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Εισαγωγή

Το ευρωπαϊκό έργο INNOTRANS εξετάζει τις καλές πρακτικές στην καινοτομία στις 
μεταφορές με στόχο τη βελτίωση των μέτρων πολιτικής σε έναν από τους ταχύτερα 
μεταβαλλόμενους τομείς της σύγχρονης ζωής.

Η συνεχής πρόοδος στην τεχνολογία έχει αντίκτυπο σε κάθε τομέα της ζωής μας και 
οι μεταφορές δεν αποτελούν εξαίρεση. Δεν βελτιώνει μόνο τα συστήματα που έχουμε, 
αλλά μας προσφέρει νέους τρόπους να μετακινηθούμε. Από τις πηγές ενέργειας μέχρι 
τον ίδιο τον τρόπο που μετακινούμαστε, κάθε είδους αλλαγή φαίνεται να είναι δυνατή. 
Η προσπάθεια μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων έχει ενισχύσει την έρευνα σε νέες 
πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων και των κυψελών 
στα καύσιμα. Η συλλογή δεδομένων και η ψηφιακή τεχνολογία καθιστούν δυνατή την 
εφαρμογή έξυπνων συστημάτων κυκλοφορίας και τη σύνδεση δεδομένων από διαφορετικά 
συστήματα. Αυτό σημαίνει ότι οι διατροπικές μεταφορές γίνονται όλο και καλύτερες, από 
την έκδοση ενιαίων εισιτηρίων για ένα ευρύ φάσμα παρόχων μέχρι και τον καλύτερο 
συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών. Η έννοια της «Κινητικότητας ως Υπηρεσία» (MaaS) 
αρχίζει επίσης να εμφανίζεται στα κινητά μας, επιτρέποντάς μας να κάνουμε κράτηση και 
να καλέσουμε το επιθυμητό μέσο μεταφοράς με το «πάτημα» μιας εφαρμογής.

Η τεχνολογία 5G εισάγεται και δοκιμάζεται σε πολλές πόλεις. Το εύρος δυνατοτήτων 
αυτής της τεχνολογίας καθιστά δυνατή τη σύνδεση πολλών ειδών συστημάτων. Θα 
διευκολύνει τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα που δοκιμάζονται στους δρόμους μας 
αντιμετωπίζοντας όλο και πιο πολύπλοκες καταστάσεις κυκλοφορίας και διατηρώντας 
ένα ιστορικό ατυχημάτων που είναι καλύτερο από οχήματα με ανθρώπους οδηγούς. Οι 
έξυπνοι δρόμοι διαχειρίζονται την αύξηση της κυκλοφορίας στις ώρες αιχμής και ελέγχουν 
τα όρια ταχύτητας για να διατηρηθεί η ροή της κυκλοφορίας, ενώ εξετάζεται η τεχνολογία 
για την άμεση επαναδρομολόγηση των οχημάτων λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Ακόμα καλύτερα, σήμερα υπάρχει η δυνατότητα να μεταφέρουμε τα δεδομένα αυτά στους 
μετακινούμενους, επιτρέποντας έναν αποτελεσματικότερο σχεδιασμό διαδρομών τόσο 
ως προς την ταχύτητα όσο και ως προς το κόστος, μειώνοντας πιθανά τη συμφόρηση και 
τις εκπομπές ρύπων.

Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών. Οι πιέσεις στα συστήματα μεταφορών 
είναι μεγαλύτερες από ποτέ. Οι υποδομές μας είναι υπερπλήρεις, η ζήτηση για ταχείες 
και άνετες μεταφορές δεν ήταν ποτέ υψηλότερη.

Στις μέρες μας υπάρχει η αίσθηση πως οτιδήποτε είναι δυνατό. Δεν υπήρχαν ποτέ τόσες 
πολλές επιλογές και ποτέ τόσοι πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να βελτιώσουμε αυτό 
που έχουμε. Η πρόκληση για τις κυβερνήσεις και τις περιφερειακές Αρχές είναι πώς να 
αποφασίσουν ποιες τεχνολογίες να ενθαρρύνουν, τι να εγκαταστήσουν στις περιφέρειές 
τους και προς τα πού να κατευθυνθούν ώστε να φροντίσουν να είναι έτοιμες για το 
μέλλον.

Μέσω της συνεργασίας πέντε ευρωπαϊκών περιοχών στο πλαίσιο του έργου INNOTRANS, 
θα προκύψουν συστάσεις πολιτικής που βασίζονται στην καινοτομία στην πράξη και θα 
δημιουργηθούν σχέδια δράσης σε συμφωνία με τις τοπικές Αρχές. Σε αυτό το έγγραφο 
έχουν καταγραφεί μερικά από τα πιο εμπνευσμένα παραδείγματα που εντοπίστηκαν.
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Σύντομη περιγραφή
Τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα αποτελούν μία από τις βασικές προτεραιότητες 
της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Η σχετική αγορά εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 51 
δισεκατομμύρια λίρες ετησίως μέχρι το 2030 μόνο στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Υπάρχουν πολλές εταιρείες όλων των μεγεθών που αναπτύσσονται σε αυτόν τον τομέα και έτσι, 
ένα ελάχιστο τουλάχιστον επίπεδο κατανόησης ευρέως των δυνατοτήτων αυτών των εξελίξεων 
είναι απαραίτητο. Αυτή η δραστηριότητα κοινής αντιμετώπισης προορίζεται να αυξήσει τις 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης με τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους 
επενδυτές. Απαντώντας σε αυτήν την ανάγκη, δημιουργήθηκε η συστάδα MCAV για να φέρει κοντά 
τους σημαντικούς «παίκτες» στο West Midlands - το κέντρο της βιομηχανίας Συνδεδεμένων και 
Αυτόνομων Οχημάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Υπό την αιγίδα της Conigital Ltd, η συστάδα MCAV ήταν το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς των 
διευθυντών της εταιρείας, οι οποίοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και ξεκίνησαν το εγχείρημα με ένα 
μεγάλο συνέδριο το 2017. Η συστάδα δημιουργεί ευκαιρίες χρησιμοποιώντας τα συνέδρια και 
τις συναντήσεις ως βάση για τις εκδηλώσεις δικτύωσης. Διεξάγονται τρεις συναντήσεις ετησίως, 
μερικές ως σημαντικές διασκέψεις, αλλά στην πλειοψηφία ως συναντήσεις τεχνικών ομάδων 
ειδικών, πυροδοτώντας συζητήσεις και προσελκύοντας συνεργασίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Το 2018 η συστάδα άρχισε να συνδέεται ευρύτερα με την περιοχή και ανακοίνωσε μια σύνδεση 
με τις επιχειρήσεις τεχνολογίας του Cambridge, με το μόττο “Το Cambridge το σκέφτεται, το 
Birmingham το πραγματοποιεί“.

«ΣΥΣταδα»
ΣΥΝδΕδΕΜΕΝΩΝ ΚαΙ 
αΥτΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜατΩΝ 
τΟΥ MIDLANDS (MCAV Cluster)
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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Η εναρκτήρια συνάντηση έγινε με τη συμμετοχή των Δημάρχων των δύο πόλεων καθώς και επιφανών 
ειδικών από τη βιομηχανία. Την ίδια χρονική περίοδο, ο στόχος του MCAV ανταποκρίθηκε στο 
διεθνές ενδιαφέρον και μετασχηματίστηκε σε ICAV (International) με τη μορφή κόμβου.
Χρηματοδοτείται ιδιωτικά. Υπολογίζεται ότι οι πόροι που χρειάζονται είναι περίπου £ 80.000 
λίρες για τα κόστη, ενώ απαιτείται αφιέρωση σημαντικού χρόνου αξίας £ 150.000. Η συστάδα 
αυτοχρηματοδοτείται από τη συνδρομή των μελών και τα έσοδα των εκδηλώσεων.

