
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITS 
 

 

 

 ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΖΝ IKANΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟ-

ΜΔΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΧΝ 

ΣΗ ΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 

Δγρεηξίδην εξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα 

 

4 
ENOTHTA  



 



1 

 
Απηφ ην πιηθφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

WP5 ηνπ έξγνπ SUITS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUITS 
Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Γπλακηθόηεηαο  
Πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο 

 
πλεδξία θαισζνξίζκαηνο 

 
 

 1  Δηζαγσγή 

 2  Μέηξα αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ (ΑΔΜ) 

 3  Αμία γηα Μ-Μ πφιεηο (Πξνθιήζεηο, Οθέιε, Χθεινχκελνη)  

 4  Δπηηπρεκέλεο κειέηεο πεξηπηψζεσλ ή βέιηηζηεο πξαθηηθέο πφιεσλ SUITS  

 5  Καηλνηφκα ρξεκαηνδφηεζε, πξνκήζεηεο, ζχκπξαμε 

 6  Γηεξγαζία θαη πηπρέο ηεο εθαξκνγήο 

 7  Γηαζέζηκα εξγαιεία θαη θαηεζπληήξηεο γξακκέο 

 
 
 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Δηζαγσγή 

Οξνινγία 
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 (ΠΑΓ):SUITS Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Γπλακηθφηεηαο 

SUMP (ΒΑΚ): ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο  Κηλεηηθφηεηαο 

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

S-M cities (Μ-M πόιεηο): Μηθξνχ-κεζαίνπ κεγέζνπο πφιεηο, δει. πφιεηο κε 
πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 50.000 θαη 250.000 θαηνίθσλ ζην αζηηθφ 
θέληξν ηνπο 

UFT (ΑΔΜ): Αζηηθέο Δκπνξεπκαηηθέο Μεηαθνξέο | SIA (ΔΚΑ): Δθηίκεζε 

Κνηλσληθνχ Αληίθηππνπ  

LZT (ΕΠΚ): Εψλε Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο  |   UCC (ΚΔΑΠ): Κέληξα 

Δλνπνίεζεο Αζηηθψλ Πεξηνρψλ  

IoT (ΓΠ): Γηαδίθηπν πξαγκάησλ  |   SULP (ΒΑΔΑ): ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  

IPPP (ΚΓΗΣ): Καηλνηφκεο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ & Ηδησηηθνχ Σνκέα 

CSO (ΟΚΠ): Οξγάλσζε Κνηλσλίαο Πνιηηψλ 

NGO (ΜΚΟ): Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε 
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1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
Υξεκαηνδνηήζεθε βάζεη: H2020-EU.3.4. - ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ - 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 θαηλνηνκίαο 

πληνληζηήο: Παλεπηζηήκην ηνπ Coventry 

πλνιηθό θόζηνο: πεξίπνπ 4 εθαη. ΔΤΡΧ 

Γηάξθεηα: 4 έηε (Απφ ηελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2016 έσο 30ε 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 

Ογγαξία: Logdrill 

Γεξκαλία: Ηλζηηηνχην ηνπ Wuppertal, Σερληθφ Παλεπηζηήκην Ilmenau 

Ληζνπαλία: Smart Continent 

Βέιγην: SIGNOSIS 

 

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


 

 

 
 
 

1 ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

 
Πιαίζην Μαζήκαηνο: Έξγν ΤΑΟΜ (SUITS)    
Κχξηνη ζηφρνη ηεο Αλάπηπμεο Ηθαλφηεηαο SUITS  

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

λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ βηψζηκεο, ρσξίο απνθιεηζκνχο, 
νινθιεξσκέλεο θαη πξνζβάζηκεο ζηξαηεγηθέο κεηαθνξψλ, πνιηηηθέο, ηερλνινγίεο, 
πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο, εξγαιεία, κέηξα θαη επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ πνπ 
αλαγλσξίδνπλ ηηο απφ άθξν ζε άθξν ηαμηδησηηθέο εκπεηξίεο φισλ ησλ ρξεζηψλ 
θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 
 

Τπνζηήξημε Μηθξψλ Μεζαίσλ Σνπηθψλ Αξρψλ ζηελ αλάπηπμε ΒΑΚ (SUMPs) κε: 

• 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 

ππεξεζίεο κεηαθνξψλ. 

• Οηθνλνκηθψλ εθπαηδεπηηθώλ απνθηεκάησλ (ελφηεηεο, πιηθφ ειεθηξνληθήο 

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

• Βνεζεηηθά εξγαιεία ζηήξημεο απνθάζεσλ ζε: 

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

• Καιύηεξε ελζσκάησζε/ρξήζε δεδνκέλσλ θνξηίσλ θαη επηβαηώλ. 
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1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 

 

 
Πιαίζην Μαζεκάησλ: Έξγν SUITS 
Δλφηεηεο 

 
 

“Ζ νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα πινπνηήζνπλ 

ηηο αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο κεηαθνξψλ" (ITS, Ζιεθηξηθή 

θηλεηηθφηεηα, CAV θ.ιπ.) 

 
“Ζ νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα εηζάγνπλ 

θαηλνηφκα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ" (MaaS, Uber, 

Δπηρεηξεκαηηθά Μνληέια θ.ι.π.) 

 
“Ζ 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.ι.π.) 

 
“Ζ νηθνδφκεζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ M-M ΟTA λα πινπνηήζνπλ 

κέηξα γηα ηηο αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο” (SULPs, 

Δπηβαηεγά, δίθπθια κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ θ.ι.π.) 

 
“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 κε καζήκαηα 
ηειεθπαίδεπζεο θαη κε 
δηαδηθηπαθά ζεκηλάξηα  
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Δλόηεηα 1 

Δλόηεηα 2 

Δλόηεηα 3 

Δλόηεηα 4 

Δλόηεηα 5 

Δλόηεηα 6 



 

 

 

 

1  ΔΗΑΓΧΓΖ 
 
 

θνπόο ηεο ελόηεηαο 
 

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

εθαξκφζεη θαη λα παξαθνινπζεί ηα κέηξα ησλ Αζηηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ 

Μεηαθνξψλ (ΑΔΜ) ζε φιε ηε ράξαμε πνιηηηθήο, ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ ζχγρξνλσλ πξνθιήζεσλ θαηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

κέηξσλ. 

 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΟΥΔΤΔΗ : 

• ηελ αύμεζε ηεο θαηαλόεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ ΑΔΜ κέηξσλ ζηηο 

πφιεηο καο, ηηο επηπηψζεηο / θφζηνο έιιεηςεο θαλνληζκψλ αζηηθήο 

εκπνξεπκαηηθήο κεηαθνξάο, ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο θαη ηελ νηθνλνκία ηεο 

πφιεο θαη ζρεηηθά κε ηελ ηδέα θαη ηε κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε κέηξσλ 

ΑΔΜ, ελψ ζπγρξφλσο είλαη ηθαλφο λα αλαγλσξίδεη ή λα αλαθαιχςεη ηηο αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ ησλ αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ.  

• ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα 

εμαζθαιηζηεί ε επηηπρία ησλ κέηξσλ. 

- Πείζνληαο ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη μεπεξλψληαο ηα νηθνλνκηθά, λνκηθά, 

δηνηθεηηθά θαη ηερληθά εκπφδηα. 

 
 

 ΠΗΟ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ, ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΔΗ ΥΔΓΗΑΣΔΗ ΓΗΑ: 

• Δλίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΟΣΑ. 

• Πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ζηα κέηξα ΑΔΜ. 

• Να πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά εξγαιεία θαη νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε 

εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ. 

 
 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 
Οη ΑΔΜ απνηεινχλ δσηηθφ ηκήκα ηεο νηθνλνκία ησλ πφιεσλ θαη νπζηψδεο 
ζηνηρείν επηηπρεκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ πφιεσλ αιιά επίζεο επεξεάδεη ηνπο 
παξαθάησ παξάγνληεο:  

• ην πεξηβάιινλ (ζφξπβνο, πνηφηεηα αέξα,                                                                                                                         

πνηφηεηα φξαζεο) 

• ηηο νδηθέο ξνέο- επίπεδα ζπκθόξεζεο 

• ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ 

• ηελ αζθάιεηα 

Υακειφηεξε 

δπλακηθφηεηα 

ησλ ΟΣΑ
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1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

ΠΣΤΥΔ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ: 

• Οη αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο επζχλνληαη πεξίπνπ γηα ην 40% ησλ 

ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ πνπ θαηαινγίδνληαη ζηηο κεηαθνξέο [1], [2] 

• Σα δχν θνξπθαία δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην αζηηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη ε πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε [2] 

• Ζ αλεπαξθήο ζπλεξγαζία, ε έιιεηςε θξίζηκεο ππνδνκήο θαη ε έιιεηςε 

επελδχζεσλ ζε θαηλνηφκεο ιχζεηο είλαη ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα πην 

απνηειεζκαηηθή θαη βηψζηκε αζηηθή εθνδηαζηηθή αιπζίδα [2]. 

 
 

 

Εεκηά ζε βηόηνπνπο 

 

Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε 

 

Κιίκα  

 

Θόξπβνο  

 

Well-to-Tank 

 

Αηπρήκαηα 

 
 
 

 ύλνιν εμ. δαπαλώλ/ κεηαθνξηθό κέζν γηα ΔΔ28 ην2016 [4] 

 

 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ 

• ≈12% (€ 120 δηο εθηίκεζε) ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο κεηαθνξψλ 

ιφγσλ ηεο ρξήζεο Διαθξψλ Ορεκάησλ (ΔΟ) andθαη Βαξέσλ Ορεκάησλ (ΒΟ) 

(ΔΔ28 ην 2016). [3] 

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

ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθόξεζε (ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαζπζηέξεζεο εθηηκάηαη 

ζε € 270). [3] 

 
... ελψ ε έθηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ εμσηεξηθνύ θόζηνπο ησλ κεηαθνξώλ 

ππνινγίδεηαη ζε πεξίπνπ 1.000 δηο επξώ (€ 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. [4] 
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1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο

 

ΠΧ ΝΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΔΣΔ ΣΑ ΚΟΣΖ 

• Γηα ηελ αλάθηεζε εθηηκήζεσλ θφζηνπο γηα ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο θαη 

θπθινθνξηαθέο θαηαζηάζεηο ππάξρνπλ πνιιέο κεζνδνινγίεο θαη πξνζεγγίζεηο. 

• Οη ζπληζηψζεο (π.ρ. αμία ρξφλνπ, θφζηνο ζαλάηνπ) πνπ απαηηνχληαη γηα θάζε 

κειέηε πεξίπησζεο κηαο ρψξαο, πνηθίιινπλ ζην ρξφλν θαη εμαξηψληαη επίζεο 

απφ ηελ κεκνλσκέλε νηθνλνκία θάζε ρψξαο. 

• Ο ζηφρνο είλαη γηα θάζε ελδηαθεξφκελε Μ-M πφιε, λα ρξεζηκνπνηήζεη 

νξηζκέλα εξγαιεία θαη κεζνδνινγίεο γηα λα ππνινγίδεη απηά ηα θφζηε. 

 

 

ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Τπνινγηζηήο Δμσηεξηθνχ Κφζηνπο Μεηαθνξψλ [5] 
Τπνινγίδεη ην αθξηβέο εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ 

αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

Δγρεηξίδην γηα ην εμσηεξηθφ θφζηνο κεηαθνξψλ [6] 
Παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

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

Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
νξηαθνχ θφζηνπο αηπρήκαηνο [7] 

Έθζεζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ 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 [8] 

• εμσηεξηθό θόζηνο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο (Αηκνζθαηξηθή 

Ρχπαλζε/Πνηφηεηα Αέξα, Θφξπβνο θαη επίπεδα φριεζεο) 

• Θάλαηνη 

• Εεκηέο θαη ηξαπκαηηζκνί 

 

ΒΑΗΚΔ ΚΔΦΔΗ [2] 

• Πιαίζην πνπ πεξηιακβάλεη ρώξνπο παξάδνζεο, θαλνληζκνύο πξόζβαζεο, 

πεξηνξηζκνύο θαη ηξφπνπο επηβνιήο ηέηνησλ ελεξγεηψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

• Πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ νρεκάησλ. 

• πληνληζκφο θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ αξρώλ θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ.  

• Ζ αχμεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη νη θαηά παξαγγειία απνζηνιέο, καδί 

κε ηε δήηεζε γηα άκεζε παξάδνζε (πεξηζζφηεξεο παξαδφζεηο ηνπ ελφο 

ηεκαρίνπ ζε ηδηψηεο – θαη ηειηθά, πεξηζζφηεξα νρήκαηα ζηνλ δξφκν), πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ππφςε. 
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1  ΔΗΑΓΧΓΖ 

 
 

Αλάιπζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
θπθινθνξίαο αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ 
κεηαθνξψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
απνξξένπλ απφ απηή 

Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Έλαο πίλαθαο κε 4 ζηήιεο. Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ζηηο πεξηνρέο ηεο πφιεο, φπνπ 

παξαηεξείηαη απμεκέλε θπθινθνξία εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ δεχηεξε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηηο ρξνληθέο 

πεξηφδνπο φπνπ παξαηεξείηαη απμεκέλε θπθινθνξία εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ ηξίηε ζηήιε 

αλαθέξεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απμεκέλε εκπνξεπκαηηθή θίλεζε. Ζ ηέηαξηε ζηήιε 

αλαθέξεηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ. 
 

πκπιεξώζηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα κε ηηο πεξηνρέο ηεο 

πόιεο κε απμεκέλεο ξνέο εκπνξεπκαηηθώ κεηαθνξώλ, ηηο 

ρξνληθέο πεξηόδνπο εληόο εκέξαο, όηαλ ε εκπνξεπκαηηθή 

θίλεζε απμάλεηαη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ. 
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Μέηξα αζηηθώλ 
εκπνξεπκαηηθώλ 
κεηαθνξώλ (ΑΔΜ) 
Απηό ην θεθάιαην παξέρεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ησλ ελδεηθηηθψλ κέηξσλ Αζηηθώλ Δκπνξεπκαηηθώλ 

Μεηαθνξώλ (ΑΔΜ). 

Σα κέηξα ΑΔΜ ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ησλ αξλεηηθώλ 

επηπηώζεσλ ησλ αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ζηελ 

ππέξβαζε ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθήο θαη 

βηψζηκεο αζηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

• Δπνκέλσο, ηα ΑΔΜ εζηηάδνπλ ζηελ: 

• Αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ψζηε λα βειηησζεί ε βησζηκόηεηα 

θαη αεηθνξία ησλ πόιεσλ. 

• Βειηίσζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ ζπζηεκάησλ, απμάλνληαο ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηώλ 

• Αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, κεηψλνληαο ηνλ θίλδπλν 

νδηθψλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ζαλάησλ.  

2 



 

 

 
 
 

2 ΜΔΣΡΑ  ΑΣΗΚΧΝ  ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΧΝ  ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  (ΑΔΜ)  

 

 
ΑΣΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ ΔΝΟΠΟΗΖΖ (ΑΚΔ) [1], [2], [3] 

• Έλα αζηηθφ θέληξν ελνπνίεζεο είλαη κηα λέα πιαηθφξκα εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο, είηε ηδησηηθή είηε δεκφζηα, ε νπνία έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εμππεξεηεί 

ην αζηηθφ θέληξν ή άιιεο ηνπνζεζίεο κεγάινπ κεγέζνπο. 

• Ο βαζηθφο θαη θχξηνο ζηφρνο είλαη ε ππνδνρή κεηαθνξψλ εκπνξεπκάησλ 

κεγάιεο θιίκαθαο, ν δηαρσξηζκφο θαη ε παξάδνζή ηνπο ζηε ζηνρεπκέλε 

πεξηνρή, κε ηε δηαζθάιηζε ηαπηφρξνλα ηεο βησζηκφηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο 

Ορεκάησλ Διαθξψλ Δκπνξεπκάησλ (ΟΔΔ - LGV) θαη άιισλ κηθξφηεξσλ 

νρεκάησλ.  

• Ο βαζηθφο ζθνπφο ησλ ΑΚΔ είλαη ε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο απφζηαζεο πνπ 

δηαλχεηαη θαη ε απνθπγή λα πξαγκαηνπνηνχλ παξαδφζεηο ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

νρήκαηα αλεπαξθψο θνξησκέλα. 

 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΣΖΝ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΛΤΗΓΑ ΣΟΤ ΣΔΛΔΤΣΑΗΟΤ ΜΗΛΗΟΤ [1], [2], [3] 

• πκπεξηιακβάλνπλ εθαξκνγέο πνπ παξέρνπλ δηαρείξηζε ζηφινπ νρεκάησλ θαη 

βειηηζηνπνίεζε δηαδξνκήο.  

• Οη νδεγνί ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζρεηηθά κε ηελ 

επηινγή ηεο δηαδξνκήο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ζσξεπηηθφ 

θφζηνο (νηθνλνκηθφ, πεξηβαιινληηθφ, ρξνληθφ θ.ι.π.). 

• Παξέρεη ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ εηαηξηθνχ ζηφινπ. 

 
 

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΗ ΝΤΥΣΔΡΗΝΔ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΚΑΗ 
ΔΠΗΒΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ [1], [2], [3] 

• Σέηνηεο ελέξγεηεο ζηνρεχνπλ ζηελ επηβνιή εθαξκνγήο λπρηεξηλψλ 

παξαδφζεσλ κε εθκεηάιιεπζε ηεο ρακειφηεξεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

ζε απηά ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

• πκβάιιεη ζηελ απνθπγή θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ιφγσ ησλ 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 
 

ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΑ ΟΥΖΜΑΣΑ [1], [2], [3], [4] 

• Πξνψζεζε θαη πηνζέηεζε ελαιιαθηηθψλ θαη πην θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

νρεκάησλ, φπσο ηα ειεθηξηθά νρήκαηα. 

• Ορήκαηα πγξνχ θπζηθνχ αεξίνπ (ΤΦΑ - LNG), δίθπθια θνξηίνπ, παξαδνζηαθά θαη 

ειεθηξηθά, ηξίθπθια, ζθνχηεξ, drones. 

• Με ηε κειινληηθή αλάπηπμε απηφλνκσλ νρεκάησλ, ζα πξνθχςνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο ιχζεηο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα θαη ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο κεηαθνξάο εκπνξεπκάησλ. 
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 ηξαπκαηηζκψλ θαη ζαλά 
 
 

2 ΜΔΣΡΑ  ΑΣΗΚΧΝ  ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΗΚΧΝ  ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ  (ΑΔΜ)  

  

ΠΟΛΤΥΡΖΣΗΚΔ ΕΧΝΔ [1], [2], [3], [4] 

• Απηφ ην κέηξν βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηνπ δηθηχνπ (δψλεο ζηελ 

πεξίπησζε απηή), κπνξεί λα αθηεξσζεί ζε δηαθνξεηηθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο κεηαθνξάο κε βάζε ηελ ψξα ηεο εκέξαο, ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο 

θ.ιπ. Μηα ηέηνηα ιχζε είλαη πνιχ ειπηδνθφξα ηφζν γηα ην ζχζηεκα αζηηθψλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ φζν θαη γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο.  

• Ζ θαηαλνκή ηεο επεξεαδφκελεο δψλεο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ παξαζχξσλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ θαη 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πεξηνξηζκνί αλά ηχπν νρήκαηνο, πεδίν κεηαθνξάο 

θ.ιπ. Απφ απηή ηελ άπνςε, ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ ιεσθνξείσλ ζηα 

αζηηθά θέληξα. 

 
 

Δ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ (ΓΤΝΑΜΗΚΖ) ΚΡΑΣΖΖ ΥΧΡΟΤ ΦΟΡΣΧΖ 
ΚΑΗ/Ή ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΣΑΘΜΔΤΖ [1], [2], [3] 

• Μέζσ ςεθηαθψλ ιχζεσλ, ν πάξνδνο ππεξεζηψλ ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα 

πξνγξακκαηίζεη θαη λα θάλεη θξάηεζε δηαζέζηκσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο  γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηε θνξηνεθθφξησζε. 

• Ζ θαηαλνκή ησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο ζα κπνξνχζε λα ζρεδηαζηεί κε ηε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ρξεζηψλ θαη 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ πεξηνξηζκνί αλά ηχπν νρήκαηνο, πεδίν κεηαθνξάο 

θ.ιπ.  

 
 

ΘΤΡΗΓΔ Χ ΖΜΔΗΑ ΓΗΑΝΟΜΖ [1], [2], [3], [6], [7] 

• Έλα δίθηπν απηνκαηνπνηεκέλσλ ζεκείσλ παξάδνζεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

βνιηθέο ηνπνζεζίεο, φπσο ζηαζκνί κεηαθνξάο ή κεγάια θαηαζηήκαηα 

ηξνθίκσλ.  

• Σν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί παξφκνηα κε ηα ηξαπεδηθά ATM κεραλήκαηα, φπνπ κε 

έλαλ πξνζσξηλφ πξνζσπηθφ θσδηθφ ην άηνκν απνθηά πξφζβαζε θαη παξαιακβάλεη 

ην αληηθείκελν πνπ απνζηέιιεηαη. 

 
 

 
ΕΧΝΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝH ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΕΠΚ) [2],[3] 

•  Ζ πξφζβαζε ζε αζηηθέο πεξηνρέο πεξηνξίδεηαη ζηα θνξηεγά νρήκαηα πνπ 

πιεξνχλ νξηζκέλα πξφηππα εθπνκπψλ. 

• Οη ΠZΚ γίλνληαη φιν θαη ζπρλφηεξεο ζε κεγάιεο επξσπατθέο πφιεηο, θαζψο νη αξρέο 

ηεο πφιεο επηδηψθνπλ λα πιεξνχληαη ηα επξσπατθά πξφηππα πνηφηεηαο ηνπ αέξα.  

• Τπάξρεη ζεηηθφο αληίθηππνο κε ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ απφ ηα θνξηεγά 

νρήκαηα ηφζν κε ηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ φζν θαη κε ηε κείσζε ησλ 

ηαμηδηψλ.  
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  ΑΚΖΖ  A2  

 
Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Δηζαγσγή θαλνληζηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ 
κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιε-
κάησλ ζην ζχζηεκα αζηηθψλ εκπνξεπκα-
ηηθψλ κεηαθνξψλ

3 πεδία (αλνηρηά πιαίζηα), έλα γηα θάζε θαηλνηφκν κέηξν αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ην νπνίν 
ζα κπνξνχζε λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα 

Δπηιέμηε θαηλνηόκα κέηξα πνπ ζα κπνξνύζαλ λα βειηηώζνπλ 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθώλ 

εκπνξεπκαηηθσλ κεηαθνξώλ θαη λα ην αληηζηνηρήζεηε κε 

ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα πνπ εληνπίζηεθε ζηελ άζθεζε A1. 
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Αμία γηα ηηο Μ–Μ πόιεηο 
(Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη: 

• Μεξηθά απφ ηα νθέιε πνπ απνθέξνπλ ζηελ πφιε ηα κέηξα γηα 

ηηο ΑΔΜ, πψο ζπλδένληαη απηά ηα νθέιε κε ζηξαηεγηθνύο 

ζηόρνπο ηεο πόιεο θαη πψο κπνξνχλ λα πξνζδηνξηζηνχλ κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ην εξγαιείν Αμηνιόγεζεο ηνπ 

Κνηλσληθνύ Αληίθηππνπ. 

• Ζ επξχηεξε πξνζηηζέκελε αμία ησλ κέηξσλ γηα ηηο ΑΔΜ ζε κηα 

πφιε ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηηο ηνπηθέο, 

εζληθέο θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο.  

• Οη θχξηνη δηθαηνχρνη θαη νη ελδηαθεξφκελνη θνξείο ησλ κέηξσλ 

ΑΔΜ θαη πψο ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο πείζνπλ νη ΟΣΑ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ.  

3 



 

 

Απαηηείηαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε γηα λα επηηεπρζνχλ απηά ηα νθέιε. 

 
 
 

3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

Οθέιε ησλ ΑΔΜ 
 

ΑΜΔΔ ΘΔΣΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ [1], [2], [3] 

• Ληγφηεξε ζπκθφξεζε ιφγσ απνηειεζκαηηθφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ παξαδφζεσλ 
εκπνξεπκάησλ. 

• Μεησκέλε θαηαλάισζε θαπζίκνπ & ιηγφηεξε πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε κε ηε βειηηζηνπνίεζε 
ησλ δξνκνινγίσλ παξάδνζεο, ηε ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη ηηο πνιηηηθέο θαηά ηνπ 
ξειαληί, ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο αζηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηνπ ηειεπηαίνπ κηιίνπ κέζσ 
ησλ ΚΔΑΠ. 

- Τν ινγηζκηθό βειηηζηνπνίεζεο δηαδξνκήο επηηξέπεη ηε κείωζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ ζηόινπ 
πνπ απαηηείηαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηελ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ παξάδνζεο/παξαιαβήο. 

