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Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ITS) 

Μία πραγματική αλλαγή στη ζωή μας, αποτέλεσμα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης 
 

Δεν είναι ζήτημα μόνο των αυτόνομων αυτοκινήτων 

Είναι ζήτημα συνεργασίας αυτοκινήτων                                            
(αυτόνομων και συμβατικών),                                                     
οδικών υποδομών και οδηγών 



Οδικές υποδομές και αυτοκίνητα 

Οδηγοί συνεργάζονται αρμονικά, επικοινωνούν παίρνοντας πληροφορία ο 
ένας από τον άλλον, βελτιώνοντας την κίνηση στους δρόμους 

CONNECTED 

Αυτοκινητοβιομηχανίες 

Εταιρίες Διαχείρισης 
Αυτοκινητοδρόμων 

Εταιρίες 
πληροφορικής 

Ερευνητικά 
Ινστιτούτα 

Εταιρίες 
τηλεπικοινωνιών 

Συνεργάζονται: 



Όραμα 
Ένα μέλλον όχι τόσο μακρινό, όπου οι οδικές υποδομές θα υποστηρίζουν, 
ενδεχομένως θα ελέγχουν και θα εξασφαλίζουν την ομαλή και αποτελεσματική 
συνύπαρξη όλων των τύπων αυτοκινήτων (αυτόματων και συμβατικών) 
 

Στόχοι: 

 Αυξημένη αποδοχή χρηστών περίπου 70% 

Όλα αυτά με αύξηση της διείσδυσης στην κίνηση 
των αυτόνομων οχημάτων κατά 30% 

70% 

40% 

50% 

 Αυξημένη ασφάλεια περίπου 50% 

 Βελτιστοποίηση κυκλοφοριακής κίνησης περίπου 40% 
 



C-ITS 

Cooperative 
Intelligent 
Transport 
Systems 
(C-ITS) 
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Six levels of driving automation 



 Βέλτιστη ταχύτητα διέλευσης από πράσινο φανάρι → GLOSA (Green Light Optimal 
Speed Advisor) → οι οδηγοί στο Birmingham έπαιρναν στο smartphone οδηγίες για τη 
βέλτιστη ταχύτητα 

 Βελτιώθηκαν οι χρόνοι ταξιδιού κατά 7% 
 Ταυτόχρονα, βελτιώθηκε η ροή της κυκλοφορίας και μειώθηκε η κατανάλωση καυσίμων 
 Έγκαιρη προειδοποίηση στην οθόνη του αυτοκινήτου και στο κινητό για επικίνδυνα 

σημεία στο δρόμο 
 Έγκαιρη προειδοποίηση για έργα στους δρόμους 
 Προειδοποιήσεις για καιρικά φαινόμενα 
 Έξυπνες οδηγίες για βέλτιστες διαδρομές και parking 
 Προειδοποιήσεις για ατυχήματα 
 Προειδοποιήσεις για κυκλοφοριακή συμφόρηση 

 

 

Οφέλη - Καινοτομίες  
(I2V - Infrastructure to Vehicle) 



Νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας: το Internet of Mobility θα δώσει δυνατότητα για 
ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών που τώρα παρέχονται ξεχωριστά και από 
διαφορετικούς «παίκτες» (αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρίες πληροφορικής, εταιρίες 
διαχείρισης οδικών δικτύων, τηλεπικοινωνιακές εταιρίες, ασφαλιστικές εταιρίες), 
δημιουργείται η δυνατότητα παροχής πολλαπλών υπηρεσιών από μία εταιρία ή και η 
συνέργεια πολλών εταιρικών στην παροχή πακέτων υπηρεσιών 

 Pay-As you go toll → Αυτόματη πληρωμή διοδίων 

 Pay as you go insurance → Έξυπνα, ασφαλιστικά κόμιστρα ανάλογα με την οδηγική 
συμπεριφορά 

Όλα στην οθόνη του αυτοκινήτου και σε smartphones/tablets applications 

Οφέλη - Καινοτομίες  
(I2V - Infrastructure to Vehicle) 



