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Εθνική Αρχιτεκτονική για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 
 
 
Εισαγωγή 

 
 
 

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνέχεια της δημοσίευσης τον Μάρ-
τιο του 2015 της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ), προχώ-
ρησε στην εκπόνηση της παρούσας Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ προκειμένου να εξασφαλί-
σει ένα συνεκτικό και αποτελεσματικό πλαίσιο για την συντονισμένη λειτουργία των ΕΣΜ 
στην Ελλάδα, με στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών που σχετίζονται με τους διαφό-
ρους τρόπους μεταφοράς, τη διαχείριση της κυκλοφορίας και την επίτευξη της «εξυπνότε-
ρης»,  αποτελεσματικότερης και ασφαλέστερης χρήσης των δικτύων μεταφορών. 

Τόσο η Εθνική Στρατηγική όσο και η Εθνική Αρχιτεκτονική των ΕΣΜ, εκπονήθηκαν με την 
ενεργή υποστήριξη και καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, η οποία εκδηλώ-
νει σταθερά και έμπρακτα το ενδιαφέρον της για την υιοθέτηση  των νέων τεχνολογιών στις 
μεταφορές και τον συντονισμό της λειτουργίας των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στην 
Ελλάδα, υποστηρίζοντας σχετικά προγράμματα, έργα και επενδύσεις.  

 
 
 

                                Αθήνα, Μάρτιος 2016 
 

 Η Γενική Γραμματέας  
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 

          
      Θεοπίστη Πέρκα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 
Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατανοώντας την αναγκαιότητα για τη 
δημιουργία ενός δυναμικού και σύγχρονου συστήματος μεταφορών, παρακολουθεί, μεταξύ 
άλλων, και τις εξελίξεις στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ), μετά και 
την ενσωμάτωση στο εθνικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2010/40/ΕΕ. 
 
Κατ’ εφαρμογήν αυτής, το ΥΠΥΜΕΔΙ, μεταξύ άλλων και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2012, αποφάσισε την εκπόνηση, για πρώτη φορά, της Εθνικής 
Στρατηγικής για τα ΕΣΜ καθώς και της Εθνικής Αρχιτεκτονικής γι’ αυτά. Τα δύο αυτά κείμενα 
αναμένεται να αποτελέσουν τη βάση αλλά και τις αρχές για την ανάπτυξη των Συστημάτων 
αυτών στην Ελλάδα κατά την επόμενη δεκαετία. 
 
Το Μάρτιο 2015 εκδόθηκε το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ευφυή Συστήματα Με-
ταφορών και αποτελεί ήδη πολύτιμο εργαλείο για την εφαρμογή των ΕΣΜ στους σχετικούς 
κλάδους των μεταφορών.  
 
Το παρόν κείμενο Εθνικής Αρχιτεκτονικής για την ανάπτυξη των Ευφυών Συστημάτων Με-
ταφορών στην Ελλάδα, εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε για το σκοπό αυ-
τό, με την απόφαση 145/12-3-14 του κ. Υφυπουργού ΥΜΕΔΙ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 165/28-3-14). 
 
Προκειμένου να εξασφαλισθεί η ισόρροπη συμμετοχή όλων των τομέων της οικονομίας που 
έχουν ενδιαφέρον για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, στην εν λόγω Ομάδα Εργασίας 
συμμετείχαν ειδικοί που προέρχονται από:  

• τον Ακαδημαϊκό χώρο 
• το Χώρο της Έρευνας 
• τους Επαγγελματικούς/επιστημονικούς φορείς ITS (ΕΣΜ) 
• το Δημόσιο 
• το χώρο των χρηστών των εφαρμογών ITS (ΕΣΜ) 

 
Σχέδιο της Εθνικής Αρχιτεκτονικής τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Νοέμβριο 2015, προ-
κειμένου οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τα σχόλια και τις προτάσεις τους επί του κει-
μένoυ, τεχνικής ή συντακτικής φύσεως. 
 
Τα σχόλια και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, εξετάσθηκαν  από την ανωτέρω Ομάδα Ερ-
γασίας και  στη συνέχεια, κατόπιν της ενσωμάτωσης των κυριοτέρων σχολίων που προέκυ-
ψαν από την ανοικτή, δημόσια διαβούλευση συντάχθηκε το τελικό κείμενο τη Εθνικής Αρχιτε-
κτονικής της Ελλάδας, για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών.   
 
Για τη σύνταξη και καθιέρωση της παρούσας Εθνικής Αρχιτεκτονικής συνέβαλαν αποφασι-
στικά τα μέλη της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας, ήτοι οι κ.κ.: 
 
• Γεώργιος Στεφανίδης Καθηγητής  
• Ευάγγελος Μητσάκης, Ερευνητής  
• Άγγελος Αμδίτης, Δ/ντής ΕΠΙΣΕΥ, Πρόεδρος της ITS Hellas 
• Αθανάσιος Σαραμούρτσης, Στέλεχος της «Εγνατία Οδός» Α.Ε. 
• Γεώργιος Κιούσης, Στέλεχος της «Αττικές Διαδρομές» Α.Ε.  
• Ιωάννης Μάτσας, Στέλεχος της Γενικής Δ/νσης Μεταφορών, ΥΠΥΜΕΔΙ 
• Ροδάνθη Σφακιανάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Μετα-

φορών, ΥΠΥΜΕΔΙ, ως Συντονίστρια 
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Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1. Αναγκαιότητα για τη 
δημιουργία Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής 

 
Τα πολύπλοκα συστήματα, όπως είναι τα 
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ-ITS), 
χρειάζονται ένα οργανωτικό, λειτουργικό 
και τεχνολογικό πλαίσιο που θα χρησιμο-
ποιείται ως βάση για τις επιλογές που α-
φορούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξή 
τους, καθώς και τις εκάστοτε επενδυτικές 
αποφάσεις. Αυτό το πλαίσιο είναι η «Εθνι-
κή Αρχιτεκτονική», η οποία καλείται να κα-
λύψει τεχνολογικές πτυχές (π.χ. διεπαφές, 
λειτουργίες, ορισμούς / μορφότυπους / 
πρωτόκολλα δεδομένων, επικοινωνίες / 
διάδοση δεδομένων και πληροφοριών, 
ασφάλεια δεδομένων, καθορισμό προτύ-
πων) αλλά και οργανωτικά (π.χ. πολιτικές, 
διαδικασίες, τρόπους χρηματοδότησης, 
εναρμόνιση με πρότυπα), νομικά (π.χ. 
προστασία δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα, επιμερισμό ευθυνών, κυριότητα 
δεδομένων, ασφαλίσεις) και επιχειρηματι-
κά θέματα. 
 
Η αναγκαιότητα για ύπαρξη Εθνικής Αρχι-
τεκτονικής πηγάζει από το σκοπό της, δη-
λαδή την συντονισμένη ανάπτυξη των 
ΕΣΜ στη χώρα μας. Επιμέρους ζητήματα 
που καταδεικνύουν την αναγκαιότητά της 
είναι τα ακόλουθα: 

• λογικός σχεδιασμός με βάση την υφι-
στάμενη κατάσταση, μεγιστοποι-ώντας 
την αξιοποίηση των διαθέσιμων υπο-
δομών και λαμβάνοντας υπόψη τις ι-
διαιτερότητες και τις ανάγκες της χώρας 

• διασφάλιση της διαλειτουργικότητας 
μεταξύ των διάφορων συστημάτων 

• εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας και 
της επιθυμητής και σταθερής συμπερι-
φοράς των υπό ανάπτυξη ΕΣΜ  

• διασφάλιση αποδοτικής και σύννομης 
χρήσης σπάνιων πόρων (π.χ. φάσμα/ 
εύρος ραδιοσυχνοτήτων) και αποφυγή 
εμπλοκής με άλλες εφαρμογές και συ-
στήματα 

• δημιουργία συστημάτων που είναι εύ-
κολο να τα διαχειριστούν οι χρήστες, 
καθώς επίσης και συστημάτων που εί-
ναι εύκολο να διατηρηθούν / συντηρη-
θούν και να επεκταθούν ώστε να ικα-
νοποιούν τις ανάγκες των χρηστών  

• υποστήριξη στην ανάπτυξη και διάδοση 
των ευφυών συστημάτων μεταφορών 

• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
χώρας στον τομέα των μεταφορών και 
υποστήριξη ενός σταθερού και προβλέ-
ψιμου μεσοπρόθεσμου επενδυτικού 
πλαισίου 

• δημιουργία ενιαίας τεχνικής ορολογίας 
(κοινής γλώσσας), που θα βοηθήσει 
στη συνεννόηση μεταξύ των διαφορε-
τικών εμπλεκόμενων φορέων ενώ θα 
επιτρέπει και την ευκολότερη εκπαί-
δευση αυτών 

• διευκόλυνση στη λήψη αποφάσεων μέ-
σω του σαφούς διαχωρισμού των επι-
πέδων οργανωτικής/ διοικητικής και τε-
χνικής φύσεως  

• διευκόλυνση καθορισμού ενός διαφα-
νούς και ελέγξιμου πλαισίου ποιοτικών 
χαρακτηριστικών των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών ΕΣΜ καθώς 
και καθορισμού αποδεκτών διαδικα-
σιών ελέγχου συμμόρφωσης 

• οικονομίες κλίμακας και δυνατότητες 
σχεδιασμού και ανάπτυξης επεκτά-
σιμων συστημάτων σε αρθρωτά στάδια 
καθώς και επαναχρησιμοποίηση μέ-
ρους αυτών 

• δυνατότητα υλοποίησης απαιτούμενων 
ή ενδεχόμενων τεχνολογικών ή άλλων 
αλλαγών, με το λιγότερο δυνατό κόστος 
και κίνδυνο 
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Η δυνατότητα ενοποίησης και ενσωμά-
τωσης των διαφορετικών ευφυών συστη-
μάτων αυξάνει τη δυναμική τους. Επιπλέ-
ον, με την υιοθέτηση της Εθνικής Αρχιτε-
κτονικής, η διαλειτουργικότητα των σχετι-
κών εφαρμογών εξασφαλίζεται σε τοπικό, 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που 
αποτελεί χαρακτηριστικό βαρύνουσας ση-
μασίας. Η διαλειτουργικότητα αυτή δεν 
αφορά μόνο σε τεχνικές πτυχές αλλά και 
σε λειτουργικές και οργανωτικές, επιτρέ-
ποντας την αρμονική και συμπληρωματική 
λειτουργία κάθε ευφυούς συστήματος με-
ταφορών. 
 
 

1.2. Το όραμα για την Εθνική 
Αρχιτεκτονική ΕΣΜ  

Το όραμα για την Εθνική Αρχιτεκτονική 
ΕΣΜ διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της 
συλλογικής εμπειρίας από τις ήδη 
ανεπτυγμένες εφαρμογές ΕΣΜ, της 
συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα 
και της εμπειρίας χωρών που έχουν ήδη 
προχωρήσει, είτε στην ανάπτυξη 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ είτε σε μεγάλης 
κλίμακας σχετικές εφαρμογές, εντοπί-
ζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες και 
επινοώντας τις αντίστοιχες λύσεις. 
Απεικονίζει συνοπτικά τον οδικό χάρτη και 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 
επιτυχούς εφαρμογής της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, σε έναν ορίζοντα 10 
ετών από την υιοθέτησή της και αποτελεί 
σημείο αναφοράς για τη χρήση των 
παρεχόμενων εργαλείων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το όραμα: 

Η Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ θα 
επιτρέψει στους εμπλεκόμενους να 
βελτιστοποιήσουν τα οφέλη από την 
εφαρμογή των ΕΣΜ μέσω της θέσπισης 
ενός κοινού πλαισίου αντίληψης, 
κοινών στόχων και συνεκτικής 
εφαρμογής των ΕΣΜ. Σε συνδυασμό με 
την Εθνική Στρατηγική ΕΣΜ, 
δημιουργείται ένα συνεκτικό πλαίσιο 
για μία ολοκληρωμένη εθνική 
διαλειτουργική υποδομή ΕΣΜ, 
συμβάλλοντας στην βελτίωση των 
μεταφορών και στην ενίσχυση της 
συνεργασίας, της οικονομίας και της 
καινοτομίας. 

 

Το όραμα συντείνει: 

• στη συντεταγμένη ανάπτυξη εφαρμο-
γών ΕΣΜ, συμβατών με την Εθνική 
Αρχιτεκτονική και σύμφωνα με τις 
ανάγκες των χρηστών 

• στην ανάπτυξη διαλειτουργικών εφαρ-
μογών ΕΣΜ 

• στην αυξημένη χρήση προτύπων 

• στη συμπλήρωση της Εθνικής Στρατη-
γικής ΕΣΜ για την δεκαετία 2015-2025 

• στη βελτιστοποίηση των ωφελειών από 
τα ΕΣΜ 

• στην ορθή εφαρμογή των ευρωπαϊκών 
Κανονιστικών Κειμένων 

• στη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου 
αντίληψης περί της διασύνδεσης των 
λειτουργιών 

• στην ενίσχυση της συνεργασίας 

• στην αποφυγή του τεχνολογικού 
αποκλεισμού και στην παροχή 
επιλογών 

• στην ενίσχυση της καινοτομίας 
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Οι φορείς που σχετίζονται με τα ΕΣΜ, 
αναμένεται να καταστούν χρήστες της 
Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, στο πρώτο 
επίπεδό εφαρμογής της, ήτοι σε ό,τι 
αφορά στους ρόλους, τις ανάγκες των 
χρηστών και τις λειτουργίες τους. Σε 
δεύτερο επίπεδο, θα εφαρμοσθούν οι ροές 
των πληροφοριών που υποστηρίζουν τις 
ανάγκες των χρηστών και των λειτουργιών 
ΕΣΜ. Σε πλήρη ανάπτυξη, τα δύο αυτά 
επίπεδα θα υποστηρίξουν την επίτευξη του 
οράματος της Εθνικής Αρχιτεκτονικής. 

 

Η χρήση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής, 
αναμένεται να έχει οφέλη που θα 
αφορούν: 

• Στη βελτιωμένη συνεκτικότητα των 
τρόπων μεταφοράς, στον τομέα των 
ΕΣΜ, περιλαμβανομένης: 

o Της προώθησης των ανοικτών 
συστημάτων πληροφόρησης, μεταξύ 
των ενδιαφερομένων μερών και των 
λύσεών τους 

o Της προτεραιοποίησης  των 
επενδύσεων σε λύσεις 

o Της συνοχής μεταξύ των ορισμών 
πληροφόρησης και επαγγελμάτων, 
στον τομέα των ΕΣΜ 

• Στην αυξημένη αποτελεσματικότητα 
σε πεδία αρμοδιοτήτων, περιλαμβα-
νομένων: 

o Του καθορισμού του εκάστοτε 
προβλήματος (μέσω κοινού 
πλαισίου και ορολογίας, που θα 
υποστηρίζουν την ευθυγράμμιση 
των ενδιαφερομένων μερών και 
τη μεταξύ τους συνεργασία) 

o Του σχεδιασμού και ανάπτυξης 
λύσεων, περιλαμβανομένου του 
περιορισμού  επάλληλων 
προσπαθειών 

o Της ανάπτυξης, με ταυτόχρονη 
ελαχιστοποίηση και 
προτεραιοποίηση των 
προβλέψεων των υποδομών 

o Της αυξημένης υιοθέτησης από 
κοινού λύσεων 

o Της μείωσης του συνολικού 
κόστους ιδιοκτησίας 

• Στην υποστήριξη μιας ανταγωνι-
στικής, καινοτόμου και ανοικτής 
αγοράς, που θα περιλαμβάνει: 

o Μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας, 
μέσω περισσότερο 
τυποποιημένων λύσεων και 
δυναμικής ευθυγράμμισης με 
άλλες αγορές 

o Αυξημένη ικανότητα διευκόλυνσης 
και αφομοίωσης των καινοτόμων 
προσφορών των αγορών 

• Στην αυξημένη αποτελεσματικότητα 
των υπηρεσιών των συστημάτων 
ΕΣΜ, περιλαμβανομένων: 

o Της καλύτερης μόχλευσης των 
λύσεων ΕΣΜ, μέσω της 
διαλειτουργικότητας και της 
επαναχρησιμοποίησης σε 
μελλοντικές λύσεις 

o Των βελτιωμένων υπηρεσιών 
ΕΣΜ 
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1.3. Η Ευρωπαϊκή 
Αρχιτεκτονική ΕΣΜ        
«Ε-Frame» 

 
Η Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική FRAME για 
τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΕΣΜ) 
αποτελεί προϊόν πολλών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων (KAREN, FRAME-NET, 
FRAME-S, Ε-FRAME) που χρηματοδοτή-
θηκαν και ολοκληρώθηκαν στην περίοδο 
από το 1998 έως το 20111. Ο κύριος στό-
χος όλων αυτών των προγραμμάτων ήταν 
η προώθηση της ανάπτυξης των ΕΣΜ 
στην Ευρώπη (κυρίως στα οδικά δίκτυα) 
παρέχοντας ένα συνεκτικό και ενιαίο πλαί-
σιο σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμο-
γών, διευκολύνοντας μία πιο ολοκληρωμέ-
νη προσέγγιση όταν εμπλέ-κονταν πολλα-
πλά διαφορετικά τεχνολογικά συστήματα 
και διασφαλίζοντας τη διαλειτουργικότητα 
σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διασυνοριακό 
επίπεδο. 
 
Η αρχιτεκτονική FRAME έχει υιοθετηθεί ως 
βάση για τον σχεδιασμό εθνικών αρχιτε-
κτονικών ΕΣM από πολλά Ευρωπαϊκά 
Κράτη, όπως η Γαλλία (ACTIF), η Ιταλία 
(ARTIST), η Αυστρία (TTS A), η Τσεχία 
(TEAM), η Ουγγαρία (HITS), η Ρουμανία 
(NARITS), αλλά και από οργανισμούς 
σχεδιασμού και διαχείρισης υποδομών 
μεταφορών, όπως ο οργανισμός Transport 
for London, καθώς και από ευρωπαϊκά ε-
ρευνητικά προγράμματα όπως το VIKING, 
το COOPERS-IP, το SAFESPOT-IP. 
 
Ως εκ τούτου η αρχιτεκτονική FRAME είναι 
αρκετά εκτενής. Αρχικά παράχθηκε σε έ-
ντυπη μορφή, αλλά έγινε προσβάσιμη μέ-
σω διαδικτύου με το πρόγραμμα Ε-
FRAME (2008-2011) και διαθέτει προς 

                                                 
1 European ITS Framework Architecture (FRAME), 

http://www.frame-online.net. 

 

τους χρήστες δύο σχετικά εργαλεία λογι-
σμικού: 

• το «FRAME Browsing Tool » που πα-
ρέχει ένα διαδραστικό περιβάλλον πλο-
ήγησης από ένα μέρος της αρχιτεκτονι-
κής σε άλλο και δίνει τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσει κάποιος τις σχέσεις 
μεταξύ των λειτουργικών στοιχείων, 
παρέχοντας διαγράμματα «ροών/ α-
νταλλαγών δεδομένων» για όλες τις ιε-
ραρχήσεις εντός των «Λειτουργικών 
Περιοχών» και να ενημερωθεί για τις 
περιγραφές όλων των επιμέρους στοι-
χείων όπως, π.χ. λειτουργίες 
(functions), χώροι αποθήκευσης δεδο-
μένων (data stores), «τελεστές» (termi-
nators), «εμπλεκόμενοι» (actors), κωδι-
κοποιημένες ανάγκες χρηστών. 

• το «FRAME Selection Tool » που πα-
ρέχει ένα διαδραστικό περιβάλλον πλο-
ήγησης για την υποστήριξη κάθε χρή-
στη που θέλει να επιλέξει ένα υποσύ-
νολο της αρχιτεκτονικής (λειτουργική 
υλοποίηση/όψη) και να δημιουργήσει 
μία ή περισσότερες φυσικές υλοποιή-
σεις/ όψεις αυτής, και το οποίο αποτε-
λείται από δύο τμήματα (λογισμικό διε-
παφής-πλοήγησης και βάση δεδομέ-
νων). 