 
Κύρια αποτελέσματα

Η επιτυχία της συστάδας MCAV είναι εμφανής μέσω της αυξανόμενης συμμετοχής μελών και του 
γεγονότος ότι πλέον κατάφερε να είναι αυτοσυντηρούμενη. Επιπλέον υποστήριξε την ίδρυση 
ορισμένων επιτυχημένων κοινοπραξιών για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών έργων. Πρόσθετοι κόμβοι 
δημιουργούνται στο Μάντσεστερ και στο Λονδίνο. Περαιτέρω απόδειξη της ανάγκης και της αξίας 
της καλής πρακτικής είναι το διεθνές ενδιαφέρον προς αυτή και οι σχετικές ομάδες που ξεκινούν 
στην Πορτογαλία, το Παρίσι και το Βουκουρέστι. Οι δυσκολίες αφορούν ως επί το πλείστον την 
εξασφάλιση πόρων. Διοικούμενη από μια εταιρία, υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των άμεσων αναγκών 
της επιχείρησης και εκείνων της συστάδας.

Διδάγματα 
Οι συστάδες (clusters) αποτελούν παρατηρούμενο φαινόμενο επιτυχημένων επιχειρήσεων στην 
περιοχή. Τα πλεονεκτήματά τους σε όρους παραγωγικότητας, ταχύτητας ανάπτυξης καινοτομίας 
και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων είναι γνωστά. Από τότε που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά, 
έγιναν πολλές προσπάθειες για την ίδρυση νέων συστάδων με στόχο τη στήριξη αναπτυσσόμενων 
βιομηχανιών ή των στρατηγικών βιομηχανιών στις περιφέρειες.
Αυτή η συστάδα παρουσιάζει ορισμένους από τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας στην πρακτική 
των συστάδων. Καταλύει τα όρια διακρίσεων της βιομηχανίας συνδέοντας την ψηφιακή με την 
προηγμένη βιομηχανία κατασκευής προϊόντων. Προωθείται από «παίκτες» εντός του κόλπου του, 
αναπτύσσοντας και καλλιεργώντας ένα δίκτυο στο οποίο έχουν αξιοπιστία. 
Η εγγύτητα βοήθησε στη διαδικασία. Δεν περιορίζεται από τα σύνορα της περιφέρειας. Σε 
αυτόν τον νέο ψηφιακό κόσμο, τα όρια είναι λιγότερο σημαντικά καθώς η εργασία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης και, πράγματι, τα αποτελέσματα αυτού 
του έργου θα πρέπει να τυποποιηθούν σε όλο τον κόσμο. Η διεθνοποίηση είναι η επόμενη φάση, 
καθώς το ICAV επιδιώκει να συνδέσει παρόμοιες συστάδες ανά τον κόσμο.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Παρόλο που στην Ελλάδα ο τομέας της έρευνας των συνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων δεν είναι τόσο 
αναπτυγμένος, παραμένει ενδιαφέρουσα η γενική ιδέα της συστάδας (cluster). Η ανάγκη δημιουργίας μιας 
συστάδας για την καινοτομία γενικά αλλά και για την καινοτομία των μεταφορών ειδικότερα, αναγνωρίστηκε 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας των εμπλεκόμενων μερών στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, ήταν ένα από τα 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα των προσωπικών συνεντεύξεων σε τοπικούς φορείς που έλαβαν 
χώρα στο πλαίσιο του έργου INNOTRANS. Το ίδιο συμπέρασμα προέκυψε, επίσης, από μια έρευνα που διεξήχθη 
από το Green Mind - Interreg Mediterranean project, σχεδόν παράλληλα με το INNOTRANS, επιβεβαιώνοντας 
την ανάγκη για συστάδα που είχε ήδη εντοπιστεί. Μέσω αυτής της καλής πρακτικής που προέρχεται από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, ελπίζουμε να μάθουμε τρόπους για την επιτυχή ανάπτυξη μιας συστάδας σχετικά με 
την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Θα θέλαμε να κατανοήσουμε τα βήματα 
που έγιναν, τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες, τα επιχειρήματα 
που χρησιμοποιήθηκαν, τη νοοτροπία και τα οφέλη / πόροι. Η αλληλεπίδραση με τους επιχειρηματίες, τους 
υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τους επενδυτές που η MCAV επιδιώκει να επιτύχει είναι ζωτικής σημασίας για 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οπότε οποιαδήποτε συμβουλή και δίδαγμα αντληθεί θα μας βοηθήσουν 
στο πώς να προχωρήσουμε.

Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ, Ελλάδα
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UK CITE2

Σύντομη περιγραφή
Το UK CITE δημιούργησε μια «πίστα» δοκιμών για συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα 
(CAV) σε πραγματικό περιβάλλον, με αποκορύφωμα τις δοκιμές των CAV στην πόλη του Co-
ventry και στους αυτοκινητόδρομους. Τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα προσφέρουν 
τη δυνατότητα να βελτιωθεί η ασφάλεια στους δρόμους, να ενισχυθεί η κινητικότητα και 
να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις με παράλληλα θετικά οικονομικά οφέλη. 
Η σύνδεση των οχημάτων με το περιβάλλον γύρω τους είναι μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις για τις περιφέρειες. Ιδιαίτερα η σύνδεση οχήματος με όχημα (V2V), οχήματος 
με υποδομή (V2I) και δεδομένα κίνησης (V2X).
Το UK CITE αξιολόγησε τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια και την ευκολία που προσφέρουν 
τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα. Επίσης, εξέτασε αυτές τις τεχνολογίες από 
την πλευρά της τεχνολογικής ωριμότητας και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Το 
έργο έφερε κοντά εταίρους και ενδιαφερόμενους από όλο τον τομέα των μεταφορών, 
συμπεριλαμβανομένων των τοπικών Αρχών, των κατασκευαστών οχημάτων, των εργολάβων 
υποδομής και δεδομένων και των πανεπιστημίων. Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκε ένα 
ενιαίο περιβάλλον με πολλούς εταίρους που συνεργάζονται στενά για πρώτη φορά για 
να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να δημιουργήσουν ένα ασφαλές και αποτελεσματικό 
πραγματικό περιβάλλον.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
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UK CITE
Σε διάστημα δύο ετών, το έργο εγκατέστησε και απέδειξε την αποτελεσματικότητα των 
τεχνολογιών συνδεδεμένων οχημάτων, με αποκορύφωμα μια ζωντανή επίδειξη οχημάτων 
που κινούνται αυτόνομα στο κέντρο του Coventry και στους αυτοκινητόδρoμους 
αποδεικνύοντας στην πράξη τα επιβεβαιωμένα οφέλη από την υιοθέτηση τεχνολογιών για 
συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα. Το έργο κοστίζει £ 5,46 εκατομμύρια, εκ των οποίων 
£ 3,32 εκατομμύρια χρηματοδοτήθηκαν από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
μέσω του προγράμματος INNOVATE UK.