Κατηγοριοποίηση των οδικών υποδομών 
ανάλογα με τις έξυπνες λειτουργίες οδήγησης 

Σήμερα η συντριπτική πλειονότητα των Highways ανήκουν στην κατηγορία Ε 
και οι πιο σύγχρονοι στην κατηγορία D 



Προκλήσεις 
 Οι υπηρεσίες, ειδικά στην αρχή, πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να 

αποφευχθεί  μία «κακή» πρώτη εικόνα που θα δυσκόλευε την ευρεία αποδοχή από τους 
χρήστες 

 Η συνύπαρξη συμβατικών και αυτόματων αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών, ειδικά το 
πρώτο διάστημα 
  Η αποστολή από τις υποδομές (TMC) προσωποποιημένων οδηγιών ανάλογα με το στυλ 
οδήγησης 

 Η λήψη σύνθετων αποφάσεων, όπως η δημιουργία platoon of vehicles 

 Έλλειψη δεδομένων σε πραγματικές συνθήκες κίνησης 

 Cyber security / GDPR θέματα 

 Σύγκρουση ή «υποτιθέμενη» σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ stakeholders: π.χ. διαχείριση 
δρόμων και αυτοκινητοβιομηχανιών 



Μπορεί να υπάρξει εναρμονισμός της 
νομοθεσίας ανάμεσα στα κράτη ή όχι;  

Ο ορισμός ενός μοντέλου διακυβέρνησης 
(Governance Model) θα είναι σε global ή 

local επίπεδο; 

Στην περίπτωση ατυχήματος ποιος θα είναι 
υπεύθυνος, η αυτοκινητοβιομηχανία, ο διαχειριστής 
(TMC) του δρόμου, ο οδηγός ή ενδεχομένως κάποιος 

third party πάροχος υπηρεσίας;  

Ερωτήματα 

Προκλήσεις 



Mobility as a service  
Internet of Mobility 

TMC 

C-ITS Mobility as a pure service 

Βασικό χαρακτηριστικό είναι η 
καθολική (από κάθε μέσο και σε 
κάθε χώρο) συνδεσιμότητα 
(Ubiquitous Connectivity): V2V, V2I, 
Επικοινωνία Συστημάτων 
Μεταφοράς και Χρηστών. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό 
Έργο C-Roads ήδη εισάγει την έννοια  
του Roaming Οχημάτων.  Στο μέλλον 
ελληνικό αυτοκίνητο που θα κινείται 
π.χ. σε γαλλικό ή γερμανικό 
αυτοκινητόδρομο θα απολαμβάνει 
το ίδιο πακέτο καινοτόμων 
υπηρεσιών όπως και στην Ελλάδα. 



Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι προκύπτουν ευκαιρίες για: 

 Συνέργειες διαφορετικών κλάδων (διαχειριστές αυτοκινητοδρόμων, αυτοκινητοβιομηχανίες, 
εταιρίες πληροφορικής, εταιρίες παροχής περιεχομένου, ασφαλιστικές εταιρίες κ.λπ.) 

 Νέες υπηρεσίες βασισμένες σε Data Fusion και Artificial Intelligence (εφαρμογές οδηγικής 
συμπεριφοράς και ανάλυσης, βελτιστοποίηση κυκλοφοριακής κίνησης, προσωποποιημένων 
οδηγιών ανάλογα με την οδηγική συμπεριφορά, προσωποποιημένων διαφημίσεων) 

 Νέα ολοκληρωμένα πακέτα («παίκτες» που θα προσφέρουν πακέτα «όλα σε ένα») 

 Νέες start-up εταιρίες 

ITS & Μελετητικός/Συμβουλευτικός Κλάδος 



Ο μελετητικός/συμβουλευτικός κλάδος είναι αναγκαίος για την υλοποίηση όλων αυτών, 
καθώς επίσης και για: 

 Την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 

 Τη διάθεση ανθρώπινων και τεχνολογικών πόρων 

 Την παρακίνηση συνεργειών 

 Την παρακίνηση συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα 

 Τη σύνδεση με ευρωπαϊκή και παγκόσμια έρευνα 

ITS & Μελετητικός/Συμβουλευτικός Κλάδος 
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