• Μεησκέλεο δαπάλεο ιφγσ κεησκέλεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, κεησκέλνπ ρξφλνπ ηαμηδηνχ, 
ιηγφηεξεο δεκηάο νρεκάησλ (γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο – δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο, δεκνηηθά 
νρήκαηα θαη νδεγνχο θνξηεγψλ). 

- Με ηελ πξαγκαηνπνίεζε θαηάιιειωλ δηαδξνκώλ, ε βειηηζηνπνίεζε ζε κηα πεξηνρή 
κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζπλνιηθή κείωζε θόζηνπο 10% - 20%.  

• Μεησκέλνο ζφξπβνο (κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ νρήκαηα) θαη θαιχηεξε δηαρείξηζε ηνπ 
δεκφζηνπ ρψξνπ (κε ρψξνπο πνιιαπιψλ ισξίδσλ/ πνιιαπιψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο). 

 

 

Ο ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΠΗΝΑΚΑ ΓΔΗΥΝΔΗ ΣΖ ΤΜΒΟΛΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΑΔΜ  ΣΖΝ  
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΚΑΗ  
ΑΛΛΧΝ  ΠΡΟΚΛΖΔΧΝ  ΣΖΝ  ΠΟΛΖ  [4] 
 

ΠΡΟΚΛΖΔΗ 
 
ΛΤΔΗ 

ΤΜΦΟΡΖΖ 
ΑΝΔΠΑΡΚΖ 
ΤΠΟΓΟΜΖ 

ΜΟΛΤΝΖ ΘΟΡΤΒΟ ΑΦΑΛΔΗΑ  
ΑΝΑΓΚΔ 

ΔΠΔΝΓΤΖ 

ΚΔΝΣΡΑ ΔΝΟΠΟΗΖΖ 
ΑΣΗΚΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

     

ΤΦΖΛΔ 

ΚΑΝΟΝΗΜΟ 
ΣΑΘΜΔΤΖ 

     
ΥΑΜΖΛΔ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ 
ΥΡΟΝΗΚΖ 

ΠΡΟΒΑΖ 

     

ΥΑΜΖΛΔ 

ΖΜΔΗΑ ΤΛΛΟΓΖ      ΥΑΜΖΛΔ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Δ 

ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟ ΥΡΟΝΟ 

     

ΤΦΖΛΔ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 
ΟΓΖΓΖΖ 

     
ΜΔΣΡΗΔ 

ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ 
ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΔΚΣΟ 
ΓΡΟΜΟΤ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 

ΦΟΡΣΧΖ  

     

ΤΦΖΛΔ 

ΕΠΚ 
     

ΥΑΜΖΛΔ 

 

20 Αδύλακε ύλδεζε 
 

Ηζρπξή ύλδεζε 



 

 

•  «Ανάδειξη του αντικτφπου που μπορεί 

να ζχει μια ρυθμιςτική δράςη ςτη 

διανομή εμπορευμάτων ςτην αςτική 

κυκλοφοριακή ςυμφόρηςη και ςτο 

επίπεδο ρφπανςησ […]. 

• Βελτιςτοποίηςη και ανάπτυξη μιασ 

αποτελεςματικήσ ενοποίηςησ  μεταξφ 

των πολιτικών οδικήσ τιμολόγηςησ […] 

και των τεχνολογικών εργαλείων. 

• Συμβολή ςτη μείωςη του αριθμοφ των 

χιλιομζτρων που διανφονται για την 

παροχή των ίδιων υπηρεςιών. 

• Εφνοια ςτην ολοκλήρωςη του «Σχεδίου 

Παράδοςησ Φορτίων ςτισ Πόλεισ» και 

διάδοςη των νζων ευκαιριών που 

προςφζρονται» (Mimosa, 2009: 65) 

Σα κέηξα ζηηο κεηαθνξέο επεξεάδνπλ φιεο ηηο πηπρέο ησλ θνηλσληψλ θαη ηεο δσήο 

ησλ αλζξψπσλ θαη εηδηθφηεξα ηα ππθλά αζηηθά θέληξα. 

 

 
 
 

3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

  

 
 

 
Οθέιε ησλ ΑΔΜ 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ: Ο ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΣΟΥΟ ΣΖ ΜΠΟΛΟΝΗΑ [5] 

ύκθσλα κε ην ηνπηθό ζρέδην αμηνιόγεζεο, νη ζπγθεθξηκέλνη ζηόρνη ηνπ 

κέηξνπ είλαη: 

 
 

 

Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο Κνηλσληθώλ 
Δπηπηώζεσλ 

 

 

 
 

 

 

 
«Ζ Αμηνιόγεζε ησλ Κνηλσληθώλ Δπηπηώζεσλ είλαη ε δηεξγαζία ηεο αλάιπζεο, 

παξαθνινύζεζεο θαη δηαρείξηζεο  ησλ θνηλσληθώλ ζπλεπεηώλ ηεο αλάπηπμεο.» 

(Vanclay, 2003) 

Θέκαηα: Παξάγνληεο, Γείγκαηα, Κνηλσληθέο νκάδεο, Μεξνιεςία πιινγήο Γεδνκέλσλ 
θ.ι.π. 
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Πξνο κία βηψζηκε αλάπηπμε, απαηηνχληαη κέζνδνη εθηίκεζεο επηπηψζεσλ ζρεηηθά 

κε βξαρππξφζεζκνπο θαη καθξνπξφζεζκνπο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

θνηλσλία, ηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ αλζξψπσλ. 

 

Οη κεηαθνξέο πξέπεη λα είλαη ρσξίο απνθιεηζκνχο, πξνζβάζηκεο θαη λα 

ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο. 

 



 

 

 
 

 

3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

Γηαζηάζεηο Αμηνιόγεζεο Δπηπηώζεσλ 
• Οη Πεξηβαιινληηθέο Δπηπηώζεηο 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 Δπηπηώζεηο νξίδνληαη σο «επηπηψζεηο ζην πεδίν ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή» (Weisbrod & Weisbrod, 

1997). 

• Οη Κνηλσληθέο Δπηπηώζεηο έρνπλ νξηζηεί σο νη επηπηψζεηο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο 

θνηλφηεηαο (Canter et al.1985). 

 
 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ 
ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΟΟΣΗΚΖ ΠΟΗΟΣΗΚΖ 
ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ 

£ ΚΠΑ (NPV) 

ΓΗΑΝΟΜΖ 
7 PT ΚΛΗΜΑΚΑ/ 

ΔΤΠΑΘΔΗ 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. 

   

Δπίπησζε ζηελ αμηνπηζηία 
γηα ηνπο ρξήζηεο ηαθηηθψλ 
θαη άιισλ δξνκνινγίσλ 

     

σκαηηθή δξαζηεξηφηεηα      

Πνηφηεηα ηαμηδηνχ      

Αηπρήκαηα      

Αζθάιεηα      

Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο      

Οηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα      

Γηαρσξηζκφο      

Δπηινγή θαη ηηκέο κε 
ρξήζεο 

     

 
 

Δπηπιένλ, ζε κεζνδνινγίεο φπσο ην WebTAG ε 4
ε
 δηάζηαζε 

ελζσκαηψλεηαη μερσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη ηηο Δπηπηψζεηο ζηελ Τγεία. 

Σν WebTAG είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν πνιιαπιψλ ηξφπσλ 

θαζνδήγεζεο, ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ έξγσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ζηηο κεηαθνξέο. 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

Δπηζθόπεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε σο πξνο 
ηνλ ηύπν, ηελ πεγή θαη ην επίπεδν ησλ 
αλζξώπηλσλ αλαγθώλ βάζεη ηνπ έξγνπ 
ΤΑΟΜ (SUITS) WP7 [7] 

 

 

ΠΖΓΖ ΘΔΜΑ ΤΠΟ ΘΔΜΑ ΔΠΗΠΣΧΖ 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΠΑΡΟΥΟ 

Παξνπζία ππνδνκήο 

Γνκηθά 

Οπηηθή πνηφηεηα 

Ηζηνξηθνί/πνιηηηζηηθνί πφξνη 

Γηαρσξηζκφο/θνηλσληθή ζπλνρή 

Πξνζσξηλά  
(θαηά ηελ θαηαζθεπή) 

Ζρνξχπαλζε 

Δκπφδηα θαη εθηξνπέο 

Αβεβαηφηεηα θαηαζθεπήο 

Αλαγθαζηηθή κεηεγθαηάζηαζε 

Παξνπζία ζηαζκεπκέλσλ 
απηνθηλήησλ 

 Οπηηθή πνηφηεηα 

 Υξήζε ρψξνπ 

 
Παξνπζία εγθαηαζηάζεσλ ζηε 

κεηαθνξέο, ππεξεζηψλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ 

(πξνζβαζηκφηεηα) 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

θφζηνπο θαη ηεο ρξνληθήο 
δηάζηαζεο) 

Δγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ Γηαζεζηκφηεηα θαη θπζηθή 
πξφζβαζε 

 Δπίπεδν παξερφκελεο ππεξεζίαο 

Δπηινγή κεηαθνξάο/επηινγή ηηκψλ 

Γηαθνξεηηθφηεηα ζηελ θνπιηνχξα 

Υξήζε γεο/ 
παξάδνζε/επθαηξία 

Πξφζβαζε ζε ρσξηθά θαηαλεκεκέλεο 
ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΥΡΖΣΖ 

Κπθινθνξία 
(θίλεζε νρεκάησλ) 

 
Αζθάιεηα 

Αηπρήκαηα 

Απνηξεπηηθή ζπκπεξηθνξά 

Αληηιήςεηο γηα ηελ αζθάιεηα 

 
Πεξηβάιινλ 

Γεκφζηα αζθάιεηα (επηθίλδπλν θνξηίν) 

Δπίπεδα ζνξχβνπ, ελφριεζε 

Πνηφηεηα εδάθνπο, αέξα θαη λεξνχ 

Σαμίδηα  
(θπθινθνξία αλζξψπσλ) 

 Οπζηαζηηθή αμία, πνηφηεηα ηαμηδηνχ 

Φπζηθή θαηάζηαζε (ελεξγφ ηαμίδη) 

Αζθάιεηα 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

 

Δθηίκεζε Κνηλσληθώλ Δπηπηώζεσλ   
- WebTAG παξαδείγκαηα 

 
ΠΔΡΗΟΠΣΧΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΔΠΔΚΣΑΖ ΚΑΗ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ 
ΓΡΟΜΟΛΟΓΖΖ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΝ 
ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ (ΔΛΛΑΓΑ) 

 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ [7] 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 
Ζ κεησκέλε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ε θίλεζε ζηελ πεξηνρή ζα βειηηψζεη ηελ 

νηθνλνκία ζηα θαχζηκα γηα ηνπο νδεγνχο πνπ ηαμηδεχνπλ ηαθηηθά, κέζσ ηεο 
βειηησκέλεο δξνκνιφγεζεο 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ Λακβάλεηαη ππφςε ε θαιχηεξε πξνζβαζηκφηεηα, ε θαιχηεξε πνηφηεηα ηαμηδηνχ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ 
Μείσζε ησλ ξππνγφλσλ εθπνκπψλ 

( CO2, κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ, κφιπβδνο, πξνκήζεην(ΡΜ)), θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ 
(κείσζε εθπνκπψλ CO2) 

 
 

ΠΔΡΗΠΣΧΗΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ: ΚΑΘΑΡΖ ΑΣΗΚΖ ΣΡΟΦΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΛΤΗΓΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ ΣΖΝ 
ΣΟΤΛΟΤΕΖ (ΓΑΛΛΗΑ) 

  

ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΒΑΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ [7] 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ 
πζρεηίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δαπαλψλ θαη ζπγθξίλεηαη κε ην 

απνηέιεζκα ησλ παξνρψλ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 
Λακβάλεηαη ππφςε ε εθ βαζέσλ δεκφζηα απνδνρή ηνπ κέηξνπ κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ 

Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλακελφκελε κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ θαη ηδίσο ησλ εθπνκπψλ CO2 θπξίσο ιφγσ ηεο ρξήζεο ειεθηξηθψλ 
νρεκάησλ. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ πεξηειάκβαλαλ εμεηδηθεπκέλα  

παθέηα ινγηζκηθνχ πξνζνκνίσζεο 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

Πξνζηηζέκελε αμία: (α) ζπκκόξθσζε 
κε ζηξαηεγηθέο/θαλνληζκνύο 
(Δ.Δ., ΔΘΝΗΚΔ, ΣΟΠΗΚΔ) 

 

Ζ αμία πξνζηίζεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ηα κέηξα ΑΔΜ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπηθέο, εζληθέο θαη θνηλνηηθέο (επξσπατθέο) ζηξαηεγηθέο. 

• ε ηνπηθό επίπεδν, ηα κέηξα ΑΔΜ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηηο 

ζηξαηεγηθέο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ εκπνξηθώλ θέληξσλ ζηηο 

πόιεηο, ζηηο ζηξαηεγηθέο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζηνλ ηνπηθφ ηνπξηζκφ 

(πνηφηεηα νξαηφηεηαο, δεκφζηα αζθάιεηα, ρακειά επίπεδα ζνξχβνπ, 

πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα ζηα κλεκεία θαη πξνζέιθπζε ηνπξηζκνχ). 

• ε επίπεδν εζληθό θαη ηεο Δ.Δ., ηα κέηξα απηά ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

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

Πξάζηλε Βίβινο [8], swd (2016) 244 Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

θηλεηηθφηεηα ρακειψλ εθπνκπψλ [9], ηξαηεγηθφ ρέδην 2016-2020 

Μεηαθίλεζε Μάξηηνο 2016 [10] θ.ι.π.) θαη ηελ απνθπγή θπξψζεσλ. 

• Ζ επζπγξάκκηζε ησλ κέηξσλ ΑΔΜ, σο κέξνο ηνπ ΒΑΔΑ (SULP), κε 

απηέο ηηο πνιηηηθέο, ζα κπνξνύζε λα θάλεη ηηο Μ-Μ πόιεηο 

επηιέμηκεο γηα λα ιάβνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε από θεθάιαηα ηεο 

Δ.Δ.[11]. 

• Πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ επζπγξάκκηζε απηνχ ηνπ είδνπο ησλ 

κέηξσλ κε ηηο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. παξέρεηαη απφ ηα εξγαιεία EPPOM 

«Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ» θαη ην δίθηπν πφιεσλ 

CIVITAS [12]. 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

 

Πνιηηηθή ηεο Δ.Δ./ ζηξαηεγηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηα κέηξα ΑΔΜ 
 

ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ 
ΔΓΓΡΑΦΟ 

ΘΔΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 

ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ 
ΣΟ SUITS 

(1-5) 
ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

1. 
Study on Urban 
Freight Transport 
- Final Report [4] 

 

• Ρπζκηζηηθά κέηξα ζε ηνπηθφ 
επίπεδν 

Μειέηε ηεο 
Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο 

4 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 
απνθιεηζηηθά ηηο πφιεηο 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο, αιιά κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

2. 
Urban Freight 

research roadmap [6] 
 

• Δξεπλεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο 
ζρεηηθά κε ηελ παξάδνζε ησλ 

εκπνξεπκάησλ 
• Βησζηκφηεηα θαη αζθάιεηα 
απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

Δπξσπατθφ πκβνχιην 
Έξεπλαο γηα ηηο νδηθέο 

κεηαθνξέο θαη 
πκκαρία γηα ηελ 
θαηλνηνκία ζηελ 

ηξνθνδνηηθή αιπζίδα 

4 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 
απνθιεηζηηθά ηηο πφιεηο 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο, αιιά κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ  
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

3. 
COM 2017 283 An 

agenda for a 
socially fair 

transition towards 
clean, competitive 

and connected 
mobility for all [13] 

• Αζηηθέο εκπνξ/θέο κεηαθνξέο 
• Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
• Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο 

• Αλεμάξηεηνο απφ ην 
απηνθίλεην ηξφπνο δσήο 

• Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ (απνδείμεηο 
& επηρεηξήκαηα) 

Νέεο θαη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

Δπηθνηλσλία απφ ηελ 
Δπηηξνπή 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηηο πφιεηο 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο, αιιά κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

πφιε αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

4. 
Strategic plan 2016 
- 2020 Move March 

2016 [13] 

• Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

• Νέα θαη αλαδπφκελα ζπζηήκαηα 
κεηαθνξψλ 

• Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο 

• Αλεμάξηεηνο απφ ην απηνθίλεην 

ηξφπνο δσήο 

• Νέεο θαη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο 

ηξαηεγηθφ 
ρέδην 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηηο πφιεηο 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο, αιιά κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

πφιε αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

5. 
Clean and energy 

efficient vehicles [15] 
 

• Καζαξά ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ 
• Μείσζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο 

• Δθπνκπέο Co2 

Πνιηηηθνί ηφρνη 
ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο 
3 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηηο πφιεηο 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 

κεγέζνπο, αιιά κπνξεί λα 

πηνζεηεζεί απφ νπνηαδήπνηε 

πφιε αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

6. 
Proposal for post - 

2020 CO2 targets for 
cars and vans [16] 

• Οχήματα με μηδενικζσ ή χαμηλζσ 
εκπομπζσ 

• Ευρείσ ςτόχοι τησ Ε.Ε. για ςτόλουσ 
το 2020/2021για ελαφριά 
επαγγελματικά οχήματα 

Ννκνζεηηθή 
πξφηαζε ηεο 
Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο 

2 

Σν πεξηερφκελν αθνξά 
κεξηθψο επαγγεικαηηθά 

νρήκαηα (θνξηεγά),αιιά 
κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 

νπνηαδήπνηε πφιε 
αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

7. 
European Urban 
Mobility [6], [17] 

• Πολιτική αςτικήσ κινητικότητασ 
• Σχεδιαςμόσ βιώςιμησ αςτικήσ 

κινητικότητασ 
• Χρηματοδοτικά μζςα 

• Βαςικζσ τάςεισ 

Πνιηηηθφ πιαίζην 
ηεο 

Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο 

2 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 
απνθιεηζηηθά ηηο αζηηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, 
αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλνη 
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα κηα 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα 

8. 
White paper [18] 

• Στόχοσ για μείωςη εκπομπών 
• Διαχείριςη κινητικότητασ 

• Σφςτημα μεταφοράσ ανταγωνιςτικό και 
με ικανοφσ πόρουσ 

• Βιώςιμα καφςιμα χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα 

• Βελτιςτοποίηςη τησ απόδοςησ 
πολυτροπικών εφοδιαςτικών αλυςίδων 

ΔπξσπαΨθφ 
ηξαηεγηθφ 
έγγξαθν 

1 

Σν πεξηερφκελν δελ αθνξά 
απνθιεηζηηθά ηηο αζηηθέο 

εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, 
αιιά ππάξρνπλ νξηζκέλνη 
ζηξαηεγηθνί ζηφρνη γηα κηα 

βηψζηκε θηλεηηθφηεηα 

3 

2 
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Ζ κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλεξγηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη κία απφ ηηο πξνηε-

ξαηφηεηεο ησλ Μ-Μ πφιεσλ εμαηηίαο ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

(έιιεηςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ 

εξγάδεηαη γηα ηνπο ΟΣΑ, πεξηνξηζκέλνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη θ.ιπ.)  

 
 
 

3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

 

 

Πξνζηηζέκελε αμία: (β) ε 
ζπλεξγαζία όισλ ησλ θνξέσλ/ 
ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ 

Απαηηείηαη επηθνηλσλία ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ/θνξέσλ ζε πνιιέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη 

εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ΑΔΜ. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη ηελ 

επξεία ππνζηήξημε [1], [3] αιιά παξέρνπλ επίζεο ηελ επθαηξία ζηηο Σ.Α.: 

• λα δεκηνπξγήζνπλ κηα βαζύηεξε αιιειεπίδξαζε κε απηέο θαη λα 

δηεπθνιύλνπλ ηελ αλάπηπμε κειινληηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

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

• λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζπλερή ζπλεξγαζία ζε κειινληηθά έξγα. 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

 

Πώο λα νηθνδνκήζεηε ηε ζπλεξγαζία/   
λα πξνζδηνξίζεηε ηηο αλάγθεο ησλ 
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ θαη ησλ θνξέσλ 

 
• ηνρεπκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε εθπξνζψπνπο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεηε γηα: 

- 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. 

• Γηεμαγσγή έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα ζε νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ δεηψληαο 

ηελ άπνςή ηνπο γηα πξνβιήκαηα θαη ιχζεηο γηα ηελ έθθξαζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπο θαη ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ κπνξεί λα εκπνδίζνπλ ηελ ζπκβνιή ηνπο.  

• Γεκφζηα δηαβνχιεπζε θαη αλνηρηέο ζπλαληήζεηο γηα λα πξνζθαινχληαη φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη ζε θάζε ζηάδην εθαξκνγήο.  

• πρλέο επηζεσξήζεηο ζηα πην πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, φπνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα. 

• Πξνζεγγίζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο ελδηαθεξφκελνπο/θνξείο 

(π.ρ. πειάηεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ κέζσ ζχληνκσλ 

ζπλεληεχμεσλ, εκπνξεπκαηηθνί κεηαθνξείο κέζσ ζχληνκσλ ζπλεληεχμεσλ-

ζπλνκηιηψλ).   
 

Πξνζδηνξηζκόο θνξέσλ θαη 
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ 

• Σν 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 ηηο αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο είλαη  ν 

πξνζδηνξηζκόο ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελόο εθηελνύο θαηαιόγνπ απηώλ. 

Ζ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ΑΔΜ κπνξεί λα βειηησζεί κε ηε ζπκκεηνρή ελφο 

επξέσο θάζκαηνο ελδηαθεξνκέλσλ. Δπηπιένλ, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ 

εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ηηο ηνπηθέο αξρέο φζν θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, 

παξάγνληεο πνπ επί ηνπ παξφληνο απαηηνχλ πεξαηηέξσ έξεπλα. 

• πλήζεηο θνξείο θαη ελδηαθεξόκελα κέξε γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ΑΔΜ: 

- Σνπηθέο αξρέο, 

- Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο Γεκφζησλ 
Μεηαθνξψλ, 

- Πνιίηεο & επηζθέπηεο, πειάηεο, 

- Μνλάδεο επηβνιήο, 

- Με θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί, 
 

- Δκπνξηθέο ελψζεηο, 

- Δκπνξηθνί νξγαληζκνί, 

- Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο Δκπνξ/θψλ 
Μεηαθνξψλ, 

- Φνξησηέο (Απνζηνιείο, Ηδησηηθέο 
κεηαθνξέο, Οδεγνί) θ.ι.π. 
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Πξνζδηνξηζκόο θνξέσλ θαη 
ελδηαθεξνκέλσλ γηα κέηξα ΑΔΜ ζηε 
βάζε επηπέδνπ δηνίθεζεο  

 

 

ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΗΔΘΝΔ ΔΘΝΗΚΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΟΠΗΚΟ 

Δκπνξηθέο ελψζεηο X X   

Δκπνξηθνί νξγαληζκνί X X X  

Ηδηνθηήηεο γεο/Ηδηνθηήηεο αθηλήησλ   X X 

Πνιίηεο & Δπηζθέπηεο    X 

Φνξείο Δθκεηάιιεπζεο  
Γεκφζησλ Μεηαθνξψλ 

 X X X 

Καηαζθεπαζηέο νρεκάησλ X    

Φνξησηέο (Απνζηνιείο, Ηδησηηθέο 
κεηαθνξέο, νδεγνί) X X X X 

Φνξείο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ (ηξίηνη 
ηεο ηξνθνδνηηθήο αιπζίδαο, πξαθηνξεία 

κεηαθνξάο, νδεγνί, θαηαζθεπέο, ζπληήξεζε) 

 
X X X 

Πειάηεο    X 

Σνπηθέο Αξρέο   X X 

Κεληξηθή Κπβέξλεζε  X X  

 

Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε 
ηα Κέληξα Δλνπνίεζεο Αζηηθώλ 
Πεξηνρώλ (ΚΔΑΠ) (UCC) [1], [19] 

Παξαδείγκαηα πξνθιήζεσλ θαη 

πιενλεθηεκάησλ εηδηθά γηα ΚΔΑΠ (UCC)  

Πξνθιήζεηο: 

• Οη απνζηνιείο θαη νη κεηαθνξείο ελδέρεηαη λα δπζθνιεπηνχλ λα απνθηήζνπλ 

αθίλεηα, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά ην θέληξν (εηδηθά ζε κεγάιεο 

πφιεηο). 

• ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

μερσξηζηέο ηνπνζεζίεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο γεο ή ηνπ ππεξβνιηθνχ θφζηνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ κπνξεί πεξαηηέξσ λα νδεγήζεη ζε πςειφηεξν 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 

Απαληήζεηο: 

• Σα θέληξα ελνπνίεζεο αζηηθψλ πεξηνρψλ βειηηψλνπλ ην ηαμίδη ζε ιηγφηεξα 

κίιηα πξνθεηκέλνπ λα παξαδψζνπλ πξντφληα κηθξφηεξν θφζηνο 
κεγαιχηεξε αμηνπηζηία.       
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Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηα Κέληξα Δλνπνίεζεο Αζηηθψλ Πεξηνρψλ (ΚΔΑΠ) [1], [19] 

 
 

• Δπίζεο, ιηγφηεξα κίιηα ηαμηδηνχ νδεγνχλ ζε κεησκέλε θπθινθνξηαθή 

ζπκθφξεζε ιηγφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ γηα ηηο εηαηξίεο. 

• Μεηψλεη ηηο ξππνγφλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηά ζπλέπεηα βειηηψλεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ αέξα δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ιηγφηεξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

ζηελ πγεία γηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη ζηηο παξαδφζεηο. 

• Βειηησκέλεο δηαδηθαζίεο θφξησζεο πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ελφο 
ηέηνηνπ κέηξνπ. 

 
Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• εκπνξηθέο ελψζεηο, 

• εκπνξηθνί νξγαληζκνί, 

• ηδηνθηήηεο γεο/ ηδηνθηήηεο αθηλήησλ, 

• θνξησηέο (Απνζηνιείο, Ηδησηηθέο Μεηαθνξέο, Οδεγνί), 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ , 

• ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ. 

 

Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε 
Νέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ Σειεκαηηθή 
ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηνπ 
ηειεπηαίνπ κηιίνπ [1], [19] 

(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 
ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 

Πξνθιήζεηο: 

• Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ απαξηίδνληαη θπξίσο απφ ειηθησκέλνπο θαη/ή άιιεο 

ςεθηαθά αλαιθάβεηεο νκάδεο ηείλνπλ λα αληηδξνχλ αξλεηηθά ζε ηέηνηεο ιχζεηο. 

πλήζσο πλήζσο δπζθνιεχνληαη πεξηζζφηεξν λα αληηκεησπίζνπλ ην 

ζπλερψο αλαπηπζζφκελν ςεθηαθφ ζχζηεκα κεηαθνξψλ θαη ηείλνπλ λα 

απνθιείνληαη απφ απηφ. 

Απαληήζεηο: 

• Οη παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο (π.ρ. ηειεθσληθφ θέληξν) ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε κεηαθνξά πιεξνθνξηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε 

πειάηεο απηήο ηεο νκάδαο. Όζνλ αθνξά ηνπο ςεθηαθά αλαιθάβεηνπο 

ππαιιήινπο, πξνηείλεηαη ε εηαηξία λα ηνπο εθπαηδεχζεη αλάινγα.  

• Ζ ζπλνιηθή ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ βειηηψλεηαη ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο παξάδνζεο ησλ πξντφλησλ. 

- Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία ηνπ πξντφληνο εληζρχνληαη ιφγσ ηεο ζπλερνχο  

ηρλειαζηκφηεηαο, ελψ παξάιιεια παξέρεηαη ζηηο εηαηξίεο επειημία θαη έιεγρνο. 
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Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηελ ηειεκαηηθή ζηελ εθνδηαζηηθή ηειεπηαίνπ κηιίνπ [1, [19] 

 

- Ζ νξαηφηεηα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζηφινπ απμάλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή 

απφδνζε ησλ εηαηξηψλ ζπλνιηθά (βειηηψλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ). 
 

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

• θαηαλαισηέο, 

• νδεγνί, 

• ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ, 

• πειάηεο. 

 
 

Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο ζρεηηθά κε 
ηηο Νπρηεξηλέο παξαδόζεηο: 
Καλνληζκόο θαη Δπηβνιή [1], [19] 
(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 

Πξνθιήζεηο: 

• Οη θάηνηθνη ησλ γχξσ πεξηνρψλ ηείλνπλ λα αληηδξνχλ ζηηο λπρηεξηλέο 

παξαδφζεηο, ηδίσο εμαηηίαο ησλ επηπέδσλ ζνξχβνπ.  

• Οη νδεγνί θαη άιινη ππάιιεινη ησλ θνξέσλ εθκεηάιιεπζεο ηείλνπλ λα 

αληηπαζνχλ απηή ηελ επηινγή, θαζψο απαηηνχληαη λπρηεξηλέο βάξδηεο. Οη 

ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ ρξεηάδνληαη επηπιένλ πφξνπο γηα πξνζσπηθφ γηα ηελ 

παξαιαβή ησλ πξντφλησλ. 

Απαληήζεηο: 

• Ζ ρξήζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, δηθχθισλ κεηαθνξάο θνξηίνπ θ.ιπ. ζπκβάιιεη 
ζηελ ππεξπήδεζε ηνπ εκπνδίνπ ηνπ ζνξχβνπ. 

• Ζ κεησκέλε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ε κηθξφηεξε δήηεζε ζηάζκεπζεο γηα 

ηελ αζηηθή πεξηνρή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο βειηηψλεη ηε βησζηκφηεηα 

θαη αεηθνξία γηα φινπο ηνπο ρξήζηεο  (ηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο, πειάηεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ, φζν θαη γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ θαηαζηεκάησλ θ.ι.π.). 

• Ζ κεησκέλε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ε κηθξφηεξε δήηεζε ζηάζκεπζεο 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο 

ειαρηζηνπνηεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θαη βειηηψλεη ηνπο ρξφλνπο 

παξάδνζεο ηα πςειά νηθνλνκηθά νθέιε γηα ηνλ θνξέα εθκεηάιιεπζεο 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κηθξφηεξεο δαπάλεο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο 

θαηαζηεκάησλ (εηδηθέο κεηψζεηο θ.ι.π.). 

δηεπθνιχλεη ηνπο νδεγνχο ζηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ.  
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Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο, 

• εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη, 

• ρξήζηεο δξφκσλ, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

• πειάηεο. 

 

 

 
 

Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηα 

θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ νρήκαηα 

[1], [19]  

(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 

Πξνθιήζεηο: 

• Τςειφ θφζηνο γηα ηελ αγνξά ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. 

• Μπνξεί λα εκθαληζηνχλ πηζαλέο αληηξξήζεηο ζρεηηθά κε ην δίθπθιν κεηαθνξάο 

θνξηίνπ ιφγσ ηνπ βάξνπο ησλ θνξηίσλ πνπ πξέπεη λα κεηαθέξνπλ. 

Απαληήζεηο: 

• Γίλνληαο θίλεηξα (πιενλεθηήκαηα γηα ην πάξθηλγθ, ιηγφηεξνη θφξνη, άδεηα 
πξφζβαζεο παληνχ –ζπλδπαζκφο κε ΕΠΚ θ.ι.π. 

• Δπηζεκαίλνληαο ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ 

ξππνγφλσλ εθπνκπψλ θαη ηνπ ζνξχβνπ, καδί κε ηελ ρακειφηεξε θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο ή ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, δίθπθια κεηαθνξάο θνξηίνπ θαη άιια 

κεραλνθίλεηα νρήκαηα. 

• Απηέο νη ιχζεηο κεηαθξάδνληαη ζε νθέιε γηα ηελ πγεία ηφζν γηα ηνπο ελεξγνχο 

ρξήζηεο φζν θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο γχξσ πεξηνρήο  νηθνλνκηθφ φθεινο 

γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

• Σα ειεθηξηθά πνδήιαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θαηαιιειφηεξα γηα 
αλεθφξεο θαη ζηελνχο δξφκνπο. 

 

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• ρξήζηεο δξφκσλ, 

• θάηνηθνη, 

• ηνπξίζηεο,  

 • εξγαδφκελνη. 
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Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηηο 

ισξίδεο πνιιαπιώλ ρξήζεσλ [1], [19]  

(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 
 

Πξνθιήζεηο: 

• Οη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο πξνέξρνληαη απφ θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ 

κεηαθνξψλ πνπ πξέπεη λα ζπλππάξρνπλ κε ηνπο κεηαθνξείο εκπνξεπκάησλ. 

•  Απηφ ην κέηξν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζχγρπζε ζε άιινπο νδεγνχο ή αθφκε 

θαη λα πξνθαιέζεη αληηπαξάζεζε κε απηνχο ή /θαη επηβάηεο, πνδειάηεο θ.ιπ. 

Απαληήζεηο: 

• Υξεηάδεηαη α) ζσζηφο ζρεδηαζκφο, β) ζπληνληζκφο/ζπλδπαζκφο κε άιια κέηξα 

ΑΔΜ (νη λπρηεξηλέο παξαδφζεηο), γ) ζσζηή επηινγή ησλ ρξνλνζπξίδσλ, δ) 

θαιή ζπλεξγαζία θαη κε ηνπο δχν παξάγνληεο (θνξείο εθκεηάιιεπζεο 

δεκφζησλ κεηαθνξψλ θαη  εκπνξεπκαην-κεηαθνξείο, ε) θαιχηεξε επηβνιή. 

• Απάληεζε ζηελ πηζαλφηεηα ζχγρπζεο ησλ νδεγψλ ζα πξέπεη λα είλαη α) νη 

ζσζηνί φξνη εθαξκνγήο κε ζαθή ζήκαηα, β) εθπαίδεπζε ησλ ρξεζηψλ θαη 

θαιχηεξε επηβνιή. 

• Με ηελ θαηάιιειε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ βειηηψλεηαη ε αζθάιεηα γηα ηνπο 

επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ θαη ηνπο νδεγνχο επηβαηψλ, ελψ 

απμάλεηαη θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπλνιηθνχ δηθηχνπ.  

 
 

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο & επηζθέπηεο, 

• θνξησηέο ζε φια ηα ζηάδηα, φπσο απνζηνιείο, νδεγνί θ.ι.π., 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

• πειάηεο. 
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Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηελ 
θξάηεζε ρώξνπ θόξησζεο ζε 
Πξαγκαηηθό ρξόλν ή /θαη ηελ Πνιιαπιή 
ρξήζε ηνπ ρώξνπ ζηάζκεπζεο [1], [19] 

(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 

Πξνθιήζεηο: 

• Ζ θξάηεζε ρψξνπ θφξησζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη 

ζπληνληζκφ κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ θαζψο επίζεο θαη 

ηελ εθαξκνγή επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο, πξάγκα ην νπνίν απμάλεη ηα 

θφζηε. Δλδέρεηαη λα πξνθχςνπλ αξλεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ εθαξκνγή απηνχ ην κέηξνπ. 

Απαληήζεηο: 

• Μέζσ ηεο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ κέηξνπ, νη ζπλζήθεο θπθινθνξίαο κπνξεί λα 

βειηησζνχλ, φπσο ην λα ππάξρεη κεησκέλε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη 

πεξηζζφηεξνη δηαζέζηκνη ρψξνη ζηάζκεπζεο. Απηφ νδεγεί, επίζεο, ζε πην 

αζθαιή θαη βηψζηκα δίθηπα κεηαθνξψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ελψ βειηηψλνληαη 

νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη, εηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ρακειφηεξεο εθπνκπέο 

θαη βειηησκέλεο ζπλζήθεο γηα ηελ πγεία, ηα νπνία είλαη άκεζεο επηπηψζεηο.  

• Απαηηείηαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, 

πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη απηή ε πξσηνβνπιία.  

 

 

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• πνιίηεο & επηζθέπηεο,  

• θνξησηέο ζε φια ηα ζηάδηα, φπσο απνζηνιείο, νδεγνί θ.ι.π., 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, 

• πειάηεο. 
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Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηηο 
Θπξίδεο σο ζεκεία δηαλνκήο γηα λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ζεκεία 
παξάδνζεο [1], [19] 

(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 

Πξνθιήζεηο: 

• Γελ εληνπίδνληαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζρεηηθά κε ηηο ζπξίδεο θαη ηε ρξήζε ηνπο 

σο ζεκεία δηαλνκήο/παξάδνζεο. Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη απηή είλαη κηα 

πξναηξεηηθή κέζνδνο δηαλνκήο, αθφκε θαη εθείλνη νη άλζξσπνη πνπ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ήηαλ αληίζεηνη ζηελ ρξήζε ζπξίδσλ θαη ζα 

απαηηνχζαλ παξάδνζε ζηελ νηθία ή ζην γξαθείν, κπνξνχλ λα εμαηξεζνχλ θαη 

λα επηιέμνπλ παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηαλνκήο. 

Απαληήζεηο: 

• Δίλαη έλα κέηξν κε πνηθίια ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. Σέηνηα είλαη ε βειηησκέλε επθνιία πνπ επηηξέπεη 

παξαδφζεηο 24/7, ε απμεκέλε αζθάιεηα, θαζψο ράλνληαη ιηγφηεξα δέκαηα, θαη 

ε πιήξεο δηαθάλεηα ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη παξέρεη πιήξε παξαθνινχζεζε 

θαη ινγνδνζία. 

• Μεηψλεη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο γηα ηνπο εκπνξεπκαην-κεηαθνξείο, ελψ 

βειηηψλεη επίζεο ηελ θαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ιφγσ ησλ ιηγφηεξσλ 

ρηιηνκέηξσλ πνπ δηαλχνληαη απφ ηα νρήκαηα θαη επίζεο βειηηψλεη ηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ιφγσ ησλ ρακειφηεξσλ απνηπρεκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ παξάδνζεο πξντφλησλ. 

• Ζ ζέζε ηέηνησλ ζπξίδσλ, νη νπνίεο ζπλήζσο βξίζθνληαη  ζε πεξηνρέο πςειήο 

γεηηλίαζεο κε πνιιαπιέο ρξήζεηο, φπσο ζνχπεξ κάξθεη, εκπνξηθά θέληξα 

θ.ιπ., απμάλεη ηελ θπθινθνξία εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ γηα ηα θαηαζηήκαηα 

πνπ ραίξνπλ εθηίκεζεο. 

Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• κεηαθνξείο, 

• νδεγνί, 

• θαηαλαισηέο/πειάηεο, 

• νη θάηνηθνη θαη νη πσιεηέο ιηαληθήο αλαγλσξίδνληαη σο επσθεινχκελεο νκάδεο 

απφ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ κέηξνπ. 
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Εώλεο Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο 

(ΕΠΚ) [1], [19]                                                        

(Παξαδείγκαηα γηα πξνθιήζεηο θαη νθέιε 

ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ) 

 

Πξνθιήζεηο: 

• Οη κεηαθνξείο ζπγθεληξψλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο, ελψ νη πσιεηέο 
ιηαληθήο πξνηηκνχλ ηηο παξαδφζεηο ηελ εκέξα. 

• Οη εθπξφζσπνη ηεο δήηεζεο ζπκκεξίδνληαη γεληθά ηελ άπνςε πνπ ππνδεηθλχεη 

σο ηα πην ζνβαξά πξνβιήκαηα ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε κε ηε 

ζπλαθφινπζε παξάλνκε ζηάζκεπζε ζε ρψξνπο θνξηνεθθφξησζεο. 

• Ζ άδηθε θαηαλνκή ησλ εμαηξέζεσλ βάζεη ηνπ ηχπνπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

δηαλέκνληαη εληφο ηεο ΕΠΚ.  

• Σα ηέιε εηζφδνπ (εθφζνλ ππάξρνπλ) ζεσξνχληαη σο ππεξβνιηθά πςειά 

ελφςεη ηεο κεγάιεο αχμεζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

• Δθηεηακέλε παξάλνκε ρξήζε ησλ ρξνλν-παξαζχξσλ θαη ησλ παξαηππηψλ 
απφ κεηαθνξείο θαηά ηελ θνξηνεθθφξησζε. 

 

Απαληήζεηο: 

• Πξνζνρή ζηελ αμηνπνίεζε ησλ πην θαηλνηφκσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο νκάδεο εηδηθνχ ζθνπνχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ. 

Υξεηάδεηαη απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

• Σα ζπζηήκαηα επηβνιήο είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ απνθπγή παξάλνκεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

• Λήςε ππ’ φςελ ηνπ ηχπνπ ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξαδφζεθαλ ζην αξρηθφ 

ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

 

 
Οκάδεο πνπ ζα επσθειεζνύλ: 

• θαηαζθεπαζηέο νρεκάησλ, 

• θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ, 

• θάηνηθνη θαη ιηαλνπσιεηέο, 

• κεηαθνξείο. 
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Οη θαιύηεξεο πξαθηηθέο από ηηο Οδεγίεο  
ηνπ ζρεδίνπ ΒΑΔΑ (SULP) 
Οη αθφινπζνη πίλαθεο, κέξνο ησλ «Οδεγηψλ γηα ηνλ ρεδηαζκφ & ηελ Αλάπηπμε ζρεδίσλ 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (SULP)» [3] Οη θαιχηεξεο πξαθηηθέο, ζπλνπηηθά 

νθέιε, πξνθιήζεηο (εκπφδηα) θαη απαληήζεηο (ελεξγνπνηεηέο) γηα ηα κέηξα ΑΔΜ (UFT) πνπ 

εθαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο. 

Μέηξν θαη 
παξάδεηγκα ησλ 

θαιώλ πξαθηηθώλ 

Οθέιε 
θαη Δπθαηξίεο 

Βαζηθνί ελεξγνπνηεηέο θαη 
Παξαγσγή Κξίζηκεο 

Δπθαηξίαο 

Πηζαλά Πξσηεύνληα 
Δκπόδηα 

Πξάζηλεο δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο γηα 
εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 
Νηελ Μπνο 

Δλζαξξχλεηε ηνπο πξνκεζεπηέο λα 
εζηηάζνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 
επηπηψζεηο ζηα θνξηία θαη λα πξνηεί-
λνπλ πξάζηλεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 
Τςειφηεξνο αξηζκφο ησλ ελεξγεηαθά 
απνδνηηθψλ θαη πξάζηλσλ νρεκάησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ηνπηθέο 
θπβεξλήζεηο 

Ζ πνιηηηθή πξνκεζεηψλ σο κέζν γηα ηελ 
ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 
εθαξκνγή βηψζηκεο ιχζεο θαη εηαηξηθήο 
επζχλεο 

Ζ πξνζθνξά ζηελ αγνξά νρεκάησλ πνπ 
λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο 
εμαθνινπζεί λα είλαη πεξηνξηζκέλε. 
Ζ αλάπηπμε πνιχ πξνζαξκνζκέλσλ 
νρεκάησλ ελδέρεηαη λα έξρεηαη ζε 
αληίζεζε κε ηηο δηαθαλείο πνιηηηθέο 
πξνκεζεηψλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ θαη 
θπβεξλήζεσλ 

Υξήζε πξάζηλσλ 
νρεκάησλ (FEV, PHVE, 
Ορήκαηα βηναεξίνπ) 
Νηελ Μπνο, 
Σξφληρατκ, Λνχθα, Ρέηδην 
Δκίιηα, Πάξκα 

Δλζσκάησζε νρεκάησλ κεδεληθψλ 
εθπνκπψλ ζηε ζπλνιηθή αζηηθή 
θηλεηηθφηεηα. 
Κνηλσληθέο παξνρέο (πεξηζζφηεξε 
απαζρφιεζε, εθπαίδεπζε, πνηφηεηα 
αέξα, ζφξπβνο θ.ιπ.) 
εκαληηθή δεκφζηα απνδνρή. 

Σα ειεθηξηθά νρήκαηα κπνξνχλ λα 
αληηθαηαζηήζνπλ ιεηηνπξγηθά 
ζπκβαηηθά θνξηεγά νρήκαηα γηα 
ππεξεζίεο ηειεπηαίνπ κηιίνπ. 
Σα ειεθηξηθά νρήκαηα είλαη ηερληθά 
αμηφπηζηα θαη απνδεθηά απφ ηνπο 
νδεγνχο. 
Γεκφζηα νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζην 
πιαίζην ελφο ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 
πνπ πεξηιακβάλεη πεξηβαιινληηθνχο 
ζηφρνπο 

Μηα ζρεηηθά λέα αγνξά, ην θφζηνο ησλ 
νρεκάησλ θαη νη ζπλαθείο ππεξεζίεο 
εμαθνινπζνχλ λα είλαη πςειέο. 
Έιιεηςε θεληξηθψλ ππνδνκψλ, φπσο 
ππνδνκέο γηα πξαηήξηα αεξίσλ θαπζίκσλ 
θαη θφξηηζεο. 
Ζ ειεθηξηθή νδήγεζε έρεη λέα ζέκαηα 
ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ 
θαζεκεξηλή ρξήζε (π.ρ. ζηξαηεγηθέο 
επαλαθφξηηζεο). 
Ζ ρξήζε (ηνπηθή / πεξηθεξεηαθή) 
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο  
εμαθνινπζεί λα είλαη δχζθνιε. 
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Μέηξν θαη 
παξάδεηγκα ησλ 

θαιώλ πξαθηηθώλ 

Οθέιε 
θαη Δπθαηξίεο 

Βαζηθνί ελεξγνπνηεηέο θαη 
Παξαγσγή Κξίζηκεο 

Δπθαηξίαο 

Πηζαλά Πξσηεύνληα 
Δκπόδηα 

Μνλάδεο Βηώζηκεο 
Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο 
Νηελ Μπνο, Γξαλάδα, 
Σεξάζα, αλ εκπαζηηάλ, 
Νηνλφζηηα 

Μεησκέλε πξφζβαζε, θπθινθνξίεο 
θαη επηπηψζεηο ηεο θπθινθνξηαθήο 
θίλεζεο ζε θξίζηκεο 
(πξνζηαηεπφκελεο) αζηηθέο πεξηνρέο 
Ληγφηεξε ξχπαλζε, ιηγφηεξνο 
ζφξπβνο θαη θίλδπλνο γηα ηνπο 
πεδνχο, βειηησκέλε πξνζβαζηκφηεηα 
ζην ηζηνξηθφ θέληξν, βειηησκέλε 
αζηηθή δσή. 
Αζηηθή αλαλέσζε θαη δπλαηφηεηα 
αλάθηεζεο θαηάιιεισλ δεκφζησλ 
ρψξσλ, πξνζέιθπζεο πεξηζζφηεξσλ 
επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, αχμεζε 
ηεο ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ. 
Δπαηζζεηνπνίεζε γηα βηψζηκεο 
ιχζεηο πφιεσλ. 

Πξνζπκία ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
κεξψλ (ελψζεηο) λα απνδερηνχλ ηελ 
ηδέα θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ. 
Καηάιιειεο πνιηηηθέο εμηζνξξφπεζεο 
ησλ πεξηνξηζκψλ θαη ησλ θηλήηξσλ. 
εκαζία ησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ 
αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ εζφδσλ ηεο 
πξσηνβνπιίαο. 
πλάθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηεο γεηηνληάο 
γηα λα δηεπξπλζεί ε απνδνρή ησλ 
κέηξσλ. 

Αλεπαξθήο πνιηηηθή δέζκεπζε. 
Πηζαλή αληίζηαζε θαη αληίζεζε ζε λφξκεο 
θαη θαλφλεο πνπ δηεπξχλνπλ ηhλ 
πεδoδξφκεζε θαη εηζάγνπλ πεξηνξηζκνχο 
ζηελ θπθινθνξηαθή θίλεζε. 
Οη αλεζπρίεο απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη ην 
ιηαληθφ εκπφξην αλνίγνπλ πηζαλή κείσζε 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Εώλεο ρακειώλ 
εθπνκπώλ, 

Μνλάδεο δηαλνκήο 
εκπνξεπκάησλ 

Λνλδίλν, Μπνιφληα, 
Οπηξέρηε, Πξάγα 

Μεησκέλε πξφζβαζε, θπθινθνξία 
θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 
θπθινθνξηαθήο θίλεζεο (PM 10, CO, 
NO, θ.ιπ.) ζε θξίζηκεο 
(πξνζηαηεπφκελεο) αζηηθέο πεξηνρέο. 
Μεησκέλνο ζφξπβνο θαη θίλδπλνη γηα 
ηνπο πεδνχο. 
Βειηησκέλε πξνζβαζηκφηεηα ζην 
ηζηνξηθφ θέληξν, βειηησκέλε αζηηθή 
δσή. 
Μεηψζεθε ε θπθινθνξηαθφ ζηξεο ζε 
ηζηνξηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ηελ 
θιεξνλνκηά. 
Δίλαη δπλαηή κηα ζπλνιηθή πνιηηηθή 
πνπ πεξηιακβάλεη κεηαθνξά 
επηβαηψλ θαη εκπνξεπκάησλ. 

Πξνζπκία ησλ δεκφζησλ αξρψλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
κεξψλ (ελψζεηο) λα απνδερηνχλ ηελ 
ηδέα θαη ηνλ ζθνπφ ηνπ έξγνπ. 
εκαζία ησλ επηθνηλσληψλ γηα ηελ 
αχμεζε ησλ θνηλσληθψλ εζφδσλ ηεο 
πξσηνβνπιίαο. 
Απφθαζε ζρεηηθά κε ηνλ ηχπν θαη ηελ 
ειηθία ησλ νρεκάησλ πνπ είλαη 
απνδεθηά γηα θπθινθνξία. 
ρέδηα εθαξκνγήο θαη ζχζηεκα γηα ηηο 
LEZ, ζε ζπλδπαζκφ κε ζπζηήκαηα 
νδηθήο ηηκνιφγεζεο. 
Δλζσκάησζε κε άιια κέηξα 
δηαθπβέξλεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο (π.ρ. 
Εψλεο Διέγρνπ Πξφζβαζεο, 
πξφζβαζε θαη νδηθή ρξέσζε θ.ιπ.) 