 
Τα παραπάνω εργαλεία λογισμικού είναι 
διαθέσιμα στην διεύθυνση: 
http://www.frame-online.net/. 
 

1.3.1. Περιεχόμενα της 
Αρχιτεκτονικής FRAME 

Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική FRAME περι-
λαμβάνει τις ακόλουθες δύο κύριες ενότη-
τες2:  
• Ανάγκες Χρηστών (User needs) 

                                                 
2 The FRAME Architecture – Its Contents”, D15 – 

FRAME Architecture – Part 1, version V1.0 
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• Λειτουργικές Υλοποιήσεις/Όψεις (Func-
tional viewpoint) 

 
Οι «Ανάγκες των Χρηστών» περιγράφουν 
με απλό τρόπο αυτό που μπορούν να πα-
ρέχουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών 
και οι «Λειτουργικές Υλοποιήσεις / Όψεις» 
τον τρόπο που αυτά μπορούν να υλοποι-
ηθούν.  
 

1.3.2. Λειτουργικές Απαιτήσεις κατά 
FRAME 

Η αρχιτεκτονική FRAME καλύπτει πολλές 
θεματικές περιοχές ευφυών συστημάτων 
μεταφορών, οι οποίες παρουσιάζονται α-
ναλυτικά στις παραγράφους 2.2 και 2.3. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες θε-
ματικές περιοχές:  
 
1. Σχεδιασμός Υποδομών και Συντήρηση 
2. Καταγραφή Παραβάσεων και Επιβολή 

Νομικών Κυρώσεων 
3. Οικονομικές Συναλλαγές/ Ηλεκτρονικές 

πληρωμές 
4. Διαχείριση Συμβάντων και Υπηρεσίες 

Έκτακτης Ανάγκης 
5. Καθοδήγηση και Οδηγίες Ταξιδιού 
6. Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφο-

ριακής Ζήτησης 
7. Συνεργατικά Συστήματα 
8. Ευφυή Συστήματα Οχημάτων 
9. Διαχείριση Εμπορευμάτων και Στόλου 

Οχημάτων 
10. Μέσα Δημοσίων Μεταφορών 

Η τρέχουσα έκδοση της αρχιτεκτονικής 
FRAME είναι η έκδοση 4.1. Κάθε θεματική 
περιοχή συνδέεται με αντίστοιχες λειτουρ-
γικές απαιτήσεις που καλούνται «Λειτουρ-
γικές Περιοχές». Κάθε «Λειτουργική Πε-
ριοχή» περιλαμβάνει μία ομάδα από υπη-
ρεσίες/ λειτουργίες (functions) οι οποίες 
συνδέονται μεταξύ τους μέσω «ροών/ α-
νταλλαγών δεδομένων». Οι «ροές/ ανταλ-
λαγές δεδομένων» συνδέουν επίσης τις 
υπηρεσίες/ λειτουργίες με χώρους αποθή-

κευσης δεδομένων (data stores) που χρη-
σιμοποιούνται από δύο ή περισσότερες 
υπηρεσίες/ λειτουργίες. Σε κάθε «Λειτουρ-
γική Περιοχή» υπάρχει ιεράρχηση των υ-
πηρεσιών/ λειτουργιών που εξαρτάται από 
τον αριθμό τους και την πολυπλοκότητα 
της περιοχής. Γενικά, η ιεράρχηση καθορί-
ζεται από τους ακόλουθους δύο παράγο-
ντες: 
 
• την ανάγκη προσδιορισμού της απαι-

τούμενης λειτουργικότητας για διαφορε-
τικούς σκοπούς π.χ. χώρους στάθμευ-
σης οχημάτων, διαχείριση αστικής κυ-
κλοφορίας, δημιουργία σχεδίων δρομο-
λογίων δημόσιων μέσων μεταφοράς. 

• την ανάγκη να καθίσταται δυνατή η συ-
σχέτιση μιας λειτουργίας με διαφορετι-
κές φυσικές υλοποιήσεις. Έτσι, σε ένα 
υποσύνολο της αρχιτεκτονικής, μια λει-
τουργία μπορεί να συσχετίζεται με εξο-
πλισμό επί της οδού και σε άλλο υπο-
σύνολο με ένα κεντρικό σύστημα ή ό-
χημα. Αυτό επιτρέπει να διερευνώνται 
διαφορετικές συνθέσεις συστημάτων με 
μεγαλύτερη πιθανότητα εύρεσης του 
βέλτιστου. Άλλοι παράγοντες που επι-
δρούν στην ιεραρχική δομή είναι και η 
ανάγκη ευκολίας κατανόησης των λει-
τουργιών καθώς και η ελαχιστοποίηση 
της ροής/ ανταλλαγής δεδομένων μετα-
ξύ των «Λειτουργικών Περιοχών». 

 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρχιτε-
κτονικής FRAME είναι ότι έχει σχεδιαστεί 
για να δημιουργεί επιμέρους λειτουργίες 
και έτσι είναι απίθανο να μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί στο σύνολό της. Στην πραγματι-
κότητα η χρήση του συνόλου αυτής θα 
δημιουργήσει πλεονασμούς μια και, σε ο-
ρισμένα τμήματά της, περιέχει λειτουργίες 
για την υλοποίηση μιας υπηρεσίας με 
πολλούς διαφορετικούς τρόπους.  
 
Έτσι μπορεί μία χώρα σε εθνικό επίπεδο ή 
μία Υπηρεσία/ Φορέας σε περιφερειακό 
επίπεδο, να χρησιμοποιήσει την αρχιτε-
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κτονική FRAME και, με βάση τις καταγε-
γραμμένες ανάγκες χρηστών, να δημιουρ-
γήσει για χρήση ένα υποσύνολο αυτής 
που να εξυπηρετεί καλύτερα τις συγκεκρι-
μένες ανάγκες. 
 
Όταν δημιουργείται ένα υποσύνολο της 
αρχιτεκτονικής FRAME, o φορέας επιλέγει 
τις καταλληλότερες λειτουργίες για την υ-
λοποίηση των αιτούμενων υπηρεσιών. Για 
αυτόν το λόγο η αρχιτεκτονική FRAME 
θεωρείται ένα πλαίσιο από το οποίο συ-
γκεκριμένα μοντέλα ολοκληρωμένων ΕΣΜ 
μπορούν να παραχθούν με συστηματικό 
και κοινό τρόπο. 
 

1.3.3. Επικοινωνία μεταξύ 
Λειτουργικών Περιοχών 

Ορισμένες υπηρεσίες/ λειτουργίες των 
«Λειτουργικών Περιοχών» απαιτείται να 

επικοινωνούν μεταξύ τους, π.χ. να ανταλ-
λάσσουν κυκλοφοριακά δεδομένα. Αυτά 
μπορεί να συλλέγονται από μία υπηρεσία/ 
λειτουργία της λειτουργικής περιοχής 
«Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφορια-
κής Ζήτησης» να μεταδίδονται σε μια υπη-
ρεσία/ λειτουργία της περιοχής «Καθοδή-
γηση και Υπηρεσίες Ταξιδιού», που μπο-
ρεί να σχεδιάζει διαδρομές μετακινήσεων 
και ταξιδιού. Παρομοίως ορισμένα δεδομέ-
να που συλλέγονται μέσω των οχημάτων 
διανέμονται σε υπηρεσία/ λειτουργία άλ-
λων «Λειτουργικών Περιοχών». Μια ανα-
παράσταση αυτών των επικοινωνιακών 
συνδέσεων, στο υψηλότερο επίπεδο, πα-
ρουσιάζεται σχηματικά από το ακόλουθο 
διάγραμμα της αρχιτεκτονικής FRAME: 
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Σχήμα  1. Γραφική απεικόνιση επικοινωνιακών συνδέσεων της αρχιτεκτονικής Ε-FRAME 
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1.3.4. Επικοινωνία με το «Εξωτερι-
κό Περιβάλλον» 

Κάθε υπηρεσία / λειτουργία μιας «Λειτουρ-
γικής Περιοχής», για να επιτύχει τον στόχο 
της, πρέπει να μπορεί να επικοινωνεί με 
τον «εξωτερικό περιβάλλον» για τη συλλο-

γή δεδομένων και την προώθησή τους με 
ή χωρίς επεξεργασία πάλι στον «εξωτερι-
κό περβάλλον». Αυτή η επικοινωνία εκτε-
λείται από συγκεκριμένα τμήματα κάθε 
«Λειτουργικής Περιοχής» και παρουσιάζε-
ται σχηματικά από το ακόλουθο διάγραμμα 
της αρχιτεκτονικής FRAME. 
 

 

 
 
Σχήμα  2. Γραφική απεικόνιση επικοινωνίας λειτουργικών περιοχών με το εξωτερικό 

περιβάλλον,  της αρχιτεκτονικής Ε-FRAME 
 
Η οντότητα «Σύστημα» στο κέντρο του 
διαγράμματος αναπαριστά την υπηρεσία/ 
λειτουργία που βρίσκεται εντός των «Λει-
τουργικών Περιοχών» (λειτουργικότητα 
συστήματος) και των λειτουργικών ιεραρ-
χήσεών τους. Κάθε άλλη οντότητα περιμε-
τρικά του «συστήματος» αναπαριστά μία 
όψη του «εξωτερικού περιβάλλοντος» που 
καλείται είτε «Τελεστής» (Terminator) είτε 
«Εμπλεκόμενος» (Actor). Ένας «Τελε-
στής» μπορεί να αποτελείται από πλήθος 

«Εμπλεκομένων», καθένας από τους ο-
ποίους να αναπαριστά μία συγκεκριμένη 
οντότητα π.χ. ο «Τελεστής-Οδηγός» έχει 
έναν «Εμπλεκόμενο» που αναπαριστά τον 
οδηγό κάθε τύπου οχήματος, όπως επιβα-
τικό, δημόσιας μεταφοράς, έκτακτης ανά-
γκης, εμπορικό. Κάθε «Τελεστής» και «Ε-
μπλεκόμενος» έχει τη δική του περιγραφή, 
που εξηγεί τι περιμένει από αυτούς η λει-
τουργικότητα Συστήματος. 
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1.3.5. Λοιπές Απαιτήσεις 

Επειδή η αρχιτεκτονική FRAME προορίζε-
ται κυρίως για χρήση εντός της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης είναι σύμφωνη με την αρχή 
της επικουρικότητας, για αυτό δεν επιτάσ-
σει καμία φυσική ή οργανωτική δομή στα 
Κράτη Μέλη και δεν επιβάλλει συγκεκριμέ-
νες και δεσμευτικές φυσικές, οργανωτικές 
και δικτυακές (τηλεπικοινωνιακές) υλοποι-
ήσεις. Αντί αυτού, το εργαλείο λογισμικού 
«FRAME Selection Tool» επιτρέπει στους 
χρήστες να δημιουργήσουν τις δικές τους 
«Φυσικές Υλοποιήσεις/ Όψεις», που να 
βασίζονται σε ένα υποσύνολο της αρχιτε-
κτονικής που θα έχει δημιουργηθεί από τις 
ανάγκες των χρηστών και τις σχετικές 
«Λειτουργικές Υλοποιήσεις/ Όψεις». Αυτές 
οι «Φυσικές Υλοποιήσεις/ Όψεις» μπο-
ρούν να λάβουν υπόψη τους και οργανω-
τικές παραμέτρους και δυνατότητες των 
ΕΣΜ και των εμπλεκόμενων φορέων. 
 

1.4. H Διεθνής Εμπειρία 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ  

 
Στην παράγραφο 1.1 αναλύθηκε η ανα-
γκαιότητα καθορισμού εθνικής αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ για την χώρα μας,  την  οποία  
άλλα  κράτη  όπως  οι  ΗΠΑ,  ο  Καναδάς,  
η  Ιαπωνία  διείδαν  έγκαιρα.  Τα  κράτη  
αυτά ανέπτυξαν εθνική αρχιτεκτονική ΕΣΜ 
με στόχο να επιλύσουν μεθοδικά τα προ-
βλήματα που αναφύονται στα  συστήματα  
διαχείρισης  οδικών  μεταφορών,  μέσω  
ενός  ενιαίου  οργανωτικού,  λειτουργικού  
και τεχνολογικού πλαισίου σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Η Ευρώπη ανέ-
πτυξε την αρχιτεκτονική Ε-FRAME 
(http://www.frame-online.net/), όπως περι-
γράφεται στην παράγραφο 1.3.  
 
Μία ιστορική επισκόπηση της διεθνούς 
κατάστασης για τα ΕΣΜ δίνεται στο εγχει-
ρίδιο της PIARC «ITS Handbook», που 
εκδόθηκε αρχικά το 2000 
(http://www.piarc.org/en/order-library/5535 

-en-ITS Manual - 2nd edition.htm) και πε-
ριέχει, μεταξύ άλλων, το καθεστώς εφαρ-
μογής των ΕΣΜ σε 33 χώρες καθώς και 39 
αναλυτικά παραδείγματα εφαρμογών ΕΣΜ 
σε πολλές χώρες.  
 
Στο εν λόγω εγχειρίδιο αναφέρονται εμφα-
τικά τα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση 
ενός πλαισίου αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ: 
«Στο παρελθόν τα συστήματα ελέγχου της 
κυκλοφορίας εγκαθίσταντο συχνά με στόχο 
να παρέχουν μια ή δυο υπηρεσίες, λει-
τουργώντας ανεξάρτητα ως ξεχωριστά υ-
ποσυστήματα. Τα ΕΣΜ, σε αντίθεση, πα-
ρέχουν ταυτόχρονα υπηρεσίες διαχείρισης 
πολύπλοκων συστημά-των, ελέγχου και 
διαχείρισης  δεδομένων.  Παρ’  όλους  
τους  κινδύνους  που  υπάρχουν  εξαιτίας  
της  λειτουργίας υποσυστη-μάτων  που  
λειτουργούν  ανεξάρτητα  και  πολλές  φο-
ρές  αντιφατικά  μεταξύ  τους,  υπάρχουν 
σημαντικές ευκαιρίες για συγχώνευση ό-
λων των υποσυστημάτων, ώστε να λει-
τουργούν συνεργατικά. Η αρχιτεκτονική  
συστημάτων  παρέχει  το  λογικό  πλαίσιο,  
που  βασίζεται  στις  απαιτήσεις  χρηστών  
για  το σχεδιασμό, τον προσδιορισμό και 
την ολοκλήρωση των ΕΣΜ. Μια εθνική ή 
περιφερειακή αρχιτεκτονική συστημάτων  
αποτελεί  μια  επίσημη  διατύπωση  της  
εθνικής  ή  περιφερειακής  προσέγγισης  
για  τα  ΕΣΜ καθώς και το πρώτο βήμα 
προς τη δημιουργία λεπτομερειακών σχε-
δίων. Επιπλέον, η καθιέρωση και η χρήση  
μιας  αρχιτεκτονικής  ΕΣΜ  προσθέτει  ποι-
κιλοτρόπως  σημαντική  αξία  στην  ευρύ-
τερη  διαδικασία ανάπτυξης των ΕΣΜ». 
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Οι ΗΠΑ (http://itsarch.iteris.com/itsarch/, 
http://www.its.dot.gov/arch/) βρίσκονται 
ήδη σήμερα στην 7η έκδοση του πλαισίου 
«US National ITS Architecture», για το 
οποίο η πρώτη συνθετική περιγραφή έγινε 
στο εγχειρίδιο της CRC, “Civil Engineering 
Handbook” που εκδόθηκε αρχικά το 1995 
(Intelligent Transportation Systems, Civil 
Engineering Handbook, CRC Press, Boca 
Raton, Florida, 62, 2343-2386), και περιέ-
χει ιστορική επισκόπηση των αναγκών και 
διαδικασιών που οδήγησαν στην ίδρυση 
της αρχιτεκτονικής IVHS/ITS στις ΗΠΑ.   
 

Το κείμενο της «US National ITS Architec-
ture» καθορίζει:  

• Τις υπηρεσίες / λειτουργίες  (π.χ. συλ-
λογή δεδομένων για τις κυκλοφο-ριακές 
συνθήκες ή αίτηση για βέλτιστη διαδρο-
μή) που απαιτούνται για τα ΕΣΜ  

• Τις φυσικές οντότητες ή υποσυστήματα 
πάνω στις οποίες αναπτύσσονται οι  
παραπάνω υπηρεσίες/ λειτουργίες  
(π.χ. η υποδομή ή το όχημα)  

• Τις ροές πληροφοριών και δεδομένων 
που συνδέουν μαζί αυτές τις υπηρεσίες/ 
λειτουργίες και τα φυσικά υποσυστή-
ματα, έτσι ώστε να σχηματίζουν ένα ε-
νιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα.  

 
Η “US National ITS Architecture” αποτέλε-
σε το πλαίσιο αναφοράς για την ανάπτυξη 
των ΕΣΜ σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ. 
Το 2001 το Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ 
(US-DOT) επιδιώκοντας να ενισχύσει την 
περιφερειακή ολοκλήρωση των ΕΣΜ, εξέ-
δωσε κανονισμό με τον οποίο απαιτούσε, 
όλα τα έργα ΕΣΜ που χρηματοδοτούνταν 
από το “Highway Trust Fund” να συμμορ-
φώνονται με την αρχιτεκτονική ΕΣΜ και τα 
σχετικά πρότυπα. Ως συμμόρφωση ορί-
στηκε η χρήση της στην ανάπτυξη “Περι-
φερειακών Αρχιτεκτονικών ΕΣΜ” και η υ-
ποχρεωτική τήρησή της σε έργα ΕΣΜ. Η 
“US National ITS Architecture” στάθηκε η 
αφορμή για την ανάπτυξη αρχιτεκτονικών 
ΕΣΜ στην Ευρώπη, την Ιαπωνία και μεγά-
λο αριθμό άλλων χωρών. H γενική προ-

σέγγισή τους διατήρησε πολλά κοινά στοι-
χεία με αυτήν των ΗΠΑ.  
 
Ο Καναδάς (http://www.tc.gc.ca/eng/ inno-
vation/its-menu.htm) προχώρησε το 1999 
στη  θέσπιση της “Canadian ITS Architec-
ture”. Αυτή συμπεριέλαβε όλα τα στοιχεία 
της “US National ITS Architecture” αλλά 
επέκτεινε και μετέβαλε ορισμένα, με στόχο 
να παρέχει νέες υπηρεσίες και να καλύπτει 
νέους τομείς ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας 
υπόψη τις διαφορές μεταξύ των δύο χω-
ρών.  
 
Σχεδόν ταυτόχρονα (1999) η Ιαπωνία 
(http://www.mlit.go.jp/road/ITS/index.html)  
ολοκλήρωσε το πλαίσιο “Japanese 
National ITS Architecture”. Η γενική προ-
σέγγιση ήταν παρόμοια με αυτήν που ακο-
λουθήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, 
με μία σημαντική διαφορά: αντί για την μέ-
θοδο της δομημένης ανάλυσης (structured  
analysis method) της αρχιτεκτονικής των 
ΗΠΑ, η ιαπωνική αρχιτεκτονική υιοθέτησε 
την αντικειμενοστραφή  μέθοδο (object-
oriented  method), η οποία διευκόλυνε τις 
πιθανές μελλοντικές αλλαγές και επεκτά-
σεις της αρχιτεκτονικής. Η Ιαπωνία (Road 
Bureau, MLIT) έχει υπογράψει  πρωτόκολ-
λα κατανόησης (MoU) με τις ΗΠΑ (RITA, 
2010) και την Ευρώπη (European 
Commission, DG - CONNECT, 2011) για 
συντονισμένη ανάπτυξη εφαρμογών, έ-
ρευνα και διάχυση της γνώσης σχετικά με 
τα ΕΣΜ.  
 
