
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUITS 
 

 

ΑΝΑΠΣΤΟΝΣΑ ΣΖΝ IKANΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΜΗΚΡΟ-

ΜΔΑΗΧΝ ΣΟΠΗΚΧΝ ΑΡΥΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΣΗ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 
 

Δγρεηξίδην εξγαζίαο ηνπ ζπκκεηέρνληα 

 

3 
ΔΝΟΣΖΣΑ  



 



1 

 
Απηφ ην πιηθφ είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

WP5 ηνπ έξγνπ SUITS. 

 
 
 
 
 
 
 

 

SUITS 
Πξόγξακκα Αλάπηπμεο Ηθαλόηεηαο 
Πεξίγξακκα ηνπ καζήκαηνο 

 
πλεδξία θαισζνξίζκαηνο 

 
 

 1  Δηζαγσγή 

 2  Μέηξα (SS) Αζθάιεηαο θαη Πξνζηαζίαο (Α-Π) 

 3  Αμία γηα ηεο Μ-Μ Πφιεηο (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Γηθαηνχρνη) 

 4   Δπηηπρεκέλεο κειέηεο Πεξηπηψζεσλ ή Βέιηηζηεο πξαθηηθέο πφιεσλ SUITS 

 5   Καηλνηφκα ρξεκαηνδφηεζε, πξνκήζεηεο, ζχκπξαμε 

 6   Γηαδηθαζίεο θαη πηπρέο ηεο εθαξκνγήο 

 7  Γηαζέζηκα εξγαιεία θαη θαηεζπληήξηεο γξακκέο 

 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Δηζαγσγή  

Οξνινγία 

Οη παξαθάησ όξνη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ εθηελώο ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο: 

SUITS (ΤΑΟΜ): Τπνζηήξημε Αζηηθψλ Οινθιεξσκέλσλ πζηεκάησλ 

Μεηαθνξάο: Μεηαβηβάζηκα εξγαιεία γηα ηηο Αξρέο 

CBP (ΠΑΗ): SUITS Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Ηθαλφηεηαο  

SUΜP (ΒΑΚ): ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο  Κηλεηηθφηεηαο 

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

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

πφιεηο κε πιεζπζκφ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 50.000 θαη 250.000 

θαηνίθσλ ζην αζηηθφ θέληξν ηνπο 

SS (ΑΠ): Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία 

SIA (ΔΚΠ): Δθηίκεζε Κνηλσληθψλ Δπηπηψζεσλ 

PT (Γ): Γεκφζηα πγθνηλσλία 



 

 

 
 
 

1  ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

 
Υξεκαηνδνηήζεθε βάζεη: H2020-EU.3.4. - ΚΟΗΝΩΝΗΚΔ 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. ΔΤΡΩ 

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

22 πλεξγάηεο (βιέπε ράξηε) 

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

 
 

 

ΤΝΣΟΝΙΣΗ 

ΖΒ: Παλεπηζηήκην ηνπ Coventry 

 
ΤΜΜΕΣΕΦΟΝΣΕ 

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 
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1 ΔΗΑΓΩΓΖ  

 
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 ΔΗΑΓΩΓΖ  

 
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 2 

Δλόηεηα 3 

Δλόηεηα 4 

Δλόηεηα 5 

Δλόηεηα 6 



 

 

 

 

1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 
θνπόο ηεο ελόηεηαο 

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

εθαξκφζεη θαη λα παξαθνινπζήζεη κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ησλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ ζε φιε ηε δηαδηθαζία ράξαμεο πνιηηηθήο, ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζεκεξηλψλ πξνθιήζεσλ θαηά ηελ 

εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ. 

 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΟΥΔΤΔΗ : 

• ηελ αύμεζε ηεο θαηαλόεζεο ζρεηηθά κε ηελ αμία ησλ SS (Α-Π) κέηξσλ ζηηο 

πφιεηο καο ηηο επηπηψζεηο / θφζηνο ηεο έιιεηςεο θαλνληζκψλ αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, ηελ νηθνλνκία ηεο πφιεο θαη ζρεηηθά κε ηελ ηδέα θαη ηε 

κεζνδνινγία γηα ηελ αλάπηπμε κέηξσλ SS (Α-Π), ελψ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαγλσξίδνπλ ή λα αλαθαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ αζηηθψλ 

κεηαθνξψλ. 

 
• ηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ ζρεηηθά κε ην πψο κπνξεί λα 

δηαζθαιηζηεί 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 ηεο LAf. 

• Πξνώζεζε ησλ ηνπηθώλ πξνηεξαηνηήησλ ζε κέηξα SS (Α-Π). 

• Να πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά εξγαιεία θαη νδεγίεο γηα ηελ 

θαιχηεξε εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ. 

 

Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 
 

 
Σα πξνβιήκαηα ηεο αζθάιεηαο ησλ κεηαθνξώλ, νξίδνληαη σο ε εππαζεηα ζε 

ηξαπκαηηζκό αηπρήκαηνο  (ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαο ηνπιάρηζηνλ έλα 

όρεκα σο ην φξγαλν πνπ πξνθαιεί ηνλ ηξαπκαηηζκφ). 

Σα πξνβιήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ κεηαθνξώλ νξίδνληαη σο ε εππάζεηα ζε 

εζθεκκέλεο εγθιεκαηηθέο ή αληηθνηλσληθέο πξάμεηο πνπ ππέζηεζαλ εθείλνη 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαμηδηψλ. [1] 

Ζ εππάζεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πνιηηηθέο ζηηο κεηαθνξέο, κπνξεί λα ρσξηζηεί 

ζε δχν ηχπνπο: πξψηνλ (θαη πην ζπρλά), ζε έλαλ νξηζκφ πνπ βαζίδεηαη ζηηο 

απόςεηο γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηηο κεηαθνξέο, 

θαη δεχηεξνλ, ζε έλα πνπ βαζίδεηαη ζε θνηλσληθέο απόςεηο, ν νπνίνο είλαη 

ζηελά ζπζρεηηζκέλνο κε ηελ ηδέα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο. 

Δπάισηνη ρξήζηεο κεηαθνξώλ [2]: α) Οκάδεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο, β) Παηδηά, 

λένη θαη ηα άηνκα πνπ ηα θξνληίδνπλ, γ) Γπλαίθεο, δ) Οη ειηθησκέλνη, ε) Άηνκα κε 

αλαπεξία, ζη) Υακειφηεξεο εθπαίδεπζεο άηνκα, δ) άηνκα πνπ δελ γελληνχληαη 

ηνπηθά. 
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1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

Βαζηθέο ζηαηηζηηθέο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν θαηαδεηθλχνπλ ην πξόβιεκα ηεο νδηθήο 

αζθάιεηαο ζε αζηηθέο πεξηνρέο φπνπ νη επάισηνη ρξήζηεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ 

αληηπξνζσπεύνπλ ζρεδόλ ηα κηζά από ηα ζύκαηα ζε δξόκνπο [3], [4], [5]. 

21% απφ φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζθνηψζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ήηαλ πεδνί. 

25% δίθπθια (14% ήηαλ κνηνζπθιεηηζηέο, 8% ήηαλ πνδειάηεο θαη 3% αλαβάηεο 
κνηνπνδειάησλ, ην 2017). 

25.300 άλζξσπνη έραζαλ ηηο δσέο ηνπο ζε δξφκνπο ηεο EΔ ην 2017, πνπ είλαη 300 

ιηγφηεξνη απφ ην 2016 (-2%) θαη 200 ιηγφηεξνη απφ ην 2010 (-20%). 

Πεξίπνπ 135.000 άλζξσπνη ηξαπκαηίζηεθαλ ζνβαξά ην 2017. 

Ωζηφζν, ην 2017 νη ζηαηηζηηθέο νδηθήο αζθάιεηαο δείρλνπλ κία κείσζε ηνπ αξηζκνύ 

ησλ ζαλάησλ πεξίπνπ 2%. 

Δλψ νη επξσπατθνί δξφκνη είλαη απφ ηνπο αζθαιέζηεξνπο ηνπ θφζκνπ πξέπεη λα 

γίλεη πεξηζζόηεξε δνπιεηά εηδηθά ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

 
Καηαζηξνθή Βηνηόπσλ 

 

Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε 

 

Κιίκα 

 

Θόξπβνο 

 

Well-to-Tank 

 

Αηπρήκαηα 

 
 
 

ύλνιν εμσηεξηθώλ δαπαλώλ αλά κέζν κεηαθνξάο γηα ΔΔ28 ην 2016 [4] 
 

ΔΞΧΣΔΡΗΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ [6], [7] 

• ≈75% (εθηηκψκελν € 545 δηζ. Δπξψ) ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο 
κεηαθνξψλ ιφγσ ηεο ρξήζεο Απηνθηλήησλ, Λεσθνξείσλ/Πνύικαλ, LDV, 
HGV θαη Μνηνζπθιεηώλ, (ΔΔ28 ην 2016), εθ ησλ νπνίσλ 

≈ 54% απφ απηφ, αληηζηνηρεί ζηα αηπρήκαηα. 

• ≈ 57.5% ηνπ ζπλνιηθνχ εμσηεξηθνχ θφζηνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ απηνθίλεηα, 

αληηπξνζσπεχεη κφλν ηα αηπρήκαηα. 

• ≈ 210 δηζεθαηνκκύξηα επξώ εηεζίσο, ην θόζηνο αηπρήκαηνο εθηηκάηαη κφλν 
γηα ην απηνθίλεην ελψ ην ζπλνιηθό θφζηνο αηπρήκαηνο γηα ηα ππφινηπα νδηθά 
κέζα κεηαθνξάο είλαη πεξίπνπ € 60 δηζεθαηνκκύξηα επξώ. 

 

…ελψ ε έθηαζε ηνπ ζπλνιηθνύ εμσηεξηθνύ θόζηνπο ησλ κεηαθνξώλ, εθηηκάηαη 

ζε πεξίπνπ € 1 000 δηζεθαηανκκύξηα επξώ (€ 981 δηο επξψ) εηεζίσο (ζρεδφλ ην 

7% ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ησλ 28 Κξαηψλ Μειψλ ηεο EΔ) κέζσ 

ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο, ηνπ θιίκαηνο, ησλ θαηαζηξνθώλ βηνηόπσλ, 

από ην Πεγάδη ζηε Γεμακελή, ηνπ ζνξύβνπ, ηεο ζπκθόξεζεο, ησλ 

αηπρεκάησλ. [7]  

 8

Γηζεθαηνκκύξηα Δπξώ αλά έηνο 

 
400 

 
350 

 
300 

 
250 

 
200 

 
150 

 
100 

 
50 

 
0 

  Απη/ην   Λεσθνξεία  Μνηνζπθ. LDV HGV       Σξέλα  Αεξνπ.      IWT         Πινία 



 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔ) 

εμεηάδεη κέηξα ζε επίπεδν 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) πνπ 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

αζθάιεηα. 

 
 
 

1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

ΠΧ ΝΑ ΠΡΟΓΗΟΡΗΔΣΔ ΣΑ ΚΟΣΖ [8] 

• 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 [9] 
Τπνινγίδεη ην αθξηβέο εμσηεξηθφ θφζηνο ησλ 

αζηηθψλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ 

Δγρεηξίδην γηα ην εμσηεξηθφ θφζηνο κεηαθνξψλ [10] 
Παξέρεη νδεγίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο 

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

Οδεγίεο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ νξηαθνχ 
θφζηνπο αηπρήκαηνο [11] 

Έθζεζε εηδηθψλ ζπκβνχισλ πνπ πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθή 
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ αηπρεκάησλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

 
• Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία απνηεινχλ βαζηθά ζπζηαηηθά γηα ηε δεκηνπξγία 

βηψζηκεο αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο θαη απνηεινχλ πξσηαξρηθνχο ηνκείο δξάζεο 

γηα λα πινπνηνχκε δξφκνπο αζθαιέζηεξνπο θαη πεξηζζφηεξν πξνζηαηεπηηθνχο 

γηα ηνπο «επάισηνπο» ρξήζηεο κεηαθνξψλ. [3] 

• Ζ αζθάιεηα ησλ κεηαθνξψλ είλαη έλα επαίζζεην δήηεκα πνπ επεξεάδεη φινπο 

ηνπο ρξήζηεο κεηαθνξψλ θαη ηνπο παξφρνπο κεηαθνξψλ. Δίλαη βαζηθφ 

δηθαίσκα λα ηαμηδεχεηο ρσξίο ην θφβν λα πέζεηο ζχκα θάπνηαο κνξθήο 

επίζεζεο. [5] 

• Ζ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο κπνξεί λα είλαη έλα εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ ρξεζηψλ λα ζηξαθνχλ ζε 

ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ιεηηνπξγίαο, εηδηθά φηαλ απηνί ζεσξνχληαη «κε 

αζθαιείο» (π.ρ. πνδειαζία ζε πφιεηο κε ιίγε απνθιεηζηηθή ππνδνκή ή ρξήζε 

δεκφζησλ ζπγθνηλσληψλ ηε λχρηα). [4] 
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Ζ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία είλαη 

κηα γεληθή αμία πνπ ζα κπνξνχζε 

λα πξνζαξκνζηεί ζηε δηάζηαζε θαη 

ηηο αλάγθεο θάζε Μ-M πφιεο. [3] 

ΜΔΟ 

ΗΓΗΧΣΗΚΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 

ΠΟΓΖΛΑΗΑ 

ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑ 

ΑΓΤΝΑΜΗΑ 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 

 

 

1 ΔΗΑΓΩΓΖ 

 
 

 
Βαζηθέο πηπρέο ηνπ πξνβιήκαηνο 

 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή εδξαηψλεη θαη εληζρχεη ηελ αζθάιεηα κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε κεγάινπο δηεζλείο εηαίξνπο, αληαιιάζζνληαο εκπεηξίεο θαη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο ελψ ηαπηφρξνλα ελζσκαηψλεη λέεο ηερλνινγίεο πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζεη ζηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ κέηξσλ. 

πλεξγαζία κε αξρέο κεηαμχ ησλ Κξαηψλ Μειψλ - Γεκηνπξγία εζληθψλ 

πξσηνβνπιηψλ, θαζνξηζκφο ζηφρσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαγφλησλ 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ ξφιν ζε ζθάικαηα κέζσ κεζφδσλ: λνκνζεηηθή 

ελαξκόληζε, εθζηξαηείεο Γεκόζηαο εθπαίδεπζεο, αληαιιαγή επεηξηώλ θαη 

κεηαθνξά γλώζεσλ. 

 
 
 

 
 
 
 

Αλάιπζε αδπλακηψλ ηνπ  
ζπζηήκαηνο αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Έλαο πίλαθαο κε δχν ζηήιεο. Ζ πξψηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ζηα δηαζέζηκα κέζα κεηαθνξάο  

ζηελ πφιε. Ζ δεχηεξε ζηήιε αλαθέξεηαη ζηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδεη θάζε κέζν κεηαθνξάο, φπσο 

ηηο βιέπνπλ νη ρξήζηεο. 

 

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηελ 

αδπλακία πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αλαθεξόκελα κέζα 

κεηαθνξάο ζηελ πόιε ζαο. 
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Μέηξα Αζθάιεηαο 
& Πξνζηαζίαο 
Απηφ ην θεθάιαην παξέρεη κηα ζύληνκε πεξηγξαθή θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ησλ ελδεηθηηθψλ κέηξσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (ΑΠ) 

ησλ αζηηθψλ κεηαθνξψλ. 

 

Σα κέηξα αζηηθψλ κεηαθνξψλ ΑΠ επηθεληξψλνληαη ζηα εμήο: [1], [2] 

• Στην αύξηση της ελεξγεηαθήο απόδνζεο, ψζηε λα βειηησζεί έηζη 

βησζηκόηεηα θαη αεηθνξία ησλ πφιεσλ. 

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

• ηελ αχμεζε ηεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, κεηψλνληαο ηνλ 

θίλδπλν ηξαπκαηηζκψλ θαη ζαλάησλ ζην δξφκν. 

2 



 

 

 
 
 

2 ΜΔΣΡΑ  ΑΦΑΛΔΗΑ  &  ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

ύληνκε πεξηγξαθή ησλ κέηξσλ 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

 
ΔΚΣΡΑΣΔΗΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ [3] 

Οη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο είλαη κηα κνξθή επίζεκνπ θηλήηξνπ πξνο ην 

θνηλφ πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξπλζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο ζπκπεξηθνξάο. 

Σέηνηεο εθζηξαηείεο κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή δηαθεκηζηηθνχ πιηθνχ ή ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ηεο παξνρήο εθπαίδεπζεο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

σο κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο.. 

Ηζρχνπλ ηφζν γηα ζέκαηα αζθάιεηαο φζν θαη γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο.. 

 

 

 
ΠΡΟΖΓΜΔΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ [4], [5] 

Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηηο ΓΜ απνηεινχλ κηα κνξθή κέηξσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ γηα λα εληζρχζνπλ θαη λα βειηηψζνπλ ην 

επίπεδν ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο. 

Σέηνηα κέηξα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζεκεία ηεο ππνδνκήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ αζθάιεηα ηεο θπθινθνξίαο φζν θαη ηελ αηνκηθή 

αζθάιεηα. 

 
 
 

ΤΠΟΓΟΜΖ ΓΗΑ ΠΔΕΟΤ ΚΑΗ ΠΟΓΖΛΑΗΑ [6] 

Σέηνηα κέηξα πεξηιακβάλνπλ δηαρσξηζκφ πνδειαηψλ θαη πεδψλ, αλάπηπμε θαη 

ζπληήξεζε ππνδνκψλ φπσο πνδειαηφδξνκνη, ζηαζκνί ζηάζκεπζεο θαη 

δηαβάζεηο πεδψλ. Δπηπιένλ, ηέηνηα κέηξα κπνξνχλ λα ζπκπιεξσζνχλ κε 

λνκνζεηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ. 

 
 
 

ΕΧΝΔ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΟΓΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ [7] 

Σα κέηξα πεξηνξηζκνχ ηεο θπθινθνξίαο πεξηιακβάλνπλ ελέξγεηεο φπσο ζηνηρεία 

ζρεδηαζκνχ δξφκσλ ή ρξήζε ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ πνπ κπνξνχλ είηε λα 

παξέρνπλ είηε λα αξλνχληαη ηελ πξφζβαζε ζε κηα πεξηνρή ή λα ειέγρνπλ θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπθινθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα βειηηζηνπνηεζεί ε 

αζθάιεηα. 
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2  ΜΔΣΡΑ  ΑΦΑΛΔΗΑ  &  ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

 
ΔΠΗΒΟΛΖ ΑΦΑΛΔΗΑ [8] 

Ζ επηβνιή αζθαιείαο πεξηιακβάλεη ρξήζε ηερλνινγίαο, φπσο θάκεξεο 

παξαθνινχζεζεο ή θπζηθή παξαθνινχζεζε εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ζηα νρήκαηα θαη ζηνπο ζηαζκνχο. 

 
 
 

 

 
  ΑΚΖΖ A2  

 
Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Πξνηείλνληαο κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
αδπλακηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηελ 
άζθεζε A1 

ηνλ πίλαθα ηεο Άζθεζεο A1, κηα Σξίηε ζηήιε έρεη πξνζηεζεί ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα κέηξα αζθάιεηαο 

θαη πξνζηαζίαο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ εληνπηζκέλσλ αδπλακηψλ. 

 

Παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηελ 
αδπλακία πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αλαθεξόκελα κέζα 
κεηαθνξάο ζηελ πόιε ζαο θαη ηα κέηξα αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο πνπ κπνξνύλ λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο 
αδπλακίεο. 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ  

 

ΜΔΟ ΑΓΤΝΑΜΗΑ ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΗΑ & ΠΡΟΣΑΗΑ  
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Αμία γηα ηηο Μ–Μ πόιεηο 
(Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη) 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη: 

• Μεξηθά απφ ηα νθέιε ηα νπνία ηα κέηξα ΑΠ (SS) πξνζθέξνπλ 

ζηελ πφιε, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ηα νθέιε ζπλδένληαη κε 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο πφιεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ην 

εξγαιείν Αμηνιφγεζεο ηνπ Κνηλσληθνχ Αληίθηππνπ. 

• Σελ επξχηεξε πξνζηηζέκελε αμία ησλ κέηξσλ ΑΠ (SS) ζε κηα 

πφιε ιακβάλνληαο επίζεο ππφςε ηε ζπλάθεηά ηνπο κε ηηο 

ηνπηθέο, εζληθέο θαη ηεο Δ.Δ. ζηξαηεγηθέο. 

• Οη βαζηθνί σθεινύκελνη θαη νη ελδηαθεξόκελνη θνξείο ησλ 

κέηξσλ ΑΠ (SS) θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ΟΣΑ ζα κπνξνχζαλ λα 

ηνπο πείζνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή κέηξσλ. 
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Οθέιε από ηα κέηξα ΑΠ (SS)[1], [2], [3] 

 

Άκεζα ζεηηθά απνηειέζκαηα 

• Βειηίσζε ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο (ηφζν ηα πξαγκαηηθά φζν 
θαη ηα αληηιεπηά). 

• Ζ ΑΠ (SS) πξνάγεη ηνλ ηξφπν δσήο κε αλεμαξηεζία απφ ην απηνθίλεην, φπσο 

ε πνδειαζία, ε πεδνπνξία θαη ε δεκφζηα ζπγθνηλσλία θαη βειηηψλεη ηελ πγεία 

θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. 

• Υακειφηεξα νηθνλνκηθά θφζηε ιφγσ  ησλ ιηγφηεξσλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 

βίαησλ πξάμεσλ (π.ρ. πξάμεηο βαλδαιηζκνχ). 

• Απμεκέλε ρξήζε ησλ κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.. 

Απηά ηα νθέιε κπνξνχλ λα κεηαθξαζηνχλ πεξεηαίξσ ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε γηα 

ηελ πφιε εληζρχνληαο παξάιιεια ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο πηπρέο ηνπ 

αζηηθνχ ρψξνπ ιφγσ: 

• Θεηηθψλ καθξνπξφζεζκσλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξνχλ ηειηθά λα ζπκβάινπλ 

ζηε κείσζε ησλ επηβαιφκελσλ κέηξσλ θαη ζπλεπψο ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

• Βειηησκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ ιφγσ ηεο βειηίσζεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο δεκφζησλ κεηαθνξψλ θαζψο θαη 

κέζσ ηεο πξνψζεζεο ειαθξηψλ κέζσλ ηαμηδηνχ. 

• Οηθνλνκηθψλ σθειεηψλ ιφγσ βειηησκέλσλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

πηπρψλ ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ. 
 

Μέηξα ζπζρέηηζεο ηεο αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο ΑΠ(SS) κε βαζηθέο 
πξνθιήζεηο ζηηο κεηαθνξέο [4] 

Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία είλαη απφ ηηο θχξηεο πξνθιήζεηο πνπ ζηνρεχεη λα 

αληηκεησπίζεη ην ΒΑΚ. Με βάζε ηηο νδεγίεο ΒΑΚ, νξηζκέλα κέηξα αζθάιεηαο θαη 

πξνζηαζίαο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε επξχηεξνπο ζηφρνπο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο, γηα παξάδεηγκα: 

• Νέεο κνξθέο ππεξεζηώλ ζηηο δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο  απμάλνπλ ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία επηιχνληαο παξάιιεια πξνβιήκαηα ζπκθφξεζεο, 

επηηπγράλνληαο πςειή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη εληζρχνληαο ηνλ 

ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. 

• Μέηξα πξόζβαζεο γηα ειηθησκέλνπο θαη επηβάηεο κε εηδηθέο αλάγθεο  

κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο  

πξνσζψληαο παξάιιεια ηνλ ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε 

δεκφζηα πγεία. 

