζψο ε κεηαθνξά 
εκπεηξηψλ θαη απνηειεζκάησλ απφ 
απηφ ζε παξφκνηα έξγα ζεσξείηαη 
δπλαηή.  Με βάζε ηελ επηηπρία ζηε 
Ληνπκπιηάλα, αξθεηέο γχξσ πφιεηο 
έρνπλ εθθξάζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο 
λα αθνινπζήζνπλ έλα παξφκνην 
κνληέιν. 

 

 
ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Όζνλ αθνξά ζην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ε 
ηηκή γηα θάζε ιεσθνξείν είλαη 267,600 
EUR, εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
ιεσθνξείσλ είλαη 4,549,200 EUR, 
εμαηξνπκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, θαη ε πφιε 
έιαβε έλα κεγάιν πνζφ ησλ 3,400,000 
EUR. 

Η πεξίνδνο παξάδνζεο ησλ 
ιεσθνξείσλ απφ ηνλ ρξφλν πνπ έιαβε 
ρψξα ε παξαγγειία είλαη 9 κήλεο.  

Δπηπιένλ, ην ζπλνιηθφ θφζηνο 
εθαξκνγήο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε: 

• Αγνξά 20 ιεσθνξείσλ= 4,400.000 
EUR; 

• ηαζκφο θφξηηζεο ζπκπεξηιακβαλν-
κέλσλ ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ 
= 1,250.000 EUR; 

• Αλαβάζκηζε ηνπ θέληξνπ 
εμππεξέηεζεο = 100,000 EUR; 

• Μειέηε ζθνπηκφηεηαο = 25,000 EUR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Ληνπκπιηάλα, ινβελία 



 

 

 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ  ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧH 

Η πιεηνςεθία ηνπ ζηφινπ έρεη 
εθζπγρξνλίζεη ζήκεξα 109 ιεσθνξεία  
πνπ δηαζέηνπλ επίζεο θάκεξεο 
αζθαιείαο γηα αζθαιέζηεξε θαη πην 
επράξηζηε κεηαθνξά, φπσο επίζεο θαη 
θσλεηηθή ελεκέξσζε.  

Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ σθειήζεθαλ 
απφ ηέηνηεο δξάζεηο είλαη φινη πνιίηεο, 
ηνπξίζηεο θαη ρξήζηεο κέζσλ καδηθήο 
κεηαθνξάο. 

 
 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ/ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

Tα λέα CNG ιεσθνξεία είλαη 
ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% ιηγφηεξν 
θνζηνβφξα ζε αλάγθεο θαπζίκσλ απφ 
ηα πξνεγνχκελα κνληέια. Δπηπιένλ, ηα 
λέα ιεσθνξεία CNG πιεξνχλ ηα πην 
απαηηεηηθά θξηηήξηα εμάηκηζεο ηνπ 
πξνηχπνπ EEV (Enhanced 
Environmentally Friendly Vehicle/ 
Δληζρπκέλα Πεξηβαιινληηθά Φηιηθά 
Ορήκαηα), νδεγψληαο ζε 80% ιηγφηεξε 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. πλνιηθά, ηα 
πξναλαθεξζέληα κέηξα έρνπλ σο 
απνηέιεζκα ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ 
ιεσθνξείνπ σο ηξφπνπ κεηαθνξάο. 

  

    ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ  

 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ 
ΤΝΣΟΝΗΜΟ 

Δκπόδηα: Λφγσ ηεο αλάγθεο 
ζπληνληζκνχ κεηαμχ φισλ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ, ε ζσζηή ζπλεξγαζία 
ηνπο ζεσξείηαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρή 
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. 

Κίλεηξα: Η δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ αθνξνχζε κεκνλσκέλα 
ηκήκαηα φπσο ν Γήκνο ηεο 
Ληνπκπιηάλα, ην Οκνζπνλδηαθφ 
Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη 
Υσξνηαμηθνχ ρεδηαζκνχ θαη δχν 
ηδησηηθέο εηαηξείεο. 

 
 

ΠΖΓΔ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ  
 
Δκπόδηα: Σν θξάηνο ρξεκαηνδφηεζε 
ηελ αγνξά 20 ιεσθνξείσλ ρακεινχ 
δαπέδνπ Iveco 12m CNG, ηα νπνία 
απαηηνχλ ηνπηθή ρξεκαηνδφηεζε. 

 
Κίλεηξα: Η εηζαγσγή κηαο έμππλεο 

ειεθηξνληθήο θάξηαο πφιεο 
δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο γηα έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα πιεξσκψλ γηα 
ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο δεκφζηεο 
κεηαθνξέο, ην νπνίν κπνξεί λα 
δεκηνπξγήζεη πξφζζεηα έζνδα. 

 
 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδηα: Γπζθνιίεο ζηε ιήςε ησλ 

δηαθφξσλ απαηηνπκέλσλ ζπλαηλέζεσλ 
θαη αδεηψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη 
ε πξσηνβνπιία.  

Κίλεηξα: Με ηελ ηνπνζέηεζε ζηαζκνχ 

ηξνθνδνζίαο CG, ε πφιε εμαζθάιηζε επίζεο 
ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηνλ ζηφιν ησλ 
ιεσθνξείσλ CNG. 

 

 
ΣΔΥΝΗΚΑ/ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΖΓΔ  

Δκπόδηα: Σερληθέο δπζθνιίεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ θφξηηζεο θαη  
πην ζπγθεθξηκέλα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 
παξάδνζε νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Κίλεηξα: Πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν γηα ηηο αθίμεηο ησλ ιεσθνξείσλ 
παξέρνληαη ζηνπο ρψξνπο ζηάζεσλ ησλ 
ιεσθνξείσλ.  

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδηα:. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο γηα ηελ 
εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ θαη ηνπ 
πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο γηα ηηο λέεο 
ηερλνινγίεο ζηα ιεσθνξεία CNG. Σέηνηα  
ζπλεξγαηηθή δνπιεηά απαηηεί λα 
αθηεξσζνχλ ρξήκαηα θαη αλζξσπν-
κήλεο. 

Κίλεηξα: Μέζσ ησλ εξγαζηεξίσλ 
θαηάξηηζεο, νη θνξείο εθκεηάιιεπζεο 
είλαη ζε ζέζε λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα 
ηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη κέζσ 
απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ δεκηνπξγνχληαη 
λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

 
 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ  

Δκπόδηα: Η απφθηεζε ιεσθνξείσλ 

CNG εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο 
έμππλσλ ιχζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 
ζηελ πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο ησλ πνιηηψλ καο θαη ζηελ αχμεζε 
ηεο απνδνρήο ησλ πνιηηηθψλ απφ ηνπο 
πνιίηεο. 

 

ΝΟΜΗΚΑ 

Δκπόδηα: Κάζε εκπφδην πνπ κπνξεί 
λα εκθαληζηεί ζε λνκηθή βάζε ζα 
πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζε εζληθφ 
επίπεδν θαη φρη ζε επίπεδν πφιεο.  

 
 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Κίλεηξα: Δπηιέγνληαο πεξηβαιινληηθά 

θηιηθά ιεσθνξεία, ε πφιε ηεο 
Ληνπκπιηάλα αθνινπζεί ηηο αξρέο ηεο 
βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡAITEΡΧ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

https://civitas.eu/measure/ 
hybrid-and-cng-buses 

https://www.ljubljana.si/en/ 
news/first-hybrid-buses- driving-
in-ljubljana-next-year/ 

http://www.eltis.org/discover/ 
case-studies/introduction- gas-
powered-buses-ljubljana- 
slovenia 

CIVITAS, ELAN Deliverable no. 
1.11-D1, 2012, Implementation 
status report on CNG buses 
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http://www.ljubljana.si/en/
http://www.eltis.org/discover/


 

 

 

 

 
 

Αλαδπόκελεο Σερλνινγίεο 
Μεηαθνξώλ 

Ηιεθηξηθή Κηλεηηθφηεηα, Ηιεθηξηθά 

Ορήκαηα θαη ηαζκνί Φφξηηζεο 

(Ρφηηεξληακ) 

 
 
 
 

 
ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ; 

Σα ειεθηξηθά νρήκαηα είλαη θαζαξά, 
ήζπρα θαη νηθνλνκηθά. Η πξνψζεζε ησλ 
ειεθηξηθψλ κεηαθνξψλ βειηηψλεη ηελ 
πνηφηεηα ηνπ αέξα εληφο θαη γχξσ απφ 
ηελ πφιε ηνπ Ρφηεξληακ, κεηψλεη ηηο 
εθπνκπέο CO2 θαη ηελ ερνξχπαλζε θαη 
δηαηεξεί ηελ πξνζβαζηκφηεηα ηεο πφιεο 
γηα ηελ ηειηθή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
δσήο ησλ πνιηηψλ.  

 

 
ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ     
ΣΟΥΟ  

Η θπθινθνξία θαη νη κεηαθνξέο γεληθά 
απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή ξχπαλζεο 
ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηεο 
ερνξχπαλζεο ζην Ρφηεξληακ. Με ην 
πξφγξακκά ηνπ Rotterdam Electric, ν 
Γήκνο ηνπ Ρφηεξληακ δεκηνπξγεί ηηο 
θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα πξνζθέξεη 
ηελ θαιχηεξε δπλαηή ζηήξημε ζηελ 
αγνξά θαη λα επηηαρχλεη ηελ αλάπηπμή 

ηνπ.  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

Σν 2012 ην Ρφηεξληακ μεθίλεζε έλα 
έξγν δηάξθεηαο 12 κελψλ γηα ηε δνθηκή 
ηεο ζπλνιηθήο ζθνπηκφηεηαο ησλ 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, θαηά ην νπνίν 
παξαθνινχζεζε 75 ειεθηξηθά νρήκαηα 
θαη 129 ζεκεία θφξηηζεο θαη αμηνιφγεζε 
ηελ απφδνζε πιήξσο ειεθηξηθψλ θαη 
plug-in πβξηδηθψλ νρεκάησλ. Σα 
απνηειέζκαηα έδεημαλ κείσζε 
εθπνκπψλ CO2 θαηά 67% θαη 
εθπνκπέο ζσκαηηδίσλ έσο θαη 20%.  
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Σν 2016, ν Γήκνο ηνπ Ρφηεξληακ 
δηεμήγαγε έλαλ νινθιεξσκέλν δηαγσ-

ληζκφ γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ππάξρνληνο 
δηθηχνπ ζηαζκψλ θφξηηζεο. Πξνγξακ-
καηίζηεθε κηα επέθηαζε 1.800 πεξίπνπ 
ζεκείσλ θφξηηζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Ρφηεξληακ θαη ε ζχκβαζε γηα ηελ 
εγθαηάζηαζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ αλαηέζεθε 
ζηελ ENGIE. Με επίθεληξν ηε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα 
ζηηο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο ηνπ, ην 
Ρφηεξληακ αλαιακβάλεη ζεηξά πξσην-
βνπιηψλ γηα λα απνηειέζεη κηα 

πεξηθεξεηαθή πεξηνρή βηψζηκεο αζηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο.  