Επίσης, η Αυστραλία (http://www.its-
australia.com.au/) υλοποιεί ένα πρό-
γραμμα για τον  καθορισμό των απαιτού-
μενων μηχανισμών ανάπτυξης εθνικής 
αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, υποστηριζόμενης 
από οδικό χάρτη κρίσιμων κατευθύνσεων 
έργων και βάσεων δεδομένων με εθνικά 
μητρώα δεξιοτήτων/ πείρας σχετικά με 
ΕΣΜ (databases of national skills and 
capabilities), όπως αναφέρεται στην έκθε-
ση “ITS Australia - National ITS Industry 
Strategy 2012-2017”. 
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1.5. Μεθοδολογία Εκπόνησης 
της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής  

Η μεθοδολογική προσέγγιση εκπόνησης 
της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ είναι 
προσανατολισμένη στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου, ανοικτού και δυναμικού πλαι-
σίου ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
συντεταγμένη ανάπτυξη των εφαρμογών 
που ορίζει η Εθνική Στρατηγική ΕΣΜ 
2015-2025, εναρμονισμένη με την ευρω-
παϊκή πλατφόρμα Ε-Frame και προσαρ-
μοσμένη στα ελληνικά δεδομένα και ιδιαι-
τερότητες. Προκειμένου να επιτευχθούν τα 
ανωτέρω, ακολουθήθηκαν τα παρακάτω 
βήματα: 

α) Σύσταση ολιγομελούς ομάδας εργασίας 
ειδικών (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ., Αριθ. 
165/28.3.2014), υπό το συντονισμό του 
Υπουργείου, για την εκπόνηση του 
Σχεδίου Εθνικής Αρχιτεκτονικής για τα 
ΕΣΜ, προερχόμενων από τον δημόσιο 
και ιδιωτικό τομέα, με δραστηριοποίηση 
στο χώρο των μεταφορών και της τε-
χνολογίας της πληροφορίας και ειδικό-
τερα: 

• τον ακαδημαϊκό χώρο,  
• τον χώρο της έρευνας, 
• τους επαγγελματικούς/ επιστημονι-

κούς φορείς ΕΣΜ, 
• τον Δημόσιο Τομέα, 
• το χώρο των χρηστών των εφαρ-

μογών ΕΣΜ 
 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο 
σχετικό ΦΕΚ σύστασης των ομάδων ερ-
γασίας Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ «… το έργο της 
εκπόνησης των ως άνω σχεδίων πρέπει 
να αποτελέσει αντικείμενο συλλογικής ερ-
γασίας ώστε να επιτυγχάνεται η πληρότη-
τα, η αντικειμενικότητα και η σφαιρικότητα 
των θέσεων, … τα ανωτέρω τεχνικά πεδία 
πρέπει να εκπονηθούν από διακριτές ολι-
γομελείς Ομάδες Εργασίας που να είναι 

στελεχωμένες από ειδικούς του κλάδου 
των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, 
εξασφαλίζοντας την αντιπρο-σωπευτική 
έκφραση των θέσεων όλων των ενδιαφε-
ρομένων μερών (stakeholders)». 

β)  Αναγνώριση προτύπου Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ, επιλογή, υιοθέτηση και προσαρ-
μογή του στις ανάγκες της Ελλάδας. 

γ)  Αναγνώριση των αναγκών χρηστών, με 
την δρομολόγηση ερωτηματολογίων, τα 
οποία αναρτήθηκαν προς συμπλή-
ρωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 
αλλά και απεστάλησαν σε περισσό-
τερους από 50 παραλήπτες που κατά 
καιρούς έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον 
τους για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφο-
ρών και τις εφαρμογές τους στην Ελλά-
δα  

δ) Στατιστική επεξεργασία των αποτελε-
σμάτων από τη συμπλήρωση των Ερω-
τηματολογίων 

ε) Διενέργεια ηλεκτρονικής ημερίδας, προ-
κειμένου να επικυρωθούν τα αποτελέ-
σματα των ανωτέρω αναφερομένων 
ερωτηματολογίων και να συμπληρω-
θούν με γενικά και ειδικά θέματα που 
άπτονται των αναγκών των χρηστών 
των ΕΣΜ στην Ελλάδα. 

στ) Εφαρμογή αρχών μηχανικής συστημά-
των, για την επίτευξη βέλτιστου αποτε-
λέσματος που να ανταποκρίνεται πλή-
ρως στις ανάγκες των χρηστών. 

ζ) Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, 
μέσω συμβουλευτικής διαδικασίας με 
υπηρεσίες ΕΣΜ, άλλων Υπουργείων 
και χωρών-μελών της ΕΕ.  

η) Κατάστρωση και δημιουργία ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας εθνικής αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ, βασισμένης στην βάση δε-
δομένων Ε-Frame, προσαρμοσμένης 
στις προσδιορισμένες ανάγκες της Ελ-
λάδας και βελτιωμένης με την προσθή-
κη εργαλείων οπτικής απεικόνισης της 
Αρχιτεκτονικής. 
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θ) Ανάρτηση, σε δημόσια διαβούλευση, 
του βασικού κείμενου, πριν την υιοθέ-
τησή τους, δίνοντας την ευκαιρία σε ό-
λους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν 
έγκαιρα γνώση και να διατυπώσουν τα 
σχόλιά τους. 

ι) Επεξεργασία των σχολίων, προτάσεων 
και παρατηρήσεων από τη δημόσια 

διαβούλευση, με στόχο την ανάπτυξη 
μίας κατά το δυνατόν πληρέστερης και 
αντικειμενικότερης Εθνικής Αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του ισχύοντος θεσμικού και τεχνικού 
πλαισίου και των εμπλεκόμενων που 
θα συμμετέχουν στην υλοποίησή της. 
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Κεφάλαιο 2: ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΣΜ:  

Η βάση «EL-FRAME» 

2.1. Η βάση EL-FRAME: 
βασικές δομές και λειτουργίες 
 
Για τη δημιουργία της Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση 
των Θεματικών Περιοχών και των Ανα-
γκών Χρηστών (User Needs), που καλύ-
πτουν τις ανάγκες των φορέων που δρα-
στηριοποιούνται στην Ελλάδα, σε σχέση 
με το σύνολο των πιθανών λειτουργιών και 
δυνατοτήτων που παρέχονται από τα 
ΕΣΜ. Για την εκπόνηση της Εθνικής Αρχι-
τεκτονικής ΕΣΜ γίνεται προσπάθεια για 

την αντιστοίχηση των Αναγκών Χρηστών 
που καταγράφηκαν (μέσω ερωτηματολο-
γίων) με τις αντίστοιχες Ανάγκες Χρηστών 
του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ (Ε-FRAME). Τα κύρια σχετικά πεδία 
που χρησιμοποιούνται από το E-FRAME, 
και τα οποία αποτελούν τον κορμό της α-
ντίστοιχης βάσης της Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Ανάγκες Χρηστών (User Needs)  
• Λειτουργίες (Functions ) 
• Ροές δεδομένων (Data Flows ) 

 
Η μορφή της βάσης για την Εθνική Αρχιτε-
κτονική ΕΣΜ παρουσιάζεται στο παρακά-
τω σχήμα, όπου απεικονίζονται οι σχέσεις 
μεταξύ των διαφόρων πεδίων της βάσης. 

 
Σχήμα 3: Βάση και σχέσεις Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 

 
Για την Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ η σχετι-
κή ηλεκτρονική βάση περιλαμβάνει μόνον 
τις εγγραφές του πεδίου «Ανάγκες Χρη-
στών» (User Needs) οι οποίες προέκυψαν 
από τις διαδικασίες ανάλυσης των πραγ-
ματικών αναγκών χρηστών ΕΣΜ στην Ελ-

λάδα, και όχι το σύνολο των Αναγκών 
Χρηστών που περιλαμβάνονται στην αντί-
στοιχη βάση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ (Ε-FRAME). Τεχνικά, 
η δημιουργία της βάσης αυτής περιλαμβά-
νει ερωτήματα στην συνολική βάση E-
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FRAME, τα οποία επιστρέφουν - βάσει 
των ειδικών Αναγκών Χρηστών που απο-
τυπώθηκαν στην Ελλάδα – τις αντίστοιχες 
Λειτουργίες (Functions) και τις αντίστοιχες 
Ροές Δεδομένων (Data Flows). Στην πα-
ρούσα έκδοση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ, η ηλεκτρονική βάση υλοποιείται με 
τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού σε επίπε-
δο αποθήκευσης και ερωτημάτων3, αλλά 
και σε επίπεδο τεχνολογιών οπτικοποίη-
σης των σχέσεων των περιεχομένων της 
βάσης (δημιουργία Διαγραμμάτων Ροών 
Δεδομένων – Data Flow Diagrams)4. Η 
βάση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, 
στην παρούσα έκδοση, δίνει τη δυνατότη-
τα σε οποιονδήποτε χρήστη να πλοηγηθεί 
και να λάβει λεπτομερείς πληροφορίες για 
τις Ανάγκες Χρηστών, τις Λειτουργίες, τις 
Ροές Δεδομένων καθώς και τα Διαγράμμα-
τα Ροών Δεδομένων5. Η βάση της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ βρίσκεται διαθέσιμη 
στη διεύθυνση 
http://www.itsarchitecture.gr6  
 

2.2. Θεματικές Περιοχές ΕΣΜ 
της βάσης, κατά Ε-FRAME 

2.2.1. Θεματικές Περιοχές ΕΣΜ κατά 
Ε-FRAME 

Οι θεματικές περιοχές ευφυών συστη-
μάτων μεταφορών (ΕΣΜ) για την ανάπτυ-
ξη του πλαισίου μιας Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ έχουν εξεταστεί και διερευνηθεί 
σε σχέση με την ελληνική πραγματικότητα 
αλλά και την πραγματικότητα των χωρών 

                                                 
3 Για την αποθήκευση και για την εκτέλεση ερωτη-
μάτων χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων Post-
greSQL, www.postgresql.org  

4 Για την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων στα 
περιεχόμενα των πινάκων της βάσης δεδομένων 
χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων Neo4j, 
www.neo4j.org  

5 Σημειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Πλαισίο Αρχιτε-
κτονικής ΕΣΜ Ε-FRAME, δεν παρέχει δυνατότητα 
οπτικοποίησης των Ροών Δεδομένων καθώς και τη 
δημιουργία Διαγραμμάτων Ροών Δεδομένων. 

6 Ενεργοποιήθηκε και είναι διαθέσιμη για χρήση, 
ταυτόχρονα με την επίσημη έκδοση της παρού-
σας Εθνικής Αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ 

της νότιας Ευρώπης σε πρόσφατα σχετικά 
Ευρωπαϊκά προγράμματα7, και είναι οι α-
κόλουθες: 
 
1. Σχεδιασμός Υποδομών και Συντήρηση 
2. Καταγραφή Παραβάσεων και Επιβολή 
Νομικών Κυρώσεων 

3. Οικονομικές Συναλλαγές/ Ηλεκτρονικές 
πληρωμές 

4. Διαχείριση Συμβάντων και Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης 

5. Καθοδήγηση και Οδηγίες Ταξιδιού 
6. Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφο-
ριακής Ζήτησης 

7. Συνεργατικά Συστήματα 
8. Ευφυή Συστήματα Οχημάτων 
9. Διαχείριση Εμπορευμάτων και Στόλου 
Οχημάτων 

10. Μέσα Δημοσίων Μεταφορών 

 
Στην παρούσα παράγραφο 2.2 παρουσιά-
ζονται οι θεματικές περιοχές 1 έως 10 που 
αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Αρχιτεκτονικής (Ε-FRAME) Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών8, ενώ στην πα-
ράγραφο 2.3 παρουσιάζονται δυο νέες θε-
ματικές περιοχές που αφορούν στην ηλε-
κτροκινητικότητα και την αυτοματοποίηση 
στις μεταφορές (στο εξής θεματικές περιο-
χές 11 και 12) και αποτελούν αντικείμενο 
διαλόγου, έρευνας και πιλοτικών εφαρμο-
γών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τα 
τελευταία χρόνια. 
 
 
 

                                                 
7 South East Europe – Intelligent Transport Sys-

tems Project, Deliverable 4.3.1 “Guidelines and 

proposals for the revision of ITS architecture in 

Greece”, Maria Chatziathanasiou, Evangelos 

Mitsakis, December 2013. 
8 European ITS Framework Architecture (FRAME), 

Browsing Tool, version 4.1, 2011. 
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2.2.1.1. Σχεδιασμός Υποδομών 
και Συντήρηση 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και τις 
μελλοντικές ανάγκες, τις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα και τις 
απαιτούμενες ανταλλαγές αυτών και τις 
ανάγκες αποθήκευσής τους για την παρο-
χή υπηρεσιών και διευκολύνσεων στο μα-
κροπρόθεσμο σχεδιασμό υποδομών, στη 
μοντελοποίηση δικτύων και στη διαχείριση 
της συντήρησης υποδομών.  
 
Περιλαμβάνει, σε επίπεδο σχεδιασμού 
υποδομών, ενδεικτικά: 
• τις προσομοιώσεις διαφόρων στρατη-

γικών διαχείρισης ζήτησης και κυκλο-
φορίας, 

• την αξιολόγηση αυτών, 
• την τήρηση στατιστικών στοιχείων, 
• την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 

Υπηρεσιών Σχεδιασμού (π.χ. Υπουρ-
γεία, Τοπικές Αρχές, Αστυνομία) για 
την επιλογή των βέλτιστων στρατηγι-
κών, 

• την παραγωγή αναφορών σχετικά με 
τις στρατηγικές. 

 
Επίσης, σε επίπεδο συντήρησης περιλαμ-
βάνει την κατάρτιση σχετικών προγραμ-
μάτων εργασιών συντήρησης, την παρα-
κολούθηση και αξιολόγησή τους, την τή-
ρηση στατιστικών στοιχείων, την ανταλλα-
γή πληροφοριών μεταξύ Υπηρε-σιών Συ-
ντήρησης και την παραγωγή αναφορών 
σχετικά με αυτά. 
 

2.2.1.2. Καταγραφή Παραβάσεων 
και Επιβολή Νομικών Κυρώσεων 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ αφορά στην παροχή διευκο-
λύνσεων στις Αρμόδιες Αρχές στην ανί-
χνευση και καταγραφή παραβατών και την 
επιβολή των απαιτούμενων νομικών κυ-
ρώσεων σε αυτούς. Ως παραδείγματα νο-
ούμενων παραβάσεων σε αυτή την περιο-
χή είναι ενδεικτικά:  
 
 

• η υπερβολική ταχύτητα,  
• η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 
• η μη καταβολή/πληρωμή οφειλόμενου 

αντιτίμου,  
• η μη ορθή χρήση λωρίδων κυκλο-

φορίας,  
• η μη ορθή χρήση περιοχών ελεγχό-

μενης πρόσβασης,  
• η υπέρβαση επιτρεπόμενου βάρους,  
 
Στην Ελλάδα θέματα που αφορούν στην 
καταγραφή παραβάσεων με ηλεκτρονικά 
μέσα καλύπτονται από το ΠΔ 287/2001 
«Σχετικά με τη χρήση ειδικών ηλεκτρονι-
κών συσκευών για την καταγραφή και βε-
βαίωση παραβάσεων του Κ.Ο.Κ.». 
 

2.2.1.3. Οικονομικές Συναλλαγές/ 
Ηλεκτρονικές Πληρωμές 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ αφορά στις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα συλλεγόμενα 
δεδομένα και τους χρόνους διατήρησής 
τους λαμβάνοντας υπόψη τα θέματα προ-
στασίας προσωπικών δεδομένων, για την 
εξυπηρέτηση πληρωμών που αφορούν σε 
υπηρεσίες που παρέχονται από άλλες θε-
ματικές περιοχές της αρχιτεκτο-νικής.  
 
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
• τις διεπαφές με τα συστήματα εκκαθά-

ρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, 
• την ανίχνευση παραβάσεων πληρω-

μών, 
• τη διαχείριση των σχετικών δεδομένων 

και ανταλλαγής τους, όπου χρειάζεται, 
με άλλες θεματικές περιοχές όπως της 
«Καταγραφής Παραβάσεων και Επι-
βολής των Νομικών Κυρώσεων». 

 

2.2.1.4. Διαχείριση Συμβάντων 
και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και 
μελλοντικές ανάγκες, τις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα με τις 
απαιτούμενες ανταλλαγές αυτών και τις 
ανάγκες αποθήκευσής τους, για την παρο-
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χή υπηρεσιών επέμβασης από τις Υπηρε-
σίες Έκτακτης Ανάγκης σε συμβάντα.  
 
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
• τη διασύνδεση με τη θεματική περιοχή 

«Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλο-
φοριακής Ζήτησης» για να επιτρέψει 
την αναφορά και ανίχνευση συμβά-
ντων, 

• τη διαχείριση των επιδράσεών τους, 
• την παροχή προτεραιότητας σε οχήμα-

τα έκτακτης ανάγκης είτε τοπικά σε κά-
θε σημείο είτε ως διαδρομή κατά μήκος 
του δικτύου.  

 
Επίσης, ανταλλάσσει δεδομένα και αλλη-
λεπιδρά με την περιοχή αρχιτεκτο-νικής 
«Καθοδήγηση και Οδηγίες Ταξιδιού» ώστε 
να επιτρέπει την παραγωγή διαδρομών 
προτεραιότητας σε οχήματα έκτακτης ανά-
γκης. 
 

2.2.1.5. Καθοδήγηση και Οδηγίες 
Ταξιδιού 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και 
μελλοντικές ανάγκες, τις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα με τις 
απαιτούμενες ανταλλαγές αυτών και τις 
ανάγκες αποθήκευσής τους, για την παρο-
χή κάθε είδους πληροφοριών στους μετα-
κινούμενους χρήστες και ταξιδιώτες σχετι-
κά με τις επικρατούσες κυκλοφο-ριακές 
συνθήκες καθώς και για άλλα μέσα μετα-
φοράς. Η περιοχή καλύπτει τις ανάγκες 
σχεδιασμού διαδρομής και ταξιδιού σε ε-
πίπεδο προγραμματισμού του αλλά και 
καθ’ οδόν για όλους τους τύπους οχημά-
των (επιβατικά, εμπορικά) με δυνα-τότητες 
δυναμικών αλλαγών με παρέμ-βαση του 
χρήστη καθώς και με δυνατό-τητες συν-
δυασμών με άλλες υπηρεσίες, όπως δια-
μονής και μεταφοράς με άλλα μέσα. 
 
Επίσης καλύπτει τις ανάγκες σχεδιασμού 
ειδικών διαδρομών για οχήματα Υπηρε-
σιών Έκτακτης Ανάγκης και οχήματα με-
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.  
 

2.2.1.6. Διαχείριση Κυκλοφορίας 
και Κυκλοφοριακής Ζήτησης 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και μελ-
λοντικές ανάγκες, τις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα με τις 
απαιτούμενες ανταλλαγές αυτών και τις 
ανάγκες αποθήκευσής τους, για τη διαχεί-
ριση της κυκλοφορίας σε αστικά και υπε-
ραστικά οδικά περιβάλλοντα και σε ειδικές 
υποδομές (π.χ. γέφυρες, σήραγγες, χώ-
ρους ανάπαυσης και στάθμευσης) καθώς 
και τη διαχείριση εργασιών συντήρησης.  
 
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
• τη διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω 

κατάλληλων συστημάτων ελέγχου κυ-
κλοφορίας και φωτεινής σηματοδό-
τησης 

• την ανίχνευση και διαχείριση της επί-
δρασης γεγονότων, συμβάντων και α-
τυχημάτων,  

• την παραγωγή και εφαρμογή κατάλ-
ληλων στρατηγικών διαχείρισης κυκλο-
φοριακής ζήτησης,  

• την παρακολούθηση της πληρότητας 
χώρων στάθμευσης οχημάτων, 

• γενικότερα την υποστήριξη του σχε-
διασμού οδικών μεταφορών.  