Κύρια αποτελέσματα 

•	 Καταδείχθηκε η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των συνδεδεμένων και 
αυτόνομων οχημάτων σε ένα πολυσύχναστο περιβάλλον στο κέντρο της πόλης

•	 Καταδείχθηκε πως τα συνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα μπορούν να βελτιώσουν 
την ασφάλεια, την κινητικότητα και να έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον

•	 Βοήθησε να δημιουργηθεί ένα πιο ενιαίο περιβάλλον στον τοπικό κυκλοφοριακό 
σχεδιασμό, καθώς οι σημαντικότεροι παίκτες συναντήθηκαν συνεργατικά και 
απέκτησαν καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων και περιορισμών που έχει ο 
καθένας

•	 Το έργο έχει επεκταθεί για άλλα 8 χρόνια και έχει δοθεί μια ευρύτερη περιοχή 
μελέτης

•	 Οι δυσκολίες οφείλονται στο γεγονός ότι οι αστικές και εθνικές οδοί έχουν πολύ 
διαφορετικές υποδομές σε διαφορετικές καταστάσεις ετοιμότητας. Η τεχνολογία 
αλλάζει τόσο γρήγορα, σε τέτοιο βαθμό που η τεχνολογία που προβλέφθηκε και 
περιεγράφηκε κατά τη σύνταξη πρότασης του έργου μπορεί να μην είναι κατάλληλη 
μέχρι το τέλος του.

Διδάγματα 

Αυτή είναι μια καλή πρακτική που πρέπει να εξεταστεί σε κάθε μεγάλη πόλη της Ευρώπης. 
Ενώ ορισμένες από τις τεχνολογίες και εμπειρίες είναι άμεσα μεταβιβάσιμες, η τεχνογνωσία 
και εμπειρία από την υλοποίηση του έργου είναι αναμφίβολα πιο σημαντικές. Οι μεταφορές 
και ο σχεδιασμός των μελλοντικών μας έξυπνων πόλεων απαιτεί οικονομικά αποδοτικές 
λύσεις που μπορούν να αναπτυχθούν σε ολόκληρη την ήπειρο. Όσο περισσότερο οι 
μεγάλοι «παίκτες» των μεταφορών σε εθνικό και σε τοπικό περιβάλλον εκτελούν αυτού 
του είδους έργα μαζί, τόσο περισσότερο θα κατανοήσουν τις αλλαγές που απαιτούνται 
στις σχέσεις τους και στις υποδομές για τις οποίες είναι υπεύθυνοι.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Η πόλη της Πράγας ενδιαφέρεται για την αυτόνομη κινητικότητα ως καλό παράδειγμα καινοτομίας 
στον τομέα των μεταφορών. Η τεχνολογία της δορυφορικής πλοήγησης στα τραμ δοκιμάστηκε στην 
Πράγα φέτος, εν έτει 2019. Αυτή η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα σύστημα κατά 
των συγκρούσεων οχημάτων που επιτρέπει την ακινητοποίηση του τραμ χωρίς παρέμβαση του 
οδηγού. Αν και οι συνθήκες στην πόλη της Πράγας είναι διαφορετικές από το Coventry, βρίσκουμε 
την προσέγγιση της πρακτικής πολύ ενδιαφέρουσα. Τα διασυνδεδεμένα, διαμοιραζόμενα και 
αυτόνομα οχήματα αντιπροσωπεύουν μια σημαντική και αναπόφευκτη καινοτομία όχι μόνο για 
τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις βιομηχανίες τηλεπικοινωνιών, καθώς πρόκειται να επηρεάσουν 
σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος μεταφορών. Οι πόλεις αποτελούν 
το βασικό παράγοντα της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Πόλη της Πράγας, Τσεχική Δημοκρατία     
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MOBITHESS – ΚΕΝτΡΟ 
αΣτΙΚΗΣ ΚΙΝΗτΙΚΟτΗταΣ 
ΘΕΣΣαΛΟΝΙΚΗΣ

3

 Σύντομη περιγραφή

Το Κέντρο Αστικής Κινητικότητας της Θεσσαλονίκης παρέχει πληροφορίες στους 
μετακινούμενους για όλους τους δυνατούς τρόπους μετακίνησης λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές ανάγκες αστικής κινητικότητας και το περιβάλλον. Το Κέντρο είναι μία ενοποιημένη 
προσπάθεια όλων των βασικών φορέων της πόλης που ασχολούνται με την αστική 
κινητικότητα, τις μεταφορές και το περιβάλλον. Στόχος του ηλεκτρονικού συστήματος 
είναι να βοηθήσει τους πολίτες και τους επισκέπτες να μετακινούνται εύκολα στην πόλη, 
αποφεύγοντας τις περιοχές με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με το περιβάλλον και στην προώθηση των 
μέσων μαζικής μεταφοράς καθώς και των ενεργητικών τρόπων μετακίνησης (βάδισμα και 
ποδηλασία). Παράλληλα, μέσω της «έξυπνης» διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης, το σύστημα επιδιώκει τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των 
αέριων ρύπων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

•	 Βέλτιστες διαδρομές βάσει κριτηρίων που ορίζει ο χρήστης για όλους τους 
διαθέσιμους τρόπους μετακίνησης: ο χρήστης μπορεί να εισάγει τα δεδομένα/
προτιμήσεις του και το σύστημα του παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. 
Εναλλακτικές πιθανές διαδρομές με τις δημόσιες συγκοινωνίες, πολυτροπικότητα, 
διαδρομές πεζών, πληροφόρηση για τη διαδρομή που είναι η φιλικότερη προς το 



9

MOBITHESS – ΚΕΝτΡΟ 
αΣτΙΚΗΣ ΚΙΝΗτΙΚΟτΗταΣ 
ΘΕΣΣαΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

περιβάλλον ή/και η οικονομικότερη από πλευράς κατανάλωσης καυσίμου για τον 
οδηγό.

•	 Πληροφόρηση για: συνθήκες κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, ημερήσιες 
συνθήκες ποιότητας του αέρα της πόλης παρουσιασμένες σε χρωματική κλίμακα, 
σημεία ενδιαφέροντος, χρονοδιαγράμματα και στάσεις των μέσων μαζικής 
μεταφοράς

•	 Ευαισθητοποίηση: μέσω ειδικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για 
την αστική κινητικότητα, διαμορφώνεται μια νέα κουλτούρα στην πόλη. Εξοικείωση 
με την έννοια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας μέσω της παροχής καλών 
πρακτικών, διαδραστικών παιχνιδιών, κουίζ, σταυρόλεξων κλπ.

•	 Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία μέσω του «Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου» και κατά 50% από εθνικούς 
πόρους. Το συνολικό ποσό που απαιτήθηκε για τη δημιουργία και την πλήρη 
ανάπτυξη του Κέντρου ήταν € 2.916.854. Υπάρχει η απαίτηση να εξασφαλίζονται 
συνεχώς οι πόροι για τη συντήρηση του έργου.