Δπηπιένλ, ην Ρφηεξληακ έρεη 
αληηκεησπίζεη ζπλερψο ηηο αλάγθεο ηεο 

πφιεο γηα κεηαζρεκαηηζκφ ζηφινπ πξνο 
θαζαξά νρήκαηα ζπκπεξηιακβα-
λνκέλσλ ειεθηξηθψλ ζθνππηδηψλ, ιεσ-

θνξείσλ, θνξηεγψλ κεηαθνξάο θ.ιπ. 
Γηα λα ζπκπιεξσζνχλ ηα κέηξα απηά, ε 
παξνρή επαξθψλ ζηαζκψλ θφξηηζεο 
θαη ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα πνπ παξέρν-

ληαη ζην εζληθφ πιαίζην είλαη θξίζηκα γηα 
ηελ επηηπρεκέλε θαη γξήγνξε πηνζέηεζε 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ.. 

 
 

ΚΛΗΜΑΚΧΖ / 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Οη δξάζεηο ηεο πφιεο έρνπλ κεγάιεο 

δπλαηφηεηεο θιηκάθσζεο θαη επί ηνπ 
παξφληνο πνιιέο αξρέο ηεο πφιεο 
ζθέθηνληαη πψο λα επηηαρχλνπλ ηελ 
πηνζέηεζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

 
 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Σν Πξφγξακκα Ηιεθηξηθήο Κηλεηηθφ-
ηεηαο ηνπ Ρφηεξληακ ρξεκαηνδνηείηαη 
σο κέξνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Βησζηκφ-
ηεηαο ηνπ Ρφηεξληακ ζε ζπλδπαζκφ κε 
ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 
Έξεπλαο. 

Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα ζε εζληθφ  

επίπεδν πεξηιακβάλνπλ κία έθπησζε 
€3,000 απφ ηνλ ηηκνθαηάινγν θαη καδί 
κε άιια δεκνηηθά επηδνηνχκελα κπνξεί 
λα κεηψζεη πεξαηηέξσ ηελ ηηκή ηνπ 
νρήκαηνο έσο θαη 7.000 επξψ. 
Δπηπιένλ, νξγαληζκνί ή άηνκα πνπ 
ηνπνζεηνχλ έλαλ ζηαζκφ θφξηηζεο ζε 
δηθή ηνπο ηδηνθηεζία κπνξνχλ λα ιάβνπλ 
επηρνξήγεζε κέρξη € 1.000 γηα ην 
θφζηνο ηνπ ζηαζκνχ θαη ηεο  εγθαηά-
ζηαζεο θαη € 450 εάλ ρξεζηκνπνηνχλ 
πεγέο πξάζηλεο ελέξγεηαο. 
 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧΖ  

Η ζπλερηδφκελε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε φιε ηελ πφιε 
έρεη θέξεη ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά θαη 
νηθνλνκηθά νθέιε. 

 
 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ/  
ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

Σα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, έρνπλ 
εγθαηαζηαζεί πεξίπνπ 1.950 δεκφζηα 
ζεκεία θφξηηζεο. Απηφ παξήγαγε έλα 
επηβιεηηθφ πνζφ 13.332.447 kWh πνπ 
ρξεψζεθε ην πξψην εμάκελν ηνπ 2016, 
ην νπνίν ηζνχηαη κε πεξίπνπ 7 
εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα.  
Λφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ειεθηξηθήο 
θίλεζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ρφηεξληακ, νη 
εθπνκπέο ιεπηήο ζθφλεο (PM), NOx θαη 
CO2 κεηψζεθαλ ζεκαληηθά. 
Τπνινγίδεηαη φηη ην άζξνηζκα ησλ 
εθπνκπψλ ιεπηφθνθθσλ ζθφλεο πνπ 
απνθεχγνληαη ή εμνηθνλνκνχληαη ήηαλ 
5.3 θηιά ην 2013 θαη απηφ απμήζεθε ζε 
17.7 θηιά ην 2014. Όζνλ αθνξά ηα NOx, 
νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο πνπ 
εμνηθνλνκνχληαη ην 2013 ήηαλ 538 θηιά, 
θαη απηέο νη εμνηθνλνκεκέλεο εθπνκπέο 
απμήζεθαλ ζε ζρεδφλ 1.100 θηιά ην 
2014. Γηα ην CO2 νη εμνηθνλνκεκέλεο 
εθπνκπέο απμήζεθαλ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Ρφηηεξληακ, Οιιαλδία 



 

 

 
 

θαηά 3 θνξέο, απφ 311 ηφλνπο ην 
2013 ζε 1.130 ηφλνπο ην 2014. 

 
 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

 
ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ / 
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: Απαηηείηαη κεραληζκφο 
ζπληνληζκνχ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε 
απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ηεο ειεθηξηθήο 
θφξηηζεο. 

Κίλεηξα: Μέζσ ησλ ζπλεξγαζηψλ, ε 

πφιε επηηξέπεη ηηο θαηλνηνκίεο λα 
επδνθηκήζνπλ καδί κε ηελ νηθνλνκηθή 
άλζηζε. 

 
 

ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 
ΠΟΡΧΝ  
 
Δκπόδηα: Μέζσ ρξεκαηνδφηεζεο, 
πξέπεη λα παξέρνληαη θίλεηξα ζηνπο 
πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηνχλ 
ειεθηξηθά νρήκαηα. 

Κίλεηξα: Η αλάπηπμε βηψζηκσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κνληέισλ θαη ε 
ζπκκεηνρή ηνπηθψλ θαη εζληθψλ θνξέσλ 
δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδηα: Μπνξεί λα πξνθχςνπλ 

εκπφδηα φηαλ δελ ππάξρεη πξνζθνξά 
γηα ηελ θάιπςε ηεο κειινληηθήο 
δήηεζεο. 

 
 

ΣΔΥΝΗΚΑ/ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΠΖΓΔ 

Δκπόδηα: Σα αξρηθά εκπφδηα πνπ 

βειηηψλνληαη επί ηνπ παξφληνο είλαη ε 
ππνζηήξημε κεηά ηελ πψιεζε, νη 
βιάβεο, ην πςειφ θφζηνο, ε αμηνπηζηία 
θαη ε απφδνζε. 

Κίλεηξα: Ωο απνηέιεζκα απζηεξνχ θαη 

νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη 
δνθηκψλ, ην Ρφηεξληακ δεκηνχξγεζε κε 
επηηπρία έλα απφ ηα κεγαιχηεξα δίθηπα 
θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδηα: Απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλν θαη 

ηερληθφ πξνζσπηθφ κε θαηάιιειε 
εκπεηξία. 

 
Κίλεηξα: Νέεο επθαηξίεο εξγαζίαο 

πξνθχπηνπλ κε ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 
ειεθηξηθήο θφξηηζεο θαη ηελ παξνρή 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ 
 
Δκπόδηα: Οη πνιηηηθνί πξέπεη λα 
πείζνπλ ηνπο πνιίηεο φηη ε 
ρξεκαηνδφηεζε ζα πξέπεη λα δηαηεζεί 
σο θίλεηξν γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΗΟ. 

Κίλεηξα: Η ππνζηήξημε ηεο ειεθηξηθήο 

θηλεηηθφηεηαο (eMobility) ηαηξηάδεη κε ηε 
ζηξαηεγηθή ηνπ Γήκνπ ηνπ Ρφηεξληακ 
γηα ηελ αχμεζε ησλ βηψζηκσλ 
κεηαθνξψλ. 

 

ΝΟΜΗΚΑ 

Δκπόδηα: Σν λνκηθφ πιαίζην πξέπεη λα 

παξακείλεη επέιηθην θαη λα αλαγλσξίδεη 
ηηο κειινληηθέο αβεβαηφηεηεο. 

 
 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

Δκπόδηα: Οη θνηλσληθέο νκάδεο 

ρακεινχ εηζνδήκαηνο ελδέρεηαη λα 
παξακείλνπλ πίζσ ζηε δηαδηθαζία 
πηνζέηεζεο ησλ ΗΟ θαη λα πξνθχςνπλ 
πξνβιήκαηα θνηλσληθψλ αληζνηήησλ. 

Κίλεηξα: Οη θάηνηθνη ζα 
επσθειεζνχλ απφ ζεκαληηθά 
πεξηβαιινληηθά, ζεξαπεπηηθά θαη 
νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

https://evbox.com/success- 
stories/rotterdam-city 

http://www.eltis.org/discover/ 
case-studies/rotterdam-takes- 
lead-electrifying-transport- 
netherlands 

http://www.ppmc-transport. 
org/rotterdams-commitment- to-
electric-mobility 
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http://www.eltis.org/discover/
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Καηλνηόκα ρξεκαηνδόηεζε, 
πξνκήζεηεο,  
ζύκπξαμε 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξέρεη νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ζρεηηθά κε: 

• Σνπο δηαζέζηκνπο θαηλνηόκνπο κεραληζκνύο 

ρξεκαηνδόηεζεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ATM. Γίλεηαη επηινγή 

ησλ πην ζρεηηθψλ κε ηα ΑΣΜ. 

• Tα πξνηεηλφκελα βήκαηα γηα θαηλνηόκεο δηαδηθαζίεο 

πξνκεζεηώλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο 

αλάγθεο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θηλεηηθφηεηαο γεληθά θαη νη 

νπνίεο ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ζηα ΑΣΜ. 

• Οη πηζαλέο ζπκπξάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιχλνπλ 

ηελ  εθαξκνγή. 

• Σα δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ εληφο ηνπ έξγνπ 

SUITS πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο ΟΣΑ ησλ Μ-Μ 

πφιεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζεκάησλ. 