 
Επίσης, ανταλλάσσει δεδομένα και αλλη-
λεπιδρά με άλλες θεματικές περιοχές της 
αρχιτεκτονικής, όπως οι περιοχές «Διαχεί-
ριση Συμβάντων και Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης» και «Μέσα Δημόσιων Μεταφο-
ρών», έτσι ώστε να παραχωρείται προτε-
ραιότητα στα οχήματά τους και γενικά να 
βοηθάει στην εφαρμογή στρατηγικών δια-
χείρισης συμβάντων και ζήτησης. 
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2.2.1.7. Συνεργατικά Συστήματα 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και μελ-
λοντικές ανάγκες, τις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα απαιτούμενα 
δεδομένα με τις ανταλλαγές αυτών και α-
νάγκες αποθήκευσής τους, για την παροχή 
υπηρεσιών για ορισμένα συνεργατικά συ-
στήματα που δεν καλύπτο-νται από άλλες 
θεματικές περιοχές της αρχιτεκτονικής.  
 
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
• τη διαχείριση της παροχής προτεραιό-

τητας σε λοιπά οχήματα (π.χ. πλην 
οχημάτων έκτακτης ανάγκης, πλην ο-
χημάτων μαζικής μεταφοράς),  

• τη βελτιστοποίηση ταχύτητας οχημά-
των για την εκμετάλλευση του «πράσι-
νου κύματος» και την αποφυγή άσκο-
πων επιταχύνσεων/ επιβραδύν-σεων 
(π.χ. εφαρμογές GLOSA - Green Light 
Optimal Speed Advisory), 

• τη διαχείριση της χρήσης λεωφορειο-
λωρίδων από μη δημόσια οχήματα με-
ταφοράς ανεξαρτήτως της μεταφορι-
κής τους ικανότητας,  

• τη διαχείριση της πρόσβασης οχημά-
των σε «ευαίσθητες» περιοχές του δι-
κτύου,  

• τη διαχείριση ειδικών διαδρομών οχη-
μάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-
ρευμάτων, 

• τη διαχείριση ζωνών φορτοεκφόρ-
τωσης εμπορευμάτων σε αστικά οδικά 
δίκτυα. 

 

2.2.1.8. Ευφυή Συστήματα 
Οχημάτων 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και 
μελλοντικές ανάγκες, τις απαιτούμενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα με τις 
απαιτούμενες ανταλλαγές αυτών και τις 
ανάγκες αποθήκευσής τους, για την παρο-
χή πληροφοριών κυκλοφορίας και μετακί-
νησης εντός του οχήματος, προειδο-
ποιητικών μηνυμάτων προς τους οδηγούς 
που παράγονται από μία πληθώρα πη-
γών, την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα 

γειτνιάζοντα οχήματα και την ανίχνευση 
αντικειμένων πλησίον των οχημάτων.  
 
Επίσης, παρέχει στους οδηγούς διευκο-
λύνσεις στο σχεδιασμό διαδρομών εντός 
του οχήματος καθώς και ανταλλάσσει δε-
δομένα που συλλέγονται από το όχημα και 
αφορούν στη λειτουργία του για να διανε-
μηθούν σε άλλες θεματικές περιοχές της 
αρχιτεκτονικής. Επίσης, ανταλλάσσει δε-
δομένα και αλληλεπιδρά με τη θεματική 
περιοχή «Διαχείριση Συμβάντων και Υπη-
ρεσίες Έκτακτης Ανάγκης» για παροχή 
γρήγορης απόκρισης σε κλήσεις έκτακτης 
ανάγκης τύπου eCall, ενώ παρέχει, όταν 
ζητηθούν, και στοιχεία παραβάσεων για 
την ταυτοποίηση του οχήματος σε άλλες 
θεματικές περιοχές όπως «Οικονομικές 
Συναλλαγές/ Ηλεκτρονικές Πληρωμές» και 
«Καταγραφή Παραβάσεων και Επιβολή 
Νομικών Κυρώσεων». 
 

2.2.1.9. Διαχείριση 
Εμπορευμάτων και Στόλου Οχημάτων 
Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτο-
νικής ΕΣΜ αφορά στις λειτουργίες και διε-
παφές, τα δεδομένα και τις απαιτούμενες 
ανταλλαγές αυτών και τις ανάγκες τήρησής 
τους, για τη διαχείριση στόλου οχημάτων 
και τη διαχείριση μεταφοράς εμπορευμά-
των.  
 
Περιλαμβάνει ενδεικτικά: 
• τον έλεγχο της χρήσης εμπορικών ο-

χημάτων μεταφοράς αγαθών και ε-
μπορευμάτων, 

• τις συνδυασμένες μεταφορές αυτών με 
άλλα μέσα,  

• τις ανάγκες σχεδιασμού και παρακο-
λούθησης των διαδρομών τους, 

• την προστασία και ασφάλεια των με-
ταφερόμενων αγαθών.  

 
Επίσης, καλύπτει τις ανάγκες ελέγχου και 
παρακολούθησης οχημάτων σε πραγμα-
τικό χρόνο κυρίως εμπορικής χρήσης, ο-
μάδων επαγγελματιών (π.χ. ταξί, σχολικά 
οχήματα), δημόσιων συγκοινωνιών (π.χ. 
λεωφορεία), οχημάτων διαχειριστών οδι-
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κών υποδομών (π.χ. οχήματα περιπο-
λίας, εκχιονιστικά μηχανήματα), οχημάτων 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης (π.χ. ασθε-
νοφόρα) αλλά και ειδικών οχημάτων (π.χ. 
οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-
ρευμάτων, οχήματα ψυγεία για μεταφορά 
ευπαθών εμπορευμάτων). 
 

2.2.1.10. Μέσα Δημοσίων 
Μεταφορών 

Η παρούσα θεματική περιοχή αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ αφορά στις τρέχουσες ή/ και μελ-
λοντικές ανάγκες, τις απαιτού-μενες λει-
τουργίες και διεπαφές, τα δεδομένα και τις 
απαιτούμενες ανταλλαγές αυτών και τις 
ανάγκες αποθήκευσής τους, για τη διαχεί-
ριση δημόσιων μέσων συγκοινωνιών και 
μαζικής μεταφοράς και την παροχή πλη-
ροφοριών με πολλαπλά μέσα και εξοπλι-
σμούς στους μετακινούμενους χρήστες και 
ταξιδιώτες. Περιλαμβάνει την οργάνωση 
και προγραμματισμό των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, δρομολογίων και κομίστρων 
καθώς και την παραγωγή των αντίστοιχων 
πληροφοριών που πρόκειται να διατεθούν 
στους μετακινούμενους. Ακόμα, περιλαμ-
βάνει την εξυπη-ρέτηση υπηρεσιών ζήτη-
σης μεταφοράς (on demand services) και 
συστήματα συνοδήγησης (car pooling) και 
κοινοχρησίας οχημάτων (car sharing). 
 
Επίσης, ανταλλάσσει δεδομένα και αλλη-
λεπιδρά με άλλες θεματικές περιοχές της 
αρχιτεκτονικής, όπως η περιοχή «Διαχεί-
ριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφοριακής Ζή-
τησης» για τον καθορισμό παραχώρησης 
προτεραιότητας και την εκτίμηση ζήτησης 
για τη βελτίωση της κατανομής μεταξύ των 
διαφορετικών μέσων μεταφοράς καθώς 
και με θεματικές περιοχές για την παροχή 
πληροφοριών για τη διαχείριση συμβά-
ντων και ατυχημάτων καθώς και παραβά-
σεων. 
 
 

2.3. Νέες θεματικές περιοχές 
ΕΣΜ  

 2.3.1. Θεματική Περιοχή 11:  
Ηλεκτροκινητικότητα  

 
Ηλεκτροκίνηση ορίζεται η κίνηση των οχη-
μάτων που χρησιμοποιούν ως «καύσι-
μο» την ηλεκτρική ενέργεια.  
 
Η ηλεκτροκινητικότητα, ως νέα θεματική 
περιοχή ΕΣΜ στην Ελλάδα, αποσκοπεί 
στην ευρεία υιοθέτηση των ηλεκτρικών ο-
χημάτων από τον πληθυσμό, προκειμέ-
νου να μειωθούν οι ατμοσφαιρικοί ρύ-
ποι αλλά και να δημιουργηθούν οι προ-
ϋποθέσεις για μια ακόμη ευρύτερη εφαρ-
μογή των έξυπνων δικτύων ενέργειας.   
 
Για την εφαρμογή της ηλεκτροκινητι-
κότητας σε εθνικό επίπεδο απαιτεί-
ται εφαρμογή τεχνολογιών της πληροφο-
ρίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς 
και τεχνολογιών ολοκλήρωσης έξυπ-
νων δικτύων. Η πρόοδος σε αυτές τις τε-
χνολογίες αναμένεται να κάνει τις οδι-
κές μεταφορές στην Ελλάδα φιλικότερες 
προς το περιβάλλον  αλλά και ασφαλέ-
στερες.  
 
Οι νέες λειτουργίες που προωθούνται 
στην ηλεκτροκινητικότητα θεωρούν πως το 
ηλεκτρικό όχημα είναι μία μεγάλη μονάδα 
αποθήκευσης ενέργειας, γεγονός που  
προσδίδει σημαντικά πλεονεκτήματα στον 
ιδιοκτήτη του οχήματος και στους φορείς 
αγοράς ενέργειας, τα οποία, η κινητικό-
τητα μέσω συμβατικών οχημάτων  δεν  
μπορεί να προσφέρει. Για παράδειγμα, οι 
ιδιοκτήτες των ηλεκτρικών  οχημάτων 
μπορούν να συνδέουν το ηλεκτρικό όχημα 
στο έξυπνο δίκτυο και να πωλούν την ε-
νέργεια που αποθηκεύουν στον πάρο-
χο ηλεκτρικής ενέργειας. Το δυνητικό κέρ-
δος από την πώληση ενέργειας μπορεί να 
διευκολύνει την υιοθέτηση της ηλεκτροκί-
νησης από το ευρύ κοινό.  
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Ακόμα κι αν η διείσδυση της  ηλεκτροκινη-
τικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι 
εντυπωσιακή, η τάση είναι ανοδική και οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων εισάγουν ο-
λοένα και περισσότερα ηλεκτρικά μοντέλα 
στην αγορά. Η έρευνα κατά τα τελευταία 
χρόνια εστιάζει στη μείωση του χρόνου 
φόρτισης (ενσύρματα και ασύρματα) και 
παράλληλα διερευνά τη μετάβαση από τη 
στατική φόρτιση στη δυναμική ή ακόμα και 
την εν κινήσει φόρτιση. Ταυτόχρονα, οι 
επενδύσεις σε υποδομές φόρτισης  ηλε-
κτρικών οχημάτων αυξάνονται σταδια-
κά στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, στη βά-
ση ΕL-FRAME  εισήχθηκαν οι ανάγκες 
χρηστών που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα 
Ευφυές Σύστημα Μεταφορών στην Ελλά-
δα σε σχέση με την Ηλεκτροκίνηση.  
 
 

2.3.2. Θεματική Περιοχή 12: Αυτό-
ματοποίηση στις Μεταφορές  

Η Αυτοματοποίηση στις Μεταφορές ορίζε-
ται ως η δυνατότητα αυτοματοποί-ησης 
μέρους ή του συνόλου του  οδηγι-
κού καθήκοντος στο οδικό δίκτυο. Η δυνα-
τότητα  αλληλεπίδρασης του οχήμα-τος 
με τα γειτονικά οχήματα αλλά και με την 
υποδομή (συνεργατικά συστήματα μετα-
φορών) ενισχύει δραστικά τη δυνατό-τητα 
αυτοματοποίησης στις μεταφορές. Ειδικό-
τερα, τα συνεργατικά συστήματα μεταφο-
ρών θεωρούνται προάγγελος της αυτομα-
τοποίησης στις μεταφορές.  
 
Η αυτοματοποίηση στις μεταφορές, ως νέα 
θεματική περιοχή ΕΣΜ στην Ελλάδα, α-
ποσκοπεί στη βελτίωση της οδικής ασφά-
λειας, στη μείωση της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και άρα σε περιβαλλοντικά 
οφέλη, όπως αναλύεται παρακάτω:  

• Βελτίωση οδικής ασφάλειας: η αυτομα-
τοποίηση στις μεταφορές αναμένεται 
να μειώσει το φόρτο εργασίας του οδη-
γού (όσον αφορά στην οδήγηση) και 

να  ελαχιστοποιήσει  τα  ανθρώπινα 
λάθη και συμβάντα  που οφείλονται σε 
απόσπαση της προσοχής ή  σε μειωμέ-
νη εγρήγορση του οδηγού. 

• Μείωση κυκλοφοριακής συμφόρησης: 
αναμένεται κυρίως στις αστικές περιο-
χές και σε αυτοκινητοδρόμους, καθώς η 
αυτoματοποίηση στις μεταφορές  βελτι-
στοποιεί τον τρόπο οδήγησης, ελα-
χιστοποιεί τις διακυμάνσεις ταχύτη-
τας και κάνει δυνατή την αποφυγή πε-
ριπτώσεων σταματήματος-ξεκινήματος 
(stop-and-go).   

• Περιβαλλοντικά οφέλη: η μείωση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης, ως απο-
τέλεσμα της εισαγωγής της αυτοματο-
ποίησης στις μεταφορές, θα μειώσει τις 
εκπομπές ρύπων των οχημάτων και 
την κατανάλωση καυσίμων ανά διανυό-
μενο χιλιόμετρο και κατά συνέπεια θα 
έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.   

 
Η μερική ή πλήρως αυτοματο-
ποιημένη οδήγηση στο δημόσιο οδικό δί-
κτυο της Ελλάδας  σε πραγμα-
τική κυκλοφορία, θα μπορούσε να γίνει 
αποδεκτή σε ορίζοντα δεκαετίας, αφού 
πρώτα διευθετηθούν τα σχετικά νομικά 
ζητήματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπε-
δο. Η αυτοματοποίηση στις μεταφο-
ρές (ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές) είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα το οποίο απαι-
τεί επιπλέον έρευνα και τεχνολογική ανά-
πτυξη, προκειμένου να γίνουν τα οχήμα-
τα εξαιρετικά ασφαλή.  
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση, στην 
βάση ΕL-FRAME  εισήχθηκαν οι ανάγκες 
χρηστών που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα 
Ευφυές Σύστημα Μεταφορών στην Ελλά-
δα σε σχέση με την Αυτοματοποίηση στις 
Μεταφορές. 
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2.4. Ανάγκες Χρηστών και 
Αντιστοίχιση με Θεματικές 
Περιοχές ΕΣΜ 

2.4.1. Ανάγκες Χρηστών - 
Ερωτηματολόγια  

Το παρόν μέρος της Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής για τα ευφυή συστήματα μεταφορών 
(ΕΣΜ) αποσκοπεί στη λεπτομερή κατα-
γραφή των αναγκών των διαφόρων κατη-
γοριών χρηστών των ΕΣΜ. Ως χρήστες 
των ΕΣΜ, στο πλαίσιο του παρόντος κει-
μένου, εννοούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι 
στην αλυσίδα παραγωγής, διάθεσης και 
χρήσης προϊόντων και υπηρεσιών 
ΕΣΜ και διακρίνονται είτε ως λή-
πτες ή πάροχοι υπηρεσιών και προϊόντων 
ΕΣΜ είτε ως παραγωγοί/ κάτο-
χοι/ πάροχοι δεδομένων που απαιτούνται 
για την ανάπτυξη των παραπάνω υπηρε-
σιών9. 
  
Η καταγραφή των αναγκών των παραπά-
νω χρηστών αποτελεί το πρώτο μέρος της 
διαδικασίας για την υλοποίηση ενός πλαι-
σίου αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ, η οποία 
ακολουθείται από την αντιστοίχιση των 
αναγκών αυτών με συγκεκριμένες «Λει-
τουργικές Περιοχές» (Functional Areas), 
όπως αυτές ορίζονται στην ευρωπαϊκή 
αρχιτεκτονική FRAME10, που περιγράφουν 
τον τρόπο που μπορούν να εξυπηρετη-
θούν οι ανάγκες αυτές.  
  
Για την καταγραφή των αναγκών των χρη-
στών σε όσο μεγαλύτερη ευρύτητα και α-
ντιπροσωπευτικότητα, προκειμένου για τη 
διαμόρφωση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ, επιλέχθηκαν οι ακόλουθοι τρόποι 
συλλογής:  

• Η αποστολή δύο δομημένων ερωτημα-
τολογίων (1ο και 2ο ερωτηματολόγιο) σε 

                                                 
9 “Εθνική Στρατηγική για τα Ευφυή Συστήματα Με-
ταφορών 2015-2025”, Υπουργείο Οικονομικών, 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Αθήνα, 
2015  

10 European ITS Framework Architecture 
(FRAME), http://www.frame-online.net 

μεγάλο αριθμό φορέων/ υπηρεσιών/ 
συλλόγων/ ειδικών/ εταιρειών, και   

• Η διενέργεια ανοικτής δημόσιας συζή-
τησης με ειδικούς στο θέμα των ΕΣΜ, 
με τη μορφή ηλεκτρονικής ημερίδας 
(webinar)  

  
Τα ερωτηματολόγια για την καταγραφή 
των αναγκών χρηστών ΕΣΜ βασίστηκαν 
κυρίως στη δομή και ομαδοποίηση των 
αναγκών της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής 
FRAME. Έτσι, οι ανάγκες ομαδοποιήθη-
καν σε δώδεκα (12) συνολικά θεματικές 
ενότητες, εκ των οποίων δέκα (10), όπως 
περιλαμβάνονται και αναλύονται στην τε-
λευταία έκδοση της αρχιτεκτονικής 
FRAΜE του 2011 και επιπλέον δύο (2) 
νέες περιοχές, οι οποίες γνωρίζουν μεγάλη 
εξέλιξη τα τελευταία χρόνια, 
της ηλεκτροκινητικότητας και της αυτομα-
τοποίησης στις μεταφορές (π.χ. αυτομα-
τοποιημένη οδήγηση).   
 
Αναλυτικά, το 1ο ερωτηματολόγιο αναγκών 
χρηστών ΕΣΜ παρουσιάζεται 
στο Παράρτημα Α του παρόντος και το 
2ο ερωτηματολόγιο στο Παράρτημα Β. Οι 
ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν τις 
απαιτήσεις και τις ανάγκες τους για κάθε 
μία από τις 12 θεματικές περιοχές ΕΣΜ, 
οι οποίες είναι οι εξής:  
 
1. Σχεδιασμός Υποδομών και Συντήρηση  

2. Καταγραφή Παραβάσεων και Επιβολή 
Νομικών Κυρώσεων  

3. Οικονομικές Συναλλαγές/ Ηλεκτρονικές 
πληρωμές  

4. Διαχείριση Συμβάντων και Υπηρεσίες 
Έκτακτης Ανάγκης  

5. Καθοδήγηση και Οδηγίες Ταξιδιού  

6. Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφο-
ριακής Ζήτησης  

7. Συνεργατικά Συστήματα  

8. Ευφυή Συστήματα Οχημάτων  

9. Διαχείριση Εμπορευμάτων και Στόλου 
Οχημάτων  

10. Μέσα Δημοσίων Μεταφορών  

11. Ηλεκτροκινητικότητα  

12. Αυτοματοποίηση στις μεταφορές  
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Τα ερωτηματολόγια απευθύνονταν σε ε-
μπλεκόμενους με τα ΕΣΜ φορείς της χώ-
ρας και απεστάλησαν στους αποδέκτες σε 
δύο φάσεις:  
 

• 1η ΦΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ: 
Αρχικό ερωτηματολόγιο με 111 συνο-
λικά ερωτήσεις, που στάλθηκε ηλε-
κτρονικά τον Οκτώβριο 2014, σε δύ-
ο ισοδύναμες μορφές: αρχείου φύλλων
 επεξεργασίας Excel και ηλεκτρονικών 

φορμών (Google forms) για συμπλή-
ρωση μέσω διαδικτύου. Ανταποκρίθη-
καν συνολικά 24 φορείς/ χρή-
στες καθώς και ένας ανεξάρτητος ειδι-
κός και ελήφθησαν 30 απαντήσεις, 
καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα ειδι-
κοτήτων και εξειδικεύσεων στους διά-
φορους τομείς των ΕΣΜ, που παρου-
σιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 1 και 
Διάγραμμα 1.   