Κύρια αποτελέσματα

Η λειτουργία του Κέντρου Αστικής Κινητικότητας θεωρείται σημαντική και αποτελεσματική 
πρακτική διαχείρισης των φιλικών προς το περιβάλλον ζητημάτων στις αστικές μεταφορές. 
Ενσωματώνει τις υπάρχουσες δραστηριότητες της πόλης με τη βέλτιστη διαχείριση της 
κυκλοφορίας καθώς και με την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα σε όλο το κέντρο 
της πόλης. Επίσης, παρέχει πληροφορίες και λύσεις κινητικότητας στους πολίτες σε 
πραγματικό χρόνο προωθώντας τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης ή τις αποδοτικές 
από πλευράς καυσίμων διαδρομές με σκοπό να επηρεάσουν τις συνήθειες τους. Το Mo-
bithess απαιτεί πόρους για συνεχή συντήρηση, αναβάθμιση και βελτίωση προκειμένου 
να διασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών καλής ποιότητας και αποτελεσμάτων ακριβείας. 
Επιπλέον, οι υπεύθυνοι φορείς πρέπει να παρακολουθούν τους δείκτες λειτουργίας του 
συστήματος, επιδιώκοντας και εξασφαλίζοντας την αποδοχή των χρηστών.

Διδάγματα
 

Η εν λόγω καλή πρακτική είναι ένα αυτόνομο εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης αστικής 
κινητικότητας που μπορεί να προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση στις τοπικές Αρχές και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά από πολίτες και επισκέπτες σε αστικά περιβάλλοντα. 
Η στενή συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών είναι απαραίτητη. Έτσι, μπορεί 
να επιτευχθεί η καθιέρωση καλής επικοινωνίας μεταξύ τους και η βάση άλλης μελλοντικής 
συνεργασίας. Επιπλέον, καταλήγει σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαχείρισης της 
κινητικότητας, παρέχοντας προηγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης στους μετακινούμενους, 
ενώ ταυτόχρονα εξοπλίζει την πόλη με σύγχρονες υποδομές και συστήματα. Τέλος, 
αυτές οι υπηρεσίες δημιουργούν σύνολα δεδομένων μεταφοράς τα οποία μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για την αναβάθμιση των υφιστάμενων μοντέλων κυκλοφορίας. 
Τέτοια έργα ενισχύουν την τεχνογνωσία μιας πόλης και έχουν τη δυνατότητα περαιτέρω 
ανάπτυξης και εκμετάλλευσης.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Αυτό το εργαλείο σχεδιασμού και διαχείρισης της αστικής κινητικότητας θα μπορούσε να βοηθήσει 
τις τοπικές Αρχές στη Νοτιοανατολική Ρουμανία. Δεδομένου ότι πολλές τοπικές Αρχές στην 
Περιφέρεια σκοπεύουν να επενδύσουν στην αστική κινητικότητα χρησιμοποιώντας οικονομικούς 
πόρους από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα/ΕΤΠΑ, η συγκεκριμένη καλή πρακτική 
έχει σημαντική δυναμική επηρεασμού στη διαχείριση της κυκλοφορίας και της κινητικότητας σε 
τοπικό επίπεδο. Ο αντίκτυπος θα είναι ακόμη μεγαλύτερος, δεδομένου των διαφορετικών μέσων 
μεταφοράς που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτών των έργων και της ανάγκης 
ενσωμάτωσής τους.

Οργανισμός Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ρουμανία
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Σύντομη περιγραφή
Η λύση μητροπολιτικής παρακολούθησης με κάμερες εξυπηρετεί τόσο τους δρόμους όσο 
και τους δημόσιους χώρους της πόλης. Ο Δήμος Γκαλατσίου (Ρουμανία) έχει υλοποιήσει 
το έργο με τίτλο «Ευφυή Συστήματα Διαχείρισης Κυκλοφορίας για την αύξηση της 
ευελιξίας και της ασφάλειας της κυκλοφορίας και την πρόληψη της παραβατικότητας», 
χρηματοδοτούμενο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υπό τον Άξονα 1, 
σύμφωνα με τις ανάγκες που προβλέπονται στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης: 
έλλειψη συγκεντρωτικών εργαλείων για τη διαχείριση των δημόσιων συγκοινωνιών στο 
Γκαλάτσι, μεγάλος αριθμός ατυχημάτων, μεγάλες καθυστερήσεις στη μετακίνηση λόγω 
αριστερών στροφών, συνολικές καθυστερήσεις που προκαλούνται από σταυροδρόμια 
και πεζούς, χαμηλή μέση ταχύτητα κίνησης, ανάγκη μείωσης του επιπέδου εκπομπών 
ρύπων ή σωματιδίων. Στόχος είναι η εφαρμογή μητροπολιτικής βιντεοεπιτήρησης που θα 
εξυπηρετεί τόσο τους δρόμους όσο και τους δημόσιους χώρους της πόλης, γεγονός που θα 
αυξήσει την ασφάλεια των πολιτών και των περιουσιών στις περιοχές όπου εφαρμόζεται 
το σύστημα.

ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣτΗΜα 
δΙαΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙαΣ 
ΣτΟ ΓΚαΛατΣΙ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
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Οι δραστηριότητες συνίστανται στην εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της 
κυκλοφορίας το οποίο έχει ως αποτέλεσμα: τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, την 
καλύτερη παρακολούθηση της κυκλοφορίας με αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις, 
την ορθολογική διαχείριση λειτουργικού κόστους, την αύξηση της μέσης ταχύτητας, τη 
μείωση των καθυστερήσεων μετακίνησης που οφείλονται στις αριστερόστροφες κινήσεις 
και αυτών που προκαλούνται από τις διασταυρώσεις και τους πεζούς, τη μείωση της 
κατανάλωσης καυσίμων, τη μείωση του επιπέδου εκπομπών ρύπων ή σωματιδίων από την 
οδική κυκλοφορία και τη μείωση του μέσου ετήσιου θορύβου.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται σε 4.045.167 ευρώ.

Κύρια αποτελέσματα 

Δημιουργήθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας και ελέγχου της 
μητροπολιτικής περιοχής μέσω καμερών (βιντεοεπιτηρήση). Το σύστημα: διασφαλίζει τον 
έλεγχο όλων των λειτουργιών μέσω ενός φιλικού και εύκολου στη χρήση γραφιστικού 
περιβάλλοντος διεπαφής, επιτρέπει τη γραφική απεικόνιση του χάρτη των επιτηρούμενων 
περιοχών και την εστίαση σε κάμερες και περιοχές ενδιαφέροντος, ενώ μπορεί να 
ενεργοποιήσει αυτόματα τον συναγερμό ακόμη και αν ο χειριστής δεν παρατηρήσει 
κάποιο συμβάν. Μπορεί να εξετασθεί και να επιδιορθωθεί εξ αποστάσεως. Ένα από τα 
βασικά αποτελέσματα που επέφερε είναι η μείωση των παραβάσεων κατά 10% στην 
περιοχή εφαρμογής.