• Σα κέηξα ζρεηηθά κε ην πεξπάηεκα θαη ηελ πνδειαζία κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, θαζψο ζρεηίδνληαη κε 

βειηηψζεηο ζηε δεκφζηα πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία, ην ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ παγθφζκηα θιηκαηηθή αιιαγή. 
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     ρέδην αζθάιεηαο αζηηθήο θπθινθνξίαο 

Βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη επίδεημε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ελφο 

ζπλδπαζκνχ παξεκβάζεσλ ζηηο ππνδνκέο θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 
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Μέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζην 
πιαίζην ηνπ ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ 
ηεο πόιεο: Ζ πεξίπησζε ηεο Μπνιφληα [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλδεηθηηθέο      

επηπηψζεηο ΑΠ  

ιφγσ  ηνπ ρεδίνπ 

Αζθάιεηαο ηεο 

πφιεο  

 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΜΔΣΡΧΝ ΑΠ (SS): 

Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΖ ΜΠΟΛΟΝΗΑ [5] 

• -46% αηπρήκαηα ζε δηαζηαπξψζεηο κε λεζίδα, 

• -34% αηπρήκαηα ζε δηαζηαπξψζεηο κε θαλάξηα, 

• -22% ζε ηξνραία αηπρήκαηα.  

 
 

ΠΡΟΘΕΣΑ ΟΥΕΛΗ 

+26% βειηησκέλε ξνή θπθινθνξίαο πνπ νδεγεί πεξαηηέξσ ζε νηθνλνκηθά, πγείαο, 

πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά νθέιε θαη πνπ εθπιεξψλεη ηνπο ηξαηεγηθνχο 

ηφρνπο ηεο Πφιεο. 
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Ζ ελζσκάησζε ηνπ ζρεδίνπ νδηθήο αζθάιεηαο 
κε κηα εθηεηακέλε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ 
ειέγρνπ ITS 

Ζ πφιε ηεο Μπνιφληα έζεζε ηελ 

έλαξμε κνληέισλ ζπκκεηνρήο ηνπ 

θνηλνχ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη 

έλα ζχλνιν παξεκβάζεσλ ζηηο 

ππνδνκέο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

καθξνπξφζεζκνπ θηιφδνμνπ 

ζηφρνπ ηεο. 

Σν ρέδην Αζηηθήο Αζθάιεηαο ηεο Μπνιφληα 
έρεη σο ζηφρν λα κεηψζεη θαηά ην ήκηζπ ηνλ 
αξηζκφ ησλ ζαλαηεθφξσλ αηπρεκάησλ θαη 
αηπρεκάησλ κε ζνβαξνχο ηξαπκαηηζκνχο. 



 

 

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

ησλ αλζξψπσλ θαη εηδηθφηεξα ηα ππθλά αζηηθά θέληξα. 
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Δξγαιείν Αμηνιόγεζεο Κνηλσληθώλ 
Δπηπηώζεσλ [6], [7] 

 

 

 
 

 

 
„Ζ Αμηνιόγεζε ησλ θνηλσληθώλ επηπηώζεσλ 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. 

 

Γηαζηάζεηο Αμηνιόγεζεο Δπηπηώζεσλ [8], [9] 
 

• Οη Πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο νξίδνληαη σο «νπνηεζδήπνηε πεξηβαιινληηθέο 

αιιαγέο, είηε είλαη δπζκελείο είηε επσθειείο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ εμ νινθιήξνπ ή ελ 

κέξεη  απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο ζέζεηο ελφο νξγαληζκνχ”. 

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

δξαζηεξηφηεηαο ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή” (Weisbrod & Weisbrod, 1997).  

• Οη Κνηλσληθέο επηπηώζεηο έρνπλ νξηζηεί σο ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο 

θνηλφηεηαο (Canter et al.1985) 

•  
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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. 

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. 

   

Αληίθηππνο γηα ηελ αμηνπηζηία 

ζηηο κεηαθηλήζεηο θαη άιινη 

ρξήζηεο  

     

σκαηηθή δξαζηεξηφηεηα      

Πνηφηεηα ηαμηδηνχ      

Αηπρήκαηα      

Αζθάιεηα      

Πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο      

Οηθνλνκηθή πξνζηηφηεηα      

Απνθνπή      

Δπηινγέο θαη ηηκέο ρσξίο 

ρξήζε 
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Γηαζηάζεηο Αμηνιφγεζεο Δπηπηψζεσλ [8], [9] 

 

 
Δπηπιένλ, ζε κεζνδνινγίεο φπσο ην WebTAG ε 4

ε
 δηάζηαζε ελζσκαηψλεηαη 

μερσξηζηά θαη πεξηιακβάλεη ηηο Δπηπηψζεηο ζηελ Τγεία. 

Σν WebTAG είλαη έλα δηαδηθηπαθφ εξγαιείν θαζνδήγεζεο κε πνιιαπινχο ηξφπνπο, 

ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

έξγσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ ζηηο κεηαθνξέο. 

 
 

Δπηζθόπεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε σο πξνο 
ηνλ ηύπν, ηελ πεγή θαη ην επίπεδν ησλ 
αλζξώπηλσλ αλαγθώλ βάζεη ηνπ έξγνπ 
SUITS WP7 [10] 
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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 κεηαθνξηθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ, ππεξεζηψλ 

θαη δξαζηεξηνηήησλ 
(πξνζβαζηκφηεηα) 

(ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο 
δηάζηαζεο θφζηνπο θαη 

ρξφλνπ) 

Δγθαηαζηάζεηο κεηαθνξψλ Γηαζεζηκφηεηα θαη θπζηθή πξφζβαζε 

 

Δπίπεδν παξερφκελεο ππεξεζίαο 

Δπηινγή κεηαθνξάο/αμία επηινγήο 

Πνιηηηζηηθή δηαθνξεηηθφηεηα 

Υξήζε 
γεο/παξάδνζε/επθαηξία 

Πξφζβαζε ζε ρσξηθά θαηαλεκεκέλεο 
ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο 

ΜΔ ΒΑΖ 
ΣΟΝ 

ΥΡΖΣΖ 

Κπθινθνξία 
(θίλεζε νρεκάησλ) 

Αζθάιεηα 

Αηπρήκαηα 

Απνηξνπή ζπκπεξηθνξάο 

Αληηιήςεηο γηα ηελ αζθάιεηα 

Πεξηβάιινλ 

Γεκφζηα αζθάιεηα (επηθίλδπλν θνξηίν) 

Δπίπεδα ζνξχβνπ, ελφριεζε 

Πνηφηεηα εδάθνπο, αέξα θαη λεξνχ 

Σαμίδηα 
(θπθινθνξία αλζξψπσλ) 

 

Δζσηεξηθή αμία, πνηφηεηα ηαμηδηνχ 

Φπζηθή θαηάζηαζε (ελεξγφ ηαμίδη) 

Αζθάιεηα 
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Αμηνιόγεζε Κνηλσληθήο Δπίπησζεο 
παξαδείγκαηα webTAG [10], [11] 

 
H ΚΑΛΑΜΑΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΤ 
ΠΔΕΟΤ – ΔΞΤΠΝΔ ΓΗΑΒΑΔΗ ΠΔΕΧΝ 

 

ΔΠΗΠΣΧΔΗ 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΒΑΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΟΟΣΗΚΖ / ΠΟΗΟΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ Οηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 

Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πεδψλ 

Απμεκέλν επίπεδν ηθαλνπνίεζεο γηα ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 
βειηησκέλνο δηαρσξηζκφο κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο έμππλσλ δηαβάζεσλ πεδψλ 

ΤΓΔΗΑ Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ αηπρεκάησλ, ησλ ηξαπκαηηζκψλ 

 

TO COVENTRY ΚΑΗ TA ΜΔΣΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΔΛΣΗΧΖ ΣΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΣΧΝ ΓΗΑΒΑΔΧΝ – ΓΔΗΚΣΔ ΠΛΖΗΟΝ ΣΧΝ ΠΔΕΧΝ 
  

ΔΠΗΠΣΧΔΗ 
ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ΒΑΗΚΧΝ ΔΠΗΠΣΧΔΧΝ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

ΠΟΟΣΗΚΖ / ΠΟΗΟΣΗΚΖ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ Μεησκέλα πεξηζηαηηθά θαη αηπρήκαηα – θαη επαθφινπζα θφζηε 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ 
Βειηίσζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο θαη παξνρή αζθαινχο πεξηβάιινληνο γηα φιεο ηηο 

νκάδεο ρξεζηψλ θαη ηνπο θαηνίθνπο 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ 
Μείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε ηε βειηίσζε ηεο ξνήο ηεο 

θπθινθνξίαο κέζσ ηεο κείσζεο ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο ζε θαίξηα ζεκεία 
δηέιεπζεο 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

 

Πξνζηηζέκελε αμία: Γεληθό Πιαίζην 
 

• Με ηα κέηξα ΑΠ (SS), πξνθχπηεη ε επθαηξία γηα πξνψζεζε άιισλ 

ζηξαηεγηθψλ / κέηξσλ γηα ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα -– Μέηξα κε πνιιαπιέο 

ζεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο ηα κέηξα ΑΠ (SS), πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα, 

ηδηαίηεξα γηα ηηο Μ-Μ πφιεηο δεδνκέλνπ ησλ πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ ηνπο 

(έιιεηςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ πνπ λα εξγάδεηαη κε ηηο ΣΑ, πεξηνξηζκέλε 

δηαζέζηκε ρξεκαηνδφηεζε). 

• Γηα λα επηηεπρζνχλ απηά ηα νθέιε, ελψ απνθεχγνληαη ηα αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη ηηο αληηδξάζεηο, απαηηείηαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, δεκφζηα 

ζπδήηεζε θαη ζπλεξγαζία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

• Ζ παγθφζκηα πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη επίζεο ζην ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ 

ζπζηεκάησλ κε άιια κέηξα θηλεηηθφηεηαο / κεηαθνξψλ. 

 
 
 

Πξνζηηζέκελε αμία: (α) ζπκκόξθσζε 
κε ζηξαηεγηθέο/θαλνληζκνύο [12] 

 

Ζ αμία πξνζηίζεηαη επίζεο απφ ην γεγνλφο φηη ηα κέηξα ΑΠ (SS) ζρεηίδνληαη κε 

ηνπηθέο, εζληθέο θαη επξσπατθέο ζηξαηεγηθέο. 

• ε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν, απηά ηα κέηξα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε 

ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηνπο γηα ηελ θνηλσλία, ηελ πγεία θαη ηελ νηθνλνκία 

(π.ρ. Μηα αηδέληα γηα κηα θνηλσληθά δίθαηε κεηάβαζε πξνο κηα θαζαξή, 

αληαγσληζηηθή θαη ζπλδεδεκέλε θηλεηηθφηεηα γηα φινπο, ηξαηεγηθφ ζρέδην 

δξάζεο ηεο ΔΔ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, Γήισζε ηεο Βαιέηαο γηα ην ηξαηεγηθφ 

ζρέδην γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 2016- 2020 Move March 2016 θ.ιπ.). 

• ε ηνπηθφ επίπεδν, Ζ ΑΠ (SS) ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιεη ζε ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ αζηηθψλ θαη πεξηαζηηθψλ 

πεξηνρψλ, εληζρχνληαο παξάιιεια άιιεο πηπρέο ησλ κεηαθνξψλ θαη ηεο 

θνηλσλίαο ζην ζχλνιφ ηεο, ελψ απνηεινχλ κέξνο ηνπ ΒΑΚ (ρέδην Βηψζηκεο 

Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο).. 

Η επζπγξάκκηζε ηεο ΑΠ κε απηέο ηηο πνιηηηθέο ωο κέξνο ηνπ ΒΑΚ ζα κπνξνύζε 

λα θάλεη ηηο Μ-M πόιεηο επηιέμηκεο λα ιάβνπλ επηπιένλ ρξεκαηνδνηηθή ζηήξημε 

από επξωπαϊθά θνηλνηηθά θνλδύιηα. 
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Καηάινγνο κε πνιηηηθέο/ζηξαηεγηθέο/ 
θαλνληζκνύο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ζρεηηθέο κε κέηξα ΑΠ (SS) 
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ΑΝΣΗΣΟΗΥΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΘΔΜΑ 
ΣΤΠΟ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔ
ΝΟΤ 

ΥΔΣΗΚΑ 
ΜΔ ΣΟ 

SUITS (1-5) 

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
1. 

COM 2017 283 An agenda 
for a socially fair transition 
towards clean, competitive 
and connected mobility for 

all [13] 

•   Αζηηθέο εκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

•   Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
•   Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο 

•   Σξφπνο δσήο αλεμάξηεηνο 
ηνπ απηνθηλήηνπ 

•   Γηαρείξηζε δεδνκέλσλ 
(απφδεημε & επηρείξεκα) 
•   Νέεο θαη αλαδπφκελεο 

ηερλνινγίεο 

Αλαθνίλσζε 
ηεο 

Δπξσπατθήο 
Δπηηξνπήο 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

 

 
2. 

Strategic plan 2016-2020 
DG-Move March 2016 [14] 

•   Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
•   Νέα θαη αλαδπφκελα 
ζρήκαηα κεηαθνξψλ 

•   Γηαρείξηζε θηλεηηθφηεηαο 
•   Σξφπνο δσήο αλεμάξηεηνο 

ηνπ απηνθηλήηνπ 
•   Νέεο θαη αλαδπφκελεο 

ηερλνινγίεο 

ηξαηεγηθφ 
ρέδην 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

 
3. 

COM(2018) 293 final, EU 
Strategic Action Plan on 
Road Safety : Europe on 
the move and the Annex 

1. Strategic Action Plan on 
Road Safety [15] 

•   Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
•   Νέεο θαη αλαδπφκελεο 

ηερλνινγίεο 

ηξαηεγηθφ 
ρέδην 

3 

Σν πεξηερφκελν δελ έρεη 
ζρέζε απνθιεηζηηθά κε 

κηθξνχ θαη κεζαίνπ 
κεγέζνπο πφιεηο αιιά 

κπνξεί λα πηνζεηεζεί απφ 
νπνηαδήπνηε πφιε 

αλεμαξηήησο κεγέζνπο 

 

 
4. 

Policy orientations on road 
safety 2011-2020 [16] 

Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
χζηαζε 
πνιηηηθήο 

3 

Απηφ ην έγγξαθν έλαο είλαη 
πνιηηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο 

γηα λα θαζνδεγήζεη ηηο 
εζληθέο θαη ηνπηθέο 

θπβεξλήζεηο λα ζρεδηάζνπλ 
ζηξαηεγηθά θαη λα 

αλαπηχμνπλ δξάζεηο νδηθήο 
αζθάιεηαο 

 

 
5. 

Valletta Declaration on 
Road Safety 29 March 2017 

Valletta [17] 

•   Σξφπνο δσήο αλεμάξηεηνο 
ηνπ απηνθηλήηνπ 

•   Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

Τπνπξγηθή 
δήισζε γηα 
ηελ νδηθή 
αζθάιεηα 

2 

 

 
Ζ δήισζε ηεο Βαιέηα 

ππνγξάθεθε απφ ππνπξγνχο 
ησλ Κξαηψλ-Μειψλ θαη 

δεζκεχεη ηα έζλε ζε δξάζεηο 
νδηθήο αζθάιεηαο 

 



 

 

Ζ κεγηζηνπνίεζε ζπλεξγεηψλ ζα 

πξέπεη λα είλαη κία απφ ηηο πξνηε-

ξαηφηεηεο ησλ Μ-Μ πφιεσλ εμαηηίαο 

ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ 

(έιιεηςε ηερληθνχ πξνζσπηθνχ 

ζπλεξγαδφκελνπ κε ΣΑ, πεξηνξηζκέλνη 

νηθνλνκηθνί πφξνη θ.ιπ.) 

 

 

 

 

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

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

 Απαηηείηαη επηθνηλσλία, ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο κεηαμχ πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ελδηαθεξνκέλσλ/θνξέσλ ζε πνιιέο πηπρέο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο ησλ ΑΠ (SS). 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο είλαη νπζηψδεηο γηα ηελ επίηεπμε ζπκθσλίαο θαη επξείαο 

ππνζηήξημεο αιιά δίλνπλ επίζεο ζηηο ΣΑ ηελ επθαηξία λα: 

• δεκηνπξγήζνπλ κία βαζύηεξε αιιειεπίδξαζε κε απηέο θαη λα δηεπθνιύλνπλ 

ηελ αλάπηπμε κειινληηθώλ ζρεδίσλ δξάζεο, 

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

• δηαζθαιίζνπλ ζπλερή ζπλεξγαζία. 
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3  ΑΞΗΑ  ΓΗΑ  ΣΗ  Μ-Μ  ΠΟΛΔΗ (Πξνθιήζεηο, Οθέιε θαη Ωθεινχκελνη)  

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

• ηνρεπκέλεο ζπλεληεχμεηο ζε εθπξνζψπνπο ησλ νκάδσλ ελδηαθεξνκέλσλ,  

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξψζεηε ζρεηηθά κε: 

- ηα ζρέδηα θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ, 

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

- ηελ αμία ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζην έξγν. 

• Σε δηεμαγσγή έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα ζε νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, 

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

εθθξάζνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ελδέρεηαη λα εκπνδίζνπλ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. 

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

νη ελδηαθεξφκελνη ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο. 

• πρλέο επηζεσξήζεηο ζηα πην πνιπζχρλαζηα ζεκεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ φπνπ 

ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ πξνβιήκαηα. 

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

πνιίηεο κέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, ηδηνθηήηεο θαηαζηεκάησλ κέζσ ζχληνκσλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη θνξείο εθκεηάιιεπζεο δεκφζησλ κεηαθνξψλ κέζσ 

ζχληνκσλ ζπλεληεχμεσλ). 

 

Πξνζδηνξηζκόο θνξέσλ θαη 
ελδηαθεξόκελσλ κεξώλ 

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

ελζσκάησζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ κηαο πφιεο 

ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα είλαη ν πξνζδηνξηζκόο 

ηνπο κε ηε δεκηνπξγία ελόο εθηελνύο θαηαιόγνπ απηώλ, εζηηαζκέλσλ ζε 

κέηξα ΑΠ (SS). Απηφ ζπκβάιιεη ζηελ απφδεημε φηη νη αζηηθέο κεηαθνξέο 

κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κε ηε ζπκκεηνρή ελφο επξένο θάζκαηνο 

ελδηαθεξνκέλσλ. Δπηπιένλ, απηφ νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηφζν ηηο ηνπηθέο αξρέο φζν θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζρεδηαζηέο θηλεηηθφηεηαο, παξάγνληεο πνπ επί ηνπ 

παξφληνο απαηηνχλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. 

 
• Πξνζδηνξηζκφο  θνξέσλ θαη ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ γηα ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ ΑΠ (SS):  ηνπηθέο αξρέο, θνξείο Δθκεηάιιεπζεο Ηδησηηθώλ θαη 

Γεκόζησλ κεηαθνξώλ, Γηαθηλνύκελνη, Δπάισηνη ρξήζηεο κεηαθνξώλ, 

θάηνηθνη, κνλάδεο εθαξκνγήο, κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο,  ρνιεία θαη 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα,  ηνπηθνί πνιηηηθνί, νξγαλώζεηο νκάδσλ κε 

εηδηθέο αλάγθεο, θ.ιπ. 
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Πξνζδηνξηζκόο ησλ θνξέσλ θαη ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ γηα κέηξα ΑΠ (SS) 
πνπ βαζίδνληαη ζε δηνηθεηηθό επίπεδν [7] 

 

ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 
ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

ΓΗΔΘΝΔ ΔΘΝΗΚΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟ ΣΟΠΗΚΟ 

Γηακνξθσηέο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ X    

Οξγαληζκνί νκπξέια ηεο ΔΔ X    

Δπηθεθαιήο Οξγαληζκόο  X   

Αξρέο Τπνδνκώλ X X X X 

Αξρέο / νξγαληζκνί πνπ εκπιέθνληαη κε 
ηελ εθπαίδεπζε 

X X X X 

Αξρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ εθαξκνγή X X X X 

Αξρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηε Φξνληίδα κεηά 
ηε ύγθξνπζε 

   X 

Σνπηθέο αξρέο (πόιεηο, θνηλόηεηεο)    X 

Δγθξηηηθέο Αξρέο Πξνηύπσλ Ορεκάησλ X X   

Καηαζθεπαζηέο νρεκάησλ X X   

Δκπεηξνγλώκνλεο νδηθήο αζθάιεηαο X X X  

Έξεπλα / Παλεπηζηήκηα   X X 

Γηακνξθσηέο πνιηηηθήο / Τπεύζπλνη ιήςεο 
απνθάζεσλ 

X X   

Οκάδεο ελδηαθέξνληνο  X X  

Δπαγγεικαηηθέο Δλώζεηο / Δπηκειεηήξην X X   

Όκηινη Απηνθηλνύκελσλ νρεκάησλ & 
Οξγαλώζεηο Κηλεηηθόηεηαο 

  X X 

Πνιίηεο / επξύ θνηλό    X 

Δπηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 
κέηξσλ ΑΠ (SS) ζηηο Μ-M πόιεηο 
«Δελ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο ιόγσ απξνζπκίαο ή 

ιόγσ έιιεηςεο γλώζεσλ γηα απνηειεζκαηηθή ρξήζε.» 

• Ο ςεθηαθφο αλαιθαβεηηζκφο ή ε απξνζπκία ησλ αλζξψπσλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο 

λέεο ηερλνινγίεο δελ πξέπεη λα απνηεινχλ παξάγνληα απνθιεηζκνχ απφ θακία 

ππεξεζία. Οη παξαδνζηαθέο θαη νη λέεο πξνεγκέλεο κέζνδνη πξέπεη λα είλαη θαη νη δχν 

δηαζέζηκεο θαη λα πξνζθέξνπλ ζηνπο αλζξψπνπο κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν. 

«Δελ κπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ππνδνκέο γηα πεδνύο θαη γηα πνδειαζία ιόγσ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ή ρξεζηκνπνηώ κεραλνθίλεηα κέζα θαη ε λέα ππνδνκή ζα 

δηαθόςεη ην ηαμίδη κνπ.» 

• Ζ λέα ππνδνκή γηα πεδνχο θαη γηα πνδειαζία πξέπεη λα θαη ζα ζρεδηαζηεί θαη 

εθαξκνζηεί ζχκθσλα κε ηηο Αξρέο Καζνιηθνχ ρεδηαζκνχ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

επηηξεπφκελε ρξήζε γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη ηελ ειάρηζηε ζχγθξνπζε κε ηπρφλ 

πξφζζεηα δίθηπα θπθινθνξίαο.        
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Δπηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ΑΠ (SS) ζηηο Μ-M πφιεηο 

 

«Οη νδηθέο δώλεο αζθαινύο ηαρύηεηαο ζα καο επηβξαδύλνπλ θαη ζα καο 

πεξηνξίζνπλ από ηελ έγθαηξε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο θαη ηνπνζεζίεο.» 

• Οη νδηθέο δψλεο αζθαινχο ηαρχηεηαο ζα πξνζθέξνπλ πνιιαπιά νθέιε γηα 

ηελ αζθάιεηα, καδί κε νθέιε πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, ηα 

νπνία ζα επηθαιχπηνπλ θαηά πνιχ ηπρφλ πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζηελ θπθινθνξία 

ζρεηηθά κε απηέο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ. 

«Δελ εκπηζηεύνκαη ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο αλζξώπνπο πνπ ρεηξίδνληαη 
δεδνκέλα αζθαιείαο.» 

• Απηέο νη εηαηξείεο ππνρξενχληαη απφ ην λφκν, κέζσ ζπκβάζεσλ, λα 

αθνινπζνχλ πξνθαζνξηζκέλεο δηαδηθαζίεο θαη λα ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν γηα λα εμαζθαιίζνπλ πςειφ επίπεδν αζθάιεηαο γηα ην 

θνηλφ εληφο θαη γχξσ απφ ηηο ππνδνκέο ησλ δεκφζησλ κεηαθνξψλ. Όπνηα 

δεδνκέλα ιακβάλνληαη κέζσ θακεξψλ παξαθνινχζεζεο (CCTV), ή άιισλ 

ζπζηεκάησλ, ππφθεηληαη ζηε λνκνζεζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα (GDPR) 

θαη νη εηαηξείεο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε απηήλ. 

Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηελ 
εθαξκνγή κέηξσλ ΑΠ ζε Μ-Μ πόιεηο 

1) «Οη θεληξηθέο θπβεξλήζεηο δελ ζα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηηο Μ-M πφιεηο 
έλαληη ησλ θεληξηθψλ αζηηθψλ πεξηνρψλ.» 

& 
2) «Οη Μ-Μ πφιεηο δελ πξνζειθχνπλ ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο αμίαο ηνπο.» 
& 

3) «Οη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο δελ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ εδψ ιφγσ ηεο 

αλεπαξθνχο εκπεηξίαο θαη ησλ γλψζεσλ ησλ Μ-Μ πφιεσλ ζην λα ζρεδηάδνπλ  

θαη λα εθαξκφδνπλ ηέηνηα πξνεγκέλα κέηξα.» 

 Σε κηθξόηεξεο πόιεηο πνπ δελ κπνξνύλ λα εμππεξεηεζνύλ από 

επαγγεικαηίεο παξόρνπο, πξέπεη λα ζπζηαζεί έλαο εζεινληηθόο 

νξγαληζκόο πνπ ζα ηηο εμππεξεηήζεη. 

• Δμαξηάηαη απφ κεκνλσκέλα άηνκα ή απφ νκάδα αηφκσλ κε θνηλέο απφςεηο λα 

αλαιάβνπλ απηφ ην έξγν. 

• Ζ επηηπρία ηεο αλάιεςεο ηέηνησλ εζεινληηθψλ ππνρξεψζεσλ εμαξηάηαη απφ 

ηελ επηλνεηηθφηεηα θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ πνπ 

ελεξγνχλ. (π.ρ. Ζ πεξίπησζε ηνπ Coventry θαη ε Κνηλφηεηα SpeedWatch). 

• Δπηπιένλ, ιφγσ ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ απφ ηέηνηεο ηερλνινγίεο, νη 

ΟΣΑ κπνξνχλ λα ζπδεηήζνπλ κε ηηο θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο θπβεξλήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπλ πφξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απμεκέλα επίπεδα 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ αηπρεκάησλ θαη 

επίζεο απνηξέπνληαο βαλδαιηζκνχο ή επηζεηηθέο πξάμεηο. π.ρ. 

- Υακειφηεξα θφζηε γηα βαλδαιηζκνχο (Οηθνλνκηθά νθέιε). 

- Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ηαμηδηψλ θαη ειθπζηηθφηεηα ησλ δεκφζησλ 
κεηαθνξψλ (Οθέιε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία). 
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Πξνθιήζεηο θαη απαληήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ΑΠ ζε Μ-Μ πφιεηο 

4) «Οη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο δελ ζα είλαη απνηειεζκαηηθέο.» 

 Μηα επηηπρεκέλε εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο είλαη κηα πνιχπιεπξε 
πξνζπάζεηα - κηα νκάδα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο 
γηα λα απμήζεη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα δηαθνξεηηθά είδε θνηλνχ. 

Καζνξίζηε ζηφρνπο Πξνζδηνξίζηε ην θνηλφ-ζηφρν Έξεπλα 

Πξνζδηνξίζηε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο Δθηειέζηε 

 Οη εθζηξαηείεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο έρνπλ καθξνπξφζεζκν αληίθηππν 
πνπ ηειηθά ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ κέηξσλ εθαξκνγήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, 
απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Ζ εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο θαη ε αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ηηο ΓΜ είλαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία. 

 
5) «Ζ αζθάιεηα ζηηο Γεκόζηεο Μεηαθνξέο δελ ζα εμαιείςεη ηηο ηξέρνπζεο 

απεηιέο.» 

Καζψο ε εμάιεηςε ησλ ηξερνπζψλ απεηιψλ ελδέρεηαη λα κελ είλαη δπλαηή ζην 
εγγχο κέιινλ, κπνξνχλ λα γίλνπλ βήκαηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

Μέζσ ηεο επηβνιήο ηεο πξνζηαζίαο, ηα επίπεδα αζθάιεηαο ζα βειηησζνχλ. 

Σα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ζπάληα έρνπλ ηελ αληίξξεζε ηνπ θνηλνχ 
θαη νη αληηδξάζεηο πεξηνξίδνληαη ζε πεξηπηψζεηο πεξηνξηζκνχ ηεο ηδησηηθφηεηαο  
ή ηεο πξνζβαζηκφηεηαο. 

 
6) «Οη πεξηνρέο πεξηνξηζκνύ ηεο ηαρύηεηαο θαη ηεο πξόζβαζεο κπνξεί λα 

είλαη πξνβιεκαηηθέο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη κπνξεί λα κεηώζνπλ ην 
επίπεδν ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ.» 

 Απαηηείηαη ζηξαηεγηθή ηνπνζεζία θαη νξηζκόο ηωλ πεξηνρώλ. 

• Οη απαγνξεπκέλεο πεξηνρέο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζε πεξηνρέο πςειήο 
θαηνίθεζεο νη νπνίεο πξνζθέξνπλ εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά (δει. Γεκφζηεο 
ζπγθνηλσλίεο, δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θ.ιπ.). 

• Πξέπεη λα ζπλδπαζηεί θαηάιιεια κε εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 
ελέξγεηεο πξνψζεζεο. 

• Ο έιεγρνο ηαρχηεηαο κέζσ ηεο θπθινθνξίαο εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ ζα 
πξνζθέξεη πνιιά πεξηζζφηεξα νθέιε παξά ηαιαηπσξίεο ηαμηδηνχ καδί κε ηελ 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

 
7) «Ζ ππνδνκή γηα πεδνύο θαη γηα πνδειαζία δελ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

επαξθώο θαη δελ δηθαηνινγεί ηνπο πόξνπο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
επέλδπζε ζε ηέηνηα έξγα.» 

Ο ρξόλνο κεηαθίλεζεο θαη ν θαθόο θαηξόο είλαη ηα πην ζεκαληηθά εκπόδηα γηα ην 
πεξπάηεκα θαη ηελ πνδειαζία 

Σα Δλεξγά Κίλεηξα γηα ηηο Μεηαθηλήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη εμαηνκηθεπκέλα θαη 

πξνζαξκνζκέλα ζηα άηνκα θαη ζηα ηαμίδηα γηα ηα νπνία απηά ηα κέζα 
κεηαθνξάο είλαη κηα θαιή ελαιιαθηηθή απφ ηελ άπνςε απηή. Αλ θαη ηα 
επηζηεκνληθά ζηνηρεία είλαη ιηγνζηά, ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε πγεία είλαη ν 
κνλαδηθφο θαη πην ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνπο ηαμηδηψηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ 
ελεξγά κέζα. Αξθεηέο δεκνθηιείο εθαξκνγέο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ηελ πγεία 
σο θίλεηξν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πνδειαζίαο. [15] 

 Απμεκέλε ειθπζηηθφηεηα & Πξνψζεζε πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 
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  ΑΚΖΖ B  

 
Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Αλαιχνληαο ηα νθέιε θαη ηηο απφςεηο 
ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ γηα ηα 
κέηξα αζθάιεηαο & πξνζηαζίαο 

Πξψην κέξνο: Υξεζηκνπνηείζηε απηνθφιιεηεο ζεκεηψζεηο γηα λα ζπκπιεξψζεηε ηα δχν θελά Πιαίζηα. Σν 

πξψην πεδίν αλαθέξεηαη ζηα νθέιε ελφο επηιεγκέλνπ ζρεδίνπ ΑΠ. Σν δεχηεξν πεδίν αλαθέξεηαη ζηνπο 

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

Γεχηεξν κέξνο: 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 ηνπ πξψηνπ κέξνπο) ψζηε λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

πεηζηηθά επηρεηξήκαηα πξνο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο πνπ είλαη ζεκεησκέλνη ζηελ αξηζηεξή γσλία. 

 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ην παξαθάησ πιαίζην κε 

ηα νθέιε πνπ πηζηεύεηε όηη κπνξνύλ λα θέξνπλ ζηελ 

πόιε ζαο ηα ΑΠ κέηξα πνπ έρεηε επηιέμεη. 

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 
 

ΣΗΣΛΟ ΜΔΣΡΟΤ 

 

   ΟΦΔΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ Α: 
 

Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ηνπο θνξείο/ελδηαθεξόκελνπο/ θνηλσληθέο 

νκάδεο πνπ πηζηεύεηε όηη ζα επεξεαζηνύλ αξλεηηθά ή ζεηηθά  από ηα ΑΠ κέηξα πνπ επηιέμαηε. 

 
ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ: 
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Παξαθαινύκε λα ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα -Σ, ζύκθσλα κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ 
κπνξεί λα αλαπηπρζνύλ από ηνπο θνξείο ππέξ/θαηά ηεο εθαξκνγήο ησλ κέηξσλ ΑΠ ηα νπνία 

παξέρνληαη ζηελ νκάδα ζαο 
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Δπηηπρεκέλεο Μειέηεο 
Πεξηπηώζεσλ ησλ πόιεσλ 
SUITS θαη άιισλ 
Δπξσπατθώλ πόιεσλ 

 

Απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεη: 

• Σέζζεξηο πεξηπηώζεηο κειέηεο – σο βέιηηζηεο πξαθηηθέο – 
ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ κέηξσλ ΑΠ. 

• Μηα εθηεηακέλε αλάιπζε γηα  the barriers and the drivers ηα 

εκπόδηα θαη ηα θίλεηξα πνπ θάζε πφιε έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη (απφ ηελ νπηηθή γσλία ησλ ΟΣΑ). 
 
 

 

 

Μειέηε  Πεξίπη. 1 

 

Μειέηε  Πεξίπη.  2 
 
 

Μειέηε  Πεξίπη.  3 

 

Μειέηε  Πεξίπη.  4 

Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο ηεο Ρψκεο, Τπνδνκή γηα πεδνχο 
θαη γηα πνδειαζία, νδηθέο δψλεο αζθαινχο ηαρχηεηαο. [1] 
(πεξίπησζε κειέηεο πφιεο πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν SUITS). 

Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηηο Εψλεο ηαρχηεηαο νδηθήο 
αζθάιεηαο ηνπ Coventry, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. [2], [3] 
(πεξίπησζε κειέηεο πφιεο πνπ ζπκκεηέρεη ζην έξγν SUITS). 

Δθζηξαηεία ελεκέξσζεο ηεο Γάλδεο, Τπνδνκή γηα πεδνχο θαη γηα 
πνδειαζία, Δθαξκνγή πξνεγκέλσλ ηερλνινγηψλ. [4] 
 

Ζ πνιηηηθή θαηά ηνπ βαλδαιηζκνχ ζην Γθληαλζθ γηα ηελ αζθάιεηα 
θαη ηελ πξνζηαζία ζηηο Γεκφζηεο πγθνηλσλίεο. [5] 

4 



 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ  

Ρψκε, Ηηαιία 

 
 
 

 

Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία ζηηο 
Μεηαθνξέο 

Δθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο, 

Τπνδνκή γηα  Πεδνχο θαη γηα  

Πνδειαζία, Οδηθέο δψλεο 

αζθαινχο ηαρχηεηαο (Ρψκε) 
 
 

 
 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ;  

Οη εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο 
γηα ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο σο 
κέηξν πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε 
θαιή ζπκπεξηθνξά απφ κειινληηθνχο 
ρξήζηεο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. ηφρνο 
ησλ εθζηξαηεηψλ είλαη ε επαηζζε-
ηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νδηθή αζθά-
ιεηα κέζσ πιεξνθνξηψλ θαη καξηπ-
ξηψλ ζρεηηθά κε ηε γλψζε ησλ 
θαλφλσλ θπθινθνξίαο, ηηο ζπλέπεηεο 
θαη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ 
αηπρεκάησλ θαη ηελ επηθίλδπλε 
ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
νδηθή αζθάιεηα.. 

Οη ππνδνκέο γηα πεδνύο θαη γηα 
πνδειαζία εγγπψληαη κεγαιχηεξε 
πξνζβαζηκφηεηα ζηηο αζηηθέο 
πεξηνρέο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο 
ηδησηηθέο κεηαθνξέο θαη ηηο εθπνκπέο. 

Οη ζηξαηεγηθέο γηα νδηθέο δώλεο 
αζθαινύο ηαρύηεηαο εγγπψληαη 
ρακειή ηαρχηεηα ησλ νρεκάησλ θαη 
κεγαιχηεξε αζθάιεηα γηα ηνπο 
επάισηνπο ρξήζηεο. 

 
 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
ΚΑΗ ΣΟΥΟ 

Ζ Ρψκε αληηκεηψπηδε πξνθιήζεηο 
ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηα 
ελεξγά ηαμίδηα θαη ζε κηα πξνζπάζεηα 
λα κεηψζεη ηα αηπρήκαηα θαη ηνπο 
ηξαπκαηηζκνχο θαζψο θαη κε ηελ 
πξνψζεζε πην βηψζηκσλ ηξφπσλ 
κεηαθνξάο, ζπλέηαμαλ έλα ζρέδην κε 
νινθιεξσκέλεο δξάζεηο 
θηλεηηθφηεηαο. 
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ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

A) ΔΚΣΡΑΣΔΗΔ ΔΤΑΗΘΖΣΟ-
ΠΟΗΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ 
ΠΡΟΣΑΗΑ 

Σν «Pilota per la Vita» είλαη κηα 
«εθζηξαηεία επαηζζεηνπνίεζεο» ζρε-
ηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε νδηθήο αζθά-
ιεηαο θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ 
πνπ επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηα 
γπκλάζηα θαη ιχθεηα. Έρνπλ γίλεη 
ζπγθεθξηκέλεο ζπλαληήζεηο ζε 
επηιεγκέλα ζρνιεία θαη ηα νπνία  
παξαθνινχζεζαλ εκπεηξνγλψκνλεο 
ζηνλ ηνκέα ηεο νδηθήο αζθάιεηαο, 
ςπρνιφγνη, ηερληθνί θαη εθπξφζσπνη 
ελψζεσλ ζπκάησλ ηξνραίσλ 
αηπρεκάησλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ 
ζπλαληήζεσλ έγηλαλ ζε ζρνιηθέο 
εγθαηαζηάζεηο, δεδνκέλεο ηεο δηαζε-
ζηκφηεηάο ηνπο θαη φπνπ ήηαλ δπλαηή 
κηα δπλακηθή ζπδήηεζε, κε παξνπζίεο 
πνπ είλαη αμηφπηζηεο γηα ηνπο λένπο 
θαη ην πην ζεκαληηθφ ζε έλα θηιηθφ θαη 
ραιαξφ πεξηβάιινλ, δεδνκέλνπ φηη ην 
αληηθείκελν κηαο ηέηνηαο ζπλάληεζεο 
ήηαλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα πηζαλά 
ιάζε θαη φρη γηα επίπιεμε / κάζεκα. 

 
B) ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑ ΠΔΕΟΤ ΚΑΗ 
ΠΟΓΖΛΑΗΑ 

Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο πνδειάησλ 
επηηξέπεη ηε κείσζε ηεο ξχπαλζεο 
καδί κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 
θαη πεξαηηέξσ κεηψλεη ην θνηλσληθφ 
θφζηε. Δπηπιένλ, βειηηψλεη έλα 
κνληέιν πφιεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη 
απφ πςειή ππθλφηεηα θαη αζθάιεηα, 
ελψ ηαπηφρξνλα παξέρεη κηθξέο 
απνζηάζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ ιφγσ ηνπ κηθξνχ 
κεγέζνπο ηεο. 

• Ζ πξνψζεζε ηεο δηαηξνπηθφηεηαο 
ζπλδπάδνληαο ηελ πνδειαζία θαη 
ηηο ΓΜ (πάξθηλγθ πνδειάησλ ζε 
θφκβνπο αληαιιαγήο, θνηλή ρξήζε 
πνδειάησλ, κεηαθνξά πνδειάησλ 
κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο). 

• Γξαζηεξηφηεηεο φπσο εθπαηδεπηη-
θέο εθζηξαηείεο θαη έγεξζε ηεο 
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πνδεια-
ζία πνπ ζηνρεχνπλ ηδηαίηεξα ζηνπο 
λένπο 

• Αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη θηλήηξσλ 
γηα ηε ζηάζκεπζε πνδειάησλ 
ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο 

• Γεκηνπξγία ηνπηθψλ δηθηχσλ 
πνδειαζίαο 

• πλερήο επηδηφξζσζε θαη 
αλάπηπμε ηνπ θχξηνπ δηθηχνπ 
δηθχθισλ 

 
C) ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΓΗΑ ΟΓΗΚΔ 
ΕΧΝΔ ΑΦΑΛΟΤ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

Σα «Πεξηβαιινληηθά Νεζηά» απνηε-
ινχληαη απφ ηκήκαηα γεο πνπ 
νξηνζεηνχληαη απφ ην πιέγκα ηνπ 
θχξηνπ νδηθνχ δηθηχνπ, ην εκπνξηθφ 
επηκειεηήξην, ηηο ελψζεηο εκπνξεπκα-
ηηθψλ κεηαθνξψλ θαη ηνπο 
εκπνξηθνχο θνξείο πνπ βξίζθνληαη 
ζηελ επηθξάηεηα. 

 
ΚΛΗΜΑΚΧΖ/ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο πφιεο κπνξεί λα 
ζρεδηαζηεί θαη λα εθαξκνζηεί ζε 
άιιεο γεσγξαθηθέο ηνπνζεζίεο πνπ 
αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο 
πξνθιήζεηο θαη δεηήκαηα. 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Υξεηάζηεθε ε ζπλεξγαζία πνιιαπιψλ 
θνξέσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 
εθζηξαηεηψλ επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηη-
θά κε ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 
πξνζηαζία. Σέηνηεο νκάδεο ελδηαθε-
ξνκέλσλ είλαη ε ηνπηθή αζηπλνκία, 
ςπρνιφγνη θαη εθπξφζσπνη ελψζεσλ 
ζπκάησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, 
καζεηέο θ.ιπ.. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηαζηεί κε 
επηηπρία θαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα 
νινθιεξσκέλν δίθηπν πνδειαζίαο 
κήθνπο 85kms, νη ηνπηθέο αξρέο 
εξγάζηεθαλ γηα ηξία ρξφληα. 

Σν θφζηνο εθαξκνγήο γηα φιεο ηηο ελέξγεηεο 

 



 

 

 
 
 
 

πνπ αλαθέξνληαη εδψ είλαη άγλσζην, 
αιιά ηα θεθάιαηα πξνέξρνληαη απφ 
εζληθνχο πφξνπο θαζψο θαη απφ 
επξσπατθά δηαξζξσηηθά ηακεία. 

 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧΖ 

Δθζηξαηείεο Δπαηζζεηνπνίεζεο 
γηα ηελ Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία: 
Οη λένη δελ ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο άκεζεο 
θαη έκκεζεο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί 
ελδερνκέλσο λα πξνθιεζνχλ ιφγσ ηεο 
απεξίζθεπηεο νδήγεζεο, πξνο ηνλ 
εαπηφ ηνπο θαη πξνο ηνπο άιινπο. 
Πξνθεηκέλνπ νη ζρεδηαζηέο λα κεηξηά-
ζνπλ απηά ηα απνηειέζκαηα, πξα-
γκαηνπνηήζεθε ν ζρεδηαζκφο ελφο 
εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο νδηθήο αζθά-
ιεηαο «Vision Zero» (Δπίζεκν ςήθη-
ζκα αξηζ. 51 ηεο 14εο επηεκ-βξίνπ 
2017) θαη ζηνρεχεη ζηνλ εληνπηζκφ 
ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 
κείσζε  ηξνραίσλ αηπρεκάησλ ζπλ-
δπάδνληαο ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 
βηψζηκσλ κεηαθνξψλ. 

ηξαηεγηθέο νδηθώλ δσλώλ 
αζθαινύο ηαρύξηεηαο: Μείσζε 
νδηθψλ αηπρεκάησλ, βειηησκέλε 
θπθινθνξία θαη πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο. 

Τπνδνκέο γηα πεδνύο θαη γηα 
πνδειαζία: Οη λέεο εμειίμεηο ζηηο 
ππνδνκέο επηηξέπνπλ κηα πην 
βηψζηκε θηλεηηθφηεηα καδί κε πνιιά 
νθέιε γηα ηελ πγεία, φπσο απνδεη-
θλχεηαη απφ ζπγθεθξηκέλα έξγα φπσο 
ην PASTA θαη δηάθνξεο άιιεο 
ηαηξηθέο κειέηεο. 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 
επσθειήζεθαλ Οη θνηλσληθέο 
νκάδεο πνπ επσθειήζεθαλ είλαη 
πνιίηεο θαη εηδηθφηεξα επάισηνη 
ρξήζηεο (ειηθησκέλνη, παηδηά, 
πνδειάηεο, πεδνί) απφ ηελ άπνςε 
ελφο πςειφηεξν επίπεδν νδηθήο 
αζθάιεηαο. 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα 
ηελ αζθάιεηα θαη πξνζηαζία: Ο 
αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεη-
είραλ θαη έιαβαλ κέξνο ζηηο εθζηξα-
ηείεο (ζπκκεηείραλ 900 καζεηέο).. 

Τπνδνκέο γηα πεδνύο θαη γηα 
πνδειαζία: Σα ρηιηφκεηξα ησλ 
πνδειαηνδξφκσλ καδί κε ηνπο 
θφκβνπο πάξθσλ πνδειάησλ (69 
θφκβνη πάξθσλ πνδειάησλ / 85 
ρηιηφκεηξα νινθαίλνπξγησλ πνδεια-
ηφδξνκσλ). 

ηξαηεγηθέο νδηθώλ δσλώλ 
αζθαινύο ηαρύηεηαο: Ο αξηζκφο 
ησλ κεησκέλσλ αηπρεκάησλ θαη ησλ 
ζπκάησλ ζε ηξνραία αλά έηνο (100 
ιηγφηεξα ηξνραία αηπρήκαηα αλά 
έηνο). 

 

 ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΘΔΜΑΣΑ 
ΤΝΔΡΓΑΗΑ/ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: Ζ ηθαλφηεηα ησλ ΟΣΑ φζνλ 
αθνξά ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 
δηαθφξσλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ηδίσο 
κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ελψζεσλ 
ζπκάησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ, 
απνηειεί θξίζηκν ζεκείν θαη ιφγσ ηεο 
επαηζζεζίαο ηεο νδηθήο αζθάιεηαο σο 
θνηλσληθνχ πξνβιήκαηνο, νη ΟΣΑ 
πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη απνηειε-
ζκαηηθά. Δπηπιένλ, νη πνιίηεο 

κπφξεζαλ λα κνηξαζηνχλ ηδέεο θαη λα 
επεξεάζνπλ ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε 
ηηο παξεκβάζεηο ζηηο ππνδνκέο. 

Κίλεηξα: The “Consulta Cittadina” is 
the organization dedicated to  tackle 
all road safety critical points and in- 
volves road victims associations, te- 
chnicians and citizens in a framework 
that allows them to exchange betwe- 
en all institutional partners (public and 
private) working in the fields of road 
safety, soft mobility, urban transfor- 
mation and sustainability. 

 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδηα: Οη λέεο κέζνδνη 
πξνκεζεηψλ ήηαλ άγλσζηεο θαη 
απαηηνχζαλ εμνηθείσζε πξνθεηκέλνπ 
λα πξνρσξήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

Κίλεηξα: Οη ΟΣΑ θαη άιια ζεζκηθά 
φξγαλα πξέπεη λα επξνζδηνξίζνπλ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά 
ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ρσξίο 
επηπιένλ θφζηνο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδηα: Ζ ηθαλφηεηα ησλ ΟΣΑ λα 
νξγαλψλνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
δηαδηθαζίεο, εηδηθά φζνλ αθνξά ηηο 
παξεκβάζεηο ζηηο ππνδνκέο, νη 
νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 
θαζπζηεξήζεηο. 

