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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξώλ - (Intelligent Transportation 

Systems) 

 

1. Δηζαγωγή ζηα ITS 

Σα Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξψλ (Intelligent Transport Systems-ITS) είλαη έλαο 

ζπλδπαζκφο ηερλνινγηψλ πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσληψλ εθαξκνζκέλσλ ζηνλ ηνκέα 

ησλ κεηαθνξψλ κε ζηφρν ηελ απνδνηηθφηεξε, αζθαιέζηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε 

θπθινθνξία ησλ αηφκσλ ή ησλ εκπνξεπκάησλ θάλνληαο ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

επηηξέπνληαο ηελ παξνρή πιεξνθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζε φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο ζηε κεηαθνξηθή δηαδηθαζία. 

Σα ITS έρνπλ εθαξκνγή ζε νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά, ζαιάζζηα θαη ελαέξηα ζπζηήκαηα 

κεηαθνξψλ κε ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ αζθάιεηα, ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, λα 

κεηψζνπλ ην θφζηνο θαη ηνλ ρξφλν ηεο κεηαθνξάο.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κεγάιε πξνζήισζε ζηα ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ, ζηελ 

απμαλφκελε ζεκαζία ηνπο θαη θπζηθά ζηνλ αιιεινζρεηηδφκελν ξφιν πνπ έρνπλ θαη ηελ 

ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπο. Με δεδνκέλε ηελ δηαζεζηκφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ ηεο 

παξαγσγήο  (δειαδή ην πεξηνξηζκέλν εξγαηηθφ δπλακηθφ, θεθάιαην, πξψηεο χιεο θαη 

θαχζηκα), ν ξφινο ηνλ ζπζηεκάησλ απηψλ έρεη θαηαζηεί θξίζηκνο γηα λα επηηεπρζεί 

πνηνηηθή θαη απνδνηηθή κεηαθίλεζε θαη κεηαθνξά (είηε βηνκεραληθή κεηαθνξά, είηε 

ηδησηηθή, είηε κεηαθίλεζε θνηλνχ κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο), 

  Καηά ηνλ Abdulhai θαη Katann (2003: 981) ε πξαγκαηηθή νπζία ησλ έμππλσλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ κε 

έιεγρν ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Καηά ζπλέπεηα ε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν παξαθνινχζεζε, 

δηάγλσζε, ζρεκαηηζκφο θαη απνθσδηθνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

πινπνίεζε ITS .  
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Καηά ηνπο Abdulhai θαη Katann (2003) ηα πξνβιήκαηα ηεο εθηέιεζεο ηεο κε βέιηηζηεο 

δηαδξνκήο (πρ κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην αλακελφκελν) κπνξνχλ λα ιπζνχλ 

αλ ιεθζεί κία ζεηξά κέηξσλ πνπ εθαξκφδεη ηαρχηεξν έιεγρν ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

θάλνληαο ειέγρνπο ζε ηκήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη φρη ζην φιν ηνπ. 

  Σα ζπζηήκαηα ITS ρξεζηκνπνηνχληαη απφ θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

κία ζεηξά απφ ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα φπσο ν ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο θαη ην GPS. 

Οη βηνκεραληθνί ρξήζηεο ησλ ITS, φπσο εηδηθά νη αεξνκεηαθνξείο, πξνζδνθνχλ νθέιε,  

κηαο θαη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε αεξνδηαδξφκσλ θαη αεξνδξνκίσλ, ην θφζηνο 

ησλ θαπζίκσλ είλαη πςειφ θαη νη απαηηήζεηο εμππεξέηεζεο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ/επηβαηηθνχ θνηλνχ απμάλνληα ηαπηφρξνλα κε ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ησ 

πξαγκαηνπνηνχκελσλ αεξνκεηαθνξψλ. 

ηα ITS κπνξεί λα δνζεί επίζεο θαη ν αθφινπζνο νξηζκφο: «ηα ITS είλαη έλα αλεξρφκελν 

παγθφζκην θαηλφκελν πνπ πεξηιακβάλεη κηα καθξά ζεηξά απφ δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο 

εθαξκνζκέλεο έηζη ψζηε νη κεηαθηλήζεηο λα ζψδνπλ δσέο, ρξήκαηα θαη ρξφλν» (Vahid 

θαη Sayed 2003:970).  

Δίλαη πξνθαλέο πσο ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ ITS είλαη ε εμνηθνλφκεζε πφξσλ αιιά ε 

αζθάιεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ησλ αγαζψλ θαη ε αλάγθε γηα κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ελαιιαθηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ είλαη επίζεο ζεκαληηθά  

ζην ξφιν θαη ηελ ρξήζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. 

Οη Nelson, Blundell, Pettitt θαη Thomson (2001) φξηζαλ ηα ζπζηήκαηα ITS σο απιά ηελ 

εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επηθνηλσληψλ (ζπρλά 

αλαθεξφκελεο σο ηειεκαηηθή) ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θίλεζεο θαη 

κεηαθνξψλ.  

πζηήκαηα ITS κπνξεί λα εθαξκνζηνχλ ζε θάζε κέζν κεηαθνξάο θαη ζε εθαξκνγέο 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ηξφπσλ ή κέζσλ κεηαθνξάο θαη 

ζπγθνηλσλίαο (πρ. Μέζα ηηκνιφγεζεο θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ, 

ηηκνιφγεζε αλάινγα κε ηελ ρξήζε ηνπ δξφκνπ, θαζνδήγεζε δηαδξνκψλ θαη κέηξα 

εθαξκνγήο). 
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 Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο ησλ επηβαηψλ 

αιιά θαη ησλ θαλαιηψλ δηαλνκήο ησλ αγαζψλ πνπ νη επηρεηξήζεηο παξαγάγνπλ. Γηαηί γηα 

παξάδεηγκα λα αθνινπζεζεί κία κεηαθίλεζε κε ην πινίν θαη φρη κε ην αεξνπιάλν γηα ηνλ 

ίδην ηφπν αλαρψξεζεο θαη ηειηθνχ πξννξηζκνχ; Σα βαζηθά ζηνηρεία θαη κεηαβιεηέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο είλαη νη εμήο: ρξνληθφ δηάζηεκα ηέιεζεο ηεο 

δηαδξνκήο, θφζηνο ζπλνιηθήο κεηαθίλεζεο, άλεζε επηβαηψλ θαηά ηελ δηαδξνκή θαη ε 

γεσγξαθηθή εγγχηεηα απφ ηνλ ηφπν αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ ηνπ επηβάηε.  

ε φηη αθνξά ηε κεηαθνξά αγαζψλ (σο εκπνξεπκάησλ) ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο αιιά θαη πεξηνξηζκνί (φγθνο, βάξνο, θφζηνο) γηα ηελ επηινγή ελφο κεηαθνξηθνχ 

κέζνπ αληί ελφο άιινπ (κε ηελ εμαίξεζε βέβαηα αλαγθψλ ζπλδπαζκέλεο κεηαθνξάο).  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ηππηθά ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ηξφπν κεηαθίλεζεο 

αγαζψλ είλαη ηα εμήο: εππάζεηα ηνπ πξντφληνο, θφζηνο κεηαθίλεζεο (θαη ε δπλαηφηεηα 

κεηαθχιηζεο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή), ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο. Σέινο αθφκα θαη 

ηνπηθέο παξαδφζεηο θαη ζπλήζεηεο, πξνζθνιιεκέλεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο 

κεηαθνξψλ επεξεάδνπλ επίζεο κηα ηέηνηα απφθαζε. 

Οη εκπνξηθέο ζπκκαρίεο είλαη άιινο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο φπσο θπζηθά θαη ην 

λνκηθφ-θαλνληζηηθφ πιαίζην κεηαθνξψλ θάζε ρψξαο θαη νη δηεζλείο φξνη κεηαθνξψλ 

αλζξψπσλ θαη αγαζψλ (πρ Cost Insurance Freight θαη Free On Board σο δηεζλείο φξνη 

κεηαθνξψλ). 

   χκθσλα κε ηνπο Vahidi θαη Sayed (2003) ηα ζπζηήκαηα ITS είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη 

ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο επίγεηαο κεηαθίλεζεο απμάλνληαο ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη βειηηψλνληαο ην επίπεδν ηεο ππεξεζίαο θαη αζθάιεηαο, κεηψλνληαο 

παξάιιεια ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ην αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. Απηά ηα 

ζπζηήκαηα βειηηψλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ 

έηζη ψζηε λα κεηαθηλνχλ αλζξψπνπο, αγαζά θαη πιεξνθνξίεο απνηειεζκαηηθά θαη κε 

αζθάιεηα.  

ήκεξα νη εθαξκνγέο ζηηο κεηαθνξέο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηέηνησλ έμππλσλ ζπζηεκάησλ 

είλαη πεξηζζφηεξν επξείεο θαη πνιχ πην ζχλζεηεο, πεξηιακβάλνληαο ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

ηεο θίλεζεο, ειέγρνπ ησλ δηαδξνκψλ, ελζσκαηψλνληαο πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη 

πιεξνθνξίεο επηβάηε ή ρεηξηζηή πνπ βνεζνχλ ζηελ βέιηηζηε ξνή πάλσ ζε κία επξεία 
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πεξηνρή, επηηξέπνληαο ηελ εθηξνπή ζε ελαιιαθηηθέο δηαδξνκέο κε δηαζεζηκφηεηα ρψξνπ 

(πρ. ζε πεξηπηψζεηο δπζηπρεκάησλ). 

   Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη χπαξμε επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ αθφκα 

θαη ζε πεξηφδνπο κε πεληρξά ηερλνινγηθά κέζα. Σέηνην παξάδεηγκα πξψηκσλ 

ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη πξψηνη θσηεηλνί ζεκαηνδφηεο, ηα ζπζηήκαηα 

αεξνλαπηηιίαο θαηά ηνλ Β‟ παγθφζκην πφιεκν θαζψο θαη ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπο  

κεηέπεηηα ζηελ κεηαθίλεζε πνιηηψλ.  

Σφηε, φπσο αθξηβψο θαη ηψξα, θπξίαξρνο ζηφρνο ησλ έμππλσλ απηψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ ε 

αζθαιήο, άλεηε θαη ηθαλή ζε φγθν επηβαηψλ κεηαθίλεζε κε έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηα 

πιαίζηα κηαο επηζηεκνληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαζηάζεσλ κεηαθίλεζεο. 

  Σα ζπζηήκαηα επθπνχο κεηαθίλεζεο είλαη κία έλλνηα θπζηθά πνπ ζηελ ζχλζεζε ηεο έρεη 

πνιιά επηκέξνπο ζηνηρεία θαη κεηαβιεηέο αιιά θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο. Έλα παξάδεηγκα 

ζπζηεκάησλ κεηαθίλεζεο (πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηα ITS) είλαη ηα απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα ππνβνεζνχκελεο νδήγεζεο ζε ελαιιαζζφκελα πεξηβάιινληα κεηαθνξψλ. 

πγθεθξηκέλα θαηά ηνπο Schulze, Behling θαη Buhr (2008) ην θχξην έξγν ηεο κεηαθνξάο 

πιηθψλ είλαη λα πξνκεζεχεη θαη λα δηαλέκεη ιεηηνπξγηθέο κνλάδεο, φπσο κεραλέο, 

εξγνζηάζηα θαη λα ειέγρεη πεξηνρέο εξγαζίαο κέζα ζε πξνθαζνξηζκέλν ρξφλν. Μηα 

απνηπρία ζηελ ξνή πιηθψλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πάγσκα ηεο παξαγσγήο ή ζε θαηψηεξε 

πνηφηεηα πξντφληνο. Απηφ ηνλίδεη ηελ ζεκαζία κίαο απνηειεζκαηηθήο ξνήο πιηθψλ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε απηψλ ησλ επηρεηξεζηαθψλ αλαγθψλ ζε κνλάδεο παξαγσγήο.  

Οη Schulze, Behling θαη Buhr (2008) ηφληζαλ φηη ε ξνή πιηθψλ είλαη κηα δηαδηθαζία κέζα 

ζην εξγνζηάζην, πνπ δελ δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία. Μνιαηαχηα, εγγπάηαη φηη νη 

δηαδηθαζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ κε 

απνηειεζκαηηθά. ε απηφ ην πιαίζην παξνπζηάδεηαη ην δνκηθφ πιενλέθηεκα ησλ 

απηφκαηα θαηεπζπλφκελσλ ζπζηεκάησλ νδήγεζεο κε έκθαζε ζηελ πςειή ηνπο επειημία 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, κε ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα φηη νη κνλάδεο κεηαθνξάο είλαη 

πξνγξακκαηηζκέλεο θαη ππνινγηζκέλεο ζχκθσλα κε πξνζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο. Ζ 

απηνκαηνπνίεζε έρεη επίζεο ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ θαη 

θαηαγξαθήο ησλ πξψησλ πιψλ πνπ απαηηνχληαη παγθνζκίσο. 
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ε έλαλ άιιν ηνκέα εθαξκνγήο ITS, ηα νδηθά ζπζηήκαηα απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ, 

ππάξρεη ζπλήζσο πςειή απηνλνκία θαζψο αλαπηχζζνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη γηα ηηο 

αλάγθεο κία ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο θαη γηα απηφ είλαη ζπλήζσο κνλαδηθά. Δμαηηίαο 

φκσο απηήο ηεο κνλαδηθφηεηαο έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα είλαη ε επξεία πνηθηιία ησλ 

απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο ησλ κεηαθνξηθψλ κνλάδσλ. Απαηηείηαη πξνηππνπνίεζε ψζηε λα 

επηηεπρζεί επηπιένλ απηνκαηνπνίεζε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, κε ηελ 

πξνηππνπνίεζε κεηψλεηαη ε πνιππινθφηεηα θαη δηαζθαιίδεηαη ε ζπκβαηφηεηα κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ εθαξκνγψλ. 

  Κάζε λέν ζχζηεκα ζηελ εθαξκνγή ηνπ απαηηεί πξνζεθηηθνχο ρεηξηζκνχο, ηδηαίηεξε 

εμνηθείσζε αιιά θαη κία πξνζεθηηθή ζεψξεζε ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο κεηαθνξάο θαη φρη κφλν ζηελ ειεθηξνληθή 

πξνζνκνίσζε ηεο φιεο ιχζεο.  

ε ζρέζε κε ηνπο ρξήζηεο ησλ ITS, o Lansdow (2000) έθαλε κηα ελδηαθέξνπζα κειέηε 

γηα ηελ νπηηθή αθνζίσζε ησλ νδεγψλ ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ, ηελ βνήζεηα πνπ ηα ITS 

παξάζρνπλ ζηνλ νδεγφ αιιά θαη ηελ πηζαλή εθηξνπή ηεο πξνζνρήο ηνπ φηαλ απηφο 

πξέπεη λα θνηηάδεη πίλαθεο νξγάλσλ, θσηεηλέο ελδείμεηο θαη λα ιακβάλεη ερεηηθέο 

νδεγίεο. Οη ζπκβαηηθέο ελδείμεηο ησλ νρεκάησλ πξνζθέξνπλ ζηνλ νδεγφ ηελ πιεξνθνξία 

γηα ην επίπεδν ηνπ εχξνπο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ. Απιέο ελδείμεηο δείρλνπλ 

ηελ πνζφηεηα θαπζίκνπ, ηελ ηαρχηεηα ηνπ νρήκαηνο θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηεο κεραλήο. 

Βέβαηα, δελ απαηηείηαη ε δηαξθήο παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ ελδείμεσλ απφ ηνλ νδεγφ 

γηα αζθαιή έιεγρν ηνπ νρήκαηνο. Έηζη, θάπνηεο ιεηηνπξγίεο ελδείμεσλ ζε νρήκαηα (πρ 

ζεξκνθξαζία), έρνπλ ζπλήζσο επηπξφζζεηεο πξνεηδνπνηήζεηο πνπ ππνδεηθλχνπλ κία κε 

αλακελφκελε ή επηθίλδπλε θαηάζηαζε.  

Ο Lansdow (2000) ηνλίδεη πσο νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ 

θάλνπλ δπλαηή ηελ εηζαγσγή κέζα ζην φρεκα πιεξνθνξηαθψλ ελδείμεσλ πνιχ πην 

πνιχπινθεο θχζεο, φπσο ε θαζνδήγεζε πνξείαο κέζσ ηεο ρξήζεο πνιιψλ πξσηφηππσλ 

ζπζηεκάησλ πνπ παξήρζεζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα. Απηά ηα ζπζηήκαηα αληαλαθινχλ κία 

επξεία γθάκα πξνζεγγίζεσλ ζηελ παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο. Κάπνηα έρνπλ 

ρξεζηκνπνηήζεη ζρεηηθά απιέο, ζπκβνιηθέο ζηαηηθέο απεηθνλίζεηο πιεξνθνξηψλ ελψ 

άιια έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη πνιχρξσκνπο θηλνχκελνπο ράξηεο. Σν θξίζηκν εξψηεκα πνπ 

εγείξεηαη είλαη θαηά πφζν κπνξεί ε εηζαγσγή ιεπηνκεξεηαθψλ πιεξνθνξηαθψλ 
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απεηθνλίζεσλ λα απνζπάζεη ηελ πξνζνρή ηνπ νδεγνχ απφ ηα πξσηαξρηθά ηνπ θαζήθνληα 

(π.ρ. λα δηαηεξήζεη αζθαιή έιεγρν ηνπ νρήκαηνο). Ζ έξεπλα πάλσ ζην αληίθηππν ησλ 

λέσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε πξαγκαηηθά θαη πξνζνκνησκέλα πεξηβάιινληα 

παξακέλεη ζέκα ζεκαληηθνχ ελδηαθέξνληνο.    

ε φηη αθνξά ηελ ρξήζε ησλ ITS ζε ζπλάξηεζε κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο 

θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, παξνπζηάδνληαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά  ζε 

πνιιέο κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. Γηα παξάδεηγκα ζε ρψξεο φπσο ε Ηλδία, ε Κίλα θαη ε Ν. 

Κνξέα, ζηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ αλεμάληιεηνη πιηθνηερληθνί πφξνη αιιά ππάξρνπλ 

νηθνλνκίεο έληαζεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηα ζπζηήκαηα ITS είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο 

ιφγσ ησλ αλεμάληιεησλ θαη ζπλερψο απμαλφκελσλ αλαγθψλ γηα κεηαθίλεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ ζηνπο ηφπνπο παξαγσγήο αιιά επίζεο θαη ηεο αλάγθεο κεηαθνξάο ησλ ηειηθά 

παξαγφκελσλ αγαζψλ ζε ρψξεο πνπ έρνπλ αγνξέο κε δήηεζε.  

Οη Nelson et al (2001) ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ζπζηήκαηα ITS είλαη ε κηα πηζαλή ιχζε ζε 

πξνβιήκαηα κεηαβαηηθψλ νηθνλνκηψλ φπσο ε Κνξέα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο 

ηζρπξέο θαη ζπρλά δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ ιχζεσλ ησλ 

επθπψλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ ζε κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο. ε θάζε πεξίπησζε, 

δεδνκέλσλ ησλ πξνθιήζεσλ πνπ αληηκεησπίδνπλ απηέο νη ρψξεο, ζα θαηλφηαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ζεκαληηθφ λα ηζρπξνπνηεζεί ε δπλαηφηεηα εθαξκνγψλ ζπζηεκάησλ ITS. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

2. Δμέηαζε πεξηπηώζεωλ εθαξκνγήο ITS θαη Βαζηθώλ 

Παξακέηξωλ ρεδηαζκνύ 

ην θεθάιαην απηφ εμεηάδνληαη πεξηπηψζεηο εθαξκνγψλ επθπψλ ζπζηεκάησλ 

κεηαθνξψλ, ησλ παξακέηξσλ ηνπο (ζρεδηαζκφο, ηερλνινγία) θαζψο θαη ησλ δεηεκάησλ 

ηερλνινγίαο θαη απφδνζεο. Έκθαζε δίλεηαη ζε ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο θαζψο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα. 

 

2.1 Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάηωλ ITS ζηελ Κνξέα  

   Ζ Κνξέα ήηαλ κία απφ ηηο ρψξεο πνπ πξνζπάζεζε λα εθαξκφζεη ITS (Nelson et al 

(2001: 59), έρνληαο ζηφρν ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απμαλφκελεο δήηεζεο ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ζρεηηθά κηθξή γεσγξαθηθή απφζηαζε γηα 

ηνλ φγθν ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηηο θάπνηεο θνξέο πεπαιαησκέλεο ππνδνκέο θαη ηελ 

παιαηφηεηα ησλ κέζσλ κεηαθνξάο (ηδησηηθήο ή/θαη δεκφζηαο). Σν ζρέδην γηα ηελ 

εθαξκνγή ITS ζηελ Κνξέα πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζεκεία: 

 Ρχζκηζε νδεγηψλ ITS ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εζληθέο αλάγθεο 

 πζηεκαηηθή εθαξκνγή έξγσλ ITS 

 Παξνρή θαζαξψλ ζηφρσλ θαη κέηξσλ γηα εθαξκνγή ITS 

 Αλάπηπμε ηερλνινγηψλ ITS 

Σν ζρέδην εθαξκνγήο ζηελ Κνξέα ρξεζηκνπνίεζε 5 βαζηθά ζπζηήκαηα ITS φπσο ATMS, 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πξνρσξεκέλνπ επηβάηε (ATIS), APTS, CVO θαη ζπζηήκαηα 

πξνρσξεκέλνπ ειέγρνπ νρήκαηνο θαη δηαρείξηζεο απηνθηλεηφδξνκσλ (AVHS). Ζ 

εθαξκνγή απηνχ ηνπ ζρεδίνπ, βξήθε εκπφδην ζηελ έιιεηςε ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, 

πνπ κεηαθξάζηεθε ζε δπζθνιία γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ 

απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ απφ ην Τπνπξγείν Καηαζθεπψλ θαη Μεηαθνξψλ ηεο ρψξαο. 

Μηα πεξαηηέξσ δπζθνιία ήηαλ ε έιιεηςε απηνκαηνπνίεζεο γηα φια ηα ηκήκαηα ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Έλα ζρέδην γηα ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ ITS αλεπηχρζε ζε δηαδνρηθέο 

θάζεηο κε ζηφρνπο ζε θάζε θάζε.  

Ζ Φάζε 1 (ην βξαρπρξφλην ζρέδην) εθαξκφζηεθε κεηαμχ 1996 θαη 2000. ε απηή ηε 

θάζε εγθαηαζηάζεθε ν θεληξηθφο ζρεδηαζκφο, εθαξκφζηεθαλ έξγα επίδεημεο θαη 

πινπνηήζεθαλ έξγα ζηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο ενχι. ηελ Φάζε 2 (ε κέζε 

πεξίνδνο 2001-5) νη ππεξεζίεο ITS επεθηάζεθαλ ζε άιιεο κεγάιεο πφιεηο, θαη ζηελ 

Φάζε 3 (ε καθξνρξφληα πεξίνδνο 2006-10) δίλεηαη έκθαζε ζε επέθηαζε ζε φιε ηελ ρψξα 

θαη ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ λέαο γεληάο ηερλνινγηψλ ITS. 

 

2.2 Ζ ρξήζε ηωλ ΗΣS ζηελ πνιηηηθή κεηαθνξώλ ηνπ Κνλέθηηθαη 

Δθαξκνγέο επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ δελ αθνξά κφλν ηηο ρψξεο ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ αιιά θαη βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο κε επαξθείο 

ππνδνκέο ζε δίθηπα δηαλνκήο θαη κεηαθνξψλ. 

  Καηά ηνπο Annino θαη Cromley (2005), εμαηηίαο ησλ αλνδηθψλ ηάζεσλ ζηνλ φγθν ηεο 

θίλεζεο ζηηο εζληθέο νδνχο, ε δεκφζηα πξνζνρή έρεη επηθεληξσζεί ζηελ βειηίσζε ησλ 

ππαξρφλησλ επηρεηξεζηαθψλ ζπζηεκάησλ κέζσ ρξήζεο ησλ ITS. Σέηνηα ζπζηήκαηα, 

ζπγθεληξψλνπλ φρη κφλν πξνζνρή αιιά θαη επελδχζεηο απφ νκνζπνλδηαθά, θξαηηθά θαη 

ηνπηθά θπβεξλεηηθά ζρήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ αζθαιέζηεξνη, πην 

απνηειεζκαηηθνί απηνθηλεηφδξνκνη γηα έλαλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ κεηαθηλήζεσλ 

θαη νρεκάησλ.  

Σα ITS πεξηιακβάλνπλ πνιιέο ζπλδπαδφκελεο ηερλνινγίεο φπσο ρξήζε βηληενθάκεξαο, 

πξνβνιέο πιεξνθνξηαθψλ κελπκάησλ, ςεθηαθέο αζχξκαηεο εθπνκπέο, θιεηζηά 

θπθιψκαηα παξαθνινχζεζεο θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο επηθνηλσληαθέο ζπζθεπέο γηα ηελ 

θαηαγξαθή ηνπ φγθνπ ηεο θπθινθνξίαο, ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο επηβαηηθήο 

πιεξνθνξίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ηελ εηδνπνίεζε γηα θαηαζηάζεηο έθηαθηεο 

αλάγθεο. 

Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ ΗΣS έρεη κελ θφζηνο, αιιά δελ ππάξρεη πξαγκαηηθή 

εθηίκεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ ζπκπεξηθνξά ησλ νδεγψλ ζε ζρέζε κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηερλνινγίεο ITS. Τπάξρεη θάπνηα αλεζπρία θαηά πφζν νη νδεγνί 
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εθιακβάλνπλ ηελ πιεξνθνξία παξερφκελε απφ ζπζηήκαηα ITS ζαλ έλα δπλακηθά 

κεηαβαιιφκελν κήλπκα θαη θαηά πφζν ζηελ πξάμε πξνζαξκφδνπλ ηελ θαλνληθή νδεγηθή 

ηνπο ζπκπεξηθνξά ζε απηά ηα κελχκαηα. 

Οη πιεξνθνξίεο δηαδξνκψλ δηαλέκνληαη κε κία πνηθηιία ηξφπσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ 

ξαδηνθσληθέο αλαθνξέο, ηζηνζειίδεο ζηνλ δηαδίθηπν, ηειενπηηθέο πξνβνιέο θαη 

κεηάδνζε κελπκάησλ ζε πιεξνθνξηαθνχο πίλαθεο.  

Αλ νη νδεγνί ζηελ πξάμε αληαπνθξίλνληαη θαη απνθιίλνπλ απφ ηηο θαλνληθά 

ζπλεζηζκέλεο δηαδξνκέο ηνπο ζαλ έλα απνηέιεζκα ησλ ιακβαλφκελσλ κελπκάησλ κέζσ 

ITS, ζπκπεξαίλεηαη πσο απηή ε ηερλνινγία έρεη θάπνηα αμία ζηνπο ηαμηδηψηεο. Έηζη, ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ITS (φπσο ηα ζπζηήκαηα πξνρσξεκέλνπ επηβάηε ATIS), 

κπνξεί ή κπνξεί λα κελ επεξεάδνπλ ηελ ιήςε απφθαζεο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή 

δηαδξνκήο.  