Διδάγματα

Στο πλαίσιο ανάπτυξης των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας σε τοπικό επίπεδο, 
τα κέντρα με ολοκληρωμένες λειτουργίες - για την κυκλοφορία και την πρόληψη του 
εγκλήματος - είναι όλο και πιο σημαντικά. Η δυνατότητα μεταφοράς της καλής πρακτικής 
είναι μεγάλη, κυρίως λόγω των παρόμοιων χαρακτηριστικών και λειτουργιών των 
πόλεων, της συνεργασίας μεταξύ των βασικών φορέων και του απλού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στη διαδικασία.
Η πηγή χρηματοδότησης - το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - έχει εντοπίσει 
την ανάγκη και δημοσίευσε μια πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς αυτή την 
κατεύθυνση, κάτι το οποίο είναι επίσης μια πρακτική που μπορεί να μεταφερθεί σε 
δημόσιες Αρχές ίδιου επιπέδου.
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Σύντομη περιγραφή

Η πόλη της Πράγας αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια έλλειψη χώρων στάθμευσης. 
Η πρωτοβουλία για την έναρξη αυτού του έργου προήλθε από την Τσεχική Ένωση 
Κοινοχρησίας Αυτοκινήτων (Carsharing), η οποία εκπροσωπούσε και τις τέσσερις 
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των κοινόχρηστων αυτοκινήτων που υπήρχαν στην Τσεχική 
Δημοκρατία την εποχή εκείνη. Για τις εταιρείες αυτές, η πρόσβαση στην Πράγα ήταν 
προβληματική λόγω της ελεγχόμενης στάθμευσης στις κεντρικές περιοχές της πόλης. 
Η πολλά υποσχόμενη δυνατότητα του έργου να μειώσει την κυκλοφορία αυτοκινήτων 
στο κέντρο ώθησε την πόλη της Πράγας να το αναλάβει. Στην Πράγα, η κοινή χρήση 
αυτοκινήτων διευθύνεται τώρα από πολλές ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες επιτρέπεται, υπό 
ορισμένες προϋποθέσεις, να χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους χώρους στάθμευσης επί 
πληρωμή στην πόλη. 
Στα οχήματα που είναι «ελεύθερα» (και δεν χρησιμοποιούνται) επιτρέπεται απεριόριστη 
στάθμευση (δωρεάν και για απεριόριστο χρονικό διάστημα). Τα οχήματα  για τα οποία 
έχει γίνει κράτηση πρέπει να πληρώσουν σύμφωνα με το κανονικό τιμολόγιο στάθμευσης 
επισκεπτών.

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣτα 
αΥτΟΚΙΝΗτα ΣΕ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣταΘΜΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Από τεχνική άποψη, αυτό σημαίνει μια πολύπλοκη σύνδεση του Κεντρικού Συστήματος 
Πληροφοριών που διαχειρίζεται τον ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης στην πόλη και των 
πληροφοριακών συστημάτων των φορέων εκμετάλλευσης κοινόχρηστων αυτοκινήτων, 
τα οποία στέλνουν πληροφορίες σχετικά με το ποια αυτοκίνητα είναι «κρατημένα» και 
ποια «ελεύθερα» σε πραγματικό χρόνο μέσω εφαρμογής. Η επαλήθευση στάθμευσης 
πραγματοποιείται μέσω αυτοματοποιημένης παρακολούθησης, με οχήματα εξοπλισμένα 
με κάμερα και σύστημα σάρωσης.
Δεδομένου ότι η λειτουργία των υπηρεσιών κοινής χρήσης αυτοκινήτων προσομοιάζει 
σε ελεύθερη αγορά, ήταν απαραίτητο να καλυφθεί μόνο η παροχή της σύνδεσης του 
Κεντρικού Συστήματος Πληροφοριών που διαχειρίζεται τον ελεγχόμενο χώρο στάθμευσης 
στην πόλη, ύψους 100.000 CZK (περίπου 3.900 ευρώ). Οι τροποποιήσεις των συστημάτων 
κράτησης των αντίστοιχων παρόχων υπηρεσιών κοινής χρήσης αυτοκινήτων καλύφθηκαν 
από τους ίδιους τους παρόχους.

Κύρια αποτελέσματα

Η δυνατότητα να πάρει κανείς ή να επιστρέψει κοινόχρηστα οχήματα σε χώρους στάθμευσης 
επί πληρωμή βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων 
και την ανάγκη για επιπλέον θέσεις στάθμευσης. Ένα σύγχρονο κοινόχρηστο αυτοκίνητο με 
αποτελεσματική χρήση μπορεί να αντικαταστήσει 10 ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι χρήστες που 
χρειάζονται αυτοκίνητο μόνο περιστασιακά έχουν στη διάθεσή τους έναν ολόκληρο στόλο 
οχημάτων και μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα.

Διδάγματα 

Η κοινή χρήση αυτοκινήτων είναι μια σύγχρονη προσέγγιση για τη χρήση οχημάτων 
που μειώνει την ανάγκη κατοχής τους. Σε κάποιο βαθμό, η προσέγγιση εξοικονομεί 
χώρους στάθμευσης στο οδικό δίκτυο, καθώς οι οδηγοί μοιράζονται τα οχήματα 
μεταξύ τους. Από αυτή την άποψη, κάθε όχημα ξοδεύει περισσότερο χρόνο σε κίνηση 
καθώς χρησιμοποιείται από περισσότερους οδηγούς. Στην πράξη, κάθε εγγεγραμμένος 
χρήστης για την κοινοχρησία αυτοκινήτων μπορεί να βρει και να κάνει κράτηση οχήματος 
οπουδήποτε στην Πράγα απευθείας μέσω http://mapa.ceskycarsharing.cz/ή μέσω της 
εφαρμογής του παρόχου.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Στο Coventry, έχουμε ήδη τη δυνατότητα να παρακολουθούμε τη διαθεσιμότητα των χώρων 
στάθμευσης με το AppyParking. Προς το παρόν, αυτό μας επιτρέπει να ελέγχουμε τους χώρους 
και να πληροφορούμε τους οδηγούς για τις κενές θέσεις ώστε να μειώσουμε τη συμφόρηση. 
Ψάχνουμε τρόπους για να αναπτύξουμε τη συγκεκριμένη χρήση τεχνολογίας για περαιτέρω μείωση 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Η καλή πρακτική κοινοχρησίας αυτοκινήτων μας παρέχει τη 
δυνατότητα να ενθαρρύνουμε τη μειωμένη χρήση οχημάτων και περισσότερες διαδρομές με μεγάλη 
πληρότητα ή να κρατήσουμε θέσεις στάθμευσης κατά περιόδους για συγκεκριμένα οχήματα όπως 
φορτηγά φορτοεκφορτώσεων.

Coventry University Enterprises Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
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Σύντομη περιγραφή
Το Appy Parking είναι μια νέα τεχνολογία που δημιουργεί ευρεία δίκτυα όλης της περιοχής 
για να παρακολουθεί και να ενημερώνει για την διαθεσιμότητα ή κατάληψη των θέσεων 
στάθμευσης επιδιώκοντας αποτελεσματικότερη χρήση και λιγότερη συμφόρηση.
Η συμφόρηση είναι ένα σημαντικό ζήτημα στις ευρωπαϊκές πόλεις. Επιβραδύνει τα 
μέσα μεταφοράς, συμβάλλει στις εκπομπές ρύπων και προκαλεί εκνευρισμό στους 
οδηγούς. Ορισμένες ευρωπαϊκές μελέτες έχουν δείξει ότι οι οδηγοί που αναζητούν θέσεις 
στάθμευσης σε αστικές περιοχές αυξάνουν από 8 ως 30% την κυκλοφοριακή συμφόρηση. 
Η στάθμευση παρά την οδό θεωρείται ως ένας από τους χειρότερους παράγοντες, καθώς 
οι ελιγμοί των οχημάτων κατά την αναζήτηση κενής θέσης αυξάνουν τη συμφόρηση και 
την αέρια ρύπανση.
Επιδιώκοντας να κατανοήσει καλύτερα και να μειώσει το πρόβλημα, το Συμβούλιο της πόλης 
του Coventry συμμετείχε σε ένα έργο για την ανάπτυξη ενός νέου συστήματος στάθμευσης 
που συνδυάζει αισθητήρες οχημάτων πραγματικού χρόνου τοποθετημένους σε κάθε 
διαθέσιμη θέση στο δρόμο με μια εφαρμογή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι 
οδηγοί για να ενημερωθούν για τις κενές θέσεις στάθμευσης.
Το έργο εγκατέστησε τους αισθητήρες στους χώρους στάθμευσης των δρόμων και τους 