Κίλεηξα: Ζ απνθηεζείζα εκπεηξία 
επηηξέπεη ζηνπο ΟΣΑ λα 
αληηκεησπίζνπλ κειινληηθέο 
πξνθιήζεηο. 

ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ / ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδηα: Σα ηερληθά εκπφδηα πνπ 
εληνπίζηεθαλ ήηαλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο 
δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 
δεδνκέλα πνπ αθνξνχζαλ ηελ 
θηλεηηθφηεηα. 

Κίλεηξα: Οη ΟΣΑ εληφπηζαλ ηνπο 
πφξνπο θαη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε 
κέζα ζην RSM, πξνθεηκέλνπ ην 
Παξαηεξεηήξην Οδηθήο Αζθάιεηαο λα 
ζπιιέγεη θαη λα αλαιχεη δεδνκέλα 
αηπρεκάησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηελ 
Σνπηθή Αζηπλνκία. 

 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Κίλεηξα: Όζνλ αθνξά ηα κέηξα πνπ 
πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, νη ΟΣΑ 
αλαγλψξηζαλ ηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο 
δεμηφηεηεο κέζα ζηα δηαθνξεηηθά 
ηερληθά ηκήκαηα. 

 
ΠΟΛΗΣΗΚΑ 

Δκπόδηα: Ζ αμία ησλ κέηξσλ φπσο  
εθθξάδνληαη απφ ηελ εμνηθνλφκεζε 
ηνπ θνηλσληθνχ θφζηνπο (φπσο απηά 
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε κείσζε ησλ 
αηπρεκάησλ) δελ είλαη πιήξσο 
θαηαλνεηή απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα. 

Κίλεηξα: Οη ΟΣΑ αλαπηχζζνπλ θαη 
παξέρνπλ νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηέηνηα 
κέηξα. 

 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

Δκπόδηα: Ζ έιιεηςε δέζκεπζεο ησλ 
πνιηηψλ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ 
ζρεηηθά κε κέηξα ηεο θηλεηηθφηεηαο. 

Κίλεηξα: Οη ΟΣΑ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 
ηελ ηζηνζειίδα γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ 
πνιηηψλ θαη ηε δηάδνζε πιεξνθνξηψλ 
κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ησλ ηδεψλ θαη 
ησλ ελλνηψλ ζρεηηθά κε ηα κέηξα  
θηλεηηθφηεηαο. 

 

 
 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

https://romamobilita.it/it/ 
progetti/sicurezza-stradale/ 
iniziative 
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ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Κφβεληξπ, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 

 

 

Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία 
ζηηο Μεηαθνξέο 

Εψλεο Αζθαινχο Σαρχηεηαο, 

Δθζηξαηεία Δπαηζζεηνπνίεζεο 

(Κφβεληξπ) 

 
 
 
 

ΓΗΑΣΗ ΔΗΝΑΗ Ζ ΚΑΛΤΣΔΡΖ 
ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ ΑΤΣΟ ΣΟ 
ΠΔΓΗΟ; 

Ζ ζπλδπαζκέλε πξνζέγγηζε ηεο 
εθπαίδεπζεο, ηεο θαηάξηηζεο θαη 
κέζσ ηεο δέζκεπζεο ηνπ θνηλνχ θαη 
ηεο ζπκκεηνρήο λα επεξεάζεη ηελ 
νδηθή αζθάιεηα, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή 
κε ηε ρξήζε πην εμειηγκέλσλ ηερλν-
ινγηθά κέζσλ γηα λα επηηξαπεί απηφ. 

 
ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
ΚΑΗ ΣΟΥΟ 

Λφγσ ησλ πςειψλ ηαρπηήησλ ησλ 
νρεκάησλ θαη ησλ αηπρεκάησλ ζε 
αζηηθά πεξηβάιινληα, νη θνηλφηεηεο 
απνθάζηζαλ λα εξγαζηνχλ εζεινληη-
θά θαη λα δεκηνπξγήζνπλ αζθαιή 
πεξηβάιινληα πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιίζνπλ ελεξγά ηαμίδηα θαη 
αζθαιείο δηαδξνκέο γηα ηηο επάισηεο 
νκάδεο. 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

Ζ Κνηλφηεηα Speedwatch (CSW) είλαη 
κηα εζληθή πξσηνβνπιία φπνπ ελεξγά 
κέιε ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ 
ζπκκεηέρνπλ κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 
Αζηπλνκίαο γηα λα παξαθνινπζνχλ 
ηηο ηαρχηεηεο ησλ νρεκάησλ ρξεζηκν-
πνηψληαο ζπζθεπέο αλίρλεπζεο ηαρχ-
ηεηαο. Σα νρήκαηα πνπ ππεξβαί-λνπλ 
ην φξην ηαρχηεηαο παξαπέκπνληαη ζηελ 
Αζηπλνκία κε ζηφρν λα εθπαηδεχζνπλ 
ηνπο νδεγνχο λα κεηψζνπλ ηηο ηαρχηεηέο 
ηνπο. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ε 
εθπαίδεπζε αγλνείηαη θαηάθσξα θαη 
ζπγθεληξψλνληαη απνδεηθηηθά ζηνη-
ρεία επαλάιεςεο ή ππεξβνιηθψλ 
αδηθεκάησλ (αθφκε θαη πέξα απφ ηα 
ζχλνξα ησλ λνκψλ), αθνινπζεί ε 
εεθαξκνγή θαη ε δίσμε. 

Σν ζρέδην έγθεηηαη ηφζν ζε 
εθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ 
αζθάιεηα θαη πξνζηαζία φζν θαη ζε 
ζηξαηεγηθέο γηα ηηο νδηθέο δψλεο 
αζθαινχο ηαρχηεηαο θαη ζην 
Κφβεληξπ ην ζρέδην εμεηδηθεχεηαη 
πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνηψληαο ηερλν-
ινγία αηρκήο πνπ επηηξέπεη θαιχηεξε 
αθξίβεηα. 
Απηφ ην κέηξν πεξηιακβάλεη κηα 
πιαηθφξκα, ε νπνία παξέρεη ζε 
νκάδεο ηεο Κνηλφηεηαο Speedwatch 
θαη ζε θάζε γεηηνληθή αζηπλνκία έλα 
επξχ θάζκα εξγαιείσλ δηαρείξηζεο 
γηα λα θαηαζηήζεη ηελ θνηλνηηθή 
ζπκκεηνρή ζηελ αζηπλφκεπζε ηεο  
νδηθήο αζθάιεηαο πην απνηειεζκα-
ηηθή θαη επηπιένλ λα παξέρεη ζηνπο 
εζεινληέο θαηάιιειε εθπαίδεπζε. Ζ 
εθαξκνγή παξέρεη κηα ζεηξά απφ 
εκεξνιφγηα θξάηεζεο θαη δξαζηεξηφ-
ηεηαο, θξαηά ζηνηρεία νκάδσλ θαη 
ζπλεδξηάζεσλ, παξάγεη κηα πνηθηιία 
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, αιιά επηηξέ-
πεη επίζεο ζηνπο αζηπλνκηθνχο λα 
έρνπλ πξφζβαζε ζε θαηαγεγξακ-
κέλεο ιεπηνκέξεηεο παξαβαηηθψλ 
νρεκάησλ ζε φιεο ηηο ζπλδεδεκέλεο 
πεξηνρέο. Δπηπιένλ, ε δηαδηθηπαθή 
πιαηθφξκα CSW παξάγεη άκεζα κηα 
ζεηξά απφ εηδνπνηήζεηο αλαηξνθν-
δφηεζεο θαη ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά 
ρξήζηκα ηφζν γηα ηελ αζηπλνκία φζν 
θαη γηα ηηο νκάδεο πνπ πεξηγξάθνπλ 
ιεπηνκεξψο ηελ θαηάζηαζε ηεο ππφ-
ζεζεο θαζψο θαη δσληαλέο αλαθνξέο 
ηνπ πνζνζηνχ / φγθνπ ησλ παξαβά-
ζεσλ γηα επαλάιεςε θαη ππεξβνιηθή 
ηαρχηεηα θ.ιπ. Μεηαμχ πνιιψλ άι-
ισλ ιεηηνπξγηψλ, παξαθνινπζεί επί-
ζεο ηελ αθξίβεηα ηνπ ρεηξηζηή, 
πξνθεηκέλνπ λα εκπιέθεη αιιειε-
πηδξαζηηθά ηνπο επαγγεικαηίεο ζε 
εθπαηδεπηηθή δηαδηθηπαθή θαηάξηηζε 
γηα λα απμήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηε-
ηά ηνπο. 

 
ΚΛΗΜΑΚΧΖ / 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Απηφ ην έξγν ππφ ηελ θαζνδήγεζε 
ηεο θνηλφηεηαο είλαη κηα πξσηνβνπιία 
επεθηάζηκε ζε κεγαιχηεξεο ή 
κηθξφηεξεο πφιεηο θαη κπνξεί λα 
αλαπαξαρζεί αλάινγα. 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ  
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Οη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ 
πινπνίεζε απηήο ηεο πξσηνβνπιίαο 
πξνέξρνληαη απφ ηνπηθά θνλδχιηα θαη 
ην θαηά πξνζέγγηζε θφζηνο γηα θάζε 
δψλε θπθινθνξίαο πεξηνξηζκνχ ηεο 
ηαρχηεηαο είλαη 10.000 Λίξεο Αγγιίαο. 

Δπηπιένλ, ε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ 
απαηηείηαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 
δψλεο θπθινθνξίαο έσο ηελ αγνξά 
ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ εθπαίδεπζε θαη 
ηελ εθαξκνγή είλαη 3 κήλεο. 

Απαηηείηαη ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο 
φπσο πηζηφιηα ηαρχηεηαο θπθινθν-
ξίαο, θάκεξεο ηαρχηεηαο, ζπζθεπέο 
tablet γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ζρεδίνπ, 
ηε ρξήζε ηεο θαηάιιειεο εθαξκνγήο 
γηα ηελ εγγξαθή φζσλ ηξέρνπλ πνιχ 
θαη ηε ζπληήξεζε κηαο βάζεο 
δεδνκέλσλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

ηελ Κνηλφηεηα Speedwatch, ε 
εθαξκνγή θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο 
πξφζζεηεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο,  
αλαπηχρζεθαλ κε ρξήζε εμσηεξηθήο 
αλάζεζεο. εκεηψζηε φηη ε εμσηεξηθή 
αλάζεζε πξαγκαηνπνηήζεθε αξρηθά 
ζε εζληθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη 
πξφθεηηαη γηα εζληθή δξάζε. 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧΖ 

Σα νθέιε απφ ηελ Κνηλφηεηαο  
SpeedWatch είλαη : 
 

a) Μεησκέλνη ζάλαηνη θαη ηξαπκαηη-
ζκνί ζηνπο δξφκνπο 

b) Βειηησκέλε πνηφηεηα δσήο 

c) Μεησκέλεο ηαρχηεηεο νρήκαηνο 

d) Απμεκέλε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 
θνηλνχ 

Οη θνηλσληθέο νκάδεο πνπ 
επσθειήζεθαλ θπξίσο απφ απηφ είλαη 
νη πνιίηεο θαη 
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νη πεδνί, κέζσ ηεο αζθάιεηάο ηνπο 
πνπ ηνπο παξέρεηαη θαη βειηηψλνληαο 
ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ιφγσ 
ησλ ρακειφηεξσλ ηαρπηήησλ ησλ 
νρεκάησλ. 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

Οη δείθηεο γηα ηε κέηξεζε ηεο 
επηηπρίαο είλαη: 

1. Ο αξηζκφο αηπρεκάησλ ηφζν ησλ 
ζαλαηεθφξσλ φζν θαη κε ηξαπκα-
ηηζκνχο. 

2. Σν ρακειφηεξν πνζνζηφ παξαβά-
ζεσλ ηαρχηεηαο. 

Γελ εμάγνληαη αθφκε ζπγθεθξηκέλεο 
ηηκέο, αιιά ε ζπλνιηθή κείσζε ηεο 
ηαρχηεηα θαη ησλ αηπρεκάησλ εθηηκά-
ηαη ιφγσ ηεο παξνπζίαο εζεινληψλ 
θαη ηεο δηάδνζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 

 ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ / 
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: Γελ εληνπίδνληαη 
ζεκαληηθά εκπφδηα, θαζψο ιφγσ ηνπ 
κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εκπιεθφκελσλ 
ππεξεζη-ψλ απαηηείηαη ειάρηζηε 
ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκφο θαη 
θπξίσο εζσηε-ξηθά εληφο ησλ 
αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ. 

Κίλεηξα: Οη ηνπηθέο αξρέο ζπκβάι-
ινπλ θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο θαη ηελ πξνψζεζή 
ηνπ θαη ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο 
εθαξκφδνπλ ελεξγά ην κέηξν, ην 
νπνίν ειέγρεηαη θαη παξαθνινπζείηαη 
απφ ηηο αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο.  Απηφ 
δεκηνπξγεί έλα ζπλεξγαηηθφ πιαίζην 
κεηαμχ ησλ ΟΣΑ, ηνπ θνηλνχ θαη ησλ 
κνλάδσλ εθαξκνγήο, ην νπνίν 
κπνξεί  λα νδεγήζεη ζε κειινληηθή 
ζπλεξγαζία. 

 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδηα: Απαηηείηαη ηνπηθή 
ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ πινπνίεζε 
ηνπ έξγνπ, ην απαηηνχκελν πνζφ 
εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ρακειφ ζε 
ζχγθξηζε κε ηα νθέιε πνπ 
απνξξένπλ απφ απηφ. 

Κίλεηξα: Οη ηνπηθέο αξρέο 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ήδε δηαζέζηκα 
κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ρσξίο 
επηπιένλ θφζηνο. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδηα: Οη ηνπηθέο αξρέο θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα νη αζηπλνκηθέο δπλά-
κεηο ρξεηάδεηαη λα εληνπίζνπλ ηνπο 
θηλδχλνπο θαη λα επηιέμνπλ ηηο ηνπν-
ζεζίεο, ελψ παξαθνινπζνχλ επίζεο 
ηελ πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο σο 
κηα ζπλερή δηαδηθαζία. 

Κίλεηξα: Οη ζπκκεηέρνληεο νξγαλψ-
λνπλ έλα πξφγξακκα θαη ηηο δξαζηε-
ξηφηεηέο ηνπο αθνινπζψληαο έλα 
ζχλνιν θαλφλσλ θαη νξίδνληαο 
δηαθνξεηηθνχο ξφινπο ζε ηνπηθφ 
επίπδν θαη κέζα ζε θάζε νκάδα. 

 
 

ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ / ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδηα: Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην 
πξφγξακκα έρεη ζρεδηαζηεί θαη 
αλαπηπρζεί ζε εζληθφ επίπεδν φζσλ 
αθνξά ηνπο ηερληθνχο πφξνπο θαη 
ηνπο πφξνπο δεδνκέλσλ πνπ απαη-
ηνχληαη, νη ηνπηθέο αξρέο δελ αλακέ-
λεηαη λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο 
σο πξνο απηφ. 

Κίλεηξα: Σν πξφγξακκα δελ απαηηεί 
αλάιπζε δεδνκέλσλ πξηλ απφ ην 
ζρεδηαζκφ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθαξκνγήο ηνπ νη ηερληθνί πφξνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη εμαξηψληαη ζε 
εζληθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη ηα 
αξρεία ελζσκαηψλνληαη ζε κηα εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ. 

 
 

ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδηα: Απαηηείηαη θάπνηα 
πξνζπάζεηα γηα ηε δηάδνζε θαη ηελ 
πξνψζεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα πξν-
ζειθχζνπλ εζεινληέο γηα ζπκκεηνρή. 

Κίλεηξα: Σν γεγνλφο φηη πνιιά 
ζεηηθά απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ κε 
ρξήζε ειάρηζησλ πφξσλ πξνζσπη-
θνχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, απνηειεί 
ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ 
εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ κέηξνπ. 

 
 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ 

Δκπόδηα: Ζ κφλε πιεπξά πνπ 
αληηδξά ζε απηφ ην πξφγξακκα είλαη 
έλα κέξνο ησλ νδεγψλ, νη νπνίνη 
ηείλνπλ λα ηξέρνπλ γξήγνξα θαη έηζη 
επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ απηφ. 

Κίλεηξα: Πνιηηηθά θέξδε ιφγσ ηεο 
εμαηξεηηθά κεγάιεο απνδνρήο απφ ην 
θνηλφ θαη ηεο εκπινθήο ηεο 
θνηλφηεηαο. 

ΝΟΜΗΚΑ 

Δκπόδηα: Γελ εληνπίδνληαη λνκηθά 
εκπφδηα. Οη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο 
ρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα πνπ 
θαηαγξάθνληαη θαη ηα δηαηεξνχλ ζε 

κηα εζληθή βάζε δεδνκέλσλ. 

Κίλεηξα: Σν γεγνλφο φηη ρσξίο 
πξφζζεηνπο πφξνπο νη ηνπηθέο αξρέο 
είλαη ζε ζέζε λα βειηηψζνπλ ηελ 
νδηθή αζθάιεηα κέζσ ηεο κείσζεο 
ηεο ππεξβνιηθήο ηαρχηεηαο, ρσξίο 
λνκηθέο δπζθνιίεο θαη κέζσ ηεο 
εκπινθήο ηεο θνηλφηεηαο, απνηειεί 
ζεκαληηθφ θηλεηήξην παξάγνληα. 

 
 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

Δκπόδηα: Τπήξμε ζεκαληηθή 
εζεινληη-θή ζπκκεηνρή κε ειάρηζηε 
πξνψζε-ζε, ελψ ε απνδνρή ηνπ 
θνηλνχ δηακνη-ξάδεηαη κεηαμχ πνιηηψλ 
θαη νδεγψλ θαη εμαξηάηαη αλάινγα κε 
ηηο ειηθίεο θαη ηηο θνηλσληθέο νκάδεο. 

Κίλεηξα: Οη πνιίηεο είλαη εμαηξεηηθά 
ζεηηθνί ζην λα ζπκκεηέρνπλ θαη 
ππάξρνπλ ζπλερείο αηηήζεηο 
επέθηαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 
πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο κέζα ζην 
Κφβεληξπ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

https://twitter.com/cvspeedwa 
tchwmp 

https://www.coventrytelegraph. 
net/news/coventry-news/ 
residents-given-speed-guns- 
shop-11543880 

https://www.communityspeed 39 
watch.org/ 

https://www.trafficchoices. 
co.uk/traffic-schemes/commu 
nity-speed-watch.shtml 



 

 

Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία 
ζηηο Μεηαθνξέο 

Δθζηξαηεία Δπαηζζεηνπνίεζεο, 

Τπνδνκή γηα Πεδνχο θαη  γηα 

Πνδειαζία, Δθαξκνγή 

Πξνεγκέλσλ Σερλνινγηψλ (Γάλδε) 

 
 

 

 
ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ; 

Όια ηα κέηξα πνπ πεξηγξάθνληαη εδψ 
νδεγνχλ ζε ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα 
ηελ πφιε, δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια 
ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πνπ ζρεηί-
δνληαη κε ηηο κεηαθνξέο ζε πςειφ 
επίπεδν, καδί κε ηελ ελίζρπζε θαη 
βειηίσζε ηφζν ηεο αζθάιεηαο φζν θαη 
ηεο πξνζηαζίαο γηα ηελ πιεηνλφηεηα 
ησλ ηαμηδησηψλ. 

 
 

ΑΡΥΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ 
ΚΑΗ ΣΟΥΟ 

Ζ πφιε ηεο Γάλδεο ζηφρεπζε ζηελ 
αχμεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο 
πξνψζεζεο βηψζηκσλ κέζσλ κεηα-
θνξάο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβα-
ζεο κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζε 
ζπγθεθξηκέλεο θαηνηθεκέλεο πεξην-
ρέο. Ζ πςειή ζπκθφξεζε θαη ε 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ήηαλ νη θχξηνη 
ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ζρεδηάζηεθαλ 
ηέηνηεο δξάζεηο. 

 

 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

Ζ Γάλδε ζεσξείηαη κία Μ-M πφιε κε 
πεξίπνπ 247.000 θαηνίθνπο ζε κηα 
έθηαζε 156,18km2. Ζ πφιε έρεη κηα 
ηζηνξία θαηλνηφκσλ ιχζεσλ ζηηο 
κεηαθνξέο θαη εδψ ζα παξνπζηα-
ζηνχλ νη πην ζρεηηθέο κε ηελ Αζ-
θάιεηα & Πξνζηαζία, ελψ ηαπηφρξνλα 
ε πφιε έρεη ζρεδηάζεη θαη εθαξκφζεη 
αξθεηέο πεξηζζφηεξεο κε ζηφρν ηε 
βειηίσζε άιισλ πηπρψλ ησλ 
κεηαθνξψλ, φπσο ε βησζηκφηεηα. 
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Σα αθφινπζα κέηξα δελ είλαη κηα 
νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα ζρεδηα-
ζκνχ, αιιά μερσξηζηέο δξάζεηο πνπ 
εληζρχνπλ θαη βειηηψλνπλ ηελ αζθά-
ιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, πξνσζψληαο 
ηα ελεξγά ηαμίδηα ζε φιε ηελ πεξηνρή 
ηεο κειέηεο. Ζ πνδειαζία θαη ην 
πεξπάηεκα είλαη νη δχν ηξφπνη πνπ 
επεξεάδνληαη απφ ηα αθφινπζα κέηξα 
πνπ πεξηγξάθνληαη παξαθάησ. 

a) Γηάδξνκνο Αζθαινχο Πνδειαζί-
αο: ε κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο αζθαινχο πνδεια-
ζίαο, νη ΟΣΑ ζρεδίαζαλ κηα λέα 
βειηησκέλε ππνδνκή πνδειαζίαο 
κε ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ δηα-
δξφκνπ θαη κε ζπκπιεξσκαηηθά 
κέηξα, φπσο αιιαγέο ζηηο πξνηε-
ξαηφηεηεο ησλ δηαζηαπξψζεσλ θαη 
ζηνπο ρξνληζκνχο ππέξ ησλ 
πνδειαηψλ. 

b) Πξφιεςε θινπήο πνδειάησλ κε 
βάζε ηελ πιεξνθνξηθή: 
Πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ην 
ζχζηεκα θνηλήο ρξήζεο 
πνδειάησλ πνπ πξνζθέξεη ε 
πφιε ηεο Γάλδεο θαη ιφγσ ησλ 
πνιιψλ θιεκκέλσλ θαη ρακέλσλ 
πνδειάησλ, αλέπηπμαλ έλα 
ζχζηεκα πνπ βαζίδεηαη ηελ 
πιεξνθνξηθή.  Με ηε ρξήζε ελφο 
ηζηπ θαη ραξάζζνληάο ην ζην 
ζηφιν ησλ πνδειάησλ μεθίλεζαλ 
κηα πξνζπάζεηα λα κεηψζνπλ ηηο 
θινπέο θαη λα εληνπίζνπλ ηηο 
νκάδεο ησλ θιεθηψλ. 

c) Πξνψζεζε ηεο πεδνπνξίαο: Ζ 
πφιε εληφπηζε αξρηθά ηκήκαηα ηεο 
ππνδνκήο γηα πεδνχο πνπ ρξεηά-
δνληαλ ηξνπνπνίεζε θαη βειηίσζε 
θαη μεθίλεζε κηα εθζηξαηεία πξνψ-
ζεζεο πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεην-
πνηήζεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 
πνιίηεο λα πεξπαηνχλ. πκπιε-
ξσκαηηθά κέηξα, φπσο ε πξνψ-
ζεζε ελφο ράξηε πεδνπνξίαο θαη ε 
ελζάξξπλζε λα απνθηήζνπλ έλα 
βεκαηφκεηξν, ήηαλ επίζεο κέξνο 
ηεο εθζηξαηείαο. 

d) Πεξηνρέο πεδψλ θαη πεξηνξηζκφο 
πξφζβαζεο: Πξνθεηκέλνπ λα 
ειεγρζεί ε πξφζβαζε ησλ 
νρεκάησλ ζε πεδφδξνκνπο, ε 
πφιε ηεο Γάλδεο εγθαηέζηεζε θαη 
ρξεζηκνπνίεζε έλα ζχζηεκα 
πιεξνθνξηθήο θαη πην εηδηθά ην 
AΑΑΠ (Απηφκαηε Αλαγλψξηζε 
Αξηζκνχ Πηλαθίδσλ). 