5 



 

 

 
 

Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα 

Καηλνηόκεο Πξνκήζεηεο 

Integral Consulting R&D 

INTECO, Ρνπκαλία 

Οη Tξεηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

 
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα Μνληέια Νέαο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

Σξαπεδηθά ΄Δξγα θαη 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο 

EUROKLEIS, Ιηαιία 

 

 

Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα 

Καηλνηόκα 

Υξεκαηνδόηεζε 

ARCADIS, Η.Β. 
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ΔΡΓΑΛΔΗΑ SUITS πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο 
ΟΣΑ γηα θαηλνηόκα ρξεκαηνδόηεζε, 
πξνκήζεηεο θαη ζπκπξάμεηο:  
Σξεηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο-Οδεγίεο 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ηόρνο ησλ ηξηώλ Καηεπζπληήξησλ 
Γξακκώλ-Οδεγηώλ 

 
ηόρνο: Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ θνξέσλ κέζσ 

θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ πξνκεζεηψλ, θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ζπκπξάμεσλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

αλάπηπμεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. 
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5 ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ, ΤΜΠΡΑΞΗ 

 

Ση κπνξείο λα πεξηκέλεηο όηη ζα 
βξεηο ζηηο Οδεγίεο; 
• Παξνπζίαζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα δηάθνξα κέηξα κεηαθνξάο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν πξνκεζεχνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη, θαζψο επίζεο θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια θαη νη ζπκπξάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη.  

• Δπηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ θελψλ ζηε ζχγρξνλε γλψζε θαη ηελ νξγαλσηηθή 

ηθαλφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ βηψζηκσλ κεηαθνξψλ. 

• Παξνπζίαζε λέσλ, θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο, δηαδηθαζηψλ 

πξνκεζεηψλ, επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη ζπκπξάμεσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ησλ 

Φνξέσλ λα εθαξκφδνπλ κέηξα βηψζηκεο κεηαθνξάο.  

• Πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο θαη παξαδείγκαηα γηα ην πνχ θαη πψο απηέο νη κέζνδνη 

θαη δηαδηθαζίεο εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία. 

• Βήκαηα γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 

 

Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηο κε ηνλ 
θαιύηεξν ηξόπν ηηο Οδεγίεο 

 

πκβνπιέο γηα εθαξκνγή: 

• Οη 3 Οδεγίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο κεηαμχ ηνπο θαη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ θνηλνχ. 

• Οη Σνπηθέο Αξρέο ζα πξέπεη λα ζπγθξνηήζνπλ κηα νκάδα γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Ο ζθνπφο απηήο ηεο νκάδαο 

ζα ήηαλ: 

1) Να κειεηήζεη ηηο Οδεγίεο. 

2) Να απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ησλ κέηξσλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο πνπ 

ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πεξηνρή. 

3) Να πξνζδηνξίζεη ηηο θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο θαη κεζφδνπο πνπ είλαη νη πιένλ 

θαηάιιειεο γηα θάζε πξνζδηνξηζκέλν κέηξν βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, φπσο επίζεο 

γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή   θαηάζηαζε. 

4) Να ρξεζηκνπνηήζεη επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα. 

5) Να αμηνινγήζεη ηελ επηηπρία ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ θαη κέηξσλ.  

• Να επηθνηλσλήζεη κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ. Οη ζπληάθηεο ζα παξέρνπλ 

ππνζηήξημε ζηηο Σνπηθέο Αξρέο/ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο γηα λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο Οδεγίεο θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο. 
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Αθνινπζείζηε ηηο 

ζπζηάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε 

βεκάησλ 

ζηξαηεγηθήο θαη 

εθαξκνγήο 

 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε 

αλαθνξέο θαη 

ζπλδέζκνπο 

 

 

Γηαβάζηε ηηο 

πεξηιήςεηο ησλ 

ζρεηηθώλ 

Μεραληζκώλ 

Υξεκαηνδόηεζεο 

 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε 

ην Πιέγκα ησλ 

Μεραληζκώλ 

Υξεκαηνδόηεζεο 

 

 

Παξαδίδεηε 

βηώζηκε 

θηλεηηθόηεηα 

θαη έξγν ζηηο 

κεηαθνξέο 

 

Υξεζηκνπνηείζηε 
επηιεγκέλνπο 
κεραληζκνύο 

ρξεκαηνδόηεζεο 
γηα λα 

ζπγθεληξώζεηε 
επηπιένλ 
θεθάιαηα 

 

 
Γηαβάζηε 

ελεκεξσηηθά 

δειηία 

κεραληζκνύ 

ρξεκαηνδόηεζεο 

 

 

 

Γηαβάζηε ηηο 

Οδεγίεο γηα 

Καηλνηόκν 

Υξεκαηνδόηεζε 

 

 

 

Πξνζδηνξίζηε 

έξγα βηώζηκεο 

θηλεηηθόηεηαο 

 

 

 

5 ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ, ΤΜΠΡΑΞΗ 

Οδεγίεο γηα Καηλνηόκν 
Υξεκαηνδόηεζε [1] 

 
  

 
Οδεγίεο γηα Καηλνηόκεο 
Πξνκήζεηεο [2] 

 

 
Μεηαξξχζκηζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ηεο ΔΔ 

Βαζηθή αξρή: «Οη δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξέπεη λα γίλνπλ κνρινί 

κέζσ ησλ νπνίσλ νη Αλαζέηνπζεο Αξρέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηα κεγαιχηεξα 

καθξνπξφζεζκα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ θνηλσλία, δεκηνπξγψληαο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζέζεηο εξγαζίαο, βειηησκέλε 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα, πςειφηεξν επίπεδν δσήο.» 

50 Κξηηήξηα Αλάζεζεο ύκβαζεο 

Μεησκέλε 

ξύπαλζε 

 

Μεησκέλν 
Κόζηνο 

Κύθινπ Εσήο 

 

Μεησκέλε 
θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 

Μεησκέλν 
εμσηεξηθό 

θόζηνο 

 

Πξνζαξκν-
ζκέλεο ζηηο 

ηνπηθέο 
απαηηήζεηο 

 



 

 

 
 
 

5 ΚΑΙΝΟΣΟΜΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ, ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ, ΤΜΠΡΑΞΗ 

Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα Νέα 
Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια, Σξαπεδηθά 
Έξγα θαη Καηλνηόκεο πκπξάμεηο 

 
ΟΗ ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: 

• Παξνρή γλψζεσλ γηα θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζε ππεξεζίεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα ηελ θνηλή ρξήζε, ηεο 

νινθιεξσκέλεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο ΚσοΤ (MaaS). 

• Αληηκεηψπηζε ησλ θχξησλ ζρεκάησλ ζχκπξαμεο ηνπ θιάδνπ θαη εηζαγσγή ησλ λέσλ. 

• Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο ρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ παξέρνληαο 

νδεγίεο γηα αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο. 

• Πξνζδηνξηζκφο: εμειηζζφκελεο εκπνξηθά βηψζηκεο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, 

λέεο κνξθέο ζχκπξαμεο θαη ζεκαληηθέο πηπρέο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηξαπεδηθψλ 

εγγξάθσλ. 

• Βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη νξγαλσηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ Αξρψλ αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ Μ-Μ πφιεσλ. 

 
 

ΤΣΑΔΗ: 
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• Γεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ 

ζεζκηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ηνκεαθψλ πνιηηηθψλ. 

• Οινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε 

νηθνλνκηθνχ, ηερληθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

• Αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο 

δηαρείξηζεο έξγσλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα θαη ηηο 

θφξκεο ζπκβάζεσλ. 

• Η επηηπρήο εθαξκνγή εμαξηά-

ηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζπλεξγάηε. 

• Σα ΚΓΙΣ απαηηνχλ πξνζεθηη-

θή εμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο κέζσ 

ησλ ζπκθσληψλ  ηνπ έξγνπ. 

•  

 

ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ 
ΤΜΠΡΑΞΖ 

 
 

• Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν 

θαηλνηνκίαο πξνβιέπεη πξν-

ζέγγηζε απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ. Η αλψηαηε δηνίθεζε 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

παξέρεη πφξνπο γηα λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

• πλερήο παξαθνινχζεζε 

ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

• πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.  

• Μειέηε ησλ αλαινγηψλ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη 

ελεκέξσζε απφ βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο. 

• Αλαδήηεζε λέσλ επελδπηηθψλ 

επθαηξηψλ αλάπηπμεο έξγνπ. 

 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 
 

• Παξνρή ηεο έξεπλαο ζε 

δηαθνξεηηθά επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη νηθνλνκηθέο 

επθαηξίεο. 

• Γηάζεζε  ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

ηξαπεδηθψλ εγγξάθσλ.  

• Γηαζθάιηζε φηη φιεο νη 

απαξαίηεηεο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο πεξηιακβάλν-

ληαη ζην έγγξαθν.  

 

TΡΑΠΔΕΗΚΑ  
ΔΡΓΑ 

 



 

 

Πνιινί θαηλνηφκνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο 
κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απεπζείαο ζηηο 
αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο κεηαθνξψλ 
(επηιέμηε εθείλνπο ζηα παξαπάλσ πιαίζηα). 
Όιε ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή είλαη δηαζέζηκε 
ζηηο Οδεγίεο. 
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Καηλνηόκνη κεραληζκνί 
ρξεκαηνδόηεζεο [1] 

 
Following slides present innovative financing mechanisms as they have been 

identified in WP4 of SUITS project and they are most relevant to safety and 

security transport measures. 

Highlighted mechanisms are further described and correlated with the safety and 

security transport measures presented in chapter 2. 