Πηζαλή καθξά θαη ακθηιεγφκελε 
δηαδηθαζία. 
Πηζαλή αληίζηαζε θαη αληίζεζε ζε λφξκεο 
θαη θαλφλεο πνπ δηεπξχλνπλ ηhλ 
πεδoδξφκεζε θαη εηζάγνπλ πεξηνξηζκνχο 
ζηελ θπθινθνξηαθή θίλεζε. 
Αλεζπρίεο απφ θαηαζηήκαηα θαη 
επηρεηξήζεηο ιηαληθήο γηα πηζαλέο κεηψζεηο 
δξαζηεξηνηήησλ. 
Αλάγθε εμηζνξξφπεζεο κεηαμχ 
πεξηνξηζηηθψλ πνιηηηθψλ θαη απαηηήζεσλ 
ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη ηνπ 
αληαγσληζκνχ. 
Σν θφζηνο εθηέιεζεο ελδέρεηαη λα είλαη 
πςειφ γηα ηελ Aξρή. 



 

 

 

 

3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Χθεινχκελνη) 

 

 

 
Αζηηθά Kέληξα 
ελνπνίεζεο θαη 
ζπλαθείο ππεξεζίεο. 
Βηηζέληζα, Λνχθα, 
Πάληνβα, ηέξα, 
Πάξκα,Θνπλ 

Βειηηζηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ 
δηαλνκήο. 
Μείσζε δξνκνινγίσλ θαη νρεκάησλ 
ζην θέληξν. 
Γπλαηφηεηα λα εμππεξεηεί θαη ηηο 
δχν, άκεζε θαη αληίζηξνθε 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα. 
Πηζαλή ππνζηήξημε γηα ππεξεζίεο 
εθνδηαζηηθήο αιπεζίδαο ηξίησλ 
κεξψλ. 
Δληζρπκέλε αζθάιεηα θαη 
βησζηκφηεηα ηνπ ηζηνξηθνχ θέληξνπ. 

Ζ επαξθήο ζηήξημε απφ ηνπο 
λνκνζεηηθνχο θνξείο (πεξηθεξεη-αθνχο, 
εζληθνχο) γηα ηηο κεηαθνξέο. 
Γηαβνχιεπζε θαη νηθνδφκεζε 
ζπλαίλεζεο κε βαζηθέο ελψζεηο 
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (κεηαθνξείο, 
κηθξνχο αλεμάξηεηνπο κεηαθνξείο, 
θαηαζηήκαηα θαη ιηαλνπσιεηέο, 
επηρεηξήζεηο, θαηαλαισηέο θ.ιπ.) 
Να θζάζεη ζηελ θξίζηκε κάδα ησλ 
κηθξψλ αλεμάξηεησλ κεηαθνξέσλ γηα 
ππεξεζίεο ελνπνίεζεο. 

Κφζηνο ππνδνκήο θαη απαηηνχκελεο 
επέλδπζεο. 
Πηζαλή αληίζηαζε θαη αληίδξαζε απφ ηνπο 
κεηαθνξείο (αληίθηππνο ζηηο ηξέρνπζεο 
πξαθηηθέο, ηηο αλεζπρίεο γηα ηνλ 
αληαγσληζκφ, θ.ιπ.) 
Πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ν αληαγσληζκφο 
κεηαμχ ηεο UCC θαη άιισλ κεηαθνξέσλ 
πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ ππεξεζίεο UCC. 
Οηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο 
(κεηάβαζε απφ ηε δεκφζηα επηδφηεζε 
ζηελ νηθνλνκηθή απηνλνκία). 
Δλδέρεηαη λα απαηηεζνχλ έληνλεο 
πξνζπάζεηεο ζην κάξθεηηλγθ. 

Πξνγξάκκαηα Πνηνηηθήο 
ζπλεξγαζίαο 

Νηελ Μπνο, Σνπινχδε 

Βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ νδηθνχ 
ρψξνπ κεηαμχ απηνθηλήησλ, 
νρεκάησλ δηαλνκήο, πεδψλ θαη 
άιισλ ρξεζηψλ ηνπ ρψξνπ. 
Δμνξζνινγηζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο 
δηαλνκψλ ζην αζηηθφ θέληξν, κεηψλεη 
ηηο επηπηψζεηο ησλ εκπνξεπκαηηθψλ 
νρεκάησλ. 
Μείσζε ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ζηελ 
πεξηνρή. 
Τςειφηεξνο αξηζκφο ελεξγεηαθά 
απνδνηηθψλ θαη πξάζηλσλ νρεκάησλ 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνκεζεπηέο. 

Οξηζκφο θαη θνηλή ρξήζε ελφο θνηλνχ 
«ράξηε» πνπ θαζνξίδεη ηνπο ξφινπο θαη 
ηηο θαιέο πξαθηηθέο γηα ηηο αζηηθέο 
κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ. 
Ζ ιχζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη φηη νη 
επηρεηξεκαηίεο θαη νη πξνκεζεπηέο ζα 
επσθειεζνχλ απφ ην πξφγξακκα. 
Οη κεηαθνξείο ήηαλ ππέξ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 
Ζ ζπλεξγαζία κε φια ηα κέξε είλαη 
απαξαίηεηε. 
Οη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο πξέπεη λα 
εξγαζηνχλ ζε κηα εκπνξηθή βάζε γηα λα 
επηβηψζνπλ. 
Απαηηείηαη καθξνρξφληα ζπκκεηνρή ηεο 
δηνίθεζεο θαη ησλ εθιεγκέλσλ 
αμησκαηνχρσλ. 

Να θαηαιήμνπκε ζε ζπγθαηάζεζε γηα ηνλ 
νξηζκφ ηνπ θνηλνχ Υάξηε. 
Γηα λα θαηαζηήζεη ηνλ Υάξηε εχθνιν λα 
εθαξκνζηεί. 
Οη εκπνξηθέο πξσηνβνπιίεο ρξεηάδνληαη 
έλαλ νξηζκέλν ρξφλν γηα λα 
αλαπηπρζνχλ. 
ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη 
πξνκεζεπηέο ηείλνπλ λα πξνζηαηεχνπλ ηε 
δηθή ηνπο επηρείξεζε. 
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ΟΦΔΛΖ  

ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ Α: 

 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ: 
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        ΑΚΖΖ  B         

 
Πεξηγξαθή άζθεζεο 

Αλαιχνληαο ηα νθέιε θαη ηηο απφςεηο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα ηα κέηξα ησλ 

Αζηηθψλ Δκπνξεπκαηηθψλ Μεηαθνξψλ 

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

πεδίν αλαθέξεηαη ζηα νθέιε ελφο επηιεγκέλνπ κέηξνπ ΑΔΜ (UFT). Σν δεχηεξν πεδίν αλαθέξεηαη ζηνπο 

θνξείο/ελδηαθεξφκελνπο/θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ζα επεξεαζηνχλ (ζεηηθά ή αξλεηηθά) απφ ην κέηξν. 

B) ηελ αξηζηεξή ζηήιε ηνπ Σ-Πιαηζίνπ λα κεηαθέξεηε ηνπο θνξείο/ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ ζα 
εκθάληδαλ ηηο πην αξλεηηθέο αληηδξάζεηο ζην πξνηεηλφκελν κέηξν. ηε δεμηά ζηήιε, λα κεηαθέξεηε ηηο 
απηνθφιιεηεο ζεκεηψζεηο (π.ρ. ηα νθέιε απφ ηελ Άζθεζε Α) 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 

ηα κέηξα ΑΔΜ (UFT) 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 ηα κέηξα ΑΔΜ 

(UFT) 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 κέηξσλ ΑΔΜ (UFT) ηα 

νπνία παξέρνληαη ζηελ νκάδα ζαο. 

ΦΟΡΔΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑ 

 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 
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Eπηηπρεκέλεο Μειέηεο 
Πεξηπηώζεσλ ή νη θαιύηεξεο 
πξαθηηθέο ησλ πόιεσλ SUITS 
(ΤΑΟΜ) 
 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη: 

• Σξεηο κειέηεο πεξηπηώζεσλ –σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο– εθαξκνζκέλσλ 

κέηξσλ ΑΔΜ ( UFT). 

• Πεξηιακβάλεη εθηελή αλάιπζε γηα ηα εκπόδηα θαη ηα θίλεηξα πνπ ε πφιε 

έπξεπε λα αληηκεησπίζεη (απφ ηελ πιεπξά ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο) 

• Οη θαιχηεξεο πξαθηηθέο απφ ην απνζεηήξην ηνπ ρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο  (ΒΑΔΑ) (SULP) ζπλνςίδνπλ ηα νθέιε, ηνπο 

ελεξγνπνηεηέο θαη ηα εκπφδηα ησλ κέηξσλ ΑΔΜ ( UFT) πνπ εθαξκφδνληαη 

ζε δηαθνξεηηθέο πφιεηο. 
 

 

 
 
 

Μειέηε  Πεξίπη. 1 
 

 
Μειέηε  Πεξίπη. 2 

 

Μειέηε  Πεξίπη. 3 

Μειέηε Πεξίπησζεο 1: Εψλε Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο 
ηεο Ρψκεο (ΕΠΚ) (LTZ) (κειέηε πεξίπησζεο απφ πφιε πνπ 
ζπκκεηέρεη ζην έξγν SUITS) 

 

Μειέηε Πεξίπησζεο 2: Λσξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηνπ 
Σνξίλν, θαλνληζκφο ηάζκεπζεο θαη ΕΠΚ (LTZ). (Μειέηε 
πεξίπησζεο απφ ηελ θνηλνπξαμία ησλ πφιεσλ SUITS) 

 

Μειέηε Πεξίπησζεο 3: Πφιε ηεο Οπηξέρηεο κε ειεθηξηθφ 
θνξηεγφ νδηθφ φρεκα, LTZs, UCC θαη ζπξίδεο σο ζεκεία 
δηαλνκήο 

4 



 

 

 
 
 

 

Αζηηθέο Δκπνξεπκαηηθέο 
Μεηαθνξέο 

Εψλε Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο 

(ΕΠΚ)(LTZ) – ζχζηεκα δηαλνκήο 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

(Ρψκε) 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 
Ζ Ρψκε, πξσηεχνπζα ηεο 
πεξηνρήο ηνπ Λάηζην, έρεη 
2.872.800 θαηνίθνπο θαη είλαη κία 
απφ ηηο ηηαιηθέο πφιεηο κε Εψλεο 
Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο 
(νλνκάδνληαη Zona Traffico Limitato 
ή  ZTL ζηα ηηαιηθά). 

 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ  ΣΟ ΠΔΓΗΟ;  

Με ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ 
βειηηψλεηαη ε θαηάζηαζε ηεο 
θπθινθνξίαο, απμάλεηαη ε νδηθή 
αζθάιεηα θαη κεηψλεηαη ε ζρεηηθή κε 
ηελ θπθινθνξία ξχπαλζε. Δπίζεο, ηα 
κέηξα ΑΔΜ απνθαζηζηνχλ ηνπ 
αζηηθνχο ρψξνπο,  εμνξζνινγίδνπλ 
ηνλ δεκφζην ρψξν θαη δηαζθαιίδνπλ 
ηελ πγεία θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 
πνιηηψλ. 

Αξθεηά νθέιε πξνθχπηνπλ απφ ην 
κέηξν: α) αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ 
θνξηίνπ, β) κείσζε ησλ αδεηψλ πνπ 
εθδίδνληαη γηα είζνδν ζηελ ΕΠΚ, γ) 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2. 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην 2015 ηα 
θνξηεγά ηεο θαηεγνξίαο Euro 5  
αληηπξνζψπεπαλ ην 56% επί ηνπ 
ζπλφινπ ησλ νρεκάησλ ζηφινπ (4% 
ην 2010). Σν 2015 ηα θνξηεγά Euro 6  
ήηαλ ην 11% ηνπ ζπλνιηθνχ ζηφινπ 
(1% ην 2010). Ο αξηζκφο αδεηψλ 
εηζφδνπ ζηηο ΕΠΚ κεηψζεθε θαηά 47%. 

 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ 
ΣΟΥΟ 

Ζ ΕΠΚ ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα ηε 
κείσζε ηεο θπθινθνξηαθήο 
ζπκθφξεζεο ζε πεξηνρέο πςειήο 
θπθινθνξίαο ζπκβάιινληαο ζηελ 
επηβξάδπλζε ηεο αλαπφθεπθηεο 
δηαξζξσηηθήο απνζχλζεζεο ηνπ 
ηζηνξηθνχ θέληξνπ ηεο πφιεο. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 
  Ζ δηαλνκή εκπνξεπκάησλ 
ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα 
θαλφλσλ θαη ηα θίλεηξα πνπ 
εθαξκφζηεθαλ ηα πξνεγνχκελα 
ρξφληα απφ ηνλ Γήκν ηεο Ρψκεο, 
ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο πξφζβαζεο 
(ξχζκηζε θνξηίνπ ΕΠΚ), ηνλ 
πεξηνξηζκφ εηζφδνπ ζε ΕΠΚ, ηα ηέιε 
αδείαο θαη ηα θίλεηξα γηα νηθνινγηθά 
νρήκαηα. 

Απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 2011 νη λένη 
θαλφλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ έλα 
ηζρπξφ ζχζηεκα αληακνηβήο πνπ 
απνζθνπεί ζηελ ελζάξξπλζε πην 
θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ 
νρεκάησλ (πγξαεξίνπ, θπζηθνχ 
αεξίνπ, ειεθηξηθά, πβξηδηθά) 

Απηφ γίλεηαη κε κηα ηεξάζηηα έθπησζε 
ζηελ ηηκή ηεο άδεηαο ΕΠΚ θαη 
επηηξέπνληαο ζηα νρήκαηα ρακειψλ 
εθπνκπψλ λα εηζέξρνληαη ζε 
εκπνξεπκαηηθή ΕΠΚ αθφκε θαη εθηφο 
ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ πξέπεη λα 
ζέβνληαη ηα νρήκαηα ληίδει/βελδίλεο. 

Τπάξρεη επίζεο κηα ζηαδηαθή 
απαγφξεπζε παιαηφηεξσλ νρεκάησλ 
(π.ρ. απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 
απαγνξεχηεθε ε είζνδνο ζε ΕΠΚ ζηα 
νρήκαηα Euro 2, ελψ ηα 
πεηξειαηνθίλεηα Euro 3 είραλ 
πξφζβαζε κφλν κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 
ηνπ 2013). 

Ο Γήκνο ηεο Ρψκεο ελέθξηλε ην Νέν 
Γεληθφ ρέδην Κηλεηηθφηεηαο ην 2015, 
έλα εξγαιείν πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηε 
κεζαία πεξίνδν γηα ηνλ 
εμνξζνινγηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ 
ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 
θηλεηηθφηεηαο θαη ηε ξχζκηζε ηεο 
δήηεζεο θηλεηηθφηεηαο. Σν ζρέδην 
πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πεξηνξηζκνχ 
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θπθινθνξίαο 
θνξηεγψλ γηα κηα «βηψζηκε πφιε». 
Απηά ηα κέηξα ζα πηνζεηεζνχλ ζην 
ζρέδην βηψζηκεο αζηηθήο 
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ΒΑΔΑ), 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Κέληξνπ 
Αζηηθήο Δλνπνίεζεο (ΚΑΔ), ηεο 
αλαζεψξεζεο/ελεκέξσζεο ησλ 
ρξνληθψλ πιαηζίσλ θνξηνεθθφξησ-
ζεο ζην θέληξν ηεο πφιεο θ.ι.π. 

Βαζηθνί θαλφλεο γηα ηε δηαλνκή 
εκπνξεπκάησλ (επίζεκν ςήθηζκα): 

• λ.856/2000: θνξνινγία νρεκάησλ 
κε θνξηίν κέρξη 3,5 ηφλνπο, κε 
πεξηνξηζκφ πξφζβαζεο ζε ΕΠΚ 
απφ 20.00 έσο 10.00 θαη απφ  

 
14.00 έσο 16.00. Οθηψβξηνο 2001 
(ζχκθσλα κε ην πξνεγνχκελν 
επίζεκν ςήθηζκα): εθθίλεζε 
ειεθηξνληθψλ ππιψλ γηα 
πξφζβαζε ζε ΕΠΚ. 

• λ.44/2007: επαλαπξνζδηνξίδεηαη 
ην φξην θνξηίνπ ζε ΕΠΚ. 

• λ.58/2011:«ειεχζεξε» θπθινθνξία 
ζε ΕΠΚ γηα φια ηα ειεθηξηθά 
νρήκαηα. 

• λ.245/2011: πεξηνξηζκνί γηα λα 
απαγνξεπζνχλ ζηαδηαθά ηα 
ξππνγφλα νρήκαηα ζχκθσλα κε 
ηνπο ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ησλ 
θαηεγνξηψλ Euro. 

• λ.215/2012: εηζαγσγή λέσλ 
θξηηεξίσλ γηα θίλεηξα κε ηελ 
επέθηαζε ησλ θαηεγνξηψλ 
εηζθνξψλ θαη λέσλ νρεκάησλ. 

• λ.119/2014: λέν ηέινο αδεηψλ. 
 

ΚΛΗΜΑΚΧΖ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Σν κέηξν απηφ κπνξεί λα είλαη πην 
απνηειεζκαηηθφ ζε κεγάιεο θαη 
κεζαίεο πφιεηο, ρσξίο λα 
απνθιείνληαη κηθξφηεξεο πφιεηο. 
Ηδηαίηεξα θαηάιιειν γηα ηζηνξηθά 
θέληξα πφιεσλ. 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Σν θφζηνο πινπνίεζεο δελ είλαη 
κεηξήζηκν. Σα ζπζηήκαηα 
ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχληαη απφ 
εζληθά θαη ηνπηθά θνλδχιηα. Ο ρξφλνο 
εθαξκνγήο είλαη ζπλνιηθά 19 ρξφληα 
απφ ηελ έλαξμε απηήο ηεο 
πξσηνβνπιίαο. 

Υξήζε Πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο: 
Σν Ζιεθηξνληθφ χζηεκα Αλαγλψξηζεο 
Ππιψλ βαζίδεηαη ζηελ απηφκαηε 
αλαγλψξηζε αξηζκψλ πηλαθίδσλ (ΑΑΑΠ) 
θαη Νέεο Σερλνινγίεο.



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Παξαθνινύζεζε Πξόζβαζεο ζε 
πύιεο ΕΠΚ 

50 ζπζηήκαηα ειέγρνπ Πξφζβαζεο 
παξαθνινπζνχλ ηηο πεξηνρέο 
πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο (Ηζηνξηθφ 
Κέληξν, Trastevere, San Lorenzo, 
Testaccio, Imperial Forums) κε ηελ 
αλίρλεπζε εηζεξρφκελσλ ξνψλ θαη 
ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο αλά ηχπν 
νρήκαηνο. Οη ειεθηξνληθέο πχιεο  
εληνπίδνπλ ηελ πηλαθίδα θπθινθνξίαο 
ηνπ νρήκαηνο ζε ηειεκαηηθή κνξθή 
ελεξγνπνηψληαο ηε δηαδηθαζία 
θχξσζεο. Οη ζηαζκνί κέηξεζεο 
ζπλδένληαη κε ην ζχζηεκα φπνπ 
ιακβάλνληαη νη αθφινπζεο 
πιεξνθνξίεο: 

• εκεξνκελία, 

• ψξα, 

• πχιε εηζφδνπ, 

• αξηζκφο βεκάησλ. 

Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη ζε 15 
ιεπηά θαη απνζεθεχνληαη σο εγγξαθή 
ζε κηα πξνζσξηλή βάζε δεδνκέλσλ, 
ζηελ νπνία ν δηαπηζηεπκέλνο 
ρξήζηεο κπνξεί λα ζπλδεζεί θαη λα 
εμάγεη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο 
ζε κνξθή αξρείνπ cvs. 

Καζψο δηαηίζεληαη ζπζηήκαηα 
θπξψζεσλ (κφλν θαηά ηα ρξνληθά 
πιαίζηα πνπ αλνίγνπλ νη πχιεο),  ηα 
δεδνκέλα γηα ηηο παξαβάζεηο θαη ηα 
επηηξεπφκελα νρήκαηα (εμνπζηνδν-
ηεκέλα νρήκαηα) είλαη δηαζέζηκα. Σα 
δεδνκέλα γηα ηα νρήκαηα πνπ 
ππφθεηληαη ζε πξφζηηκν δηαηεξνχληαη 
ζην ζχζηεκα θαηά κέζν φξν γηα  
πεξίπνπ 40 εκέξεο, κεηά δε απηά 
αθπξψλνληαη γηα ιφγνπο απνξξήηνπ.  

DB ραξαθηεξηζηηθά: ΕΠΚ Ηζηνξηθνχ 
Κέληξνπ - Oracle - 120Gb 

 
 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ/ΔΠΗΠΣΧΖ 

Οη δείθηεο κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο ησλ 
κέηξσλ είλαη : 
• Ο αξηζκφο ησλ θνξηεγψλ 

νρεκάησλ αλά θαηεγνξία Δuro. 

• Ο αξηζκφο αδεηψλ πνπ εθδφζεθαλ. 

• Οη εθπνκπέο CO2 (ρηιηφγξακκν). 

 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδην: Ζ έιιεηςε ζπληνληζκνχ 
ζηα θχξηα ζέκαηα ξχζκηζεο ησλ 
αηηεκάησλ κεηαμχ ηεο ηνπηθήο 
απηνδηνίθεζεο θαη ησλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαλνκή 
εκπνξεπκάησλ. 

Κίλεηξν: Όιεο απηέο νη πξνθιήζεηο 
θαίλεηαη λα επηιχνληαη φηαλ νη 
επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ 
ζπκβνπιίσλ πεηζηνχλ γηα ηε ζεκαζία 
ηεο νξγαλσηηθήο αιιαγήο. Απηή είλαη 
βξαρππξφζεζκα ε ζεκαληηθφηεξε 
δξάζε γηα ηηο πφιεηο. 

 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδην: Γελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί 
ην θφζηνο, θαζφζνλ πξφθεηηαη γηα 
θαλφλεο θαη επίζεκεο απνθάζεηο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδην:   Σν θχξην πξφβιεκα 
αθνξά ηνλ βαζκφ απνδνρήο ησλ 
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (ηδηνθηήηεο 
θαηαζηεκάησλ, θνξείο εθνδηαζηηθήο 
αιπζίδαο θαη θάηνηθνη): ε ΕΠΚ 
πεξηνξίδεη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ 
νρεκάησλ θαη ησλ πειαηψλ ζε 
ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πιαίζηα. 

Κίλεηξν: πλερήο αθξφαζε θαη 
ελεκέξσζε ησλ θνξέσλ ζρεηηθά κε 
ηνπο ζηφρνπο πνπ πξέπεη λα 
επηηεπρζνχλ σο πξνο ηε κείσζε ησλ 
ξχπσλ ζηηο πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ νη 
πεξηνξηζκνί θπθινθνξίαο. 

 
ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ/ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδην: Γελ εληνπίζηεθαλ 
ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα. 

 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδην: Κελά γλψζεο ζηα 
επξχηεξα ηκήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ πνπ δεκηνπξγνχλ 
δπζπηζηία.  

 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

Δκπόδην: Οη πνιηηηθέο πξέπεη λα 
εμηζνξξνπνχλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξν-
ληα κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ 
θνξέσλ, πξνθαιψληαο θαζπζηέξεζε 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ.

Κίλεηξν: Δθζηξαηεία πινπνίεζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 
απηψλ πνπ  ζπκκεηέρνπλ.  

 
ΝΟΜΗΚΟ 

Δκπόδην: Γελ εληνπίζηεθαλ 
ζπγθεθξηκέλα εκπφδηα. 

 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

Δκπόδην: χγθξνπζε κεηαμχ 
επηρεηξεκαηηθψλ ζπκθεξφλησλ θαη 
βησζηκφηεηαο.  

Κίλεηξν: Δλζαξξχλεηε θαιέο 
ζπκπεξηθνξέο γηα λα εγγπεζείηε 
θαιχηεξεο ζπλζήθεο πγείαο γηα ηνπο 
ίδηνπο ηνπο πνιίηεο.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

http://www.smartset-project. 
eu/downloads 
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Αζηηθέο Δκπνξεπκαηηθέο 
Μεηαθνξέο 

Γηαδξνκέο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, 

θαλνληζκφο ζηάζκεπζεο, 

ΠΚΕ(Σνξίλν) 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Σν Σνξίλν, πξσηεχνπζα ηεο 
πεξηνρήο  ηνπ Πηεκφληε κε πιεζπζκφ 
886.837 θαηνίθνπο, είλαη ε θνξπθαία 
πφιε ζηελ Ηηαιία γηα ηελ αζηηθή 
εθνδηαζηη8θή αιπζίδα, έρνληαο αλα-
πηχμεη κηα ζεηξά κέηξσλ «ψζεζεο 
θαη έιμεο» (push and pull) πνπ 
αζρνινχληαη κε πεξηνξηζκνχο θαη 
θίλεηξα γηα ηνπο θνξείο εθκεηάι-
ιεπζεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
πνπ εθηεινχλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπο κε βάζε ηε πκθσλία 
χκπξαμεο  Πνηνηηθνχ Φνξηίνπ 
(ΠΦ). 