Απηφ ην ζχζηεκα ζα παξαθνινπζεί ηα 
νρήκαηα θαη κε βάζε ηνλ ηχπν ηεο 
άδεηαο εηζφδνπ, ζα ηνπ επηηξέπεηαη ή 
ζα ηνπ απαγνξεχεηαη ε πξφζβαζε ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Μηα 
εθηεηακέλε ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία 
έηξεμε επίζεο, κε ζθνπφ ηελ επαηζζε-
ηνπνίεζε γηα ην κέηξν θαη ηε ζπκ-
πιήξσζε ηεο επηηπρνχο εθαξκνγήο 
ηνπ. 

 
 

ΚΛΗΜΑΚΧΖ / 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Αλ θαη νη ελέξγεηεο πνπ πεξηγξά-
θνληαη είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ 
πεξίπησζε ηεο Γάλδεο, πφιεηο κε 
παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά κπνξνχλ 
λα αθνινπζήζνπλ ην κνληέιν ηεο 
Γάλδεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 
αληίζηνηρεο πξνθιήζεηο ηνπο. 

 
 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Οη απαηηνχκελνη  πφξνη θαιχθζεθαλ 
κέζσ ηνπηθψλ θαη Δπξσπατθψλ 
δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ. 

Δπηπιένλ, θαη ηα ηέζζεξα κέηξα 
απαηηνχλ ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο έσο 1 
έηνο πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνεηνηκα-
ζίαο πξηλ απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή. 

Δπηπιένλ, αλαπηχρζεθαλ θαη 
εθαξκφζηεθαλ ιχζεηο πιεξνθνξηθήο, 
φπσο ε ρξήζε ηνπ ΑΑΑΠ, πξνθεηκέ-
λνπ λα ειεγρζεί ν πεξηνξηζκφο πξφ-
ζβαζεο ζε πεξηνρέο γηα πεδνχο, 
θαζψο θαη ε ρξήζε ιχζεσλ 
πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 
θινπήο πνδειάησλ. Καη νη δχν ιχζεηο 
πιεξνθνξηθήο ήηαλ ην απνηέιεζκα 
ηεο αλάζεζεο ζε εμσηεξηθνχο 
πξνκεζεπηέο, θαζψο ήηαλ απαξαί-
ηεηεο ηερληθέο γλψζεηο γηα ηέηνηνπ 
είδνπο αλαπηχμεηο θαη νη ΟΣΑ δελ 
είραλ ηελ θαηάιιειε εκπεηξία. 

 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Γάλδε, Βέιγην 



 

 

 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

https://civitas.eu/content/ghent 

https://civitas.eu/measure/it- 
based-bicycle-theft-prevention 

https://civitas.eu/measure/ 
pedestrian-area-access- 
restrictions 

https://civitas.eu/measure/ 
safe-cycling-corridor 

https://civitas.eu/measure/ 

walking-promotion 
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ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧΖ 

a) Απμεκέλε αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 
ησλ πνδειαηψλ ελψ παξάιιεια 
απμάλεηαη ην κεξίδην ησλ 
κνηνζθιεηψλ, βειηηψλεηαη ε πγεία 
θαη ε επεμία θαζψο κεηψλεηαη ε 
ζπκθφξεζε θαη έηζη ε αηκνζθαη-
ξηθή ξχπαλζε, Μείσζε ηνπ 
αξηζκνχ ζπγθξνχζεσλ κε εκπινθή 
ησλ επάισησλ ρξεζηψλ, 

b) Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 
κεηαηνπνζεηεκέλσλ πνδειάησλ 
ελνηθίαζεο θαηά 10 ηνηο εθαηφ, 
Αχμεζε ηεο ρξήζεο πνδειάησλ 
ελνηθίαζεο θαηά 5%. 

Γεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο 
πεδνπνξίαο αζθαιέζηεξν θαη πην 
βνιηθφ, Δλζάξξπλζε πεξηζζφηεξσλ 
πνιηηψλ λα θάλνπλ κηα θαζεκεξηλή 
βφιηα, Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα 
ηα νθέιε ηεο πγείαο απφ ην 
πεξπάηεκα. 

Άκεζα νθέιε γηα ηνπο ελεξγνχο 
ηαμηδηψηεο, θαζψο ε αζθάιεηά ηνπο 
ζα βειηησζεί. Δπηπιένλ, νθέιε γηα 
νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο θαη 
ηδηαίηεξα ηνπο επάισηνπο ρξήζηεο ηνπ 
δξφκνπ θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο πνπ νθείιν-
ληαη θπξίσο ζηε βειηίσζε ησλ ζπλζε-
θψλ θπθινθνξίαο, ζηε κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ζηε 
γεληθή βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο 
επεμίαο 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

Οξηζκέλνη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 
ηεο επηηπρίαο απηψλ ησλ δξάζεσλ 
είλαη: 

a) Μνξθή δηακνίξαζεο πνδειάησλ 
(Απμεκέλνη πνδειάηεο θαηά 36% 
ζε κφιηο δχν ρξφληα απφ ηελ 
εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ) 

b) Μεησκέλεο θινπέο (Μηθξή κείσζε 
(2%) ηεο θινπήο πνδειάηνπ. 
Δπηπιένλ, ν αξηζκφο ησλ θιεκκέλσλ 
πνδειάησλ πνπ αλαθηήζεθαλ 
απμήζεθε) 

c) Πνζνζηά εμνηθείσζεο κε ηελ 
θακπάληα (ζε πνιίηεο ην πνζνζηφ 
απηφ ήηαλ 12,5% ελψ ζηνπο 
καζεηέο ην ίδην πνζνζηφ ήηαλ 
ζεκαληηθά ιηγφηεξν ζην 10,7%). 

 

  ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ / 
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: Λφγσ ηνπ κεγάινπ 
αξηζκνχ ησλ ΟΣΑ θαη ησλ δηαθφξσλ 
ππεξεζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

 

γηα ην ζπληνληζκφ, πξνθεηκέλνπ ηέηνηα 
κέηξα λα είλαη επηηπρεκέλα, ζεσξείηαη 
σο έλα ζεκαληηθφ εκπφδην πνπ πξέπεη 
λα μεπεξαζηεί. 

Κίλεηξα: Ζ αλάγθε ζπλεξγαζίαο θαη 
ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ δεκηνπξγεί έλα 
ηζρπξφ πιαίζην γηα κειινληηθέο 
εξγαζίεο. 

 
ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδηα: Γελ είλαη γλσζηά ηπρφλ 
εκπφδηα / πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε 
ηνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ. 

Κίλεηξα: Οη ΟΣΑ κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηε δεκφζηα 
ρξεκαηνδφηεζε φζν θαη ηε 
ζπκκεηνρή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ 
ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηελ πφιε θαη ζα 
επελδχζνπλ ζε λέεο εθαξκνγέο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Δκπόδηα: Πξέπεη λα γίλνπλ ηζρπξέο 
ζπκθσλίεο εθ ησλ πξνηέξσλ, ψζηε 
φινη νη ζπκκεηέρνληεο ζηα κέηξα λα 
ηεξνχλ ην ρξνλνδηάγξακκα / 
πξφγξακκα θαη λα δηαηεξνχλ ηνλ 
ρξφλν πνπ απαηηείηαη ζε ρακειφηαηα 
επίπεδα. 

 
ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ / ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδηα: Σα εκπφδηα / πξνβιήκαηα 
πνπ εληνπίζηεθαλ είλαη ηα κεγάια 
ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ απαηηνχληαη 
γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηνλ έιεγρν 
δηαθνξεηηθψλ ιχζεσλ πιεξνθνξηθήο, 
φπσο ην ΑΑΑΠ, θαζψο θαη ην θφζηνο 
ηφζν ηνπ ρξφλνπ φζν θαη ησλ 
νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ θαη γηα ηνλ θαηάιιειν 
ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ πνπ πξέπεη 
λα εθαξκνζηνχλ. 

Κίλεηξα: Μφιηο νη εκπιεθφκελνη ΟΣΑ 
ζρεδηάζνπλ κε επηηπρία θαη ζπιιέ-
μνπλ φια ηα απαξαίηεηα δεδνκέλα, 
πξνθχπηνπλ ελ δπλάκεη επηινγέο γηα 
ηελ πφιε, θαζψο κε πεξηζζφηεξα 
δεδνκέλα είλαη πην εθηθηφ λα 
εθαξκνζηνχλ ζην κέιινλ πεξηζζφ-
ηεξεο δξάζεηο θαη ιχζεηο γηα ηηο 
κεηαθνξάο. 

 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 
 
Δκπόδηα: Γηα ηελ εθαξκνγή απηψλ 
ησλ κέηξσλ απαηηνχληαη ζπκθσλίεο 
κε εμσηεξηθνχο εηαίξνπο, θαζψο είλαη 
εμαηξεηηθά απίζαλν νη ηνπηθέο αξρέο 
λα έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία γηα ηελ 
πιήξε εθαξκνγή ηέηνησλ δξάζεσλ. 

Κίλεηξα: Λφγσ ηεο πνιπεπίπεδεο 
πξνζέγγηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ 
επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ κέηξσλ ζηηο 
κεηαθνξέο, θάζε απαζρνινχκελν 
ελεξγεηηθφ ζηνηρείν απφ ηνπο ΟΣΑ 
κπνξεί λα έρεη αμία ηφζν γηα ηνλ 
πξνγξακκαηηζκφ φζν θαη γηα ηελ 
εθαξκνγή απηψλ. 

 
ΠΟΛΗΣΗΚΑ 

Δκπόδηα: Πνιηηηθά εκπφδηα έπξεπε 
λα επηιπζνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
αληηθιεπηηθνχ κέηξνπ πνδειάηνπ πνπ 
βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθνξηθή, θαζψο 
θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πξφζβα-
ζεο, εθεί φπνπ ηέζεθαλ δεηήκαηα 
πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο απφ 
ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνιίηεο. 

Κίλεηξα: Ζ επηηπρία πνπ έρνπλ βξεη 
ηέηνηα κέηξα κπνξεί λα έρεη πνιηηηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο καδί κε ηελ επξεία 
απνδνρή ηνπ θνηλνχ, δεκηνπξγεί κηα 
ζεηηθή ηζνξξνπία γηα ηνπο ηνπηθνχο 
πνιηηηθνχο. 

 
ΝΟΜΗΚΑ 

Δκπόδηα: Πνιιά λνκηθά πξνβιήκαηα 
έπξεπε λα επηιπζνχλ γηα ηελ 
εθαξκνγή ηεο αληηθιεπηηθήο ιχζεο 
πνδειάησλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ 
πιεξνθνξηθή, θαζψο θαη γηα ηελ 
εθαξκνγή ηνπ θπθιηθνχ δηαδξφκνπ 
θαη ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο πξφζβαζεο. 

Κίλεηξα: Ζ επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ 
θπθιηθνχ δηαδξφκνπ, θαζψο θαη ε 
επξεία απνδνρή ηνπ θνηλνχ, 
δεκηνχξγεζαλ ηηο λνκηθέο ζπλζήθεο 
γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ κέηξσλ ζε 
εζληθφ επίπεδν. 

 
ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

Δκπόδηα: Οη εθζηξαηείεο πξνψζεζεο 
θαη επαηζζεηνπνίεζεο δελ πέηπραλ 
ηνπο ζηφρνπο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 
θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ βειηίσζεο. 
εκεηψλεηαη φηη ε πξνψζεζε δελ είλαη 
έλα κεκνλσκέλν γεγνλφο αιιά κηα 
ζπλερήο δηαδηθαζία. 

 Κίλεηξα: Όια ηα πξναλαθεξζέληα 
κέηξα έγηλαλ απνδεθηά καδηθά απφ ην 
θνηλφ θαη ηδηαίηεξα ηνπο ελεξγνχο 
ηαμηδηψηεο.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

Γθληαλζθ, Πνισλία 

 
 

 

Αζθάιεηα θαη Πξνζηαζία 
ζηηο Μεηαθνξέο 

Πξνεγκέλεο Σερλνινγίεο γηα ηηο 

Γεκφζηεο Μεηαθνξέο, 

Δθζηξαηείεο Δπαηζζεηνπνίεζεο 

(Γθληαλζθ) 

 
 
 

 

ΓΗΑΣΗ ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ Ζ 
ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ Δ 
ΑΤΣΟ ΣΟ ΠΔΓΗΟ; 

Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ Γθληαλζθ γηα ηε 
κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην 
απηνθίλεην ψζεζε ηελ πφιε λα 
πξνγξακκαηίζεη θαη λα ζρεδηάζεη 
κέηξα πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ζηηο ΓΜ 
θαη πέηπρε αμηνζεκείσηα απνηειέ-
ζκαηα, ελψ ηαπηφρξνλα απηή ε 
εθαξκνδκέλε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα 
κεηαθεξζεί θαη ζε άιιεο πφιεηο 
επίζεο. 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΜΔΣΡΟΤ 

A) ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΣΗ-ΒΑΝΓΑΛΗΜΟΤ 
ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑ-
ΗΑ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Σν Γθληαλζθ είλαη κηα Μ-M πφιε πνπ 
βξίζθεηαη ζην βφξεην ηκήκα ηεο 
Πνισλίαο θαη θηινμελεί 458.000 
πνιίηεο ζε κηα έθηαζε 262km2. Λφγσ 
βαλδαιηζηηθψλ πξάμεσλ θαη αληηθνη-
λσληθήο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζπκβαί-
λνπλ ζε ηαθηηθή βάζε ζηηο εγθαηαζηά-
ζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ δεκφζησλ 
κεηαθνξψλ, νη ηνπηθέο αξρέο αλέια-
βαλ δξάζε ζρεδηάδνληαο θαη εθαξκφ-
δνληαο ζπγθεθξηκέλα κέηξα. Σέηνηα 
κέηξα πεξηειάκβαλαλ: 

• Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θιεη-
ζηνχ θπθιψκαηνο παξαθνινχζε-
ζεο (CCTV) ζε κεγάιε θιίκαθα 

• Δθπαίδεπζε γηα ηνπο νδεγνχο 
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο 
δχζθνισλ επηβαηψλ θαη αθξαίσλ 
θαηαζηάζεσλ 

• Πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο φπσο κηα 
εθζηξαηεία γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 
ζηάζεσλ ησλ ΓΜ θαη εθζηξαηείεο 
επαηζζεηνπνίεζεο εηδηθά ζρεδη-
αζκέλεο γηα θνηηεηέο 

Σα πξναλαθεξζέληα κέηξα είραλ σο 
ζηφρν λα θάλνπλ ηηο δεκφζηεο 
κεηαθνξέο αζθαιείο θαη άλεηεο γηα 
ηνπο ηαμηδηψηεο θαη 

 

ηειηθά λα απμήζνπλ ηε ρξήζε ησλ ΓΜ 
κέζα απφ έλαλ επξχηεξν ζηφρν γηα ηε 
κείσζεο ηεο εμάξηεζεο ηεο πφιεο 
απφ ηα ηδησηηθά απηνθίλεηα. Απηά ηα 
κέηξα ήηαλ κέξνο κηαο νινθιεξσκέλεο 
δηαδηθαζίαο ζρεδηαζκνχ θαη φρη κεκν-
λσκέλσλ ελεξγεηψλ, δεδνκέλνπ φηη φια 
ηα κέηξα είραλ ηζρπξή αιιεινζπ-
ζρέηηζε. Γηα παξάδεηγκα, εθαξκφζηε-
θε έλα πηινηηθφ ζχζηεκα CCTV, 
βίληεν ηνπ νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ νδεγψλ πνπ 
έιαβε ρψξα. 

 

ΑΠΑΗΣΖΔΗ 
ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

250.000 - 300.000 (ζε Δπξψ) 

Σνπηθά θεθάιαηα, Δπξσπατθά 
δηαξζξσηηθά ηακεία 

Κάζε κέηξν απαηηνχζε δηαθνξεηηθφ 
ρξνλνδηάγξακκα. Ζ ζπλνιηθή δηαδηθα-
ζία ζρεδηαζκνχ απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 
1-2 ρξφληα. 

Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο CCTV ην 
νπνίν εθηφο απφ ζθνπνχο 
παξαθνινχζεζεο ρξεζίκεπζε επίζεο 
σο εηζεξρφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ 
γηα ηνπο νδεγνχο. 

Σν ζχζηεκα CCTV εγθαηαζηάζεθε 
κέζσ εμσηεξηθήο αλάζεζεο. 

ΓΔΗΚΣΔ ΜΔΣΡΖΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΚΑΗ ΣΔΛΗΚΟ 
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ / ΔΠΗΠΣΧΖ 

Οη ζηφρνη ηεο πφιεο ήηαλ λα: 

1. Πξνσζήζεη ηηο δεκφζηεο ζπγθνη-
λσλίεο, βειηηψλνληαο ηαπηφρξνλα 
ηφζν ην πξαγκαηηθφ φζν θαη ην 

αληηιεπηφ επίπεδν αζθάιεηαο, 

2. Δπεξεάζεη ηε ζηξνθή πξνο ηνπο 
βηψζηκνπο ηξφπνπο, 

3. Μεηψζεη ηηο πξάμεηο θαθήο ζπκπε-
ξηθνξάο θαη βαλδαιηζκνχ,  

 

4. Γεκηνπξγήζεη έλα πιαίζην ζπλεξ-
γαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ελδηα-
θεξνκέλσλ. 

Οη επσθεινχκελεο νκάδεο απηψλ ησλ 
κέηξσλ είλαη νη πην επάισηεο 
θνηλσληθέο νκάδεο, φπσο νη γπλαίθεο, 
ηα παηδηά θαη νη ειηθησκέλνη κπνξνχλ 
λα αλαγλσξηζηνχλ σο απηέο πνπ 
επσθειήζεθαλ πεξηζζφηεξν. Δπηπιέ-
νλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ ΓΜ 
καδί κε ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο 
πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηηο ππνδνκέο 
ησλ ΓΜ φπνπ έγηλαλ νη βειηηψζεηο. 

 
ΓΔΗΚΣΔ ΓΗΑ ΣΖ ΜΔΣΡΖΖ ΣΖ 
ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΤΛΟΠΟΗΖΖ: 

Οη δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
επηηπρίαο απηψλ ησλ κέηξσλ είλαη: 

1. Ζ αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 
πξνζηαζίαο ηφζν γεληθά φζν θαη 
ζρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ ΓΜ 
(απμήζεθε θαηά 20%, ελψ ν ίδηνο 
δείθηεο πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά 
ηηο ζηάζεηο δεκφζησλ κεηαθνξψλ 
δείρλεη αχμεζε 29% ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα 3 εηψλ). Αξηζκφο 
πξάμεσλ βαλδαιηζκνχ, 

2. Ζ πνζφηεηα ησλ παξάλνκα 
ηνπνζεηεκέλσλ δηαθεκίζεσλ ζηηο 
ζηάζεηο ησλ ΓΜ, 

3. Ζ δεκφζηα απνδνρή ησλ κέηξσλ 
θαη ε επηζπκία ηνπ θνηλνχ λα 
εκπιαθνχλ πεξηζζφηεξν ζην 
κέιινλ (ζχκθσλα κε έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε εληφο ηεο 
πφιεο, ην 71% ησλ πνιηηψλ 
ππνζηεξίδεη ηηο εθζηξαηείεο, ελψ ην 
51% απφ απηνχο ζα ήηαλ έηνηκνη 
λα ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζην 
κέιινλ). 

Δπηπιένλ, ε ζπλνιηθή αχμεζε ηεο 
ρξήζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΓΜ θαηά 
10% -18% ζε ιηγφηεξν απφ δχν 
ρξφληα. Δλψ, νη πξάμεηο βαλδαιηζκνχ 
κεηψζεθαλ θαηά 15%, ην νπνίν είλαη  
ιηγφηεξν απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν ηεο 
κείσζεο 20%. 
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ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΚΗΝΖΣΡΑ 

ΘΔΜΑΣΑ ΤΝΔΡΓΑΗΑ / 
ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ 

Δκπόδηα: Ζ ζπλεξγαζία θαη ν 
ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ 
ππεξεζηψλ εληφο ησλ ΟΣΑ ζεσξείηαη 
εκπφδην γηα έλαλ επηηπρεκέλν 
ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε θαη απαηηεί 
ζσζηή νξγάλσζε. 

Drivers: Ζ θαιχηεξε επηθνηλσλία κε 
ηε ζπκκεηνρή πνιηηψλ θαη ε 
ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ΟΣΑ πξνάγεη 
ηελ ακνηβαία θαηαλφεζε θαη θαίλεηαη 
λα είλαη ε βέιηηζηε πξνιεπηηθή 
πξνζέγγηζε. Δπηπιένλ, κφιηο 
επηηεπρζεί ν ζπληνληζκφο, δεκηνπξγεί 
έλα πιαίζην γηα κειινληηθή ζπλεξγα-
ζία κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ΟΣΑ. 

Drivers: Ζ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
CCTV δεκηνπξγεί λέεο επθαηξίεο γηα 
ηελ πφιε κε πεξαηηέξσ εμεξεχλεζε 
ηνπ εγθαηεζηεκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 
ΠΡΟΧΠΗΚΟ 

Δκπόδηα: Λφγσ ηεο πνιπεπίπεδεο 
πξνζέγγηζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 
επηηπρή εθαξκνγή απηήο ηεο ζηξαηε-
γηθήο, ππάξρεη έληνλε αλάγθε ζπλ-
εξγαζίαο θαη θαηάιιειεο θαηαλνκήο 
πφξσλ κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξα-
γφλησλ θαη ησλ ελδηαθεξφκελσλ 
κεξψλ. 

Drivers: Μέζσ ηεο ζσζηήο 
νξγάλσζεο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ νη 
ΟΣΑ είλαη ηθαλνί λα επηηχρνπλ επαξ-
θψο ηνπο ζηφρνπο θαη ηα επηζπκεηά 
απνηειέζκαηα. 

ΘΔΜΑΣΑ 
ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ 

Δκπόδηα: Λφγσ αλεπαξθψλ θεθαιαί-
σλ, ηα πξνγξακκαηηζκέλα κέηξα αζ-
θαιείαο εθαξκφζηεθαλ ζε ζπγθε-
θξηκέλεο ηνπνζεζίεο θαη φρη ζε 
νιφθιεξε ηελ πφιε. 

Drivers: Οη ΟΣΑ κπνξνχλ λα 
επηηχρνπλ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηφζν 
ηεο αζθάιεηαο φζν θαη ηεο πξνζηαζί-
αο ηφζν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ΓΜ φζν 
θαη γηα ην ζχλνιν ηεο πφιεο κε 
ειάρηζηε ηνπηθή ρξεκαηνδφηεζε θαη 
ηαπηφρξνλα κε απνξξφθεζε Δπξσ-
πατθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ κέζσ 
ησλ κεραληζκψλ ηεο έξεπλαο θαη ηεο 
θαηαζθεπήο. 

 
ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

Drivers: Ο νδεγφο, ην εθπαηδεπηηθφ 
εξγαζηήξην απνδείρζεθε λα είλαη έλαο 
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο δηάδνζεο 
γλψζεσλ. Οη 30 εθπαηδεπκέλνη 
νδεγνί έρνπλ κεηαβηβάζεη ηηο γλψζεηο 
θαη ηηο δεμηφηεηεο ζε άιινπο 450 
ζπλεξγάηεο. Απηή ε επηηπρία ψζεζε 
ηνπο θνξείο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
δεκφζησλ κεηαθνξψλ λα ην ζπκπεξη-
άβνπλ ζε καζήκαηα επαγσγήο ησλ 
ππαιιήισλ. 