Γηα λα πθίζηαηαη επίδξαζε ηνπ ITS ζηηο ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο, απαηηείηαη λα ππάξρεη 

δεκφζηα απνδνρή ησλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, καδί κε ηελ ζέιεζε ησλ 

νδεγψλ, εηδηθά θαηά ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε ή ηα καθξηλά ηαμίδηα, λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ πιεξνθνξία ψζηε λα πξνζαξκφζνπλ ηελ νδεγηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ νδνζηξψκαηνο.  

 

2.3 Αλάιπζε ζηνηρείωλ θόζηνπο ηωλ ζπζηεκάηωλ ITS 

Kαηά ηνπο Leviakangas θαη Lahesmaa (2002), νη ππεχζπλνη κεηαθνξψλ θαη νη 

δηαρεηξηζηέο κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ, επελδχνπλ απμαλφκελα ζε ζπζηήκαηα ITS. Απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ζπρλά ελαιιαζζφκελσλ θαη ζπζρεηηδφκελσλ ηάζεσλ. Αξρηθά, ε 

ηερλνινγία σξίκαζε ζην ζεκείν ψζηε λα επεθηείλεηαη δηαξθψο ζε άιια πεδία ηεο 

θνηλσλίαο φπσο ε κεηαθίλεζε θαη νη ππνδνκέο, πέξα απφ ηηο ζηξαηησηηθέο εθαξκνγέο θαη 

ηελ δηαλνκή θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ ζηελ νπνία πεξηνξηδφηαλ αξρηθά. 

Δπηπιένλ, φζν ε αγνξά γίλεηαη πην θνξεζκέλε, νη πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ ηερλνινγηθψλ 

αγαζψλ πέθηνπλ. Ζ αζχξκαηε θηλεηή επηθνηλσλία είλαη κία απφ ηηο βαζηθέο ηερλνινγίεο 
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πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ITS θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηηκψλ 

ρνλδξηθήο ηεο ηάμεο ηνπ 85% ζηα θηλεηά ηειέθσλα ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα.  

Σέινο, εμαηηίαο ηνπ θνξεζκνχ ηεο αγνξάο, πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη έρνπλ πξφζβαζε ζε 

πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο θαη εθαξκνγέο, νη ρξήζηεο είλαη απμαλφκελα ζπλεζηζκέλνη ζε  

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ λέεο ηερλνινγίεο επηθνηλσληψλ. Ζ 

απνδνρή ησλ θαηαλαισηψλ είλαη έηζη πην άκεζα εθηθηή απφ φηη κηα δεθαεηία πξηλ, ζε φηη 

αθνξά ηφζν ην θφζηνο φζν θαη ηελ εμνηθείσζε.  πλνςίδνληαο, ε αγνξά ησλ ITS 

κεγαιψλεη ξαγδαίσο θαη θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη δήηεζε γηα ηελ ππεξεζία απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο αιιά θαη ελδηαθέξνλ απφ ηνπο παξφρνπο.  

Παξά ην φηη νη επελδχζεηο ζε ΗΣS ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απμάλνληαη, ζπγθξηλφκελεο κε 

απηέο ησλ ζπκβαηηθψλ θπζηθψλ ππνδνκψλ κνηάδνπλ λα κεηψλνληαη. Απηφ ηζρχεη 

ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο φπνπ ε πεπαιαησκέλε ππνδνκή ρξεηάδεηαη άκεζε  

αληηθαηάζηαζε.  

Σν Φηλιαλδηθφ Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ εθηηκά φηη ε αλαβάζκηζε θαη 

αιιαγή ησλ ππαξρφλησλ νδηθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν θάζε 100 ρξφληα αλ νη 

πξνυπνινγηζκνί γηα θαηαζθεπή δξφκσλ παξακείλνπλ ζηα ησξηλά ηνπο επίπεδα. Απηή ε 

πεξίνδνο είλαη πνιχ καθξά γηα ηελ ππνδνκή ψζηε λα δηαηεξήζεη ην επίπεδν ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο. Σν Φηλιαλδηθφ Τπνπξγείν επίζεο, δελ βιέπεη θαζφινπ πηζαλφηεηεο γηα 

ξηδηθέο αιιαγέο ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ζην άκεζν κέιινλ. Σαπηφρξνλα, ε βειηίσζε ηεο 

ρσξεηηθφηεηαο θαίλεηαη ζαλ αληηθξνπφκελνο ζηφρνο ζηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο 

κεηαθίλεζεο. Γηα απηφ ην ιφγν ηα ζπζηήκαηα ITS παξέρνπλ κία ινγηθή ιχζε γηα ηελ 

ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ δπλαηνηήησλ ησλ ππνδνκψλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν πνπ 

είλαη ηαπηφρξνλα απνδεθηφο ζηελ επίδξαζή ηνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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2.4 Γηαρείξηζε Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο ζε αζηηθό πεξηβάιινλ κε ηε 

ρξήζε ITS 

 

2.4.1. Βαζηθέο έλλνηεο 

 Σα ΗΣS πεξηιακβάλνπλ ηελ εθαξκνγή πξνρσξεκέλσλ ηερλνινγηψλ γηα λα βνεζήζνπλ 

ζηελ  κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξηθψλ ζπζηεκάησλ,  θάλνληαο «έμππλε ρξήζε ησλ 

πξνρσξεκέλσλ ειεθηξνληθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηερλνινγηψλ γηα λα ελψζνπλ 

αλζξψπνπο, νρήκαηα θαη δξφκνπο ζε ζπλδπαζκέλα, έμππλα ζπζηήκαηα» (Nissan, 1998).  

Υξεζηκνπνηψληαο ηελ πξφνδν ζηελ ηερλνινγία (ειεθηξνληθή θαη ηειεπηθνηλσληαθή) ηα 

ΗΣS έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα: 

i. λα κεηψζνπλ ηα θφζηε δηαλνκήο ησλ θνξηίσλ 

ii. λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ κεηαθνξηθψλ 

νρεκάησλ 

iii. λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ εκπνξηθψλ κεηαθνξηθψλ δηαδηθαζηψλ 

iv. λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηα 

v. λα απμήζνπλ ηελ δπλαηφηεηα ησλ αζηηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ 

(ρσξίο λα πξνζθέξνπλ επηπξφζζεηε ππνδνκή θίλεζεο). 

Σα ITS δηαζέηνπλ δχν βαζηθά ζηνηρεία, ηελ εμππλάδα θαη ηελ ελζσκάησζε. Ζ εμππλάδα 

έγθεηηαη ζην λα απνθηάηαη γλψζε κέζα απφ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

ηεο πιεξνθνξίαο. Ζ ελζσκάησζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαζχλδεζε θαη ζπληνληζκφ ησλ 

βαζηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπζηεκάησλ.  

Σα θέξδε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα δηακέζνπ ηεο κείσζεο ζηελ θαζπζηέξεζε θαη ηα 

θφζηε ηεο θίλεζεο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ αλαπηχζζνληαο ζπλδπαζκέλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα. Απηφ επίζεο ζα νδεγήζεη ζε κείσζε πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

επηπηψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαθίλεζε θνξηίσλ κέζα ζε αζηηθέο πεξηνρέο.  

Σα ITS πξνζθέξνπλ κία επξεία γθάκα επθαηξηψλ γηα αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ 

δηαρείξηζεο ζε εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο. Με πεξηνξηζκέλα 
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θεθάιαηα θαη ρψξν γηα λένπο δξφκνπο ζε πνιιέο πφιεηο, ππάξρεη πξαγκαηηθή αλάγθε γηα 

πην εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ ππαξρφλησλ 

ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ.  

Με ηελ απμαλφκελε ρξήζε ησλ κεηαθνξψλ “Just-in-Time” ππάξρνπλ απμεκέλεο 

απαηηήζεηο ζηα κεηαθνξηθά κέζα γηα απμεκέλε απφδνζε ζε ζπλδπαζκφ κε επειημία 

(OECD, 1992).  

Ζ δηαρείξηζε εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ αζηηθψλ πεξηνρψλ κε ρξήζε ITS, βαζίδεηαη θαηά 

θαλφλα ζηελ νξηδφληηα ελζσκάησζε δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε νξγαληζκνχο. Απηφ πξνυπνζέηεη έλαλ πςειφ βαζκφ 

ζπλεξγαζίαο θαη ζπκκφξθσζεο, θαζψο ηα ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη ζπκβαηά αλάκεζα 

ζηνπο νξγαληζκνχο.  

Σα ITS γεληθά απνηεινχληαη απφ ηα αθφινπζα ηξία ζηνηρεία:  

i. ζπιινγή δεδνκέλσλ,  

ii. επεμεξγαζία δεδνκέλσλ,  

iii. απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

 

2.4.2 πιινγή Γεδνκέλωλ  

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ΗΣS πεξηιακβάλεη ηελ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

πξνζθέξνπλ ηα ζηνηρεία γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο θαη ρεηξηζκψλ. Σππηθά απαηηείηαη 

κηα κεγάιε πνηθηιία δεδνκέλσλ γηα εθαξκνγέο δηαρείξηζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε 

αζηηθά πεξηβάιινληα.  

 

2.4.3 Καηεγνξηνπνίεζε Γεδνκέλωλ  

Σα ΗΣS ηππηθά πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζσκάησζε δηαθφξσλ ηχπσλ δεδνκέλσλ πνπ 

κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ ηελ ηδηαίηεξή ηνπο κεηαβιεηφηεηα, βεβαηφηεηα θαη 

πεγή, φπσο ηαμηλνκνχληαη παξαθάησ. 
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I. Μεηαβιεηφηεηα:  

i. ζηαηηθή (δηαξθήο),  

ii. δπλακηθή (αιιάδεη ζπρλά) 

II. Βεβαηφηεηα:  

i. απνθαζηζηηθή (ζίγνπξε),  

ii. πηζαλή (ηπραία),  

iii. ακθίβνιε (ππεξβνιηθά γεληθεπκέλε) 

III. Πεγή:  

i. Γεκφζηνο ηνκέαο (θξαηηθέο αξρέο),  

ii. Ηδησηηθφο ηνκέαο (δεδνκέλα δηαρείξηζεο πειαηψλ) 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά. 

 Μεηαβιεηόηεηα Βεβαηόηεηα 

Δμεηδίθεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γεσκεηξία κεηαθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη θαλνληζκνί 

ηαηηθή Απνθαζηζηηθή 

Γηαθηψκαηα ρξήζεο γεο ηαηηθή Απνθαζηζηηθή 

Απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Όγθνο ηζηνξηθήο θίλεζεο θαη 

άιια ραξαθηεξηζηηθά νρεκάησλ 

 

ηαηηθή 

 

Απνθαζηζηηθή 

Απφδνζε ζπζηήκαηνο 

Υξφλνη ηαμηδίνπ-ηζηνξηθνί ηαηηθνί Πηζαλή 

Υξφλνη ηαμηδίνπ-πξαγκαηηθνί Γπλακηθή Πηζαλή 

Αηπρήκαηα Γπλακηθή Απνθαζηζηηθή 

  (Πίνακας 2.1. Εύρος ζσλλογής πληροθοριών ζσζηημάηων) 

 Μεηαβιεηόηεηα Βεβαηόηεηα 

ηφινο 

Ορήκαηα (πεξηιακβαλφκελεο 

ρσξεηηθφηεηαο) 

Σνπνζεζία νρεκάησλ 

ηαηηθή 

 

Γπλακηθή 

Απνθαζηζηηθή 

 

Απνθαζηζηηθή /Ακθίβνιε 

Πειάηεο 

Σνπνζεζία 

- Ηζηνξηθή 

- Πξαγκαηηθνχ     ρξφλνπ 

 

ηαηηθή 

Γπλακηθή 

 

Πηζαλή 

Απνθαζηζηηθή 

Υξνληθά παξάζπξα 

- Ηζηνξηθά 

- Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

 

ηαηηθή 

Γπλακηθή 

 

Απνθαζηζηηθή 

Απνθαζηζηηθή 

Εήηεζε 

- Ηζηνξηθή 

- Πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 

 

ηαηηθή 

Γπλακηθή 

 

Απνθαζηζηηθή 

Απνθαζηζηηθή 

(Πίνακας 2.2. Δεδομένα ζε ζύζηημα διοίκηζης διανομής) 
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Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ θαη ηηο ρξήζεηο γεο, 

ζπλήζσο ζπιιέγνληαη απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα (αξρέο δηαρείξηζεο ή ζρεδηαζκνχ νδψλ). 

Σα δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θχζε ησλ πειαηψλ, παξαγγειηψλ θαη δηεπζχλζεσλ 

παξάδνζεο ζπλήζσο ζπιιέγνληαη απφ εηαηξίεο θαη παξέρνληαη ζηα κεηαθνξηθά κέζα. Σα 

δεδνκέλα ζρεηηδφκελα κε ηελ ηξέρνπζα ζέζε ησλ νρεκάησλ κπνξεί λα είλαη 

απνθαζηζηηθά (αλ είλαη ζε παξάδνζε ή αλ ζε πειάηε ή πξνζδηνξηδφκελα κε ρξήζε GPS) 

ή ηπραία (ζε κεηαθνξά). 

Σα δεδνκέλα πειαηψλ πνπ ιακβάλνληαη πξνηνχ ηα νρήκαηα μεθηλήζνπλ είλαη ζηαηηθά θαη 

απνθαζηζηηθά απφ ηελ θχζε ηνπο. Μφια ηαχηα αλ απηά αλαλεψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν θαζψο ιακβάλεηαη ε πιεξνθνξία, ζεσξνχληαη δπλακηθά. Ζ πιεξνθνξία ηεο 

λνκνζεζίαο θαη ησλ θαλνληζκψλ ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ γηα νρήκαηα κεηαθνξψλ 

πεξηιακβάλεη ην επηηξεπφκελν βάξνο, ην χςνο, δπλαηφηεηεο ζηάζκεπζεο, ην ρξφλν θαη ηα 

πεξηζψξηα ζηξνθψλ. Οη δπλακηθέο ή ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνπλ 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη δηαξθψο θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγία ζηνρεπφκελε ζηνλ 

εληνπηζκφ:  

i. θίλεζεο (ρξφλνο ηαμηδίνπ, φγθνπ ηαμηδίνπ θαη αηπρεκάησλ),  

ii. ηνπ θαηξνχ,  

iii. ηεο ηνπνζεζίαο νρεκάησλ (πρ GPS)  

Ζ ζηαηηθή πιεξνθφξεζε πεξηιακβάλεη ζηαηηθά ζηνηρεία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ (πρ φξηα 

ηαρχηεηαο). 

 

2.4.4. Απαηηήζεηο θαη Δπζύλεο 

Ζ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα δηαρείξηζε εθνδηαζηηθήο 

αιπζίδαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ κε ITS, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ νξηζκφ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη επζπλψλ γηα φζνπο εκπιέθνληαη.  
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Αξθεηά είλαη ηα δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ:  

I. Καηαγξαθή:  

i. πρλφηεηα,  

ii. Απνζήθεπζε, 

iii. Αλάθηεζε δεδνκέλσλ 

II. Ηδηνθηεζία:  

i. Σηκνιφγεζε,  

ii. Έιεγρνο πνηφηεηνο ησλ δεδνκέλσλ 

III. Πξνζσπηθά δεδνκέλα:  

i. Δκπηζηεπηηθφηεηα,  

ii. Αζθάιεηα (πιεξνθνξίεο εηδηθά γηα ηελ ηνπνζεζία ησλ νρεκάησλ). 

 

2.5 Σερλνινγία 

πλήζσο, γηα ηελ επηθνηλσλία νδεγψλ θαη θέληξσλ ειέγρνπ εθνδηαζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θηλεηά ηειέθσλα ή ξαδηνηειέθσλα (αλαινγηθά ή ςεθηαθά). Γηα ηελ 

επηθνηλσλία κε πειάηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ηα θηλεηά ηειέθσλα. Παξφια 

απηά ππάξρεη κία επξχηεξε πνηθηιία πξνρσξεκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ηερλνινγηψλ πνπ 

είλαη ζήκεξα δηαζέζηκεο θαη κπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ ηελ ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ (πρ. ρξήζε δηαδηθηχνπ κέζσ smartphones).  

Τπάξρνπλ επίζεο δηάθνξεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απηφκαηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηα 

νρήκαηα. Δμεηδηθεπκέλεο ζπζθεπέο κέηξεζεο κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ έλα εχξνο 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ νρεκάησλ, πεξηιακβάλνληαο κήθνο, βάξνο (Bergan et al, 1995; 

Karuo and Koyasu, 1995) θαη ηαρχηεηα. Απηά ηα επξήκαηα κπνξεί λα παξαζρεζνχλ ζην 

θέληξν δηαρείξηζεο θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη δηαδηθαζίεο 

δηνίθεζεο ηνπ ζηφινπ. 
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2.6. Υξόλνο ηαμηδίνπ 

Σα ΗΣS έρνπλ ήδε εμειηρζεί ψζηε λα ζπιιέγνπλ απηφκαηα ρξφλνπο ηαμηδίνπ νρεκάησλ 

(Kurosaki et al, 1993). Δπίζεο έρεη ήδε αλαπηπρζεί ε ηερλνινγία πνπ ελζσκαηψλεη ηελ 

αλαγλψξηζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο ρξεζηκνπνηψληαο ηερληθέο επεμεξγαζίαο εηθφλαο γηα 

λα ζπιιέγνπλ θαη λα πξνβιέπεη ρξφλνπο ηαμηδίνπ νρεκάησλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(Takahashi et al, 1996).  

Πνιιαπινί θχθινη απφ ειεθηξνκαγλεηηθνχο αηζζεηήξεο εγθαηεζηεκέλνη ζηα πεδνδξφκηα 

ησλ δξφκσλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εληάζζνπλ απηφκαηα ηα θνξηεγά ζε 

απηνκαηνπνηεκέλεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην κήθνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ αμφλσλ 

(Vincent, 1986).  

ηελ Ηαπσλία ρξεζηκνπνηνχληαη νη αηζζεηήξεο ησλ ξαληάξ νρεκάησλ γηα λα δηαθξίλνπλ 

ηχπνπο νρεκάησλ θαη θάκεξεο γηα λα αλαγλσξίδνπλ ηηο πηλαθίδεο. Σα δεδνκέλα απηά 

ζπζρεηίδνληαη κε επεμεξγαζία εηθφλσλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο 

ηαμηδίνπ (Traffic Bureau, National Police Agency, 1998).  

Δπίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη ππέξπζξεο αθηίλεο εληνπηζκνχ γηα λα εληνπίζνπλ νρήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο ππέξπζξεο αθηίλεο θσηφο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ακθίδξνκεο 

νπηηθήο επηθνηλσλίαο. 

 

2.7. Φεθηαθνί Οδηθνί Υάξηεο 

Έλαο ςεθηαθφο ράξηεο ηεο πφιεο ηνπ Bremen πνπ πεξηιακβάλεη δίθηπα θαζνδήγεζεο 

νρεκάησλ θαη πιεξνθνξίεο θνξηεγψλ (πρ θαλνληζκνχο) κνηξάζηεθε ζηηο εηαηξίεο 

θνξηεγψλ δσξεάλ (Just and Krug 1999). Απηφ νδήγεζε ζε έλαλ απμεκέλν αξηζκφ 

θνξηεγψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ εηδηθέο δηαδξνκέο θνξηεγψλ νρεκάησλ, φπσο επίζεο θαη 

ζε κηα κείσζε ηεο θίλεζεο ζηε ρξήζε άιισλ (κηθξφηεξσλ) δξφκσλ απφ ηα ίδηα νρήκαηα. 
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2.8. Γεωγξαθηθά Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα 

Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα είλαη δηαδηθαζίεο βαζηζκέλεο ζε ειεθξνληθφ 

ππνινγηζηή γηα απνζήθεπζε, επεμεξγαζία θαη ρσξηθή ηνπνζέηεζε δεδνκέλσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά γεσγξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ (πρ δξφκνη) κπνξεί λα απνζεθεπηνχλ ζε κηα 

θνηλή βάζε δεδνκέλσλ.  

Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηελ έλσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ νδηθψλ δηθηχσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ απφδνζεο απηψλ θαη πξνζθέξνπλ κία 

ξεαιηζηηθή αληηπξνζψπεπζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί. Σα ππάξρνληα 

δξνκνιφγηα ησλ νρεκάησλ θαη νη δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ δελ επηηξέπνπλ ηελ 

ξεαιηζηηθή αληηπξνζψπεπζε ησλ δηθηχσλ θίλεζεο πνπ πξφθεηηαη λα αλαπηπρηνχλ (Eibl, 

1996).  

Όιεο νη πιεξνθνξίεο ησλ νδηθψλ δηθηχσλ (πρ πεξηνξηζκνί ησλ ζηξνθψλ, αλνηθηνί 

δξφκνη, παξθηλγθ, φξηα ηαρχηεηαο, θαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο, αξηζκφο ισξίδσλ θαη 

θιίζεηο) κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ κε γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα θαη λα 

ελζσκαησζνχλ ζε κνληέια.  

Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ έλα ζπλδπαζκέλν ζχζηεκα 

γεσγξαθηθήο αλαθνξάο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα εθηειεί πνιιά απφ ηα θαζήθνληα 

πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη έλα ζχζηεκα ππνινγηζηηθήο θαζνδήγεζεο 

νρήκαηνο θαη πξνγξακκαηηζκνχ (Computerized Vehicle Routing and Scheduling) 

(Calogero, 1994; Keenan, 1998).  

Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θαη απνζήθεπζε δεδνκέλσλ νδηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

(γεσκεηξία θαη ρξφλνο ηαμηδηνχ), πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ ειάρηζηνπ 

θφζηνπο δηαδξνκήο αλάκεζα ζε πειάηεο ζε αζηηθψλ πεξηνρψλ. Ο εληνπηζκφο ζην ράξηε, 

νη δπλαηφηεηεο αλάιπζεο θαη δηνίθεζεο βάζεσλ δεδνκέλσλ ηνπ ινγηζκηθνχ γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί λα βνεζήζεη θαη άιια ζπζηήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ζπζρέηηζε δηεπζχλζεσλ επηηξέπεη ηελ απηφκαηε ηαπηνπνίεζε ηεο ηνπνζεζίαο (ηνπ 

νρήκαηνο, πειάηε θηι) ζε έλαλ ράξηε ζηνλ ππνινγηζηή, δεδνκέλεο ηεο δηεχζπλζεο πνπ 

πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί.  
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Οη δηαδξνκέο δεκηνπξγνχληαη κε βάζε ηελ ζχλδεζε ησλ δξφκσλ, ηελ ηήξεζε ηεο 

λνκηκφηεηαο θαη ηελ ππφδεημε ηεο ρξήζεο ζπγθεθξηκέλσλ δξφκσλ. Τπάξρεη έλαο αξηζκφο 

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα 

κε πνξείεο νρεκάησλ θαη ζπζηήκαηα ζρεδηαζκψλ.  

Σα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο είζνδνο 

αιιειεπίδξαζεο γηα ηελ πνξεία θαη ηηο δηαδηθαζίεο πξνγξακκαηηζκνχ. Γηάθνξα 

δεδνκέλα κπνξεί λα εηζαρζνχλ θαη λα εμαρζνχλ αλάκεζα ζηηο δηαδηθαζίεο πνξείαο θαη 

ζρεδηαζκνχ. θαη ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν 

πξνζδηνξηζκφο βέιηηζησλ κνληέισλ εθηειείηαη εθηφο ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη απηά ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα ρεηξίδνληαη ηα δεδνκέλα ησλ 

δηθηχσλ θαη λα δείρλνπλ ηα απνηειέζκαηα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε 

πξσηνθφιισλ γηα ηελ δπλακηθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ θαη ηελ εγθαηάζηαζε 

επηθνηλσλίαο θαη δηαδηθαζηψλ ζχλδεζεο αλάκεζα ζηα δχν ζπζηήκαηα.  

Παξαδείγκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ηεο ελζσκάησζεο είλαη ην πξφγξακκα RouteSmart 

Software κε ARC/INFO θαη εξγαιεία πνξείαο νρήκαηνο OPCOM‟s κε MapInfo. 

Μνληέια πνξείαο θαη ζρεδηαζκνχ κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ κέζα ζηα γεσγξαθηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Απηέο κπνξεί λα είλαη είηε ελζσκαησκέλεο δηαδηθαζίεο ή 

θαηεπζχλζεηο πξνζδηνξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε. Πνιινί ππνινγηζηέο γεσγξαθηθψλ 

πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ έλα ζχλνιν απφ πνξείεο θαη δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο 

εθνδηαζκνχ φπσο ηα θνκκάηηα δξαζηεξηνηήησλ, ηελ θαηάηκεζε δηθηχσλ θαη ηελ πνξεία 

ησλ νρεκάησλ κε ρξνληθφ παξάζπξν.  

Σα πεξηζζφηεξα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα (πρ MapInfo θαη TransCAD) 

επηηξέπνπλ ζηηο θαηεπζχλζεηο πνπ είλαη νξηζκέλεο απφ ηνλ ρξήζηε, λα αλαπηχμεη άιια 

πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα γηα λα εθηειεζηνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη 

ελζσκαησκέλεο δηαδηθαζίεο ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα. Όηαλ 

εθαξκφδνληαη ηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο δηαλνκήο 

αγαζψλ ησλ δηθηχσλ θίλεζεο θαη ηεο απφδνζεο ηνπ επίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί ην 

δίθηπν δηαλνκήο.  

Δίλαη απαξαίηεην λα ζπκθσλεζεί κηα αληηπξνζψπεπζε ησλ θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ησλ θχξησλ δξφκσλ. Άιιεο θπζηθέο γεσκεηξηθέο πεξηνρέο πξέπεη επίζεο λα 
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ελζσκαησζνχλ. Οη ρξφλνη ηαμηδίνπ γηα ζπλδέζεηο κπνξεί λα πεξηιεθζνχλ ή λα 

ππνινγηζηνχλ απφ ηηο απνζηάζεηο. Ζ ηνπνζεζία ησλ απνζεθψλ θαη ησλ ζεκείσλ 

κεηαθνξάο/παξαιαβήο πξέπεη επίζεο λα πξνζδηνξηζηεί.  

Οη βηβιηνζήθεο γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ κπνξεί επίζεο λα είλαη 

πξνζβάζηκεο απφ απηφλνκα πξνγξακκαηηζηηθά πεξηβάιινληα πνπ επηηξέπνπλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο εμεηδηθεπκέλεο βειηηζηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα κπνξεί λα 

αλαπηπρηνχλ γηα ηελ ελζσκάησζε δηθηχσλ δηαλνκήο κέζα ζηα γεσγξαθηθά πιεξνθνξηθά 

ζπζηήκαηα γηα επίδεημε θαη ηξνπνπνίεζε, ελαιιάζζνληαο ηελ κνξθνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ 

ζε κία θαηάιιειε δνκή γηα ηα κνληέια βειηηζηνπνίεζεο θαη ηελ επηζηξνθή ησλ 

βέιηηζησλ δηαδξνκψλ θαη πξνγξακκάησλ ζε έλα γεσγξαθηθφ πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ.  

Έλα πξψην παξάδεηγκα απηνχ ηνπ είδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπηχρηεθε γηα ηελ 

Μειβνχξλε ρξεζηκνπνηψληαο πξνγξακκαηηζκφ DELPHI θαη εξγαιείν MapObject 

(Thomson et al, 1999). Λεπηνκέξεηεο ηεο ηνπνζεζίαο, δήηεζεο αγαζψλ θαη ρξνληθψλ 

παξαζχξσλ ησλ εξγνζηαζίσλ παξαγσγήο δηνηθνχληαλ κε ινγηζκηθφ ζπλδπαζκέλνπ 

πεξηβάιινληνο. Οη αξρηθέο εθαξκνγέο ησλ γεσγξαθηθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε 

αζηηθά θνξηία έραλ γίλεη ζηνλ ζρεδηαζκφ επηθίλδπλσλ δηαδξνκψλ (Kim, 1998; Kim et al, 

1998) θαη δηνίθεζε ζηφινπ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν (Wang, 1998; Wang et al, 1999). 