 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ;  

Υάξε ζην έξγν δεκηνπξγήζεθε κηα 
πνιχ ελδηαθέξνπζα θαη 
επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε. Δπηπιένλ, 
εθαξκφζηεθαλ θαηλνηφκα κέηξα 
«Pull»  κέζσ ηεο ρξήζεο θαηλνηφκσλ 
εξγαιείσλ ΚΜ. 

 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ 
ΣΟΥΟ 

Παξά ηε πκθσλία χκπξαμεο 
Πνηφηεηαο Φνξηίνπ (FQP), ε αχμεζε 
ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ζπλερίδεη λα 
επεξεάδεη ηε ξνή ηεο θπθινθνξίαο θαη 
λα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ. 

Ο Γήκνο ηνπ Σνξίλν ζπκκεηείρε 
ελεξγά ζην έξγν Novelog (http:// 
novelog.eu/). Σν έξγν NOVELOG 
επηθεληξψλεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 
γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζε ηεο 

δηαλνκήο θνξηίνπ θαη ησλ ηαμηδηψλ 
εμππεξέηεζεο παξέρνληαο νδεγίεο 
γηα ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ 
θαη βηψζηκσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ. 
Ζ θαζνδήγεζε απηή ζα ππνζηεξίμεη 
ηελ επηινγή ησλ πην θαιψλ θαη 
εθαξκφζηκσλ ιχζεσλ. γηα αζηηθέο 
κεηαθνξέο εκπνξεπκάησλ θαη 
ππεξεζίεο θαη ζα δηεπθνιχλεη ηε 
ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
θνξέσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηηο επηηφπηεο δνθηκέο θαη ηε κεηαθνξά 
ηεο θαιχηεξεο δηαθπβέξλεζεο θαη ησλ 
επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ. Οη ζηφρνη 
νξίδνληαη σο εμήο: 

1. Να θαηαλνήζεη, λα εθηηκήζεη θαη λα 
ζπιιάβεη ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο θαη 
ηάζεηο ζηηο αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο  απνθαιχπηνληαο ηνπο 
ιφγνπο απνηπρίαο γηα ηελ πινπνίεζε 
ζηελ πφιε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο 
θαη λα εληνπίζεη ηνπο βαζηθνχο 
παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ θαη λα 
αλαπηχμεη κειινληηθά ζελάξηα βηψζη-
κεο αζηηθήο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

2. Γηα λα επηηχρεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 
θαιχηεξσλ πνιηηηθψλ θαη κέηξσλ κε 
βάζε ηηο ηππνινγίεο θαη ηνπο ζηφρνπο 
ηεο πφιεο, λα ηα ζπλδέζεη κε 
πξνζαξκνζκέλα επηρεηξεκαηηθά 
κνληέια θαη λα ηα ζέζεη ζε δνθηκή θαη 
επηθχξσζε. 

3. Να αλαπηχμεη έλα ζπνλδπισηφ 
νινθιεξσκέλν πιαίζην αμηνιφγεζεο 
γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο πφιεο 
πνπ ζα απεηθνλίδεη ηελ πνιππινθφηεηα 
ηνπ θχθινπ δσήο ησλ ζπζηεκάησλ 
ΑΔΜ θαη λα ην εθαξκφζεη γηα λα 
αμηνινγήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 
ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ κέηξσλ. 

4. Να ελζσκαηψζεη ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο 
πνιηηηθέο θαη κέηξα ζηνλ νινθιεξσκέλν 
ζρεδηαζκφ θαη ην ΒΑΚ,, ζε ηνπηθφ 
επίπεδν, γηα λα δηεπθνιχλεη θαη λα 
θαζνδεγήζεη ηε ζπλεξγαζία πνιιψλ 
ελδηαθεξνκέλσλ γηα βειηησκέλε 
ράξαμε πνιηηηθήο. 

5. Να δνθηκάζεη επηηφπνπ, λα εθαξκφζεη 
θαη λα αμηνινγήζεη φια ηα παξαπάλσ 
ζε επηιεγκέλεο πφιεηο ηεο Δ.Δ θαη λα 
δείμεη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη ηε 
βησζηκφηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη λα 
εμαζθαιίζεη ηε ζπλέρεηα ησλ 
επηπηψζεσλ δεκηνπξγψληαο θαη 
ζεζπίδνληαο ζηξαηεγηθέο θαη ράξηεο 
πνξείαο γηα ηηο θαιχηεξεο ιχζεηο ζηελ 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα ηεο πφιεο. 

Ο ζηφρνο ηνπ πηινηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο ηνπ Σνξίλν είλαη λα 
βειηηψζεη ηε κέζε ηαρχηεηα ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ξνψλ θαη λα κεηψζεη 
ηηο εθπνκπέο, απνδεηθλχνληαο 
παξάιιεια φηη θαηλνηφκεο ηδέεο θαη 
επηρεηξεκαηηθά κνληέια ζηελ αζηηθή 
εθνδηαζηηθή αιπζίδα κπνξνχλ λα 
βνεζήζνπλ ζηελ νηθνδφκεζε πην 
απνδνηηθψλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη 
βηψζηκσλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ θαη 
δηθηχσλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

Οη ηνπηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
NOVELOG ζην Σνξίλν (Ηηαιία) επη-
θεληξψλνληαη ζε δχν βαζηθά κέηξα: 

Λσξίδεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ – πνπ 
πεξηιακβάλνπλ ηελ θνηλή ρξήζε 
ισξίδσλ γηα ιεσθνξεία κε θνξηεγά – 
θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ρψξσλ 
ζηάζκεπζεο γηα θνξην-εθθνξηψζεηο, 
ζε έλα επηιεγκέλν ππνζχλνιν δσλψλ 
πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο ζην 
θέληξν ηεο πφιεο, ρξεζηκνπνηψληαο 
θάκεξεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 
παξαθνινχζεζε ηεο θξάηεζεο θαη 
ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζηάζκεπζεο. 

Υάξε ζην έξγν, εθαξκφζηεθαλ 
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη κέηξα ζε 
πεηξακαηηθφ επίπεδν. Γεκηνπξγήζεθε 
κηα εηδηθή ζχκπξαμε πνηφηεηαο ησλ 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε 
ζθνπφ ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ 
ίδηνπ ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Δκπνξηθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ, ησλ ελψζεσλ 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ησλ 
εκπνξηθψλ θνξέσλ πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ πεξηνρή. 

 

ΚΛΗΜΑΚΧΖ/ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Οη Μ-Μ πφιεηο κε παξφκνηεο πξνθιή-
ζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ λα 
ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ 
ηέηνηα ζρέδηα γηα λα βειηηψζνπλ ηε 
ζπλνιηθή πνηφηεηα ηεο πφιεο. 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Κεθάιαηα ηνπηθήο θαη Δπξσπατθήο 
έξεπλαο ρξεκαηνδφηεζαλ απηφ ην 
πξφγξακκα πνπ εθαξκφζηεθε ζην 
Σνξίλν. Απφ ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 
πξνβιήκαηνο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε 
εθαξκνγή ηεο ηδέαο είλαη πεξίπνπ 5 
ρξφληα. 

Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο έρνπλ 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξνρή  
θνξηεγψλ πνπ θέξνπλ κνλάδεο 
εληνπηζκνχ ηεο πνξείαο ηνπο. 
Δπηπιένλ, έρεη εθαξκνζηεί έλα εηδηθφ 
πξσηφθνιιν γηα ηε ζχλδεζε ηεο 
δεκφζηαο ππνδνκήο κε ηελ ηδησηηθή 
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ζπζθεπή, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη 
απνηειεζκαηηθή πξφβιεςε θπθινθν-
ξίαο ράξε ζηα δεδνκέλα ησλ 
απηνθηλήησλ πνπ θπθινθνξνχλ. 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ/ ΔΠΗΠΣΧΖ  

Υάξε ζην κέηξν, ηα πην παιηά θαη 
ξππνγφλα νρήκαηα έρνπλ 
αληηθαηαζηαζεί απφ πην βηψζηκα. Σν 
ζεκείν εθθίλεζεο ήηαλ ην 2014, φηαλ 
θαηαξγήζεθε ν ζηφινο νρεκάησλ πξν-
Euro4. Αλη’απηνχ παξνπζηάζηεθε ην 
2017 ν πξψηνο πεηξακαηηζκφο κε ηελ 
εηζαγσγή νρεκάησλ ειεθηξηθψλ θαη 
θπζηθνχ αεξίνπ. 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ ΔΠΗΣΤΥΗΑ/ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ: 

• Γείθηεο παξαγσγήο 

• Δπίπεδν ξχπαλζεο 

• Γείθηεο αζθάιεηαο 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΘΔΜΑΣΑ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδην: Σα θχξηα πξνβιήκαηα 
αλαθχπηνπλ, θαζψο είλαη δχζθνιε ε 
ζπλεξγαζία θαη ε επαθή κε ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο, θπξίσο κε ηνπο 
θνξείο εθκεηάιιεπζεο πνπ εξγάδν-
ληαη ζηε δηαλνκή εκπνξεπκάησλ. 
Αληίζεηα, ππάξρεη θαιή ζπλεξγαζία 
κε ην ηκήκα ησλ ΣΑ. 

Κίλεηξν: Υάξε ζηελ πξνζσπηθή 
πξφζεζε θαη δνπιεηά ησλ αηφκσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε, έρεη 
ιεηηνπξγήζεη κηα θαιή θαη ελεξγή 
ζπλεξγαζία. Δηδηθφηεξα, πξνζπάζεζαλ 
λα δεκηνπξγήζνπλ παξαγσγηθά θαη 
ελδηαθέξνληα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο κε 
θνξείο εθκεηάιιεπζεο ηαρπκεηαθνξψλ, 
γηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα 
παξνπζηάζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 
κέηξνπ. 

 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδην: ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 
ρξεηάδεηαη νπνηαδήπνηε ζπγθεθξηκέλε 
νηθνλνκηθή πεγή, θαζψο ην κέηξν 
εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ελφο  

έξγνπ ηεο Δ.Δ. Χζηφζν, νη θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο ππνρξενχληαη λα 
αιιάμνπλ ηα νρήκαηά ηνπο, 
πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε 
ζηελ εηδηθή άδεηα πνπ πεξηιακβάλεηαη 
ζην κέηξν. 

Κίλεηξν: Δμάιινπ, φπνπ νη ζπζθεπέο 
είλαη κε δαλεηζκφ, παξαρσξήζεθε 
εηδηθή άδεηα ζηνλ ζηφιν, δεκηνπξ-
γψληαο κεγαιχηεξε παξαγσγή θαη 
δπλαηφηεηα παξάδνζεο αγαζψλ. 
Δίλαη, σζηφζν, απαξαίηεην λα 
απεηθνληζηεί ζσζηά ζηνπο θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο ην νηθνλνκηθφ πιενλέ-
θηεκα αιιαγήο ησλ νρεκάησλ ηνπο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδην: Σα θχξηα δεηήκαηα 
αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 
αλίρλεπζε νδήγεζεο. ηελ πξαγκα-
ηηθφηεηα, ηα θχξηα πξνβιήκαηα 
νθείινληαη ζηε λνκνζεζία γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο, θαζψο ην κέηξν ζα 
απαηηνχζε ηε ζπιινγή ησλ θηλήζεψλ 
ηνπο γχξσ απφ ηελ πφιε. Έηζη, ζα 
αλεζπρνχζαλ. 

Κίλεηξν: Μηα θαιή ιχζε βξίζθεηαη 
ζηελ αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ 
θηλδχλσλ ηεο: ηα δεδνκέλα δελ ζα 
δνζνχλ απεπζείαο ζηνπο ίδηνπο ηνπο 
ρεηξηζηέο, αιιά ζα  αλαιπζνχλ θαη 
ζα παξαζρεζνχλ ζε ζπλνιηθή 
κνξθή. Δπηπιένλ, ζα ρξεζηκνπνηε-
ζνχλ γηα λα επηζεκάλνπλ ην γεληθφ 
φθεινο ηνπ κέηξνπ κεηά θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ. 

 
ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ/ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδην: Τπάξρεη έιιεηςε πφξσλ θαη 
εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηελ Σ.Α. θαζψο 
δελ ππάξρεη ηκήκα κε ηηο θαηάιιειεο 
γλψζεηο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Κίλεηξν: Καηλνηνκία ζηε δηαδηθαζία 
θαη ζηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ: απηφ 
ην είδνο δεδνκέλσλ δελ ήηαλ απφ 
πξηλ δηαζέζηκν θαη ζα απαηηνχζε λέν 
είδνο αλάιπζεο. Απηφ σζεί ζην λα 
ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα εμσηεξηθή 
βνήζεηα ε ζχληαμε κηαο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φια ρξεκαην-
δνηνχκελα ράξε ζε άιιν έξγν ηεο ΔΔ   

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδην: Τπάξρεη έιιεηςε πφξσλ θαη 
εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηελ Σ.Α. θαζψο 
δελ ππάξρεη ηκήκα κε ηηο θαηάιιειεο 
γλψζεηο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Κίλεηξν: Υάξε ζε έλα θαιφ δίθηπν 

πνπ είρε πξνεγνπκέλσο θαηαζθεπ-
αζηεί, θαηέζηε δπλαηφ λα βαζηζηνχκε 
ζε έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ νξγαληζκφ κε 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ηέηνηα 
ζέκαηα: ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία 
θαη νη δεμηφηεηεο γηα ην πψο ζα 
θηλεζνχκε απνθηήζεθαλ θαηά ηε 
δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ καδί ηνπο.  

 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

Δκπόδην: Τπάξρεη έιιεηςε πφξσλ θαη 
εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηελ Σ.Α. θαζψο 
δελ ππάξρεη ηκήκα κε ηηο θαηάιιειεο 
γλψζεηο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Κίλεηξν: Καηλνηνκία ζηε δηαδηθαζία 
θαη ζηελ απφθηεζε δεδνκέλσλ: απηφ 
ην είδνο δεδνκέλσλ δελ ήηαλ απφ 
πξηλ δηαζέζηκν θαη ζα απαηηνχζε λέν 
είδνο αλάιπζεο. Απηφ σζεί ζην λα 
ζηεξίδεηαη ζε θάπνηα εμσηεξηθή 
βνήζεηα ε ζχληαμε κηαο πξφζθιεζεο 
ππνβνιήο πξνζθνξψλ, φια ρξεκαην-
δνηνχκελα ράξε ζε άιιν έξγν ηεο ΔΔ 

 
ΝΟΜΗΚΟ 

Δκπόδην: Τπάξρεη έιιεηςε πφξσλ θαη 
εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηελ Σ.Α. θαζψο 
δελ ππάξρεη ηκήκα κε ηηο θαηάιιειεο 
γλψζεηο ζηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

Κίλεηξν: Υάξε ζε έλα θαιφ δίθηπν 
πνπ είρε πξνεγνπκέλσο θαηαζθεπ-
αζηεί, θαηέζηε δπλαηφ λα βαζηζηνχκε 
ζε έλαλ ζπκβνπιεπηηθφ νξγαληζκφ κε 
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζε ηέηνηα ζέκαηα: 
ε απαξαίηεηε ηερλνγλσζία θαη νη 
δεμηφηεηεο γηα ην πψο ζα θηλεζνχκε 
απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
ζπλαληήζεσλ καδί ηνπο. 

 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

Δκπόδην: πλνιηθά, ην κέηξν κάιινλ 
επηθεληξψλεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
επαγγεικαηηθή θαηεγνξία (θνξείο 
εθκεηάιιεπζεο ηαρπ-κεηαθνξψλ θαη 
παξάδνζε εκπνξεπκάησλ), νπφηε νη 
πνιίηεο δελ αλακέλεηαη λα 
αηζζαλζνχλ άκεζα ην απνηέιεζκα 
ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ. 

Κίλεηξν: Οπνηαδήπνηε εηδηθή δξάζε, 
θαζψο νη πνιίηεο δελ αηζζάλνληαη 
άκεζα ηελ αιιαγή  ιφγσ απηνχ ηνπ 
κέηξνπ. 

 

 
ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

http://simone.5t.torino.it/ 

http://novelog.eu/ 
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Αζηηθέο Δκπνξεπκαηηθέο 
Μεηαθνξέο 

Ζιεθηξηθά Φνξηεγά Ορήκαηα (Σν 
Cargo-Hopper θαη ην Beer-Boat) 
(Οπηξέρηε) 

 
 
ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Ζ πφιε ηεο Οπηξέρηεο είλαη ε 4ε 
κεγαιχηεξε πφιε ηεο Οιιαλδίαο, 
ππθλνθαηνηθεκέλε, κε πιεζπζκφ άλσ 
ησλ 320.000 θαη απμάλεηαη. Σν θέληξν 
ηεο είλαη ηζηνξηθήο θαη πνιηηηζηηθήο 
ζεκαζίαο. 

Ζ πφιε ηεο Οπηξέρηεο θηινμελεί 
πνιιέο θαθεηέξηεο θαη εζηηαηφξηα 
πνπ βξίζθνληαη κέζα θαη γχξσ απφ 
ην ηζηνξηθφ ηεο θέληξν (απνηειείηαη 
απφ πνιινχο ζηελνχο δξφκνπο) πνπ 
πξνζειθχνπλ πνιχ πςειφ πνζνζηφ 
ηνπξηζηψλ. Δπηπιένλ, ιφγσ ηνπ 
γεγνλφηνο φηη ε νηθνλνκία ηεο πφιεο 
βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 
ππεξεζηψλ, πνιιά γξαθεία θαη 
ηδξχκαηα βξίζθνληαη ζην θέληξν 
δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα. 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΗΓΗΟ;  

Οινθιεξσκέλεο δξάζεηο ζρεδηαζκνχ 
ζηελ Οπηξέρηε, καδί κε ηελ εθαξκνγή 
εμαηνκηθεπκέλσλ κέηξσλ πνπ 
βειηηψλνπλ θαη εληζρχνπλ ηηο 
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο. Λφγσ ηεο 
επηηπρίαο ηεο, απηή ε πξσηνβνπιία 
ηεο ηνπηθήο αξρήο νδήγεζε ζηελ 
αγνξά πεξηζζφηεξν ζθαθψλ απφ ηηο 
ηνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΚΑΗ 
ΣΟΥΟ 

Λφγσ ησλ πξφζθαησλ εκπνξεπ-
καηηθψλ κεηαθνξψλ, εληνπίζηεθαλ 
δεκηέο ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηνπο 
θαη καδί κε ηηο πξφζζεηεο δπζθνιίεο 
πνπ ππέζηεζαλ νη ζχγρξνλεο 
επηρεηξήζεηο εθνδηαζηηθήο ιφγσ ηεο 
κνξθήο ηνπο, θαηαβιήζεθαλ 
πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 
πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
αζηηθέο κεηαθνξέο. 

 Έλα ρέδην Γξάζεο γηα ηηο Δκπνξεπ-
καηηθέο Μεηαθνξέο αλαπηχρζεθε ην 
2010 γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο κεηα-
θνξάο εκπνξεπκάησλ ζπκπεξηιακ-
βαλνκέλεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα 
θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Απηφ ην 
ζρέδην επηρείξεζε λα πξνηείλεη κε 
απαγνξεπηηθέο θαη κε δαπαλεξέο 
ιχζεηο κε ηε ζπλεξγαζία δεκφζηνπ θαη 
ηδησηηθνχ ηνκέα. 

  

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

πφιε εηζήγαγε δχν λέεο θαη 
θαηλνηφκεο κεζφδνπο κεηαθνξάο: ην 
πισηφ ειεθηξηθφ Beer Boat θαη ην 
ειηαθφ ειεθηξηθφ θνξηεγφ φρεκα  
γλσζηφ σο Cargo hopper. 

Απηά ηα κέηξα απνηεινχλ κέξνο ηεο 
νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο ηεο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο λα πεξηνξίζεη 
ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο  ησλ 
αζηηθψλ εκπνξηθψλ κεηαθνξψλ θαη 
είλαη ζπκπιεξσκαηηθά  κε άιια κέηξα 
πνπ εθαξκφδνληαη, φπσο νη ρξνληθνί 
πεξηνξηζκνί γηα ηα νρήκαηα πνπ 
εηζέξρνληαη ζηελ πφιε θαη ν 
θαζνξηζκφο δσλψλ ρακειψλ 
εθπνκπψλ, ε εγθαηάζηαζε θέληξσλ 
αζηηθήο ελνπνίεζεο (ΚΑΔ) θαη 
ζπξίδεο σο ζεκεία δηαλνκήο.  

Σν Beer-boat είλαη κηα θνξηεγίδα 
εηδηθά πξνζαξκνζκέλε πνπ 
ιεηηνπξγεί ζην Oudegracht θαη 
παξαδίδεη πνηά θαη πξνκήζεηεο ζηα 
πνιπάξηζκα θαθέ θαη εζηηαηφξηα θαηά 
κήθνο ηνπ θαλαιηνχ.  Μεηψλνληαο ηνλ 
αξηζκφ LGV πνπ πξαγκαηνπνηνχλ 
παξαδφζεηο ζηνλ δξφκν, επηηξέπεη ηηο 
παξαδφζεηο απεπζείαο απφ ηε 
θνξηεγίδα ζην επίπεδν ηνπ θαλαιηνχ. 
Σν beer boat είλαη ειεθηξνθίλεην 
αιιά κε βνεζεηηθφ θηλεηήξα ληίδει θαη 
αλήθεη ζηελ πφιε ηεο Οπηξέρηεο. Οη 
πειάηεο ηνπ είλαη ζεκαληηθνί πξν-
κεζεπηέο πνηψλ θαη ρνλδξέκπνξνη 
πξνκεζεπηέο, νη νπνίνη κηζζψλνπλ ηε 
θνξηεγίδα γηα πεξηφδνπο κηζήο κέξαο 
γηα λα θάλνπλ ηηο παξαδφζεηο ηνπο. 
Σν θφζηνο ηεο ππεξεζίαο γηα ηνπο 
πειάηεο ηνπ είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ 
ηεο ρξήζεο LGV πνπ θάλνπλ 
πνιιαπιά ηαμίδηα. 

Έλα άιιν θαζαξφ φρεκα πνπ εηζήρζε 
ζηελ Οπηξέρηε ήηαλ έλα ειεθηξηθφ 
φρεκα παξάδνζεο πνπ νλνκάδεηαη 
Cargohopper. Απηφ ην φρεκα αξρηθά 
θπθινθφξεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2009 
θαη ιφγσ ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ 
είλαη εχθνιν γηα ειηγκνχο ζηνπο 
κηθξνχο δξφκνπο.  Σν Cargohopper 
είλαη έλα ειεθηξηθφ φρεκα εκπν-
ξεπκάησλ πνπ παξαδίδεη εκπνξεχ-
καηα ιηαληθήο θαη δέκαηα ζην ηζηνξηθφ 
θέληξν ηεο Οπηξέρηεο απφ έλα ζεκείν 
κεηαθνξάο θνληά ζην θέληξν ηεο 
πφιεο θαη ειέγρεηαη  απφ κηα δεχηεξε 
έθδνζε ηνπ νρήκαηνο πνπ παξνπζη-
άζηεθε δπν ρξφληα αξγφηεξα, ε νπνία 
πεξηιακβάλεη επίζεο ειηαθνχο ζπιιέ-
θηεο θαη κπνξεί λα ηαμηδέςεη 250ρικ 
ρσξίο επαλαθφξηηζε. 

 

 

Σέινο, ε πφιε ηεο Οπηξέρηεο εμεηάδεη 
πξνο εθαξκνγή κέηξα γηα ηε κείσζε 
ηνπ αξηζκνχ ησλ θνξηεγψλ θαη ησλ 
κεηαθηλήζεσλ άιισλ νρεκάησλ 

εκπνξεπκάησλ ζηελ πφιε κέζσ δχν 
πεξαηηέξσ κέηξσλ: 

1. εκεία παξαιαβήο εκπνξεπκά-
ησλ: Τινπνίεζε ελφο δηθηχνπ 
ζεκείσλ ζπιινγήο πνπ βξίζθνληαη 
ζε κηα πνηθηιία βνιηθψλ ηνπνζε-
ζηψλ, φπσο νη ζηδεξνδξνκηθνί 
ζηαζκνί θαη νη ρψξνη ζηάζκεπζεο  
Park θαη Ride. 