 
 
Κατηγορία φορέων/χρηστών  Απαντήσεις 1oυ 

ερωτηματολογίου 

Φορείς/Χρήστες 

Πάροχοι τεχνολογικών λύσεων  2 INFOTRIP S.A., TELENAVIS S.A. 

Διαχειριστές μεταφορικών υποδο-
μών  

5 Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Μορέ-
ας, Εγνατία Οδός, Νέα Οδός, Αττι-
κές Διαδρομές 

Πάροχοι μεταφορικού έργου – συ-
γκοινωνιακών υπηρεσιών  

2 ΟΑΣΘ, ΟΑΣΑ 

Πάροχοι πληροφοριών συγκοινω-
νιακού περιεχομένου  

0 - 

Δημόσιοι φορείς, φορείς εποπτεί-
ας/επίβλεψης συγκοινωνιακού έρ-
γου ή υποδομής  

8 ΥΠΑΑΝ/ΕΥΣ, ΕΥΔ/ΕΠΕΠ, Δ/ΝΣΗ 
Οδικών Υποδομών – Τμήμα ΣΤ, 
ΚΤΠ ΑΕ, ΣΑΣΘ, Αρχηγείο Πυρο-
σβεστικού Σώματος (3x) 

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης  3 Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος Χα-
νίων, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 

Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς  7 ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ (3x), Πανεπιστήμιο 
Πατρών (2x), Πολυτεχνείο Κρήτης, 
ΕΠΙΣΕΥ 

Επαγγελματικοί και επιστημονικοί 
φορείς/οργανισμοί  

1 ΣΕΣ (Σύλλογος Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων) 

Εταιρεία/ Φορέας του τομέα εμπο-
ρευματικών μεταφορών/ logistics ή/ 
και Εταιρεία/ Φορέας διαχείρισης 
στόλου οχημάτων  

1 PIRAEUS CONTAINER 
TERMINAL S.A. (ΣΕΠ Α.Ε.) 

Ανεξάρτητοι ειδικοί  1 Συγκοινωνιολόγος 

ΣΥΝΟΛΟ  30 
 

 
Πίνακας 1. Φορείς και χρήστες που ανταποκρίθηκαν στο 1ο ερωτηματολόγιο 
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0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Δημόσιοι φορείς, φορείς εποπτείας/επίβλεψης συγκοινωνιακού έργου ή
υποδομής

Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς

Διαχειριστές μεταφορικών υποδομών

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης

Πάροχοι τεχνολογικών λύσεων

Πάροχοι μεταφορικού έργου – συγκοινωνιακών υπηρεσιών

Επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς/οργανισμοί

Εταιρεία/ Φορέας του τομέα εμπορευματικών μεταφορών/logistics ή/και
Εταιρεία/ Φορέας διαχείρισης στόλου οχημάτων

Ανεξάρτητοι ειδικοί

Πάροχοι πληροφοριών συγκοινωνιακού περιεχομένου

 

Διάγραμμα 1. Κατανομή  Φορέων και χρηστών που ανταποκρίθηκαν στο 1ο ερωτημα-
τολόγιο 
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• 2Η ΦΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ:  
 

Εκτεταμένο ερωτηματολόγιο με 158 
συνολικά συμπληρωμένες/πρόσθετες 
ερωτήσεις και μόνο για ορισμένες θε-
ματικές περιοχές ΕΣΜ (1, 3, 6, 10) που 
κρίθηκε ότι έπρεπε να διερευνηθούν σε 
μεγαλύτερο βάθος. Το ερωτηματολό-
γιο στάλθηκε σε επιλεγμένους φορείς 
τον Μάρτιο 2015, σε ηλεκτρονική μορ-

φή φύλλων  επεξεργασίας Excel. Α-
νταποκρίθηκαν 6 φορείς/ χρήστες  
καιελήφθησαν 9 απαντή-
σεις (ορισμένοι φορείς απάντησαν 
πολλαπλώς μέσω διαφορετικών προ-
σώπων σε διαφορετικές οργανωτικές 
και διοικητικές θέσεις), που παρουσιά-
ζονται στον παρακάτω Πίνακα 2 και 
Διάγραμμα 2.   

 

 
Κατηγορία φορέων/χρηστών  Απαντήσεις 2oυ 

ερωτηματολογίου 

Φορείς/Χρήστες  

Πάροχοι τεχνολογικών λύσεων  0 -  

Διαχειριστές μεταφορικών υποδο-
μών  

5 Αττικές Διαδρομές, Εγνατία 
Οδός(3x), Νέα Οδός  

Πάροχοι μεταφορικού έργου – συ-
γκοινωνιακών υπηρεσιών  

3 ΟΑΣΘ(2x),ΚΤΕΛ ΚΡΗΤΗΣ  

Πάροχοι πληροφοριών συγκοινωνια-
κού περιεχομένου  

0 -  

Δημόσιοι φορείς, φορείς εποπτεί-
ας/επίβλεψης συγκοινωνιακού έργου 
ή υποδομής  

0 -  

Φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης  0 -  

Ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς  1 ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ  

Επαγγελματικοί και επιστημονικοί 
φορείς/οργανισμοί  

0 -  

Εταιρεία/ Φορέας του τομέα εμπο-
ρευματικών μεταφορών/logistics ή/και 
Εταιρεία/ Φορέας διαχείρισης στόλου 
οχημάτων  

0 -  

Ανεξάρτητοι ειδικοί  0 -  

 

ΣΥΝΟΛΟ  

 

9 

  

 

Πίνακας 2. Φορείς και χρήστες που ανταποκρίθηκαν στο 2ο ερωτηματολόγιο 
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Διάγραμμα 2. Κατανομή  Φορέων και χρηστών που ανταποκρίθηκαν στο 2ο ερωτημα-
τολόγιο 

 
 
Στα ερωτηματολόγια οι ερωτώμενοι έπρε-
πε να δηλώσουν το βαθμό της συνάφειάς 
τους με το αντικείμενο σε κάθε επιμέρους 
θεματική περιοχή, ενώ σε κάθε ερώτηση 
είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν ως 
προς τη συμφωνία ή διαφωνία τους, να 
δηλώσουν άλλη άποψη ή μη γνώση/ άπο-
ψη, αλλά και να συμπεριλάβουν σχόλια 
εφόσον το επιθυμούσαν.  
  
Μεταξύ της αποστολής των δύο ερωτημα-
τολογίων, πραγματοποιήθηκε στις 
16.3.2015 ηλεκτρονική ημερίδα 
(webinar) , με προσκαλούμενους φορείς 
των ΕΣΜ από όλη την Ελλάδα, με στόχο 
να παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσ-
ματα της επεξεργασίας του 
1ου ερωτηματολογίου, να επισημανθούν 
τυχόν ελλείψεις αναγκών χρηστών σε ορι-

σμένες θεματικές περιοχές ΕΣΜ που δεν 
είχαν καλυφθεί ενδεχομένως ικανοποιητικά 
και να αξιολογηθούν/ συζητηθούν γενικά 
σχόλια τα οποία είχαν συλλεχθεί έως εκεί-
νη τη χρονική περίοδο. Στη διάρκεια της 
ημερίδας τέθηκαν διαδραστικά στους συμ-
μετέχοντες ορισμένες νέες ερωτήσεις με 
μορφή δημοσκόπησης (polls), που πα-
ρουσιάζονται αναλυτικά στο Παράρ-τημα 
Γ του παρόντος.  
  
Η τελική κατανομή των ερωτήσεων ανά 
θεματική περιοχή ΕΣΜ των δύο ερωτημα-
τολογίων και των ερωτήσεων/ δημοσκο-
πήσεων (polls) που τέθηκαν στους συμμε-
τέχοντες κατά την ηλεκτρονική ημερί-
δα, παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα 
3:  
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Α/Α  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΕΣΜ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

1ου Ερωτηματολο-
γίου  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

Ηλεκτρονικής  
Ημερίδας  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

2ου Ερωτηματολο-
γίου  

1.   Σχεδιασμός Υποδομών 
και Συντήρηση  

5  -  25  

2.   Καταγραφή Παραβάσεων 
και Επιβολή Νομικών 
Κυρώσεων  

3  1  -  

3.   Οικονομικές Συναλλα-
γές/Ηλεκτρονικές Πλη-
ρωμές  

10  -  5  

4.   Διαχείριση Συμβάντων 
και Υπηρεσίες Έκτακτης 
Ανάγκης  

11  -  -  

5.   Καθοδήγηση και Οδηγίες 
Ταξιδιού  

11  -  -  

6.   Διαχείριση Κυκλοφορίας 
και Κυκλοφοριακής Ζή-
τησης  

19  1  92  

7.   Συνεργατικά Συστήματα  12  1  -  

8.   Ευφυή Συστήματα Οχη-
μάτων  

4  1  -  

9.   Διαχείριση Εμπορευμά-
των και Στόλου Οχημά-
των  

3  5  -  

10.   Μέσα Δημόσιων Μετα-
φορών  

5  5  36  

11.   Ηλεκτροκινητικότητα  19  -  -  

12.   Αυτόνομα συστήματα- 
Αυτοματοποίηση στις με-
ταφορές  

9  2  -  

  Γενικές ερωτήσεις υπό 
μορφή δημοσκόπησης 
(polls)  

-  4  -  

  ΣΥΝΟΛΟ  111  20  158  

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  289  

Πίνακας 3. Κατανομή των ερωτήσεων ανά θεματική περιοχή ΕΣΜ στα ερωτηματολό-
για 
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2.4.2. Ανάλυση 
Αποτελεσμάτων 1ου Ερωτηματολογί
ου  

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερω-
τηματολογίου έλαβε υπόψη της για τη δια-
μόρφωση της σημαντικότητας κάθε ανά-
γκης χρήστη, τα εξής:  

 
1) τον βαθμό συνάφειας του ερωτώμενου 
με το αντικείμενο (θεματική περιοχή 

ΕΣΜ) σε τρία διακριτά επίπεδα, στα οποία 
αποδόθηκε συντελεστής βαρύτητας :  
 
 
• Απόλυτη Συνάφεια: x1,0  

• Μεγάλη Συνάφεια:   x0,8  

• Μικρή (ή Καμία) Συνάφεια: x0,5  

 
 
Η συνάφεια των ερωτώμενων  α-
νά θεματική περιοχή απεικονίζεται στο α-
κόλουθο διάγραμμα:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 3. Συνάφεια των ερωτώμενων ανά θεματική περιοχή 
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2) Τη συσχέτιση της απάντησης με το 
βαθμό συνάφειας για την ποσοτικοποίηση 
αυτής σε μια κλίμακα από 0 έως 1,0 με 

εφαρμογή του αντίστοιχου συντελεστή βα-
ρύτητας:  
 

 
Απάντηση  Συνάφεια Βαθμός βαρύτητας 

μεμονωμένης απάντησης 

ΣΥΜΦΩΝΩ – ΝΑΙ  Απόλυτη 1,0 

ΣΥΜΦΩΝΩ – ΝΑΙ  Μεγάλη 0,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ – ΝΑΙ  Μικρή ή Καμία 0,5 

ΣΥΜΦΩΝΩ – ΑΛΛΟ  Απόλυτη ή Μεγά-
λη 

0,8 

ΣΥΜΦΩΝΩ – ΑΛΛΟ  Μικρή 0,5 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ  Απόλυτη ή Μεγά-
λη 

0,0 

ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ  Μικρή ή Καμία 0,5 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ  - 0,5 

Πίνακας 4. Συσχέτιση των απαντήσεων με το βαθμό συνάφειας 
 
 
Έτσι, για κάθε ανάγκη χρήστη προέκυψε ο 
χαρακτηρισμός σημαντικότητάς της, σε 

τρία επίπεδα (πολύ σημαντικό, σημαντικό 
καθόλου σημαντικό):  

 
Σημαντικότητα 

Ανάγκης Χρήστη ΕΣΜ 

Ανηγμένος βαθμός βαρύτητας 

(Συνολική βαθμολογία ερώτησης/ σύνολο α-
παντήσεων) 

Πολύ σημαντικό(-ή)  >= 0,8 έως 1,0  

Σημαντικό(-ή)  0,5 – 0,8  

Καθόλου Σημαντικό(-ή)  <=0,5  

Πίνακας 5. Βαθμός σημαντικότητας απαντήσεων 
 
 
Σε ορισμένες περιπτώσεις/ ερωτήσεις η 
εφαρμογή του συντελεστή βαρύτη-
τας/συνάφειας, οδήγησε σε διαφοροποίη-
ση της σημαντικότητας της συγκεκριμένης 

ανάγκης χρήστη, αλλάζοντας το επίπεδό 
της (π.χ. από πολύ σημαντικό, σε σημα-
ντικό), όπως εμφανίζεται συγκεντρωτικά 
στον παρακάτω πίνακα:  
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΣΜ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 
ΕΣΜ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

Ε-FRAME ή 

EL-FRAME  

Σημαντικότητα 

Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συ-
ντελεστή βαρύ-

τητας 

Καθοδήγηση και 
Οδηγίες Ταξιδιού  

Παροχή πληροφόρησης 
σε πεζούς και ποδηλά-
τες;  

6.2.2.3  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Καθοδήγηση και 
Οδηγίες Ταξιδιού  

Παροχή καθοδήγησης σε 
χώρους στάθμευσης ο-
χημάτων;  

6.4.1.1  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Διαχείριση κυκλοφο-
ρίας και Κυκλοφο-
ριακής ζήτησης  

Υποστήριξη των Κέντρων 
Ελέγχου Κυκλοφορίας ως 
προς τη διαχείριση του 
εξοπλισμού πεδίου;  

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει στον χειριστή του 
Κέντρου Ελέγχου Κυκλο-
φορίας τη δυνατότητα 
ελέγχου, ενδεχομένως και 
απομακρυσμένα, τμημά-
των της υποδομής (π.χ. 
φωτεινοί σηματοδότες, 
πινακίδες μεταβλητών 
μηνυμάτων).  

7.1.3.1  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Διαχείριση κυκλοφο-
ρίας και Κυκλοφο-
ριακής ζήτησης  

Έλεγχος των εισόδων και 
εξόδων σε αυτοκινητο-
δρόμους  

7.1.4.1  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Διαχείριση κυκλοφο-
ρίας και Κυκλοφο-
ριακής ζήτησης  

Αποκλειστική χρήση λω-
ρίδων κυκλοφορίας από 
συγκεκριμένες κατηγορίες 
οχημάτων (π.χ. λεωφο-
ρειολωρίδες) και να ανί-
χνευση παραβατών;  

7.1.10.1  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Διαχείριση κυκλοφο-
ρίας και Κυκλοφο-
ριακής ζήτησης  

Παροχή πληροφόρησης 
στους οδηγούς καθώς 
πλησιάζουν σε χώρους 
στάθμευσης (π.χ. επί της 
οδού, εκτός οδού, σε 
σταθμούς εξυπηρέτησης 
αυτοκινητοδρόμων);  

7.1.4.4  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Συνεργατικά Συστή-
ματα  

Προειδοποίηση για πα-
ραβίαση σηματοδότη, 
πινακίδας stop, κλπ.;  

7.5.2.11  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Συνεργατικά Συστή-
ματα  

Προειδοποίηση οδηγών 
για τα τρέχοντα νόμιμα 
όρια ταχύτητας ή/και τα 
τρέχοντα συνιστώμενα 
όρια ταχύτητας;  

7.4.4  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Ευφυή Συστήματα 
Οχημάτων  

Ειδοποίηση του οδηγού 
σε περίπτωση ατυχήμα-
τος;  

Να ειδοποιεί τον οδηγό 
με έγκαιρο τρόπο σε πε-
ρίπτωση συμβάντος ε-
μπρός (π.χ. εργασίες επί 
της οδού, ατύχημα, ου-
ρά,...) με συσκευή απει-

7.4.1.35  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  
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κόνισης εντός του οχήμα-
τος;  

Μέσα Δημόσιων Με-
ταφορών  

Παροχή προτεραιότητας 
στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς;  

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα 
επιλογής εκείνων των 
οχημάτων, στα οποία 
πρέπει να παρασχεθεί 
προτεραιότητα και να 
παρέχει την αντίστοιχη 
πληροφορία στο Κέντρο 
Ελέγχου Κυκλοφορίας;  

10.1.6.1  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Ηλεκτροκινητικότητα  

Παροχή άμεσων ή έμμε-
σων συμβουλών εξοικο-
νόμησης ενέργειας στον 
οδηγό  

11.3.5  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Ηλεκτροκινητικότητα  

Δυνατότητα επιλογής και 
κράτησης θέσης φόρτι-
σης;  

11.2.3  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Ηλεκτροκινητικότητα  
Δυνατότητα αυτόματης, 
ηλεκτρονικής πληρωμής;  

11.3.1  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Ηλεκτροκινητικότητα  

Δυνατότητα ελέγχου και 
παρακολούθησης της 
πορείας φόρτισης του 
οχήματος από μακριά 
μέσω έξυπνου τηλεφώ-
νου ή υπολογιστή;  

11.3.8  Πολύ σημαντικό  Σημαντικό  

Αυτόνομα Συστήμα-
τα  

Χρήση αυτόνομων συ-
στημάτων για την καλύ-
τερη διασύνδεση μεταξύ 
σημαντικών κόμβων του 
δικτύου των μεταφορών 
π.χ. Αεροδρόμιο με 
σταθμό του Μετρό (συ-
στήματα rapid transit);  

12.1.4  Σημαντικό  Πολύ σημαντικό  

 

Πίνακας 6. Τροποποίηση σημαντικότητας συγκεκριμένων αναγκών χρηστών βάσει 
συνάφειας 
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Αναλυτικά τα αποτελέσματα που προέκυ-
ψαν από την ανάλυση των απαντήσεων 
του 1ου ερωτηματολογίου, σχετικά με τη 
σημαντικότητα κάθε ερώτησης και κατά τη 
συνέπεια την ενσωμάτωση της στη εθνική 

αρχιτεκτονική αλλά και στην περαιτέρω 
επεξεργασία της για τον καθορισμών των 
απαιτούμενων λειτουργικών απεικονίσεων, 
είναι τα εξής:  

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 

1. Συλλογή πληροφοριών 
για την ταυτότητα, θέση, 
κατάσταση και πληρότη-
τα όλων των οχημάτων 
σε πραγματικό χρόνο; 

10.1.2.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

2. Επικοινωνία οχημάτων 
– Κέντρου Ελέγχου; 

10.1.5.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

3. Πληθώρα υπηρεσιών 
κράτησης θέσεων; 

10.2.0.2 Σημαντικό Σημαντικό 

4. Παροχή δυναμικής πλη-
ροφόρησης στον επιβά-
τη εντός οχήματος; 

10.4.1.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

5. Παραχώρηση προτεραι-
ότητας στα μέσα μαζι-
κής μεταφοράς; 

10.1.6.1 Σημαντικό Σημαντικό 

Πίνακας 7. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 1 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1 : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

77%

10%

3%

10%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 4. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 1 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 

1. Αυτόματη επιβολή 
νόμων και κανονι-
σμών;  

3.1.0.1 Σημαντικό Σημαντικό 

2. Συλλογή στοιχείων 
παράβασης με τέτοιο 
τρόπο ώστε να δι-
καιολογείται η επιβο-
λή ποινής;  

3.1.0.2 Σημαντικό Σημαντικό 

3. Αυτόματη μέτρηση 
των χαρακτηριστικών 
των οχημάτων (π.χ. 
μήκος, ύψος, βάρος), 
ενώ το όχημα είναι 
σε κίνηση (π.χ. 
“Weigh in motion”);  

3.1.1.3 Σημαντικό Σημαντικό 

Πίνακας 8. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 2 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ & ΕΠΙΒΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ

59%
27%

1%

13%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 5. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 2 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Ερώτηση  Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 

1. Διαχείριση στοιχείων 
πελατών;  