 

2.9 Πξνζδηνξηζκόο Θέζεο  

Ο εληνπηζκφο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν νρεκάησλ θαη ηα δεδνκέλα ζέζεσο επηηξέπνπλ ηελ 

δπλακηθή αλάζεζε εξγαζηψλ θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε πειάηεο λα γλσξίδνπλ ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία ησλ αγαζψλ ηνπο θαη ηνλ αλακελφκελν ρξφλν άθημεο.  

Τπάξρνπλ αξθεηέο κέζνδνη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απηφκαηε ζπιινγή 

ρξφλσλ ηαμηδηψλ ησλ νρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο εμεηδηθεπκέλσλ 

ζπζθεπψλ κέζα ζηα νρήκαηα, φπσο GPS ή ειεθηξνληθέο εηηθέηεο.  

Σν GPS (Global Positioning System – Παγθφζκην χζηεκα Θεζηζεζίαο) είλαη έλα 

ζχζηεκα εληνπηζκνχ ζέζεο πνπ βαζίδεηαη ζε έλα πιέγκα δνξπθφξσλ ηεο γεο, είλαη 
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δηαζέζηκν παγθνζκίσο, φιεο ηηο ψξεο θαη ρσξίο θφζηνο. Αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ην 

Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ ΖΠΑ θαη νλνκάζηεθε “NAVSTAR GPS” (Navigation Signal 

Timing and Ranging Global Positioning System). Οη δέθηεο GPS, παξέρνπλ πιεξνθνξία 

γηα ηε ζέζε, ην πςφκεηξν, ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ θαηεχζπλζε ελφο νρήκαηνο. ε 

ζπλδπαζκφ κε εηδηθφ ινγηζκηθφ ραξηνγξάθεζεο, νη δέθηεο κπνξνχλ λα απεηθνλίζνπλ 

γξαθηθά ηηο πιεξνθνξίεο ζέζεο.   

Υξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ κεηαθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

λαπζηπινΐαο θαη ηεο λαπηηιίαο. Σν GPS επηηξέπεη ηελ δπλακηθή αλαγλψξηζε ηεο ζέζεο 

ελφο νρήκαηνο λα θαζψο νη ζπληεηαγκέλεο ηεο ζέζεο ηνπ παξέρνληαη ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. 

Σα GPS κπνξεί λα επηηχρνπλ αθξίβεηα ζέζεο θνληχηεξα ησλ 10 κέηξσλ απφ ηελ 

πξαγκαηηθή, πνπ είλαη απνιχησο επαξθήο γηα ζθνπνχο κεηαθνξψλ. Σα Γεσγξαθηθά 

Πιεξνθνξηθά πζηήκαηα (GIS) πξνζθέξνπλ ρσξνηαμηθφ ζπληνληζκφ δεδνκέλσλ. Σα 

ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ ζε ςεθηαθνχο ράξηεο. 

Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο ηεο απηφκαηεο εχξεζεο νρεκάησλ πεξηιακβάλεη ζπζθεπέο 

δίπια ζηνπο δξφκνπο, ρξήζε πχξγσλ θνξεηψλ ξαδηνθάξσλ θ.α. Παξφια απηά, ε 

αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο ζέζεο κέζσ απηψλ ησλ ηερληθψλ είλαη ππνδεέζηεξε (θαη 

αθξηβφηεξε) ηνπ GPS. Οη εηαηξίεο κπνξνχλ λα αγνξάζνπλ κεραλήκαηα πνπ επηηξέπνπλ 

ζηνλ ζηφιν ηνπο λα παξαθνινπζείηαη αλά πάζα ζηηγκή.  

 

2.10 Καηάζηαζε Οδηθώλ Γηθηύωλ  

Μηα πνηθηιία δεδνκέλσλ θαηάζηαζεο κπνξεί λα ζπιιερζεί γηα λα παξαθνινπζήζεη ηελ 

απφδνζε ησλ αζηηθψλ δηθηχσλ θίλεζεο:  

i. θπθινθνξηθή ζπκθφξεζε (πρ κέζε ηαρχηεηα θαη ρξφλνο ηαμηδηνχ),  

ii. αηπρήκαηα / ζπκβάληα,  

iii. ζπληήξεζε δξφκσλ 

Ζιεθηξνληθέο εηηθέηεο κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηα νρήκαηα γηα λα εληνπίζνπλ 

θχθινπο θίλεζεο ελψ ειεθηξνληθά κεραλήκαηα ζάξσζεο θαηαγξάθνπλ δεδνκέλα θαζψο 
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ηα νρήκαηα πεξλνχλ απφ ηνπο αληρλεπηέο. Έηζη, νη ρξφλνη ηαμηδηνχ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ζπγθξίλνληαο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο ηνπ ηδίνπ νρήκαηνο ζε 

δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο κέζα ζην δίθηπν.  

Πνιιέο πφιεηο έρνπλ θάπνηα κνξθή απηφκαηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ ρξφλνπ ηαμηδηνχ γηα 

δηαρείξηζε ηεο θίλεζεο ή γηα ζθνπνχο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ δηθηχνπ. Ζ 

Μειβνχξλε πξνηείλεη ηελ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ρξφλνπ ηαμηδηνχ ζην πεξηθεξεηαθφ 

νδηθφ ηεο δίθηπν ρξεζηκνπνηψληαο ειεθηξνληθέο εηηθέηεο νρεκάησλ θαη αλαγλψζηεο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζε δηαζηαπξψζεηο (Kloot, 1999).  

Αξθεηέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο απηνθηλεηηζηέο έρνπλ ήδε αγνξάζεη ειεθηξνληθέο εηηθέηεο 

(eTags) γηα ρξήζε ζηνλ ηδησηηθά ρξεκαηνδνηεκέλν δξφκν κε δηφδηα City Link. Ζ θεξαίαο 

πνπ ιεηηνπξγεί ζε πξφηππν CEN ζηα 5.8 GHz, πξνζαξκφδεηαη ζε νδηθά ζήκαηα θίλεζεο 

ζε πεξίπνπ 200 δηαζηαπξψζεηο. Οη αλαγλψζηεο εηηθεηψλ θαηαγξάθνπλ ην ζήκα απφ ηνπο 

πνκπνχο θαη νη πιεξνθνξίεο απηέο ζηέιλνληαη ζε έλαλ θεληξηθφ ππνινγηζηή γηα 

δηαζηαχξσζε ρξεζηκνπνηψληαο ην επηθνηλσληαθφ ζχζηεκα κελπκάησλ θίλεζεο SCATS. 

 

2.11. Καζνδόλ 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, ν πξνζδηνξηζκφο ηαρχηεηαο θαη ηεο απφζηαζεο είλαη πηα 

δηαζέζηκνο κέζα ζην φρεκα, επηηξέπνληαο ηελ δπλακηθή παξαθνινχζεζε ελφο εχξνπο 

επηρεηξεζηαθψλ παξακέηξσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε θαη πξφνδν ηεο εμέιημεο 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο (πρ μαθληθά αηπρήκαηα θαη πιεξνθνξίεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο). 

Απηφ κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ νρεκάησλ φπσο επίζεο ηελ 

βειηησκέλε απφδνζε αζθαιείαο. Ζιεθηξνληθά βηβιία θαηαγξαθήο (εκεξνιφγηα) επί ησλ 

νρεκάησλ κπνξνχλ απηφκαηα λα θαηαγξάθνπλ ηελ απφδνζε νρεκάησλ φπσο επίζεο λα 

ελζσκαηψλνπλ ηηο ηπρφλ ζεκεηψζεηο ηνπ νδεγνχ (Laakso and Rauhamaki, 1999). 
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2.12. Δπεμεξγαζία Γεδνκέλωλ  

Ζ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ITS. Σα δεδνκέλα πξέπεη λα 

κεηαηξαπνχλ ζε πιεξνθνξία. Ζ πιεξνθνξία γίλεηαη πιεξνθνξία κφλν φηαλ 

επηθνηλσλείηαη ζε κνξθέο θαη ζε ρξφλνπο θαηάιιεινπο γηα ρξήζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε (Bowyer and Taylor, 1985). 

 Έηζη, ε πιεξνθνξία ρξεηάδεηαη λα παξέρεηαη  ζηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ ζηνλ θαηάιιειν 

ρξφλν θαη ζε αληηιεπηή κνξθή. Ζ πιεξνθνξία πξέπεη λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε δεδνκέλα 

πνπ είλαη: 

α) επεμεξγαζκέλα,  

β) δνκεκέλα,  

γ) πξνζβάζηκα,  

δ) θαηαλνεηά,  

ε) ζπγθξίζηκα,  

ζη) ρξήζηκα,  

ε) ζρεηηθά,  

Ζ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ γεληθά πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

αθφινπζεο δηαδηθαζίεο: 

α) επηβεβαίσζε,  

β) πεξίιεςε,  

γ) ελζσκάησζε,  

δ) πξφβιεςε 

πρλά ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρηνχλ εμεηδηθεπκέλεο δηαδηθαζίεο γηα λα εθηειέζνπλ ηέηνηα 

θαζήθνληα. Ζ θχζε ηνπο ζα εμαξηάηαη απφ ηηο δξάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο.  
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Ο έιεγρνο ησλ δεδνκέλσλ γηα νπνηνδήπνηε πξνθαλέο ιάζνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ειιηπψλ ή άθπξσλ δεδνκέλσλ) είλαη έλα απαξαίηεην ζηνηρείν επηβεβαίσζεο ηεο 

εγθπξφηεηαο ηνπο πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. Υξεηάδεηαη επίζεο λα αλαπηπρηνχλ δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ απνδεθηνί ξπζκνί ιαζψλ θαη επίπεδα αθξίβεηαο 

δεδνκέλσλ.  

Ζ πεξίιεςε αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε δεδνκέλσλ, ζπλήζσο κέζα ζε έλα ρξνληθφ πεξηζψξην 

ή κία δηάζηαζε ρξφλνπ. Ζ ελζσκάησζε πεξηιακβάλεη ηνλ ζπλδπαζκφ δεδνκέλσλ απφ κία 

πνηθηιία πεγψλ. ηε ζπλέρεηα ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη δνκέο ησλ ζρέζεσλ. Ζ 

πξφβιεςε απαηηεί ηελ αλάπηπμε καζεκαηηθψλ κνληέισλ. Οη δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα έλα ITS ζε εθνδηαζηηθέο αιπζίδεο απαηηνχλ επίζεο 

ηελ αλάπηπμε ελφο ζπζηήκαηνο γηα ηελ δηνίθεζε ηεο πιεξνθνξίαο. 

Σέινο, ρξεηάδεηαη λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα θαηαζθεπαζηνχλ βάζεηο δεδνκέλσλ. Απηφ 

πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλεο δνκέο αξρείσλ θαη δηαδηθαζίεο αιιειεπίδξαζεο κε 

αλζξψπνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ θνξκψλ εηζαγσγήο. Πξέπεη 

επίζεο λα ζρεδηαζηνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη ππάξρεη επαξθήο ρψξνο 

θπζηθήο απνζήθεπζεο γηα δεδνκέλα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αζθάιεηα απηψλ ησλ 

δεδνκέλσλ. Οη δνκέο ζρέζεσλ επηηξέπνπλ ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ λα ελζσκαησζνχλ 

ζσζηά. Σα κνληέια πνπ απαηηνχληαη λα αλαπηπρηνχλ γηα ηελ πξφβιεςε απφδνζεο θαη 

κειινληηθψλ ζπλζεθψλ είλαη:  

i. θφζηνο ιεηηνπξγίαο,  

ii. επίπεδν ππεξεζηψλ,  

iii. ρξφλνο ηαμηδίνπ.  

Απηή ε πιεξνθνξία ηππηθά ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο πνξείαο. 

 

2.13. Απνθωδηθνπνίεζε πιεξνθνξίαο 

Ζ απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ εμππεξέηεζε απνηειεζκαηηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ αγαζψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ ζπζηεκάησλ 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο βαζηζκέλσλ ζε ITS. Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο ιήςεο ηεο απφθαζεο ησλ ρξεζηψλ ηεο πιεξνθνξίαο.  
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Ζ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ησλ κειινληηθψλ ρξεζηψλ ζα 

επεξεάζεη ηελ κνξθή θαη ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο απνθσδηθνπνίεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ θαηαιιειφηεξε ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο θαη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο. Τπάξρεη κία 

πνηθηιία κεζφδσλ γηα ηελ απνθσδηθνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο ζηνπο ιήπηεο ηεο 

απφθαζεο. Έλαο αξηζκφο δεηεκάησλ ρξεηάδεηαη λα δηεξεπλεζεί: 

I. Πνηνη είλαη νη ιήπηεο ηεο απφθαζεο (ή ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξίαο); 

i. νδεγνί 

ii. δηάζεζε πιηθψλ 

iii. δηαρεηζξηζηέο ζηφισλ 

II. Γηαηί απαηηείηαη απηή ε πιεξνθνξία (θαη εθαξκνγή ηεο); 

i. δηνίθεζε ζηφινπ 

1. πνξεία νρεκάησλ θαη ζρεδηαζκφο 

2. εληνπηζκφο νρεκάησλ 

3. επηθνηλσλία κε νδεγφ 

ii. δηνίθεζε νρεκάησλ 

1. θαηεχζπλζε πνξείαο 

2. δηνίθεζε νρήκαηνο 

3. πιεξνθνξίεο αλάγθεο 

III. Πψο κπνξεί απηή ε πιεξνθνξία λα παξνπζηαζηεί (πρ κε πνην κέζν); 

i. δηαδίθηπν  

ii. ηειέθσλν 

iii. θαμ 

iv. ζηάζεηο νρεκάησλ 

v. ηειεφξαζε 

vi. ξαδηφθσλν 

 

2.14. Σερλνινγία 

Οη αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, ζπρλά ππαγνξεχνπλ ακθίδξνκε επηθνηλσλία. Με δεδνκέλεο ηηο 

πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο, ππάξρεη έλα πιήζνο κεζφδσλ δηαζέζηκσλ γηα ηελ 

κεηάδνζε πιεξνθνξίαο ζε ρεηξηζηέο εκπνξηθψλ νρεκάησλ, φπσο ξαδηνεπηθνηλσλία, 

θηλεηά ηειέθσλα ή δηαδίθηπν.  
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Οη δπλαηφηεηεο αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο, πεξηιακβάλνπλ δέθηεο νρεκάησλ, FM 

ξαδηφθσλν θαη θηλεηφ ηειέθσλν, κε δπλαηφηεηα κεηάδνζεο ακθίδξνκεο πιεξνθνξίαο 

αλάκεζα ζε ζηφινπο νρεκάησλ, θέληξα ειέγρνπ θαη ζε ζεκεία ελαπφζεζεο. Γηα 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζε θνξείο, φπσο αξρέο απηνθηλεηνδξφκσλ ή πειάηεο, 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κηα πνηθηιία εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ην ζπλεζηζκέλν ηειέθσλν, 

κηζζσκέλα θπθιψκαηα ή ην δηαδίθηπν. Ζ ηθαλφηεηα ησλ ιεπηψλ απνθάζεσλ λα 

ιακβάλνπλ θαη λα θαηαιαβαίλνπλ ηελ πιεξνθνξία ζπρλά ζα πεξηνξίδεηαη θαη ζα 

δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ ηνπνζεζία. 

I. Υξήζηεο 

i. απνζηνιείο 

ii. νδεγνί 

iii. δηαρεηξηζηέο 

II. Σνπνζεζία 

i. θέληξν ειέγρνπ 

ii. πηλαθίδεο δξφκσλ 

iii. κέζα ζην φρεκα 

 

2.15. Τπνινγηζηήο κέζα ζην όρεκα 

Σα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κέζα ζην φρεκα έρνπλ έλαλ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ γηα 

ηνπο νδεγνχο εκπνξηθψλ νρεκάησλ θαη έρνπλ θαιή δπλακηθή γηα λα είλαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ εξγαιείν γηα ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (Hellaker, 1996; 

Suzuki,1999).  

Μπνξνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ πνιιά απφ ηα δηαδηθαζηηθά θαζήθνληα πνπ εθηεινχλ νη 

νδεγνί, νδεγψληαο ζε απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα. Σα ζπζηήκαηα ππνινγηζηψλ κέζα 

ζην φρεκα κπνξνχλ λα ππνινγίζνπλ θφκηζηξα, λα παξαθνινπζήζνπλ απφδνζε θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ αλαθνξέο. Παξέρνπλ επίζεο δπλαηφηεηεο έθδνζεο παξαζηαηηθψλ  

(ηηκνινγίσλ θιπ).  

Ζ επηθνηλσλία κε ηα θέληξα ειέγρνπ κπνξεί λα πξνσζήζεη αηηήκαηα πειαηψλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν επηηξέπνληαο ηνλ επαλαπξνγξακκαηηζκφ ησλ θηλήζεσλ. Ζ ηνπνζεζία 

ησλ νρεκάησλ, ην πνζνζηφ νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα 
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απνζηαινχλ ζην θέληξν ειέγρνπ ρξεζηκνπνηψληαο επηθνηλσλία δεδνκέλσλ απφ θηλεηά 

ηειέθσλα. Σα ζπζηήκαηα πινήγεζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα πξνβιεθζνχλ 

νη ρξφλνη αλαρψξεζεο. Απηέο νη δηαδηθαζίεο απμάλνπλ ηα πνζνζηά αμηνπνίεζεο 

κεγηζηνπνηψληαο ηε θφξησζε θαη κεηψλνληαο ην ρξφλν δηαδξνκψλ θαηά ζπλέπεηα θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ νρεκάησλ πνπ απαηηνχληαη.  

Τπάξρεη επίζεο έλαο αξηζκφο πιενλεθηεκάησλ αζθαιείαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα 

ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα κέζα ζην φρεκα. Ο ππνινγηζηήο κπνξεί λα ιάβεη 

επηρεηξεζηαθέο πιεξνθνξίεο ρσξίο ν νδεγφο λα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηειέθσλν. 

Πξνεηδνπνηήζεηο κπνξεί λα δνζνχλ ζηνπο νδεγνχο γηα επηθίλδπλε νδήγεζε, ππεξβνιηθή 

ηαρχηεηα, μαθληθφ θξελάξηζκα ή ηαρεία επηηάρπλζε. Ζ παξαθνινχζεζε απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη ζηελ εθπαίδεπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ νδεγψλ.  

ηνπο ππνινγηζηέο νρεκάησλ κπνξεί θάπνηνο λα θνξηψζεη απηφκαηα πιεξνθνξίεο 

ζρεηηδφκελεο κε ηελ απφδνζε ηνπ νρήκαηνο θαη ηνπ νδεγνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθήο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ηαρχηεηαο νρεκάησλ, 

ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ νδεγψλ, κε άκεζε ηξνθνδφηεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ζε 

ζπζηήκαηα ζπληήξεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ. Σέινο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ νρήκαηνο θαη ησλ εκπνξεπκάησλ 

παξαθνινπζψληαο ηνπο ρξφλνπο αλακνλήο ζηνπο πειάηεο θαη ηνπο απνζηνιείο γηα 

θφξησζε/εθθφξησζε αγαζψλ.  

Οη κνλάδεο νρεκάησλ είλαη ηθαλέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ ζέζε ησλ νρεκάησλ θαη έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ ηηκνιφγεζε ζην δξφκν. ρεηηθέο δνθηκέο έρνπλ 

δηεμαρζεί ζην Υνλγθ-Κνλγθ ζε κία είζνδν δψλεο θαη έμνδν δξφκνπ κε ζπζηήκαηα 

ηηκνιφγεζεο (Kakihara 1999). 

 H πεξηήγεζε ηψξα, βαζίδεηαη θπξίσο, ζηνπο ράξηεο ησλ δξφκσλ θαη ζηελ ηνπηθή γλψζε 

ησλ νδεγψλ. Ζ πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν κπνξεί λα 

απνθηάηαη απφ δειηία θίλεζεο ζε αζχξκαην δέθηε, ξαδηφθσλν ή θηλεηφ ηειέθσλν. 

Όκσο, ηα ζπζηήκαηα πινήγεζεο κέζα ζην απηνθίλεην έρνπλ έλαλ απμεκέλν αξηζκφ 

πιενλεθηεκάησλ, πνπ πεξηιακβάλεη εμνηθνλφκεζε ζην ρξφλν θαη ην θφζηνο, κείσζε ζην 

θνξηίν εξγαζίαο ηνπ νδεγνχ, πην αμηφπηζην πξνγξακκαηηζκφ θαη απινχζηεξε 

ζπλεξγαζία.  
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Μηα εζληθή έξεπλα ζε 4.000 ρεηξηζηέο ζηφινπ νρεκάησλ ζηελ Γεξκαλία είρε ζηφρν λα 

εληνπίζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπο γηα ηα ζπζηήκαηα θαηεχζπλζεο νρεκάησλ. Ζ πιεξνθνξία 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ θίλεζε θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ θαηξνχ βαζκνινγήζεθε απφ 

ρακειή σο πνιχ πςειή. Αμηνινγνχληαη ε δηείζδπζε ζηελ αγνξά, ην θφζηνο ησλ 

κνλάδσλ, ε αμηνπηζηία, ε επαηζζεζία ζε πιεξνθνξίεο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ θαη ε 

ηθαλφηεηα ησλ νδεγψλ λα θαηαιαβαίλνπλ ηηο ζπκβνπιέο πνπ δίλνληαη. Ζ επηθνηλσλία 

αλάκεζα ζηα νρήκαηα, ηνπο θαηαλαισηέο θαη ζην θέληξν ειέγρνπ κπνξεί λα πάξεη 

πνιιέο κνξθέο: 

I. απφ νρήκαηα 

i. δεδνκέλα ζέζεο 

ii. θαηάζηαζε νδήγεζεο (παξάγνληαο θφξησζεο) 

iii. θαηάζηαζε ηνπ θνξηίνπ 

II. πξνο νρήκαηα 

i. δηαηαγέο 

ii. αλαθνηλψζεηο (πρ έθηαθηεο θαηαζηάζεηο) 

iii. πιεξνθνξίεο θίλεζεο θαη θαηξνχ 

III. ζε πειάηεο 

i. ηνπνζεζία αγαζψλ 

ii. αλακελφκελνο ρξφλνο άθημεο 

Ζ θαζνδήγεζε πνξείαο παξέρεη θαηεπζχλζεηο νδήγεζεο ρξεζηκνπνηψληαο ππνινγηζηέο 

κέζα ζην φρεκα θαη κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζε έλαλ αξηζκφ θξηηεξίσλ: 

I. Απφζηαζε 

II. Υξφλνο ηαμηδίνπ, πξαγκαηηθφο ρξφλνο (πεξηιακβάλνληαο αηπρήκαηα θαη 

ζπληήξεζε δξφκνπ) 

III. Πεξηνξηζκνχο- ζπλδέζκνπο θαη θηλήζεηο βαξδηψλ (χςνο, βάξνο θαη ρξφλνο) 

IV. Γηφδηα 

V. Αξηζκφο βαξδηψλ  

Σα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο ηεο πνξείαο έρνπλ έλαλ αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ πνπ 

πεξηιακβάλεη: 
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I. Απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηφινπ 

II. Μεησκέλε ζπκθφξεζε 

III. Απμεκέλε αμηνπηζηία (εηδηθά ζε θηλήζεηο κεηαμχ κέζσλ) 

Γηα παξάδεηγκα, ην ινγηζκηθφ FleetOnLine πνπ αλαπηχρηεθε γηα ηνπο ρξήζηεο ηεο 

Αξηδφλα ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα πξνβιέςεσλ TrafficCast, πνπ αλαβαζκίδεηαη γηα ηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο θάζε 30 ιεπηά (Li et al, 1999). 

 

2.16. Γηαδίθηπν 

Σν δηαδίθηπν πξνζθέξεη ην ηζρπξφηεξν κέζν αιιειεπίδξαζεο θαη επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξίαο ζε ζπζηήκαηα εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο ζε αζηηθφ πεξηβάιινλ. Δπηηξέπεη ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ππνινγηζηψλ ζε 

κεγάιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπζηεκάησλ βαζηζκέλσλ ζην 

δηαδίθηπν έρεη ήδε αλαπηπρηεί γηα ηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηαλνκήο ησλ αγαζψλ 

ζε αζηηθέο πεξηνρέο (Wild and Moller, 1997; Wild and Moller, 1998). Σν δηαδίθηπν έρεη 

θαιή δπλακηθή γηα λα δηεπθνιχλεη ην εκπφξην αλάκεζα ζε βηνκεραλίεο θαη ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξίαο. Δλψ αξρηθά ε ειεθηξνληθή αληαιιαγή δεδνκέλσλ (EDI) ήηαλ 

δηαζέζηκε κφλν ζε έλαλ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ εηαηξηψλ πνπ είραλ εμεηδηθεπκέλε ζπκβαηή 

ηερλνινγία, ζήκεξα ην δηαδίθηπν επηηξέπεη εχθνιε πξφζβαζε θαη επηθνηλσλία κεηαμχ 

ησλ δηάθνξσλ νξγαληζκψλ, δίλνληαο έλα κνλαδηθά ζπγθεθξηκέλν θαη πξνζβάζηκν ηξφπν 

επηθνηλσλίαο γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ψζηε ην δηαδίθηπν λα ρξεζηκνπνηεζεί σο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα 

ελφο ITS, πεξηιακβάλνληαο: 

I. δεδνκέλα απνζέκαηνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη παξαθνινχζεζε παξαγγειίαο 

θαηά κήθνο ηεο αιπζίδαο παξαγσγήο 

II. αιιειεπίδξαζε κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο εκπνξηθνχο ζπλεξγάηεο 

III. εληνπηζκφο θνξηίσλ 

IV. ζπζηήκαηα παξαγγειηνιεςίαο θαη πιεξσκήο. 
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2.17. Δπίδξαζε ηνπ Ζιεθηξνληθνύ Δκπνξίνπ 

 H ζρεηηθά πξφζθαηε αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ αγνξψλ απφ 

απφζηαζε, είλαη κηα ηάζε πνπ ζα ζπλερίζεη λα επεξεάδεη άκεζα ηελ ιηαληθή πψιεζε θαη 

ηα ζρέδηα δηαλνκήο αγαζψλ ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Ζ παξάδνζε αγαζψλ ζην ζπίηη ζα γίλεη πην θπξίαξρε θαζψο ε δήηεζε ησλ πειαηψλ 

απαηηεί λα ππάξρεη παξάδνζε ησλ αγαζψλ ζηα ζπίηηα ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν. Απηφ 

ζα νδεγήζεη ζε κηθξφηεξα θνξηία πνπ ρξεηάδεηαη λα δηαλέκνληαη ζε πην απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. Σα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο ζα μεπεξαζηνχλ θαζψο νη ηνπηθνί δηαλνκείο 

παξαδίδνπλ ηα αγαζά απεπζείαο ζηα ζπίηηα. Οη δηαλνκείο αληί γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ ηειηθή θάζε ηνπ θαλαιηνχ δηαλνκήο. Σψξα ην ειεθηξνληθφ εκπφξην 

είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλν ζε ζπγθεθξηκέλεο βηνκεραλίεο φπσο ηα βηβιία, ηα CD, νη 

ππνινγηζηέο θαη ην ινγηζκηθφ. Παξφια απηά, πξνβιέπεηαη πσο νη πσιήζεηο ζην 

δηαδίθηπν ζα απμεζνχλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνπο ηνκείο ησλ ηξνθίκσλ θαη ηνπ 

ξνπρηζκνχ επίζεο.  

Δίλαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε λέσλ δηαδηθαζηψλ δηνίθεζεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο θαη 

δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ γηα λα βνεζήζεη ηα λέα (απεπζείαο ζηνλ πειάηε) 

ζπζηήκαηα δηαλνκήο. 

Απηφ ζα απαηηήζεη κηα κεγάιε αιιαγή ζηελ ζρεδίαζε κνληέισλ δηαρείξηζε θαη δηαλνκήο, 

κηαο θαη ηα πεξηζζφηεξα αγλννχλ ηελ κεηαθνξά ησλ αγαζψλ αθνχ θηάζνπλ ζην 

θαηάζηεκα. Σα απνηειέζκαηα ησλ ζπζηεκάησλ απεπζείαο παξάδνζεο ησλ θνηλσληθψλ 

θαη πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο ηνπηθέο πεξηνρέο πξέπεη λα ιεθζνχλ επίζεο 

ππφςε.  

πζηήκαηα δηαλνκήο θνηλήο ρξήζεο, πξνζθέξνπλ ηελ δπλακηθή λα κεηψζνπλ ηνλ αξηζκφ 

ησλ νρεκάησλ πνπ εηζέξρνληαη ζε ηνπηθέο πεξηνρέο. Σα θφζηε δηαλνκήο απφ ηελ 

απνζήθε ζηα θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο φπσο επίζεο ηα ιεηηνπξγηθά θφζηε ησλ 

ιηαληθψλ θαηαζηεκάησλ (ελνίθην, ηακεία θηι) απνηεινχλ ην θχξην κέξνο ηνπ θφζηνπο 

ζηελ παξαδνζηαθή ιηαληθή πψιεζε ζε αζηηθέο πεξηνρέο. Παξφια απηά, κε ην εκπφξην 

κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα θφζηε δηαλνκήο ζα απμάλνληαη θαζψο ηα αγαζά παξαδίδνληαη απφ 
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ηελ απνζήθε απεπζείαο ζην ζπίηη. Σα θφζηε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε ησλ 

απηφλνκσλ παξαγγειηψλ ζα γίλνπλ ζεκαληηθά.  

Οη πσιήζεηο αγαζψλ (ζε αληίζεζε κε ηηο ππεξεζίεο) κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ηηο 

κεηαθνξηθέο αλάγθεο ησλ πσιεηψλ, αιιά κεηψλνπλ αληίζηνηρα (φρη πάληα ζε αλαινγία) 

απηέο ησλ αγνξαζηψλ. Τπάξρεη επίζεο κηα αιιαγή ζην κίγκα θαη ζηνπο ηχπνπο ησλ 

νρεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαλνκή αγαζψλ ζηα ζπίηηα. Απηφ ζα νδεγήζεη 

ζε αθφκα κηθξφηεξα θνξηεγά θαη βαλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θαηνηθεκέλνπο δξφκνπο, 

παξάγνληαο ζφξπβν, θαπζαέξηα θαη πξνβιήκαηα αζθαιείαο.  

Σν ειεθηξνληθφ εκπφξην παξνπζηάδεη έλα ζχλνιν πξνθιήζεσλ ζηελ δηνίθεζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Τςεινί αξηζκνί απφ κηθξέο παξαγγειίεο πξέπεη λα πξνσζεζνχλ 

γξήγνξα, κε αθξίβεηα ζε ρακειφ θφζηνο. Τπάξρεη κηα αλάγθε λα αλαπηχμνπλ έλα λέν 

ζχζηεκα δηαλνκήο γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηελ ηαρεία εθπιήξσζε ησλ παξαγγειηψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο πσιήζεηο κέζσ δηαδηθηχνπ. 

 

2.18. Σξέρνπζεο Δθαξκνγέο ITS 

ηηο επφκελεο παξαγξάθνπο πεξηγξάθνληαη εθαξκνγέο ησλ ITS ζηα απηφκαηα δηφδηα θαη 

ζηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ρξφλνπ δηαδξνκήο. 

 

2.18.1 Απηόκαηα δηόδηα 

Σα απηφκαηα δηφδηα εμαιείθνπλ ηελ αλάγθε ησλ νρεκάησλ λα ζηακαηνχλ γηα λα 

πιεξψζνπλ δηφδηα ζε ηακεία, απνθεχγνληαο ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηηο πχιεο ησλ δηνδίσλ. 

Αξθεηέο πφιεηο έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ηελ ηερλνινγία ησλ απηφκαησλ δηνδίσλ. Σα 

απηφκαηα ζπζηήκαηα ρξέσζεο επηηξέπνπλ ζηνπο νδεγνχο λα πιεξψλνπλ ηα δηφδηα ρσξίο 

κεηξεηά θαη ρσξίο λα ζηακαηνχλ ζηηο κπάξεο ησλ δηνδίσλ.  

Σα νρήκαηα κε ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο (θάξηεο ή αλακεηαδφηεο) είλαη ηθαλά λα 

εληνπίδνληαη απφ ηνπο αλαγλψζηεο ή ηνπο ειεγθηέο. Οη πιεξνθνξίεο νρεκάησλ 

δηαβάδνληαη θαη κεηαδίδνληαη ζε έλα θέληξν ειέγρνπ γηα επεμεξγαζία. Οη ρξεψζεηο είλαη 
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βαζηζκέλεο ζηνλ ηχπν ηνπ νρήκαηνο θαη ηα ηκήκαηα ηνπ δηθηχνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Κάπνηεο θνξέο νη κεηαβιεηέο ρξεψζεηο γίλνληαη αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο. Ζ 

Ηαπσλία ππήξμε αθνζησκέλε ζηελ εγθαηάζηαζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο δηνδίσλ ζην 

60% ησλ δηνδίσλ ηεο κέρξη ην 2003. Δθηηκάηαη πσο ε θίλεζε πνπ γίλεηαη ζε δφκνπο κε 

δηφδηα είλαη ην 35% φιεο ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο (Nissan, 1998).  

Ζ ειεθηξνληθή ζπιινγή δηνδίσλ ζα νδεγήζεη ζε θέξδε ρξφλνπ θαη θαπζίκνπ. Γεδνκέλνπ 

ηνπ πςεινχ φγθνπ κεηαθνξψλ θνξηίσλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο ηεο Ηαπσλίαο, 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε ζρεηηδφκελα κε ηελ ειεθηξνληθή ζπιινγή 

δηνδίσλ. Σν παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ζπιινγήο δηνδίσλ δηαξθεί θαηά κέζν φξν 14 

δεπηεξφιεπηα αλά ακάμη ζηελ Ηαπσλία (HIDO, 1996).  

εκαληηθέο κεηψζεηο αλακέλνληαη ζην πξνζσπηθφ, ζηελ ζπληήξεζε θαη ζηα θφζηε ηνπ 

θαπζίκνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ζπιινγήο δηνδίσλ. Ζ 

ειεθηξνληθή ζπιινγή δηνδίσλ ζηελ Ηαπσλία είλαη πξνγξακκαηηζκέλε λα γίλεη 

ελζσκαησκέλα (εζληθά) αιιά ηα νρήκαηα πξέπεη αθφκα λα εηζέξρνληαη ζηηο πχιε ησλ 

δηνδίσλ κε κηα ρακειή ηαρχηεηα γχξσ ζηα 30 ρηιηφκεηξα ηελ ψξα (Yamamura, 1998).  

Σα νρήκαηα ζα ρξεψλνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηερλνινγία RFID  (Fujimori et al, 1999). 

Tα ηεζη έρνπλ δείμεη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ζηελ ρσξεηηθφηεηα θαη πσο δελ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα αζθαιείαο.  

ηελ Μειβνχξλε ην ζρέδην Transurban‟s City Link βαζίδεηαη επίζεο ζηελ ηερλνινγία 

ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ. Απφ ηελ αξρή ηνπ 1999, ε εγθαηάζηαζε δηνδίσλ Western Link 

έρεη ζεκαληηθά κεηψζεη ηνπο ρξφλνπο δηαδξνκήο γηα νρήκαηα θνξηίσλ. Οη απηνθηλεηηζηέο 

πιεξψλνπλ δηφδηα θαζψο ηαμηδεχνπλ ζε ηαρχηεηεο ηαρείαο θπθινθνξίαο 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ειεθηξνληθφ θαξηειάθη “eTag” ην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλν κέζα 

ζην φρεκα. Σα νρήκαηα δελ απαηηείηαη λα ζηακαηήζνπλ ζηα δηφδηα ή ζηηο εηζφδνπο θαη 

εμφδνπο. Καζψο ηα νρήκαηα κε ην θαξηειάθη ηαμηδεχνπλ κέζα ζηηο δψλεο δηνδίσλ, κηα 

ειεθηξνληθή ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη θαζψο ην “eTag” εληνπίδεηαη θαη έλα πνζφ 

αθαηξείηαη απφ ην πξν-πιεξσκέλν ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε. Υξεζηκνπνηείηαη ηαπηφρξνλα 

έλα ζχζηεκα νπηηθήο αλαγλψξηζεο απφ ππνινγηζηή γηα λα δηαζθαιίζεη φηη ε θαηεγνξία 

ηνπ απηνθηλήηνπ ηαηξηάδεη κε ηνλ ηχπν ηνπ “eTag”.  
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Αηζάιηλνη ζθειεηνί έρνπλ πςσζεί πάλσ απφ θάζε ζεκείν δηνδίσλ θαη φηαλ ην φρεκα 

πεξλάεη απφ θάησ ηνπ, νη αληρλεπηέο επηθνηλσλνχλ κε ηα «eTag» θαη απηφκαηα 

πξνζδηνξίδεηαη ην πνζφ, πνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ρξήζηε ησλ δηνδίσλ. Αλ 

έλα φρεκα δελ έρεη «eTag», ν αξηζκφο ηεο πηλαθίδαο θαηαγξάθεηαη ρξεζηκνπνηψληαο 

βίληεν. Ζ θαηαγξαθή, ειέγρεηαη σο πξνο ηελ ιίζηα κε ηελ εκεξήζηεο άδεηεο θαη αλ δελ 

έρεη αγνξαζηεί έλα εκεξήζην πάζν ν αξηζκφο ηεο πηλαθίδαο ζηέιλεηαη ζηελ αξκφδηα αξρή 

γηα ηελ έθδνζε πξνζηίκνπ.  

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή δηαθνξνπνηείηαη γηα ειαθξηά θαη βαξηά εκπνξηθά νρήκαηα 

βαζηδφκελα ζην βάξνο. Υακειφηεξεο ηηκέο ρξεψλνληαη γηα ειαθξηά εκπνξηθά νρήκαηα 

πνπ δπγίδνπλ αλάκεζα ζε 1.5 θαη 4.5 ηφλνπο ζπλνιηθήο κάδαο νρήκαηνο. Σα δηπιά 

θνξηεγά (B-double) κέρξη 65 ηφλνπο, έρνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

απηήλ ηελ επθνιία. 

 

2.18.2. Πιεξνθνξίεο ζρεηηδόκελεο κε ην ρξόλν δηαδξνκήο 

Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο πφιεηο έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ζπζηήκαηα ITS θαη πξνζθέξνπλ 

θάπνηα κνξθή πιεξνθνξηψλ ρξφλνπ δηαδξνκήο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο, επηηξέπνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο λα απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε νδηθά έξγα, πεξηνρέο αηπρεκάησλ θαζψο θαη 

πεξηνρέο κε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε. Κάπνηα ζπζηήκαηα επηηξέπνπλ πξφβιεςε ζηνπο 

ρξφλνπο δηαδξνκήο αλάκεζα ζε ζπγθεθξηκέλεο ηνπνζεζίεο βαζηδφκελε ζε ηξέρνληα θαη 

αλακελφκελα επίπεδα δήηεζεο. 

 

2.19. Εεηήκαηα αμηνιόγεζεο 

Τπάξρεη έλαο αξηζκφο δεηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη επηηπρή εθαξκνγή ησλ ΗΣS πνπ πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ γηα λα 

δεκηνπξγεζνχλ απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα. Εεηήκαηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ρξήζε, 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, πνιηηηθή απνδνρή, αληαγσληζηηθή νπδεηεξφηεηα θαη νξηδφληηα 

αληαγσληζηηθφηεηα αλαθέξνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο. 
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2.19.1 Υξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Οη επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο θνξηίσλ είλαη ζπρλά κηθξέο επηρεηξήζεηο κε ρακειφ βαζκφ 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Πνιιέο κηθξέο εηαηξίεο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε πξνρσξεκέλε 

ηερλνινγία πιεξνθνξηθήο (Laasko and Rauhamaki, 1999).  

Μηα έιιεηςε πεγψλ θαη γλψζεσλ φπσο επίζεο θαη κία αλεπαξθήο εθπαηδεπηηθή ππνδνκή 

κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ απνθπγή ρξήζεο ITS. Έηζη ν ζρεδηαζκφο πξέπεη λα πξνβιέπεη 

εθαξκνγέο βαζηζκέλεο ζε ζπζηήκαηα κε ήρν θαη γξαθηθά, πνπ πξνζθέξνπλ θαιή 

δπλακηθή γηα λα βνεζήζνπλ ηελ απινχζηεπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ ρξήζηε κε ηελ 

ηερλνινγία. 

 

2.19.2 Οηθνλνκηθή Βηωζηκόηεηα 

Οη εθαξκνγέο ΗΣS πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο θαη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

ηερλνινγηθήο ππνδνκήο φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο ρξήζηεο. Πξέπεη λα ππάξρεη κηα ινγηθή 

επηζηξνθή επί ηεο επέλδπζεο γηα λα δηθαηνινγήζεη ην θφζηνο απφθηεζεο. πρλά 

πξνθχπηεη άκεζν νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηε κείσζε ζηα ιεηηνπξγηθά θφζηε. ε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ κνληέια δήηεζεο / θφζηνπο γηα λα πξνβιεθηνχλ ηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ITS. 

2.19.3 Πνιηηηθή απνδνρή 

Νέεο πξσηνβνπιίεο ζρεηηδφκελεο κε ηελ εθαξκνγή ηεο πξνρσξεκέλεο ηερλνινγίαο ζπρλά 

απαηηνχλ ηελ πνιηηηθή απνδνρή ησλ ρξεζηψλ. Οη αθφινπζεο αμίεο είλαη ζεκαληηθφ λα 

ιακβάλνληαη ππφςε: 

I. αζθάιεηα δεδνκέλσλ 

II. απφξξεην πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

III. ειεπζεξία 

IV. εκπηζηεπηηθφηεηα 

Οη πξσηνβνπιίεο δελ πξέπεη λα απεηινχλ αιιά λα βνεζνχλ απηέο ηηο αμίεο. 



40  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 

 

2.19.4 Αληαγωληζηηθή Οπδεηεξόηεηα 

Πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ζπλζήθεο ίζεο πξφζβαζεο 

αληαγσληζηψλ ζηηο αγνξέο ζηηο νπνίεο πινπνηνχληαη εθαξκνγέο ITS. Βαζηθά, πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νη αξρέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο θαη λα δηαζθαιίδνληαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο. 

 

2.19.5 Οξηδόληηα πκβαηόηεηα 

Ζ αληαιιαγή θαη ην κνίξαζκα ησλ πιεξνθνξηψλ αλάκεζα ζηηο εηαηξίεο κε δηαθνξεηηθά 

εκπνξηθά ζπκθέξνληα κπνξεί λα είλαη έλα επαίζζεην ζεκείν, φκσο ε ζπλεξγαζία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ επθπψλ κεηαθνξψλ. Έηζη ε 

δηαζθάιηζε νξηδφληηαο ζπκβαηφηεηαο ησλ εθαξκνγψλ είλαη θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

3. Δπθπή πζηήκαηα Μεηαθνξώλ ζηελ Διιάδα 

Σα επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ αλακθηζβήηεηα απνηεινχλ κία εμαηξεηηθή ιχζε ζηα 

ρξφληα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηηο κεηαθνξέο ζηελ Διιάδα θαη απνηεινχλ κηα 

άξηζηε ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη εθηεηακέλν θφζηνο 

επθαηξίαο, ρακέλεο εξγαηνψξεο, κεγάιε δαπάλε θαπζίκνπ θαη θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Τπάξρεη πιήζνο εμεηδηθεπκέλσλ ειιεληθψλ εηαηξεηψλ, θπξίσο κηθξνκεζαίεο, πνπ 

παξέρνπλ ζρεηηθέο ιχζεηο. Ζ αλάπηπμε λέσλ νδηθψλ ππνδνκψλ (5 έξγα παξαρψξεζεο 

ζπλνιηθνχ κήθνπο πεξίπνπ 1400 ρηιηνκέηξσλ θαη θφζηνπο πεξίπνπ 8 δηζ. Δπξψ κε 

ζπκβάζεηο παξαρψξεζεο) έρεη νδεγήζεη ζηελ επξεία πινπνίεζε εθαξκνγψλ 

ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ, ζπζηεκάησλ γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα, ηελ δηαρείξηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ νδεγψλ (ITS Hellas, 2011) 

 Σαπηφρξνλα ππάξρεη έλα πιήζνο ζρεηηθψλ αζηηθψλ εθαξκνγψλ γηα ηελ θπθινθνξία θαη 

ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο πνπ είλαη ζε ιεηηνπξγία θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαη 

ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.  

Δλδεηθηηθά κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε:  

 πζηήκαηα δπλακηθήο δηαρείξηζεο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηεο θσηεηλήο 

ζεκαηνδφηεζεο ζε αζηηθέο πεξηνρέο 

 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο αιιά θαη εληνπηζκνχ θαη δηαρείξηζεο 

ζπκβάλησλ ζε απηνθηλεηφδξνκνπο φπσο ε Αηηηθή Οδφο 

 χζηεκα εληνπηζκνχ ζπκβάλησλ θαη πιεξνθφξεζεο νδεγψλ γηα ηελ 

Πεξηθεξεηαθή Οδφ Θεζζαινλίθεο 

 πζηήκαηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζρεηηθψλ κε ηηο κεηαθηλήζεηο φπσο ηα 

ειεθηξνληθά δηφδηα ησλ ππεξαζηηθψλ απηνθηλεηφδξνκσλ 

 χζηεκα ηειεκαηηθήο ζηα ηξφιετ ηνπ ΟΑΑ ζηελ Αζήλα θαη ηα ιεσθνξεία ηνπ 

ΟΑΘ ζηελ Θεζζαινλίθε  
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 πζηήκαηα πιεξνθφξεζεο άθημεο ησλ ζπξκψλ ζηηο ζηάζεηο ηνπ ηξακ θαη ηνπ 

κεηξφ ηεο Αζήλαο, αιιά θαη ζε πάλσ απφ 15 άιιεο Διιεληθέο πφιεηο.  

 Γηαρείξηζε ζηφισλ απφ ηδησηηθέο εηαηξίεο  

 Δπεμεξγαζία θαη παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ θπθινθνξία (ρξφλνη δηαδξνκήο, 

ζπκβάληα θιπ.) απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο ζε ζπλεξγαζία θάπνηεο θνξέο κα αλψηαηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα. 

 

Παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη γίλεη έσο ζήκεξα, ππάξρεη πιήζνο έξγσλ πνπ είηε έρνπλ 

ζρεδηαζηεί ή αθφκα θαη πξνθεξπρζεί θαη δελ έρνπλ πινπνηεζεί κέρξη ζήκεξα, ή άιια πνπ 

παξφηη ππάξρεη ε αλάγθε δελ ζρεδηάζηεθαλ πνηέ.  

Δπηπιένλ φια ηα πθηζηάκελα ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ θαη αλαπηχζζνληαη 

απνζπαζκαηηθά θαη κε ειάρηζηε πξφλνηα γηα ζπκβαηφηεηα θαη ζπκπιεξσκαηηθφηεηα ηνπ 

ελφο κε ην άιιν, ιφγσ θαη ηεο γεληθφηεξεο έιιεηςεο πξνηχπσλ, ψζηε ζε επφκελν ζηάδην 

λα κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνην γεληθφηεξν ζχζηεκα παξνρήο ζπλδπαζκέλσλ γηα 

πνιιά κεηαθνξηθά κέζα («πνιπηξνπηθψλ») πιεξνθνξηψλ ζε ηαμηδηψηεο.  

 

Διιεληθνί θνξείο ηνπ θιάδνπ ησλ κεηαθνξψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

νξγαλψζεθαλ ζηε Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία Αζηηθήο Δπζχλεο κε ηελ επσλπκία 

«Διιεληθφο Οξγαληζκφο πζηεκάησλ Δπθπψλ Μεηαθνξψλ - ITS HELLAS" ην 2008, ζε 

ζπλέρεηα κηαο παγθφζκηαο ηάζεο ζπζπείξσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε εζληθέο 

νξγαλψζεηο. θνπφο ηνπ παξαπάλσ νξγαληζκνχ είλαη ε ππνζηήξημε ζηε δεκηνπξγία θαη 

πινπνίεζε κηαο εζληθήο ζηξαηεγηθήο ζε ζέκαηα πζηεκάησλ Δπθπψλ Μεηαθνξψλ, 

νχησο ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ εζληθνί ζηφρνη αζθαινχο κεηαθίλεζεο, ελίζρπζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη κέγηζηεο θηιηθφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ ηνπ ζπζηήκαηνο (ITS 

Hellas, 2011) 

 

3.1. Υξήζε δεδνκέλωλ ζρεηηθά κε ην νδηθό δίθηπν, ηελ θπθινθνξία θαη 

ηηο κεηαθηλήζεηο  

ηελ Διιάδα ιεηηνπξγνχλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε πιεξνθφξεζε θπθινθνξίαο κε 

δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ππεξεζηψλ RDS TMC θαζψο θαη κε 

πιεξνθνξίεο γηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. 
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Γελ ππάξρεη θεληξηθή ή εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ή εζληθή ππεξεζία γηα πνιπηξνπηθή 

πιεξνθφξεζε ή δεδνκέλα θπθινθνξίαο. Ζ βαζηθφηεξε αδπλακία πνπ αλαγλσξίδεηαη ζε 

ζρέζε κε απηφλ ηνλ ηνκέα αθνξά ζηελ έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αληαιιαγή 

θαη ρξήζε δεδνκέλσλ θπθινθνξίαο θαη κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη κάιηζηα κε ρξήζε 

ζρεηηθψλ πξνηχπσλ φπσο DATEX/DATEX II.  

Τπάξρνπλ σζηφζν πινπνηήζεηο αληαιιαμηκφηεηαο ζηνηρείσλ ήδε, αθνχ νη ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ πνπ επνπηεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ έρνπλ απ‟ 

επζείαο ζχλδεζε κε ηα Κέληξα Διέγρνπ θαη ιακβάλνπλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα 

θπθινθνξηθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ δηνδίσλ γηα θάζε 

απηνθηλεηφδξνκν. ην ίδην πιαίζην, ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξίαο ηεο Αζήλαο 

αληαιιάζζεη δεδνκέλα πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ζε ηαθηά δηαζηήκαηα κε ηελ εηαηξεία 

δηαρείξηζεο ΑΣΣΗΚΔ ΓΗΑΓΡΟΜΔ, πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ΑΣΣΗΚΖ ΟΓΟ, ηνλ 

πεξηθεξεηαθφ απηνθηλεηφδξνκν ηεο Αζήλαο.  

Δπίζεο ππάξρεη κηα ηξέρνπζα πξσηνβνπιία ζηελ Θεζζαινλίθε ζρεηηθά κε ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπηθψλ αξρψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ππεξεζηψλ 

πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ / νδεγψλ. 

 Σέινο σο θαιή πξαθηηθή πξέπεη λα αλαθεξζεί ε εθαξκνγή δηάζεζεο δεδνκέλσλ 

θπθινθνξίαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ απφ ηελ Αζήλα απφ ην Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, πξνο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο έλαληη νηθνλνκηθνχ αληηηίκνπ.  

 

3.1.1. Τπεξεζίεο πιεξνθόξεζεο γηα ηελ θπθινθνξία ζε πξαγκαηηθό ρξόλν  

Πιεξνθφξεζε ησλ νδεγψλ γηα ηελ θπθινθνξία κε VMS ππάξρεη ζηελ Αζήλα (Π θαη 

Αηηηθή Οδφ) θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Οδφ Θεζζαινλίθεο. Τπάξρνπλ επίζεο αξθεηέο 

ππεξεζίεο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θπθινθνξία κέζσ ειεθηξνληθψλ κέζσλ ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν, αιιά φιεο αθνξνχλ ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο (Π Αζελψλ & Αηηηθή Οδφ). Οη 

παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο κέζσ δηαδηθηχνπ θαη θηλεηψλ ηειεθψλσλ απφ 

ηδησηηθνχο παξφρνπο. Δπίζεο ζην ίδην πιαίζην ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ππεξεζίεο 

RDS/TMC φπσο επίζεο θαη ππεξεζία connected navigation κε δπλαηφηεηα Live Traffic 

Information (πιεξνθνξίεο θίλεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν).  
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Σα θπθινθνξηαθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο πξνέξρνληαη 

απφ ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ηεο Αζήλαο πνπ ιεηηνπξγεί ην Τπνπξγείν 

Μεηαθνξψλ Τπνδνκψλ θαη Γηθηχσλ θαη ην θέληξν δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο ηεο Αηηηθήο 

Οδνχ. Ζ επεμεξγαζία θαη θαηφπηλ πξνψζεζε ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηνπο ηδηψηεο παξφρνπο 

γίλεηαη απφ ηδησηηθέο εηαηξείεο.  

Μειινληηθά πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ πιεξνθφξεζεο γηα ηελ 

θπθινθνξία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο είηε κε ηελ ρξήζε 

Floating Car Data ή κε ηελ αλάπηπμε λέσλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη 

εθαξκνγψλ ελεκέξσζεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα. εκαληηθφηεξε είλαη ε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ Θεζζαινλίθε κέζα απφ ηελ πινπνίεζε 

εθαξκνγψλ πιεξνθφξεζεο θαη αληαιιαγήο δεδνκέλσλ αλάκεζα ζε θνξείο ηεο πφιεο. 

 

3.1.2. Τπεξεζίεο πιεξνθόξεζεο γηα ηηο πνιπηξνπηθέο κεηαθηλήζεηο  

Όζνλ αθνξά ηνλ πνιπηξνπηθφ ζρεδηαζκφ ηαμηδηνχ θαη ζρεηηθή πιεξνθφξεζε ππάξρεη ην 

portal www.atticaroute.gr ππφ ηε δηαρείξηζε ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Ο.Α..Α. Ζ πχιε απηή παξέρεη πιεξνθφξεζε γηα πνιπηξνπηθέο κεηαθηλήζεηο γηα φιε 

ηελ πεξηθέξεηα Αηηηθήο κε δεδνκέλα απφ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (ηξακ, κεηξφ, ζεξκηθά 

ιεσθνξεία, ειεθηξηθά ηξφιιεπ, ηξέλα, πινία). Καηά ηε ζρεδίαζε ηεο δηαδξνκήο ν 

ρξήζηεο κπνξεί επίζεο λα επηιέμεη ηε ρξήζε ηδησηηθνχ νρήκαηνο ή δηαδξνκή σο πεδφο. Ζ 

πχιε δηαζέηεη αθφκε αλαθνξέο ππθλφηεηαο θπθινθνξίαο θαη πίλαθεο δξνκνινγίσλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο.  