2. Δλνπνίεζε: Αλάπηπμε ελφο 
θέληξνπ ελνπνίεζεο γηα ηε ζπγθέλ-
ηξσζε ησλ θνξηίσλ κηθξν-κεζαίαο 
θιίκαθαο πξνκεζεπηψλ λσπψλ 
πξντφλησλ ζε θαθεηέξηεο θαη 
εζηηαηφξηα ζην θέληξν ηεο πφιεο. 

 

ΚΛΗΜΑΚΧΖ/ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Θεσξείηαη πφιε πνπ είλαη γηα άιιεο 
παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, εθφζνλ 
κεηαβηβαζηεί θαη εθαξκνζηεί. Σν 
ειηαθφ ειεθηξηθφ θνξηεγφ φρεκα, 
γλσζηφ σο  Cargohopper, ζα 
κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί ζε πφιεηο 
κε ζηελνχο δξφκνπο θαη ζηα ηζηνξηθά 
θέληξα πφιεσλ κε αλεθνξηά, φππ έλα 
ζπκβαηηθφ φρεκα είλαη αθαηάιιειν. 
Σν  Beer-boat εθαξκφδεηαη ζε πφιεηο 
κε πνηάκηα, θαλάιηα θαη ιίκλεο πνπ 
πξνζθέξνπλ πξφζβαζε ζε πνιιέο 
επηρεηξήζεηο γηα παξάδνζε αγαζψλ. 

Ο Dymph Hoffmans, δηεπζπληήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο κεηαθνξψλ ηεο 
Οπηξέρηεο, ιέεη φηη έλα ζθάθνο φπσο 
ην Beer Boat κπνξεί λα κεηαθεξζεί 
κφλνλ φηαλ κηα πφιε δηαζέηεη 
θαηαζηήκαηα θαη θαθεηέξηεο πνπ είλαη 
πξνζβάζηκεο απφ ην λεξφ. Αιιά έρεη 
απνδεηρηεί φηη ην Cargohopper κπνξεί 
εχθνια λα κεηαθεξζεί θαη έρεη 
πηνζεηεζεί απφ άιιεο νιιαλδηθέο 
πφιεηο, φπσο ην Άκζηεξληακ θαη ην 
Άκεξζθνξη. 
 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Δθηηκψκελν θφζηνο πινπνίεζεο: Σν 
Beer-boat ζηνίρηζε 600.000 € πνπ 
ρξεκαηνδνηήζεθαλ κέζσ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ βειηίσζεο ηεο 
πνηφηεηαο ηνπ αέξα ηεο πφιεο. Σν 
Cargohopper ζηνίρηζε 60.000 € θαη 
αλήθεη ζηελ Hoek Transport, ελψ ζηε 
δεχηεξε έθδνζή ηνπ, πνπ ην
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κεηέηξεςε ζε ειηαθφ φρεκα, 
πξνζηέζεθε θφζηνο 15.000 €. 

ρέδην ρξεκαηνδφηεζεο = ζχκπξαμε 
Γεκνζίνπ/Ηδησηηθνχ ηνκέα + Σνπηθά 
θεθάιαηα. 

πξνγξακ/ζκόο ρξόλνπ εθαξκνγήο 
:ζηελ πεξίπησζε ηεο Οπηξέρηεο, ε 
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηηο 
αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο θαη ε 
πιήξεο εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δηήξθεζε 
πεξίπνπ δχν ρξφληα. Σν Cargohopper 
ήηαλ πιήξσο ιεηηνπξγηθφ ηέζζεξεο 
κήλεο κεηά ηελ απφθαζε γηα ηελ 
αλάπηπμή ηνπ. Γελ ρξεηάζηεθαλ 
ηδηαίηεξα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο . 

 
 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧΖ 

Βειηίσζε ηελ αηκνζθαξηθή ξχπαλζε 
θαη κείσζε ηα επίπεδα ζνξχβνπ, 
πξνψζεζε ηελ πεδνπνξία, αχμεζε 
ηελ αζθάιεηα, βειηίσζε ηελ επειημία 
ζηηο παξαδφζεηο, κείσζε ηελ 
θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Πνιίηεο 
ηεο Οπηέρηεο, Σνπξίζηεο, Πεδνί, 
Κάηνηθνη.   

Χο δείθηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 
εθπνκπέο CO2 θαη ηα δηαλπζέληα 
ρηιηφκεηξα ζπκβαηψλ θνξηεγψλ. 
Μεησκέλε αηκνζθαξηθή ξχπαλζε θαη 
ρακειφηεξα επίπεδα ζνξχβνπ, 
πξψζεζε ηεο πεδνπνξίαο, απμεκέλε 
αζθάιεηα, βειηησκέλε επειημία ζηηο 
παξαδφζεηο, κεηξηαζκφο ησλ δεκηψλ. 

Μεηαμχ ηνπ Απξηιίνπ 2009 θαη ηνπ 
Οθησβξίνπ 2010, ε Hoek Transport 
εθηηκά φηη ην  Cargohopper πξαγκα-
ηνπνίεζε πεξηζζφηεξεο απφ 12.000 
παξαδφζεηο κε πεξίπνπ 66.000 
παθέηα/θνπηηά. Απηφ ηζνδπλακεί κε 
κηα κείσζε γηα ηα νρήκαηα θαηά 
122.000 ρικ θαη θαηά 34 ηφλνπο 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.  

Σν Beer Boat κείσζε ηηο εθπνκπέο 
κνλνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαηά 
πεξηζζφηεξνπο απφ 38 ηφλνπο, ηηο 
εθπνκπέο κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ 
(ΝΟ) θαηά 31 θηιά θαη ηηο εθπνκπέο 
πξνκήζηνπ (ΡΜ10) θαηά 6 θηιά,  θαηά 
ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ έξγνπ. Γηα ην 
θέληξν ηεο Οπηξέρηεο ζπλνιηθά 
ηζνδπλακνχζε κε κείσζε 13% ζηηο 
εθπνκπέο CO2 θαη 10% θαη 6% ζηηο 
εθπνκπέο PM10 θαη NOx αληίζηνηρα. 

ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΘΔΜΑΣΑ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: Δίλαη ζεκαληηθφ λα βξεη 
θαλείο θνηλνχο ζηφρνπο, γηα ηελ πφιε 
θαη γηα ηηο ζπλεξγαδφκελεο εηαηξείεο. 
Ζ βησζηκφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφ-
ηεηα ηεο εηαηξείαο  

 

πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ θαη ζηελ πξάμε 
απηφ απνδεηθλχεηαη ζπρλά δχζθνιν. 

Κίλεηξα: Λφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 
πφιεο λα ζπκθσλήζεη ζε έλαλ 
καθξνπξφζεζκν ζηφρν θαη λα 
επεμεξγαζηεί έλα ζρέδην γηα ηε 
γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ 
δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ, 
θαηάθεξαλ λα πξνσζήζνπλ ηα ζρέδηά 
ηνπο θαη λα νδεγήζνπλ ζε 
κειινληηθέο ζπλεξγαζίεο ζηηο 
εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο ρσξίο 
εθπνκπέο. 

 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδην: Σν beer-boat απαηηνχζε έλα 
ζεκαληηθφ πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ 
πιεπξάο πξνυπνινγηζκνχ ηεο πφιεο. 
Σν Cargo- hopper έγηλε ρσξίο άκεζε 
δεκφζηα επηρνξήγεζε.  

Κίλεηξν: Ζ πφιε εμαζθάιηζε έλα κηθξφ 
εηζφδεκα κηζζψλνληαο ην ζθάθνο 
ζηνπο πξνκεζεπηέο θαη ζηελ 
ηξνθνδνζία ρνλδξηθήο. Χο νπδέηεξν 
απφ πιεπξάο θφζηνπο φρεκα, ην Beer 
Boat αλακέλεηαη λα απνθνκίζεη θέξδε 
απφ ηα έζνδα απφ ηε κίζζσζε, παξφιν 
πνπ δελ ππήξραλ θαηά ηελ 4εηή 
δηάξθεηα  ηνπ έξγνπ MIMOSA, ην νπνίν 
δηήξθεζε απφ ην 2008 έσο ην 2012. 
σζηφζν, είλαη απνηειεζκαηηθά ηα 
απνηειέζκαηα γηα ην πεξηβάιινλ απφ 
ηελ κεηαηξνπή ηνπ απφ ζθάθνο κε 
θηλεηήξα ληίδει ζε έλα ειεθηξηθφ 
κεδεληθψλ εθπνκπψλ ζθάθνο. Ζ εηαηξία 
πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία 
ηνπ Cargo-hopper operation ιακβάλεη 
έκκεζε ππνζηήξημε θαζψο δελ 
ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ρξνληθνχ 
πιαηζίνπ θαη δηάξθεηαο θαη είλαη ζε ζέζε 
λα ρξεζηκνπνηεί πεξηνξηζκέλα ηκήκαηα 
ηνπ δξφκνπ, φπσο νη ιεσθνξεηαθέο 
γξακκέο. Ζ πφιε βξήθε έλαλ ηξφπν λα 
πξνζειθχζεη ηδησηηθέο επελδχζεηο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδην: Γεδνκέλνπ φηη είλαη έλα 
πεξίπινθνο πξνγξακκαηηζκφο, ε 
δηαδηθαζία εθαξκνγήο απαηηεί 
πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ παξακέηξσλ 
νξγάλσζεο θαη παξαθνινχζεζεο εθ 
κέξνπο ησλ ΟΣΑ. 

Κίλεηξν: Ζ εθπφλεζε ελφο ζρεδίνπ 
αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 
νδεγεί ζε πνιπάξηζκα νθέιε γηα ηελ 
πφιε καδί κε ηελ ηθαλφηεηα θαιχηεξεο 
δηαρείξηζεο θαη νξγάλσζεο ηεο 
εθαξκνγήο ζχλζεησλ κέηξσλ. 

 
ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ / ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδηα: Γελ εληνπίδνληαη ηερληθά 
εκπφδηα απφ πιεπξάο ΟΣΑ, δεδνκέλνπ 
φηη θαηαινγίδεηαη ζηηο Σ.Α. κφλν κεξηθή 
ηερληθή επζχλε. Κπξίσο ππεχζπλεο γηα ηηο 
ηερληθέο δηαδηθαζίεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ 
πιαηζίνπ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κέηξσλ 
είλαη θπξίσο νη εηαηξίεο.  

 

  

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδηα: Λφγσ ηεο πνηθηιίαο ησλ 
δηαζέζηκσλ δηαθνξεηηθψλ κέηξσλ θαη 
δξάζεσλ γηα λα ιεθζνχλ ππφςε θαη 
ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε 
πφιε, ρξεηάδνληαη δηαθνξεηηθέο 
δεμηφηεηεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο επίζεο ζηελή 
ζπλεξγαζία κε ηδησηηθέο εηαηξίεο. 

 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ 

Δκπόδηα: Σέηνηα κέηξα επεξεάδνπλ 
άκεζα εηαηξίεο θαη εξγαδφκελνπο πνπ 
ζεκαίλεη πνιίηεο θαη ππφινηπνη 
ελδηαθεξφκελνη. Σπρφλ πξνβιήκαηα 
πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ ηείλνπλ 
λα αληηκεησπίδνληαη κεηαμχ ησλ Σ.Α. 
θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

Κίλεηξα: Χο νπδέηεξν απφ άπνςε 
θφζηνπο φρεκα, ην Beer Boat 
αλακέλεηαη λα απνθέξεη θέξδε απφ ηα 
έζνδα απφ ηε κίζζσζε. 

 
ΝΟΜΗΚΟ 

Δκπόδην: Μηα πξφθιεζε πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη θαηαζθεπαζηέο ηνπ 
Beer Boat είλαη φηη δελ είλαη ηφζν 
απνηειεζκαηηθφ φζν ζα κπνξνχζε, 
θαζψο νη εηαηξίεο αξλνχληαη λα 
κνηξαζηνχλ παξαδφζεηο αγαζψλ κε 
αληαγσληζηέο απφ θφβν κήπσο 
δψζνπλ επαίζζεηεο επηρεηξεκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο. 

Κίλεηξν: Ζ πφιε άιιαμε λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα δψζεη 
πιενλεθηήκαηα ζε εηαηξίεο πνπ 
αγθαιηάδνπλ βηψζηκεο κνξθέο. 

 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ 

Δκπόδηα: Γεκφζηνη θαη ηδησηηθνί 
θνξείο πξνζπάζεζαλ λα 
αληηκεησπίζνπλ ηα παξαπάλσ 
δεηήκαηα ζρεδηάδνληαο θαη 
εθαξκφδνληαο δχν λέα κέηξα ηα 
ηειεπηαία ρξφληα. 

Κίλεηξα: Σν cargohopper απφ-
δείρζεθε φηη κπνξεί λα κεηαθεξζεί ζε 
άιιεο παξφκνηεο Μ-Μ πφιεηο.  

 
ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ  
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

http://www.eltis.org/discover/ c 
a s e - s t ud i e s/ u t r e c h t s 

- sustainable-freight-transport- 
netherlands 

http://www.bestfact.net/wp- 
content/uploads/2016/01/ 
CL1_151_QuickInfo_Zero 
EmissionBoat-16Dec2015.pdf 

https://halshs.archives-  
ouvertes.fr/halshs-01078143/ 
document 

https://ec.europa.eu/transport/ 
sites/transport/files/themes/ 
urban/studies/doc/2012-04- 
urban-freight-transport.pdf 

http://www.bestfact.net/wp- 
content/uploads/2016/01/ C L 1 
_ 0 7 8 _ Q u i c k I n f o _ 
Cargohopper-16Dec2015.pdf 
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Καηλνηόκα 
ρξεκαηνδόηεζε, 
πξνκήζεηεο, ζύκπξαμε 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη κεξηθά βαζηθά ζεκεία ζρεηηθά κε: 

• Σα δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

SUITS, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ηηο Σ.Α. ησλ Μ-Μ πόιεσλ λα 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ρξεκαηνδόηεζεο, πξνκεζεηώλ θαη  

ζπκπξάμεσλ.  

• Σνπο δηαζέζηκνπο θαηλνηόκνπο κεραληζκνύο 

ρξεκαηνδόηεζεο, νη νπνίνη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ΑΔΜ (UFT). Γίλεηαη επηινγή ησλ πην 

ζρεηηθψλ κε ηα κέηξα ΑΔΜ (UFT). 

•  Σα πξνηεηλόκελα βήκαηα γηα θαηλνηόκεο δηαδηθαζίεο 

πξνκεζεηώλ, νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο 

γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θηλεηηθφηεηαο γεληθά θαη ζα κπνξνχζαλ 

επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ζηα κέηξα AEM (UFT). 

• Οη πηζαλέο  ζπλεξγαζίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιύλνπλ ηελ  
εθαξκνγή. 

5 



 

 

 
Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα 

Καηλνηόκα 

Υξεκαηνδόηεζε 

ARCADIS, Ζ.Β. 

 
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα Μνληέια Νέαο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

Σξαπεδηθά ΄Δξγα θαη 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο 

ROKLEIS, Ηηαιία 
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ΔΡΓΑΛΔΗΑ SUITS (ΤΑΟΜ) πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηνπο ΟΣΑ γηα θαηλνηόκν ρξεκαηνδόηεζε, 
πξνκήζεηεο θαη ζπκπξάμεηο:  
Σξεηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 

 

 

 

 
ηόρνο ησλ ηξηώλ Καηεπζπληήξησλ 
Γξακκώλ-Οδεγηώλ 

 
ηόρνο: Δλίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

κεξψλ κέζσ θαηλνηφκσλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαη 

ζπκπξάμεσλ, πξνο ππνζηήξημε ηεο αλάπηπμεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο. 
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Οη Σξεηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο 

  

 
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο γηα 

Καηλνηόκεο Πξνκήζεηεο 

Integral Consulting R&D INTECO, 

Ρνπκαλία 
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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 ζπκξπάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

• Δπηζθφπεζε ησλ πθηζηάκελσλ θελψλ ζηηο ηξέρνπζεο γλψζεηο θαη ηελ 

νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα πινπνίεζεο κέηξσλ γηα βηψζηκεο κεηαθνξέο. 

• 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 ελδηαθεξνκέλσλ θνξέσλ ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ γηα βηψζηκεο κεηαθνξέο. 

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

κέζνδνη θαη νη δηαδηθαζίεο εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία. 

• Βήκαηα γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ. 
 
 

Πώο λα αμηνπνηήζεηε θαιύηεξα 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 λα απνθηήζνπλ 

ηνλ έιεγρν ζηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ εληφο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Ο 

ζθνπφο απηήο ηεο νκάδαο ζα ήηαλ: 

1) Να δηαβάζεη ηηο Οδεγίεο. 

2) Να απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηα είδε 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 ηηο επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα. 

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

• Δπηθνηλσλήζηε κε ηνπο ζπληάθηεο ησλ Οδεγηψλ. Οη ζπληάθηεο ζα παξέρνπλ 

ππνζηήξημε ζηηο Σνπηθέο Αξρέο/ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο, γηα λα 

δηεπθξηλίζνπλ θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο Οδεγίεο. 
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Αθνινπζείζηε ηηο 

ζπζηάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε 

βεκάησλ 

ζηξαηεγηθήο θαη 

πινπνίεζεο 

 

Υξεζηκνπνηείζηε 

αλαθνξέο θαη 

ζπλδέζκνπο 

 

Γηαβάζηε ηηο 

πεξηιήςεηο ησλ 

ζρεηηθώλ 

κεραληζκώλ 

ρξεκαηνδόηεζεο 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε 

ην Πιέγκα ησλ 

Μεραληζκώλ 

Υξεκαηνδόηεζεο 

 

Παξαδώζηε 

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 
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Οδεγίεο γηα Καηλνηόκα 
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.» 

 Κξηηήξηα Αλάζεζεο ύκβαζεο 
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Μεησκέλε 

ξύπαλζε 

 

Μεησκέλν 
Κόζηνο 

Κύθινπ Εσήο 

 

Μεησκέλε 
θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο 

 

Μεησκέλν 
εμσηεξηθό 

θόζηνο 

 

Πξνζαξκν-
ζκέλεο ζηηο 

ηνπηθέο 
απαηηήζεηο 
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Οδεγίεο 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 ζπλεξγαηηθψλ ζρεκάησλ 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 ζπκπξάμεσλ 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. 

• Ζ επηηπρήο εθαξκνγή εμαξηά-

ηαη απφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπ ζπλεξγάηε. 

• Σα ΚΓΗΣ απαηηνχλ πξνζεθηη-

θή εμέηαζε ησλ ζπζηεκάησλ 

ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο κέζσ 

ησλ ζπκθσληψλ  ηνπ έξγνπ. 

•  

 

 

ΝΔΔ ΜΟΡΦΔ 

ΤΜΠΡΑΞΖ 

 

• Ζ θαηλνηνκία ηνπ επηρεηξεκα-

ηηθνχ κνληέινπ πξνβιέπεη 

πξνζέγγηζε απφ πάλσ πξνο 

ηα θάησ. Ζ αλψηαηε δηνίθεζε 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη θαη λα 

παξέρεη πφξνπο γηα λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. 

• πλερήο παξαθνινχζεζε 

ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

• πλερήο παξαθνινχζεζε ηεο 

ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο.  

• πκβνπιεπηηθή  ησλ 

αλαινγηψλ ηνπ επηρεηξεκαηη-

θνχ κνληέινπ θαη ελεκέξσζε 

απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο. 

• Αλαδήηεζε λέσλ επελδπηηθψλ 

επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε 

έξγσλ. 

 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ  
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 
 
• Παξέρεηε ηελ έξεπλα ζε 

δηαθνξεηηθά επελδπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη νηθνλνκηθέο 

επθαηξίεο. 

• Καηαλνκή ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηξαπεδηθψλ εγγξάθσλ. 

• Γηαζθάιηζε φηη φιεο νη 

απαξαίηεηεο κειέηεο 

ζθνπηκφηεηαο πεξηιακβάλν-

ληαη ζην έγγξαθν. 

TΡΑΠΔΕΗΚΟ  
ΔΡΓΟ 

 
 



 

 

 

 

5 ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ  ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ,  ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ,  ΤΜΠΡΑΞΖ 

Καηλνηόκνη κεραληζκνί 
ρξεκαηνδόηεζεο [1] 

 

 
• Υξέσζε θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο 

• Γεκνηηθά Πξάζηλα Οκφινγα 

• Πιεζνπνξηζκφο 

• Φφξνο Υαξηνζήκνπ Γεο (SDLT) 

• Υξεκαηνδφηεζε απφ 
Λαρεηνθφξεο Αγνξέο 

• Δζεινληηθή Γέζκεπζε 

 

 

• Σέινο ηάζκεπζεο ζηνλ Υψξν 
Δξγαζίαο (WPL) 

• Κνηλνηηθή Δηζθνξά Τπνδνκήο 

(CIL) 

• Γηθαηψκαηα Γηαθήκηζεο, 

Υνξεγίεο θαη Ολνκαηνδνζίαο 

 

• πλεξγαζία κε άιιεο πφιεηο, 

εξεπλεηηθέο θνηλνπξαμίεο θαη 

ηδησηηθέο εηαηξίεο 

• πλεηαηξηζκνί πνιηηψλ 
 

 
• Τπνρξεψζεηο ρεδηαζκνχ/ 

πλεηζθνξέο Πξνγξακκαηηζηψλ 

• Υξεκαηνδφηεζε πξνζαχμεζεο θφξνπ 

• Φφξνο επί ησλ πσιήζεσλ 
 

 

• Δμεηδίθεπζε ζηηο πσιήζεηο θαη 
Σερλνγλσζία 
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Αξθεηνί θαηλνηφκνη ρξεκαηνδνηηθνί κεραληζκνί 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απεπζείαο ζηα κέηξα 

αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ κε 

(επηιέμηε εθείλνπο ζηα παξαπάλσ πιαίζηα). Όιε 

ε ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή είλαη δηαζέζηκε ζηηο 

Οδεγίεο. 

• Γξφκνη κε δηφδηα 

• Εμπορία εκπομπών 

 

 

• ρέδηα Φφξηηζεο ζε Βαξέα 
Φνξηεγά νρήκαηα (HGV)  
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Βαζηθά ζεκεία κεραληζκώλ 
ρξεκαηνδόηεζεο ησλ πην ζρεηηθώλ ζηα 
κέηξα ΑΔΜ (UFT) [1] 

 

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 νη νπνίεο 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 

 

 

ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΠΡΑΗΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ [4] 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Δίλαη έλαο ρξεκαηνδνηηθφο κεραληζκφο πνπ επηηξέπεη ζεζκηθέο επελδχζεηο γηα έξγα 
θπξίσο κε πεξηβαιινληηθά νθέιε, φπσο ν κεηξηαζκφο ηεο θιηκαηηζηηθήο αιιαγήο θαη ε 
αλζεθηηθφηεηα, αιιά είλαη επίζεο ειθπζηηθφο γηα άιινπο ηχπνπο έξγσλ πνπ πξνάγνπλ 
ηε βησζηκφηεηα, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ηα θνηλσληθά θαη δηαθπβεξλεηηθά έξγα είλαη 
επίζεο επηιέμηκα γηα ρξεκαηνδφηεζε κέζσ απηνχ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Έρεη σο ζηφρν λα πξνζειθχζεη επελδπηέο γηα λα επελδχζνπλ ζε έξγα βηψζηκεο 
θηλεηηθφηεηαο, αθφκε θαη ηνπο θαηνίθνπο θαη ηα κέιε ησλ θνηλνηήησλ γηα λα 
ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηεο δηαδηθαζίεο 

ΟΦΔΛΖ 

Μπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξφζζεηα νθέιε γηα ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, αιιά ηα δεκνηηθά 
πξάζηλα νκφινγα σο κεραληζκφο απαηηνχλ ηππνπνίεζε θαη πεξηζζφηεξεο 
πιεξνθνξίεο απφ ηε πιεπξά ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ, 
πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πξνψζεζε θαη πιήξεο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ 
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ΥΔΓΗΑ ΥΡΔΧΖ ΒΦΟ (HGV) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Απηφ ην ζχζηεκα επηβάιιεη ηέινο γηα ηα βαξέα θνξηεγά νρήκαηα (ΒΦΟ) ή άιινπο 
ηχπνπο θνξηεγψλ, γηα ηελ αληηζηάζκηζε ην εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 
ιεηηνπξγία ηνπο 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

πλήζσο ιεηηνπξγεί ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο πνπ κεγάιεο 
πφιεηο έρνπλ ζεζπίζεη ηέηνηα ζπζηήκαηα θαη ζηνρεχνπλ ζηε ζπιινγή εζφδσλ γηα 
επαλεπέλδπζε θαη ρξεκαηνδφηεζε πην βηψζηκσλ έξγσλ ππνδνκήο γηα ηηο κεηαθνξέο. 
Απηφ ην κέηξν κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο φπσο απηή ησλ ειεθηξνληθψλ 
δηνδίσλ, ησλ δηνδίσλ κε θπζηθά εκπφδηα ή/θαη ρξεψζεηο κε ρξνληθή βάζε 

ΟΦΔΛΖ 
ε επίπεδν πφιεο είλαη δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ αλεμάξηεηεο πνιηηηθέο ρξέσζεο γηα 
ηα ΒΦΟ θαη ε αληίζηαζε ζπλαληάηαη ζπρλά απφ ελδηαθεξφκελνπο θνξείο φπσο ε 
βηνκεραλία ησλ νδηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

 



 

 

 

 

5 ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ  ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ,  ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ,  ΤΜΠΡΑΞΖ 

Βαζηθά ζεκεία κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πην ζρεηηθψλ ζηα κέηξα ΑΔΜ (UFT) [1] 

 
 

ΔΜΠΟΡΗΑ ΔΚΠΟΜΠΧΝ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ εκπνξία εθπνκπψλ είλαη κηα πξνζέγγηζε πνπ βαζίδεηαη ζηελ αγνξά θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο ξχπαλζεο κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα 
ηελ επίηεπμε κεηψζεσλ ζηηο εθπνκπέο ξχπσλ θαη ιεηηνπξγεί ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 
επίπεδν ζε φιε ηελ Δπξψπε, ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία, ηε Νέα Εειαλδία θαη αιινχ 

ΜΔΘΟΓΟΗ 

Απηφ ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε βάζε ηελ πίζησζε άλζξαθα πνπ ιεηηνπξγεί σο 
ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν, ην νπνίν δίλεη ζηνλ θάηνρν ην δηθαίσκα λα εθπέκπεη δηνμείδην 
ηνπ άλζξαθα θαη κηα πίζησζε άλζξαθα ηζνδπλακεί κε έλαλ ηφλν δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 
ή άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

ΟΦΔΛΖ 

Ζ ηδηαηηεξφηεηα απηνχ ηνπ κεραληζκνχ ρξεκαηνδφηεζεο είλαη φηη επηηξέπεη ζε ρψξεο, 
πφιεηο ή βηνκεραλίεο λα πσινχλ ζε άιινπο πηζηψζεηο άλζξαθα πνπ δελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ έζνδα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 
άιισλ βηψζηκσλ έξγσλ κεηαθνξψλ θαη θηλεηηθφηεηαο 

 

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  

 

Καηλνηόκα βήκαηα ζηηο πξνκήζεηεο[2] 

1) Δπηιέμηε, ρξεζηκνπνηείζηε, εθπαηδεχζηε, δηδάμηε νκάδα δηαρείξηζεο 
πξνκεζεηψλ. 