4.1.0.2 Σημαντικό Σημαντικό 

2. Παροχή λεπτομε-
ρειών για τις συναλ-
λαγές στον πελάτη;  

4.1.0.3 Σημαντικό Σημαντικό 

3. Ελάχιστη επιρροή 
στην κυκλοφοριακή 
ροή, π.χ. να προσφέ-
ρει μικρή διάρκεια 
συναλλαγής;  

4.1.1.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

4. Δυνατότητα ενιαίας 
πληρωμής για υπη-
ρεσίες προσφερόμε-
νες από διαφορετικά 
μέσα (π.χ. λεωφορεί-
α, μετρό, τρένο, διό-
δια, στάθμευση, 
κλπ.);  

 

4.1.2.2 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

5. Συλλογή πληροφο-
ριών για τη μη πλη-
ρωμή διοδίων ή ο-
ποιαδήποτε παράνο-
μη συναλλαγή;  

4.1.4.1 Σημαντικό Σημαντικό 

6. Δυνατότητα χρήσης 
διαφορετικών μεθό-
δων πληρωμής (π.χ. 
ηλεκτρονικά ή μη, με-
ταπληρωμή/ προ-
πληρωμή με συνδρο-
μή, με συσκευή επί 
του οχήματος, κλπ.);  

4.1.0.1 Σημαντικό Σημαντικό 

7. Δυνατότητα διαχείρι-
σης διαφορετικών 
πολιτικών χρεώσεων 
διοδίων (π.χ. τέλη 
διοδίων βάσει κριτη-
ρίων);  

4.1.0.4 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

8. Κατανομή εσόδων 
μεταξύ διαφορετικών 
λειτουργών οδικών 
υποδομών;  

4.1.2.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

9. Δυνατότητα ανταλλα-
γής πληροφοριών 
ανάμεσα στον εξο-
πλισμό συλλογής 
διοδίων και το όχη-
μα;  

 

4.1.3.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

10. Εξασφάλιση της μέ-
γιστης ασφάλειας 
που απαιτείται για η-
λεκτρονικές οικονομι-
κές συναλλαγές;  

4.1.3.3 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 44

Πίνακας 9. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 3 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3 : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

70%

12%

1%

17%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 6. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 3 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτη-
τας 

1. Υποστήριξη αυτόματων κλή-
σεων e-call;  

5.1.0.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

2. Εντοπισμός και ακινητοποίη-
ση των οχημάτων που έχουν 
κλαπεί;  

5.1.1.2 Σημαντικό Σημαντικό 

3. Δημιουργία «πράσινου κύμα-
τος» για τα οχήματα έκτακτης 
ανάγκης;  

5.2.0.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

4. Παρακολούθηση της κίνησης 
επικίνδυνων υλικών και πα-
ροχή κατάλληλης υποστήρι-
ξης σε περίπτωση ατυχήμα-
τος;  

5.3.0.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

5. Αυτόματος εντοπισμός οχη-
μάτων που έχουν εμπλακεί σε 
συμβάντα;  

5.3.1.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

6. Υποστήριξη της δημιουργίας 
πλάνων έκτακτης ανάγκης;  

5.3.2.2 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

7. Δυνατότητα επικοινωνίας με-
ταξύ υπηρεσιών έκτακτης α-
νάγκης και κέντρων διαχείρι-
σης κυκλοφορίας;  

7.2.1.3 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

8. Δυνατότητα εντοπισμού ε-
μπλοκής οχήματος σε ατύχη-
μα, εντοπισμού της θέση του 
και αυτόματη εκκίνηση κλή-
σης e-Call;  

5.1.0.2 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

9. Δυνατότητα λήψης ενδείξεων 
από όχημα έκτακτης ανάγκης 
για να του δοθεί προτεραιότη-
τα στους φωτεινούς σηματο-
δότες, πριν πλησιάσει κοντά 
τους;  

5.2.0.4 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

10. Λήψη πληροφοριών σχετικά 
με το είδος των μεταφερόμε-
νων επικίνδυνων υλικών σε 
μια καθορισμένη γεωγραφική 
περιοχή/ εμβέλεια και ενημέ-
ρωση των αρμόδιων αρχών 
σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης;  

5.3.0.3 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

11. Υποστήριξη σχεδιασμού (π.χ. 
διαδρομών) και εκτέλεση 
(π.χ. αδειοδότηση) μεταφο-
ράς επικίνδυνων υλικών;  

5.3.2.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

Πίνακας 10. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 4 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 4 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

85%

5%

0%
10%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 7. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 4 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5: ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε- 
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 

1. Παροχή ακριβούς, αξιό-
πιστης, επίκαιρης και 
εύχρηστης πληροφορίας 
στον μετακινούμενο πριν 
ή/και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του;  

6.1.0.3 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

2. Παροχή δυνατότητας 
στον μετακινούμενο να 
σχεδιάσει τη διαδρομή 
με βάση τα προσωπικά 
του κριτήρια;  

6.1.0.5 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

3. Δυνατότητα επηρεασμού 
της κατανομής στα μέσα 
(σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα πολιτική);  

6.1.1.1 Σημαντικό Σημαντικό 

4. Ανάλυση, επεξεργασία 
και λήψη δεδομένων 
από μια πληθώρα πη-
γών;  

6.1.2.5 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

5. Δυνατότητα πρόσβασης 
σε κρατήσεις και υπηρε-
σίες προ-πληρωμής;  

6.1.3.4 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

6. Προβολή εναλλακτικών 
διαδρομών κατά την ο-
δήγηση σε περίπτωση 
απροσδόκητων συμβά-
ντων;  

6.2.1.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

7. Παροχή πληροφόρησης 
σε πεζούς και ποδηλά-
τες;  

6.2.2.3 
Πολύ σημαντι-

κό 
Σημαντικό 

8. Παροχή πληροφόρησης 
για σημεία ενδιαφέρο-
ντος (π.χ. θέση, ώρες 
λειτουργίας, ...) πριν 
ή/και κατά τη διάρκεια 
του ταξιδιού του;  

6.1.2.11 Σημαντικό Σημαντικό 

9. Παροχή πληροφοριών 
έκτακτης ανάγκης χωρίς 
χρέωση;  

6.2.0.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

10. Παροχή πληροφοριών 
πρόσβασης σε ταξιδιώ-
τες με ειδικές ανάγκες 
(π.χ. φυσική πρόσβαση, 

6.1.2.10 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 
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ασανσέρ, κυλιόμενες 
σκάλες, χώροι περιποί-
ησης για μωρά, πρό-
σβαση σε ζώα συνοδεί-
ας, κλπ.) σε σχετικές 
περιοχές;  

11. Παροχή καθοδήγησης 
σε χώρους στάθμευσης 
οχημάτων;  

6.4.1.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Σημαντικό 

Πίνακας 11. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 5 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 5 : ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ & ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

76%

8%

0%

16%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 
 

Διάγραμμα 8. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 5 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 

1. Παρακολούθηση κυκλοφο-
ριακών συνθηκών σε αστικά 
και υπεραστικά δίκτυα;  

 

Το σύστημα θα πρέπει να ε-
πιτηρεί τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες σε ολόκληρο ή σε 
μέρος του οδικού δικτύου, 
όπου χρησιμοποιείται διαχεί-
ριση κυκλοφορίας αστικού/ 
υπεραστικού τύπου, π.χ. χω-
ρίς την ύπαρξη διασταυρώ-
σεων και συστημάτων για 
τους πεζούς, αλλά με διαχεί-
ριση χρήσης λωρίδων;  

7.1.1.2 

&  

7.1.1.3 

Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

2. Πρόβλεψη των βραχυ-μεσο- 
και μακροπρόθεσμων κυ-
κλοφοριακών συνθηκών;  

7.1.2.2 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

3. Υποστήριξη των Κέντρων 
Ελέγχου Κυκλοφορίας ως 
προς τη διαχείριση του εξο-
πλισμού πεδίου;  

 

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει στον χειριστή του 
Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφο-
ρίας τη δυνατότητα ελέγχου, 
ενδεχομένως και απομακρυ-
σμένα, τμημάτων της υποδο-
μής (π.χ. φωτεινοί σηματοδό-
τες, πινακίδες μεταβλητών 
μηνυμάτων).  

7.1.3.1 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

4. Έλεγχος των εισόδων και 
εξόδων σε αυτοκινητοδρό-
μους;  

7.1.4.1 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

5. Παρακολούθηση και συλλογή 
μετεωρολογικών δεδομένων 
(π.χ. άνεμο, ορατότητα, βρο-
χόπτωση, παγετό);  

7.1.1.6 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

6. Παρακολούθηση και συλλογή 
περιβαλλοντικών δεδομένων 
(π.χ. αέριοι ρύποι, θόρυβος) 
και να εγείρει προειδοποιή-
σεις στις περιπτώσεις υπέρ-
βασης επιτρεπτών ορίων;  

7.1.1.7 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

7. Ανάλυση οδικών και κυκλο-
φοριακών δεδομένων για 
πρόβλεψη κρίσιμων κατα-
στάσεων;  

 

7.1.2.4 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

8. Παροχή διαφορετικών ομά-
δων δεδομένων (ιστορικών, 
προβλέψεων, κλπ.);  

 

7.1.2.7 Σημαντικό Σημαντικό 
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9. Γραφική αναπαράσταση του 
οδικού δικτύου με τα χαρα-
κτηριστικά του (π.χ. εξοπλι-
σμοί, συμβάντα, κυκλοφορια-
κές συνθήκες,...) στους χειρι-
στές των Κέντρων Ελέγχου 
Κυκλοφορίας;  

7.1.3.3 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

10. Δυνατότητα εφαρμογής κυ-
κλοφοριακών σεναρίων για 
προγραμματισμένα δημόσια 
γεγονότα (π.χ. αθλητικές εκ-
δηλώσεις, πολιτιστικές εκδη-
λώσεις,...);  

7.1.3.6 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

11. Υποστήριξη μέτρων ελέγχου 
σε σήραγγες (π.χ. αποκλει-
σμός εισόδου οχημάτων, ανί-
χνευση πυρκαγιάς, ανίχνευ-
ση αέριων ρύπων, κλείσιμο 
σήραγγας);  

7.1.4.7 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

12. Υποστήριξη διαχείρισης ειδι-
κών φορτίων (π.χ. υπέρβα-
ρα, υπερμεγέθη, επικίνδυνα) 
όταν ζητείται;  

7.1.4.9 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

13. Υποστήριξη μέτρων ελέγχου 
για την προστασία/ σήμανση 
εργασιών συντήρησης και 
εργαζομένων σε αυτά;  

7.1.5.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

14. Δυνατότητας αποκλεισμού 
οδικών τμημάτων και παροχή 
κατάλληλων οδηγιών προς 
τους οδηγούς για παρακάμ-
ψεις;  

7.1.5.5 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

15. Απεικόνιση εντός του οχήμα-
τος του μέγιστου επιτρεπτού 
ορίου ταχύτητας σε επιλεγμέ-
να οδικά τμήματα, και να ανι-
χνεύει παραβάτες;  

7.1.7.1 Σημαντικό Σημαντικό 

16. Δυνατότητα ενημέρωσης των 
βάσεων δεδομένων (π.χ. 
ψηφιακοί χάρτες πλοήγησης) 
στον σχετικό εξοπλισμό εντός 
των οχημάτων;  

7.1.8.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

17. Αποκλειστική χρήση λωρίδων 
κυκλοφορίας από συγκεκρι-
μένες κατηγορίες οχημάτων 
(π.χ.λεωφορειολωρίδες) και 
να ανίχνευση παραβατών;  

 
 

7.1.10.1 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

18. Παροχή πληροφόρησης που 
θα επηρεάζουν τις αποφά-
σεις των ταξιδιωτών σχετικά 
με το ταξίδι τους (π.χ. προο-
ρισμός, χρόνος, μέσο, δια-
δρομή);  

7.3.0.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

19. Παροχή πληροφόρησης 
στους οδηγούς καθώς πλη-
σιάζουν σε χώρους στάθμευ-
σης (π.χ. επί της οδού, εκτός 
οδού, σε σταθμούς εξυπηρέ-
τησης αυτοκινητοδρόμων);  

7.1.4.4 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 
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Πίνακας 12. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 6 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

74%

8%

2%

16%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 9. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 6 

 
 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 52

  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 7: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή 
βαρύτητας 

1. Δυνατότητα αυτόματου ελέγχου 
ταχύτητας του οχήματος;  

Να παρέχει υποστήριξη για τον 
περιορισμό της ταχύτητας οχή-
ματος αυτόματα, σε ένα καθορι-
σμένο, αλλά μεταβλητό, μέγιστο 
τον αυτόματο έλεγχο ταχύτητας 
του οχήματος (intelligent speed 
adaptation);  

8.2.5.1 Σημαντικό Σημαντικό 

2. Παροχή προειδοποίησης επερ-
χόμενης σύγκρουσης;  

7.4.6 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

3. Παροχή προειδοποίησης για 
πεζούς/ευάλωτους χρήστες της 
οδού;  

7.4.7 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

4. Πληροφόρηση για την ασφαλή 
απόσταση προπορευόμενου 
οχήματος;  

7.4.5 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

5. Προειδοποίηση για κινδύνους 
επί της οδού (π.χ. ομίχλη, ολι-
σθηρότητα, ισχυροί άνεμοι, από-
τομη στροφή, μεγάλη κλίση) με 
συσκευή απεικόνισης εντός του 
οχήματος;  

7.4.1.36 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

6. Προειδοποίηση για παραβίαση 
σηματοδότη, πινακίδας stop, 
κλπ.;  

7.5.2.11 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

7. Δυνατότητα προσαρμοσμένης 
οδήγησης (eco-driving);  

11.3.5 Σημαντικό Σημαντικό 

8. Διαχείριση χρήσης/ αποκλει-
σμού λωρίδων, ΛΕΑ, κλπ. και με 
επιβολή περιορισμών;  

7.4.3 Σημαντικό Σημαντικό 

9. Προειδοποίηση οδηγών για τα 
τρέχοντα νόμιμα όρια ταχύτητας 
ή/και τα τρέχοντα συνιστώμενα 
όρια ταχύτητας;  

7.4.4 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

10. Δυνατότητα διευκόλυνσης της 
ομαλής κυκλοφορίας («μπλε κύ-
μα») των οχημάτων έκτακτης 
ανάγκης;  

7.4.8 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

11. Βελτιστοποίηση της κυκλοφο-
ριακής ροής με την παροχή κα-
τάλληλων για το όχημα εναλλα-
κτικών διαδρομών όταν υπάρχει 
συμφόρηση;  

7.5.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

12. Βελτιστοποίηση της κυκλοφο-
ριακής ροής σε σηματοδοτούμε-
νους κόμβους/ διασταυρώσεις;  

7.5.2 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

Πίνακας 13. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 7 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 7 : ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

79%

7%

0%

14%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 
Διάγραμμα 10. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 7 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 8: ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε- 
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύτητας 

1. Προσφορά άμεσης ή 
έμμεσης βοήθειας 
στον οδηγό;  

8.2.0.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

2. Ειδοποίηση του οδη-
γού σε περίπτωση α-
τυχήματος;  

Να ειδοποιεί τον οδη-
γό με έγκαιρο τρόπο 
σε περίπτωση συμβά-
ντος εμπρός (π.χ. ερ-
γασίες επί της οδού, 
ατύχημα, ουρά,...) με 
συσκευή απεικόνισης 
εντός του οχήματος;  

7.4.1.35 
Πολύ σημαντι-

κό 
Σημαντικό 

3. Εξασφάλιση της σω-
στής θέσης του οχή-
ματος στην οδό σε 
σχέση με τα όρια λω-
ρίδαs/ οδού;  

8.3.1.3 Σημαντικό Σημαντικό 

4. Υπόδειξη στον οδηγό 
των ορίων ταχυτήτων;  

8.2.5.4 Σημαντικό Σημαντικό 

Πίνακας 14. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 8 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 8 : ΕΥΦΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

73%

9%

0%

18%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 11. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 8 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 9: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΛΟΥ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

Ερώτηση Κωδικός 
κατά Ε-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή βαρύ-
τητας 

1. Δυνατότητα ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ διαχει-
ριστών στόλου και αρμό-
διων υπηρεσιών έκδοσης 
πιστοποιητικών;  

9.2.0.2 Σημαντικό Σημαντικό 

2. Δυνατότητα ζύγισης ε-
μπορευματικών οχημά-
των εν κινήσει;  

9.3.0.2 Σημαντικό Σημαντικό 

3. Παρακολούθηση της κα-
τάστασης του εμπορεύ-
ματος και της συμπεριφο-
ράς του οδηγού (π.χ. υ-
πέρβαση χρόνου οδήγη-
σης, υπέρβαση ταχύτη-
τας, ...);  

9.4.0.1 
Πολύ σημαντι-

κό 
Πολύ σημαντικό 

Πίνακας 15. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 9 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 9 : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ & ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

62%
10%

0%

28%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 12. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 9 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 10: ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Ερώτηση Κωδικός κατά 
Ε- FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή 
βαρύτητας 

1. Δυνατότητα συλλογής πληρο-
φορίας για την ταυτότητα, θέ-
ση, κατάσταση και πληρότητα 
όλων των οχημάτων σε 
πραγματικό χρόνο;  

10.1.2.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

2. Δυνατότητα επικοινωνίας ο-
χημάτων – Κέντρου Ελέγχου;  
 

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα αμφί-
πλευρης επικοινωνίας δεδο-
μένων και φωνής μεταξύ των 
οχημάτων ΔΣ και ενός κεντρι-
κού σταθμού;  

10.1.5.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

3. Κάλυψη μιας πληθώρας υπη-
ρεσιών κράτησης θέσεων;  
 

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα ικανο-
ποίησης πληθώρας τύπων 
κράτησης, π.χ. τελευταίας 
στιγμής, μετα επιστροφής (με 
δυνατότητα εβδομάδων/ μη-
νών στο μέλλον), εκμεταλλευ-
όμενο τις ώρες λειτουργίας ως 
αργά, τις ειδικές υποδομές 
κλπ.;  

10.2.0.2 Σημαντικό Σημαντικό 

4. Δυνατότητα δυναμικής πλη-
ροφόρησης στον επιβάτη ε-
ντός του οχήματος;  
 

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα γενι-
κής (δυναμικής) ενημέρωσης 
για τις ΔΣ εντός οχήματος, 
καθώς και τον χρόνο άφιξης 
και το όνομα της επόμενης 
στάσης;  

10.4.1.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

5. Παροχή προτεραιότητας στα 
μέσα μαζικής μεταφοράς;  
 

Το σύστημα θα πρέπει να 
παρέχει τη δυνατότητα επιλο-
γής εκείνων των οχημάτων, 
στα οποία πρέπει να παρα-
σχεθεί προτεραιότητα και να 
παρέχει την αντίστοιχη πλη-
ροφορία στο Κέντρο Ελέγχου 
Κυκλοφορίας;  

10.1.6.1 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

Πίνακας 16. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 10 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 10 : ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

79%

8%

0%

13%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 
Διάγραμμα 13. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 10 

 
 

  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 11: ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Ερώτηση  Νέοι προτεινό-
μενοι κωδικοί 
κατά EL-FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή 
βαρύτητας 

11.1 Διαχείριση Χρηστών     

1. Αποθήκευση στοιχείων για το 
όχημα, τον οδηγό, τις πλη-
ρωμές και στατιστικά στοιχεία 
της φόρτισης στα οποία ο 
χρήστης θα έχει πρόσβαση;  

11.1.1 Σημαντικό Σημαντικό 

2. Δυνατότητα δημιουργίας 
προφίλ χρήστη από όπου θα 
μπορεί να έχει στατιστικά για 
τις φορτίσεις που έχουν εκτε-
λεστεί και τις πληρωμές;  

11.1.2 Σημαντικό Σημαντικό 

3. Δυνατότητα διαχείρισης του 
προφίλ χρήστη και διαγραφή 
του;  

11.1.3 Σημαντικό Σημαντικό 

4. Συλλογή πληροφοριών για 
την ταυτότητα του οδηγού για 
την ηλεκτρονική πληρωμή 
της φόρτισης;  