 
ΠΖΓΔ ΣΔΥΝΗΚΔ / ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

Δκπόδηα: Ζ εγθαηάζηαζε ελφο 
ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο CCTV 
πνπ ζα επηηξέπεη ηφζν ηελ 
παξαθνινχζεζε φζν θαη ηε ζπιινγή 
δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιε-
ξψζνπλ ηηο εθζηξαηείεο εθπαίδεπζεο 
θαη επαηζζεηνπνίεζεο. Δπηπιένλ, 
ππάξρεη έλα κεγάιν θελφ ζηε ζπιιν-
γή δεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθνχο ζθν-
πνχο, πξνθεηκέλνπ νη ΟΣΑ λα ζρεδηά-
δνπλ θαηάιιεια ηα κέηξα ηνπο βάζεη 
ηεο ηαπηνπνίεζεο πνπ πξνέξρεηαη 
απφ ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ. 

ΠΟΛΗΣΗΚΑ 

Drivers: Δθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο 
αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίηαο κέζα θαη 
γχξσ απφ ην ζχζηεκα ησλ δεκφζησλ 
κεηαθνξψλ, βειηηψζεθαλ ηα ζπλνιηθά 
επίπεδα ΑΠ ζηελ πφιε νδεγψληαο ζε 
πνιχηηκν πνιηηηθφ πιενλέθηεκα γηα 
ηνπο ΟΣΑ. 

 
ΝΟΜΗΚΑ 

Δκπόδηα: Σα κφλα πηζαλά λνκηθά 
εκπφδηα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηα 
εθαξκνζζέληα κέηξα αθνξνχλ ην 
ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο CCTV 
απφ ηελ άπνςε ηεο ηδησηηθφηεηαο, 
αιιά θακία αληίξξεζε δελ έρεη 
εληνπηζηεί. 

Drivers: Ζ ζηξαηεγηθή πεξηιάκβαλε 
δηαθεκίζεηο ζρεηηθά κε λνκηθέο 
ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 
αλαιάβνπλ νη πνιίηεο γηα λα 
βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα. Ζ παξνρή 
ελφο επηπιένλ λνκηθνχ εξγαιείνπ γηα 
ηνπο πνιίηεο είλαη έλα ζεκαληηθφ 
επίηεπγκα ηνπ έξγνπ. 

 
 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΑ 

Δκπόδηα: Δλψ ε εθαξκνγή απαη-
ηνχζε δηάθνξνπο ελδηαθεξφκελνπο 
θαη κηα πνιπεπίπεδε πξνζέγγηζε, 
ιφγσ ηεο απνδνρήο ηνπ θνηλνχ, δελ 
εληνπίζηεθαλ θνηλσληθά εκπφδηα. 

Drivers: Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα 
εθδειψζεηο πξνψζεζεο, φπσο γηα 
εθζηξαηείεο θαη γηα εθπαίδεπζε, 
ζεσξήζεθε εμαηξεηηθά επηηπρήο θαη 
εχζηνρε πξνο ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΔΡΗΟΣΔΡΔ 
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 

https://civitas.eu/measure/anti- 
vandalism-safe-and-secure- 
public-transport 

https://civitas.eu/sites/default/ 
files/civitas-case-study- 
antivandalism-pt-gdansk.pdf 

https://civitas.eu/sites/default/ 
files/mimosa_gda_5_1_mrt_ 
pointer-f.pdf 
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Έλα απφ ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ 

αλαιχζεθαλ είλαη ηα εκπφδηα θαη ηα 

θίλεηξα πνπ θάζε πφιε έπξεπε λα 

αληηκεησπίζεη θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπο. 
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Καηλνηόκα ρξεκαηνδόηεζε, 
πξνκήζεηεο,  
ζύκπξαμε 

 
Απηφ ην θεθάιαην παξέρεη νξηζκέλα βαζηθά ζεκεία ζρεηηθά κε: 

• Σα δηαζέζηκα εξγαιεία πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

SUITS γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΟΣΑ ησλ Μ-Μ πόιεσλ 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). 

• Tα 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 ΑΔΜ (UFT). 

• Οη πηζαλέο ζπκπξάμεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεπθνιύλνπλ ηελ  
εθαξκνγή. 
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Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα 

Καηλνηόκα 

Υξεκαηνδόηεζε 

ARCADIS, Ζ.Β. 

 
Καηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα Μνληέια Νέαο 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο, 

Σξαπεδηθά ΄Δξγα θαη 

Καηλνηόκεο πλεξγαζίεο 

ROKLEIS, Ηηαιία 
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ΔΡΓΑΛΔΗΑ SUITS (ΤΑΟΜ) πνπ ππνζηεξίδνπλ 
ηνπο ΟΣΑ γηα θαηλνηόκν ρξεκαηνδόηεζε, 
πξνκήζεηεο θαη ζπκπξάμεηο:  
Σξεηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο-Οδεγίεο 

 

 

 

 
 

 
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 

ζπλεξγαζηψλ, 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 ζπλεξγαζίεο 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 ζπλεξγαζηψλ 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 δηαδηθαζίεο εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία. 

• Βήκαηα γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ κεζφδσλ θαη 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 κειεηήζεη ηηο Οδεγίεο. 

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

πνπ ζέινπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ πεξηνρή. 

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

θαηάιιειεο γηα θάζε πξνζδηνξηζκέλν κέηξν βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο, φπσο 

επίζεο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ θνηλσληθή   

θαηάζηαζε. 

4) Να ρξεζηκνπνηήζεη επηιεγκέλεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα. 

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

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

ππνζηήξημε ζηηο Σνπηθέο Αξρέο/ άιινπο ελδηαθεξφκελνπο Φνξείο γηα λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ζηηο Οδεγίεο θαηφπηλ αηηήκαηφο ηνπο. 
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Αθνινπζείζηε ηηο 

ζπζηάζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε 

βεκάησλ 

ζηξαηεγηθήο θαη 

εθαξκνγήο 

 

 

 

Υξεζηκνπνηείζηε 

αλαθνξέο θαη 

ζπλδέζκνπο 

 

Γηαβάζηε ηηο 

πεξηιήςεηο ησλ 

ζρεηηθώλ 

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 Καηλνηόκν 
Υξεκαηνδόηεζε [1] 

 
 

 

Οδεγίεο γηα Καηλνηόκεο 
Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ [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.» 

48 Κξηηήξηα Αλάζεζεο ύκβαζεο 

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 ζρεκάησλ ζπκπξάμεσλ 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 

 
 

• Παξνρή ηεο έξεπλαο 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.  

 

TΡΑΠΔΕΗΚΑ  
ΔΡΓΑ 

 



 

 

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

 
Οη αθφινπζεο δηαθάλεηεο παξνπζηάδνπλ θαηλνηφκνπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

κεραληζκνχο, φπσο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζην WP4 ηνπ έξγνπ SUITS θαη 

ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε κέηξα αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο. 

Οη επηζεκαζκέλνη κεραληζκνί πεξηγξάθνληαη πεξαηηέξσ θαη ζπζρεηίδνληαη κε ηα 

κέηξα αζθάιεηαο ζηηο κεηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην θεθάιαην 2. 

 

 

Καηλνηόκνη κεραληζκνί 
ρξεκαηνδόηεζεο [1] 

 

 
• Υξέσζε Κπθινθνξηαθήο πκθφξεζεο 

•  Γεκνηηθά Πξάζηλα Οκφινγα 

 

 
•  Φφξνο Υαξηνζήκνπ Γεο (SDLT) 

 

 
 

• Δζεινληηθή Γέζκεπζε 

• ρέδηα Φφξηηζεο ζε Βαξέα Φνξηεγά 
νρήκαηα HGV 

• Σέινο ηάζκεπζεο ζηνλ Υψξν 
Δξγαζίαο (WPL) 

• Κνηλνηηθή Δηζθνξά Τπνδνκήο (CIL) 

 

 
• πλεηαηξηζκνί Πνιηηψλ 

• Δκπνξία Δθπνκπψλ 

• Τπνρξεψζεηο ρεδηαζκνχ / 

πλεηζθνξέο Πξνγξακκαηηζηψλ 

• Υξεκαηνδφηεζε  απφ ηελ αχμεζε θφξνπ 

• Φφξνο επί ησλ Πσιήζεσλ 

•  Γξφκνη κε Γηφδηα 
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• Γηθαηψκαηα Γηαθήκηζεο, 

Υνξεγίεο θαη Ολνκαηνδνζίαο 

• πλεξγαζία κε άιιεο πφιεηο, 

εξεπλεηηθέο θνηλνπξαμίεο θαη 

ηδησηηθέο εηαηξίεο 

• Δμεηδίθεπζε ζηηο Πσιήζεηο θαη 
Σερλνγλσζία 

• Υξεκαηνδφηεζε απφ 
Λαρεηνθφξεο Αγνξέο 

• Πιεζνπνξηζκφο 
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Βαζηθά ζεκεία ησλ κεραληζκώλ 
ρξεκαηνδόηεζεο πην ζρεηηθώλ κε 
ηα κέηξα ΑΠ [1] 

Καηλνηφκνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο γηα: 

Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, Ήπηα κέηξα 

ηαμηδίσλ, νδηθέο δψλεο αζθαινχο ηαρχηεηαο 
 

ΠΛΖΘΟΠΟΡΗΜΟ (CROWDSOURCING) 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Δλαιιαθηηθφ κνληέιν ρξεκαηνδφηεζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κηθξν-ρξεκαηνδφηεζε γηα 
ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ κε πςειφ θνηλσληθφ αληίθηππν. ήκεξα νη ΟΣΑ 
ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηέηνηεο πιαηθφξκεο πξνθεηκέλνπ λα ζηεξίμνπλ θαη λα 
ζπγρξεκαηνδνηήζνπλ αλαπηπμηαθά έξγα 

ΜΔΘΟΓΟΗ πλήζσο μεθηλνχλ απφ ληφπηνπο (νη νπνίνη αλαπηχζζνπλ ηδέεο θαη ηηο πξνσζνχλ κέζα 
απφ δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο φπνπ εμαζθαιίδεηαη νη νηθνλνκηθή δηαθάλεηα) 

ΟΦΔΛΖ 
Έλαο ηέηνηνο κεραληζκφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα έξγα κηθξήο θιίκαθαο κε ζρεηηθά 
άκεζεο ζεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη ζεσξείηαη εξγαιείν γηα πεξαηηέξσ ζπκκεηνρή 
ηνπ θνηλνχ ελψ ηαπηφρξνλα πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία κέζσ κε ρξεσκέλσλ έξγσλ 

ΥΟΛΗΑ 
Απαηηεί πεξαηηέξσ έξεπλα θαη ελέξγεηεο, φπσο λνκηθέο πξνζαξκνγέο, πξνθεηκέλνπ λα 
ζρεδηαζηεί θαη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά, ελψ απαηηείηαη κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ησλ 
δπλαηνηήησλ ηνπ 

 
Καηλνηφκνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα κέηξα 
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ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΑΠΟ ΛΑΥΔΗΟΦΟΡΟ ΑΓΟΡΑ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Έλαο κεραληζκφο πνπ ιεηηνπξγεί ζην πιαίζην ησλ ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ θαη δεκηνπξγεί 
έζνδα κέζσ ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ θεξδψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ απηά 

ΜΔΘΟΓΟΗ Σέηνηεο ιαρεηνθφξεο αγνξέο είλαη κηα κνξθή παηρληδηνχ φπνπ ην άηνκν πνπ αγνξάδεη ην 
ιαρείν κπνξεί ηειηθά λα θεξδίζεη βξαβεία 

ΟΦΔΛΖ Οη ιαρεηνθφξεο αγνξέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθά πξφζζεηα έζνδα πνπ 
κπνξνχλ είηε λα ρξεκαηνδνηήζνπλ πιήξσο είηε κεξηθψο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο έξγσλ 

ΥΟΛΗΑ 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε απφ ιαρεηνθφξεο αγνξεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα ελεξγά 
πξνγξάκκαηα ηαμηδηψλ θαη άιια σθέιηκα έξγα ηεο θνηλφηεηαο / θχζεο θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ηνπηθέο θπβεξλήζεηο, θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο, 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ. 
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 Βαζηθά ζεκεία ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο πην ζρεηηθψλ κε ηα κέηξα ΑΠ [1] 

 

Καηλνηφκνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο γηα: 

Δθζηξαηείεο επαηζζεηνπνίεζεο, Πξνεγκέλεο 

ηερλνινγίεο γηα ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο 
 
 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ, ΥΟΡΖΓΗΔ ΚΑΗ ΟΝΟΜΑΣΟΓΟΗΔ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

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

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Ζ Γηαθήκηζε ζε ηνπηθά ειεγρφκελα κέζα θαη ζε δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία   
Ζ Υνξεγία σο επθαηξία γηα ηελ πφιε λα κνηξάδεηαη ην θφζηνο κε έλαλ ηδησηηθφ 
ζπλεξγάηε, παξέρνληαο ηαπηφρξνλα νθέιε ζηνπο πνιίηεο ηεο 

ΟΦΔΛΖ Ο επηηπρεκέλνο κεραληζκφο παξακέλεη ζεκαληηθφο θαη ελψ ηα έζνδα είλαη κηθξά ζε 
ζχγθξηζε κε ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  θάζε έξγνπ, 

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

 

Καηλνηφκνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα κέηξα 
 
 

ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΑΛΛΔ ΠΟΛΔΗ, ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΗΓΗΧΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΗΔ 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
Απηφ απαηηεί ηε δηακφξθσζε κηαο ζρέζεο ζχκπξαμεο κεηαμχ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ 
παλεπηζηεκίσλ, ησλ εηαηξηψλ θαη ησλ ΜΚΟ, ε νπνία θάλεη ρξήζε ηεο εκπεηξίαο θάζε 
εηαίξνπ   

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

ΟΦΔΛΖ 
Απηά ηα έξγα πξνζθέξνπλ ζηηο πφιεηο νθέιε απφ επελδχζεηο ζε πξνγξάκκαηα 
ππνδνκήο θαη αλάπηπμεο ηθαλνηήησλ, καδί κε ηα νθέιε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα 
πηινηηθά έξγα, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα δηαηίζεηαη επηπιένλ ρξεκαηνδφηεζε 

ΥΟΛΗΑ 
Οη πξνζπάζεηεο απαηηνχλ πνιηηηθή βνχιεζε πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζνχλ νη πεξηνξηζκνί 
θαη πξνζπκία ζπκκεηνρήο θαη δεκηνπξγίαο ελφο δηθηχνπ κάζεζεο, ην νπνίν ζα εληζρχζεη 
ηειηθά ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε φιε ηελ πφιε 
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 Βαζηθά ζεκεία ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο πην ζρεηηθψλ κε ηα κέηξα ΑΠ [1] 

 

Καηλνηφκνη κεραληζκνί ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα φια ηα πξναλαθεξφκελα κέηξα 
 
 
 
 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΧΛΖΔΗ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΓΝΧΗΑ 

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

ΜΔΘΟΓΟΗ 
Πεξηιακβάλεη ηελ πψιεζε κηαο κνξθήο ζπιινγηθήο γλψζεο θαη ηελ θνηλή 
ρξεζηκνπνίεζε απηήο γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δσξεάλ  

ΟΦΔΛΖ 
Απμάλεη ηελ ειθπζηηθφηεηα θαη ηελ αλαγλψξηζε νλφκαηνο ή ηε δηάδνζε νξζψλ 
πξαθηηθψλ ζε πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο  

ΥΟΛΗΑ Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο ηνκείο ελδηαθέξνληνο 

 
 

 

Καηλνηόκεο εθηηκήζεηο γηα ηηο 
πξνκήζεηεο 

• Σα επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ νινθιεξψζεθαλ κεηά ην 2004, 

επεζήκαλαλ θαηλνηφκεο πηπρέο ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, θαζψο 

θαη άιια θξηηήξηα, πνπ ηξνθνδφηεζαλ ηελ αλάγθε κεηαξξχζκηζεο ησλ δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ζε ηνκείο φπσο νη Μεηαθνξέο, ε Κηλεηηθφηεηα, ε Δλέξγεηα, ε 

Καηλνηνκία, πνπ εμειίζζνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη θαζνξίδνπλ ηε βηψζηκε 

αλάπηπμε. 

• Νέεο Οδεγίεο εθδφζεθαλ καδί κε ηελ εηζαγσγή λφκσλ θαη θαλνληζκψλ φισλ 

ησλ Κξαηψλ Μειψλ, ζχκθσλα κε ηηο αιιαγέο. Σν θαηλνχξγην λνκηθφ πιαίζην 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνβιέπεη πην επθπή πξφηππα θαη κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ειεθηξνληθψλ δηαδηθαζηψλ δηεπθνιχλνληαο παξάιιεια ηε ζπκκεηνρή ησλ 

ΜΜΔ. 
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Αλαιπηηθή πεξηγξαθή 
δηαηίζεηαη ζηηο Οδεγίεο [2] 
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Καηλνηφκεο εθηηκήζεηο γηα ηηο πξνκήζεηεο 

 

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

Γήκσλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ ην θάζκα ησλ πηζαλψλ δξάζεσλ θαη 

βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θηλεηηθφηεηα. 

• Ωζηφζν, ε δηαθπβέξλεζε ζηελ αζηηθή θηλεηηθφηεηα αληηκεησπίδεη κείδνλεο 

δπζθνιίεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο θαη νη πνιπεηείο 

πξνυπνινγηζκνί κεγάιεο εκβέιεηαο, ν εθινγέο, ε έιιεηςε γλψζεο/ απνδνρήο 

νξηζκέλσλ κέηξσλ απφ ηνλ πιεζπζκφ θ.ι.π.  Σέηνηεο αιιαγέο είλαη ζεκειηψδεηο 

γηα ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο βηψζηκεο αζηηθήο 

θηλεηηθφηεηαο  θαη ηαπηφρξνλα επηηξέπνπλ ζηηο δεκφζηεο δηνηθήζεηο λα γίλνπλ πην 

απνηειεζκαηηθέο θαη επέιηθηεο ζε ζρέζε κε ηηο αλάγθεο ησλ θνηλνηήησλ. 
 

 Καηλνηόκα βήκαηα γηα ηηο πξνκήζεηεο [2] 

 

1) Δπηιέμηε, απαζρνιείζηε, εθπαηδεχζηε, επηκνξθψζηε νκάδα δηαρείξηζεο 
πξνκεζεηψλ. 

2) Μάζεηε γηα ην λνκηθφ πιαίζην, ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο, ηνπο εηδηθνχο 
θαλνληζκνχο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο θαη δηαδηθαζίεο. 

3) Αλαπηχμηε εηήζην θαη πνιπεηέο πξφγξακκα πξνκεζεηψλ.  

4) Αλαπηχμηε έλα ζρέδην αμηνιφγεζεο θαη δείθηεο απφδνζεο. 

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

6) Οξγαλψζηε ζπγθεληξσηηθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κεηαμχ 
ηνπηθψλ/πεξηθεξεηαθψλ/ δηαζπλνξηαθψλ δεκνζίσλ αξρψλ πνπ έρνπλ ηηο 
ίδηεο αλάγθεο. 

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

8) Υξεζηκνπνηείζηε ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία κε 
ζηξαηεγηθφ ηξφπν, ψζηε λα βειηηψζεηε ηηο επηπηψζεηο ησλ δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ. 

9) Υξεζηκνπνηείζηε ηα λέα εξγαιεία «Γξάζε Καηλνηνκίαο» θαη «Πξν-Δκπνξηθέο 
Πξνκήζεηεο», γηα λα ελζαξξχλεηε ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ πφιεσλ θαη ηεο 
θνηλφηεηαο θαηλνηνκίαο.  

10) Καηαλνείζηε θαη απμήζηε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ησλ 
θαηλνηφκσλ πξνκεζεηψλ θαη πξνεηνηκάζηε ηελ εθαξκνγή ηνπο.  

11) Αλαπηχμηε καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθέο γηα ηηο πξνκήζεηεο. 
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Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη 
Ηδησηηθνύ Σνκέα [3] 

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

• δεκφζηνη θαη ηδησηηθνί νξγαληζκνί, 

• νξγαλψζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ (ΟΚΠ), 

• κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε (ΜΚΟ), 

• θνηλφηεηεο. 

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

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηξαηεγηθψλ ζπκπξάμεσλ. 

 

Κάζε παξάγνληαο ηεο ΚΓΗΣ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε ζπκκαρία. 

 

Καηλνηόκεο πκπξάμεηο Γεκόζηνπ θαη 

Ηδησηηθνύ Σνκέα 

Πηζαλή θαηαλνκή ξφισλ [3] 

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

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εθαξκνγή πνιηηηθψλ θαη πξνγξακκάησλ. 

• Οη Γεκόζηνη νξγαληζκνί ζπλήζσο πξνζδηνξίδνληαη σο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο πνπ δελ έρεη κφλν βαζηθνχο ξφινπο επνπηείαο, δεκηνπξγίαο 

θηλήηξσλ θαη ξπζκηζηηθψλ πιαηζίσλ, αιιά θαη δεκηνπξγίαο λέσλ επθαηξηψλ θαη 

κεραληζκψλ δηαθπβέξλεζεο πνπ επηηξέπνπλ ηε βηψζηκε καθξνρξφληα 

ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη άιιεο κνξθέο νξγάλσζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα βειηηζηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα, ν αληίθηππνο θαη ε βησζηκφηεηα. 

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

λα θέξεη ζηε ζπκκαρία επελδχζεηο θαη ηερλνγλσζία έρνληαο επηρεηξεκαηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ γηα θεξδνθνξία. 

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

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

κίαο ΚΓΗΣ απαηηεί ελίζρπζε ησλ δπλαηνηήησλ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

παξαγφλησλ. 
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 Καηλνηφκεο πκπξάμεηο Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα [3] 

 

Οθέιε ησλ ΚΓΗΣ γηα ηηο ηνπηθέο αξρέο θηλεηηθόηεηαο: 

• Αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο. 

• Μεηαθνξά ηνπηθψλ ζεζκηθψλ γλψζεσλ ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

νξγαληζκνχο. 

• Γεκηνπξγία ζπιινγηθήο επαηζζεηνπνίεζεο γηα θαηλνηφκεο ιχζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπκκαρία. 

• Δπεμεξγαζία ησλ θνηλσληθψλ θξηηεξίσλ θαη πξνγξακκάησλ θαηαλφεζεο. 

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

ζπκκεηνρή ησλ θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο ζηελ θνηλνπξαμία. 

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

ησλ θνηλνηήησλ θηλεηηθφηεηαο κπνξεί λα θέξεη θαηλνηνκία θαη κία εζηθή 

πξνζέγγηζε ζηηο επελδχζεηο. 

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

επηξξνή θαη ηε δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο. 

 
 

Οη πκπξάμεηο Δ&Α είλαη ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο 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. 

• Κφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη θαηαλνκή θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επέλδπζε ρξφλνπ, ρξεκάησλ θαη άιισλ πφξσλ. 

• Ο ζπλεξγάηεο Δ&Α κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο αγνξάο ή ζηε 

δνθηκή ηνπ πξσηνηχπνπ. 