H ζρεηηθή ππεξεζία ηνπ Ο.Α..Α. (www.oasa.gr) παξέρεη ζηνηρεία δξνκνινγίσλ γηα ηα 

κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκήο ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή ηεο Αζήλαο. Ο Ο.Α..Θ. ιεηηνπξγεί δηαδηθηπαθή εθαξκνγή (www.oasth.gr) θαη 

εθαξκνγή iphone κε ηα ζηνηρεία δξνκνινγίσλ γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ δηαδξνκήο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.  

Ο Ο..Δ. επίζεο παξέρεη δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ζρεδηαζκνχ δηαδξνκήο κε ρξήζε ηξέλνπ 

θαζψο θαη δπλαηφηεηα έθδνζεο εηζηηεξίνπ (www.trainose.gr).  

Σα Τπεξαζηηθά θαη ηα Αζηηθά ΚΣΔΛ επίζεο ιεηηνπξγνχλ δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο 

πιεξνθφξεζεο θαη ζρεδίαζεο δηαδξνκήο γηα ππεξαζηηθά δξνκνιφγηα θαζψο θαη γηα 

αζηηθά δξνκνιφγηα ζε 17 ειιεληθέο πφιεηο.  

http://www.trainose.gr/
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Αθφκε ππάξρνπλ αξθεηέο ηδησηηθέο δηαδηθηπαθέο εθαξκνγέο γηα πιεξνθφξεζε επηβαηψλ 

ζρεηηθά κε αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ηαμίδηα κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο ην 

tripplan.gr, πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην ζρεδηαζκφ ππεξαζηηθψλ ηαμηδηψλ κε ρξήζε 

ηδησηηθνχ νρήκαηνο, αεξνπιάλνπ, ηξέλνπ θαη πινίνπ (πνπ απνηειεί βαζηθή κνξθή 

κεηαθίλεζεο γηα ηελ Διιάδα) γηα φιε ηελ Διιάδα, θαη ην itransit.gr ην νπνίν παξέρεη 

εθαξκνγέο iphone θαη android γηα δξνκνιφγεζε κε ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο γηα 

ηελ Αζήλα. Δπίζεο νη ππεξεζίεο iktel, islands παξέρνπλ εθαξκνγέο iphone θαη android 

γηα δξνκνιφγεζε κε ρξήζε ππεξαζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη πινίσλ γηα φιε ηελ Διιάδα. 

 

3.2 Παξνρή ππεξεζηώλ ITS γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ηωλ 

εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ  

ηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ, έρνπλ πινπνηεζεί 

θπξίσο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο. πγθεθξηκέλα ην Κέληξν Γηαρείξηζεο 

Κπθινθνξίαο (ΚΓΚ) Αηηηθήο θαη ην αληίζηνηρν ηεο Αηηηθήο Οδνχ είλαη ηα 

ζεκαληηθφηεξα ελεξγά θέληξα δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο.  

Απφ ηνλ ΟΑΑ (www.oasa.gr) έρεη δεκνπξαηεζεί έξγν κειέηεο, εγθαηάζηαζεο, 

ππνζηήξημεο ιεηηνπξγίαο θαη ηερληθήο δηαρείξηζεο ελφο απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο 

θνκίζηξνπ θαη βξίζθεηαη ζε εμέιημε ε δηαδηθαζία επηινγήο Ηδησηηθνχ Φνξέα χκπξαμεο 

(ΗΦ).  

Σν Οινθιεξσκέλν χζηεκα Σειεκαηηθήο (ΟΣ) ζα αμηνπνηεζεί απφ ηνλ ΟΑΑ θαη απφ 

ηνπο ζπγθνηλσληαθνχο θνξείο ησλ ιεσθνξείσλ θαη ηξφιετ θαη ζα έρεη σο ζηφρν ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ θαη ησλ ζπλαθψλ πξνο απηφ ππεξεζηψλ.  

 

Σν ΟΣ ζα εμαζθαιίδεη ζπλνπηηθά ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγηθφηεηα:  

• Παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεο ζέζεο φισλ ησλ νρεκάησλ  

• πληνληζκφ ζηφινπ θαη παξαθνινχζεζε εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ  

• Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη επνπηεία ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ  

• Τπνζηήξημε ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ  

http://www.oasa.gr/
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• Πιεξνθφξεζε ησλ επηβαηψλ γηα ηηο ψξεο δηέιεπζεο ησλ νρεκάησλ απφ ηηο ζηάζεηο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

 

χζηεκα ηειεκαηηθήο ιεηηνπξγεί θαη γηα ηνλ ΟΑΘ (www.oasth.gr) κε δπλαηφηεηα 

εχξεζεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο, θαη πιεξνθφξεζε επφκελσλ αθίμεσλ ιεσθνξεηαθήο 

γξακκήο ζε ζηάζε. Δπίζεο ππάξρνπλ παξαδείγκαηα ζπζηεκάησλ εηζηηεξίσλ θαη 

ηειεκαηηθήο ζε Τπεξαζηηθά θαη Αζηηθά ΚΣΔΛ ηεο ρψξαο.  

ε εμέιημε βξίζθεηαη ε αλάπηπμε θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ζε νδνχο ηαρείαο θπθινθνξίαο 

πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην βειηίσζεο ή θαηαζθεπήο ζε φιε ηελ Διιάδα. Λεηηνπξγνχλ 

δηάθνξεο ηερλνινγίεο δηαρείξηζεο, πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο πεξηιακβαλνκέλσλ 

θακεξψλ ειέγρνπ, ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ, ειεθηξνληθήο ζήκαλζεο, δηαδηθηχνπ θαη 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ.  

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, πθίζηαληαη πινπνηήζεηο εθαξκνγψλ γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα 

ζηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο. Γελ πξνβιέπεηαη ιεηηνπξγία εζληθνχ θέληξνπ ΗΣS γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη δελ πθίζηαηαη εζληθή αξρηηεθηνληθή γηα ηελ 

ελζσκάησζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ 

εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Ζ ρξήζε πξνηχπσλ είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. 

3.2.1 Σξέρνπζεο δξαζηεξηόηεηεο ππεξεζηώλ ITS γηα ηε δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο 

θαη ηωλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ ζηελ Διιάδα  

ηνλ ηνκέα απηφ ιεηηνπξγνχλ ή πξνγξακκαηίδνληαη ζπζηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ έλα εχξνο 

αλαγθψλ θαη πξνηχπσλ, θαη πεξηιακβάλνπλ αζηηθά θαη ππεξαζηηθά ζπζηήκαηα θέληξσλ 

δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαζψο θαη ζπζηήκαηα θνξέσλ επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

πγθεθξηκέλα, ηα ζπζηήκαηα απηά θαιχπηνπλ:  

● πζηήκαηα εληαίνπ αζηηθνχ θνκίζηξνπ ηνπ ΟΑΑ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο  

θαζψο θαη ζπζηήκαηα έθδνζεο εηζηηεξίσλ ησλ ΚΣΔΛ ζε πεξηζζφηεξεο απφ 15 πφιεηο ηεο 

Διιάδνο.  

http://www.oasth.gr/
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● Γηαρείξηζε ησλ κεηαθνξψλ (δηαρείξηζε θπθινθνξίαο θαη δηαρείξηζε δεκνζίσλ 

ζπγθνηλσληψλ). Πεξηιακβάλνληαη ζπζηήκαηα επηβαηηθψλ κεηαθνξψλ ζηελ πεξηνρή 

πξσηεπνχζεο, Θεζζαινλίθεο θιπ.  

Δηδηθφηεξα, ηα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα ζηελ πεξηνρή  ηεο Αζήλαο ιεηηνπξγνχλ ζην Κέληξν 

Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο (ΚΓΚ) θαη ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο ηεο Αηηηθήο 

Οδνχ. Δπίζεο ηέηνηα ζπζηήκαηα πεξηιακβάλνπλ ην Κέληξν Πεξηθεξεηαθήο Οδνχ 

Θεζζαινλίθεο, ελψ ζε εμέιημε είλαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο αζηηθήο δηαρείξηζεο 

θπθινθνξίαο θαη θφκβνπ ελεκέξσζεο γηα ηελ θηλεηηθφηεηα ζηελ πφιε.  

Σα θπξηφηεξα ζπζηήκαηα θνξέσλ Γεκνζίσλ πγθνηλσληψλ πεξηιακβάλνπλ ην ελ 

ιεηηνπξγία ζχζηεκα ηνπ ΟΑΘ θαζψο θαη ζπζηήκαηα ζηελ δηαδηθαζία 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηνλ ΟΑΑ. ηελ Αζήλα ιεηηνπξγεί ζε κέξνο ηνπ ζηφινπ ηνπ 

ΖΛΠΑΠ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θαη πηινηηθή πιεξνθφξεζε επηβαηηθνχ θνηλνχ ζηηο 

ζηάζεηο, ελψ ζχζηεκα πιεξνθφξεζεο ησλ επηβαηψλ ζηηο ζηάζεηο ιεηηνπξγεί επίζεο γηα 

ηα ΣΡΑΜ θαη ην ΜΔΣΡΟ. ην ΣΡΑΜ ηεο Αζήλαο έρεη δνθηκαζηεί κε επηηπρία ζχζηεκα 

πξνηεξαηφηεηαο ζηνπο θσηεηλνχο ζεκαηνδφηεο.  

H αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηψλ επηθεληξψλεηαη ζηελ ππνζηήξημε παξαθνινχζεζεο θαη 

ζπληνληζκνχ ζηφινπ, θαζψο θαη πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

● Τινπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ ITS γηα ηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα εκπνξεπκαηηθψλ 

κεηαθνξψλ (eFreight), θπξίσο γηα ηελ παξαθνινχζεζε, εληνπηζκφ θαη ηαρεία κεηαθνξά 

ηνπ θνξηίνπ, κε βάζε ηε δηαζεζηκφηεηα θαη ρξήζε ησλ ζρεηηθψλ ηερλνινγηψλ ITS ζηνπο 

θνξείο αλάπηπμεο εθαξκνγψλ. Πεξηιακβάλνληαη ζπζηήκαηα πνπ πξνζθέξνληαη ζε 

ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα,  

● Καζνξηζκφ πξνηχπσλ δηαζχλδεζεο, πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο φπσο, ην ππν 

κειέηε ζχζηεκα ηειεκαηηθήο ηνπ ΟΑΑ, ηνπ ΚΓΚ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο θαζψο θαη 

ηνπ πξνγξακκαηηδφκελνπ αληίζηνηρνπ θέληξνπ ζηελ πεξηνρή Θεζζαινλίθεο. ηηο 

πξνδηαγξαθέο απηέο πεξηιακβάλνληαη πξφηππα δηαζχλδεζεο θαη πιεξνθφξεζεο TCIP, 

XML, SAE J1708, SAE J1939. Δπίζεο, πξφηππα ηερλνινγίαο ησλ επηθνηλσληψλ Wi-Fi 

IEEE 02.11b, Wi-Fi IEEE 02.11 Mesh Network, WiMAX.  



48  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 

Πξνβιέπεηαη ε αλάπηπμε θαη άιισλ ζπζηεκάησλ αδηάιεηπηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΗΣS 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ζπγθνηλσληαθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ ζα 

επηηεπρζεί κε ηελ επέθηαζε ππαξρφλησλ ζπζηεκάησλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε (π.ρ. 

Αηηηθή Οδφο, Δγλαηία Οδφο), θαζψο θαη ηελ ιεηηνπξγία νδψλ ηαρείαο θπθινθνξίαο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ζηάδην θαηαζθεπήο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ 5 έξγα παξαρψξεζεο 

ζπλνιηθνχ κήθνπο 1400 ρικ. θαη θφζηνπο 8 δηζ. επξψ:  

(1) Διεπζίλα–Κφξηλζνο–Πάηξα–Πχξγνο–Σζαθψλα («Οιπκπία Οδφο»),  

(2) Κφξηλζνο–Σξίπνιε–Καιακάηα–πάξηε («Μνξέαο),  

(3) Αζήλα–Λακία θαη Αληίξξην–Ησάλληλα («Ηφληα Οδφο»),  

(4) Μαιηαθφο–Κιεηδί («Απηνθηλεηφ-δξνκνο Αηγαίνπ»),  

(5) Απηνθηλεηφδξνκνο Κεληξηθήο Διιάδνο («Δ65»).  

Ζ Δγλαηία Οδφο έρεη ζε δεκνπξάηεζε ζχζηεκα ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ ειεχζεξεο ξνήο 

(multilane free flow). Σα έξγα εληάζζνληαη ζηα Γηεπξσπατθά Γίθηπα απηνθηλεηνδξφκσλ. 

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη δηαζέζηκεο κε επηθνηλσλία πνιπκέζσλ (δεδνκέλα, 

εηθφλα, θσλή) κεηαμχ ησλ θπξίσλ ζπληζησζψλ ζπζηήκαηνο (π.ρ. θέληξν ειέγρνπ, φρεκα 

θαη ζηάζε δεκνζίσλ κεηαθνξψλ, νδφο). Ζ αδηάιεηπηε παξνρή ππεξεζηψλ ΗΣS πξνβιέπεη 

ηελ ππνζηήξημε δηαρείξηζεο, πιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο κε δηάθνξα κέζα θαη 

ηερλνινγίεο, φπσο:  

 Οζφλεο εληφο νρεκάησλ δεκνζίσλ κεηαθνξψλ,  

 Ζρεηηθέο αλαθνηλψζεηο εληφο νρήκαηνο δεκνζίσλ κεηαθνξψλ θαη ζε έμππλεο ζηάζεηο, 

 Ζιεθηξνληθέο πηλαθίδεο κεηαβιεηψλ κελπκάησλ,  

 Κηλεηφ ηειέθσλν (sms θαη 3G),  

 Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν,  

 Ζιεθηξνληθά δηφδηα,  

 Κάκεξεο θιεηζηνχ θπθιψκαηνο,  

 Ζιεθηξνληθή ζήκαλζε,  

 Μεηεσξνινγηθνχο αηζζεηήξεο,  

 πζηήκαηα GPS / AVL / TETRA.  
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Γελ πξνβιέπεηαη ιεηηνπξγία εζληθνχ θέληξνπ αδηάιεηπηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ΗΣS γηα 

ηελ δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο. Ζ αλάγθε απηή σο πξνο ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 

θαιχπηεηαη ελ κέξεη απφ ηελ ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζηνλ ρψξν. Γελ ππάξρεη φκσο 

πξφβιεςε γηα ζχλδεζε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηαζκψλ, δει. ιηκαληψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ ζηαζκψλ.  

Γελ ιεηηνπξγεί εζληθή αξρηηεθηνληθή γηα ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο θπθινθνξίαο θαη ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. 

Πάλησο, κε ηελ ππνζηήξημε πφξσλ ηεο ΔΔ έρεη αλαπηπρζεί εζληθή αξρηηεθηνληθή γηα 

νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο, φπσο είλαη ν ηνκέαο ηεο 

αζθάιεηαο, θαη έρεη εθαξκνζζεί πηινηηθά ζηελ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε κε επηηπρία.  

 

3.3 Δθαξκνγέο ITS ζρεηηθά κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη ηελ πξνζηαζία  

ηνλ ηνκέα απηφ θαηαγξάθνληαη ηνπηθέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο «eCall» κε 

εθαξκνγέο πξνεηδνπνίεζεο ησλ νδεγψλ γηα ζπκβάληα ζηνπο ειιεληθνχο 

απηνθηλεηνδξφκνπο, θαζψο θπζηθά θαη ηε ιεηηνπξγία αξθεηψλ θέληξσλ ειέγρνπ 

θπθινθνξίαο ζε απηνθηλεηφδξνκνπο θαη αζηηθά θέληξα (Αζήλα, Θεζζαινλίθε) πνπ πέξα 

απφ ηελ δηεπζέηεζε ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκάησλ έρνπλ σο απνζηνιή θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο νδηθήο αζθάιεηαο.  

 

3.3.1 Παξνρή ελόο δηαιεηηνπξγηθνύ επξωπαϊθνύ ζπζηήκαηνο eCall  

Σν Τπνπξγείν Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ ζπκκεηέρεη ζην επξσπατθφ έξγν 

HeERO πνπ ζηφρν έρεη ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο eCall ζηηο ρψξεο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. ηα πιαίζηα απηά ζα αλαπηπρζεί ινγηζκηθφ θαη ζα εγθαηαζηαζεί 

ν απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο γηα ηε ιεηηνπξγία θέληξνπ PSAP. Δπίζεο ζα εγθαηαζηαζεί 

εμνπιηζκφο modem ζε 2 νρήκαηα.  

Αθφκε ε Γ.Γ.Δ.Σ. ρξεκαηνδνηεί ην εζληθφ έξγν eΚΛΖΖ ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεη κηα εζληθή πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ επξσπατθνχ απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο θιήζεο 

έθηαθηεο αλάγθεο ζηα απηνθίλεηα (eCall).  
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ε εμέιημε βξίζθεηαη ε αλάπηπμε ζπζηήκαηνο eCall κεηαμχ νρεκάησλ επέκβαζεο ησλ 

παξαρσξεζηνχρσλ εηαηξεηψλ θάζε ειιεληθνχ απηνθηλεηνδξφκνπ κε ην αληίζηνηρν 

Κέληξν Διέγρνπ.  

 

3.3.2 Αζθάιεηα ηωλ ρξεζηώλ ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ  

ε ειιεληθνχο απηνθηλεηνδξφκνπο, εθηφο απφ ηα ζπζηήκαηα ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

θπθινθνξίαο βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ηα παξαθάησ ζπζηήκαηα:  

 Πηλαθίδεο Μεηαβιεηψλ Μελπκάησλ,  

 Hιεθηξνληθή ζήκαλζε,  

 Aληρλεπηέο ππεξβάιινληνο 

 Αληρλεπηέο χςνπο νρήκαηνο  

 Αηζζεηήξεο κέηξεζεο κεηεσξνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

Δηδηθά θέληξα ειέγρνπ αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα απηά θαη εληνπίδνπλ ηπρφλ ζπκβάληα, 

πιεξνθνξψληαο θαηάιιεια ηνπο νδεγνχο κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ζήκαλζεο θαη 

θαηεπζχλνπλ ηα νρήκαηα επέκβαζεο. Σα Κέληξα Διέγρνπ παξαθνινπζνχλ ηα 

εμνπιηζκέλα κε GPS απηά νρήκαηα κέζσ ζπζηήκαηνο AVL γηα ηε βέιηηζηε δηαρείξηζε 

ηνπ ζηφινπ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ επέκβαζεο ζε ζπκβάλ κε ηελ απνζηνιή 

ζην ζπκβάλ ηνπ πιεζηέζηεξνπ δηαζέζηκνπ νρήκαηνο. Ζ επηθνηλσλία ησλ νρεκάησλ 

επέκβαζεο κε ηα Κέληξα Διέγρνπ δηελεξγείηαη κέζσ ςεθηαθνχ ζπζηήκαηνο TETRA.  

Πεξαηηέξσ βξίζθεηαη ζε πιήξε ιεηηνπξγία ην Κέληξν Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο (ΚΓΚ) 

Ννκνχ Αηηηθήο ην νπνίν ζε δηαζχλδεζε θαη κε άιια ζρεηηθά Κέληξα ελεκεξψλεη 

θαηάιιεια ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα επέκβαζε ζε πεξίπησζε ζπκβάληνο θαη ηνπο 

νδεγνχο ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ. Αθφκε ζηελ Πεξηθεξεηαθή Οδφ Θεζζαινλίθεο 

ππάξρνπλ εγθαηεζηεκέλεο θάκεξεο θαη πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο ησλ νδεγψλ ζε 

πεξίπησζε ζπκβάλησλ.  
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3.3.3 Δλζωκάηωζε πξνεγκέλωλ ζπζηεκάηωλ ππνβνεζνύκελεο νδήγεζεο ζηα 

νρήκαηα θαη ηηο νδηθέο ππνδνκέο  

Δλψ δελ ππάξρνπλ ζρεηηθέο πινπνηήζεηο ζηελ Διιάδα, θαηαγξάθεηαη ζπκκεηνρή θνξέσλ 

ζηα επξσπατθά εξεπλεηηθά έξγα HAVEit θαη INTERACTIVE, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ 

ζπζηήκαηα ππνβνήζεζεο θαη απηνκαηνπνίεζεο ηεο νδήγεζεο. 

 

3.4 ύζηεκα Σειεκαηηθήο εληνπηζκνύ ιεωθνξείωλ, δηαρείξηζεο 

θπθινθνξίαο θαη πιεξνθόξεζεο επηβαηώλ ΟΑΘ 

 Σν ζχζηεκα ηειεκαηηθήο ηνπ ΟΑΘ πινπνηήζεθε ζε δχν δηαθξηηά θαη αλεμάξηεηα σο 

πξνο ηελ πινπνίεζή ηνπο ππνέξγα: 

 χζηεκα Δληνπηζκνχ Ορεκάησλ θαη Γηαρείξηζεο Κπθινθνξίαο 

 χζηεκα Σειεκαηηθήο γηα ηελ πιεξνθφξεζε ησλ Δπηβαηψλ εληφο ησλ 

ιεσθνξείσλ θαη ζε 200 ζηάζεηο 

Σν πξψην ππνέξγν νινθιεξψζεθε θαη ηέζεθε ζε πιήξε ιεηηνπξγία απφ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2005 ελψ ην δεχηεξν ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ηνλ Απξίιην ηνπ 2008. 

 

3.4.1 Γηαρείξηζε πγθνηλωληαθνύ Έξγνπ (Δληνπηζκόο ιεωθνξείωλ θαη δηαρείξηζε 

ηεο θπθινθνξίαο)  

Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ιεηηνπξγίεο: 

 
1. Αλαλέσζε ζέζεο νρεκάησλ κε αθξηβείο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν  

2. Αλαπαξαγσγή ηξνρηάο ζε ράξηε (απεηθφληζε γξακκψλ – δηαδξνκψλ – ιεσθνξείσλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν)  

3. Υξνληθή απφζηαζε νρήκαηνο απφ αθνινπζνχληα ή πξνπνξεπφκελα απφ απηφ νρήκαηα, 

έλαληη ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ ρξφλνπ δξνκνινγίσλ (ρξνλναπνζηάζεηο)  

4. Γειηίν θίλεζεο κε ψξεο αλαρψξεζεο, άθημεο, παξακνλήο, ρξφλνπ εθηέιεζεο 

δξνκνινγίνπ, ρξφλνο κεηάβαζεο απφ ζηάζε ζε ζηάζε ή θαη απφ θαζνξηζκέλα ζεκεία 

πξνο άιια, θηι.  
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5. Καξηέια γξακκήο, κε ηα ιεσθνξεία ζε θίλεζε, θαηά κήθνο ηεο γξακκήο, ζηελ αθεηεξία 

ή ζην ηέξκα, κέζνο φξνο ηαρχηεηαο – ρξφλνπ πξαγκαηνπνίεζεο δξνκνινγίνπ, θηι  

6. Καξηέια νρήκαηνο, κε αξηζκφ νρήκαηνο, αξηζκφο γξακκήο, πξνγξακκαηηζκέλε ψξα 

αλαρψξεζεο, αθεηεξία, ηέξκα, δηαδξνκή, κήθνο δηαδξνκήο, απφζηαζε απφ αθεηεξία ή 

ηέξκα, απφζηαζε απφ πξνπνξεπφκελν ή αθνινπζνχλ ιεσθνξείν, κέζνο φξνο ηαρχηεηαο, 

εθηίκεζε ψξαο άθημεο ζηελ επφκελε θαη ζε φιεο ηηο επφκελεο ζηάζεηο κε βάζε ηνλ 

θφξην.  

7. Τπνινγηζκφο ηαρχηεηαο νρήκαηνο κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ GPS ή ηελ απφζηαζε πνπ 

έρεη δηαλχζεη. Παξαθνινχζεζε ηαρχηεηαο νρήκαηνο θαη ππέξβαζε νξίνπ  

8. πλαγεξκνί κε ερεηηθφ ζήκα φπσο πξνπνξεία, θαζπζηέξεζε, άθημε/αλαρψξεζε. 

Γπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο κέζσ email θαη SMS  

9. Απνζήθεπζε ζηνηρείσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ κε κνξθή εκεξνιφγηνπ ζπκβάλησλ γηα 

αμηνπνίεζε απηψλ ζηνλ ζρεδηαζκφ – πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ δηαρείξηζε ζπκβάλησλ 

(ηξνραία αηπρήκαηα, ηαρχηεηεο ιεσθνξείσλ αλά 20΄΄, θηι)  

10. Πεξηζηξνθή νρήκαηνο ζην ράξηε κε βάζε ηελ θαηεχζπλζή ηνπ  

11.  Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλα φρεκα κε ηελ επηινγή ηνπ νρήκαηνο 

12. Δκθάληζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα νκάδα νρεκάησλ  

13. Πνηθηιία ζπκβφισλ γηα αλαπαξάζηαζε ησλ νρεκάησλ θαη δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ 

κεηαβνιήο απηψλ  

14. Αλαδήηεζε νρήκαηνο κε βάζε ηνλ αξηζκφ/θσδηθφ ηνπ  

15. Έλδεημε δηαθνξεηηθνχ ρξψκαηνο γηα φζα νρήκαηα αιιάδνπλ θαηάζηαζε  

16. Γπλαηφηεηα αθαίξεζεο απφ ηνλ θεληξηθή πξνβνιή ηνπ ράξηε φζσλ νρεκάησλ έρνπλ 

θαζπζηεξήζεη λα αλαλεψζνπλ ην ζηίγκα ηνπο  

17. Γπλαηφηεηα αλαδήηεζεο νδψλ, πφιεσλ  

18. Γπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλεο δηαρείξηζεο θαη άκεζεο κεηαβνιήο παξακέηξσλ ησλ 

ζπζθεπψλ SKYLOG πνπ βξίζθνληαη ζηα νρήκαηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο 

(φπσο ζπρλφηεηα απνζηνιήο κελπκάησλ)  

19. Γπλαηφηεηα ζχλδεζεο κέζσ αλαινγηθψλ θαη ςεθηαθψλ εηζφδσλ κε αηζζεηήξεο θαη άιιεο 

ζπζθεπέο εληφο ηνπ νρήκαηνο θαη αζχξκαηε απνζηνιή απηψλ ζην θέληξν ειέγρνπ  

20. Αμηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο πξνγξακκαηηζκέλνπ ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ, θαηά γξακκή, θαηά εκέξα ή πεξηφδνπο εκεξψλ, κε απνηέιεζκα ηελ 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ έξγνπ. 
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3.4.2 πζηήκαηα εληόο ηνπ νρήκαηνο: «Έμππλν Λεωθνξείν»  

ην ηκήκα απηφ ηνπ έξγνπ πινπνηήζεθαλ νη εμήο ιεηηνπξγίεο: 

1. Ζιεθηξνληθή δηαρείξηζε βάξδηαο νδεγνχ (εγθαηάζηαζε ζε φια ηα ιεσθνξεία 

ειεθηξνληθψλ αλαγλσζηψλ δηα ρξήζεο ειεθηξνληθψλ θαξηψλ ηεο αλάιεςεο – ιήμεο – 

δηαθνπήο, θηι ηεο εξγαζίαο ησλ νδεγψλ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ θίλεζεο  

2. χλδεζε κε αθπξσηηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ θαηαγξαθή, απνζήθεπζε θαη ζηαηηζηηθή 

αμηνπνίεζε, ησλ ζηνηρείσλ ησλ αθπξψζεσλ – επηβαηηθήο θίλεζεο θαη επηπξνζζέησο κε 

δπλαηφηεηεο ζηαηηζηηθήο αμηνπνίεζεο απηψλ γηα νπνηαδήπνηε πεξίνδν  

3. χλδεζε κε εθδνηηθά κεραλήκαηα εηζηηεξίσλ  

4. χλδεζε κε πηλαθίδα δξνκνινγίνπ γηα ηελ ζπλερή θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ρσξίο ηελ παξέκβαζε αλζξψπηλνπ παξάγνληα  

5. χλδεζε επείγνπζαο εηδνπνίεζεο, γηα αληηκεηψπηζε έθηαθησλ ζπκβάλησλ  

6. χλδεζε κε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πίεζεο ειαζηηθψλ  

7. χλδεζε κε θηλεηήξα θαη ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ γηα έιεγρν θαηαλάισζεο ελέξγεηαο 

8. Ζιεθηξνληθή νγθνκέηξεζε πεηξειαίνπ ηφζν γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο αθξίβεηαο 

πξνκήζεηαο – αλάισζεο πεηξειαίνπ, φζν θαη γηα ηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ απφ θάζε 

ιεσθνξείν  

 

 

3.4.3 πζηήκαηα ΟΑΘ γηα Πιεξνθόξεζε ηωλ Δπηβαηώλ  

ε απηφ ην ππνέξγν, έρεη πινπνηεζεί ε παξαθάησ ιεηηνπξγηθφηεηα:  

 

 200 «έμππλεο» ζηάζεηο ζηηο νπνίεο αλαγξάθνληαη νη αξηζκνί θαη νη ρξφλνη άθημεο 

ησλ επφκελσλ ιεσθνξείσλ  

 Σειεκαηηθέο Έμππλεο Πηλαθίδεο Λεσθνξείσλ (Σ.Δ.Π.Λ.) εληφο ησλ ιεσθνξείσλ 

ζηηο νπνίεο αλαγξάθεηαη ζε ειιεληθή θαη ιαηηληθή γξαθή ε επφκελε ζηάζε  

 χζηεκα ερεηηθήο αλαγγειίαο 3.330 ζηάζεσλ (ΖΑ) ζηελ ειιεληθή θαη αγγιηθή 

γιψζζα  

 

Σέινο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α..Θ. (www.oasth.gr) παξέρνληαη νη εμήο πιεξνθνξίεο: 

  

- πξνβνιή ηνπ ράξηε ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο.  

http://www.oasth.gr/
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- πξνβνιή ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πνπ δηέξρνληαη απφ θάζε Γήκν.  

- πξνβνιή ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πνπ δηέξρνληαη απφ θάζε ζηάζε.  

- ψξεο αλαρψξεζεο ησλ ιεσθνξείσλ απφ αθεηεξία ή ηέξκα.  

- πξνβνιή ηνπ ράξηε ηεο πεξηνρήο πνπ ελδηαθέξεη θάζε πνιίηε.  

- ζηάζεηο θάζε δηαδξνκήο πξνο αθεηεξία ή ηέξκα.  

 

3.5 Δληαίν απηόκαην ζύζηεκα ζπιινγήο θνκίζηξνπ ΟΑΑ 

Απηφ ην έξγν αθνξά ζηελ κειέηε, ρξεκαηνδφηεζε, εγθαηάζηαζε, ππνζηήξημε ηεο 

ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε θαη ηερληθή δηαρείξηζε ελφο Δληαίνπ Απηφκαηνπ πζηήκαηνο 

πιινγήο Κνκίζηξνπ. Σν ζχζηεκα απηφ ζα θαιχπηεη θαη ζα εμππεξεηεί ην ζχλνιν ησλ 

κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο (ζεξκηθά ιεσθνξεία, ειεθηξνθίλεηα ιεσθνξεία – ηξφιετ, 

αζηηθνί ζηδεξφδξνκνη – κεηξφ, ηξνρηφδξνκνη – ηξακ, πξναζηηαθφο ζηδεξφδξνκνο – ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Αζελψλ (πνπ απνηειεί ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή αξκνδηφηεηαο 

ηνπ ΟΑΑ). 

Σν ζχζηεκα ζα πινπνηεζεί θαη ζα ιεηηνπξγήζεη κέζσ χκπξαμεο Γεκφζηνπ θαη 

Ηδησηηθνχ Σνκέα (ΓΗΣ) πνπ ζα έρεη ρξνληθή δηάξθεηα δψδεθα (12) έηε απφ ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηεο χκβαζεο χκπξαμεο. 

Σν ζχζηεκα ζα αμηνπνηεζεί απφ θνηλνχ απφ ηνλ ΟΑΑ ΑΔ, ηελ αλψλπκε εηαηξεία 

«Οδηθέο πγθνηλσλίεο ΑΔ» (ΟΤ) – πνπ έρεη πξνθχπςεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ΔΘΔΛ 

θαη ΖΛΠΑΠ – ηελ αλψλπκε εηαηξεία ηαζεξέο πγθνηλσλίεο ΑΔ (ΣΑΤ) – πνπ έρεη 

πξνθχπηεη απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ ΑΜΔΛ, ΣΡΑΜ θαη ΖΑΠ – θαζψο θαη ηνλ 

πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν κε ζηφρν ηε βειηηζηνπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ 

ζπζηήκαηνο θνκίζηξνπ.  

Σν ζχζηεκα πξνβιέπεηαη λα έρεη ηα αθφινπζα ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

Θα ππνζηεξίδεη δχν ηχπνπο κέζνπ θνκίζηξνπ ππφ ηε κνξθή ειεθηξνληθψλ «έμππλσλ 

θαξηψλ». ‟ απηέο ζ‟ απνζεθεχνληαη φζα δεδνκέλα ηνπ θνκίζηξνπ θαη ηεο ρξήζεο ηνπ 

(κεηαθίλεζε) απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξντφλησλ θνκίζηξνπ.  

Ζ επηθχξσζε ησλ «έμππλσλ θαξηψλ» ζα είλαη ππνρξεσηηθή ζε θάζε επηβίβαζε, αθφκα 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ απηέο ππνθαζηζηνχλ θάξηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ή αηέιεηα. Γηα 
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θάπνηνπο απφ ηνπο θνξείο ζα πινπνηεζεί σο θιεηζηφ ζχζηεκα κε πχιεο θαη ε επηθχξσζε 

ζα είλαη ππνρξεσηηθή θαη θαηά ηελ έμνδν.  

Ο εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη ηεξκαηηθέο ζπζθεπέο έθδνζεο, επαλαθφξηηζεο, 

επηθχξσζεο θαη ειέγρνπ ησλ έμππλσλ θαξηψλ. Δθηφο ησλ ηεξκαηηθψλ ζπζθεπψλ, ε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απαηηεί Κέληξα Γηαρείξηζεο, ηα νπνία δηαζέηνπλ 

κεραληζκνχο ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξίαο θαη ειέγρνπ αζθαιείαο ησλ ηεξκαηηθψλ 

ζπζθεπψλ θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ.   

3.5.1 ηνηρεία Γηαιεηηνπξγηθόηεηαο θαη πξνηύπωλ 

Σν ζχζηεκα ζα πινπνηεζεί κε ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ ζε ζεξκηθά 

θαη ειεθηξηθά ιεσθνξεία, ηηο γξακκέο κεηξφ, ην ηξακ θαη ηνλ πξναζηηαθφ ζηδεξφδξνκν. 

Δηδηθφηεξα ζηηο γξακκέο κεηξφ ζα εγθαηαζηαζνχλ πχιεο θαη ζα αμηνπνηεζεί κεξηθά θαη  

ήδε ππάξρσλ εμνπιηζκφο.  

Πξνβιέπνληαη βαζηθέο πξνδηαγξαθέο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ην χζηεκα Σειεκαηηθήο, 

κέζσ ακθίδξνκεο κεηαθνξάο δεδνκέλσλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ ηειεκαηηθψλ 

ππνζπζηεκάησλ πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ. Σν ζχζηεκα επίζεο ζα δηαιεηηνπξγεί κε ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ERP, ινγηζηηθήο, θ.ι.π. ησλ θνξέσλ. Θα εμεηαζηεί επίζεο ε 

δηάζεζε επηιεγκέλσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ιεηηνπξγίαο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνζεθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα ζα κπνξνχλ λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο πνπ ζα αθνξνχλ ζε:  

• ηνηρεία κεηαθηλήζεσλ  

• ηαηηζηηθά ζηνηρεία πειαηψλ, πσιήζεσλ θαη ρξήζεσλ θαξηψλ  

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα παξέρνληαη κε ηξφπν, πνπ ζα δηαθπιάζζεη ηελ αζθάιεηα 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Οη θχξηεο θαηεγνξίεο πξνηχπσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πινπνίεζε αθνξνχλ πξφηππα 

δηαζχλδεζεο θαη επηθνηλσληψλ φπσο απαξηζκνχληαη παξαθάησ:  

 Πξφηππα δηαζχλδεζεο θαη πιεξνθνξηψλ (Interface and information standards): 

o Transit Communication Interface Profile (TCIP)  

o Extensible Markup Language (XML)  
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o Bus Vehicle Area Network (SAE J1708, J1939)  

 Communication technologies standards:  

o Standard Wi-Fi IEEE 02.11b  

o Wi-Fi IEEE 02.11 Mesh Network  

o WiMAX  

 Αλνηθηφ πξφηππν έμππλεο θάξηαο  

 

3.5.2 Αλακελόκελα απνηειέζκαηα 

Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνρεχεη ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαθάησ ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ: 

 

 βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο, δηαθίλεζεο, πψιεζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

θνκίζηξνπ, 

 κείσζε ηεο εηζηηεξηνδηαθπγήο,  

 βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο επρξεζηίαο ηνπ, ηεο 

εκπνξηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο, 

 αλαβάζκηζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη ηεο παξνρήο επέιηθηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο,  

 δεκηνπξγία δπλαηνηήησλ θαη επθαηξηψλ γηα ζπλδπαζηηθά πξντφληα θαη εκπνξηθέο 

ζπκκαρίεο / ζπλεξγαζίεο, θαη  

 δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο λέαο ηερλνινγίαο  

 

3.6 Τπεξεζίεο Σειεκαηηθήο γηα Δμππεξέηεζε θαη Δλεκέξωζε ρξεζηώλ 

Οδηθνύ Γηθηύνπ "ΔΞΤΠΝΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ"  

Ο ζθνπφο ηεο πινπνηεκέλεο δξάζεο πνπ αθνξνχζε ηειεκαηηθέο ππεξεζίεο εμππεξέηεζεο 

θαη ελεκέξσζεο ρξεζηψλ ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο πινπνίεζεο ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ. Οη ελέξγεηεο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθαλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ θαη ηελ παξνρή πξνεγκέλσλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ (e-services) πνπ κεηαμχ άιισλ θαιχπηνπλ:  
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Σε δπλακηθή ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ νδηθνχ δηθηχνπ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

νδηθήο θπθινθνξίαο, θαιχπηνληαο ζπγθεθξηκέλν γεσγξαθηθφ ρψξν εληφο ηνπ 

ιεθαλνπεδίνπ Αηηηθήο.  

 Σελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ 

εμππεξέηεζεο ρξεζηψλ νδηθνχ δηθηχνπ θπθινθνξίαο, ρεηξηζκνχ εθηάθησλ 

ζπκβάλησλ, e-Call.  

 Σελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ θαη ππεξεζηψλ ζρεηηθψλ κε ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 

κε ηελ ρξήζε επθπψλ θαξηψλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ.  

 

Οη ζρεηηθέο ελέξγεηεο απνηεινχλ κέξνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα (e-safety). 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ ηειηθά ρξεκαηνδνηήζεθαλ απφ ηε Γξάζε, ιακβάλνπλ ηα δεδνκέλα 

θπθινθνξίαο γηα ηελ Αζήλα απφ ην πξψελ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. (θαη ήδε Τπνπξγείν 

Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ) θαηφπηλ δηκεξνχο ζπκθσλίαο. Χο απνηέιεζκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο δεκηνπξγήζεθαλ κηα ζεηξά απφ ππεξεζίεο ζε web (πρ www.myroute.gr) 

γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη RDS/TMC. 

  

http://www.myroute.gr/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

4. Δθαξκνγέο Δπθπώλ πζηεκάηωλ Μεηαθνξώλ ζηελ 

Αεξνκεηαθνξέο 

ην θεθάιαην απηφ ζα εμεηαζηνχλ εθαξκνγέο ITS ζηηο αεξνκεηαθνξέο εμεηάδνληαο 

πινπνηήζεηο θαη ζρεδηαζκνχο έξγσλ ζε ηνκείο Γηαρείξηζεο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο, 

Γηαρείξηζεο Αεξνδξνκίσλ θαη ζηηο Αεξνπνξηθέο Δηαηξίεο.  

 

4.1 Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

Ζ αζθαιήο θαη έγθπξε πξαγκαηνπνίεζε θάζε πηήζεο είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ θαη 

ζπγρξνληζκνχ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ κε ηηο αλζξψπηλεο δεμηφηεηεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο (Air Traffic Management - ΑΣM) αθνξά ηηο απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο, δηαδηθαζίεο θαη κέζα πνπ ζπκβάινπλ ζηελ δηαζθάιηζε ηεο θαζνδήγεζεο 

αεξνζθαθψλ ζηνλ αέξα θαη ζην έδαθνο.  

Ζ δηαρείξηζε ηεο ελαέξηα θπθινθνξίαο, πξαγκαηνπνηείηαη απφ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ 

ζχλνιν ζπζηεκάησλ: 

 Γηαρείξηζε Δλαέξηνπ Υψξνπ 

 Γηαρείξηζε Δλαέξηαο  Υσξεηηθφηεηαο θαη Ρνήο Κπθινθνξίαο (ATFCM)  

 Έιεγρνο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (ATC) 

Ο ξφινο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ είλαη πξσηαξρηθά ε αζθάιεηα θαη ε ρξνληθή 

αθξίβεηα ζηελ εθηέιεζε πηήζεσλ. ηε Δπξψπε, ε δηαρείξηζε ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο 

έρεη αλαηεζεί απφ θνηλνχ ζηα θξάηε κέιε, ηνπο αεξνκεηαθνξείο θαη ηα αεξνδξφκηα, ζην 

EUROCONTROL θαη ζε άιια Δπξσπατθά ηδξχκαηα.  

4.1.1 Γηαρείξηζε Δλαέξηνπ Υώξνπ  

Σα αεξνζθάθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο αθνινπζνχλ πξνθαζνξηζκέλεο δηαδξνκέο 

πνπ πξνζνκνηάδνπλ ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο γηα ηα νρήκαηα ζην έδαθνο. Με δεδνκέλν 



ΔΤΦΤΖ ΤΣΖΜΑΣΑ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ     59 

 

ην δηπιαζηαζκφ ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θαη ηηο 

πξνβιέςεηο γηα πεξεηαίξσ αχμεζε, ν ζρεδηαζκφο θαη νη πξαθηηθέο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 

ελαέξηνπ ρψξνπ, κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνξά ηε κνληεινπνίεζε θαη ηνλ ζρεδηαζκφ 

αεξνδηαδξφκσλ, πξέπεη λα επαλεμεηάδεηαη ζπλερψο. 

 

4.1.2 Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Υωξεηηθόηεηαο θαη Ρνήο Κπθινθνξίαο (ATFCM) 

αλ ζπλέρεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ησλ αεξνδηαδξφκσλ, αθνινπζεί ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 

πηήζεσλ ζηε δηαζέζηκε ελαέξηα ρσξεηηθφηεηα. Ζ δηαδηθαζία απηή είλαη θξίζηκε, θαζψο 

ππάξρνπλ πξαθηηθνί πεξηνξηζκνί ζηνλ αξηζκφ ησλ πηήζεσλ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

δηαρεηξίδεηαη ηαπηφρξνλα θάζε ειεγθηήο θαη θέληξν ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 

Κάζε αεξνζθάθνο, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζρέδην πηήζεο ζην αξκφδην γξαθείν 

ειέγρνπ ελαέξηαο θπθινθνξίαο (ATC).  Όιεο νη πηήζεηο πξνο / απφ θαη εληφο ηεο 

Δπξψπεο, αλαιχνληαη, επεμεξγάδνληαη θαη επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ηεο αλαγθαίαο 

ρσξεηηθφηεηαο  ψζηε λα γίλεηαη ε βέιηηζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξνλνζπξίδσλ (slots). 

Ζ δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη επεμεξγαζίαο γίλεηαη ζε δηάθνξα ρξνληθά ζηάδηα, αξρηθά ζε 

επίπεδν ζρεδηαζκνχ, ζε δεχηεξε θάζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα απφ ηελ  

πξνγξακκαηηζκέλε αλαρψξεζε θαη ηέινο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ακέζσο πξηλ ηελ 

αλαρψξεζε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο πηήζεο.  

Ζ επζχλε δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο ρσξεηηθφηεηαο ζηνλ επξσπατθφ ρψξν αλήθεη 

θεληξηθά ζην CFMU (Central Flow Management Unit) θαη ηνπηθά ζηα εζληθά θέληξα 

δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 

Οη ηξείο θάζεηο ηνπ ATFCM αλαιπηηθφηεξα είλαη: 

Φάζε Η – ηξαηεγηθφο ρεδηαζκφο: Αληηζηνίρεζε ηεο καθξνρξφληαο δήηεζεο  ζηε 

ρσξεηηθφηεηα ηνπ ATC 

Φάζε ΗΗ – Πξν-επηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο: Πξνγξακκαηηζκφο ηεο δήηεζεο γηα ην 

επφκελν 24σξν 
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Φάζε ΗΗΗ – Δπηρεηξεζηαθφο ρεδηαζκφο: Γηαρείξηζε πηήζεσλ ζε εμέιημε κε βάζε ηελ 

ππάξρνπζα ρσξεηηθφηεηα θαη ηνλ θφξην ηνπ αξκφδηνπ ATC. Αλάιεςε επαλνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ. 

4.1.3. Έιεγρνο Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο (ATC) 

Τπάξρεη απηνλφεηε αλάγθε ρσξηθνχ θαη ρξνληθνχ δηαρσξηζκνχ ησλ αεξνζθαθψλ ηφζν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηήζεο, φζν θαη ζηα αεξνδξφκηα θαηά ηελ απνγείσζε, πξνζγείσζε, 

ηξνρνδξφκεζε θαη ζηάζκεπζε.  Ζ επζχλε απηή αλήθεη ζηα θέληξα ειέγρνπ ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο θάζε ρψξαο (ACC) πνπ έρνπλ ην ξφιν λα θαζνδεγνχλ ηα αεξνζθάθε απφ 

θαη πξνο ηα αεξνδξφκηα αλαρψξεζεο θαη πξννξηζκνχ. 

 

4.1.4 Μειινληηθή Δμέιημε ζηελ Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο ζηελ Δπξώπε 

Σν ζεκεξηλφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο είλαη θαηαηεηκεκέλν, έρνληαο 

ζαλ ζπλέπεηα ηε κεησκέλε επάξθεηα θαη ην απμεκέλν θφζηνο γηα ηηο πηήζεηο. Ζ 

πξφβιεςε είλαη γηα έλαλ εκεξήζην φγθν 40.000 πηήζεσλ εκεξεζίσο ην 2020 

(Eurocontrol, 2011), ζέηνληαο έλα θξίζηκν δήηεκα επάξθεηαο ηνπ ζεκεξηλνχ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Γηα ην ιφγν απηφ, δεκηνπξγνχληαη Λεηηνπξγηθά 

Σκήκαηα Δλαέξηνπ Υψξνπ (FAB – Functional Airspace Blocks) ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

πινπνίεζε ηνπ «Δληαίνπ Οπξαλνχ» (Single Sky) ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν. 

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη νη ππφινηπεο ππεχζπλεο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αλάγθε αιιαγήο ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο, δεκηνχξγεζαλ ζε ζπλεξγαζία 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ην πξφγξακκα SESAR γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 

ηνπ κειινληηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο. 
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4.1.5 Δληαίνο Δπξωπαϊθόο Οπξαλόο 

Δμαηηίαο ηεο δξακαηηθήο αχμεζεο ζηνλ  φγθν ησλ αεξνπνξηθψλ ηαμηδηψλ ηειεπηαίεο δχν 

δεθαεηίεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή δεκηνχξγεζε έλα λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηελ 

αεξνλαπηηιία απνθαινχκελν «Single Sky»  (Δληαίνο Δπξσπατθφο Οπξαλφο - SES). 

Ο θαζεκεξηλφο φγθνο πνπ ρεηξίδεηαη ην επξσπατθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο είλαη 26.000 πηήζεηο, κε πξφβιεςε γηα δηπιαζηαζκφ ηνπο ην 2020. ε 

ζχγθξηζε κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, ην ζεκεξηλφ 

Δπξσπατθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο θνζηίδεη 2-3 εθαηνκκχξηα € (Δπξψ) επηπιένλ θάζε 

ρξφλν. ε απάληεζε απηήο ηεο αλεπάξθεηαο, ε πξσηνβνπιία SES ζηνρεχεη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζε ιεηηνπξγηθά ηκήκαηα (FAB – Functional Airspace 

Blocks) κε βάζε ηηο θπθινθνξηαθέο ξνέο, ζε αληηθαηάζηαζε ησλ εζληθψλ ελαέξησλ 

ρψξσλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ζήκεξα ε δηαρείξηζε. Πξνθαλψο, έλα ηέηνην έξγν, 

απαηηεί θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. 

ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ, ε πξσηνβνπιία SES ππνζηεξίδεηαη 

απφ ην πξφγξακκα SESAR (Single European Sky ATM Research Programme), κε ζηφρν 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζην 

κέιινλ. 

4.1.6. Λεηηνπξγηθά Σκήκαηα Δλαέξηνπ Υώξνπ (FAB) 

Έλα πξσηαξρηθφ ζηνηρείν ησλ θαλνληζκψλ ηεο πξσηνβνπιίαο SES, είλαη ε κείσζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ππαξρφλησλ ηκεκάησλ ελαεξίνπ ρψξνπ (ζήκεξα 67 κε βάζε ηνλ θάζε 

Δζληθφ Δλαέξην Υψξν), ζε 9 ππεξ-Δζληθά ηκήκαηα έσο ην 2012. 

Με ην ζεκεξηλφ ζχζηεκα, ν Δπξσπατθφο νπξαλφο είλαη  θαηαηεηκεκέλνο θαη 

ζεκεηψλεηαη έιιεηςε ζπληνληζκνχ αλάκεζα ζηνπο παξφρνπο αεξνλαπηηιηαθήο ππεξεζίαο, 

ησλ ζπζηεκάησλ πνπ απηνί ρξεζηκνπνηνχλ θαη ησλ ρξεζηψλ (πνιηηηθέο θαη ζηξαηησηηθέο 

πηήζεηο) ηνπ θάζε ελαέξηνπ ρψξνπ. Κάζε θνξά πνπ έλα αεξνζθάθνο εηζέξρεηαη ζηνλ 

ελαέξην ρψξν θάζε θξάηνπο, αιιάδεη ν πάξνρνο αεξνλαπηηιηαθήο ππεξεζίαο φπσο θαη νη 

θαλφλεο θαη επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο. Ζ θαηάηκεζε απηή επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ 

αζθάιεηα, πεξηνξίδεη ηελ ρσξεηηθφηεηα θαη πξνζζέηεη θφζηνο.   
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 Πεξίπνπ 1000 ψξεο θαζπζηεξήζεσλ εκεξεζίσο ζηελ Δπξψπε νθείινληαη ζηνλ έιεγρν 

ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη απφ απηέο έλα ζεκαληηθφ ηκήκα νθείιεηαη ζηελ θαηάηκεζε 

ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ. Με ηελ ελνπνίεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ FAB, ε δηαρείξηζε ηεο 

ξνήο ηεο θπθινθνξίαο θαη ε παξνρή αεξνλαπηηιηαθψλ ππεξεζηψλ γίλεηαη νινθιεξσκέλα 

θαη θαζνξίδεηαη απφ ηηο πξαγκαηηθέο επηρεηξεζηαθέο αλάγθεο αληί ηα εζληθά ζχλνξα.Χο 

απνηέιεζκα, ζα ππάξμεη ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεξε 

ρξήζε  ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ηεο Δπξψπεο. 

Γηα ηε θάζε ΗΗ ηνπ SES κε νξίδνληα πινπνίεζεο ην 2012, έρνπλ  πξνβιεθζεί νη ηξφπνη 

ζπλεξγαζίαο θαη νκαδνπνίεζεο ησλ ππαξρφλησλ παξφρσλ θαη ε νξγάλσζή ηνπο ζε 

νκάδεο. Ζ κεγαιχηεξε νκάδα είλαη απηή ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο (FABEC – FAB Europe 

Central Block), ελψ έρνπλ δεισζεί ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή νη 9 αθφκε ππεξ-εζληθέο 

νκάδεο πξσηνβνπιίαο, φπσο απηέο ζπλνςίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

FAB (Functional Airspace Block) Πεξηιακβάλεη ηνλ Δζληθό Δλαέξην Υώξν (ή ηκήκα απηνύ)  

NEFAB (North European FAB) Γαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, 

Ληζνπαλία 

NUAC (Nordic Upper Airspace 

Centre)  

Αλψηεξνο Ννξβεγηθφο Δλαέξηνο Υψξνο, Γαλία, νπεδία 

BALTIC FAB Πνισλία, Ληζνπαλία 

FABEC (FAB Europe Central) Γαιιία, Γεξκαλία, Βέιγην, Οιιαλδία, Λνπμεκβνχξγν θαη Διβεηία 

FABCE (FAB Central Europe) Σζερία, ινβαθία, Απζηξία, Οπγγαξία, Κξναηία, ινβελία, Βνζλία-

Δξδεγνβίλε 

DANUBE Βνπιγαξία, Ρνπκαλία 

BLUE MED Ηηαιία, Μάιηα, Διιάδα, Κχπξνο (Αίγππηνο, Σπλεζία, Αιβαλία, 

Ηνξδαλία) 

UK-IRELAND Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη Ηξιαλδία 

SW FAB Ηζπαλία, Πνξηνγαιία 

Πίλαθαο 4.1 – Καηαλνκή Δζληθψλ Δλαέξησλ Υψξσλ ζε FAB  
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4.1.7. SESAR, Δπξωπαϊθό Δξεπλεηηθό Πξόγξακκα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Δληαίνπ 

Δπξωπαϊθνύ Οπξαλνύ ζηε Γηαρείξηζε Δλαέξηαο Κπθινθνξίαο 

Σν πξφγξακκα SESAR (Single European Sky ATM Research Programme) θηινδνμεί λα 

απνηειέζεη ηελ απάληεζε ηεο Δπξψπεο ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο. Ζ πξνζπάζεηα ηεο θνηλήο πξσηνβνπιίαο SESAR JU, ζηνρεχεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ ΑΣΜ (Air Traffic Management) θαη ηνλ ζπληνληζκφ θαη 

ζπγθέληξσζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, νδεγψληαο ζε 

κηα ελαξκνληζκέλε πινπνίεζε.  