11.1.4 Σημαντικό Σημαντικό 

5. Μετάδοση των στοιχείων που 
καταγράφονται σε τρίτους, 
έμπιστους παρόχους υπηρε-
σιών για να είναι δυνατή η 
κράτηση θέσεων φόρτισης 
και άλλες υπηρεσίες όπως 
πλοήγηση;  

11.1.5 Σημαντικό Σημαντικό 
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11.2 Διαχείριση Ζήτησης     

6. Παροχή πληροφόρησης για 
πιθανές θέσεις φόρτισης κα-
τά την άφιξη στον προορι-
σμό; 

11.2.1 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

7. Δυνατότητα ακριβούς υπολο-
γισμού αυτονομίας του οχή-
ματος;  

11.2.2 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

8. Δυνατότητα επιλογής και 
κράτησης θέσης φόρτισης;  

11.2.3 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

9. Δυνατότητα πώλησης ενέρ-
γειας από το όχημα στο δί-
κτυο;  

11.2.4 Σημαντικό Σημαντικό 

11.3 Λειτουργία     

10. Δυνατότητα αυτόματης, ηλε-
κτρονικής πληρωμής;  

11.3.1 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

11. Συλλογή πληροφορίας για 
την ταυτότητα, θέση, κατά-
σταση και πληρότητα όλων 
των οχημάτων σε πραγματι-
κό χρόνο;  

 
 

11.3.2 Σημαντικό Σημαντικό 

12. Παροχή ίδιας ή μεγαλύτερης 
αυτονομίας σε σχέση με τα 
συμβατικά αυτοκίνητα; 

11.3.3 Σημαντικό Σημαντικό 

13. Ένας εύλογα υψηλότερος 
σχετικά χρόνος αναμονής 
φόρτισης του οχήματος από 
μια άλλη συσκευή ευρείας 
χρήσης (π.χ. κινητό) εάν αυ-
τό συνδεόταν με αυξημένη 
εμβέλεια του ηλεκτρικού οχή-
ματος είναι αποδεκτός;  

11.3.4 Σημαντικό Σημαντικό 

14. Παροχή άμεσων ή έμμεσων 
συμβουλών εξοικονόμησης 
ενέργειας στον οδηγό  

11.3.5 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

15. Φόρτιση οχήματος εν κινή-
σει;  

11.3.6 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

16. Φόρτιση οχήματος σε σύντο-
μες στάσεις   

(π.χ. στάση σε σηματοδότη ή 
διασταύρωση);   

11.3.7 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

17. Δυνατότητα ελέγχου και πα-
ρακολούθησης της πορείας 
φόρτισης του οχήματος από 
μακριά μέσω έξυπνου τηλε-
φώνου ή υπολογιστή;  

11.3.8 Πολύ σημαντικό Σημαντικό 

18. Χαμηλότερο κόστος φόρτισης 
από τον ανεφοδιασμό συμ-
βατικού αυτοκινήτου;  

11.3.9 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

19. Μια εύλογη υψηλότερη σχετι-
κά τιμή για ένα ηλεκτροκίνητο 
αυτοκίνητο σε σχέση με το 
αντίστοιχο συμβατικό θα ή-
ταν αποδεκτή;  

11.3.10 Σημαντικό Σημαντικό 

Πίνακας 17. Αποτελέσματα από την ανάλυση 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 59

των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 11 
 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 11 : ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

57%

12%

1%

30%
ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 
Διάγραμμα 14. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 11 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 12: ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

Ερώτηση Νέοι προτεινό-
μενοι κωδικοί 
κατά EL-
FRAME  

Σημαντικότητα Σημαντικότητα 

με εφαρμογή συντελεστή 
βαρύτητας 

12.1 Πεδίο εφαρμογής     

1. Αυτοματοποιημένη οδή-
γηση στα μέσα μεταφο-
ράς;  

12.1.1 Σημαντικό Σημαντικό 

2. Πλήρως αυτοματοποιημέ-
νη οδήγηση στα μέσα με-
ταφοράς χωρίς οδηγό;  

12.1.2 Σημαντικό Σημαντικό 

3. Εφαρμογή των αυτόνο-
μων συστημάτων στις ε-
μπορευματικές μεταφορές 
και σε τμήματα της εφο-
διαστικής αλυσίδας;  

12.1.3 Σημαντικό Σημαντικό 

4. Χρήση αυτόνομων συ-
στημάτων για την καλύτε-
ρη διασύνδεση μεταξύ 
σημαντικών κόμβων του 
δικτύου των μεταφορών 
π.χ. Αεροδρόμιο με σταθ-
μό του Μετρό (συστήματα 
rapid transit);  

12.1.4 Σημαντικό Πολύ σημαντικό 

5. Αυτοματοποίηση και σε 
άλλα τμήματα του συστή-
ματος μεταφορών όπως 
τα Κέντρα Ελέγχου και 
γενικά στην λειτουργία 
των μεταφορών;  

12.1.5 Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

12.2 Σύστημα αίσθησης     

6. Δυνατότητα ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ των 
οχημάτων ή η οδήγηση να 
βασίζεται αποκλειστικά σε 
αισθητήρες πάνω στο ό-
χημα για τις ανάγκες των 
αυτόματων οχημάτων;  

12.2.1 

8.2.4.1 

Σημαντικό Σημαντικό 

7. Ανταλλαγή δεδομένων με 
την υποδομή για τις ανά-
γκες των αυτόματων οχη-
μάτων;  

12.2.2 

8.2.4.1 

Πολύ σημαντικό Πολύ σημαντικό 

12.3 Λειτουργία     

8. Δυνατότητα να κυκλοφο-
ρούν αυτόματα οχήματα 
στην ανοικτή κυκλοφορία 
ή σε αποκλειστικές λωρί-
δες;  

 
 

12.3.1 Σημαντικό Σημαντικό 

9. Δυνατότητα παρεμβολής 
από την υποδομή όπως 
π.χ. απευθείας επιβολή 
ορίου ταχύτητας σε συ-

12.3.2 

8.2.5.1 

Σημαντικό Σημαντικό 
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γκεκριμένο τμήμα του 
δρόμου;  

Πίνακας 18. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 12 

 
 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 12 : ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

54%

19%

0%

27%

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ/ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

ΑΛΛΟ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

 

Διάγραμμα 15. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 1ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 12 

 
 
Αξίζει να σημειωθεί από την παραπάνω 
ανάλυση, ότι σε κάθε θεματική περιοχή 
ΕΣΜ ένα υψηλό ποσοστό ερωτώμενων 
(~10% - 18%) απάντησε ότι δεν είχε άπο-
ψη ή δεν γνώριζε κάτι σχετικό με την ερώ-
τηση, ενώ σε τρεις (3) θεματικές περιοχές 
(διαχείριση εμπορευμάτων και στόλου ο-
χημάτων, ηλεκτροκινητικότητα, αυτόνομα 
συστήματα οδήγησης) το ποσοστό αυτό 
άγγιξε το 30%, που ενδεχομένως αντικα-
τοπτρίζει και το σχετικά μικρό βαθμό 
διείσδυσης ακόμα των σχετικών τεχνολο-
γιών και υπηρεσιών στην Ελλάδα.  
 
 
 
 

 

2.4.3. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
2ου Ερωτηματολογίου  

Για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των 
απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογί-
ου, ελήφθησαν υπόψη τα εξής:  
  
1) H σημαντικότητα κάθε συγκεκριμένης 
ανάγκης χρήστη, όπως αυτή απαντήθηκε 
από τους ερωτώμενους, σε μια κλίμακα 4 
επιπέδων:  
• ΣΥΜΦΩΝΩ – ΝΑΙ = Πολύ σημαντικό  
• ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ – ΟΧΙ = Καθόλου ση-

μαντικό  
• ΔΕΝ ΞΕΡΩ / ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ  
• ΑΛΛΟ  

  
 
2) Η συνάφεια των ερωτώμενων με το α-
ντικείμενο (θεματική περιοχή ΕΣΜ), που 

θεωρήθηκε ως «απόλυτη», επειδή τα ερω-
τηματολόγια εστάλησαν σε επιλεγμένους 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 62

φορείς υψηλής εξειδίκευσης για συγκεκρι-
μένες θεματικές περιοχές ΕΣΜ, που δεν 
είχαν συμμετάσχει στη συμπλήρωση του 
1ου ερωτηματολογίου.  

  
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν πα-
ρουσιάζονται ακολούθως:  

  
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

Ερώτηση Κωδικός κατά 
Ε-FRAME  

Σημαντικότητα 

Σύνολο ερωτήσεων: 25  

Φορείς που απάντησαν: 2  

Βλέπε Παράρτημα Β Πολύ σημαντικές (90%) 

   Καθόλου σημαντικές (2%) 

Πίνακας 19. Αποτελέσματα από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 1 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 16. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 1 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ  

Ερώτηση Κωδικός κατά 
Ε-FRAME  

Σημαντικότητα 

Σύνολο ερωτήσεων: 5  

Φορείς που απάντησαν: 4  

Βλέπε Παράρτημα Β Πολύ σημαντικές (90%) 

   Καθόλου σημαντικές (0%) 

 
Πίνακας 20. Αποτελέσματα από την ανάλυση 

των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 3 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 17. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 3 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 6: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ 
ΖΗΤΗΣΗΣ  

Ερώτηση Κωδικός κατά 
Ε-FRAME  

Σημαντικότητα 

Σύνολο ερωτήσεων: 92  

Φορείς που απάντησαν: 1  

Βλέπε Παράρτημα Β Πολύ σημαντικές (58%) 

   Καθόλου σημαντικές (8%) 

 
Πίνακας 21.Αποτελέσματα από την ανάλυση 

των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 6 
 
 

  

 

 

 

 

Διάγραμμα 18. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 6 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΉ 10: ΜΕΣΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

Ερώτηση Κωδικός κατά 
Ε-FRAME  

Σημαντικότητα 

Σύνολο ερωτήσεων: 36  

Φορείς που απάντησαν: 2  

Βλέπε Παράρτημα Β Πολύ σημαντικές (96%) 

   Καθόλου σημαντικές (4%) 

    
Πίνακας 22.Αποτελέσματα από την ανάλυση 

των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 10 
 
 

 

 
 

 

 

 

Διάγραμμα 19. Σχηματική απεικόνιση αποτελεσμάτων από την ανάλυση 
των απαντήσεων του 2ου ερωτηματολογίου στη θεματική περιοχή 10 
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2.4.4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
Δημοσκοπήσεων 
Ηλεκτρονικής Ημερίδας  

Με βάση τα είκοσι (20) ερωτήματα του 
Παραρτήματος Γ, που τέθηκαν υπό μορφή 
δημοσκοπήσεων κατά τη διάρκεια της ηλε-
κτρονικής ημερίδας της 16.3.2015, προέ-
κυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα σχετικά 
με τη σημαντικότητα ορισμένων γενικών 
αναγκών/ κατευθύνσεων των ΕΣΜ, το εάν 
πρέπει να ληφθούν υπόψη και σε ποιο 
βαθμό στη διαμόρφωση των τελικών ανα-
γκών χρηστών, αλλά και του ευρύτερου 
πλαισίου της αρχιτεκτονικής. Ειδικότερα:  

 
 

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 1:  

 
Η έμφαση στα θέματα της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων των χρηστών 
ΕΣΜ και της συγκατάθεσης τους (στη 
χρήση τους) καθώς και της αναλογικότη-
τας των χρησιμοποιούμενων μέσων για 
τον επιδιωκόμενο σκοπό της παροχής των 
υπηρεσιών, κρίθηκε από το μεγαλύτερο 
ποσοστό των ερωτώμενων (>95%) ως 
πολύ ή/ και αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 
20) και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί 
στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη φάση της 
λειτουργικής απεικόνισης (functional  
viewpoint) των αναγκών.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 20. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Προστασία προσωπι-
κών δεδομένων, συγκατάθεση του χρήστη των υπηρεσιών και αναλογικότητα μέσων 

και επιδιωκόμενου σκοπού»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 2:  

 
Η αναγκαιότητα της διαθεσιμότητας και 
προσβασιμότητας στα δεδομένα ΕΣΜ με 
διαφανή και αμερόληπτο τρόπο, κρίθηκε 
από το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώ-
μενων (~ 98%) ως πολύ ή/ και αρκετά ση-

μαντική (Διάγραμμα 21) και συνεπώς θα 
πρέπει να περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτε-
κτονική, στη φάση της λειτουργικής απει-
κόνισης (functional  viewpoint) των ανα-
γκών.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 21. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Αναγκαιότητα διάθεσης 

και πρόσβασης στα δεδομένα ΕΣΜ με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 3:  

 
Η υποχρεωτική εφαρμογή των προβλέψε-
ων της Εθνικής Αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ 
σε έργα και μελέτες, κρίθηκε σε σημαντικό 
ποσοστό των ερωτώμενων (~ 80%) ως 

πολύ ή/ και αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 
22) και συνεπώς θα πρέπει να και συνε-
πώς θα πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω 
οι ενδεικνυόμενοι τρόποι, για την επιτυχή 
εφαρμογή και χρήση της από όλους τους 
εμπλεκόμενους. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 22. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποχρεωτική εφαρμο-
γή των προβλέψεων της Εθνικής Αρχιτεκτονικής για τα ΕΣΜ σε έργα και μελέτες»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 4:  

 
Η προώθηση κοινών εθνικών υποδομών 
στα ΕΣΜ με διαλειτουργικά  χαρακτηριστι-
κά, κρίθηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ερωτώμενων   (~ 98%) ως πολύ ή/ και 

αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 23) και συ-
νεπώς θα πρέπει να περιληφθεί στην Ε-
θνική Αρχιτεκτονική, στη φάση της λει-
τουργικής απεικόνισης (functional 
viewpoint)  των αναγκών.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διάγραμμα 23. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Προώθηση κοινών ε-
θνικών υποδομών στα ΕΣΜ με διαλειτουργικά χαρακτηριστικά»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 5:  

 
Η ερώτηση για το εάν τα συστήματα κατα-
γραφής παραβάσεων και επιβολής κυρώ-
σεων (π.χ. φωτογραφικά συστήματα ελέγ-
χου παραβάσεων: ορίου ταχύτητας, κόκκι-
νου σηματοδότη, πληρωμής διοδίων) θα 
πρέπει να είναι περισσότε-
ρο “συγχωρητικά” και λιγότε-
ρο “τιμωρητικά”,  βρήκε σε μεγάλο ποσο-
στό σύμφωνους τους ερωτώμενους         

(~ 60%). Ένα σημαντικό ποσοστό (~ 30%) 
όμως διαφώνησε με αυτό, ζητώντας εμμέ-
σως την ουσιαστική και αξιόπιστη άμεση 
επιβολή κυρώσεων στο παραβάτη, (Διά-
γραμμα 24). Συνεπώς, η Εθνική Αρχιτε-
κτονική θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της 
εξίσου και τις δύο απόψεις, αναζητώντας 
στις επιδιωκόμενες λύσεις την τήρηση της 
αναλογικότητας παράβασης και ποινών, 
στη φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional  viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 24. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με τα «Συστήματα καταγραφής 

παραβάσεων και επιβολής νομικών κυρώσεων και 
τη “συγχωρητική” ή “ τιμωρητική” φύση αυτών»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 6:  

 
Η υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ Κέ-
ντρων Πληροφόρησης κοινού για την επι-
κρατούσα κυκλοφορία (Traffic Information  
Centers) και των Κέντρων Ελέγχου Κυ-
κλοφορίας (Traffic Management Centers)  
αυτοκινητο δρόμων και λοιπών ο-

δών, κρίθηκαν από το μεγαλύτερο ποσο-
στό των ερωτώμενων (>98%) ως πολύ 
ή/και αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 25) 
και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθούν 
στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη φάση της 
λειτουργικής απεικόνισης (functional  
viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 25. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποστήριξη της συ-

νεργασίας μεταξύ των Κέντρων Πληροφόρησης για την κυκλοφορία και των Κέντρων 
Ελέγχου Κυκλοφορίας»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 7:  

 
Η υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικά με 
τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής μέ-
σω σηματοδοτούμενων κόμβων, κρίθηκε 
στο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 

(~ 96%) ως πολύ ή/και αρκετά σημαντική 
(Διάγραμμα 26) και συνεπώς θα πρέπει να 
περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη 
φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional viewpoint) των αναγκών.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Διάγραμμα 26. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποστήριξη δραστη-

ριοτήτων σχετικά με τη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής μέ-
σω σηματοδοτούμενων κόμβων»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 8:  

 
Η ετοιμότητα που πρέπει να επιδεικνύουν 
τα οχήματα ως προς θέματα ασφάλειας 
(π.χ. να καλούν αυτόματα το e-Call, να 
διαθέτουν σύστημα καταγραφής στοιχείων 
τύπου «μαύρο κουτί» “black-box”), κρίθηκε 

από το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώ-
μενων (~ 98%) ως πολύ ή/και αρκετά ση-
μαντική (Διάγραμμα 27) και συνεπώς θα 
πρέπει να περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτε-
κτονική, στη φάση της λειτουργικής απει-
κόνισης (functional  viewpoint) των ανα-
γκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 27. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Ετοιμότητα που πρέπει 
να επιδεικνύουν τα οχήματα ως προς θέματα ασφάλειας»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 9:  

 
Η υποστήριξη δραστηριοτήτων σχετικά με 
τη διαχείριση και την κράτηση χώρων 
στάθμευσης και ανάπαυσης οδηγών ε-
μπορικών οχημάτων, κρίθηκε σε σημαντι-

κό ποσοστό των ερωτώμενων (~ 65%) ως 
πολύ ή/και αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 
28) και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί 
στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη φάση της 
λειτουργικής απεικόνισης (functional  
viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 28. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποστήριξη δραστη-
ριοτήτων σχετικά με τη διαχείριση και την κράτηση χώρων στάθμευσης και ανάπαυ-

σης οδηγών εμπορικών οχημάτων»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 10:  

 
Η υποστήριξη της διαχείρισης των διελεύ-
σεων των επικίνδυνων φορτίων από πε-
ριοχές (dangerous goods transport),  κρί-
θηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό των 

ερωτώμενων (>98%) ως πολύ ή /και αρκε-
τά σημαντική (Διάγραμμα 29) και συνε-
πώς θα πρέπει να περιληφθεί στην Εθνική 
Αρχιτεκτονική, στη φάση της λειτουργικής 
απεικόνισης (functional  viewpoint) των 
αναγκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 29. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποστήριξη δραστη-
ριοτήτων σχετικών με τη διαχείριση διέλευσης επικίνδυνων φορτίων από περιοχές»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 11:  

 
Η έμφαση στα θέματα υποστήριξης δρα-
στηριοτήτων παροχής βασικών υπηρε-
σιών προς εμπορικά οχήματα (π.χ. θέματα 
που αφορούν τη χρήση των ψηφιακών τα-
χογράφων), κρίθηκε από το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων (>88%) ως 
πολύ/ αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 30) 
και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί 
στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη φάση της 
λειτουργικής απεικόνισης (functional  
viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 30. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποστήριξη παροχής 

βασικών υπηρεσιών προς εμπορικά οχήματα»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 12:  

 
Η έμφαση στα θέματα υποστήριξης δρα-
στηριοτήτων σχετικά με την κράτηση θέ-
σεων φορτο-εκφόρτωσης εμπορευμάτων 
σε αστικά κέντρα, κρίθηκε από το μεγαλύ-

τερο ποσοστό των ερωτώμενων (>80%) 
ως πολύ/ αρκετά σημαντική (Διάγραμμα 
31) και συνεπώς θα πρέπει να περιληφθεί 
στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη φάση της 
λειτουργικής απεικόνισης (functional  
viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 31. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Υποστήριξη δραστη-
ριοτήτων σχετικά με την κράτηση θέσεων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων σε αστι-

κά κέντρα»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 13:  