 

 

Καηλνηόκνη κεραληζκνί 
ρξεκαηνδόηεζεο [1] 

 

 
• Γεκνηηθά Πξάζηλα Οκφινγα 

• Πιεζνπνξηζκφο 
• Φφξνο Υαξηνζήκνπ Γεο (SDLT) 

• Υξεκαηνδφηεζε απφ Λαρεηνθφξεο 
Αγνξέο 

• Δζεινληηθή Γέζκεπζε 

• ρέδηα Υξέσζεο γηα Βαξέα Φνξηεγά 
Ορήκαηα (HGV)  

• Σέινο ηάζκεπζεο ζηνλ Υψξν 
Δξγαζίαο (WPL) 

• Κνηλνηηθή Δηζθνξά Τπνδνκήο (CIL) 

 

 
• πλεηαηξηζκνί Πνιηηψλ 

• Δκπνξία Δθπνκπψλ 

• Τπνρξεψζεηο ρεδηαζκνχ / 

πλεηζθνξέο Πξνγξακκαηηζηψλ 

• Υξεκαηνδφηεζε  απφ ηελ αχμεζε θφξνπ 

• Φφξνο επί ησλ Πσιήζεσλ 
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• Γηθαηώκαηα Γηαθήκηζεο, 

Υνξεγίεο θαη Ολνκαηνδνζίαο 

• Γξόκνη κε Γηόδηα 

• Υξέσζε Κπθινθνξηαθήο 

πκθόξεζεο 

Δμεηδίθεπζε ζηηο Πσιήζεηο 

θαη Σερλνγλσζία 

• πλεξγαζία κε άιιεο πόιεηο, 
εξεπλεηηθέο θνηλνπξαμίεο θαη 

ηδησηηθέο εηαηξίεο 
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Βαζηθά ζεκεία ησλ κεραληζκώλ 
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πην ζρεηηθώλ 
ζηηο ΑΣΜ [1] 

 

 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ, ΥΟΡΖΓΗΑ ΚΑΗ ΟΝΟΜΑΗΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Οη ηνπηθέο αξρέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξφζζεηα έζνδα κέζσ ηεο ιήςεο 
πιεξσκψλ γηα δηαθήκηζε ζε δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ρνξεγίεο θαη πψιεζε ή 
κίζζσζε δηθαησκάησλ νλνκαζίαο απφ δηάθνξεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο πνπ 
πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο γηα απνδεθηφ πεξηερφκελν θαη ηελ ηνπηθή 
πνιηηηθή θαη λνκνζεζία 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Οη Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο θαη κέξνο ηεο Τπνδνκήο είλαη θαηάιιεια γηα ηέηνηεο 
δηαθεκίζεηο 

ΟΦΔΛΖ 
Ο επηηπρεκέλνο κεραληζκφο θαη ελψ ηα έζνδα είλαη κηθξά ζε ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε έξγνπ, εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζεκαληηθφο 

ΥΟΛΗΑ 
Σα πνζά πνπ ιακβάλνληαη κέζσ ηέηνησλ κεραληζκψλ εμαξηψληαη απφ ηελ ηνπηθή 
αγνξά θαη ην ζπλνιηθφ πνζφ έθζεζεο απφ ηελ άπνςε ηνπ ρξφλνπ 

 
 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΟΛΔΗ, ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΔ ΚΟΗΝΟΠΡΑΞΗΔ ΚΑΗ ΗΓΗΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Απηφ απαηηεί ηε δηακφξθσζε κηαο ζχκπξαμεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ 
παλεπηζηεκίσλ, ησλ εηαηξεηψλ θαη ησλ ΜΚΟ ε νπνία θάλεη ρξήζε ηεο ηερλνγλσζίαο ηνπ 
θάζε εηαίξνπ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Οη πφιεηο παξέρνπλ ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ελψ ηαπηφρξνλα πξνζθέξνπλ 
δνθηκαζηηθνχο θαη πηινηηθνχο ηζηφηνπνπο, ελψ παξέρνπλ επίζεο ππνζηήξημε ζε άιινπο 
ζπλεξγάηεο 

ΟΦΔΛΖ 

Απηά ηα έξγα πξνζθέξνπλ ζηηο πφιεηο νθέιε απφ επελδχζεηο ζηα πξνγξάκκαηα 
ππνδνκήο ηνπο θαη αλάπηπμεο ησλ ηθαλνηήησληνπ καδί κε ηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηα πηινηηθά έξγα, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα είλαη δηαζέζηκεεπηπιένλ 
ρξεκαηνδφηεζε 

ΥΟΛΗΑ 
Οη πξνζπάζεηεο απαηηνχλ πνιηηηθή βνχιεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη πεξηνξηζκνί 
θαη ε πξνζπκία λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα δίθηπν κάζεζεο πνπ ζα 
εληζρχζεη ηειηθά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε φιε ηελ πφιε 
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Βαζηθά ζεκεία ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πην ζρεηηθψλ ζηηο ΑΣΜ [1] 

 
 

ΠΧΛΖΖ ΣΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Οη πφιεηο, νη ηνπηθέο αξρέο ή νη δεκφζηεο δηνηθήζεηο, κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ 
ηθαλφηεηά ηνπο λα πσινχλ ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηελ ηερλνγλσζία ηνπο γηα θέξδνο 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Πεξηιακβάλεη ηελ πψιεζε κηαο κνξθήο ζπλεξγαηηθήο γλψζεο θαη ηελ θνηλή ρξήζε 
απηήο γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο 

ΟΦΔΛΖ 
Αχμεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ νλφκαηνο ή γηα ηε δηάδνζε νξζψλ 
πξαθηηθψλ ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο 

ΥΟΛΗΑ Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο 

 
 
 

ΥΡΔΧΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΤΜΦΟΡΖΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Δθαξκφδεηαη ζε πνιιέο κεγαιχηεξεο κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο θαη κεγάιεο πφιεηο 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Λεηηνπξγεί κε ρξέσζε ησλ αηφκσλ πνπ ηαμηδεχνπλ κε ηδησηηθά νρήκαηα πνπ 
εηζέξρνληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο 
πεξηνρέο κε ζπκθφξεζε ζπλήζσο θαηά ηηο ψξεο αηρκήο 

ΟΦΔΛΖ 

Απηφ έρεη σο ζηφρν λα ελζαξξχλεη ηε κεηάβαζε ζε ελαιιαθηηθέο κνξθέο κεηαθνξάο, 
πην βηψζηκεο απφ ηα ηδησηηθά νρήκαηα, φπσο ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ηα ελεξγά 
ηαμίδηα θ.ιπ. θαη ηειηθά κέζσ ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ρξέσζε ηεο 
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ έξγσλ θηλεηηθφηεηαο, 
βειηηψλνληαο παξάιιεια ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο 

 
 

 

ΓΡΟΜΟΗ ΜΔ ΓΗΟΓΗΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Απηφο ν κεραληζκφο πεξηιακβάλεη ηελ πιεξσκή ελφο ηέινπο πξφζβαζεο ή δηέιεπζεο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο ή κέξνπο ελφο δηθηχνπ. Απηφ ην κέηξν έρεη σο ζηφρν ηε 
βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ πξνψζεζε ηεο βησζηκφηεηαο κε ηε 
κείσζε ηνπ φγθνπ θπθινθνξίαο ιφγσ ησλ ηειψλ πιεξσκήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 
κεηάβαζεο ηνπ θνηλνχ πξνο ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. Σα αζηηθά δηφδηα ζπλήζσο 
απνηεινχλ ζέκα ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπ θνηλνχ θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη 
απαηηείηαη ηζρπξή πνιηηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Σα έζνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ ησλ δηνδίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζπληήξεζε 
πθηζηάκελσλ ή ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ ηκεκάησλ ηεο ππνδνκήο, ζπλήζσο κεγάισλ 
θαη επνκέλσο δαπαλεξψλ έξγσλ 

ΟΦΔΛΖ 

Απηφ ην κέηξν έρεη σο ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο βησζηκφηεηαο κε ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ησλ ηειψλ 
πιεξσκήο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο κεηάβαζεο ηνπ θνηλνχ πξνο ηηο δεκφζηεο 
ζπγθνηλσλίεο. Σα αζηηθά δηφδηα ζπλήζσο απνηεινχλ ζέκα ζχγθξνπζεο κεηαμχ ηνπ 
θνηλνχ θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ θαη απαηηείηαη ηζρπξή πνιηηηθή ππνζηήξημε γηα 
ηελ εθαξκνγή ηνπ 
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Δθηηκήζεηο γηα θαηλνηόκεο 
πξνκήζεηεο 

• Σα επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νινθιεξψζεθαλ κεηά ην 2004, 
επεζήκαλαλ θαηλνηφκεο πηπρέο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 
θαζψο θαη άιια θξηηήξηα, πνπ ηξνθνδφηεζαλ ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο 
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζε ηνκείο φπσο νη Μεηαθνξέο, ε Κηλεηηθφηεηα, ε 
Δλέξγεηα, ε Καηλνηνκία, πνπ εμειίζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη 
θαζνξίδνπλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε. 

• Νέεο Οδεγίεο εθδφζεθαλ καδί κε ηελ εηζαγσγή λφκσλ θαη θαλνληζκψλ φισλ 
ησλ Κξαηψλ Μειψλ, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο. Σν θαηλνχξγην λνκηθφ πιαίζην 
ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνβιέπεη πην επθπή πξφηππα θαη 
κεγαιχηεξν αξηζκφ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια 
ηε ζπκκεηνρή ησλ ΜΜΔ. 

 

 
• Απηφ κπνξεί λα ζπλδξάκεη ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

επίπεδν Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην θάζκα ησλ πηζαλψλ 
δξάζεσλ θαη βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα. 

• Ωζηφζν, ε δηαθπβέξλεζε ζηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα αληηκεησπίδεη κείδνλεο 
δπζθνιίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη 
πνιπεηείο πξνυπνινγηζκνί κεγάιεο εκβέιεηαο, ν εθινγέο, ε έιιεηςε 
γλψζεο/ απνδνρήο νξηζκέλσλ κέηξσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ θ.ι.π.  Σέηνηεο 
αιιαγέο είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 
ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο  θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ 
ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο λα γίλνπλ πην απνηειεζκαηηθέο θαη επέιηθηεο ζε 
ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [2] 
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Βήκαηα γηα θαηλνηόκεο πξνκήζεηεο [2] 

 
1)  Δπηιέμηε, απαζρνιείζηε, εθπαηδεχζηε, επηκνξθψζηε νκάδα δηαρείξηζεο 

πξνκεζεηψλ. 

2) Μάζεηε γηα ην λνκηθφ πιαίζην, ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, ηνπο εηδηθνχο 

θαλνληζκνχο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο. 

3) Αλαπηχμηε εηήζην θαη πνιπεηέο πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. 

4)  Αλαπηχμηε έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο θαη δείθηεο απφδνζεο. 

5) Δληζρχζηε ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ κεηαμχ δεκφζηαο αξρήο θαη 
πξνκεζεπηψλ. 

6) Οξγαλψζηε ζπγθεληξσηηθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 

ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ/ δηαζπλνξηαθψλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ έρνπλ 

ηηο ίδηεο αλάγθεο. 