Οη βαζηθνί ζηφρνη αλαθνξάο απφδνζεο (KPIs) γηα ην SESAR έσο ην 2020 είλαη: 

 Σξηπιαζηαζκφο ηεο Υσξεηηθφηεηαο 

 Βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο κε παξάγνληα 10 

 Μείσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο αλά πηήζε θαηά 10% 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο ΑΣΜ θαηά 10% 

Σα πξνζδνθψκελα νθέιε αθνξνχλ ζπλνιηθά φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηηο 

αεξνκεηαθνξέο θαη εηδηθφηεξα, αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, επηβάηεο, εζληθνχο ππφινγνπο 

πξνκεζεπηέο ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο, ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο, πιεξψκαηα 

ζαιάκνπ δηαθπβέξλεζεο αεξνζθαθψλ θαη ηέινο ην πεξηβάιινλ. 

Γηα ηελ πξνψζεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ, δεκηνπξγήζεθε ε πξσηνβνπιία SESAR JU κε ηε 

ζπκκεηνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηνπ Eurocontrol σο ηδξπηέο. Δθηφο απφ ηνλ ξφιν 

ηεο SESAR JU ζην ζπληνληζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ Δπξσπατθφ ρψξν, ε 

ζπλεξγαζία κε αληίζηνηρα έξγα αλά ηνλ θφζκν είλαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο.  

Αξρηθά ζπκκεηείραλ, πιελ ησλ ηδξπηηθψλ κειψλ, 15 αθφκα κέιε (εηαηξίεο δηαρείξηζεο 

αεξνδξνκίσλ, ηδησηηθέο θαη θξαηηθέο εξεπλεηηθέο εηαηξίεο θαη βηνκεραλίεο). Σνλ Ηνχιην 

ηνπ 2010, έγηλαλ απνδεθηνί 17 αθφκε ζπλεξγάηεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο παλεπηζηήκηα, 

θξαηηθέο αξρέο, θαηαζθεπαζηέο αεξνζθαθψλ θιπ. 



64  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 

Σα αξρηθά παξαδνηέα ηεο πξσηνβνπιίαο  (Έιεγρνο Δλαέξηαο  Κπθινθνξίαο «Νέαο 

Γεληάο») είλαη πξνγξακκαηηζκέλα γηα ην 2012, ελψ ν νξίδνληαο ζρεδηαζκνχ επεθηείλεηαη 

ζηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ γηα ηα επφκελα 30 ρξφληα. Έρνπλ νξηζηεί νη αθφινπζνη 7 

βξαρπρξφληνη ζηφρνη, πξνθεηκέλνπ ε πξσηνβνπιία λα απνδείμεη ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηα πξνζδνθψκελα νθέιε: 

1. Αξρηθή επηθχξσζε ηξνρηάο 4D (4 δηαζηάζεσλ) ζε επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ 

ππνζηεξηδφκελν απφ δνξπθνξηθέο ηειεπηθνηλσλίεο 

2. 10.000 πηήζεηο κε ρξήζε SESAR, ζπκπεξηιακβάλνληαο 500 ζηξαηησηηθέο 

3. Γνθηκή ηνπ 80% ησλ απνηειεζκάησλ έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

πξσηνβνπιίαο ζε πξαγκαηηθφ επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ 

4.  Αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ 5 πεξηνρψλ κε ηνπο πξψηνπο 

θπβεξλήηεο SWIM λα έρνπλ αλαιάβεη θαζήθνληα 

5. Δπηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα ηνπ πξψηνπ απνκαθξπζκέλνπ πχξγνπ ειέγρνπ 

6. χλδεζε 8 επξσπατθψλ αεξνδξνκίσλ ζε δεχγε γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ σθειεηψλ 

απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

7. Απνδνρή ησλ ρξεζηψλ ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζε ιεηηνπξγία βαζηζκέλε ζε ρξφλν 

(αληί ζθέινο πηήζεο) 

  πλνπηηθά ηα νθέιε γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο κε ηηο αεξνκεηαθνξέο πξνβιέπεηαη λα 

είλαη ηα αθφινπζα: 

 Αεξνπνξηθέο Δηαηξίεο:  

o αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε, θαιχηεξε πνηφηεηα εμππεξέηεζεο επηβαηψλ, 

απνδνηηθφηεξεο πηήζεηο θαη ρακειφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ 

 Φνξείο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Αεξνλαπηηιίαο (ANSPs): 

o Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ παξερφκελε ππεξεζία ζε ρακειφηεξν 

θφζηνο γηα ηνπο ρξήζηεο ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ 

 Αεξνδξφκηα: 

o Γπλαηφηεηα παξνρήο ππεξεζίαο αθφκα θαη κε ρεηξφηεξεο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο, αχμεζε ρσξεηηθφηεηαο θαη βειηίσζε ηεο επηρεηξεζηαθήο 

ιεηηνπξγίαο 

 Δπηβάηεο: 
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o Καιχηεξε ππεξεζία κε ρακειφηεξν θφζηνο θαη απμεκέλε 

πξνβιεςηκφηεηα ρξφλσλ άθημεο θαη αλαρψξεζεο 

 Κνηλφ: 

o χζηεκα δηαρείξηζεο θηιηθφηεξν ζην πεξηβάιινλ (κεησκέλε ζπλεηζθνξά 

ζην θαηλφκελν ππεξζέξκαλζεο), ιηγφηεξνο ζφξπβνο θαη νηθνλνκηθά νθέιε 

ιφγσ ρακειφηεξνπ θφζηνπο ζηηο αεξνκεηαθνξέο 

 Πξνκεζεπηέο θαη Καηαζθεπαζηέο: 

o Σερλνινγηθή πξσηνπνξία, θαηλνηνκία, απμεκέλε αληαγσληζηηθφηεηα γηα 

ηελ επξσπατθή βηνκεραλία ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνλαππεγηθήο θαη 

δηαζηήκαηνο. Ζ ζεκεξηλή έξεπλα, θαζνξίδεη ηα πξφηππα ηνπ αχξην, 

απμάλνληαο ηελ παγθφζκηα δπλεηηθή πειαηεηαθή βάζε. 

 

4.2. πζηήκαηα Παξαθνινύζεζεο Κηλήζεωλ Δδάθνπο ζε Αεξνδξόκηα  

Δθηφο απφ ηα δεηήκαηα θαη ηηο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελαέξηαο 

θπθινθνξίαο, φπσο απηά αλαιχζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ππάξρνπλ δεηήκαηα 

ρσξεηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο ζηα αεξνδξφκηα, ηα νπνία νη εθαξκνγέο ITS θαινχληαη λα 

επηιχζνπλ. Ο απμεκέλνο φγθνο θίλεζεο ζηα αεξνδξφκηα ζαλ ζπλέπεηα ηεο γεληθφηεξεο 

αχμεζεο ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο θαζψο θαη νη θπζηθνί πεξηνξηζκνί ηεο ρσξεηηθφηεηαο 

ελφο αεξνδξνκίνπ, πξνθαινχλ θαζπζηεξήζεηο θαη θηλδχλνπο ζηελ αζθάιεηα ησλ 

πηήζεσλ.  

ε φηη αθνξά ηηο θαζπζηεξήζεηο, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) 

πξνβιέπεη κία κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 5% ζηηο θηλήζεηο (απφ/πξνζγεηψζεηο) 

αεξνδξνκίσλ (Heitmeyer, 2001; Piazza, 2002). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην Eurocontrol  

(European Organization for the Safety of Air Navigation) ην πνζνζηφ ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ εμαηηίαο ησλ αεξνδξνκίσλ ην 2002 ήηαλ πεξηζζφηεξν απφ 33%, ην 2000 

ήηαλ 23% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 1999 ήηαλ κφλν 16%.  

Ζ ζηαηηζηηθή ππεξεζία (STATFOR) ηνπ Eurocontrol ζηελ έθζεζε ηνπ Μαΐνπ ηνπ 2011, 

ζε επίπεδν SU (Service Units), πξνβιέπεη ζε εηήζηα βάζε αχμεζε 3,8% γηα ην 2012 ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2011 (ζπλνιηθφο αξηζκφο 127,4εθ. SU). Έσο ην 2016, ε αχμεζε 
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πξνβιέπεηαη λα είλαη 22% ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 2010 (143,8εθ. θαη 

117,4εθ. αληίζηνηρα γηα ην 2016 θαη ην 2010). Γηα ηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, ε ίδηα έθζεζε 

πξνβιέπεη αχμεζε 21% έσο ην 2016 (ζπγθξηλφκελν κε ην 2010). 

Ζ απμεκέλε θίλεζε, απμάλεη πνιιαπιαζηαζηηθά ηνπο θηλδχλνπο ζην έδαθνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηξνρνδξφκεζεο, πξνζγείσζεο θαη απνγείσζεο αεξνζθαθψλ, δεδνκέλεο ηεο 

πεπεξαζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ αεξνδξνκίσλ θαη ησλ ζπλζεθψλ θνξεζκνχ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ αξθεηά απφ απηά θπξίσο ζε πεξηφδνπο αηρκήο αιιά θαη εθηφο απηψλ.  

ηελ πξνζπάζεηα αχμεζεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο θαη ησλ επηπέδσλ αζθάιεηαο ησλ 

αεξνδξνκίσλ, έρνπλ αλαπηπρζεί ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ησλ θηλήζεσλ 

αεξνζθαθψλ θαη νρεκάησλ εμππεξέηεζεο ζην έδαθνο. Σα ζπζηήκαηα απηά, θαινχληαη 

Airport Surface Detection Equipment ζηηο ΖΠΑ ή Advanced Surface Movement 

Guidance Control Systems A-SMGCS ζηελ Δπξψπε (Bernabei, 2000; Piazza, 2002). H 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή έρεη ήδε θαηαιάβεη ηελ ζεκαζία ησλ A-SMGCS ζε δηάθνξα έξγα 

φπσο ην AIRPORT-G, ATHOS, DAFUSA, MANTEA, VISION, EMMA, INTERVUSE, 

ISMAEL, DEFAMM θαη BETA (Klein et al, 2001). 

Σα ζπζηήκαηα απηά, απαηηνχλ ηελ ρσξίο ακθηβνιία αλαγλψξηζε φισο αλεμαηξέησο ησλ 

αεξνζθαθψλ θαη ησλ νρεκάησλ εμππεξέηεζεο (βπηηνθφξα θαπζίκσλ, αλπςσηηθά, 

ειθπζηήξεο, ιεσθνξεία επηβαηψλ θιπ) πνπ θηλνχληαη ζε ειεγρφκελεο πεξηνρέο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ.  

Δπηηξέπνπλ ζηνπο ειεγθηέο (θαη δπλεηηθά ζε πιεξψκαηα ζαιάκνπ δηαθπβέξλεζεο -ΠΘΓ 

αεξνζθαθψλ) λα έρνπλ απνηχπσζε ζε νζφλε ηεο αθξηβνχο ζέζεο θαη ηεο εηθφλαο ηεο 

θίλεζεο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, επηηξέπνληαο ηνλ δηαρσξηζκφ θαη ηελ θαζνδήγεζή 

ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ρσξίο λα πξνθαιείηαη  ιεηηνπξγηθή 

θαζπζηέξεζε ή κεησκέλα επίπεδα αζθάιεηαο.  

πλνπηηθά, έλα επθπέο ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο θηλήζεσλ επηθαλείαο ζε πεξηνρή 

αεξνδξνκίνπ  πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηελ αθφινπζε ιεηηνπξγηθφηεηα: 

 Παξαθνινύζεζε: Αλαγλψξηζε θαη αθξηβή ζηνηρεία ζέζεο αεξνζθαθψλ, 

νρεκάησλ θαη αληηθεηκέλσλ (εκπνδίσλ) – ζπλεξγαδνκέλσλ θαη κε 

ζπλεξγαδνκέλσλ ζηφρσλ– εληφο ηεο ειεγρφκελεο πεξηνρήο ηνπ αεξνιηκέλα. Ζ 
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πιεξνθνξία πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ψζηε λα 

επηηξέπνληαη ιεηηνπξγίεο ειέγρνπ θαη θαζνδήγεζεο. Σέινο, ε δπλαηφηεηα 

αλίρλεπζεο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκε αλεμαξηήησο δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ ή ηνπνινγίαο ηνπ αεξνιηκέλα. 

 Γξνκνιόγεζε: Γηαρείξηζε δηαδξνκψλ θαη δπλαηφηεηα επηινγήο βέιηηζηεο 

δηαδξνκήο θαηά ηελ ηξνρνδξφκεζε (απφ ηα ζεκεία απφ/πξνζγείσζεο έσο ηα 

ζεκεία ηειηθήο ζηάζκεπζεο 

 Έιεγρνο: Καηαγξαθή θηλήζεσλ, Αλίρλεπζε θαη Απνηξνπή ζπλζεθψλ 

ζχγθξνπζεο 

 Καζνδήγεζε: Οδεγίεο ζε ΠΘΓ αεξνζθαθψλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

δξνκνιφγεζεο  

Οη ζηφρνη ελδηαθέξνληνο ελφο ζπζηήκαηνο παξαθνινχζεζεο είλαη πξσηαξρηθά ηα 

αεξνζθάθε αιιά ζην βαζκφ πνπ νρήκαηα θαη ζηαζεξά θαη πξνζσξηλά εκπφδηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ην αεξνζθάθνο κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ 

αζθάιεηα ηνπ αεξνζθάθνπο θαη ησλ επηβαηλφλησλ απνηεινχλ  θαη απηά ζηφρνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ ρσξίο ακθηβνιία αλαγλψξηζε ηνπ αεξνζθάθνπο είλαη θξίζηκε, θαζψο 

ζηνπο ξφινπο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξνρή νδεγηψλ πξνο ην (ζσζηφ) αεξνζθάθνο. 

Δθηφο απφ ην ξαληάξ, ηα ζπζηήκαηα A-SMGCS ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζεηξά αηζζεηήξσλ 

γηα ηελ θαηαγξαθή δεδνκέλσλ. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηζζεηήξσλ είλαη αλ είλαη 

ζπλεξγαδφκελνη ή φρη. Οη ζπλεξγαδφκελνη αηζζεηήξεο βαζίδνληαη ζηελ χπαξμε 

εμνπιηζκνχ επί ηνπ ζηφρνπ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ αλάθηεζε πιεξνθνξίαο. Οη κε 

ζπλεξγαδφκελνη, δελ απαηηνχλ ζπλεξγαζία ηνπ ζηφρνπ. 

ε φηη αθνξά ηα είδε ησλ αηζζεηήξσλ, νη πην ζπλεζηζκέλνη είλαη:  

 Ραληάξ Δπηθαλείαο (SMR-Surface Movement Radar)  

 Differential GPS (dGPS) κε ρξήζε ςεθηαθνχ θπθιψκαηνο επηθνηλσλίαο 

δεδνκέλσλ 

 Κιεηζηφ Κχθισκα Σειεφξαζεο (CCTV) 

 πζηήκαηα Multilateration (MS)  – ζπζηήκαηα εληνπηζκνχ ζηφρνπ κε βάζε ηνλ 

αθξηβή ππνινγηζκφ ηεο δηαθνξάο ρξφλνπ άθημεο (TODA) ελφο ζήκαηνο κεηαμχ 

ηξηψλ ή πεξηζζφηεξσλ δεθηψλ  
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Οη αηζζεηήξεο CCTV πξνυπνζέηνπλ θαηξηθέο ζπλζήθεο επαξθνχο νξαηφηεηαο (φρη ππθλή 

νκίριε, ζθνδξή ρηνλφπησζε θιπ). 

 

ΑΗΘΖΣΖΡΑ 

 

ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ 

 

ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ 

 

ΟΥΖΜΑΣΑ 

ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΔ 

ΤΝΘΖΚΔ 

SMR OXI OXI ΟΛΑ ΟΛΔ 

dGPS ΝΑΗ ΝΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΔΝΑ ΟΛΔ 

CCTV ΟΥΗ ΟΥΗ ΟΛΑ ΟΥΗ ΟΛΔ* 

MS ΝΑΗ ΝΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΔΝΑ ΟΛΔ 

Πίλαθαο 4.1- Υαξαθηεξηζηηθά Αηζζεηήξσλ 

 

4.2.1 Ραληάξ Δπηθάλεηαο 

Ζ νζφλε ηνπ ξαληάξ επηθάλεηαο είλαη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο θαη ην βαζηθφηεξν 

εξγαιείν παξνρήο πιεξνθνξίαο ζέζεο ηεο θίλεζεο νρεκάησλ εμππεξέηεζεο θαη 

αεξνζθαθψλ ζε φιε ηελ πεξηνρή ηνπ αεξνδξνκίνπ. Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο 

ζπρλφηεηεο θαη ηερληθέο, κε ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα (Roger, 

1993; Vallee, 2001). 

ηα ξαληάξ επηθαλείαο ησλ A-SMGCS ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο νη κπάληεο Ku θαη Υ. 

Τπνζηεξίδεηαη ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο θαη εληνπηζκνχ ζπλεξγαδφκελσλ θαη κε 

ζπλεξγαδφκελσλ ζηφρσλ. πλήζε πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε ξαληάξ 

επηθαλείαο είλαη νη αληαλαθιάζεηο, ηα πνιιαπιά κνλνπάηηα θαη νη ζθηέο εμαηηίαο ησλ 

θηηξίσλ, κεραλεκάησλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ/εκπνδίσλ πνπ θάλνπλ αληαλάθιαζε ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο 

άιινπ ηχπνπ αηζζεηήξαο γηα λα θαιχςεη ηα θελά.  

Ο Brown (2002) παξνπζηάδεη φιε ηε ινγηθή ζρεδηαζκνχ ησλ A-SMGCS θαη κειεηά ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε ηνπ ξαληάξ γηα ηελ επίβιεςε ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ αεξνδξνκίνπ. χκθσλα κε απηήλ ηελ κειέηε, παξφιν πνπ ην ξαληάξ είλαη ν βαζηθφο 

αηζζεηήξαο γηα παξαθνινχζεζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ αεξνδξνκίνπ, γηα ζπλνιηθή αληίιεςε 

πνπ επηηξέπεη ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο θίλεζεο επί ηνπ εδάθνπο απαηηνχληαη δεδνκέλα 

αηζζεηήξσλ πνιιαπιψλ ηχπσλ.  
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Οη Gallati et al. (1999) πξνηείλνπλ έλα δίθηπν κηθξνχ εχξνπο (1.500-3.000 κέηξσλ) 

ξαληάξ (κίλη-ξαληάξ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ κπάληα ησλ 94-95 GHz (W-band). Ζ 

δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πνιιαπιψλ αηζζεηήξσλ παξέρεη 

αθξηβέζηεξε αλαθνξά ηεο ζέζεο ησλ ζηφρσλ θαη αλαιπηηθφηεξε πιεξνθνξία γηα ηνλ 

ζηφρν. Δηδηθφηεξα, ε παξνπζία πεξηζζνηέξσλ ηνπ ελφο αηζζεηήξα, απμάλεη ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ εληνπηζκνχ θαζψο ν εληνπηζκφο ρξεηάδεηαη λα είλαη δηαξθήο θαη ρσξίο 

θελά ζηελ πεξηγξαθή ηεο θίλεζεο ζηφρνπ. Πξαθηηθά, έλαο δεπηεξεχσλ αηζζεηήξαο είλαη 

ζπλήζσο θζελφηεξνο απφ ηνλ θχξην αηζζεηήξα ηνπ νπνίνπ ηα θελά πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ. Μηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ επηηήξεζε ηεο επηθάλεηαο αεξνιηκέλα, 

αθνξά ηελ ρξήζε ςεθηαθψλ θακεξψλ βίληεν, πνπ φρη κφλν κπνξνχλ λα ιχζνπλ απηά ηα 

δεηήκαηα θάιπςεο θελψλ (λεθξψλ) πεξηνρψλ, αιιά απνηεινχλ επίζεο κηα νηθνλνκηθή 

ιχζε. 

 

4.2.1 Υξήζε Βηληενθάκεξαο θαη Δπεμεξγαζίαο Δηθόλαο 

Ζ ρξήζε θακεξψλ ζηελ δηνίθεζε ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο δελ είλαη κηα θαηλνχξηα ηδέα. 

Έρνπλ πξνηαζεί απφ ηνπο Besada et al (2005) θαη ηνπο Molina et al (2002) ζρεηηθέο 

πινπνηήζεηο γηα επίβιεςε θαη ηαπηνπνίεζε αεξνζθαθψλ ζην έδαθνο. Ο πξνηεηλφκελνο 

αιγφξηζκνο επίβιεςεο είλαη βαζηζκέλνο ζε πνιιαπιέο θάκεξεο θαη ρξήζε ηερληθψλ 

επεμεξγαζίαο βίληεν (πξνβνιή έκπξνζζελ θαη φπηζζελ, ηκεκαηνπνίεζε θηλνχκελσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη εληνπηζκφο πνιιαπιψλ ζηφρσλ). πκπιεξσκαηηθά πξνηείλεηαη έλαο 

αιγφξηζκνο ηαπηνπνίεζεο αεξνζθάθνπο, βαζηδφκελνο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ αξηζκνχ ηεο 

νπξάο ηνπ αεξνπιάλνπ. Ο αιγφξηζκνο πξαγκαηνπνηεί εληνπηζκφ θαη επαλα-

πξνγξακκαηηζκφ ησλ εηθφλσλ θαη εληνπίδεη ηνλ αξηζκφ ηεο νπξάο ρξεζηκνπνηψληαο 

κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ αλαγλψξηζεο ραξαθηήξσλ ζην λνχκεξν ηεο νπξάο, εθφζνλ 

ππάξρνπλ φπσο νξίδεηαη απφ δηεζλείο θαη εζληθνχο θαλνληζκνχο.  

Σν ζχζηεκα ηνπνζεηήζεθε πεηξακαηηθά θαη αμηνινγήζεθε ζην αεξνδξφκην ηεο Μαδξίηεο 

Barajas. Καηά ηελ έξεπλα, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ κε ρξήζε βίληεν, 

γηα λα παξάζρεη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπ ζηφρνπ (αεξνζθάθνο ή φρεκα) ζην Α-SMGCS πνπ 

ιεηηνπξγνχζε. Σν ζχζηεκα, είλαη κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ αξρηθά είρε αλαπηπρηεί γηα 

έξγα Integrated Radar, Flight Plan θαη Digital Video Data Fusion γηα SMGCS 
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(INTERVUSE) θαη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο  επεμεξγαζίαο εηθφλαο θαη αλαγλψξηζεο 

ραξαθηήξσλ θαη ζρεδίσλ πνπ αξρηθά είραλ δνθηκαζηεί ζε εθαξκνγέο παξαθνινχζεζεο 

ηεο αζηηθήο θίλεζεο. Έρνληαο ζθνπφ ηελ κείσζε ή αθφκα θαη ηελ εμάιεηςε ησλ λεθξψλ 

ζεκείσλ ηνπ A-SMGCS, ε ρξήζε ηεο λέαο ηερλνινγίαο αλίρλεπζεο ζέζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ δηαρείξηζε ελαέξηαο θπθινθνξίαο. Ο αιγφξηζκνο  

ζχκπηπμεο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ θαηλνηφκνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο σο ζπκπιεξσκαηηθφ ηνπ A-SMGCS, αμηνινγήζεθε ζεηηθά θαζψο 

ζπλεηζθέξεη ζηελ βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο εμππεξέηεζεο θφξηνπ θπθινθνξίαο ζηα 

αεξνδξφκηα θαη ζηελ δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ζην  έδαθνο, ρσξίο ηδηαίηεξα πςειφ 

θφζηνο. 

Αλαπηχρζεθε εηδηθφ ινγηζκηθφ γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ απφ 

ηηο θάκεξεο θαζψο θαη ην κνξθνπνίεζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηελ κεηάδνζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζην ASTERIX (All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information 

Exchange) θαηεγνξίαο 10 (έλα πξφηππν αξρηθά ζρεδηαζκέλν απφ ην Eurocontrol γηα ηελ 

αληαιιαγή δεδνκέλσλ ξαληάξ πνπ κεηέπεηηα επεθηάζεθε ζε θάζε είδνπο δεδνκέλα 

επηηήξεζεο). Δπίζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαπηχρζεθε εηδηθφ ινγηζκηθφ 

γηα λα παξάγεη ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

4.2.3 Δληνπηζκόο θαη αλαγλώξηζε κέζω Βίληεν 

Ζ δνκή εληνπηζκνχ κέζσ βίληεν απνηειείηαη απφ: αηζζεηήξεο, ζχζηεκα επηθνηλσληψλ κε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ κνλάδσλ θαη δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κέζσ 

ηνπηθνχ δηθηχνπ κε ηνλ Video Sensor Data Fusion (VSDF) server. Οη A-SMGCS 

αηζζεηήξεο, είλαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε έγρξσκεο ςεθηαθέο θάκεξεο κε ελζσκαησκέλν 

κεραληθφ επεμεξγαζηή εηθφλαο θαη δπλαηφηεηα πνπ θάλνπλ ςεθηαθά έγρξσκε ζηφρεπζε 

θαη κεγέζπλζε (Autoscope). 

Οη αηζζεηήξεο είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ δεδνκέλα θαη εληνιέο ειέγρνπ απφ / 

πξνο ηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή ηεο εθαξκνγήο (Video Sensor Data Fusion Server),  φπνπ 

ηα δεδνκέλα πνπ παξέρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ αηζζεηήξσλ ζπλδπάδνληαη γηα λα 
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παξάγνπλ έλα πιήξεο κνληέιν ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εδάθνπο ηνπ αεξνιηκέλα ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Όινη νη αηζζεηήξεο έρνπλ IP δηεχζπλζε θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη ρξεζηκνπνηψληαο 

επηθνηλσλία RS-485. Κάζε αηζζεηήξαο κπνξεί λα πξνζδηνξίδεη απηφλνκα θαη λα επηρεηξεί 

νπηηθφ εληνπηζκφ (Visual Detectors), ρξεζηκνπνηψληαο ην εηδηθφ ινγηζκηθφ πνπ 

θηινμελείηαη ζηνλ θεληξηθφ εμππεξεηεηή. Σα Visual Detectors, αθνξνχλ παξάζπξα πνπ 

ηνπνζεηνχληαη κέζα ζηελ πξννπηηθή ηεο εηθφλαο ηεο θάκεξαο, γηα λα εληνπίζνπλ θάζε 

θίλεζε (ζηνηρείνπ) pixel,  ρξεζηκνπνηψληαο αλαγλψξηζε αληίζεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε  

ηερληθέο κάζεζεο. Μέρξη 32 VD κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ αλά θάκεξα.  