Appy pArKINg 
– ΣΥΣτΗΜα αΙΣΘΗτΗΡΩΝ 
ΠΡαΓΜατΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ



εγχειριδιο καλων πρακτικων 15

Appy pArKINg 
– ΣΥΣτΗΜα αΙΣΘΗτΗΡΩΝ 
ΠΡαΓΜατΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

συνέδεσε σε ένα κεντρικό σύστημα. Το λογισμικό αναπτύχθηκε για να επιτρέπει στους 
οδηγούς να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τους κενούς χώρους στην πόλη και να 
αποφεύγονται οι περίσσιοι ελιγμοί αναζήτησης θέσης. Αυτό έγινε με τη μορφή μιας 
εφαρμογής για κινητά, η οποία κυκλοφορεί στην αγορά τόσο σε Android όσο και σε iPho-
ne. Η εν λόγω καλή πρακτική επέτρεψε στο Συμβούλιο να κατανοήσει τις απαιτήσεις 
στάθμευσης και τα μοτίβα στην πόλη, καθώς και να εντοπίσει περιοχές αυξημένης και 
μειωμένης ζήτησης των διαθέσιμων θέσεων. Ως αποτέλεσμα είναι δυνατή η ανάπτυξη 
πιο ευέλικτης τιμολόγησης για τη βελτίωση της χρήσης των χώρων στάθμευσης και την 
πρόσβαση περισσότερων πελατών σε τοπικές επιχειρήσεις.
Χρηματοδότηση ύψους £ 150.000 χορηγήθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών του 
Ηνωμένου Βασιλείου μέσω του προγράμματος C-ITS. 654 επιφανειακοί αισθητήρες με δύο 
σταθμούς βάσης τοποθετήθηκαν και προσαρμόστηκαν από την εταιρία Nwave.

Κύρια αποτελέσματα
Η προκαταρκτική ανάλυση κατέστη δυνατή και η κατανόηση των μοτίβων στάθμευσης 
παρά την οδό είναι πολύ καλύτερη. Το σύστημα δεν έχει ακόμη διαφημιστεί στο κοινό, 
αλλά υπάρχουν σχεδόν 200 χρήστες που αναζητούν τακτικά θέσεις στην πόλη.
Ένας σημαντικός κατασκευαστής οχημάτων έχει ενδιαφερθεί για την πρακτική και 
αναπτύσσει ολοκληρωμένα συστήματα που θα συνεργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη 
των οχημάτων του, έτσι ώστε τα αυτόνομα οχήματα να μπορούν να χρησιμοποιούν τα 
δεδομένα για να σταθμεύουν αποτελεσματικά.

Διδάγματα
Η στάθμευση παρά την οδό αποτελεί πρόκληση σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Η 
συγκεκριμένη πρακτική μπορεί εύκολα να μεταφερθεί σε οποιαδήποτε πόλη με 
κυκλοφοριακή συμφόρηση και χώρους στάθμευσης στο δρόμο. Έχει ήδη υιοθετηθεί 
σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο με αισθητήρες τοποθετημένους σε πολλές πόλεις, 
συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου.
Η εταιρεία παρέχει ανοιχτή διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών (API) η οποία 
μπορεί να συνδεθεί με οποιοδήποτε άλλο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης επιτρέποντας 
στους οδηγούς να πληρώνουν με βάση τη χρήση και τις Αρχές να παρακολουθούν τη 
χρήση του δρόμου σε πραγματικό χρόνο. Οι πληροφορίες που αποκτώνται είναι ιδιαίτερα 
πολύτιμες για τον σχεδιασμό και την αντιστοίχιση των απαιτήσεων στάθμευσης με την 
προσφορά. Αυτό έχει τη δυναμική να μειώσει τις μετακινήσεις των οχημάτων στα αστικά 
κέντρα.
Με κόστος περίπου 20 £ ανά θέση στάθμευσης και με διάρκεια ζωής μπαταρίας του 
αισθητήρα 5 με 7 χρόνια, πρόκειται για μια λύση χαμηλού κόστους με ρεαλιστική 
προοπτική αξιοποίησης σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι προκλήσεις της στάθμευσης παρά την οδό είναι παρούσες σε διάφορες πόλεις της Νοτιοανατολικής 
Περιφέρειας της Ρουμανίας, καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Πρόκειται για κάτι σημαντικό 
για κάθε πόλη με συμφόρηση. Οι μεγάλες πόλεις της Νοτιοανατολικής Περιφέρειας θα υιοθετήσουν 
την τεχνολογία και η συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποδεικνύεται καλή, αφού πολλοί Δήμοι έχουν 
δεσμευθεί να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις με τη βοήθεια των Ταμείων Συνοχής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Σύντομη περιγραφή
Τα τελευταία χρόνια, η Εταιρία Μεταφορών της Πόλης της Πράγας έχει παρακολουθήσει 
εντατικά τις εξελίξεις και έχει δοκιμάσει διάφορες επιλογές για να βρει τις κατάλληλες 
τεχνολογίες φόρτισης οχημάτων με ηλεκτρισμό. Οι προσπάθειες για την ανάπτυξη της 
ηλεκτρικής μετακίνησης αποσκοπούν στην αξιοποίηση, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, 
συνεργειών που απορρέουν από το ότι η Πράγα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο τραμ και 
μετρό. Αυτό επιτρέπει συνέργειες σε θέματα υποδομής ισχύος, από κοινού προμήθειας 
ενέργειας και πολλών άλλων.
Το 2017, ξεκίνησε ένα έργο δυναμικής φόρτισης μπαταρίας στην οδό Prosecká, με εναέρια 
καλώδια για το τρόλεϊ τοποθετημένα κατά μήκος μιας απότομης ανηφόρας/κατηφόρας 
1,5 χιλιομέτρων. Επιπλέον, αυτό περιλαμβάνει μια γραμμή έλξης φόρτισης με σταθερό 
γαλβανικό διαχωριστή, όπου το όχημα φορτίζεται κατά τη διάρκεια διακοπών λειτουργίας 
του. Η διαδρομή Palmovka - Letňany εκτελείται σε κατάσταση εξαρτώμενης έλξης (τρόλεϊ) 
για μόνο το 10-15% της διαδρομής, ενώ το υπόλοιπο τροφοδοτείται με μπαταρία.
Δεδομένης της επιτυχούς δοκιμής, η Εταιρία Μεταφορών της Πόλης της Πράγας 
συμφώνησε να προετοιμάσει το επόμενο στάδιο συνέχισης του έργου για να εξασφαλίσει 
τη λειτουργία μηδενικών εκπομπών στη λεωφορειακή διαδρομή 140. Το έργο περιλαμβάνει 

ΦΟΡτΙΣΗ ΗΛΕΚτΡΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΦΟΡτΙΣΗ ΗΛΕΚτΡΙΚΩΝ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ΕΝ ΚΙΝΗΣΕΙ
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ένα συνδυασμό δυναμικής φόρτισης (το όχημα φορτίζει εν κινήσει από τη γραμμή τρόλεϊ) 
και στατικής φόρτισης (το όχημα φορτίζεται στον τερματικό σταθμό κατά τη διάρκεια 
των προγραμματισμένων διακοπών λειτουργίας του και στο αμαξοστάσιο). Οι εναέριες 
γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα εγκατασταθούν περίπου στο 30 έως 40% 
της διαδρομής, ιδιαίτερα σε λοφώδη τμήματα (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος 
στην οδό Prosecká). Η τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί θα είναι 2-πολική φόρτιση στα 
750 V DC. Το έργο σήμερα προχωράει στο επόμενο στάδιο με την πλήρη ηλεκτροδότηση 
της λεωφορειακής διαδρομής 140. Η επένδυση σε αυτή την επόμενη φάση ανέρχεται 
σε περίπου 492 εκατομμύρια CZK, συμπεριλαμβανομένου του κόστους υποδομής και 
προμηθειών οχημάτων.