7)  Πξνσζείζηε ζπκπξάμεηο δεκφζηνπ – ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε ζπλεξγαζία κε 
ηε βηνκεραλία. 

8)  Υξεζηκνπνηείζηε ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία κε 

ζηξαηεγηθφ ηξφπν, ψζηε λα βειηηψζεηε ηηο επηπηψζεηο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 

9) Υξεζηκνπνηείζηε ηα λέα εξγαιεία «Γξάζε Καηλνηνκίαο» θαη «Πξν-

Δκπνξηθέο Πξνκήζεηεο», γηα λα ελζαξξχλεηε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

πφιεσλ θαη ηεο θνηλφηεηαο θαηλνηνκίαο. 

10) Καηαλνείζηε θαη απμήζηε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ 

θαηλνηφκσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνεηνηκάζηε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

11) Αλαπηχμηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθέο γηα ηηο πξνκήζεηεο. 

 
 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ 
θαη Ηδησηηθνύ Σνκέα [3] 

Οη ΚΓΙΣ (IPPP) είλαη κία λέα κνξθή ζχκπξαμεο, ζηελ νπνία νη βαζηθνί παξάγνληεο είλαη: 

• δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί, 

• νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ), 

• κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε (ΜΚΟ), 

• θνηλφηεηεο. 

Απηέο νη λέεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ γηα ζχκπξαμε. 

 
Κάζε παξάγνληαο ηεο ΚΓΗΣ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζπκκαρία. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [2] 

 

 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [3] 
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Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη 

Ηδησηηθνύ Σνκέα - Πηζαλή θαηαλνκή 
ξόισλ [3] 

 

• Οη Κξαηηθνί νξγαληζκνί είλαη ζπλήζσο ππεχζπλνη γηα ηε ράξαμε, ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ. 

• Οη Γεκόζηνη νξγαληζκνί ζπλήζσο πξνζδηνξίδνληαη σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ δελ έρεη κφλν βαζηθνχο ξφινπο επνπηείαο, δεκηνπξγίαο 

θηλήηξσλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ, αιιά θαη δεκηνπξγίαο λέσλ επθαηξηψλ θαη 

κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε βηψζηκε καθξνρξφληα 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, ν αληίθηππνο θαη ε βησζηκφηεηα. 

• Ο Ηδησηηθόο ηνκέαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχκπξαμε. πλεηζθέξεη κε ην 

λα θέξεη ζηε ζπκκαρία επελδχζεηο θαη ηερλνγλσζία έρνληαο επηρεηξεκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ γηα θεξδνθνξία. 

• Οη ΜΚΟ, νη ΟΚΠ ή νη θνηλόηεηεο κπνξνχλ λα θέξνπλ ηελ εκπεηξία θαη ην 

φξακά ηνπο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο θηλεηηθφηεηαο. Η δεκηνπξγία 

κίαο ΚΓΙΣ απαηηεί ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

παξαγφλησλ. 

 

 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη 
Ηδησηηθνύ Σνκέα [3] 

 

Οθέιε ησλ ΚΓΗΣ γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο θηλεηηθόηεηαο: 

• Αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

• Μεηαθνξά ηνπηθψλ ζεζκηθψλ γλψζεσλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

• Γεκηνπξγία ζπιινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπκκαρία. 

• Δπεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ θαη πξνγξακκάησλ θαηαλφεζεο. 

• Δλίζρπζε ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ έξγνπ λα απνθηήζεη ηηο επελδχζεηο κε ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο ζηελ θνηλνπξαμία. 

• Δάλ ην έξγν αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε πξαζίλνπ ή ηνπ θιίκαηνο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα θέξεη θαηλνηνκία θαη κία 

εζηθή πξνζέγγηζε ζηηο επελδχζεηο. 

• Οη ΟΚΠ θαη νη ΜΚΟ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλάθεηα θαη 

επηξξνή θαη ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο. 
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Detailed description is 

available in the Guidelines [3] 
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Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη 
Ηδησηηθνύ Σνκέα [2] 

 

Οη πκπξάμεηο Δ&Α είλαη ζηξαηεγηθέο ζπκπξάμεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ ηθαλψλ λα αλαπηχμνπλ έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία (ή λα βειηηψζνπλ 
κηα παιηά) θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ ελδηαθέξνληαη νηθνλνκηθά γηα ηελ 
αλάπηπμε ηέηνησλ θαηλνηνκηψλ 

Μνξθή ζπκπξάμεσλ Δ&Α: 

• Δ&Α – Γεκφζηα ζχκπξαμε. 

• Δ&Α – Ιδησηηθή ζχκπξαμε. 

• Δ&Α - ΓΙΣ. 

Οθέιε ησλ ζπκπξάμεσλ Δ&Α γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο θηλεηηθόηεηαο 

• Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο λένπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, βειηίσζε ηεο ηξέρνπζαο 
ή ην λα θαηλνηνκείο ζηηο ιεηηνπξγίεο, παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη 
ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

• Βνήζεηα ζε δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 
επηρείξεζήο ηνπο. 

• Κφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη θαηαλνκή θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
επέλδπζε ρξφλνπ, ρξεκάησλ θαη άιισλ πφξσλ. 

• Ο ζπλεξγάηεο Δ&Α κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο ή ζηε 
δνθηκή ηνπ πξσηνηχπνπ. 

• Ο ζπλεξγάηεο Δ&Α παξέρεη παξαθνινχζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ έξγνπ. 

• Η ζπκκεηνρή ηνπ ζπλεξγάηε Δ&Α κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία 
ζηελ αλαδήηεζε επελδχζεσλ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ απηφο ν ζπλεξγάηεο 
κπνξεί λα πξνζθέξεη. 

• Πξαθηηθέο ζπζηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε επηηπρεκέλεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ: 

- θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο θαη ΓΙΣ, 

- Δ&Σ θαη άιισλ εηαίξσλ θηλεηηθφηεηαο,  

πεξηγξάθνληαη ζηηο Οδεγίεο [3] 

Παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΚΠ ζηα έξγα κεηαθνξώλ: 

Ο ΟΚΠ ζπκκεηείρε ζηε βειηίσζε ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ ζηε Γεξκαλία ζηελ 
πεξηνρή ηεο Ρελαλίαο. Η έλσζε κεηαθνξψλ Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 
δεκηνχξγεζε έλα ζπκβνπιεπηηθφ ζπκβνχιην επηβαηψλ πνπ εθπξνζσπήζεθε απφ 
άηνκα θαη απφ ην ΟΚΠ. Σν ζπκβνπιεπηηθφ ζπκβνχιην δηνξγαλψλεη ζπλαληήζεηο 
ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξφλν θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπγθεθξηκέλεο βειηηψζεηο [5] 

Παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ Δ&Α ζηα έξγα κεηαθνξώλ 

Η Frankfurt RheinMain, ζεκαληηθή Αξρή κεηαθνξψλ θαη θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηαίξσλ απφ ηε βηνκεραλία θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 
εηαηξείεο, θαη ππνζηεξίδφκελε απφ ηελ Κπβέξλεζε ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Έζζεο. 
Γειαδή, ην ηλζηηηνχην ZIV ηδξχζεθε ζην Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ 
Νηάξκζηαλη. [6] 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [3] 
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Γηαδηθαζίεο θαη πηπρέο ηεο 

εθαξκνγήο  

 
• Απηφ ην θεθάιαην παξέρεη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία-ζηάδηα ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο πινπνίεζεο. Σα 

απαηηνχκελα δεδνκέλα θαη ηηο έξεπλεο, ηηο πηζαλέο λνκηθέο 

δπζθνιίεο, ηα νξφζεκα, ηνπο θηλδχλνπο, ηνλ πξυπνινγηζκφ, ηνπο 

δείθηεο αμηνιφγεζεο γηα ΑΣΜ. 

• Όζνλ αθνξά ηηο εχρξεζηεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ ΑΣΜ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα παξαδνηέα ηνπ SUITS. 
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6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  ΚΑΙ  ΠΣΤΥΔ  ΣΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

 

1. Δλζσκάησζε κέηξσλ ζε έλα επξύηεξν 
ζηξαηεγηθό ζρέδην: ρέδην Βηώζηκεο 
Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο (ΒΑΚ)[1]: 

• Έλα ρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο is είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο Σνπηθνχο Γεκφζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηε “δηαρείξεζε” ηερλνινγηώλ αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο. 

• Σν ζρέδην ελζσκαηψλεη ζηαηεγηθέο, κέηξα θαη θαλόλεο πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ κε κηα πξνζέγγηζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ. 

• Οη ΑΣΜ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απαξαίηεηεο γηα ηα παθέηα 

κέηξσλ (ηάδην 2, Βήκα 6 ηνπ θχθινπ ΒΑΚ). Σν παξερφκελν πιηθφ 

απνζθνπεί ζηελ ππνζηήξημε ησλ Μ-M πφιεσλ ζην βήκα 7.2 ΒΑΚ θαηά ηελ 

πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ θαη ζην βήκα 8.1 ηνπ 

ΒΑΚ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 
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6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  ΚΑΙ  ΠΣΤΥΔ  ΣΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΗ  

 

2. Οξίζηε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιόγεζε 
ησλ απαηηνύκελσλ κεζόδσλ ζπιινγήο 
γηα ζύλνια δεδνκέλσλ θαη γηα δεδνκέλα 
αμηνιόγεζεο 

 

ΣΤΠΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΔΗΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
[ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 ] 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΤΛΛΟΓΖ 
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΥΡΖΗΜΑ 
ΓΔΓΟΜΔΝΑ 

ΚΑΗ ΓΗΑ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Κπθινθνξηαθά δεδνκέλα 
πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  A, B, C, D, E 
Αηζζεηήξεο πζηεκάησλ 
Αληρλεπηή Κπθινθνξίαο 

X 

Μήθνο νδηθήο ππνδνκήο ή 
αξηζκφο θφκβσλ κε εθαξκνγή 
νπνηαζδήπνηε κνξθήο ΑΣΜ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  C, D, E Αλίρλεπζε Wi-Fi X 

Αξηζκφο ζαλαηεθφξσλ 
αηπρεκάησλ κε πεδνχο ζε 

δηαζηαπξψζεηο 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  D, E 

πιινγή δεδνκέλσλ απφ 
βάζεηο δεδνκέλσλ ηεο 

αζηπλνκίαο 
X 

Υξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη απφ 
ηνπο νδεγνχο γηα λα βξνπλ κηα 