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

• Ζ ζπκκεηνρή ηνπ ζπλεξγάηε Δ&Α κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία 

ζηελ αλαδήηεζε επελδχζεσλ ιφγσ ηεο εκπεηξίαο πνπ απηφο ν ζπλεξγάηεο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη. 
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Παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ηνπ ΟΚΠ ζηα έξγα κεηαθνξώλ: 

Ο ΟΚΠ ζπκκεηείρε ζηε βειηίωζε ηωλ δεκόζηωλ κεηαθνξώλ ζηε Γεξκαλία ζηελ 

πεξηνρή ηεο Ρελαλίαο. Η έλωζε κεηαθνξώλ Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) 

δεκηνύξγεζε έλα ζπκβνπιεπηηθό ζπκβνύιην επηβαηώλ πνπ εθπξνζωπήζεθε από 

άηνκα θαη από ην ΟΚΠ. Σν ζπκβνπιεπηηθό ζπκβνύιην δηνξγαλώλεη ζπλαληήζεηο 

ηέζζεξηο θνξέο ηνλ ρξόλν θαη έρεη ήδε μεθηλήζεη ζπγθεθξηκέλεο βειηηώζεηο. [4] 

Παξάδεηγκα ζπκκεηνρήο ησλ θνξέσλ Δ&Α ζηα έξγα κεηαθνξώλ 

Η Frankfurt RheinMain, ζεκαληηθή Αξρή κεηαθνξώλ θαη θνξέωλ εθκεηάιιεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ εηαίξωλ από ηε βηνκεραλία θαη ηηο ζπκβνπιεπηηθέο 

εηαηξείεο, θαη ππνζηεξίδόκελε από ηελ Κπβέξλεζε ηνπ θξαηηδίνπ ηεο Έζζεο. 

Γειαδή, ην ηλζηηηνύην ZIV ηδξύζεθε ζην Παλεπηζηήκην Σερλνινγίαο ηνπ 

Νηάξκζηαλη. [5] 

 
 

 

 
  ΑΚΖΖ  Γ  

Πξνζδηνξηζκφο κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηε-
ζεο θαη επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ θαηάιιε-
ισλ γηα κέηξα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

 

Πεξηγξαθή ηεο άζθεζεο 

Γεληθή ζπδήηεζε γηα θαηλνηφκνπο κεραληζκνχο ρξεκαηνδφηεζεο θαη επηινγέο επηρεηξεκαηηθψλ 

κνληέισλ θαη επθαηξίεο γηα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ΑΠ (SS). 
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 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ 

 

 

ΤΝΔΓΡΗΑ ΚΑΣΑΗΓΗΜΟΤ ΗΓΔΧΝ (BRAINSTORMING) ΜΔΣΑΞΤ ΠΟΛΔΧΝ 

 

 
 

 

Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη πνηέ 
θάπνηνλ κεραληζκό 

ρξεκαηνδόηεζεο από απηνύο 
πνπ αλαθέξζεθαλ 

πξνεγνπκέλσο; 

 

Με πνηα έλλνηα; 

 
 

Ήηαλ επηηπρήο ή όρη; 

 
 

Ήηαλ επηηπρήο ή όρη; 

 

Ση είδνπο επηρεηξεκαηηθό κνληέιν 
ρξεζηκνπνηήζαηε (ζπλεξγαζίεο, 

ηδηνθηεζία θ.ιπ.) 
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Γηαδηθαζίεο θαη 

πηπρέο πινπνίεζεο 

 
ε απηφ ην θεθάιαην αλαιχνληαη ηα αθφινπζα δεηήκαηα γηα ηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ ΑΠ : 

• Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ κέηξσλ ζηα ΒΑΚ. 

• Οη απαηηήζεηο δεδνκέλσλ γηα ην ζρεδηαζκό θαη  ηελ αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ. 

• Οη ελ δπλάκεη λνκηθέο δπζθνιίεο. 

• Γείθηεο Αμηνιφγεζεο  γηα κέηξα ΑΠ. 

6 



 

 

 
 
 

6 ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ  ΚΑΗ  ΠΣΤΥΔ  ΣΖ  ΤΛΟΠΟΗΖΖ  

 

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

• Έλα ρέδην Βηώζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθόηεηαο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν 

πνπ ππνζηεξίδεη ηνπο Σνπηθνχο Γεκφζηνπο θνξείο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηα 

ελδηαθεξφκελα κέξε γηα ηε “δηαρείξεζε” ησλ ηερλνινγηώλ αζηηθήο 

θηλεηηθόηεηαο. 

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

πηνζεηεζνχλ κε κηα πξνζέγγηζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ. 

• Σα κέηξα ΑΠ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο απαξαίηεηα γηα ηα παθέηα 

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

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

πξνεηνηκαζία ελφο ζρεδίνπ δξάζεο θαη πξνυπνινγηζκνχ θαη ζην βήκα 8.1 ηνπ 

ΒΑΚ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο. 
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2. Οξίζηε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ αμηνιόγεζε 
ησλ απαηηνύκελσλ κεζόδσλ ζπιινγήο γηα 
ζύλνια δεδνκέλσλ θαη γηα δεδνκέλα 
αμηνιόγεζεο 

• Σα ΒΑΚ είλαη ηφζν θαιά φζν ηα δεδνκέλα ηνπο. 

• πλδπάζηε Πνηνηηθέο + Πνζνηηθέο κεζφδνπο. 

• Υξεζηκνπνηήζηε θαη βειηηζηνπνηήζηε ηα ππάξρνληα ζχλνια δεδνκέλσλ. 

• Οξίζηε δείθηεο. Οη δείθηεο είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ηεο 

δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο. 

Έξεπλεο φπσο (HH) έξεπλεο, ηαπηνπνηήζεηο κνηίβσλ Σαμηδηνχ, πιαηθφξκεο 

πιεζνπνξηζκνχ, ράξηεο ρξήζεο γεο, αλαγλψξηζε (NMT), δεδνκέλα Γεκφζησλ 

Μεηαθνξψλ, κνληέια Μεηαθνξψλ θ.ιπ. 

 
 
 
 

ΜΔΣΡΟ 
ΜΔΘΟΓΟΗ ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

ΤΛΛΟΓΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ [2], [3] 

ΔΚΣΡΑΣΔΗΔ 
ΔΝΖΜΔΡΧΖ 

Άκεζν θόζηνο ησλ εθζηξαηεηώλ πξόιεςεο θαη ησλ εθαξκνδόκελσλ κέηξσλ: 
πιηθό κάξθεηηλγθ, εξγαζηήξηα / ζπλεδξίεο πξαθηηθήο άζθεζεο, θ.ιπ.; αληίιεςε 
ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ΓΜ, κε βάζε ηηο έξεπλεο πεδίνπ / 
δηαδηθηύνπ 

ΠΡΟΖΓΜΔΝΔ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑ ΣΗ 

ΓΖΜΟΗΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Αξηζκόο πξάμεσλ βαλδαιηζκνύ ·  θόζηνο επηζθεπήο δεκηώλ ·  αληίιεςε ηεο 
αζθάιεηαο θαη ηεο πνηόηεηαο ησλ ΓΜ, κε βάζε ηηο έξεπλεο πεδίνπ / δηαδηθηύνπ 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑ 
ΠΔΕΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΠΟΓΖΛΑΗΑ 

Κπθινθνξηαθή ξνή (νρήκαηα / ώξα), κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό πηζαλήο 
επαγόκελεο κεηαηόπηζεο αξηζκνύ ηξαπκαηηζκώλ ζε ηξνραία ζε πεξηνρέο 
ζηόρνπο (nº ηξαπκαηηζκώλ) αξηζκόο ρξεζηώλ ειαθξώλ κνξθώλ κεηαθνξάο 
(πεδνί + πνδειάηεο) ζε πεξηνρέο ζηόρνπο (nº ρξήζηεο) αληίιεςε αζθάιεηαο 
(δείθηεο θιίκαθαο 5 ζεκείσλ κε βάζεη ηηο έξεπλεο) αξηζκόο θινπώλ πνδειάησλ 

ΔΠΗΒΟΛΖ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Πξέπεη λα δηεμαρζνύλ έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ, ηελ 
απνδνρή θαη ηελ αληίιεςε γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα. Δπηπιένλ, ν αξηζκόο ησλ 
αηπρεκάησλ θαη νη ηαρύηεηεο ηνπ νρήκαηνο κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ θαη λα 
απαξηζκεζνύλ. Οη έξεπλεο θαη νη κεηξήζεηο πξέπεη λα δηελεξγνύληαη ζε πεξηνρέο 
επηξξνήο θαη ζε δξόκνπο όπνπ έρνπλ ήδε ξπζκηζηεί θαη ιεηηνπξγνύλ ξαληάξ θαη 
θάκεξεο 

ΟΓΗΚΔ ΕΧΝΔ 
ΑΦΑΛΟΤ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

Κπθινθνξηαθή ξνή (νρήκαηα / ώξα), κε ζηόρν ηνλ εληνπηζκό πηζαλήο 
επαγόκελεο κεηαηόπηζεο αξηζκνύ ηξαπκαηηζκώλ ζε ηξνραία ζε πεξηνρέο 
ζηόρνπο (nº ηξαπκαηηζκώλ), αξηζκόο αηπρεκάησλ κε απηνθίλεηα 
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ΓΔΗΚΣΔ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ 

 
 

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

ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ησλ εθαξκνδφκελσλ κέηξσλ. 

• Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηνπο πξνηεηλόκελνπο ΚΓΑ (KPIs) γηα 

ηελ αμηνιόγεζε ησλ κέηξσλ ΑΠ (SS). 

 
 
 
 

 
ΚΡΗΗΜΟΗ ΓΔΗΚΣΔ ΑΠΟΓΟΖ ΓΗΑ ΜΔΣΡΑ ΑΠ [4], [5], [6], [7]: 
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 ΚΡΗΗΜΟ 
ΓΔΗΚΣΖ 

ΑΠΟΓΟΖ 
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΖΓΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

Πφζν αζθαιέο 
είλαη ην ηαμίδη απφ 
ηελ άπνςε ηεο 
νδηθήο αζθάιεηαο 

(1) Μεξίδην πιεζπζκνχ κε θαηάιιειε πξφζβαζε ζε 
ππεξεζίεο θηλεηηθφηεηαο. 2) Πνζνζηφ πιεζπζκνχ πνπ δεη 
ζε θνληηλή απφζηαζε κε ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ζηάζε 
ή ζηαζκφ) ή θνηλφ ζχζηεκα θηλεηηθφηεηαο (απηνθίλεην ή 
πνδήιαην) 

The World Business 
Council for Sustainable 
Development 

Δπίπεδν αηπρή-
καηνο ιφγσ ηεο 
αζηηθήο κεηαθν-
ξάο επηβαηψλ 

Καηά θεθαιή πνζνζηά ζπγθξνχζεσλ, πνζνζηά 
πγθξνχζεσλ αλά κίιη-νρήκαηνο 

http://www.vtpi.org/ 
tdm/tdm131.htm & 
https://repository. 
up.ac.za/bitstream/ 
handle/2263/7446/ 
Krynauw_National(2003). 
pdf?sequence=1 

πγθξνχζεηο θαη ηξαπκαηηζκνχ απηνθηλεηηζηψλ, πεδψλ 
θαη πνδειάησλ 

ΠΡΟΣΑΗΑ 

Πφζν αζθαιείο 
είλαη νη εγθαηα-
ηάζεηο, ζπκπεξη-
ιακβαλνκέλσλ 
ησλ ηεξκαηηθψλ 
θαη ησλ κέζσλ 
καδηθήο 
κεηαθνξάο 

Γηείζδπζε ηεο βηληεν-παξαθνινχζεζεο ησλ πφιεσλ ITU-T SERIES L 

Πξνζσπηθφ αζθαιείαο πνπ αλαπηχζζεηαη ζηηο ΓΜ hzttp://www.teriin.org/ 
projects/nfa/2008-2013/ 
pdf/working-paper- 
12-Sustainable-urban- 
transport-indicators.pdf 

% ηνπ ζηφινπ ησλ ΓΜ κε εγθαηάζηαζε GPS θαη CCTV 

ΑΠ (SS) 

Πφζν άλεηνο είλαη 
ν ηξφπνο 
κεηαθνξάο ζηνπο 
ρξήζηεο; 

Αίζζεζε άλεζεο/ραιάξσζεο: Τπνθεηκεληθή βαζκνινγία 
άλεζεο αλά ρξήζηε αλά ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα 

http://myway-project. 
eu/www.myway-project. 
eu/images/pdf/MYWAY_ 
D14_ScenariosKPIsAnd 
GuidelinesForValidation 
FinalVersion_V01_6/in 
dex.pdf 

Δθαξκνγέο ΣΠΔ 
Δθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζε ππνδνκέο κε άκεζν ή/θαη 
έκκεζν αληίθηππν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο 

https://pdfs.semantic 
scholar.org/5453/8f8cf 
18c169d139390d09309 
adf4fdf8b4f7.pdf 

 

http://www.vtpi.org/
http://www.teriin.org/
http://myway-project/
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3. Πξνζδηνξίζηε πηζαλέο δπζθνιίεο / 
εκπόδηα γηα θάζε κέηξν 

 

 

ΜΔΣΡΟ ΓΤΚΟΛΗΔ 

ΔΚΣΡΑΣΔΗΔ 
ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ 

Σα λνκηθά εκπφδηα είλαη απίζαλν λα απνηειέζνπλ ζέκα εθαξκνγήο, αιιά γηα ην ζηάδην 
ηεο εθηίκεζεο επηπηψζεσλ απαηηνχληαη ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα. ηε κειέηε 
πεξίπησζεο ηνπ Γθληαλζθ, ρξεηάζηεθαλ νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ 
πξάμεσλ βαλδαιηζκνχ γηα λα ζπγθξηζνχλ ζελάξηα πξηλ θαη κεηά, αιιά νη εηαηξείεο πνπ 
παξέρνπλ ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ θαη ζπληήξεζεο ζε ζηάζεηο ησλ ΓΜ ήηαλ απξφζπκεο 
λα απνθαιχςνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πιεξνθνξίεο 

ΠΡΟΖΓΜΔΝΔ 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΓΗΑ 

ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

Πξνζσπηθά δεηήκαηα απνξξήηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ 
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο βίληεν θαη ρξεηάδνληαη λνκηθέο νληφηεηεο 
γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πιαηζίνπ 

ΤΠΟΓΟΜΔ ΓΗΑ 
ΠΔΕΟΤ ΚΑΗ ΓΗΑ 

ΠΟΓΖΛΑΗΑ 

Λφγσ ηεο δηάηαμεο ηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο πνδειάησλ θαη ησλ ηνπνζεζηψλ ηνπο, νη 
πφιεηο αληηκεησπίδνπλ αληίζηαζε θαη λνκηθέο δπζθνιίεο, θαζψο έρεη σο απνηέιεζκα ηε 
κείσζε ησλ εζφδσλ απφ ην ρψξν ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Δπηπιένλ, αλ θαη δελ 
απνηειεί λνκηθφ εκπφδην, ε πεξηνξηζκέλε ειθπζηηθφηεηα ηνπ πεξπαηήκαηνο γηα κεγαιχηεξεο 
απνζηάζεηο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν είλαη αληαγσληζηηθφ λα πξνσζεζεί 
ζε ζχγθξηζε κε άιινπο ηξφπνπο κεηαθνξάο 

ΔΠΗΒΟΛΖ 
ΑΦΑΛΔΗΑ 

Πξνζσπηθά δεηήκαηα απνξξήηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πεξηνξηζκνχο ζηελ 
εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο βίληεν θαη ρξεηάδνληαη λνκηθέο νληφηεηεο 
γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πιαηζίνπ 

ΟΓΗΚΔ ΕΧΝΔ 
ΑΦΑΛΟΤ 
ΣΑΥΤΣΖΣΑ 

Πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ δηάθνξνη ελδηαθεξφκελνη, φπσο ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηεο 
Οπηξέρηεο φπνπ ζπλεξγάζηεθαλ ζρνιεία, δεκνηηθέο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ππνζηήξη-
μεο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο θαη νξγαληζκνί νδηθήο αζθάιεηαο 
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  ΑΚΖΖ  Γ  

 
 
 
Πεξηγξαθή ηνπ πιηθνύ 

Σειηθή επηινγή κέηξσλ αζθάιεηαο 
θαη πξνζηαζίαο θαη πξνζδηνξηζκφο 
ησλ βαζηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα 
πινπνηεζνχλ απφ ηνπο ΟΣΑ. 

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 

(δηνηθεηηθέο θαη ζρεδηαζκνχ/εθαξκνγήο), (γ) ρξνλνδηάγξακκα, (δ) νξφζεκα, (ε) αλάγθεο γηα εμσηεξηθή 

αλάζεζε, (ζη) πηζαλά λνκηθά εκπνδία. 

 ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΓΑ  

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 ζηνρεχεη λα 

παξέρεη απηά πνπ ζπζρεηίδνληαη πεξηζζόηεξν κε ηηο Μ-Μ 

πόιεηο αληί λα είλαη γεληθά. Ζ παξερφκελε βαζκνινγία ηεο 

ζπλάθεηαο κε ηνπο ζηφρνπο ΤΑΟΜ (SUITS) ππνζηεξίδεη ην 

Γηακεζνιαβεηή (Facilitator) πξνθεηκέλνπ λα δψζεη πξνηεξαηφηεηα 

ζηα εξγαιεία απηά. 

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

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

ππάξρνπλ επίζεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη εξγαιεία γηα ΑΠ (SS) 

πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο Δ.Δ. 
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ΟΝΟΜΑ 
ΔΡΓΑΛΔΗΟΤ 

ΜΟΡΦΖ 
ΠΖΓΖ / 

ΤΝΓΔΜΟ 

ΥΡΖΗΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑ Μ-Μ ΠΟΛΔΗ 
ΚΑΗ ΖΜΑΗΑ ΣΟ ΔΡΓΟ ΤΑΟΜ 

(SUITS) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 
ΤΝΑΦΔΗΑ 

 [1-5 ] 

ΔΠΔΞΖΓΖΖ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 

MIMOSA 
PDF 

έγγξαθα 
παξνπζηάζεσλ 

CIVITAS 
έξγν δηθηχνπ 

 
http://civitas. 
eu/content/ 

mimosa 

Σν έξγν πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε 
ζπιινγή καζεκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή 
δηαθφξσλ πξνζεγγίζεσλ ζε πνιχ ηδηαίηε-
ξεο αζηηθέο πεξηνρέο. Όζνλ αθνξά ηελ 
αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία, εμεηάζηεθαλ 
δχν βαζηθέο  πξνθιήζεηο: i) Οδηθή αζθά-
ιεηα γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο θαη ii) 
αζθαιήο θαη θηιηθή ππνδνκή κεηαθνξψλ. 
Ζ αληαιιαγή γλψζεσλ ζε γεληθέο γξακκέο 
είλαη θαιά ηεθκεξησκέλε θαη κπνξεί λα 
είλαη ρξήζηκε 

5 

Ζ επηθνηλσλία κε 
ηνπο πνιίηεο θαη ε 
ζπκκεηνρή ηεο θνη-
λφηεηαο είλαη θαζνξη-
ζηηθήο ζεκαζίαο γηα 
ηελ αλάπηπμε θαη 
εθαξκνγή ησλ ΒΑΚ 
(SUMP) 

NODES 
PDF 

εξγαιείν 
εγγξάθσλ 

Έξγν FP7 ηεο 
ΔΔ 

https://nodes- 
toolbox.eu/ 

Οη θφκβνη είλαη κέξε φπνπ εκθαλίδνληαη 
πςειέο ξνέο αλζξψπσλ θαη φπνπ ηα 
ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο είλαη 
θξίζηκα. Ζ εξγαιεηνζήθε NODES θαιχ-
πηεη κηα πνηθηιία ζεκάησλ θαη κέηξσλ γηα 
ηελ αχμεζε ησλ ζπλζεθψλ αζθάιεηαο θαη 
πξνζηαζίαο, κε παξαδείγκαηα θαιψλ 
πξαθηηθψλ. Απηή ε εξγαιεηνζήθε κπνξεί 
λα βνεζήζεη ην SUITS 

4 

Ζ εξγαιεηνζήθε 
πξνζθέξεη 36 εξγα-
ιεία πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηελ ΑΠ πνπ παξέ-
ρνπλ θαζνδήγεζε ζε 
ΟΣΑ γηα βειηίσζε 
ησλ ζπλνιηθψλ 
επηπέδσλ ΑΠ 

CARAVEL 
PDF   

έγγξαθν, 
παξνπζίαζε 

CIVITAS 
έξγν δηθηχνπ 

http:// 
civitas.eu/ 
content/ 
caravel 

Μάιινλ κεγάινο αξηζκφο κέηξσλ, κεξηθά 
απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα επαλαιε-
θζνχλ ζε Μ-M πφιεηο. Γηα παξάδεηγκα, 
ηα κέηξα ηνπ Μπνχξγθνο ζα κπνξνχζαλ 
λα ζεσξεζνχλ έλα θαιφ παξάδεηγκα: Αζ-
θαιήο πξφζβαζε ζηελ πφιε γηα πεδνχο 
απφ πξναζηηαθέο πεξηνρέο, ζρέδην αζ-
θάιεηαο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Με-
γάιε γθάκα κέηξσλ θαη θνηλψλ εκπεηξηψλ 

3 

Σα ζέκαηα πνπ 
εμεηάδνληαη εδψ 
αλαπηχζζνληαη ζε 
πηινηηθέο πφιεηο, 
ρξήζηκα γηα Μ-M 
πφιεηο. 

ΑΚΑΓΖΜΗΑ 
ΚΗΝΖΣΗΚΟΣΖ-

ΣΑ 

PDF 
έγγξαθα 

παξνπζίαζεο 
καζεκάησλ 

ηειεθπαίδεπζεο 
 ( e-learning) 

Έξγν FP7 ηεο 
ΔΔ  

https://www. 
mobilitya 

cademy.eu/ 
course/view. 
php?id=68 

Απηφ ην εξγαιείν παξέρεη έλα γεληθφ 
ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηελ πνδειαηηθή 
ππνδνκή. Απεηθνλίδεηαη κε αθζνλία θαη 
κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο αθεηεξία γηα 
ηηο Μ-M πφιεηο φπνπ ε πνδειαζία δελ 
είλαη αθφκε παξνχζα. Σν πιηθφ είλαη θαιά 
νξγαλσκέλν θαη ε πινήγεζε ζηα πεξηε-
ρφκελα είλαη απιή. Μπνξεί λα γίλεη απφ 
κφλε ηεο θαηαλνεηή σο Δξγαιεηνζήθε 
Αλάπηπμεο Ηθαλνηήησλ, πνπ ζρεηίδεηαη 
ζηελά κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ SUITS 

3 

Πιεξνθνξίεο γηα ηελ 
αζθάιεηα ηεο πνδε-
ιαζίαο, πνπ ζρεηίδν-
ληαη κε ηηο Μ-M πφ-
ιεηο. Πεξηέρεη εξσηε-
καηνιφγην πνπ επη-
ηξέπεη ζηνπο ΟΣΑ 
λα παξαθνινπζνχλ 
ηελ πνηφηεηα ηεο 
πνδειαηηθήο ππνδν-
κήο ηνπο θαη ηηο 
πεξαηηέξσ αλάγθεο 
ηνπο 

ΥΔΗΑΜΟ 
ΟΓΗΚΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 

PDF 
Έγγξαθν 

ec.europa. 
eu/transport/ 
road_safety/ 
sites/roadsa 
fety/files/pdf/ 
national-ro 

ad-safety-stra 
tegies_en.pdf 

Απηφ ην έγγξαθν παξέρεη παξαδείγκαηα 
νξζψλ πξαθηηθψλ απφ εζληθέο ζηξαηεγη-
θέο νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ ΔΔ. Δίλαη έλα 
Non-paper, σο επί ην πιείζηνλ γηα ηελ 
ελεξγνπνίεζε ζπδεηήζεσλ θαη ηελ 
παξνρή ηξνθήο γηα ζθέςε θαη έρεη σο 
ζθνπφ λα επηθαηξνπνηείηαη ηαθηηθά 

4 

Παξέρεη πεξηπηψ-
ζεσλ κειέηεο απφ 
επξσπατθέο πφιεηο 
θαη ζηνρεχεη λα 
κνηξάζεη  ηα απνηε-
ιέζκαηα κεηαμχ ησλ 
θξαηψλ κειψλ 

ΤΣΖΜΑ 
ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ 

ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΑ 
ΟΓΗΚΖ 

ΑΦΑΛΔΗΑ 
(DSS) 

Δξγαιείν 
Τπνζηήξημεο 
Απνθάζεσλ 

Έξγν ηεο ΔΔ ht- 
tps://www.ro- 
adsafety-dss. 

eu/#/ 

Σν έξγν SafetyCube έρεη αλαπηχμεη έλα 
θαηλνηφκν ζχζηεκα ππνζηήξημεο απνθά-
ζεσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα (DSS) πνπ 
ζα επηηξέπεη ζηνπο ππεχζπλνπο ράξαμεο 
πνιηηηθήο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα 
επηιέγνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ ηηο θαηαιιε-
ιφηεξεο ζηξαηεγηθέο, κέηξα θαη νηθνλνκη-
θά απνδνηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κείσ-
ζε ησλ ααπσιεηψλ φισλ ησλ ηχπσλ 
ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ θαη φισλ ησλ ζνβα-
ξψλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ Δπξψπε θαη 
παγθνζκίσο. 