Κύρια αποτελέσματα
Οι διαδρομές λεωφορείων στην Πράγα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από συμβατικά 
λεωφορεία πετρελαίου. Ο μακροπρόθεσμος στόχος της πόλης της Πράγας είναι η μείωση 
των αρνητικών επιπτώσεων των μεταφορών. Η δοκιμαστική λειτουργία του πρώτου 
σταδίου του έργου επαλήθευσε τη βιωσιμότητα της έννοιας της δυναμικής φόρτισης, με 
τα ευρήματα να μεταφέρονται στην επόμενη φάση παρακολούθησης και τα οχήματα (για 
παράδειγμα, να αυξηθεί το ρεύμα φόρτισης, να βελτιωθούν οι παράμετροι οδήγησης στις 
πλαγιές χωρίς γραμμές τρόλεϊ, για νυκτερινή φόρτιση και εξισορρόπηση φόρτισης των 
μπαταριών στην αποθήκη κ.λπ.).

Διδάγματα 
Το κύριο όφελος είναι η λειτουργία με μηδενικές εκπομπές, καθώς και η μειωμένη ηχητική 
ρύπανση σε σύγκριση με ένα συμβατικό λεωφορείο με κινητήρα καυσίμου. Ένα άλλο 
πλεονέκτημα προκύπτει μέσω των σημαντικά χαμηλότερων απαιτήσεων σε υποδομή. 
Δεν υπάρχει ανάγκη να κατασκευαστούν γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας καθ‘ 
όλη τη διαδρομή, αλλά μόνο σε ορισμένες περιοχές, συνήθως σε λοφώδες έδαφος. Δεν 
υπάρχει ανάγκη να υλοποιηθούν πολύπλοκες εναέριες κατασκευές σε διασταυρώσεις, 
αμαξοστάσια, κλπ. Τα οχήματα δεν εξαρτώνται πλέον από το να ακολουθούν τα καλώδια 
του τρόλεϊ, αλλά μπορούν να κινηθούν ευέλικτα σε διαφορετικούς τύπους διαδρομών. Το 
σύστημα παρουσιάζει επίσης μεγαλύτερη αξιοπιστία, διότι επιτρέπει την αντιμετώπιση 
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή εκτροπών.
Αυτή η τεχνολογία είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί π.χ. σε πόλεις με υπάρχουσες γραμμές 
τρόλεϊ. Επιπλέον, αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ηλεκτροδότηση μεγάλων διαδρομών 
που εκτελούνται σε σύντομα διαστήματα, συχνά σε λοφώδες έδαφος, όπου η τεχνολογία 
αμιγώς στατικής φόρτισης παρουσιάζεται περιορισμένης δυναμικότητας, λόγω της 
χωρητικότητας και του βάρους της μπαταρίας καθώς και της ταχύτητας φόρτισης.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουμε ιστορικό τεχνογνωσίας ή την κατάλληλη υποδομή για εναέρια 
ηλεκτροδότηση οδικών οχημάτων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος για τη φόρτιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η χρήση της πόλης του Co-
ventry ως «πίστας» δοκιμών (testbed) για αυτόνομα οχήματα αποτελεί μια ακόμα ευκαιρία, καθώς 
πολλά από αυτά τα νέα οχήματα είναι πιθανό να είναι ηλεκτρικά. Ελπίζουμε να μάθουμε τρόπους 
με τους οποίους μπορούμε να προσφέρουμε φόρτιση επί της οδού για τα οχήματα, ενδεχομένως 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά συστήματα επαγωγής στο δρόμο. Τα διδάγματα που αντλήθηκαν 
από αυτήν την καλή πρακτική θα βοηθήσουν στη λήψη πιο ενημερωμένων μελλοντικών αποφάσεων 
για το πώς θα αναπτύξουμε ένα τέτοιο εγχείρημα.

Coventry University Enterprises Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
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Σύντομη περιγραφή
Λόγω του λοφώδους εδάφους και του δυσμενούς χειμερινού κλίματος, η ποδηλασία στην 
Πράγα ήταν πάντα υποτιμημένη. Τώρα, με την έμφαση που δίνεται στους οικολογικούς 
τρόπους μετακίνησης στις πόλεις, η σημασία της αυξάνεται. Ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί 
ότι, σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το δυναμικό της δεν εκτιμάται ακόμη 
πλήρως.
Τα αυτόματα συστήματα CycloCounters προορίζονται για περαιτέρω υποστήριξη 
ανάπτυξης της ποδηλασίας στην Πράγα. Το 2018 υπήρχαν 27 CycloCounters στο κεντρικό 
δίκτυο ποδηλατόδρομων. Βρίσκονται σε σημαντικά σημεία κυκλοφορίας των ποδηλάτων 
και σε διαδρομές αναψυχής. Δείχνουν πώς η ποδηλασία στην Πράγα αναπτύσσεται στις 
αντίστοιχες τοποθεσίες, δηλαδή πόσοι ποδηλάτες έχουν περάσει από τα συγκεκριμένα 
σημεία σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τα επιλεγμένα χρονικά διαστήματα.

Οι λειτουργίες των μετρητών:

•	 Παρακολούθηση μακροπρόθεσμα
•	 Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των νέων μέτρων για την ποδηλασία
•	 Εντοπισμός της ζήτησης για νέα υποδομή
•	 Κίνητρο για πιο συχνή ποδηλασία

ΜΕτΡΗτΕΣ 
ΠΟδΗΛατΩΝ 
CyCLOCOUNTErS

ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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Οι αυτόματοι μετρητές χρησιμοποιούν εξαρτήματα όπως μονάδες μέτρησης παρόμοιες 
με εκείνες για την κυκλοφορία αυτοκινήτων, αλλά κατάλληλα τροποποιημένες ώστε να 
εντοπίζουν ανθρώπους ή ποδήλατα. Οι αισθητήρες καταγράφουν τους μεμονωμένους 
χρήστες και την κατεύθυνση κίνησής τους και έπειτα, μεταδίδουν τις πληροφορίες στο 
κέντρο επεξεργασίας. Τα δεδομένα από τις συσκευές χρησιμεύουν για την παρακολούθηση 
της εξέλιξης της ποδηλατικής κίνησης, ενώ είναι επίσης διαθέσιμα στο κοινό στην 
Πλατφόρμα Δεδομένων της Πόλης που διαχειρίζεται η εταιρεία «Operator ICT» (https://go-
lemio.cz). Το ετήσιο κόστος συλλογής δεδομένων για τους CycloCounters που λειτουργούν 
σήμερα είναι 944.000 CZK (περίπου 36.300 ευρώ).