ζέζε ζηάζκεπζεο 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  E 

πιινγή δεδνκέλσλ 
επηβαηψλ κέζσ εξεπλψλ 

X 

Δθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
ρξεζηψλ / ηνπ εχξνπο εθαξκνγήο 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  A, B, C, D, E 

πιινγή δεδνκέλσλ 
κεηαθνξάο ησλ επηβαηψλ 

κέζσ εξεπλψλ 

 

πγθεθξηκέλα δεδνκέλα 
επηβαηψλ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  A, C, D 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 
θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ησλ 

δεκφζησλ κεηαθνξψλ 

 

 

ΣΤΠΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
ΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΔΗΓΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 
[ΑΝΑΦΔΡΔΣΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ 

ΣΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 2 ] 

ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΤΛΛΟΓΖ 
ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΓΗΑ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

Αξηζκφο νρεκάησλ ελαιιαθηηθήο 
θίλεζεο πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ζε 

κηα πφιε 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  A 

  

Απνζηάζεηο πνπ θαιχπηνληαη 
απφ ηέηνηα νρήκαηα 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  A 
πζηήκαηα αληρλεπηή 

θπθινθνξίαο 
X 

Οη εθπνκπέο CO2 πνπ εμνηθνλν-
κνχληαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε 

ζπκβαηηθψλ νρεκάησλ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  A 

πιινγή δεδνκέλσλ απφ 
πεξηβαιινληηθή έξεπλα 

X 

Καηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ 
πξνθαιείηαη απφ ζεκαηνδφηεο 

ζην αζηηθφ νδηθφ δίθηπν 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  B 

πζηήκαηα αληρλεπηή 
θπθινθνξίαο 

X 

Αλάπηπμε ηνπ πνζνζηνχ 
πιεξφηεηαο ησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  E Έξεπλεο ηάζκεπζεο X 
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Data 
Collection 

 

• Αλάγθε βηώζηκεο πξνκήζεηαο δεδνκέλσλ. 

• Αλάγθε γηα πην αθξηβή θαη νινθιεξσκέλα  δεδνκέλα. 

• Αλάγθε γηα δεδνκέλα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη ηζηνξηθά 
δεδνκέλα 

 

• Αλάγθε λα είζηε επηιεθηηθνί ζηηο αλαδεηήζεηο δεδνκέλσλ. 

• Αλάγθε λα κπνξείηε λα δηαρεηξηζηείηε κεγάιν φγθν δεδνκέλσλ 
(Big Data). 

• Αλάγθε λα ηππνπνηήζεηε & κεηαηξέςεηε κνξθέο δεδνκέλσλ 

•  

 

• Αλάγθε εξγαιείσλ νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. 

• Αλάγθε παξαθνινύζεζεο αζηηθήο θπθινθνξίαο. 

• Αλάγθε γηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ. 
 

 
 

6 ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ  ΚΑΙ  ΠΣΤΥΔ  ΣΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

  
2. Οξίζηε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ απαηηνχκελσλ κεζφδσλ ζπιινγήο γηα ζχλνια 

δεδνκέλσλ θαη γηα δεδνκέλα αμηνιφγεζεο  
 

 

ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

3. Πξνζδηνξίζηε πηζαλέο δπζθνιίεο / 
εκπόδηα θαη ειέγμηε γηα ιύζεηο 

 

 

ΠΗΘΑΝΔ ΝΟΜΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΓΗΑ ΣΑ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΣΤΠΟ ΝΟΜΗΚΖ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

Τπάξρεη κηα εμαηξεηηθά πνηθίιε εηθφλα, πνπ θπκαίλεηαη απφ 
ρψξεο φπνπ δελ ππάξρεη εηδηθή λνκηθή δηάηαμε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ηερλνινγία (αλ θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθδίδνληαη ηνπηθνί θαλφλεο) 

Δλδέρεηαη λα εθηπιηρζνχλ ζπγθξνχζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε 
δεκφζηνπ ρψξνπ γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δεκφζησλ 

ππνδνκψλ θφξηηζεο 

Απαίηεζε απφ ηα Κξάηε Μέιε λα αλαπηχμνπλ εζληθά πιαίζηα 
πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγνξάο ησλ ππνδνκψλ ηνπο 
(δειαδή ελαιιαθηηθά θαχζηκα, C-ITS, ζχζηεκα βνήζεηαο γηα 

πεδνχο) 

Πξνβιέπνληαο ηε ρξήζε θνηλψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ 
(δει. γηα ζηαζκνχο θφξηηζεο θαη αλεθνδηαζκνχ) 

Αλνίγνληαο ην δξφκν γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 
θαηαλαισηή ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηερλνινγίεο 
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πιινγή 

Γεδνκέλσλ 

 

Δπηινγή 

Γεδνκέλσλ 

 

Οπηηθνπνίεζε 

Γεδνκέλσλ 
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3.  Πξνζδηνξίζηε πηζαλέο δπζθνιίεο / εκπόδηα θαη ειέγμηε γηα ιύζεηο 

 
 

ΠΗΘΑΝΔ ΝΟΜΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΓΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

ΣΤΠΟ ΝΟΜΗΚΖ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 
ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

Οη κέζνδνη θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πξέπεη 
λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλψλπκε ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ 
πνιηηψλ 

 
 

ΠΗΘΑΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΔΓΔΗΡΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

ΣΤΠΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

Έλαο ζεκαληηθφο θίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αλάπηπμε ηνπ C-ITS είλαη νη ζεκαληηθέο πξνθαηαβνιηθέο 

επελδχζεηο πνπ απαηηνχληαη ζε επίπεδν ππνδνκήο 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή δηαδξακαηίδεη βαζηθφ ξφιν ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ C-ITS Μέζσ ηνπ 

πιαηζίνπ γηα ηε Γηεπθφιπλζε ηεο Δπξσπατθήο 
Γηαζχλδεζεο (CEF) πα΄ξερεη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε 

Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε ηελ 
πιαηθφξκα C-ITS κέζσ ηεο νπνίαο πξνσζεί ηε 

δηαιεηηνπξγηθή αλάπηπμε ηνπ C-ITS ζηελ 
Δπξσπατθή Έλσζε 

 
 
 
 
 

 

4. Πξνζδηνξίζηε ηνπο δείθηεο εθαξκνγήο 
θαη αμηνιόγεζεο 

 

 
• Οη δείθηεο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο.. 

• Οη θξίζηκνη δείθηεο απφδνζεο (ΚΓΑ ή KPIs) απνηεινχλ  ην θχξην εξγαιείν 

αμηνιφγεζεο ηνπ αληίθηππνπ ησλ εθαξκνδφκελσλ ηερλνινγηψλ. 

• Ο παξαθάησ πίλαθαο απνηειείηαη απφ νξηζκέλνπο ελδεηθηηθά KΓΑ πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ΑΣΜ (γηα λα βξείηε 

πεξηζζφηεξνπο δείθηεο αθνινπζήζηε ηελ ελφηεηα "Αλαθνξέο"). 
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ΚΡΗΗΜΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ [1], [2], [3] 

 

ΠΟΤΛΧΝΣΑ ΣΖΝ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ 

 Κξίζηκνη Γείθηεο 
Αμηνιφγεζεο 

Πεξηγξαθή Γεδνκέλα / Μνλάδεο 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 
 

Σν πνζφ απφ ηα 
ιεηηνπξγηθά έζδα θαη 

θφζηε 

• Κφζηε Κεθαιαίνπ 
• Κφζηε πληήξεζεο 

 

• Δπξψ/pkm ή Δπξψ/vkm, 
πνζνηηθά, παξαγψκελα ή 

κεηξεκέλα Δπξψ, 
• Δπξψ/pkm ή Δπξψ/vkm, 
πνζνηηθά, παξαγψκελα ή 

κεηξεκέλα 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ 
Σν πνζφ ηεο 

Καηαλάισζεο 
Καπζίκνπ 

• Μεηαβνιή ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεψζηκσλ 
πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 
• Μεηαβνιή ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

θαπζίκνπ 
• Απνηχπσκα άλζξαθα αλά ηξφπν 

κεηαθνξάο θαη δηαδξνκή 

MJ / vkm, πνζνηηθά, 
παξαγψκελα ή κεηξεκέλα 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

Σν Δπίπεδν ησλ 
Δθπνκπψλ 

• Αιιαγή εθπνκπψλ PM10 αλά ρηιηφκεηξν 
νρήκαηνο 

• Αιιαγή ζην απνηχπσκα άλζξαθα αλά 
ηξφπν κεηαθνξάο θαη δηαδξνκή 

Ppm ή g/m3, πνζνηηθά ή 
κεηξεκέλα 

Σν Δπίπεδν ηεο 
Πνηφηεηαο ηνπ Αέξα 

 

• Αξηζκφο ζπκβάλησλ αηρκήο ζνξχβνπ dB/ επηιεγκέλε πεξηνρή 
παξαγψκελα ή κεηξεκέλα 

ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

Αζθάιεηα 

 

• % κεηαβνιή ζηνλ αξηζκφ ησλ αηπρεκάησλ 
πνπ αλαθέξζεθαλ θαηά κήθνο δηαδξνκψλ 

φπνπ έρεη εθαξκνζηεί ε ππεξεζία ITS 
• Αξηζκφο ζαλάησλ 

• Μέζε ηαρχηεηα νδήγεζεο 
• Αληίιεςε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο 

Πνζνηηθά, παξαγψκελα ή 
κεηξεκέλα 

Απνδνρή 
• Δπίγλσζε ησλ πνιηηθψλ / κέηξσλ 

• Έξεπλα ηεο ζηάζεο γηα ηελ ηξέρνπζα 
απνδνρή ηνπ κέηξνπ 

Γείθηεο (%), πνηνηηθφο, 
ζπιιεγφκελνο, έξεπλα 

 
Πξνζηαζία 

 

• Αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο θαη ηε ρξήζε ηεο 
ππεξεζίαο 

Γείθηεο, πνηνηηθφο, 
ζπιιεγφκελνο, έξεπλα 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Κπθινθνξηαθά 
Δπίπεδα 

• % κεηαβνιή ζηε ξνή θπθινθνξίαο ηελ 
ψξα αηρκήο 

• Μείσζε ηεε ρξήζεο ηδησηηθνχ απηνθηλήηνπ 
(ζε km / εκέξα) 
• % κεηαβνιή ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

ρξφλνπ ηαμηδηνχ ζε δηαδξνκέο φπνπ έρεη 
εθαξκνζηεί ην ITS 

Όρεκα αλά ψξα, 
πνζνηηθφ, κεηξνχκελν 

Άλεζε ζηηο Μεηαθνξέο 

• Μέζνο ρξφλνο θαζπζηέξεζεο 
• Μέζε ηαρχηεηα θπθινθνξίαο 

• Μέζνο ρξφλνο αλαδήηεζεο ζηάζκεπζεο 
ζηηο εγθαηαδηάζεηο ησλ δεκφζησλ 

κεηαθνξψλ 

Km/hr, πνζνηηθά, 
παξαγψκελα 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 
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  ΑΚΖΖ  Γ  

 
Πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο 

Σειηθή επηινγή ησλ Αλαδπφκελσλ 
Σερλνινγηψλ ζηηο Μεηαθνξέο θαη 
πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ δξάζεσλ 
πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ΟΣΑ. 