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

θαλνληζκνχο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο. 

3) Αλαπηχμηε εηήζην θαη πνιπεηέο πξφγξακκα πξνκεζεηψλ. 

4) Αλαπηχμηε έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο θαη δεηθηψλ απφδνζεο. 

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

6) Οξγαλψζηε θεληξηθέο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 

ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ/δπαζπλνξηαθψλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ έρνπλ ηηο 

ίδηεο αλάγθεο. 

7)  Πξνσζήζηε ζπκπξάμεηο δεκνζίνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηε 

βηνκεραλία. 
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Καηλνηφκα βήκαηα ζηηο πξνκήζεηεο [2] 

 
 

8) Υξεζηκνπνηείζηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία κε 

ζηξαηεγηθφ ηξφπν, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ νη επηπηψζεηο απφ ηηο 

δεκφζηεο ζπκβάζεηο. 

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

Πξνκήζεηεο», γηα λα ελζαξξχλεηε ηηο πφιεηο θαη ηελ θνηλφηεηα θαηλνηνκίαο λα 

ζπλεξγαζηνχλ. 

10) Καηαλνείζηε θαη επαηζζεηνπνηήζηε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ θαηλνηφκσλ 

πξνκεζεηψλ θαη πξνεηνηκάζηε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

11) Αλαπηχμηε κηα καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή γηα ηηο πξνκήζεηεο. 

 

 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ 
Ηδησηηθνύ Σνκέα (ΚΓΗΣ) (IPPP) [3] 

Οη ΚΓΗΣ (IPPP) είλαη κία λέα κνξθή εηαηξηθήο ζρέζεο, φπνπ νη θχξηνη θνξείο είλαη: 

• δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί, 

• νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ) (CSOs), 

• κε-θπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί (ΜΚΟ) (NGO), 

• θνηλφηεηεο. 

Απηέο νη θαηλνχξγηεο κνξθέο ζπλεξγαζίαο επηηξέπνπλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

επθαηξηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ζηξαηεγηθψλ ηεο ζχκπξαμεο. 

Κάζε θνξέαο ηεο ΚΓΗΣ έρεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζπκκαρία. 

 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο 
Γεκόζηνπ Ηδησηηθνύ Σνκέα  
Πηζαλή θαηαλνκή ξφισλ [3] 

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

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ. 

• Οη Γεκόζηνη νξγαληζκνί ραξαθηεξίδνληαη ζπλήζσο σο έλα ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο φρη κφλνλ έρεη βαζηθνχο ξφινπο επνπηείαο, δεκηνπξγίαο 

θηλήηξσλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ, αιιά επίζεο αλαπηχζζεη λέεο επθαηξίεο 

θαη κεραληζκνχο δηαθπβέξλεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε βηψζηκε καθξνρξφληα 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, νη επηπηψζεηο θαη ε βησζηκφηεηα. 

• Ο Ηδησηηθόο ηνκέαο έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχκπξαμε. πκβάιιεη κε ην λα 

θέξεη ηελ επέλδπζε θαη ηελ ηερλνγλσζία ζηε ζπκκαρία έρνληαο ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ γηα θέξδνο. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [3] 
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Καηλνηφκεο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα 
 

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

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

κίαο ΚΓΗΣ απαηηεί ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

παξαγφλησλ. 

 

Οθέιε ηεο ΚΓΗΣ γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο θηλεηηθόηεηαο: 

• Αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

• Μεηαβίβαζε ηνπηθψλ ζεζκηθψλ γλψζεσλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

• Γεκηνπξγία ζπιινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπκκαρία. 

• Απνζαθήληζε ησλ θνηλσληθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ δηεπθξηληζηηθψλ ζρεδίσλ. 

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

ζπκκεηνρή ζηελ θνηλνπξαμία ησλ θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο. 

• Δάλ ην έξγν απεπζχλεηαη ζε πξάζηλα ή θιηκαηηθά θνλδχιηα, ε ζπκκεηνρή ησλ 

θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα θέξεη ζηηο επελδχζεηο θαηλνηνκία θαη κηα 

εζηθή πξνζέγγηζε. 

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

επηξξνή θαη λα απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνιηηηθή. 

 
Οη πκπξάμεηο Δ&Α (Έξεπλα & Αλάπηπμε) είλαη ζηξαηεγηθέο ζπκπξάμεηο 

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 – Ηδησηηθή ζχκπξαμε. 

• Δ&Α - ΓΗΣ. 

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. 

• Κφζηε 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. 

• Ζ 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 ΓΗΣ Δ&Σ θαη άιισλ εηαίξσλ θηλεηηθφηεηαο 
πεξηγξάθνληαη ζηηο Οδεγίεο [3]. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 

δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [3] 



 

 

  Παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ΟΚΠ ζηα          

   έξγα κεηαθνξώλ: 

Η ΟΚΠ ζπκκεηείρε ζηε βειηίωζε ηωλ 

κέζωλ καδηθήο κεηαθνξάο ζηε Γεξκαλία 

ζην Rhine-Main-Area. Η Έλωζε 

Μεηαθνξώλ Rhein-Main-

Verkehrsverbund (RMV) ίδξπζε έλα 

ζπκβνύιην επηβαηώλ κε ζπκβνπιεπηηθό 

ξόιν, ην νπνίν εθπξνζωπήζεθε από 

άηνκα θαη ΟΚΠ. Τν ζπκβνύιην 

δηνξγαλώλεη ζπλαληήζεηο ηέζζεξηο 

θνξέο ηνλ ρξόλν θαη ήδε μεθίλεζε 

ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο. [5] 

Παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ησλ  

θνξέσλ R&D institutions ζηα έξγα 

κεηαθνξώλ: 

Σηελ Frankfurt RheinMain, ζεκαληηθέο 

αξρέο κεηαθνξώλ θαη θνξείο εθκεηάι-

ιεπζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ εηαίξωλ 

από ηε βηνκεραλία θαη ηηο ζπκβνπιεπ-

ηηθέο ππεξεζίεο, ππνζηεξηδόκελνη θαη 

από ηελ Κπβέξλεζε ηεο Έζζεο. 

Εηδηθόηεξα, ην ηλζηηηνύην ZIV ηδξύζεθε 

ζην Παλεπηζηήκην Τερλνινγίαο ηνπ 

Νηάξκζηαλη.[6] 

 

 

5 ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ  ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ,  ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ,  ΤΜΠΡΑΞΖ 

Καηλνηφκεο πκπξάμεηο Γεκνζίνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα 

 

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΤΜΠΡΑΞΔΧΝ 
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Γηαδηθαζίεο θαη πηπρέο 

πινπνίεζεο 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη: 

• Λεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνύ θαη 

πινπνίεζεο - ζηάδηα. Απαηηνχκελα δεδνκέλα θαη έξεπλεο, πηζαλέο 

λνκηθέο δπζθνιίεο, θίλδπλνη, πξνυπνινγηζκφο, δείθηεο αμηνιφγεζεο 

γηα κέηξα ΑΔΜ (UFT). 

• Όζνλ αθνξά ζηηο εχρξεζηεο θαη απηνκαηνπνηεκέλεο κεζφδνπο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεηθηψλ ΑΔΜ, γίλεηαη 

αλαθνξά ζηα ζρεηηθά παξαδνηέα ΤΑΟΜ (SUITS). 

6 



 

 

 
 
 

6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 

 

1. Δλζσκάησζε κέηξσλ ζε έλα επξύηεξν 
ζηξαηεγηθό ζρέδην: ρέδην Βηώζηκεο 
Αζηηθήο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο(ΒΑΔΑ)[2]: 

• Έλα ρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο απνηειεί ρξήζηκν 

εξγαιείν πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ησλ Γεκφζησλ 
Σνπηθψλ Αξρψλ θαη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο ζηε «δηαρείξηζε» ησλ 
κέηξσλ ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ηεο πόιεο θαη εληζρύεη ηηο 
δηαδηθαζίεο δηαλνκήο εκπνξεπκάησλ. 

• Tν ζρέδην πεξηιακβάλεη ζηξαηεγηθέο, κέηξα θαη θαλόλεο πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηεζνχλ κε κηα πξνζέγγηζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
παξαγφλησλ. 

 
 
 
 
 

 
ΥΔΓΗΟ ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (ΒΑΔΑ-SULP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Κχθινο Πξνγξακκαηηζκνχ [2] 
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Φάζε Η : Πξνεηνηκαζηείηε θαιά Φάζε ΗI : Οξζνινγηθή θαη δηαθαλήο ζηνρνζεζία 

6.1. Αλαγλσξίζηε θαη αλαπηχμηε απνηε-
ιεζκαηηθά παθέηα κέηξσλ 

6.2. Μάζεηε απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ άιισλ 

6.3. Αμηνιφγεζε Δθηίκεζεο Δπηπηψζεσλ 

6.4. Τπνινγείζηε αμία αλάινγε ησλ 
ρξεκάησλ 

Οξηζκφο ζηφρσλ 
SMART 

4.1. Οξηζκφο ζηφρσλ SULP 

4.2. Αλάπηπμε κειινληηθψλ 

ζελαξίσλ γηα βειηίσζε 

1.1. Οξίζηε ππεχζπλε νκάδα ζην Γήκν 

1.2. Αλαγλσξίζηε βαζηθνχο AEM 
ελδηαθεξφκελνπο θαη νξγαλψζηε ηε 
SULP πιαηθφξκα γηα πνιιαπινχο 
ελδηαθεξφκελνπο 

1.3. Αμηνινγείζηε & βειηηψζηε ηε 
γλψζε ηεο πφιεο γηα ην ΑΔΜ πξνθίι 
ηεο 

1.4. Διέγμηε ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

πεγψλ 

2.1. Γείηε πέξα απφ ηα 
φξηα 

2.2. Δκπιέμηε ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε 
ζηε δηαδηθαζία 
ζρεδηαζκνχ 

2.3. Οξηζηηθνπνηήζηε ην 
πξφγξακκα εξγαζίαο 
θαη ηηο ζπκθσλίεο 
δηνίθεζεο 

3.1. Οξίζηε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά 
& ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο 
επεξεαζκνχ ησλ ΑΔΜ ησλ πφιεσλ 

3.2. Αλαιχζηε ηα πξνβιήκαηα & ηηο 
επθαηξίεο 

Αλάπηπμε 

απνηειεζκαηηθψλ 

παθέησλ κέηξσλ 

Καζνξηζκφο 

πξνηεξαηνηήησλ 

θαη κεηξήζηκσλ 

ζηφρσλ 

Αλάπηπμε ελφο 

θνηλνχ νξάκαηνο 

& κειινληηθψλ 

ζελαξίσλ 

βειηίσζεο 

Αλάιπζε ηεο 

ηξέρνπζαο ΑΔΜ 

θαηάζηαζεο ηεο 

πφιεο 

Οξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο θαη ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ 

ζρεδίνπ 

Πξνζδηνξηζκφο 
ηεο δπλακηθήο 
ηεο πφιεο γηα 

έλα επηηπρεκέλν 
αζρεδηαζκφ 

αζηηθψλ 
κεηαθνξψλ 

ΒΑΔΑ 
(SULP)  

 

Πξνγξακκαηη
ζκόο 

ΒΑΔΑ 
(SULP)  

 
Πξνγξακκαηηζκόο 



 

 

 

 

6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 

 
 

 
Δλζσκάησζε κέηξσλ ζε έλα επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρέδην: 

ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (ΒΑΔΑ) [2]

ΣΟ ΥΔΓΗΟ ΒΗΧΗΜΖ ΑΣΗΚΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ(SULP): 
ΒΑΗΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ/ΜΔΣΡΑ ΑΣΗΚΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΒΑΔΑ (SULP) – ΟΡΗΑ ΚΑΗ ΠΧ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΕΟΝΣΑΗ [1] 
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ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΛΤΔΗ 

Οη ππνδνκέο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζπλήζσο 
βξίζθνληαη ζηα φξηα ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ελψ ν 
αξλεηηθφο αληίθηππνο ησλ επηρεηξήζεσλ εθνδηαζηηθήο 
πφιεσλ κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 
αζηηθή πεξηνρή πνπ απαηηεί ηνπηθά κέηξα γηα λα κεηξηαζηεί 

Ζ NOVELOG δεκηνχξγεζε κηα πνιχ-παξακεηξηθή 
ηππνινγίαο πφιεο, γηα λα πεξηγξάςεη, λα ζπγθξίλεη θαη λα 
ππνζηεξίμεη ηνλ νξηζκφ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ζηελ νπνία 
πξέπεη λα επηθεληξσζεί ην ΒΑΔΑ 

Γπζθνιίεο απφ ηε ζπκκεηνρή πνηθίισλ  ελδηαθεξνκέλσλ ζε 
φιε ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ 

Ζ NOVELOG αλέπηπμε θαη δηέζεζε ζηηο πφιεηο κία 
Πιαηθφξκα Γηνίθεζεο Δλδηαθεξνκέλσλ, ε νπνία 
ππνζηεξίδεη ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζπλαίλεζεο ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ 

Γπζθνιίεο ζηελ νξηζηηθνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο 
θαη ησλ ζπκθσληψλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ΟΗ πφιεηο πξέπεη λα εθπνλήζνπλ έλα πξφγξακκα εξγαζίαο 
πνπ λα πεξηιακβάλεη ζηφρνπο, είδνο πξνκεζεηψλ, ξφινπο 
ησλ κεκνλσκέλσλ ελδηαθεξνκέλσλ, δξαζηεξηφηεηεο θαη 
πξνζεζκίεο ζπγθεθξηκέλσλ ελδηαθεξνκέλσλ θαηά ηελ 
αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΒΑΔΑ 

Πξηλ αλαπηπρζνχλ ζελάξηα βειηίσζεο, είλαη απαξαίηεηε ε 
θαηαλφεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο ησλ ΑΔΜ κηαο πφιεο, 
αιιά ιφγσ ηεο εηεξνγέλεηαο ζηνλ ηνκέα ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο 
πφιεο, ε απφθηεζε απηήο ηεο γλψζεο είλαη αξθεηά πεξίπινθε 

Σν Δξγαιείν Καηαλφεζεο Πφιεσλ πξνζθέξεη επθαηξία γηα πνζν-
ηηθνπνίεζε ηεο ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο θάζε ζηνηρείνπ ηεο εθνδηα-
ζηηθήο αιπζίδαο ηεο πφιεο, θαζψο θαη γηα εθηίκεζε ηεο κειινληη-
θήο θαηάζηαζεο ηεο εθνδηαζηηθήο ηεο πφιεο, ζε δχν ρξνληθνχο 
νξίδνληεο (2020-2030) ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην κεηαμχ δελ ζα 
ιάβεη ρψξα θακία πξφζζεηε παξέκβαζε ζηηο ΑΔΜ ηεο πφιεο 

 

Τπεξεζίεο/Μέηξα 
Αζηηθήο 

Δθνδηαζηηθήο 

Αιπζίδαο 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 
Φνξηεγά Υακειψλ Δθπνκπψλ (LPG, 

CNG, PHEV) 
Φνξηεγά Μεδεληθψλ Δθπνκπψλ (FEV) 

Ζιεθηξηθά Σξφιευ 
Γίθπθια Φνξηίνπ 

AVM πζηήκαηα γηα παξαθνινχζεζε 
ζηφινπ νρεκάησλ 

ΜΔΣΡΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΠΡΟΒΑΖ 
Εψλε Πεξηνξηζκέλεο Κπθινθνξίαο 

Εψλε Υακειψλ εθπνκπψλ 
Υξνληθά πιαίζηα γηα παξαθνινχζεζε 

ζηφινπ νρεκάησλ 
Νπρηεξηλέο Γηαλνκέο 

Πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε κε βάζε ηελ 
ηππνινγία κεγέζνπο/θαπζίκνπ ηνπ 

νρήκαηνο 

 
 
 

ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 
100% Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο 

ΓΗΣ (ΡΡΡ) πλεξγαζία 

ΠΛΡΟΦΟΡΗΚΖ ( ICT) ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ 
Απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ 

πξφζβαζεο 
Οδηθφ ηέινο 

ITS πιαηθφξκα γηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα 
Απνζήθεο ηξίησλ κεξψλ 

πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο θηλεηηθφηεηαο 
πζηήκαηα δηαρείξηζεο ζηάζκεπζεο 

 
 

ΜΔΣΡΑ ΤΠΟΓΟΜΖ 
Αζηηθά Κέληξα Δλνπνίεζεο 

Υψξνη ζηάζκεπζεο κε πεξηνξηζκφ ρξφλνπ 
Γεζκεπκέλεο ισξίδεο 

Απνζήθεο ηξίησλ κεξψλ 



 

 

χλνιν πξνηεηλφκελσλ δεδνκέλσλ γηα λα 

ζπιιέγνληαη ζε ηαθηηθή βάζε απφ ηηο ηνπηθέο 

αξρέο, ζρεηηθά κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ 

πξέπεη λα ηα ζπιιέγνπλ (π.ρ. ηα 

ζεκαληηθφηεξα είλαη ηα δεδνκέλα αξηζκνχ 

παξαδφζεσλ)  [1]. 

 

 

6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 

 

2. Να νξίζεηε δείθηεο πινπνίεζεο, 
απαηηνύκελα ζύλνια δεδνκέλσλ θαη 
κεζόδνπο ζπιινγήο/ επηινγήο 
βηώζηκσλ δεδνκέλσλ 
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Αξηζκφο παξαδφζεσλ / ζπιινγψλ 

Ώξα ηεο εκέξαο γηα παξάδνζε/παξαιαβή 

Σξέρνληαο άδεηνο 

Υξφλνο γηα ηελ εθηέιεζε παξαδφζεσλ/ζπιινγψλ 

Σχπνο & πνζφηεηα παξαδνζέλησλ/ζπιιερζέλησλ αγαζψλ  

Νν ηνπ νρήκαηνο & κέγεζνο/ηχπνο ηνπ νρήκαηνο 

Δξγαζίεο Φφξησζεο / εθθφξησζεο 

Πεξηβαιινληηθά-θηιηθή δηαλνκή  

Σαρχηεηα ηαμηδηνχ 

Μήθνο ηαμηδηνχ 

2  3   4    5 

Τ
ς
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ό
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Μ
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ο
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6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  
 

Να νξίζεηε δείθηεο πινπνίεζεο, απαηηνχκελα ζχλνια δεδνκέλσλ  

θαη κεζφδνπο ζπιινγήο/επηινγήο βηψζηκσλ δεδνκέλσλ 

ΚΔΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΥΔΡΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ [4] 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΣΡΧΝ 
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ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΟΤ  ΣΤΠΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ 
ΜΔΣΡΑ  

Αξηζκφο εγθεθξηκέλσλ παξφρσλ 
ππεξεζηψλ εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε πφζεο εηαηξίεο 
ιεηηνπξγνχλ ζε κηα πεξηνρή θαη πφζα νρήκαηα 
ρξεζηκνπνηνχληαη 

Σχπνο νρήκαηνο θαη αξηζκφο 
πηλαθίδαο (πηλαθίδα θπθινθνξίαο) 
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη εηαηξίεο 

ηελ είζνδν ηεο πεξηνξηζκέλεο πεξηνρήο ζα 
ρξεηάδνληαλ ζπζηήκαηα αλαγλψξηζεο 

χγρξνλα ρξνληθά πιαίζηα 
παξαδφζεσλ αλά είδνο 
εκπνξεπκάησλ πξνο παξάδνζε 

Μηα έξεπλα ζρεηηθά κε ην πφηε είλαη ε ψξα αηρκήο γηα 
ηηο παξαδφζεηο αλά ηχπν εκπνξεπκάησλ βνεζά ζηνλ 
θαζνξηζκφ ηνπ θαιχηεξνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ γηα κία 
ζπγθεθξηκέλε δψλε. Ζ έξεπλα κε βάζε  
εξσηεκαηνιφγηα ζε ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ κπνξεί 
λα είλαη κία απφ ηηο κεζφδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

Γεδνκέλα αλζξψπσλ πνπ δνπλ ζηελ 
επεξεαζζείζα πεξηνρή 

Οη πεξηνξηζκνί ζηελ πξφζβαζε επεξεάδνπλ ζπλήζσο 
ηα άηνκα πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή, επνκέλσο είλαη 
δσηηθήο ζεκαζίαο έλα κεηξψν νρεκάησλ θαη 
ρξεζηψλ γηα λα απνθεχγνληαη ηα παξάπνλα απφ 
ηνπο πνιίηεο 

 

• Αλάγθε γηα βηώζηκε πεγή δεδνκέλσλ. 

• Αλάγθε γηα πην αθξηβή θαη πιήξε δεδνκέλα. 

• Αλάγθε γηα δεδνκέλα πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ θαη 

ηζηνξηθά. 

πιινγή 

Γεδνκέλσλ 

• Αλάγθε λα είζηε επηιεθηηθνί ζηηο αλαδεηήζεηο 

δεδνκέλσλ. 

• Αλάγθε λα είζηε ζε ζέζε λα ρεηξηζηείηε Big Data. 

• Αλάγθε λα ηππνπνηήζεηε & λα κεηαηξέςεηε 

δεδνκέλα. 

Δπηινγή 

Γεδνκέλσλ 

• Αλάγθε γηα εξγαιεία νπηηθνπνίεζεο δεδνκέλσλ. 