Οη θάκεξεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη έγρξσκεο, πςειήο αλάιπζεο, κε ζθνπφ λα 

επηηπγράλνπλ ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ εληνπηζκφ αληίζεζεο γηα ζθνηεηλά αληηθείκελα. Με 

δεδνκέλν φηη ε ιεηηνπξγία ησλ αεξνδξνκίσλ είλαη ζπρλά 24σξε θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ιεηηνπξγνχλ ζε ψξεο πνπ δελ ππάξρεη θπζηθφ θψο, νη αηζζεηήξεο δηαζέηνπλ βειηησκέλε 

αλάιπζε θαη βειηησκέλα ραξαθηεξηζηηθά φξαζεο λπθηφο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο, ην ινγηζκηθφ αλαγλψξηζεο ηνπ ζρεδίνπ καζαίλεη ην 

ζρέδην ηεο αληίζεζεο θάζε πεξηνρήο θαη έηζη έρεη δπλαηφηεηα λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο 

ζε ζπλζήθεο ρακειήο νξαηφηεηαο ιφγσ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ (νκίριε, ρηφλη, βξνρή)  

φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη κε ηα αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Γηα 

απηφλ ηνλ ιφγν, είλαη ζεκαληηθφ φηη ην ππφβαζξν ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ θάζε θάκεξαο λα 

είλαη φζν πην νκνγελνπνηεκέλν θαη ζηαζεξφ γίλεηαη. 

 

4.2.4 Θέκαηα Οπηηθώλ Αληρλεπηώλ 

Δίλαη απαξαίηεηε ε επηθάιπςε ησλ νπηηθψλ πεδίσλ ησλ αηζζεηήξσλ ζηα άθξα ηνπο ψζηε 

λα απνθεχγνληαη θελά αλάκεζα ζηα VD ησλ δηαθνξεηηθψλ θακεξψλ. Παξαηεξήζεθε 

επίζεο πσο ε επαηζζεζία ηνπ θαζελφο VD είλαη αλάινγε ηνπ αξηζκνχ ησλ pixel πνπ 

αιιάδνπλ απφ έιεγρν ζε έιεγρν (ζε θάζε αλάγλσζε). Ζ εκπεηξία έρεη δείμεη φηη ε ρξήζε 

ησλ κηθξψλ αληρλεπηψλ είλαη πξνηηκφηεξε γηα ηνλ εληνπηζκφ νρεκάησλ (απηνθίλεηα πνπ 

αθνινπζνχλ, αζζελνθφξα θηι) απφ φηη ε ρξήζε κεγαιχηεξσλ αληρλεπηψλ, πνπ δελ είλαη 

εχθνιν λα εληνπίζνπλ κηθξνχο ζηφρνπο. Όκσο, ππάξρεη πάληα ε πηζαλφηεηα κηθξφηεξνη 
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αληρλεπηέο λα ελεξγνπνηεζνχλ απφ δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ηδίνπ αεξνζθάθνπο, 

αληηιακβαλφκελα ιαλζαζκέλα πνιιαπινχο ζηφρνπο.  

Απηφ ην πξφβιεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί αληηθαζηζηψληαο ηνπο κεγάινπο αληρλεπηέο 

κε πεξηζζφηεξνπο κηθξνχο, πνπ ζπλδένληαη ζαλ ζχξα OR. Οπνηεδήπνηε έλαο ή 

πεξηζζφηεξνη αληρλεπηέο ελεξγνπνηνχληαη, ε ζχξα OR δείρλεη ηελ χπαξμε ηνπ ζηφρνπ. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο αληηθαηάζηαζεο είλαη φηη ν ηειηθφο αληρλεπηήο (ζχξα OR) 

θαιχπηεη ηελ ίδηα πεξηνρήο σο έλαο κεγάινο αιιά είλαη αξθεηά επαίζζεηνο γηα λα 

εληνπίζεη κηθξνχο ζηφρνπο. Έλαο θαιφο ζπκβηβαζκφο γηα ην κήθνο ησλ Visual Detectors 

είλαη ηα 15 κέηξα, επηηξέπνληαο ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηνπο ζηφρνπο πνπ είλαη καθξηά 

15 κέηξα ή πεξηζζφηεξν θαη παξέρνπλ κηα ζεσξεηηθή αθξίβεηα ηεο ηάμεο ησλ 7,5 κέηξσλ 

(κε ην θέληξν ηνπ αληρλεπηή ζεσξείηαη σο ε ζέζε ηνπ ζηφρνπ). 

 

4.2.5. πκπεξάζκαηα θαη Αμηνιόγεζε ηωλ ΗΣS πζηεκάηωλ ζε Αεξνδξόκηα 

Σα A-SMGCS είλαη πξαθηηθά Intelligent Transportation Systems ζηηο αεξνκεηαθνξέο, κε 

θχξην ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αεξνπνξηθήο θίλεζεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο ειεγθηέο εδάθνπο 

κηα θαζαξή εηθφλα ηεο θίλεζεο ηνπ αεξνιηκέλα αθφκα θαη ππφ θησρέο ζπλζήθεο 

νξαηφηεηαο.  

Ζ ρξήζε ηερλνινγίαο αηζζεηήξσλ κε βηληενθάκεξεο θαη επεμεξγαζία εηθφλαο, είλαη 

ηδαληθή γηα λα θαιχςεη ηα λεθξά ζεκεία ππαξρφλησλ πινπνηήζεσλ A-SMGCS, 

απμάλνληαο ηελ αμηνπηζηία θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο. Οη δνθηκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο έδεημαλ πσο ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα 

κπνξεί λα θαιχςεη ηηο απαηηήζεηο γηα έλα ξαληάξ θίλεζεο ηεο επηθαλείαο (Surface 

Movement Radar- ICAO Document 9476-AN/ 927), πξνζθέξνληαο κηα ελαιιαθηηθή 

ιχζε ζηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ ηεο θίλεζεο επηθαλείαο πνπ είλαη νηθνλνκηθή, 

επηηξέπνληαο ζηα κεγαιχηεξα αεξνδξφκηα λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά ζε 

εγθαηάζηαζε A-SMGCS, ελψ ζηα κηθξφηεξα πνπ δελ ππάξρεη ε ιχζε, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ην θχξην ζχζηεκα ειέγρνπ. 
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Οη αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε θησρή αλίρλεπζε ππφ ζπλζήθεο βαξηάο νκίριεο θαη 

ιαλζαζκέλνπ εληνπηζκνχ εμαηηίαο ησλ εκπνδίσλ ή μαθληθψλ αιιαγψλ ησλ ζπλζεθψλ 

θσηηζκνχ, ελψ απφ ηελ άιιε ηα πιενλεθηήκαηα είλαη ηα εμαηξεηηθά κεησκέλα επίπεδα 

αθηηλνβνιίαο ζε ζρέζε κε ηα ξαληάξ, ην ρακειφηεξν θφζηνο, ε δπλαηφηεηα 

αξρεηνζέηεζεο θαη πξνβνιήο βίληεν θαη πςειφο βαζκφο αλαβάζκηζεο.  

Δπηπξφζζεηα νη παξαηεξήζεηο πνπ παξάγνληαη απφ ην VSDF κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ θάζε ππάξρνπζα ηερλνινγία A-SMGCS κε ζθνπφ λα θαιχςνπλ ηα 

λεθξά ζεκεία θαη λα απμήζνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ εληνπηζκνχ. Ζ αμηνπηζηία θαη ε 

αθξίβεηα ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ VSDF εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα 

ηεο θάκεξαο, ην κέγεζνο ησλ VDs θαη ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο θάκεξαο, πνπ πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη φζν ην δπλαηφλ πην ςειά  θαη θνληά ζηελ πεξηνρή πνπ είλαη λα επηηεξεζεί 

κε ζθνπφ λα κεησζεί ε ζθηά θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ εκπνδίσλ.  

H θαηαζθεπή ηεο αλάξηεζεο ηεο θάκεξαο πξέπεη λα είλαη εληζρπκέλε, ψζηε λα 

απνθεχγνληαη αθνχζηεο θηλήζεηο εμαηηίαο ηζρπξψλ αλέκσλ. Δπηπξφζζεηα ε χπαξμε ηνπ 

νξίδνληα ζην πεδίν ηεο θάκεξαο πξέπεη λα απνθεχγεηαη θαζψο νη αληρλεπηέο είλαη 

επαίζζεηνη ζηηο μαθληθέο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ θσηηζκνχ.  

Σέινο ην πεδίν φξαζεο ηεο θάκεξαο πξέπεη κεξηθψο λα επηθαιχπηεηαη κε γεηηνληθνπο 

αληρλεπηέο κε ζθνπφ λα απνθεχγνληαη ηα θελά κεηαμχ ησλ VDs ησλ δηαθνξεηηθψλ 

θακεξψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αδπλακία εληνπηζκνχ.  

Μεηά ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ έξγνπ INTERVUSE, ην πξνηεηλφκελν ζχζηεκα βίληεν 

εγθαηαζηάζεθε ζην αεξνδξφκην ηεο Πξάγαο γηα πεξαηηέξσ έιεγρν ππφ πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο. Σν ζχζηεκα ελζσκαηψζεθε γηα πξψηε θνξά ζην ππάξρνλ A-SMGCS γηα λα 

θαιχςεη ζπγθεθξηκέλεο πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο. Έλα δίθηπν ηξηψλ θακεξψλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηφλ ηνλ ζθνπφ επηδεηθλχνληαο ηελ κεγάιε δπλακηθή απηήο ηεο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

5. πκπεξάζκαηα 

 

5.1 Αλαζθόπεζε 

ηελ εξγαζία επηρεηξείηαη κηα πξνζέγγηζε ησλ επθπψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ (ITS) ζε 

ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα.  

ε πξψην επίπεδν (Κεθάιαην 1) θαη ζε ζπλέρεηα ηεο εηζαγσγήο, επηρεηξείηαη κηα 

επηζθφπεζε ησλ πξνζεγγίζεσλ εθηφο Διιάδαο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη επηζηεκνληθή 

βηβιηνγξαθία. Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία λα αλαθεξζνχλ φινη νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνπο ζθνπνχο, ην ζρεδηαζκφ, ηελ πινπνίεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ITS.   

ε δεχηεξν επίπεδν, εμεηάδνληαη αληίζηνηρεο πινπνηήζεηο ζηελ Διιάδα κε εηδηθφηεξεο 

αλαθνξέο ζε ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ηα ITS έρνπλ επξχηεξε δηείζδπζε θαη πιεζψξα 

εθαξκνγψλ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 

ε ηξίην επίπεδν (Κεθάιαην 4),  εμεηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα εθαξκνγέο ITS ζηηο 

αεξνκεηαθνξέο, ζε ηνκείο φπσο ν έιεγρνο ηεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο πνπ έρνπλ 

παλεπξσπατθή εθαξκνγή θαη ζε εθαξκνγέο ITS ζε αεξνδξφκηα πνπ έρνπλ άκεζε 

αλαγσγή ζηα αληίζηνηρα νδηθά ζπζηήκαηα, φπσο απηά εμεηάζηεθαλ ζην δεχεηξν 

θεθάιαην. 

ε απηφ ην θεθάιαην, επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ αλάγλσζεο θαη 

πξνηείλνληαη άιινη ηνκείο ησλ ITS γηα ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα ηεθκεξησζεί ε 

ηξέρνπζα θαηάζηαζε θαη νη πξννπηηθέο εμέιημεο. 
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5.2 πκπεξάζκαηα 

ε ζρέζε κε ηελ ζθνπηκφηεηα θαη ην δπλεηηθφ φθεινο απφ εγθαηαζηάζεηο ITS, είλαη 

απηαπφδεηθην φηη, κε πξνυπφζεζε ην ζσζηφ ηερληθφ θαη νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ, ηα 

ζπζηήκαηα ITS ζπλεηζθέξνπλ ζηελ βειηίσζε ηεο κεηαθίλεζεο πνηνηηθά (επίπεδν 

ππεξεζίαο, άλεζε, αζθάιεηα) θαη πνζνηηθά (ρξφλνο, θφζηνο), απμάλνληαο ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.  

Καζψο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπο έρεη δηεπξπλζεί θαη ζπλερίδεη λα δηεπξχλεηαη ζεκαληηθά 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, νη πινπνηήζεηο ITS γίλνληαη επθνιφηεξεο φηαλ είλαη 

πξντφλ ελφο ζπλνιηθνχ θαη καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ αληί λα είλαη απνζπαζκαηηθέο 

αληηκεησπίζεηο αθφκα θαη νμχηαησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ. ε απηφλ ην ηνκέα 

παίδεη ξφιν ε χπαξμε λνκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

αλαγλσξηζκέλνπ ζπληνληζηηθνχ θνξέα. 

Ζ απνδνρή ηνπο απφ ηνπο ρξήζηεο, ελψ γίλεηαη επθνιφηεξε κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε 

πνπ είλαη παγθφζκην θαηλφκελν, εμαξηάηαη επίζεο απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμεο ηεο 

ζπγθξηκέλεο ρψξαο, ηελ θνηλσληθή δηάξζξσζε ή αθφκα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηεο 

θνηλσληθήο ή επαγγεικαηηθήο νκάδαο πνπ αθνξά ε πινπνίεζε.  

Παξά ην γεγνλφο φηη νη επελδχζεηο ζε ITS ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απμάλνληαη, 

ζπγθξηλφκελεο άκεζα κε απηέο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνδνκψλ κνηάδνπλ λα κεηψλνληαη, 

εηδηθά ζηηο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο κε πεπαιαησκέλεο ζπκβαηηθέο ππνδνκέο.  

Ζ ξαγδαία ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηνπο ηνκείο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ε παξεπφκελε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη 

εμνπιηζκνχ, θαζηζηνχλ ηηο πινπνηήζεηο ησλ ITS φρη κφλν θζελφηεξεο θαη επθνιφηεξεο 

αιιά, ιφγσ ηεο εμνηθείσζεο ησλ ρξεζηψλ κε ηελ ηερλνινγία, πνιχ πην εχθνια 

απνδεθηέο. 

Ζ επίδξαζε ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ άκεζε αγνξά αγαζψλ 

(εθηφο απφ ππεξεζίεο) πνπ πξέπεη λα παξαδνζνχλ ζε ζεκείν επηινγήο ηνπ αγνξαζηή, 

επεθηείλεη ηελ επζχλε κεηαθνξάο ησλ πξνκεζεπηψλ απφ καδηθέο ζε θαηαζηήκαηα ή 

απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ζε εμεηδηθεπκέλεο ζην ηειηθφ ζεκείν θαηαλάισζεο. Ζ ρξήζε 
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ησλ ITS θαζίζηαηαη έηζη αλαγθαία γηα ηελ αχμεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο απηήο ηεο απαηηεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

ηνλ ηνκέα ησλ ηδησηηθψλ κεηαθηλήζεσλ, ηα απηφκαηα δηφδηα απνηεινχλ πιένλ 

θαζεκεξηλφηεηα γηα φιν θαη πεξηζζφηεξνπο νδεγνχο, ε πινήγεζε κε ρξήζε GPS είλαη 

απνιχησο ζπλεζηζκέλε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο, ελψ ζηαδηαθά ελζσκαηψλνληαη ζηα 

νρήκαηα θαη εγθαζίζηαληαη ζηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο ζπζηήκαηα ITS πνπ ζηνρέπνπλ 

ζηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε κεηαθίλεζε. 

ε φηη αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ηα ITS έρνπλ πιένλ 

θαζηεξσζεί ηφζν ζηνλ ζρεδηαζκφ (πιεξνθνξίεο γηα δηαζεζηκφηεηα) θαη ηελ αγνξά 

(ειεθηξνληθέο πιεξσκέο) ηεο κεηαθίλεζεο, φζν θαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαηά ηελ 

αλακνλή θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο (αλακελφκελνη ρξφλνη άθημεο θαη 

δηάξθεηα κεηαθίλεζεο). 

ηελ Διιάδα παξαηεξείηαη επξεία πινπνίεζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ δηνδίσλ, 

ζπζηεκάησλ νδηθήο αζθάιεηαο, δηαρείξηζεο θπθινθνξίαο θαη πιεξνθφξεζεο ησλ 

νδεγψλ. Σαπηφρξνλα, έρνληαο θαιχςεη ηελ απφζηαζή ηεο απφ ηηο πιένλ αλαπηπγκέλεο 

ρψξεο ζηε δηείζδπζε ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, έρεη πιένλ 

πιήξε δηαζεζηκφηεηα ππεξεζηψλ ηειεκαηηθήο, ειεθηξνληθήο πιεξνθφξεζεο  θαη 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ.  

Χζηφζν, θάπνηεο εθαξκνγέο ITS ζηα νδηθά δίθηπα (πιεξνθφξεζε ζπκβάλησλ θαη 

δηαρείξηζε θπθινθνξίαο), πεξηνξίδνληαη ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο θαη ηεο 

Θεζζαινλίθεο κε εμαίξεζε ηνπο απηνθηλεηφδξνκνπο. 

ηηο κεηαθηλήζεηο κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζε φηη αθνξά ηελ αεξνπνξηθή κεηαθίλεζε 

ην επίπεδν ησλ πξνζθεξφκελσλ ππνδνκψλ ITS είλαη παλνκνηφηππν κε ηηο πιένλ 

πξνεγκέλεο ρψξεο ζηνλ ηνκέα εθηέιεζεο ηεο πηήζεο, ζρεδηαζκνχ κεηαθίλεζεο, 

πιεξνθνξίαο δηαζεζηκφηεηαο, επηρεηξεζηαθήο θαηάζηαζεο (θαζπζηεξήζεηο / αθπξψζεηο), 

δπλαηφηεηαο αγνξάο εηζηηεξίνπ ειεθηξνληθά θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο επηβαηψλ 

(ειεθηξνληθφο έιεγρνο, επηβίβαζε κε ειεθηξνληθή θάξηα επηβίβαζεο ζε θηλεηφ θιπ). 

ηηο ζηδεξνδξνκηθέο, νδηθέο θαη αθηνπιντθέο ζπγθνηλσλίεο, παξαηεξείηαη κηα ζρεηηθή 

πζηέξεζε ζηηο ππεξεζίεο παξνρήο επηρεηξεζηαθήο πιεξνθνξίαο πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ 
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(θαζπζηεξήζεηο, αθπξψζεηο) πξνο ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή (επηβάηε), ελψ ζηνλ ηνκέα 

ζρεδηαζκνχ, δηαζεζηκφηεηαο θαη ειεθηξνληθήο αγνξάο ηεο κεηαθίλεζεο, ε πζηέξεζε 

είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξε. ηνλ ηνκέα επηρεηξεζηαθήο δηαρείξηζεο ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο απφ ηνπο θνξείο παξνρήο ηεο κεηαθνξηθήο ππεξεζίαο, ε δηείζδπζε ησλ ITS 

είλαη πνιχ κηθξή έσο αλχπαξθηε. 

ηηο αζηηθέο κεηαθηλήζεηο κε κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ππάξρνπλ ή ζρεδηάδνληαη ή είλαη 

ζε θάζε πινπνίεζεο εθαξκνγέο ITS πνπ αθνξνχλ πιεξνθνξίεο δηαζεζηκφηεηαο 

(δξνκνιφγηα, πιεξνθφξεζε ζε ζηάζεηο θαη εληφο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ), θπξίσο ζηελ 

Θεζζαινλίθε αιιά θαη ζην λνκφ Αηηηθήο. Όκσο, εθαξκνγέο γηα ειεθηξνληθή αγνξά θαη 

θαηαλάισζε δηθαηψκαηνο κεηαθίλεζεο (εηζηηεξίνπ) είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλεο έσο 

αλχπαξθηεο. 

ε φηη αθνξά ηηο εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο, νη πινπνηήζεηο ITS είλαη πεξηνξηζκέλεο, 

ζπλήζσο κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε δηαρείξεζε 

εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. 

Σέινο, γηα ηελ Διιάδα νη δνκηθέο αδπλακίεο εληνπίδνληαη ζηε κε χπαξμε θεληξηθήο ή 

εζληθήο βάζεο δεδνκέλσλ ή εζληθή ππεξεζίαο γηα πνιπηξνπηθή πιεξνθφξεζε ή 

δεδνκέλα θπθινθνξίαο. Δπίζεο παξαηεξείηαη ε έιιεηςε θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

αληαιιαγή θαη ρξήζε δεδνκέλσλ θπθινθνξίαο θαη κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο θαη 

κάιηζηα κε ρξήζε ζρεηηθψλ πξνηχπσλ. Τπάξρνπλ θάπνηεο πινπνηήζεηο 

αληαιιαμηκφηεηαο ζηνηρείσλ, κεηαμχ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ πνπ 

επνπηεχνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ απηνθηλεηφδξνκσλ θαη έρνπλ απ‟ επζείαο ζχλδεζε κε ηα 

Κέληξα Διέγρνπ, ιακβάλνληαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα θπθινθνξηθά ζηνηρεία θαζψο θαη 

ηα ζηνηρεία ζπλαιιαγψλ δηνδίσλ γηα θάζε απηνθηλεηφδξνκν. Τζηέξεζε επίζεο 

παξαηεξείηαη ζηνλ ηνκέα πινπνίεζεο ζπζηεκάησλ ππνβνεζνχκελεο νδήγεζεο. 

ην πεδίν ησλ εθαξκνγψλ ITS ζηηο αεξνκεηαθνξέο, ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο ζηελ Δπξψπε βξίζθνληαη ζε θάζε επαλαζρεδηαζκνχ 

θαζψο έρεη αλαγλσξηζηεί φηη αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ρσξεηηθφηεηαο θαη ιεηηνπξγνχλ 

κε απμεκέλν θφζηνο.  
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Ζ δηαρείξηζε ελαέξηαο θπθινθνξίαο είλαη έλα ηππηθφ ITS κεγάιεο θιίκαθαο, 

πεξηιακβάλνληαο ιεηηνπξγίεο πξφβιεςεο φγθνπ θίλεζεο, δηαρείξηζε ξνήο θαη 

αληηκεηψπηζε εθηάθησλ θαηαζηάζεσλ.     

Ο φγθνο ελαέξηαο θπθινθνξίαο απφ/πξνο θαη εληφο ηεο Δπξψπεο είλαη ζήκεξα 26.000 

πηήζεηο εκεξεζίσο κε πξφβιεςε λα θηάζεη ηηο 40.000 έσο ην 2020. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζεκεξηλνχ θαη ηνπ κειινληηθνχ φγθνπ, έρνπλ ήδε 

αλαιεθζεί πξσηνβνπιίεο γηα ελνπνίεζε ησλ εζληθψλ ελαέξησλ ρψξσλ ζε 9 ιεηηνπξγηθά 

ηκήκαηα έσο ην ηέινο ηνπ 2012 ζηελ πνξεία γηα ηελ ελνπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ 

νπξαλνχ. 

Σν πξφγξακκα SESAR (Single European Sky ATM Research Programme) ζηνρεχεη ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ελαέξηαο θπθινθνξίαο θαη ηνλ ζπληνληζκφ 

θαη ζπγθέληξσζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Δ.Δ. κε βαζηθνχο ζηφρνπο κέρξη ην 

2020 ηνλ ηξηπιαζηαζκφ ηεο ρσξεηηθφηεηαο, ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο, ηε κείσζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο αλά πηήζε 10% φπσο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαηά 

10%. ε πην βξαρπρξφλην νξίδνληα, εληφο ηνπ 2012, θηινδνμεί αλάκεζα ζε άιινπο 

ζηφρνπο λα επηθπξψζεη ηε ρξήζε ηξνρηάο 4D, λα εμππεξεηεζνχλ 10.000 πηήζεηο θαη λα 

ελψζεη 8 επξσπατθά αεξνδξφκηα κε ηνλ λέν ηξφπν ιεηηνπξγίαο ψζηε λα επαιεζεπζνχλ νη 

σθέιεηεο απφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Οη σθέιεηεο ηνπ Δληαίνπ Δπξσπατθνχ Οπξαλνχ (SES) θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο SESAM 

αθνξνχλ αεξνπνξηθέο εηαηξίεο, θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ αεξνλαπηηιίαο, αεξνδξφκηα, 

επηβάηεο, θαηαζθεπαζηέο, πξνκεζεπηέο θαη ηέινο ην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ ηεο Δ.Δ. 

Γηαπηζηψλεηαη πιήξεο ηαχηηζε ησλ ζηφρσλ κε ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θάζε ITS φπσο 

απηνί δηαηππψζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ αξρηθά, θαζψο αθνξά βειηίσζε ηεο κεηαθίλεζεο 

πνηνηηθά (επίπεδν ππεξεζίαο, άλεζε, αζθάιεηα) θαη πνζνηηθά (ρξφλνο, θφζηνο), 

απμάλνληαο ηελ θηλεηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. 

ε φηη αθνξά ηελ παξαθνινχζεζε θηλήζεσλ εδάθνπο ζηα αεξνδξφκηα, ηα A-SMGCS 

είλαη πξαθηηθά Intelligent Transportation Systems ζηηο αεξνκεηαθνξέο, κε θχξην ζθνπφ 

λα βειηηψζνπλ ηελ ρσξεηηθφηεηα, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αεξνπνξηθήο θίλεζεο, πξνζθέξνληαο ζηνπο ειεγθηέο εδάθνπο κηα θαζαξή εηθφλα ηεο 

θίλεζεο ηνπ αεξνιηκέλα αθφκα θαη ππφ θησρέο ζπλζήθεο νξαηφηεηαο.  
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5.3 Πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξω κειέηε 

Ζ εξγαζία απηή δελ αλαθέξεηαη ζε επθπή ζπζηήκαηα κεηαθνξψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε. Όιεο νη βαζηθέο αξρέο ησλ ITS κε έκθαζε ζηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηαηα έρνπλ εθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα πνπ είλαη ήδε ελζσκαησκέλα 

ζηα ζχγρξνλα αεξνζθάθε.  Ζ ζχγθξηζε ηνπο κε αληίζηνηρα ζπζηήκαηα ζηηο νδηθέο, ηηο 

ζηδεξνδξνκηθέο κεηαθνξέο θαη ζηε λαπζηπινΐα ζα κπνξνχζε λα αλαγλσξίζεη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θαζψο  ε αεξνλαππεγηθή 

βηνκεραλία έρεη ηελ πξσηνπνξία ζηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ αηρκήο. 

ε φηη αθνξά ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο θαη πιεξνθφξεζεο επηβαηψλ, παξά ηε ζηαδηαθή 

επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ απνιακβάλνπλ επηβάηεο ζηνλ ηνκέα ηνλ κεηαθνξψλ θαη 

ζηα ππφινηπα κέζα κεηαθνξάο (φπσο ηα ειεθηξνληθά εηζηηήξηα, ε δπλαηφηεηα 

αλαδήηεζεο δηαζεζηκφηεηαο, θξάηεζεο  ζέζεο, έθδνζεο θαη πιεξσκήο εηζηηεξίνπ απφ 

απφζηαζε), ππάξρεη ζεκαληηθή πζηέξεζε ησλ επίγεησλ κέζσλ ζηνλ ηνκέα 

πιεξνθφξεζεο ησλ επηβαηψλ ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.  

Σέινο, ζηελ αεξνπνξηθή βηνκεραλία εθαξκφδνληαη πξσηνπνξηαθέο κέζνδνη 

κεγηζηνπνίεζεο ηνπ εζφδνπ θαη δηαρείξηζεο δηαζεζηκφηεηαο, κε ζπλερή αλαπξνζαξκνγή 

ησλ λαχισλ ζηε δήηεζε. Ζ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν αλαπξνζαξκνγή ηεο πξνζθνξάο ζηε 

δήηεζε, είλαη δεηνχκελν ζηα ITS ελψ ππάξρεη εθηεηακέλε επηζηεκνληθή βηβιηνγξαθία 

γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφ επηηπγράλεηαη ζηηο αεξνπνξηθέο εηαηξίεο,  
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