Κύρια αποτελέσματα
Οι μετρητές CycloCounters παρέχουν μια λεπτομερή επισκόπηση της κυκλοφορίας 
ποδηλάτων 24 ώρες την ημέρα, σε όλες τις εποχές, καθώς και το πώς μεταβάλλεται η 
πυκνότητα της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας. Οι αλλαγές στα 
επίπεδα κυκλοφορίας που καταγράφονται σε μεμονωμένους μετρητές συχνά σχετίζονται 
με νέα υποδομή ποδηλασίας ή, αντιστρόφως, με εμπόδια στο μήκος της συνολικής 
διαδρομής. Μια σύγκριση της κυκλοφορίας στις όχθες του ποταμού Μολδάβα έδειξε ότι 
το 35% των ποδηλατιστών εκεί χρησιμοποιούν το οδόστρωμα, υπογραμμίζοντας έτσι την 
ανάγκη για κατάλληλα μέτρα κοινής χρήσης των οδών.

Διδάγματα     
Η χρήση ποδηλάτων στην πόλη φέρνει αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα: είναι μια 
δραστηριότητα χωρίς εκπομπές ρύπων και αποτελεί άσκηση ευεργετική για την ανθρώπινη 
υγεία. Η συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τα επίπεδα κυκλοφορίας ποδηλάτων στην 
Πράγα βοηθά την πόλη να διαχειριστεί και να προβλέψει αποτελεσματικότερα τον 
τρόπο με τον οποίο οι ποδηλάτες κινούνται στην περιοχή. Η πόλη αποκτά καλύτερη 
κατανόηση και συνολική εικόνα των συνθηκών κίνησης και, κατά συνέπεια, είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των ποδηλατιστών, το οποίο με τη σειρά 
του εξυπηρετεί τη βελτίωση των μετακινήσεων όλων των χρηστών, π.χ. των οδηγών 
αυτοκινήτων, των πεζών και των επιβατών δημόσιων συγκοινωνιών.
Οι μετρητές CycloCounters μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε σημείο η πόλη 
εξετάζει πιθανές επενδύσεις σε νέα μέτρα. Με βάση τα δεδομένα κυκλοφορίας ποδηλάτων, η 
υποδομή τροποποιείται κατάλληλα, π.χ. με τη δημιουργία χώρων στάθμευσης ποδηλάτων 
ή λωρίδων ποδηλασίας. Οι πληροφορίες από τους CycloCounters καθιστούν δυνατή 
τη μέτρηση εάν, για παράδειγμα, μια νέα ποδηλατική διαδρομή ή ποδηλατόδρομος θα 
φέρει περισσότερους ποδηλάτες στη δεδομένη τοποθεσία ή ακόμη και εάν θα μεταβάλλει 
σημαντικά τις διαδρομές που ακολουθούν οι ποδηλάτες εντός της πόλης.

ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο CycloCounters αφορά τη χρήση αυτόματων μετρητών για την παρακολούθηση των επιπέδων 
ποδηλατικής κυκλοφορίας και θα μπορούσε να μεταφερθεί στο πλαίσιο του έργου Pesos του 
Δήμου της Πεσκάρα, στόχος του οποίου είναι η «ελαφρύτερη» κινητικότητα, η οποία αποτελείται 
από ποδήλατα, κοινόχρηστα αυτοκίνητα και μαζική, οικολογική και πρωτοποριακή μετακίνηση 
πολιτών. Η κοινή χρήση αυτοκινήτων, ο συνεπιβατισμός και η κοινή χρήση ποδηλάτων βρίσκονται 
ήδη σε εξέλιξη ως τοπικά έργα, επομένως η αυτόματη παρακολούθηση που παρέχεται από το έργο 
CycloCounters μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για ένα χρήσιμο εργαλείο παρακολούθησης των 
παραπάνω.

Περιφέρεια Αμπρούτζο, Ιταλία
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Σύντομη περιγραφή
Η επαυξημένη πραγματικότητα χρησιμοποιείται για να εισάγει ένα σύστημα διαχείρισης 
και ελέγχου των πληροφοριών εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω μιας σειράς κατάλληλων 
εντολών.
Οι Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στον Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
με τίτλο ARALD είναι ένα σύστημα που επιτρέπει την ενσωμάτωση της επαυξημένης 
πραγματικότητας, του συστήματος φωνητικών εντολών και ενός συστήματος με αναγνώστες 
γραμμωτού κώδικα (barcode) ή ανιχνευτών εικόνας ενσωματωμένων σε ένα γάντι που 
φοριέται απλά στο χέρι. Μέσω αυτού του εξοπλισμού, ο χειριστής εκτελεί εργασίες με 
ασφαλή τρόπο, με διπλό έλεγχο (τόσο οπτικό όσο και μέσω του γραμμωτού κώδικα), 
μειώνοντας δραστικά τα λάθη και λειτουργώντας «χωρίς χέρια». Το έργο ξεκίνησε στην 
περιοχή Aμπρούτζο στην Ιταλία και συγχρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Περιφερειακού

ΕΦαΡΜΟΓΕΣ 
ΕΠαΥΞΗΜΕΝΗΣ 
ΠΡαΓΜατΙΚΟτΗταΣ 
ΣτΟΝ τΟΜΕα τΗΣ 
ΕΦΟδΙαΣτΙΚΗΣ αΛΥΣΙδαΣ  

ΙΤΑΛΙΑ
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Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Aμπρούτζο 2007-2013 (Δραστηριότητα 
1.1.1. Υποστήριξη υλοποίησης έργων Βιομηχανικής Έρευνας ή/και Πειραματικής 
Ανάπτυξης για επιχειρήσεις συγκεντρωμένες με περαιτέρω Κέντρα Καινοτομίας - Γραμμή 
Β), με κόστος 200.000 ευρώ.

Κύρια αποτελέσματα

Το έργο αποβλέπει σε διπλό αντίκτυπο: τόσο στη βελτίωση των συστημάτων 
πληροφορικής των logistics και τη διαλειτουργικότητά τους, όσο και στη βελτιστοποίηση 
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη συντήρηση του προγραμματισμένου και 
μη προγραμματισμένου εξοπλισμού χειρισμού σε όρους αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας.

Διδάγματα

Η εν λόγω καλή πρακτική επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος και την 
αύξηση της ασφάλειας για τους εργαζόμενους οι οποίοι μπορούν να εργασθούν «χωρίς 
χέρια». Όσον αφορά τις πιθανές επιπτώσεις και τη δυνατότητα μεταφοράς της, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι το έργο ARALD αποτελεί θετική πρακτική αλληλεπίδρασης για έρευνα 
και ανάπτυξη προκειμένου να ευνοηθεί η εφαρμογή ολοκληρωμένων και έξυπνων 
συστημάτων που σχετίζονται με τις μεταφορές.
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Το έργο INNOTRANS είναι συγχρηματοδοτούμενο από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του 
προγράμματος διαπεριφερειακής συνεργασίας Inte-

rreg Europe. Οι διεθνείς εταίροι του έργου είναι από 
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα, την 

Τσεχική Δημοκρατία και τη Ρουμανία. Στόχος του έργου 
είναι η κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με συγκεκριμένες 

προτάσεις δράσεων προς υλοποίηση σε κάθε περιοχή. Ο 
χρονικός προγραμματισμός αφορά σε πέντε χρόνια, με 

ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

www.interregeurope.eu/innotrans/
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