• Αλάγθε παξαθνινύζεζεο ηεο αζηηθήο 

θπθινθνξίαο 

• Αλάγθε γηα ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο απνθάζεσλ 

Οπηηθνπνίεζε 

Γεδνκέλσλ 



 

 

 

 

6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 
Να νξίζεηε δείθηεο πινπνίεζεο, απαηηνχκελα ζχλνια δεδνκέλσλ  

θαη κεζφδνπο ζπιινγήο/επηινγήο βηψζηκσλ δεδνκέλσλ 
 

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΤΛΛΟΓΖ ΓΗΑ ΚΑΘΔ 
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΜΔΣΡΧΝ 

 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ Δ ΑΣΗΚΔ 
ΔΜΠΡΔΤΜΑΣΗΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΟΤ  ΣΤΠΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ  

Γεδνκέλα θπθινθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ 
ρξφλν 

Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 
ζσζηή πινήγεζε ησλ νρεκάησλ ζηφινπ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ κπνηηιηαξίζκαηα, 
νδηθά ζπκβάληα, θ.ιπ. Απαηηνχληαη ηρλειάηεο GPS 
ζε νρήκαηα θαη άιια εξγαιεία πιεζνπνξηζκνχ 
(crowdsourcing)   γηα ηε ζπιινγή πξσηνγελψλ 
δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα, έλα εμειηγκέλν ινγηζκηθφ 
κπνξεί λα ππνινγίζεη ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν ζην δίθηπν θαη λα ηηο θνηλνπνηήζεη 
ζηνπο νδεγνχο 

Γηαζέζηκεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο γηα 
παξαδφζεηο. Υξφλνο εθηέιεζεο 
παξαδφζεσλ/παξαιαβψλ 

Γηα ηελ εθαξκνγή θξαηήζεσλ ζε ρψξνπο θφξησζεο 
ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (δπλακηθή) ή/θαη ζε ρψξνπο 
πνιιαπιήο ρξήζεο, απαηηείηαη έξεπλα γηα ηα 
δηαζέζηκα ζεκεία ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, 
θαζψο θαη κηα έξεπλα  γηα ηνλ κέζν ρξφλν 
απαζρφιεζεο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

Σχπνο θαη πνζφηεηα εκπνξεπκάησλ 
πνπ παξαδφζεθαλ ζηελ πεξηνρή 
κειέηεο 

Απηφ ην είδνο πιεξνθνξηψλ ζπκβάιιεη ζηνλ 
θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαηλνηφκσλ κέηξσλ, φπσο 
ζπξίδεο σο θαηαλεκεκέλα ζεκεία θαη δπλακηθά 
ζπζηήκαηα θξάηεζεο ρψξνπ θφξησζεο 

 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖ 

 

• Οη δείθηεο είλαη κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξακέηξνπο ηεο δηαδηθαζίαο 

πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

• Οη Κξίζηκνη Γείθηεο Απφδνζεο – ΚΓΑ (KPI) απνηεινχλ ην θχξην εξγαιείν γηα 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ. 

• Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα πξνηεηλφκελα ΚΓΑ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ κέηξσλ ΑΔΜ. 
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6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 
Να νξίζεηε δείθηεο πινπνίεζεο, απαηηνχκελα ζχλνια δεδνκέλσλ  

θαη κεζφδνπο ζπιινγήο/επηινγήο βηψζηκσλ δεδνκέλσλ   
 

 

 
 ΒΑΗΚΟΗ 

ΓΔΗΚΣΔ 
ΑΠΟΓΟΖ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΖΓΖ 

Ο
ΗΚ

Ο
Ν

Ο
Μ

ΗΑ
 

Σν πνζφ ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ 
θαη δαπαλψλ 

(1) Έζνδα αλά pkm ή vkm (2) έμνδα Κεθαιαίνπ 
(3) Λεηηνπξγηθά έμνδα 

(1)  Δπξψ/pkm ή Δπξψ/vkm, 
πνζνηηθά, παξαγφκελα ή 
θαηακεηξεκέλα 
(2)  Δπξψ, πνζνηηθά 
(3)  Δπξψ/pkm  ή Δπξψ/vkm, 
πνζνηηθά, παξαγφκελα ή 
θαηακεηξεκέλα 

Δ
Ν

Δ
Ρ

Γ
Δ

ΗΑ
 Σν πνζφ 

θαηαλάισζεο 
θαπζίκσλ ζηηο 
αζηηθέο 
εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

Καχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αλά vkm, αλά ηχπν 
νρήκαηνο 

MJ/vkm, πνζνηηθή, παξαγφκελε ή 
θαηακεηξεκέλε 

Π
Δ

Ρ
ΗΒ

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
 Δπίπεδν πνηφηεηαο 

αέξα 
(1) Δπίπεδα CO (2) Δπίπεδα Nox  
(3) Δπίπεδα ζσκαηηδίσλ 

(1) (2) (3) Ppm or g/m3, πνζνηηθή, 
θαηακεηξεκέλε 

Δπίπεδν ζνξχβνπ Perception of noise 
Έλδεημε (%), πνηνηηθή, 
ζπγθεληξσκέλε, έξεπλα 

Δπίπεδν εθπνκπψλ 
(1) Δθπνκπέο CO2  (2) Δθπνκπέο CO (3) 
Δθπνκπέο NOx (4) Δθπνκπέο ζσκαηηδίσλ 

(1) (2) (3) G/vkm, πνζνηηθή, 
παξαγφκελε 

Κ
Ο

ΗΝ
Χ

Ν
ΗΑ

 

Απνδνρή 
(1) Δπαηζζεηνπνίεζε γηα ηηο πνιηηηθέο/κέηξα         
(2) Έξεπλα δηάζεζεο γηα ηελ ηξέρνπζα απνδνρή 
ηνπ κέηξνπ 

(1) (2) Έλδεημε (%), 
πνηνηηθή, ζπγθεληξσκέλε, 
έξεπλα 

Πξνζβαζηκφηεηα 
(1) Αληίιεςε πξνζβαζηκφηεηαο                  
(2) ρεηηθφ θφζηνο ππεξεζίαο 

(1) Έλδεημε (%), πνηνηηθή, 
ζπγθεληξσκέλε, έξεπλα (2) 
Έλδεημε (%), πνζνηηθή, 
θαηακεηξεκέλε 

Αζθάιεηα 
Αληίιεςε γηα ηελ αζθάιεηα θαηά ηε ρξήζε ηεο 
ππεξεζίαο 

Έλδεημε, πνηνηηθή, ζπγθεληξσκέλε, 
έξεπλα 

Μ
Δ

Σ
Α

Φ
Ο

Ρ
Δ


 

Δπίπεδα 
Κπθινθνξίαο 

Μέζνο φξνο νρεκάησλ αλά ψξα αλά ηχπν 
νρήκαηνο -κέγηζην 

Όρεκα αλά ψξα, πνζνηηθφο, 
θαηακεηξεκέλνο 

Δπίπεδα 
ζπκθφξεζεο 

Μέγηζηε ηαρχηεηα νρήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ 
δηθηχνπ (εληφο ή εθηφο αηρκήο) 

Υικ/ψξα, πνζνηηθή, παξαγφκελε 

Μεηαθνξέο 
εκπνξεπκάησλ 

Ζκεξήζηνο αξηζκφο εκπνξεπκαηηθψλ νρεκάησλ πνπ 
κεηαθηλνχληαη ζηελ πεξηνρή 

Όρη, πνζνηηθφο, παξαγφκελνο ή 
θαηακεηξεκέλνο 

Γηαρσξηζκφο ηχπνπ Πνζνζηφ ηαμηδηψλ γηα θάζε ηχπν %, πνζνηηθφ, παξαγφκελν 
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6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 

3. Πξνζδηνξίζηε πηζαλέο δπζθνιίεο/ 
εκπόδηα θαη ειέγμηε γηα ιύζεηο 

 
ΠΗΘΑΝΔ ΝΟΜΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΛΤΔΗ ΓΗΑ 
ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

 
ΠΗΘΑΝΔ ΝΟΜΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΟΤ ΣΤΠΟ ΝΟΜΗΚΖ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 

Τπάξρεη κηα εμαηξεηηθά πνηθίιε εηθφλα, 
πνπ θπκαίλεηαη απφ ρψξεο φπνπ δελ 
ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε λνκνζεηηθή 
πξφβιεςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
πεξηνξηζκψλ πξφζβαζεο (αλ θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθδίδνληαη 
ηνπηθνί θαλφλεο) ζε άιιεο φπνπ νη 
νδηθνί θψδηθεο θαη άιια εηδηθφηεξα 
λνκνζεηηθά θείκελα πξνζθέξνπλ πην 
ζαθέο λνκηθφ έδαθνο 

Εεηψληαο απφ ηα θξάηε κέιε λα αλαπηχμνπλ εζληθά 
πιαίζηα πνιηηηθήο γηα ηελ αλάπηπμε ελαιιαθηηθψλ 
θαπζίκσλ ζηελ αγνξά θαη ηελ ππνδνκή ηνπο 

Πξνβιέπνληαο ηε ρξήζε θνηλψλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ γηα ηνπο ζηαζκνχο επαλαθφξηηζεο θαη 
αλεθνδηαζκνχ 

Αλνίγνληαο ηνλ δξφκν γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο ζρεηηθά κε 
ελαιιαθηηθά θαχζηκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο κηαο 
ζαθνχο θαη νξζήο κεζνδνινγίαο ζχγθξηζεο ηηκψλ 

 
 

ΠΗΘΑΝΔ ΝΟΜΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΚΑΗ ΛΤΔΗ ΓΗΑ 
ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΜΔΣΡΑ 

 

 
ΠΗΘΑΝΔ ΝΟΜΗΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ 

ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΟΤ ΣΤΠΟ ΝΟΜΗΚΖ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

Όζνλ αθνξά ζηα ειεθηξηθά δίθπθια 
κεηαθνξάο θνξηίνπ, ζε πνιιέο ρψξεο 
ππάξρεη έιιεηςε θαλνληζκψλ 

Πξέπεη λα θαηαγξαθνχλ σο κεραλνθίλεηα νρήκαηα ή 
σο απιά πνδήιαηα. Πξέπεη λα ππάξρεη εηδηθή 
ηαμηλφκεζε νρεκάησλ γηα ειεθηξηθά δίθπθια 
κεηαθνξάο  θνξηίνπ. Απηφο ν ηχπνο νρήκαηνο ζα 
κπνξνχζε λα ιεθζεί ππφςε κεηαμχ ελφο ειεθηξηθνχ 
πνδειάηνπ θαη ελφο ειεθηξηθνχ θνξηεγνχ 

Όζνλ αθνξά ζε UCC, νη ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηψλ γηα παξαδφζεηο ζε 
νληφηεηεο πφιεσλ πξέπεη λα 
αιιάμνπλ ζε δηαδξνκέο παξάδνζεο 
κέζσ UCC 

Πξέπεη λα ππνβιεζεί έγθαηξα ε αίηεζε γηα λένλ 
θαλνληζκφ 
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6  ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 
Πξνζδηνξίζηε πηζαλέο δπζθνιίεο / εκπφδηα θαη ειέγμηε γηα ιχζεηο 

 
 

 
 

ΠΗΘΑΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

ΠΗΘΑΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ 

ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΟΤ ΣΤΠΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

ΡΤΘΜΗΣΗΚΑ 
ΜΔΣΡΑ 

Έλα ηξέρνλ εκπφδην είλαη φηη ζηηο 
πεξηζζφηεξεο πφιεηο δελ είλαη 
πξνεηνηκαζκέλνη γηα νηθνλνκία ζε 
24σξε βάζε (ή ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ρξνληθέο πεξηφδνπο). Έηζη, γηα 
παξάδνζε ζηελ πφιε εληφο 24ψξνπ 
ρξεηάδεηαη επίζεο αληίζηνηρε κε απηήλ 
νηθνλνκία 24 σξψλ πνπ ζα παξέρεη 
ζηνπο παξαιήπηεο ηελ πξνζπκία λα 
δερηνχλ παξαδφζεηο ζηα θαζνξηζκέλα 
ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη ηξφπνπο 

Οη δεκφζηεο δηνηθήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ έλα 
δίθαην θαη επλντθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην (θξίζηκν γηα 
ηέηνηνπ είδνπο κέηξα) 

Οη Πάξνρνη Τπεξεζηψλ Αζηηθήο Δθνδηαζηηθήο 
πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ λέα ξπζκηζηηθά ζρήκαηα γηα 
ηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Πξέπεη λα αλαπξνζαξ-
κφζνπλ ηελ ηξέρνπζα νξγάλσζή ηνπο ζε λένπο 
θαλνληζκνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ρξήζε νρε-
κάησλ κεδεληθψλ εθπνκπψλ ή  επαλαπξνζδηνξί-
δνληαο ηνπο ρξφλνπο παξάδνζεο 

Οη ιηαλνπσιεηέο, νη νπνίνη είλαη απφ εθείλνπο πνπ 
θπξίσο επεξεάδνληαη απφ απηά ηα κέηξα, φπσο 
αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, πξέπεη λα πξνεηνη-
κάζνπλ ηα ηξέρνληα ζπζηήκαηά ηνπο γηα λα δερηνχλ 
παξαδφζεηο ζε λέα ρξνληθά πιαίζηα θαη λα πηέζνπλ 
γηα ηε ρξήζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ νρεκάησλ 

 
 

ΠΗΘΑΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΜΔΣΡΑ 

 

ΠΗΘΑΝΔ ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΦΟΡΔΗ 

ΣΤΠΟ ΜΔΣΡΟΤ ΣΤΠΟ ΓΤΚΟΛΗΑ ΛΤΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΔ 

Έιιεηςε πξνζπκίαο γηα ηελ αλάπηπμε 
θαηλνηφκσλ ζπκπξάμεσλ Γεκφζηνπ 
Ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
Ηδησηηθνχ ηνκέα 

• πλάληεζε θαη ζπλνκηιία γηα ηα δεηήκαηα ησλ 
αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ απφ ην 
αξρηθφ ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ 

• Να κνηξάδνληαη δεδνκέλα θαη ηδέεο 
•  Πξνζδηνξηζκφο ησλ πξνβιεκάησλ, εχξεζε 

πξνζεγγίζεσλ θαη κέηξσλ, εθαξκνγή κέηξσλ 
πνιηηηθήο, αμηνιφγεζή ηνπο θαη αλαηξνθνδφηεζε 

• πγθξηηηθή αμηνιφγεζε – Αλάπηπμε βαζηθψλ 
δεηθηψλ απφδνζεο 
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ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 
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  ΑΚΖΖ  Γ  

 

Σειηθή επηινγή κέηξσλ αζηηθψλ εκπνξεπκα-
ηηθψλ κεηαθνξψλ θαη πξνζδηνξηζκφο βαζη-
θψλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ απφ 
ηνπο ΟΣΑ 

Πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο 

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

αμηνιφγεζε ηεο επηηπρίαο- πξνζδηνξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δεηθηψλ, (β) θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο (ηφζν 

δηνηθεηηθέο φζν θαη ζρεδηαζηηθέο/εθαξκνγέο), (γ) ρξνλνδηάγξακκα, (δ) νξφζεκα, (ε) αλάγθεο γηα 

εμσηεξηθή αλάζεζε, (ζη) πηζαλά λνκηθά εκπφδηα. 

 

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 
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ΚΤΡΗΔ 
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

(δηνηθεηηθέο θαη 

ζρεδηαζκνύ/εθαξκνγήο) 

 
ΓΔΗΚΣΔ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ 
ΓΔΓΟΜΔΝΑ, 
ΔΡΔΤΝΔ ΓΗΑ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΝΑΓΚΖ ΓΗΑ 
ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ 
ΑΝΑΘΔΖ  

λαη (ηη είδνπο)/όρη 

 

ΠΗΘΑΝΑ 

ΝΟΜΗΚΑ ΔΜΠΟΓΗΑ 
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Γηαζέζηκα εξγαιεία θαη 
θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

 
• Οη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη ηα εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ κέηξσλ είλαη 

πνιπάξηζκα. Παξ’ φια απηά, απηφ ην θεθάιαην έρεη σο ζηφρν λα 

παξέρεη  απηέο πνπ πεξηζζόηεξν ζρεηίδνληαη κε ηηο Μ-Μ 

πόιεηο αληί λα είλαη γεληθέο. Σν πνζνζηφ ηεο ζπλάθεηαο κε 

ηνπο ζηφρνπο ΤΑΟΜ (SUITS) βνεζάεη ηνλ αλαγλψζηε λα 

παξαρσξήζεη πξνηεξαηφηεηα ζηα εξγαιεία απηά. 

• Δθηφο απφ ηηο νδεγίεο ΒΑΔΑ (SULP) πνπ πεξηιακβάλνπλ 

γεληθέο πξνηάζεηο (δηαζέζηκεο ζε φιεο ηηο γιψζζεο ηεο Δ.Δ. απφ 

ηελ ELTIS), ππάξρνπλ επίζεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη εξγαιεία 

γηα ηηο ΑΔΜ (UFT) πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο 

Δ.Δ. 
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7 ΓΗΑΘΔΗΜΑ  ΔΡΓΑΛΔΗΑ  ΚΑΗ  ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ  ΓΡΑΜΜΔ  

 

 

ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ 

ΜΟΡΦΖ 
ΠΖΓΖ / 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ Μ-Μ ΠΟΛΔΗ 
ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ 

ΤΑΟΜ (SUITS) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΤΝΑΦΔΗΑ 

 [1-5 ] 

ΔΠΔΞΖΓΖΖ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

NOVELOG 

PDF 
έγγξαθν, 

δηαδξαζηηθή 
απηναμηνιφ-

γεζε 

EΔ έξγν   
[1] 

Δλδηαθέξνλ θαη γηα ηηο δχν, Μ-Μ θαη 
κεγάιεο πφιεηο 

5 
Δλδηαθέξνλ εξγαιείν 
απηναμηνιφγεζεο. 
Οπηηθφ θαη ρξήζηκν 

STRAIGHTSOL 

PDF 
έγγξαθν, 
Youtube 

video 

EΔ  έξγν   
[2] 

Κπξίσο ιχζεηο γηα κεγάιεο πφιεηο, 
αιιά νξηζκέλεο απφ απηέο κπνξνχλ 
επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ζε Μ-Μ 
πφιεηο 

4 

Δλδηαθέξνληα 
απνηειέζκαηα απφ 
εθαξκνζκέλα κέηξα, 
αιιά ε παξνπζίαζε 
απνηειεζκάησλ ζα 
κπνξνχζε λα βειηησζεί 

FREIGHT 
TAILS 

PDF 
έγγξαθν 

EΔ έξγν   
[3] 

ρεηηθφ θαη κε ηηο δχν, κηθξέο- 
κεζαίεο θαη κεγάιεο πφιεηο. ην έξγν 
ζπκκεηέρνπλ ζπλεξγα-δφκελεο 
πεξηνρέο θάζε κεγέζνπο 

4 

Αλάπηπμε πνιηηηθψλ 
δηαρείξηζεο αζηηθψλ 
εκπνξεπκαηηθψλ κεηα-
θνξψλ πξνζαξκνζκέ-λσλ 
ζηηο πφιεηο δηαθνξεηηθνχ 
κεγέζνπο 

BESTUFS 
PDF 

έγγξαθν/ 
παξνπζίαζε 

EΔ έξγν   
[4] 

Ναη. Μεξηθά απφ ηα παξαδείγκαηα θαη 
ηα παξερφκελα Δ (ΒΡ) πξνέξρνληαη 
απφ Μ-Μ πφιεηο (π.ρ. Ληέγε) θαη 
κπνξνχλ επίζεο λα εθαξκνζηνχλ ζε 
Μ-Μ πφιεηο 

3 

Πεξηιακβάλνληαη πνιιέο 
πιεξνθνξίεο θαη 
παξαδείγκαηα, ην κφλν 
δήηεκα είλαη φηη ηα κέηξα 
πνπ πεξηιακβάλνληαη 
κπνξεί λα είλαη αξθεηά 
μεπεξαζκέλα (2008) 

CITYLAB 
PDF 

έγγξαθν/  
παξνπζίαζε 

EΔ έξγν   
[5] 

Πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλν ζηε 
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ζε κεγάιεο 
πφιεηο (Λνλδίλν, Όζιν, Παξίζη, 
Βξπμέιιεο, Ρψκε) 

3 

Δλδηαθέξνπζεο 
πινπνηήζεηο, ίζσο φκσο 
αξθεηά καθξηά απφ ην 
επίπεδν ησλ Μ-Μ 
πφιεσλ. Δπίζεο, 
ρξεηάδεηαη κηα πην 
ιεπηνκεξήο εμήγεζε 
(βήκαηα πινπνίεζεο 
θ.ι.π.) 

FREVUE 

PDF 
έγγξαθν/ 

παξνπζίαζε, 
δηαδηθηπαθά 
ζεκηλάξηα 

EΔ έξγν   
[6] 

Δζηηαζκέλν ζηηο κεγάιεο πφιεηο 3 
Δλδηαθέξνλ πιηθφ θαη 
πφξνη, αιιά εζηηαζκέ-λν 
ζηηο κεγάιεο πφιεηο 

SMARTSET 
PDF 

έγγξαθν 
EΔ έξγν  

[7] 
Ναη. Οη πφιεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
είλαη θπξίσο πφιεηο Μ-Μ κεγέζνπο 

3 

Σα κέηξα εζηηάδνληαη ζηελ 
θηλεηηθφηεηα θαη νξηζκέλα 
απφ απηά ζρεηίδνληαη κε 
ηηο εκπν-ξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 
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Novelog – Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο 
 

 

 

 

 

 

 
http://evalog.civ.uth.gr/ 

• Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ πνιιαπιψλ θξηηεξίσλ κε πνιινχο 

ελδηαθεξφκελνπο, ε νπνία δηεπθνιχλεη ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηνλ ζπλδπαζκφ 

ζηφρσλ, θξηηεξίσλ απφδνζεο θαη δεηθηψλ, θαη ζρεηηθψλ πξαγκάησλ πνπ 

βαξχλνπλ γηα ηελ απνθάιπςε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

• Σν Δξγαιείν απνηειείηαη απφ 140 δείθηεο πνπ νκαδνπνηνχληαη ζε επηά 

ηνκείο επηπηψζεσλ ελφο πιαηζίνπ βησζηκφηεηαο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν 

δσήο. 

• Κάζε ελδηαθεξφκελνο επηιέγεη ηνπο δείθηεο πνπ ηαηξηάδνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε πφιεο θαη πξαγκαηνπνηεί κηα νιηζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνηεηλφκελνπ κέηξνπ/πνιηηηθήο. 

• Σα πξνθαζνξηζκέλα ζέκαηα πνπ βαξχλνπλ παξαθηλνχλ ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ νηθνδφκεζε ζπλαίλεζεο ζε θάζε πφιε. 

Σν ζπκπέξαζκα: 

• ε ελνπνίεζε φισλ ησλ δεηθηψλ πνπ εμεηάδνληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο, θαη 

• ε δηακφξθσζε ελφο Γείθηε Βησζηκφηεηαο Δθνδηαζηηθήο (ΓΒΔ) (LSI) γηα 

θάζε κέηξν/πνιηηηθή πνπ δνθηκάζηεθε. 

• ε αθξηβήο εθηίκεζε ηεο βησζηκφηεηαο ηεο ιχζεο.             

Πην ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα: 

1) Αλάιπζε Κνηλωληθνύ Κόζηνπο 

2) Μεηαβηβαζηκόηεηα θαη Πξνζαξκνζηηθόηεηα 

3) Αλάιπζε θηλδύλνπ 

 

Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 
 

 

 

SUITS Πηινηηθή 

Δπίδεημε ζηελ 

Καιακαξηά 

 

• Πιεζνπνξηζκόο. 

Πιεζνπνξηζκφο κε ηε ρξήζε 

ζπκβαηηθψλ ηρλειαηψλ GPS trackers 

& IoT ππεξεζίεο ηειεπηθνηλσληψλ. 

77 
SBUTRACKER 

 

• Multi-GNSS+INS ζπζθεπέο 
ηρλειάηεζεο. 

Πξνεγκέλνο, πνιχ-GNSS + INS πξνηφηπ-

πεο ζπζθεπήο ηρλειάηεζεο γηα αζηηθή 

ηρλειάηηζε νρεκάησλ. 

•  

• Πινήγεζε νρήκαηαο 

πλεξγαηηθφ, πιεζνπνξηζηηθφ ζχζηεκα 

πινήγεζεο πξνζαξκνζκέλν γηα θνλζφιεο 

πνιπκέζσλ εληφο νρήκαηνο. 

 

http://evalog.civ.uth.gr/


 

 

) S-DaRe Tools (by 

Dare.SUiTS-project.eu/tools 

• ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ S-DARE  

- GPX κνξθή (κεηαηξνπέαο). 

- GPX αλσλπκνπνίεζε/ςεπδσλπκνπνίεζε αξρείνπ. 

- Δηζαγσγή κεηαδεδνκέλσλ αξρείν GPX ζε γεσρ. DB 

- Γεσ-επηινγή ζπλφισλ δεδνκέλσλ ίρλνπο GPX . 

• ΤΣΖΜΑ PP4TM  

Κιηκαθνχκελν, ρνάλε νκνγελνπνίεζεο δεδνκέλσλ θαη 

γξήγνξε επεμεξγαζία αλαδεηήζεσλ ζε κεγάινπ φγθνπ 

δεδνκέλα κεηαθνξάο. 

 
 
 

Δξγαιείν SUiTS: Σν ύζηεκα PP4Tm  
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Δξγαιεία επηινγήο 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 πιάηνπο, πνπ πεξηέρνπλ 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    
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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 (big data) 
 

 

 

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

 

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 (Big Data) 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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• 

EM Loops 

Date+time+ 
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• 
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GPS 
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system 

Automated Report Actions 
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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/ 
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 Οθησβξίνπ 43, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

www.suits-project.eu 
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ΠΡΧΣΟΒΟΤΛΗΑ CIVITAS 

ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΟΤΜΔΝΖ 

ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ 

ΔΝΧΖ  

 

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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