 
 

MEASURE TITLE 
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ΚΤΡΗΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

(δηνηθεηηθέο θαη 

ζρεδηαζκνύ/εθαξκνγήο) 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 
ΓΔΓΟΜΔΝΑ, 
ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΓΔΗΚΣΔ 
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 
ΑΝΑΘΔΖ 

λαη (ηη είδνπο)/όρη 

ΠΗΘΑΝΑ 
ΝΟΜΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 

     

     

     

     

     

     

 

ΣΙΣΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 

 

A. Έλαο πίλαθαο κε 6 πεδία : (α) απαηηνχκελα δεδνκέλα θαη έξεπλεο γηα ηελ εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε 

ηεο επηηπρίαο - πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ, (β) θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο (δηνηθεηηθέο θαη 

ζρεδηαζκνχ/εθαξκνγήο), (γ) ρξνλνδηάγξακκα, (δ) νξφζεκα, (ε) αλάγθεο γηα εμσηεξηθή αλάζεζε, (ζη) 

πηζαλά λνκηθά εκπνδία. 
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Γηαζέζηκα εξγαιεία θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 
• Οη νδεγίεο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζρεδηαζκνύ 

θαη ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ κέηξσλ είλαη πνιπάξηζκα. Παξ‟ φια 

απηά, απηφ ην θεθάιαην ζηνρεχεη λα παξέρεη απηά πνπ 

ζπζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηηο Μ-Μ πόιεηο αληί λα είλαη 

γεληθά. Η παξερφκελε αμηνιφγεζε ηεο ζπλάθεηαο κε ηνπο ζηφρνπο 

ΤΑΟΜ (SUITS) ππνζηεξίδεη ηελ ηεξάξρεζε απηψλ ησλ 

εξγαιείσλ. 

• Δθηφο απφ ηηο νδεγίεο ΒΑΚ (SUMP) πνπ πεξηιακβάλνπλ γεληθέο 

πξνηάζεηο (δηαηίζεληαη ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο ΔΔ απφ ηελ ELTIS), 

ππάξρνπλ επίζεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη εξγαιεία γηα ΑΣΜ (ΔΣΣ) 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο ΔΔ. 

7 
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ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ 

ΜΟΡΦΖ 
ΠΖΓΖ / 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ Μ-Μ ΠΟΛΔΗ 
ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΑΟΜ 

(SUITS) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΤΝΑΦΔΗΑ 

 [1-5 ] 

ΔΠΔΞΖΓΖΖ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

ELAN 

PDF έγγξαθν, 
εθπαηδεπηηθό 

εξγαζηήξην γηα 
πινπνηεηέο 

[1] 
Δλδηαθέξνλ θαη γηα ηηο δύν, Μ-M θαη 

κεγάιεο πόιεηο [8] 
5 

Ζ νκάδα ζηόρνπ ηνπ 
ELAN είλαη ίδηα κε 
εθείλε ησλ SUITS 

ELLIPTIC 
PDF έγγξαθν, 
δηαδηθηπαθά 
ζεκηλάξηα 

[2] 

Λύζεηο θπξίσο γηα κεγάιεο πόιεηο, 
αιιά νξηζκέλεο από απηέο κπνξνύλ 

επίζεο λα εθαξκνζηνύλ ζε Μ-M 
πόιεηο  

4 

Μέξνο ησλ 
απνηειεζκάησλ ηνπ 

έξγνπ είλαη θαιή 
πξαθηηθή ζηηο Μ-M 

πόιεηο 

SMARTSET PDF έγγξαθν [3] 

ρεηηθέο ηόζν κε κηθξέο, κεζαίεο όζν 
θαη κεγαιύηεξεο πόιεηο. πλεξγάηεο-
πεξηνρέο θάζε κεγέζνπο ζπκκεηέρνπλ 

ζην έξγν 

4 

Γύν από ηηο 
ζπκκεηέρνπζεο πόιεηο 

ηαμηλνκνύληαη σο 
πόιεηο κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

CODECS 

Δγρεηξίδην 
νδεγηώλ / 

Δγρεηξίδην γηα 
C-ITS 

[4] 
Δλδηαθέξνλ θαη γηα ηηο δύν, Μ-M θαη 

κεγάιεο πόιεηο 
4 

Απόςεηο θαη 
απαηηήζεηο ησλ 

αξρώλ ηεο πόιεο 
ζρεηηθά κε ην C-ITS 

CARAVEL 

Δξγαιείν 
θόζηνπο-

νθέινπο, PDF 
έγγξαθν / 

παξνπζίαζε 

[5] 

Ναη. Μεξηθά από ηα παξαδείγκαηα θαη 
ηα BP πνπ παξέξρνληαη, πξνέξρνληαη 

από Μ-M πόιεηο (π.ρ. Ληέγε) θαη 
κπνξνύλ επίζεο λα εθαξκνζηνύλ ζε 

Μ-M πόιεηο 

3 

Σα ζέκαηα πνπ 
εμεηάδνληαη ζε απηήλ 

ηελ Δλόηεηα 
αλαπηύζζνληαη 

θπξίσο ζηηο πόιεηο 
ηνπ έξγνπ πνπ δελ 

κπνξνύλ λα 
ηαμηλνκεζνύλ σο Μ-M, 

αιιά ρξήζηκεο 
ζπκβνπιέο πνπ 

πξνέξρνληαη από ην 
Burgos (Μ-M πόιε) 

CIMEC PDF έγγξαθν [6] 
ΝΑΗ. Μπηικπάν (Ηζπαλία), Κάζει 

(Γεξκαλία), Σξόληρατκ (Ννξβεγία) θαη 
Ρέληηλγθ (Ζλσκέλν Βαζίιεην) 

3 

Μόλν νξηζκέλεο από 
ηηο ζπκκεηέρνπζεο 
πόιεηο έρνπλ Μ-M 

κέγεζνο  

GROWS- 
MARTER 

PDF έγγξαθν 
θαη ππνδείμεηο 
θαη ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο 
παξαδεηγκάησλ 

νξζήο 
πξαθηηθήο 

[7] 

Πην επηθεληξσκέλν ζηε δπλαηόηεηα 
κεηαθνξάο ζε κεγάιεο πόιεηο 

(Λνλδίλν, Όζιν, Παξίζη, Βξπμέιιεο, 
Ρώκε): 

3 

Οη ζπκκεηέρνπζεο 
πόιεηο θαιήο πξαθηηθήο 
είλαη κεγαιύηεξεο από 

ηηο Μ-M πόιεηο. Χζηόζν, 
νξηζκέλα από ηα κέηξα 
πνπ εθαξκόδνληαη ζηηο 
πόιεηο θαιήο πξαθηηθήο 
είλαη επίζεο θαηάιιεια 
γηα κηθξόηεξεο πόιεηο 
εάλ πξνζαξκνζηνύλ 

αλάινγα. 

 



 

 

Μέζσ κηαο εθηεηακέλεο αλάιπζεο πεξηπησζηνινγηθψλ κειεηψλ, 
ζηφρνο είλαη λα δνζνχλ ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο ζηηο πφιεηο κε 
ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά (απνηειείηαη απφ έγγξαθα θαη παξνπζηά-
ζεηο). 
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Δπηινγή Δξγαιείσλ 

Σν έξγν ELAN [1] 

 

• Σν έξγν ELAN σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο EU CIVITAS, αθνξά ζέκαηα 
ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο πφιεηο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο 

ππνγξακκίδεη κηα ακθίδξνκε δηαδηθαζία κάζεζεο πνπ δηεπθνιχλεηαη κέζσ 
ηερληθώλ εξγαζηεξίσλ, εθπαηδεπηηθώλ ζπλεδξηώλ θαη ηερληθώλ 
επηζθέςεσλ ζην ρώξν. 

 
 

ηνρεύεη λα 

• απμήζεη ην κεξίδην ηνπ πεξπαηήκαηνο θαη ηεο πνδειαζίαο, 

• ππνζηεξίμεη θαηλνηφκεο ιχζεηο παξάδνζεο θνξηίνπ, 

• εθαξκφζεη απαηηήζεηο θαηλνηφκνπ δηνίθεζεο, 

• απμήζεη ηε ρξήζε θαζαξφηεξσλ θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ νρεκάησλ. 

 

 

 

 

Δπηινγή Δξγαιείσλ 

Σν έξγν ELIPTIC [8] 
 

• Σν έξγν ELAN σο κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο EU CIVITAS  εληζρχεη ην ξφιν ησλ 

ειεθηξηθψλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο, νδεγψληαο ζε κεησκέλε θαηαλάισζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ζε βειηησκέλε πνηφηεηα αέξα παξέρεη έλα 

δηαδηθηπαθό εξγαιείν ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε 

ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ ζηηο πφιεηο. 

• Τπάξρεη έλα εξγαιείν ππνζηήξημεο πνπ βνεζά ηηο πφιεηο λα θαζνξίζνπλ 

πνηα ηερλνινγία είλαη θαηάιιειε ζηελ πεξίπησζή ηνπο κε βάζε ην 

επηρεηξεζηαθφ πξνθίι ζαο θαη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο πφιεο. 

• Η νκάδα ηνπ ELIPTIC δηεμήγαγε κηα ζεηξά δηαδηθηπαθώλ ζεκηλαξίσλ γηα λα 

ππνζηεξίμεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ ζηελ 

αλάπηπμε ησλ ζρεδίσλ ειεθηξνδφηεζήο ηνπο. 