5 

Πξφζβαζε ζε κειέηεο 
θαη γλψζεηο ζρεηηθά  
κε ηηο επηπηψζεηο ησλ 
θηλδχλσλ θαη ησλ 
κέηξσλ, ηηο αηηίεο θαη 
ηηο επηπηψζεηο ησλ 
ηξαπκαηηζκψλ, θνηλά 
ζελάξηα αηπρεκάησλ, 
ππνινγηζηήο CBA θαη 
αμηνιφγεζε κέηξνπ 

 

http://civitas/
http://www/
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Civitas Mimosa [1] 
 

 

 

 

 
http://civitas.eu/content/ 

mimosa 

• CIVITAS έξγν δηθηχνπ 

• Σν έξγν πεξηιακβάλεη κηα νινθιεξσκέλε ζπιινγή καζεκάησλ απφ ηελ 

εθαξκνγή δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζε πνιχ ηδηαίηεξεο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Καιχπηεη πνιιέο πηπρέο ηεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο θαη φζνλ αθνξά ηελ 

αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία αληηκεησπίζηεθαλ δχν θχξηεο πξνθιήζεηο: 

- i) Οδηθή αζθάιεηα γηα πεδνχο θαη πνδειάηεο θαη 

- ii) Αζθαιείο θαη θηιηθέο ππνδνκέο κεηαθνξψλ. 

• Ζ επηθνηλσλία κε ηνπο πνιίηεο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο θνηλφηεηαο είλαη βαζηθά 

ζηνηρεία ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ΒΑΚ. Ζ αζθάιεηα θαη ε πξνζηαζία 

είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηα δεηήκαηα γηα ην θνηλφ. 

 
 
 
 

Nodes [2] 
 

 

 
https://nodes-toolbox.eu 

• Έξγν Μεηαθνξψλ FP7 ηεο ΔΔ. 

• Οη θφκβνη είλαη κέξε φπνπ εκθαλίδνληαη πςειέο ξνέο αλζξψπσλ θαη φπνπ ηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο είλαη θξίζηκα. Ζ εξγαιεηνζήθε NODES 

θαιχ-πηεη κηα πνηθηιία ζεκάησλ θαη κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε ησλ ζπλζεθψλ 

αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, κε παξαδείγκαηα θαιψλ πξαθηηθψλ. 

• 36 εξγαιεία θαη κέηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ΑΠ παξέρνληαη σο θαζνδήγεζε γηα 
ηνπο ΟΣΑ. 

 
 
 
 

Caravel [3] 

 

 

 
civitas.eu/content/caravel 

CIVITAS έξγν δηθηχνπ 

• Μάιινλ κεγάινο αξηζκφο κέηξσλ, κεξηθά απφ απηά ζα κπνξνχζαλ λα 

επαλαιεθζνχλ ζε Μ-M πφιεηο. Σν Μπνχξγθνο ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί 

σο κία Μ-Μ πφιε, θαη έηζη, γηα παξάδεηγκα, ηα κέηξα ηνπ  ζα κπνξνχζαλ λα 

ζεσξεζνχλ έλα θαιφ παξάδεηγκα: Αζθαιήο πξφζβαζε ζηελ πφιε γηα πεδνχο 

απφ πξναζηηαθέο πεξηνρέο, ζρέδην αζθάιεηαο θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ. Ζ 

κεγάιε γθάκα κέηξσλ θαη θνηλψλ εκπεηξηψλ ηαηξηάδνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ SUITS. 

• Σα ζέκαηα πνπ εμεηάδνληαη ζε απηήλ ηελ ελφηεηα αλαπηχζζνληαη θπξίσο ζηηο 

πφιεηο ηνπ έξγνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο M-M, αιιά ρξήζηκεο 

ζπκβνπιέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Μπνχξγθνο (M-M πφιε). 
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Αθαδεκία Κηλεηηθόηεηαο [4] 
 

 
 
 
 

https://www. 

mobilityacademy.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vruits.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www. 

roadsafety-dss.eu 
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• Έξγν Μεηαθνξψλ FP7 ηεο ΔΔ (PDF έγγξαθα, παξνπζίαζε, e-learning 
καζήκαηα) 

• Απηφ ην εξγαιείν παξέρεη έλα γεληθφ ππφβαζξν ζρεηηθά κε ηελ πνδειαηηθή 

ππνδνκή. Απεηθνλίδεηαη κε αθζνλία θαη κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο αθεηεξία γηα 

ηηο Μ-M πφιεηο φπνπ ε πνδειαζία δελ είλαη αθφκε παξνχζα. 

• Σν κάζεκα παξέρεη πνιχ γεληθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο 

πνδειαηηθήο ππνδνκήο πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ κφλν ηηο Μ-M πφιεηο πνπ 

ελδηαθέξνληαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ πνδειαηηθή ηνπο ππνδνκή. Οη εξγαζίεο 

ζην ηέινο θάζε ελφηεηαο παξνπζηάδνπλ έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

επηηξέπεη ζηνπο ΟΣΑ λα εξεπλνχλ ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλάγθεο ηεο 

πνδειαηηθήο ππνδνκήο ηνπο. 

• Σν πιηθφ είλαη θαιά νξγαλσκέλν θαη ε πινήγεζε ζηα πεξηερφκελα είλαη απιή. 

 
 
 

 

VRUITS - Βειηίσζε ηεο Αζθάιεηαο θαη 
ηεο Κηλεηηθόηεηαο ησλ Δπάισησλ 
Υξεζηώλ ησλ Γξόκσλ [5] 

• Έξγν Μεηαθνξψλ FP7 ηεο ΔΔ. 

• Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ επηινγή, ηελ πξνψζεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ ITS ζε αζηηθά πεξηβάιινληα πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε 

αζθάιεηα, ε θηλεηηθφηεηα θαη ε άλεζε γηα επάισηνπο ρξήζηεο. 

• Τιηθφ ζε PDF, Παξνπζηάζεηο, Έγγξαθα θαη Οπηηθή βνήζεηα γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ πηινηηθψλ. 

 
 
 

 

SafetyCube – ύζηεκα Τπνζηήξημεο 
Απόθαζεο Γηα Οδηθή Αζθάιεηα [6] 

• Έξγν Μεηαθνξψλ FP7 ηεο ΔΔ  (DSS & ηειεθπαίδεπζε - webinar). 

• Σν έξγν SafetyCube έρεη αλαπηχμεη έλα θαηλνηφκν ζχζηεκα ππνζηήξημεο 

απνθάζεσλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα (DSS) πνπ ζα επηηξέπεη ζηνπο 

ππεχζπλνπο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε λα επηιέγνπλ θαη 

http://www/
http://www.vruits.eu/
http://www/
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Safetycube  –  χζηεκα Τπνζηήξημεο Απφθαζεο Γηα Οδηθή Αζθάιεηα  [6] 

 

λα εθαξκφδνπλ ηηο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθέο, κέηξα θαη νηθνλνκηθά 

απνδνηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ φισλ ησλ ηχπσλ 

ρξεζηψλ ηνπ δξφκνπ θαη φισλ ησλ ζνβαξψλ πεξηζηαηηθψλ. 

• Απηφ ην εξγαιείν επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε κειέηεο 

ζπγθεθξηκέλεο γηα ηα θξηηήξηά ηνπο (πεδίν «αλαδήηεζεο»), ζε ζπλζεηηθέο 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ κέηξσλ, ηηο αηηίεο θαη 

ηηο επηπηψζεηο ησλ ζνβαξψλ ηξαπκαηηζκψλ θαη ηα πην ζπλεζηζκέλα ζελάξηα 

αηπρεκάησλ (πεδίν «γλψζε»), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλάιπζεο θφζηνπο-

νθέινπο γηα ηελ αμηνιφγεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DSS Home GUI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οκάδεο 

Υξεζηψλ 

Οδψλ πνπ 

πκπεξηιακ-

βάλνληαη ζην 

DSS 
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ΟΜΑΓΔ ΥΡΖΣΧΝ ΟΓΧΝ 

ΠΟΓΖΛΑΣΔ 

LGV/ΦΟΡΣΖΓΑ 

ΛΔΧΦΟΡΔΗΑ 

ΠΔΕΟΗ 

HGV/TRACK 

PTW 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΔΠΗΒΑΣΧΝ 
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Safetycube - χζηεκα Τπνζηήξημεο Απφθαζεο Γηα Οδηθή Αζθάιεηα [6] 
 
 
 
 

 
ελάξηα Αηπρεκάησλ 

πνπ 

πκπεξηιακβάλνληαη 

ζην DSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παξάγνληεο Κηλδχλνπ 
πνπ 

πκπεξηιακβάλνληαη 
ζην DSS 
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ΔΝΑΡΗΑ ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΔΕΩΝ 

ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΠΟΓΖΛΑΣΩΝ 

ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΑ ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΩΠΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ / ΔΠΔΡΥΟΜΔΝΖ ΚΗΝΖΖ 

ΟΠΗΘΗΑ ΤΓΚΡΟΤΖ / ΚΗΝΖΖ ΗΓΗΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

ΑΣΤΥΖΜΑ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ (ΥΩΡ ΣΡΟΦΖ) 

ΑΣΤΥΖΜΑ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ (ΜΔ ΣΡΟΦΖ) 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΤΡΩΖ 

 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΟΥΖΜΑ 

ΔΠΗΛΟΓΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΟΖ 
ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΖ 
ΤΓΚΡΟΤΖ 

ΟΓΖΓΖΖ ΤΠΟ ΣΖΝ 
ΔΠΖΡΔΗΑ ΑΛΚΟΟΛ 

ΔΗΓΟ ΓΡΟΜΟΤ 
ΜΖΥΑΝΗΜΟ 
ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ 

ΟΓΖΓΖΖ ΤΠΟ ΣΖΝ 
ΔΠΖΡΔΗΑ 
ΦΑΡΜΑΚΧΝ/ΟΤΗΧΝ 

ΟΓΗΚΔ ΔΛΛΔΗΦΔΗ 
(ΚΗΝΓΤΝΟ ΔΚΣΟ 
ΓΡΟΜΟΤ ΟΓΖΓΖΖ) 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΟ 
ΥΔΓΗΑΜΟ 
ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

ΛΖΦΖ ΡΗΚΟΤ 
ΦΣΧΥΖ 
ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ 
ΚΑΗ ΦΧΣΗΜΟ 

ΥΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 
Δ ΓΔΓΟΜΔΝΑ 
ΑΣΤΥΖΜΑΣΧΝ 

ΚΟΠΧΖ 
ΑΝΣΗΞΟΔ ΚΑΗΡΗΚΔ 
ΤΝΘΖΚΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ / 
ΤΝΣΖΡΖΖ 

ΑΠΟΠΑΖ ΠΡΟΟΥΖ 
ΚΑΗ ΑΠΡΟΔΞΗΑ 

ΕΧΝΔ ΔΡΓΑΗΧΝ ΥΔΓΗΑΜΟ ΟΥΖΜΑΣΟ 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΒΛΑΒΖ 
ΔΛΛΔΗΦΔΗ 
ΟΡΗΕΟΝΣΡΗΑ/ΚΑΘΔΣΖ 
ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ 

ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ / EYKRINEIA 

ΑΝΔΠΗΘΤΜΖΣΔ 
ΗΚΑΝΟΣΖΣΔ 

ΤΠΔΡΤΦΧΖ / 
ΓΗΑΣΑΤΡΟΤΜΔΝΔ 
ΠΛΑΓΗΔ 

 

ΑΝΔΠΑΡΚΖ ΓΝΧΖ ΔΛΔΗΦΔΗ ΛΧΡΗΓΧΝ  

ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΑ ΚΑΗ 
ΣΡΔ 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ Δ ΓΗΑΥΧΡΗ-
ΣΗΚΑ / ΜΠΑΡΗΔΡΔ 

 

ΔΦΑΛΜΔΝΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ 
ΛΑΘΖ ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΧΜΟΤ ΚΑΗ 
ΣΗ ΑΚΡΔ ΣΟΤ ΓΡΟΜΟΤ 

 

ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ ΚΑΝΟΝΧΝ 
ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 

ΚΑΚΖ ΟΓΗΚΖ 
ΑΝΑΓΝΧΗΜΟΣΖΣΑ 

 

ΠΡΟΧΠΗΚΟΗ 
ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΚΟΜΒΧΝ  

ΖΛΗΚΗΑ 
ΔΛΛΔΗΦΔΗ ΓΗΑΒΑΘΜΗΖ 
ΚΟΜΒΧΝ 

 

ΑΘΔΝΔΗΔ ΚΑΗ 
ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ 

ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΗΚΔ 
ΓΗΑΣΑΤΡΧΔΗ ΜΔ 
ΓΡΟΜΟΤ (ΚΗΝΓΤΝΟ 
ΤΓΚΡΟΤΖ ΜΔ ΣΡΔΝΟ) 

 

 
ΚΑΚΖ ΑΝΑΓΝΧΗΜΟΣΖΣΑ 
ΣΗ ΓΗΑΣΑΤΡΧΔΗ 
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 Safetycube - χζηεκα Τπνζηήξημεο Απφθαζεο Γηα Οδηθή Αζθάιεηα [6] 
 
 

 
Μέηξα θαη Καηεγνξίεο πνπ πκπεξηιακβάλνληαη ζηα  DSS 

 

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΤΠΟΓΟΜΔ ΟΥΖΜΑ 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΜΔΣΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΚΡΟΤΖ 

ΓΗΚΑΗΟΤ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΡΟΖ ΔΜΠΡΟΘΗΑ ΤΓΚΡΟΤΖ 
ΑΘΔΝΟΦΟΡΑ/ 
ΔΛΗΚΟΠΣΔΡΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΚΑΗ 
ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ 
ΔΞΑΚΖΖ Ζ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΤΝΘΔΖ ΠΛΔΤΡΗΚΖ ΤΓΚΡΟΤΖ 
EJAGVGH APO 
TO OXHMA 

ΔΞΑΚΖΖ 
ΟΓΖΓΟΤ ΚΑΗ 
ΑΓΔΗΟΓΟΣΖΖ 

ΔΠΗΖΜΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 
ΔΛΛΔΗΦΔΧΝ ΣΟΤ ΟΓΗΚΟΤ 
ΓΗΚΣΤΟΤ 

ΟΠΗΘΗΑ ΤΓΚΡΟΤΖ 
ΠΡΟ-ΝΟΟΚΟΜΗΑΚΖ 
ΗΑΣΡΗΚΖ  ΦΡΟΝΣΗΓΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ 
ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΟΓΖΓΖΖ 
ΚΑΗ ΔΠΑΝΟΡΘΧΖ 

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ 
ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΝΑΣΡΟΠΖ 

ΓΗΑΛΟΓΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΝΟΜΖ 
ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 
ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ 
ΣΑΤΜΑΣΧΝ 

ΑΤΞΖΖ ΣΖ 
ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 
ΚΑΗ ΔΚΣΡΑΣΔΗΔ 

ΣΤΠΟ ΟΓΟΤ ΠΔΕΟ 
ΔΚΜΑΘΖΖ ΟΓΖΓΧΝ 
ΣΗ ΠΡΧΣΔ ΒΟΖΘΔΗΔ 

 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΧΝ 
ΟΓΗΚΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ 

ΠΑΗΓΗ  

 
ΦΡΟΝΣΗΓA ΓΗΑ 
ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ / ΦΧΣΗΜΟ  

PTW  

 ΕΧΝΔ ΔΡΓΑΗΧΝ ΠΟΓΖΛΑΣΖ  

 
ΦΡΟΝΣΗΓΔ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ &  
ΚΑΘΔΣΖ 
ΔΤΘΤΓΡΑΜΜΗΖ 

HGV  

 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΤΠΔΡΤΦΧ-
ΔΗ / ΓΗΑΣΑΤΡΟΤΜΔΝΔ 
ΠΛΑΓΗΔ 

ΓΗΑΜΖΚΖ  

 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΕΧΝΔ / 
ΡΑΜΠΔ 

ΠΛΔΤΡΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ  

 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΓΗΑ ΣΑ 
ΓΗΑΥΧΡΗΣΗΚΑ/ΜΠΑΡΗΔΡΔ 

ΒΟΖΘΔΗΑ ΟΓΖΓΟΤ  

 
ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΟΓΗΚΖ & 
ΧΜΟΤ 

ΒΔΛΣΗΧΜΔΝΖ ΟΡΑΣΟΣΖΣΑ  

 
ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ 
ΖΜΑΝΖ ΟΓΧΝ Δ 
ΣΜΖΜΑΣΑ ΟΓΧΝ 

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΛΑΣΣΧΜΑΣΑ  

 ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΠΔΕΟΓΡΟΜΧΝ ΤΝΓΔΓΔΜΔΝΟ  

 ΠΟΓΖΛΑΣΟΓΡΟΜΟΗ ΜΔΣΑ ΣΖ ΤΓΚΟΡΤΖ  
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SBUTRACKER 

 

• Multi-GNSS+INS ζπζθεπέο 
ηρλειάηεζεο. 

Πξνεγκέλνο, πνιχ-GNSS + INS πξνηφηπ-

πεο ζπζθεπήο ηρλειάηεζεο γηα αζηηθή 

ηρλειάηηζε νρεκάησλ. 

 

• Πινήγεζε νρεκάησλ. 

πλεξγαηηθή, ζχζηεκα πιεζνπνξηζηηθήο 

πινήγεζεο πξνζαξκνζκέλν γηα θνλζφιεο 

πνιπκέζσλ εληφο νρήκαηνο. 
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Δξγαιεία ζπιινγήο Γεδνκέλσλ 
 

 

 

 

 

SUITS Πηινηηθή 

Δπίδεημε ζηελ 

Καιακαξηά 
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• Πιεζνπνξηζκόο. 

Πιεζνπνξηζκφο κε ρξήζε ζπκβαηηθψλ 

ζπζθεπψλ ηρλειάηεζεο GPS & ππεξεζηψλ 

ηειεπηθνηλσληψλ IoT. 



 

 

) S-DaRe Tools (by 

Dare.SUiTS-project.eu/tools 

• ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ S-DARE 

- GPX κνξθή (κεηαηξνπέαο). 

- GPX αλσλπκνπνίεζε/ςεπδναλσλπκνπνίεζε αξρείνπ. 

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

- Γεσ-επηινγή ησλ ζπλφισλ δεδνκέλσλ ίρλνπο GPX. 

• ΤΣΖΜΑ PP4TM  

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 γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, ηα νπνία 
πεξηιακβάλνπλ νδηθά ζεκεία, δηαδξνκέο θαη ίρλε. Σα αξρεία GPX απνζεθεχνληαη ζε κνξθή 
XML πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε εηζαγσγή θαη αλάγλσζε δεδνκέλσλ GPS απφ πνιιά 
πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο ηζηνχ (web).  
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S-DaRe:  Απνζεηήξην Γεδνκέλσλ ηνπ SUITS 

 

 

 
 

DaRe.SUITS-project.eu/tools 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Σα δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζρεηηζκέλσλ κεηαδεδνκέλσλ, 

πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ επηθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο. 

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

εζε θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη 

ζην DMP. 

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

κέλσλ ησλ ζρεηηθψλ κεηαδεδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη ζηε πκθσλία ηεο 

Κνηλνπξαμίαο θαη ζην DMP. 

• Γεκφζηεο αλαθνξέο ηνπ έξγνπ θαη δεκφζηα παξαδνηέα. 

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

 

 

Σν Απνζεηήξην ηεο SBOING: 

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

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

N
a
m

eN
o
d

e 

Data 
Data Source 

Source 1 
2 

Data 
Source 

N 

 

 
 
 

 

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

 

Gateway Computer 

 

DataNode 

DataNode 

PP4TM: Βάζε Γεδνκέλσλ ηνπ SUITS 

γηα κεγάια δεδνκέλα (big data) 

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. 

DataNode 

DataNode? 

 JDBC/OBDC interfaces -- SQL query 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

 
Data 

Data      Source 
Source 1 

2 

Data 
Source 

N 

Client 
Computer 

Client 
Computer 

Client 
Computer 



 

 

• 

EM Loops 

Date+time+ 
position 

Stay or 
passes 
throught it 

• 

• 
• 

GPS 

Date+time+ 
position 

Speed 

Vehicle identification 
system 

Automated Report Actions 

• 

• 

Date+time+position 

Vehicle type 

Generation 
(Monthly, Quarterly…) 

(Short/Mid/Long Term) 

PP4TM 

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

City Traffic Control Centre 

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

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

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

3) Απνζεθεχζηε φια ηα δεδνκέλα ζαο ζην PP4TM. 

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

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

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαη πεγέο). 

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

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

Μηα πιαηθφξκα γηα ηρλειάηεζε νρεκάησλ ζε 
πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη παξαθνινχζεζε ηεο 
θπθινθνξίαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αζηηθήο θπθινθνξίαο. 
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Δξγαιεία νπηηθνπνηήζεο Γεδνκέλσλ 
 
 

 
 

 

 

https://www.mypolislive.net/ 
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Πεξαηηέξσ Αλάγλσζε 

 
Δξγαιείν θαηαγξαθήο ηεο Αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο CIVITAS 

• http://civitas.eu/tool-inventory 

• Γηαδηθηπαθά απ’ επζείαο ζπλδεδκέλε βάζε δεδνκέλσλ, κε πεξηζζφηεξα απφ 

100 εξγαιεία θαη κεζφδνπο πνπ βνεζνχλ ηηο ηνπηθέο αξρέο λα ιακβάλνπλ 

απνθάζεηο κε θαιχηεξε ελεκέξσζε, ζρεηηθά κε ην πνηα εξγαιεία 

ζρεδηαζκνχ ζα εθαξκφδνπλ ζην δεδνκέλν ηνπηθφ ηνπο πιαίζην. 

• Καηάινγνο δηαδηθηπαθψλ ζεκηλαξίσλ θαη καζεκάησλ ηειεθπαίδεπζεο … 

 
 
 

Αλαθνξέο 
 

1. Civitas MIMOSA project http://civitas.eu/content/mimosa. 

2. Nodes Toolbox https://nodes-toolbox.eu/. 

3. Civitas Caravel project http://civitas.eu/content/caravel. 

4. FP7 Mobility Academy https://www.mobilityacademy.eu/. 

5. FP7 Vruits http://www.vruits.eu/. 

6. SafetyCube Road Safety Decision Support System https://www.roadsafety- 

dss.eu/#/. 
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Οιπκπία Παπαδνπνύινπ 

olympia.papadopoulou@lever.gr 

 
Αλαζηαζία Φνπληά 

Anastasia.Founta@lever.gr 

 
Ηάζσλ Σακηάθεο 

Iason.tamiakis@lever.gr 

 
Κσλζηαληία Καξαγθνύλε 

konstantia.Karagkouni@lever.gr 

 
 

 

 
LeVer ύκβνπινη Αλάπηπμεο A.Δ. 

26εο Οθησβξίνπ 43, Θεζζαινλίθε, Διιάδα 

 www.suits-project.eu 

www.civitas.eu 

 
 
 
 

 

 

THE CIVITAS INIΣIATIVE 

IS CO-FINANCED BY THE 

EUROPEAN UNION 

 
 
 

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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