• Σν Φόξνπκ ησλ Υξεζηώλ ηνπ ELIPTIC (EUF) απνηεινχληαλ απφ έλα επξχ 

θάζκα επαγγεικαηηψλ ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ πνπ επηιέρζεθαλ ηφζν απφ 

ηνπο Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο ησλ Γεκφζησλ Μεηαθνξψλ (PTO) φζν θαη απφ ηηο 

Αξρέο ησλ Γεκφζησλ Μεηαθνξψλ (PTA) κε βάζε ηε ζεκαληηθή ηερλνγλσζία ηνπο 

θαη ηα πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο ζηνλ ηνκέα ηνπο. 71 



 

 

SBUTRACKER 

 

• Multi-GNSS+INS ζπζθεπέο 
ηρλειάηεζεο. 

Πξνεγκέλνο, πνιχ-GNSS + INS πξνηφηπ-
πεο ζπζθεπήο ηρλειάηεζεο γηα αζηηθή 
ηρλειάηηζε νρεκάησλ. 
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Δπηινγή Δξγαιείσλ 

Σν έξγν CODECS [9] 

Οη Θεκαηηθέο Πεξηνρέο: Μεηαθνξέο ηειεκαηηθήο - C-ITS 

• πλδεδεκέλεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο κεηαθνξέο. 

• Πιεξνθνξίεο νδηθνύ-ρξήζηε ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. 

• Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θπθινθνξία. 

 

Απνηειείηαη απφ κηα αλαθνξά πνπ επηζεκαίλεη ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη 

λα αληηκεησπηζηνύλ, θαιχπησληαο ηφζν ηα «γηαηί» πνπ πξέπεη λα αλαπηχμσ 

(δειαδή, πνηα είλαη ε επηρεηξεκαηηθή πεξίπησζε;) φζν θαη ην «πψο» κπνξψ λα 

αλαπηχμσ (δειαδή, ηελ νινθιήξσζε, ηα νξγαλσηηθά δεηήκαηα, ηηο πξνκήζεηεο). 

απεπζχλεηαη ζε νπνηνλδήπνηε ελδηαθέξεηαη λα θαηαλνήζεη ην πιαίζην ησλ 

αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πξννπηηθή ηεο πφιεο γηα ηα C-ITS θαη 

ηα ITS γεληθφηεξα. 

 

Δξγαιεία ζπιινγήο Γεδνκέλσλ 
 

 

 

SUITS Πηινηηθή 

Δπίδεημε ζηελ 

Καιακαξηά 
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• Πινήγεζε νρεκάησλ. 

πλεξγαηηθή, ζχζηεκα πιεζνπνξηζηηθήο 

πινήγεζεο πξνζαξκνζκέλν γηα θνλζφιεο 

πνιπκέζσλ εληφο νρήκαηνο. 

 

• Πιεζνπνξηζκόο. 

Πιεζνπνξηζκφο κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ 

ζπζθεπψλ ηρλειάηεζεο GPS & ππεξεζηψλ 

ηειεπηθνηλσληψλ IoT. 

 



 

 

) S-DaRe Tools (by 

Dare.SUiTS-project.eu/tools 

• S-DARE ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ 

- GPX κνξθή (κεηαηξνπέαο). 

- GPX αλσλπκνπνίεζε / ςεπδναλσλπκνπνίεζε αξρείνπ. 

- Δηζαγσγή ελφο GPX αξρείνπ κεηαδεδνκέλσλ ζε κηα 
Γεσρσξηθή Βάζε Γεδνκέλσλ (ΒΓ). 

- Γεσ-επηινγή ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ίρλνπο GPX. 

• ΤΣΖΜΑ PP4TM 

Κιηκαθσηφ, ρνάλε νκνγελνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη 

γξήγνξε επεμεξγαζία αλαδεηήζεσλ ζε κεγάινπ 

φγθνπ δεδνκέλα κεηαθνξάο. 

 
 

SUiTS Tool: The PP4Tm System 
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Δξγαιεία ζπιινγήο Γεδνκέλσλ 
 

 

 

 Σν αξρείν GPX είλαη δεδνκέλα GPS πνπ έρνπλ απνζεθεπηεί ζε κνξθή GPS Exchange, 
έλα αλνηρηφ πξφηππν πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεχζεξα απφ πξνγξάκκαηα GPS. 
Πεξηιακβάλεη δεδνκέλα γεσγξαθηθνχ κήθνπο θαη γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ νδηθά ζεκεία, δηαδξνκέο θαη ίρλε. Σα αξρεία GPX απνζεθεχνληαη ζε κνξθή 
XML πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε εηζαγσγή θαη αλάγλσζε δεδνκέλσλ GPS απφ πνιιά 
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ηζηνχ (web).. 
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S-DaRe:  Απνζεηήξην Γεδνκέλσλ ηνπ SUITS 
 

 

 

 
DaRe.SUITS-project.eu/tools 

• Σα δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζρεηηζκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ, 

πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο. 

• πιιερζέληα δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, κεηά απφ ηελ αλσλπκνπνί-

εζε θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη 

ζην DMP. 

• Γεδνκέλα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλν-

κέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη ζηε πκθσλία ηεο 

Κνηλνπξαμίαο θαη ζην DMP. 

• Γεκφζηεο αλαθνξέο ηνπ έξγνπ θαη δεκφζηα παξαδνηέα. 

• Όιν ην ζρεηηθφ κε ηε δηάδνζε πιηθφ (φιν φ,ηη είλαη δεκφζην). 

 

 

Σν Απνζεηήξην ηεο SBOING: 

• Φηινμελείηαη ζηε Γεξκαλία (@Hetzner.de), 3TB+, SFTP πξνζβάζηκν (+επί πιένλ). 

• (Αληηθαηνπηξηδφκελν ζην (ηνπηθφ) θέληξν Γεδνκέλσλ ηεο LOGDRILL). 

 

 

PP4TM: Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ 

SUITS γηα κεγάια δεδνκέλα 
 
 

Secure Data Forwarding (SQL, SysLog, Flume, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JDBC/OBDC interfaces -- SQL query 

Γξήγνξε θαη αλζεθηηθή ιχζε κηαο αλαιπηηθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζρεηηθά κε ηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ. 

• Μεηαηξνπή ηπρφλ πεγψλ θαη κνξθψλ δεδνκέλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ 

ηζηνξηθψλ) ζε κηα θνηλή κνξθή δεδνκέλσλ άκεζα. 

• Απνζήθεπζε πνιιψλ δεδνκέλσλ (Μεγάια Γεδνκέλα) θαη απνθηήζε 
πξφζβαζεο ζε απηά πνιχ γξήγνξα. 

• Πνιχ εχθνιε θαη θζελή ε επέθηαζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο απνζήθεπζεο θαηά ην 
ρξφλν εθηέιεζεο. 

• Δχθνιε ζχλδεζε κε νπνηαδήπνηε εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο. 

• Γξήγνξε εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ νπηηθνπνίεζεο. 
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Gateway Computer 

 

 
DataNode 

DataNode 

DataNode 

DataNode? 

 
Data 

Data      Source 
Source 1 

2 

Data 
Source 

N 

N
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m
e
N

o
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e
 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

Client 
Computer 



 

 

• 

EM Loops 

Date+time+ 
position 

Stay or 
passes 
throught it 

• 

• 
• 

GPS 

Date+time+ 
position 

Speed 

Vehicle identification 
system 

Automated Report Actions 

• 

• 

Date+time+position 

Vehicle type 

Generation 
(Monthly, Quarterly…) 

(Short/Mid/Long Term) 

PP4TM 

Date+time+ 
position+Sta 
y+speed+ve 
hicle type 

City Traffic Control Centre 

Real-time(?) data visuals 
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Πώο λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην PP4TM 

1) Γεκηνπξγήζηε έλαλ πίλαθα ζην PP4TM, ζα πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα ζαο (θνηλή 
κνξθή δεδνκέλσλ). 

2) Υξεζηκνπνηήζηε ην PP4TM γηα λα κεηαηξέςεηε δηαθνξεηηθέο πεγέο 
δεδνκέλσλ ζε «θνηλή κνξθή δεδνκέλσλ». 

3) Απνζεθεχζηε φια ηα δεδνκέλα ζαο ζην PP4TM. 

4) πλδέζηε ηα αγαπεκέλα ζαο εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο ζην PP4TM (παξάδεηγκα 
MS Power BI δσξεάλ) 

5) Αλαιχζηε ηα δεδνκέλα ζαο άκεζα (βξείηε ζπζρεηίζεηο ζε δεδνκέλσλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαη πεγέο). 

6) Αλαπηχμηε ηα δεδνκέλα ζαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (ρξεζηκνπνηήζηε ην βήκα 2 
ζπλερψο). 

7) Υξεζηκνπνηήζηε ηε δσληαλή νπηηθνπνίεζε (ην βήκα 5 κε αλαλέσζε). 
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• ΜyPolislive.net 

Μηα πιαηθφξκα γηα ηρλειάηεζε νρεκάησλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη παξαθνινχζεζε ηεο 

θπθινθνξίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο θπθινθνξίαο. 
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Δξγαιεία νπηηθνπνηήζεο Γεδνκέλσλ 
 

 

 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 

 

76 

http://www.mypolislive.net/
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Δπραξηζηνχκε ηνπο ζπλεξγάηεο ζην SUITS γηα ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζην 

πιαίζην απηνχ ηνπ βηβιίνπ εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα γηα ην Κεθάιαην 3 (ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Coventry γηα ηελ Δθηίκεζε Κνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ), γηα ην 

Κεθάιαην 4 (ηηο Citta di Torino θαη RSM γηα ηηο κειέηεο πεξηπηψζεσλ), γηα ην 

Κεθάιαην 5 (ηηο Inteco, Arcadis, Eurokleis γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ 

θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ), γηα ην Κεθάιαην 7 (ηε Sboing γηα ηελ παξνπζίαζε  

ησλ S-DaRe, MyPolisLive θαη ηε Logdrill γηα παξνπζίαζε ηνπ PP4TM). 

Δπραξηζηνχκε φινπο ηνπο ζπλεξγάηεο ζην SUITS πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ εξγαζία T5.1 
θαη ζηε δηαδηθαζία επαλειέγρνπ. 
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