 
Ορισμένοι γενικοί τομείς και περιοχές 
ΕΣΜ, όπως:  

• Η παρακολούθηση εμπορευματικών 
μεταφορών   

• Η παρακολούθηση εμπορευματοκιβω-
τίων (container)  

• Η επικοινωνία μεταφορικών κόμβων 
μεταξύ τους (π.χ. Λιμένων με Κέντρα 
Ελέγχου Κυκλοφορίας οδικών ή/και σι-
δηροδρομικών αξόνων)  

• Η διατροπικότητα μεταφορικών μέσων  

• Η διαχείριση και οι υπηρεσίες μεταφο-
ράς επικίνδυνων εμπορευμάτων  

  

κρίθηκαν από ικανοποιητικό ποσοστό των 
ερωτώμενων (>20%) ως σημαντικοί (Διά-
γραμμα 32) και συνεπώς θα πρέπει να 
περιληφθούν στην Εθνική Αρχιτεκτονική, 
στη φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional viewpoint) των αναγκών.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 32. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Αναγκαιότητα υποστή-

ριξης περιοχών των ΕΣΜ ευρύτερου ενδιαφέροντος  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 14:  

 
Η έμφαση στα θέματα της προσαρμοσμέ-
νης πληροφόρησης σε ειδικές ομάδες 
πληθυσμού, όπως τα Άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες σε μέσα μαζικής μεταφοράς 
(ΜΜΜ) και εντός οχημάτων, κρίθηκε από 

το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 
(>95%) ως πολύ/ αρκετά σημαντική (Διά-
γραμμα 33) και συνεπώς θα πρέπει να 
περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη 
φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional  viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Διάγραμμα 33. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Προσαρμοσμένη πλη-
ροφόρηση προς Άτομα με Ειδικές Ανάγκες σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και εντός 

οχημάτων»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 15:  

 
Η βέλτιστη διαχείριση των δημόσιων μέ-
σων μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) σύμφωνα 
με τη κυκλοφοριακή ζήτηση, κρίθηκε από 
το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων 

(~ 90%) ως πολύ ή/και αρκετά σημαντική 
(Διάγραμμα 34) και συνεπώς θα πρέπει 
να περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτεκτονική, 
στη φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional  viewpoint) των αναγκών.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 34. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Βέλτιστη διαχείριση 
των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς σύμφωνα με τη ζήτηση»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 16:  

 
Η διαχείριση των υπηρεσιών ΕΣΜ κοινο-
χρησίας (carsharing) επιβατικών οχημά-
των από χρήστες για την εξυπηρέτηση 
των αναγκών μετακίνησής τους (κυρίως 
αστικών μετακινήσεων) καθώς και της συ-
νοδήγησης (carpooling) από μικρή ομάδα 

ανθρώπων για ένα συγκεκριμένο ταξί-
δι, κρίθηκε από το μεγαλύτερο ποσοστό 
των ερωτώμενων (>70%) ως σημαντική 
(Διάγραμμα 35) και συνεπώς θα πρέπει 
να περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτεκτονική, 
στη φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional viewpoint) των αναγκών.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 35. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με τη «Διαχείριση υπηρε-

σιών “από κοινού” χρήσης επιβατικών οχημάτων»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 17:  

 
Ορισμένοι γενικοί τομείς και περιοχές 
ΕΣΜ, όπως:  

• Η παρακολούθηση παρεχόμενων υπη-
ρεσιών ΜΜΜ  

• Η πληροφόρηση επιβατών ΜΜΜ εκτός 
οχήματος (π.χ. από πινακίδες αναγγε-
λίας μηνυμάτων σε “έξυπνες” στάσεις)  

• H παρακολούθηση δρομολογίων οχη-
μάτων ΜΜΜ  

  

κρίθηκαν από ικανοποιητικό ποσοστό των 
ερωτώμενων (25% έως 40%) ως σημαντι-
κοί (Διάγραμμα 36) και συνεπώς θα πρέ-
πει να περιληφθούν στην Εθνική Αρχιτε-
κτονική, στη φάση της λειτουργικής απει-
κόνισης (functional viewpoint) των ανα-
γκών.  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 36. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Αναγκαιότητα  

υποστήριξης περιοχών των ΕΣΜ ευρύτερου ενδιαφέροντος παρακολούθησης και 
πληροφόρησης με έμφαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 18:  

 
Η έμφαση στα θέματα υποστήριξης δρα-
στηριοτήτων στα δημόσια μέσα μεταφοράς 
για ανάπτυξη λειτουργιών παρακολούθη-
σης οχημάτων, οδηγών ή/και επιβα-

τών, κρίθηκε από σημαντικό ποσοστό των 
ερωτώμενων (~ 25%) ως σημαντική (Διά-
γραμμα 37) και συνεπώς θα πρέπει να 
περιληφθεί στην Εθνική Αρχιτεκτονική, στη 
φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional  viewpoint) των αναγκών.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 37.Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με την «Σκοπιμότητα υποστήρι-
ξης στα δημόσια μέσα μεταφοράς λειτουργιών παρακολούθησης και λοιπών υπηρε-

σιών»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 19:  

 
Η αυτοματοποιημένη οδήγηση και τα θέ-
ματα που εγείρονται σχετικά με την επί-
βλεψη των αυτόνομων οχημάτων από 
Οδηγό εντός του οχήματος ή από Χειριστή 
από κάποιο Κέντρο Ελέγ-
χου, αξιολογήθηκε θετικά από τους ερω-
τώμενους, αν και ο τρόπος με τον οποίο 
θα πρέπει αυτή να υλοποιηθεί δίχασε τις 
απόψεις τους, μια και σε ποσοστό (~ 45%) 

τάχθηκαν υπέρ της απομακρυσμένης επί-
βλεψης από Χειριστή και σε λίγο μικρότερο 
ποσοστό   (~ 39%) από Οδηγό εντός του 
οχήματος. Σε κάθε περίπτωση η αυτομα-
τοποιημένη οδήγηση και η αυτοματοποίη-
ση στις μεταφορές κρίθηκε ως σημαντική 
περιοχή ΕΣΜ (Διάγραμμα 38) και συνε-
πώς θα πρέπει να περιληφθεί στην Εθνική 
Αρχιτεκτονική, στη φάση της λειτουργικής 
απεικόνισης (functional  viewpoint) των 
αναγκών. 

 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 38. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με τα «Αυτοματοποιημένα συ-
στήματα οδήγησης και την επίβλεψη τους από Οδηγό ή από Χειριστή Κέντρου Ελέγ-

χου»  
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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 20:  

 
Η ερώτηση για το πού πρέπει να αναπτυ-
χθούν κατά προτεραιότητα τα αυτόνομα 
συστήματα οδήγησης (σε αυτοκινητόδρο-
μο, στην πόλη, σε αποκλειστικές λωρίδες 
κυκλοφορίας, σε ελεύθερες λωρίδες κυ-
κλοφορίας), μοίρασε ισότιμα σχεδόν τις 
προτιμήσεις των ερωτώμενων σε ποσοστό 

(~ 22%) (Διάγραμμα 39). Συνεπώς η Ε-
θνική Αρχιτεκτονική θα πρέπει να λαμβά-
νει υπόψη εξίσου όλες τις απόψεις αναζη-
τώντας ένα βέλτιστο μίγμα συμβατικής και 
αυτόνομης οδήγησης για την επίλυση πι-
θανών κυκλοφοριακών προβλημάτων, στη 
φάση της λειτουργικής απεικόνισης 
(functional viewpoint) των αναγκών.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Διάγραμμα 39. Αποτελέσματα δημοσκόπησης σχετικά με τα «Αυτόνομα συστήματα 

οδήγησης»  
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2.5. 

2.6. Τεχνολογίες Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών 
και Διεπαφές  

  
Οι τεχνολογίες που εφαρμόζονται 
στα ΕΣΜ ποικίλλουν ανάλογα με το πεδίο 
εφαρμογής και τις ειδικές επιχειρησιακές / 
λειτουργικές απαιτήσεις κάθε συστήματος. 
Διαφορετικές «οικογένειες» τεχνολογιών 
χρησιμοποιούνται για παράδειγμα στον 
έλεγχο οχήματος και υποβοήθηση οδήγη-
σης, στη διαχείριση κυκλοφορίας και στη 
διαχείριση υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Παρ’ όλα αυτά, στη βάση ενυπάρ-
χουν κοινά τεχνολογικά υπόβαθρα, όπως 
αυτά αναλύονται ακολούθως.   
  
Η βασική στόχευση παραμένει 
η συλλογή δεδομένων από το σύστημα 
μεταφορών, η επεξεργασία τους, και η έ-
γκαιρη διάχυση και αξιοποίησή τους. Το δε 
επιχειρησιακό μοντέλο παραμένει αυτό 
που αναπτύσσεται γύρω από τους κύριους 
«παίκτες» στο χώρο των ΕΣΜ:  
 
• Τα οχήματα (με τους οδηγούς)  
• Τους χρήστες   
• Τις υποδομές (με τους διαχειριστές)  
• Τα δίκτυα επικοινωνιών  
  
Κατ’ αναλογία, θα μπορούσαμε να ταξινο-
μήσουμε τις τεχνολογίες σε  
 
• Τεχνολογίες, εξοπλισμό και συσκευές 

οχήματος  
• Τεχνολογίες, εξοπλισμό και συσκευές 

χρήστη  
• Τεχνολογίες, εξοπλισμό και συσκευές 

υποδομών   
  
Τα βασικά τεχνολογικά υπόβαθρα ταξινο-
μούνται και παρουσιάζονται ομαδοποιημέ-
να στις ακόλουθες ενότητες. Σε κάθε περί-
πτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι οι τεχνο-
λογίες ΕΣΜ μεταβάλλονται δυναμικά στο 
χρόνο - όπως και κάθε τεχνολογικός τομέ-
ας άλλωστε - και η εδώ αποτύπωση αντα-
νακλά την τρέχουσα «χαρτογράφηση» 
τους.  
 
Ιδανικά, ο τεχνολογικός αυτός χάρτης θα 
πρέπει να επικαιροποιείται περιοδικά, μέ-

σα από τους γενικότερους μηχανισμούς 
επικαιροποίησης της Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ και στο πλαίσιο των όσων περι-
γράφονται στην ενότητα 5 του παρόντος.   

 

2.5.1. Τεχνολογίες Επικοινωνιών  

 

2.5.1.1. Ασύρματα Δίκτυα 
Επικοινωνιών  
Ασύρματες επικοινωνίες χρησιμοποιούνται 
σε πολλές εφαρμογές ΕΣΜ, είτε πρόκειται 
για επικοινωνία μεταξύ οχημάτων (V2V) 
είτε μεταξύ οχήματος και υποδομής 
(V2I) (εν συντομία καλούμενες V2X) είτε 
μεταξύ υποδομών (I2I), αν και το τελευταίο 
όχι εκτεταμένα. Διάφορες μορφές ασύρμα-
της δικτύωσης έχουν προταθεί και υιοθε-
τηθεί με τις βασικότερες σχετικές τεχνολο-
γίες να είναι οι ακόλουθες:  
 
1. Δίκτυα Wi-

Fi (IEEE 802.11 a/bg/n/ac). Θεωρητικά 
τα δίκτυα αυτά μπορούν να επεκτείνο-
νται δυναμικά με χρήση τεχνολο-
γιών ad hoc mesh networking   

2. UHF / VHF δίκτυα (στην περιοχή 
των MHz), για μεσαίες και μεγάλες α-
ποστάσεις  

3. Μικροκυματικά (στην περιοχή των GHz) 
δίκτυα για μικρές αποστάσεις, έως με-
ρικές εκατοντάδες μέτρα. Κυριότερες 
τεχνολογίες είναι 
η DSRC (Dedicated Short 
Range Communication) και η WAVE  
(Wireless Access in Vehicular Environm
ent), που χρησιμοποιούν φάσμα στα 
5,8 GHz ή 5,9 GHz, βασιζόμενα 
στο IEEE 802.11p  

4. Δίκτυα Bluetooth  
5. Εφαρμογές NFC (near field communi-

cation), μικρής εμβέλειας  
6. Δίκτυα WiMax (IEEE 802.16) 

για μικροκυματική κάλυψη μεγάλων και 
μητροπολιτικών αποστάσεων (αρκετών 
χιλιομέτρων)  

7. Δίκτυα κυψελωτής κινητής τηλεφωνί-
ας, GSM (2G/3G/4G, UMTS)  

8. Δίκτυα TETRA, κυρίως για την επικοι-
νωνία μεταξύ οχημάτων του ιδίου στό-
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λου (συνηθέστερα οχήματα επέμβα-
σης)  

9. Δορυφορικές επικοινωνίες. 
  

Αξίζει να αναφερθεί το σχετικό τεχνολογικό 
πλαίσιο CALM, ως πρωτοβουλία 
της ISO/TC 204 WG, το οποίο καθορίζει 
ένα σύνολο ασύρματων πρωτοκόλλων και 
διεπαφών για τα ΕΣΜ, ανεξαρτήτως ε-
φαρμογής. Βασίζεται στο IPv6 και αναλύε-
ται συστηματικά σε εφαρμογές μι-
κρής, μεσαίας και μεγάλης χωρικής εμβέ-
λειας.   
  

2.5.1.2. Ενσύρματα δίκτυα 
επικοινωνιών  
Πρόκειται κατά βάση 
για SDH, ΑΤΜ, WDM, MPLS, IP δίκτυα κο
ρμού (backbone networks), αναπτυσσόμε-
να πάνω από οπτικές ίνες ή χαλκό, σύμ-
φωνα με τα πρωτόκολλα που ορίζονται σε 
γενικά πρότυπα τηλεπικοινωνιών, παρέ-
χοντας μεγάλες ταχύτητες (> 10 Gbps). 
Αφορούν στην επικοινωνία μεταξύ υποδο-
μών ή υποδομής και συνεργαζόμενων φο-
ρέων και όχι στις περιπτώ-
σεις V2V και V2I.  
  

2.5.2. Τεχνολογίες Γεω-εντοπισμού 
& Εντοπισμού Θέσης  

 
Πρόκειται για συστήματα βασισμένα στις 
συνδυασμένες δορυφορικές και επίγειες 
υποδομές GPS, EGNOS-Galileo  και  
Glonass, για τον εντοπισμό θέσης οχήμα-
τος με αναφορά σε παγκόσμιο γεωδαιτικό 
σύστημα συντεταγμένων. Συνδυάζονται με 
χρήση ψηφιακών υποβάθρων και οδικών 
χαρτών. Για τον εντοπισμό θέσης χρησι-
μοποιούνται αλγόριθμοι triangulation και ει 
δυνατόν συνδυαστικά με δεδομένα από τις 
παρακάτω τεχνολογίες:  
•  RFID / beacons, για εντοπισμό οχήμα-

τος ή αντικειμένου σε σχέση με σταθε-
ρά σημεία αναφοράς (πομποί – δέκτες), 
σε μικρό χωρικό εύρος κάλυψης  

•  Sonar (εκπομπής και μέτρησης ανά-
κλασης υπερήχων), για την ανίχνευση 
εμπρόσθιων και οπίσθιων εμποδίων σε 
σχέση με κινούμενο όχημα ή αντικείμε-
νο  

•  GSM 2G/3G/4G, σε συνδυασμό με τις 
παραπάνω τεχνολογίες για ακριβέστερο 
εντοπισμό της θέσης  

• υπέρυθρης ακτινοβολίας, για εύρεση 
σχετικής θέσης σε περιορισμένο χώρο 
και ανίχνευση εμποδίων  

 
ή συνδυασμό συστημάτων 
(π.χ. GPS και RFID) για παροχή υπηρε-
σιών λογισμικού γεωγραφικής απεικόνισης 
(π.χ. GIS web maps, geo-fencing, κλπ.)  
  

2.5.3. Τεχνολογίες ανίχνευσης και 
κατηγοριοποίησης οχημάτων 

2.5.3.1. Επαγωγικοί βρόγχοι  
(inductive loops)   
Πρόκειται για σημειακή ανίχνευση (point 
detection). Επιτυγχάνεται με την εγκατά-
σταση συστοιχιών επαγωγικών ανιχνευ-
τών βρόγχων εγκατεστημένων ε-
ντός του πεζοδρομίου ή του ασφαλτοτά-
πητα, σε συγκεκριμένα σημεία το-
μής. Χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες του 
μαγνητικού πεδίου του βρόγχου και την 
γεωμετρία τους είναι δυνατή η καταμέτρη-
ση/κατηγοριοποίηση οχήματος και η μέ-
τρηση αριθμού αξόνων και ταχύτητας του 
οχήματος.   
  

2.5.3.2. Ανίχνευση μέσω   
επεξεργασίας βίντεο 
(video vehicle detection)  
Πρόκειται για ανίχνευση ευρείας περιοχής 
(wide area detection, WAD). Χρησιμο-
ποιείται κατά βάση για  κάθε μέτρηση που 
είναι σχετική με την κυκλοφορία (π.χ. ρο-
ής, ταχύτητας, κατάληψης) καθώς και για 
την αυτόματη ανίχνευση συμβάντος. Χρη-
σιμοποιείται επίσης για την ανίχνευση πε-
ριστατικού, όπως είναι η αντικανονική 
χρήση του οδοστρώματος από όχημα 
(π.χ. αντίθετα στην ροή, σε σημεία απαγό-
ρευσης, με αντικανονική ταχύτητα, αλλά 
και για την καταγραφή παρουσίας οχήμα-
τος (π.χ. σε χώρο στάθμευσης, σε σήραγ-
γα, σε λιμενικούς χώρους, σε πίστα αερο-
δρομίου, σε σιδηροδρομική διάβαση).  
 
Δεν περιλαμβάνει μόνιμη εγκατάσταση ε-
ξοπλισμού εντός του οδοστρώματος και 
είναι γνωστή ως “μη παρεμβατική” μέθο-
δος ανίχνευσης. Είναι δυνατή η κατηγο-
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ριοποίηση του οχήματος καθώς και η λογι-
κή επεξεργασία των μετρήσεων από ένα 
αριθμό διαφορετικών εγκαταστάσεων 
WAD σε πραγματικό χρόνο.  
  

2.5.3.3.Σαρωτές 2D/ 3D τύπου laser   
(2D /3D laser scanners)  
Διατάξεις εκπομπής και μέτρησης ανάκλα-
σης laser, που επιτρέπουν την ανίχνευση 
παρουσίας οχήματος και την ανάλυση της 
γεωμετρίας σε ό,τι αφορά σε διαστάσεις 
(μήκος Χ ύψος Χ πλάτος), αριθμό αξόνων 
και περίγραμμα. Η συνήθης χρήση είναι σε 
λωρίδες σταθμών διοδίων για την κατηγο-
ριοποίηση των διερχόμενων οχημάτων.  
 

2.5.3.4. Οπτικές Κουρτίνες 
(Light Curtains)  
Οπτο-ηλεκτρονικές διατάξεις πομπού – 
δέκτη, με χρήση δέσμης υπέρυθρης ακτι-
νοβολίας. Χρησιμοποιούνται για την κατη-
γοριοποίηση οχήματος.  
  

2.5.3.5. Πομποδέκτες  
Προϋποθέτει την ύπαρξη πομποδέκτη 
RFID ή DSRC επί του οχήματος, και κε-
ραίας λήψης (antenna) επί της οδικής υ-
ποδομής. Δεν δίνει στοιχεία γεωμετρίας ή 
κατηγορίας του οχήματος.    
 
  

2.5.4. Τεχνολογίες ταυτοποίησης 
οχημάτων  

2.5.4.1. Πομποδέκτες (tags) επί 
του οχήματος.  
Πρόκειται για έξυπνες συσκευές που έ-
χουν ψηφιακά αποθηκευμένη την ταυτότη-
τα του οχήματος ή και του κατόχου και 
μπορούν μέσω της εκπομπής της, να 
«συνομιλούν» με αντίστοιχους δέκτες ευ-
ρισκόμενους επί της οδικής υποδομής. Για 
την επικοινωνία χρησιμοποιούνται ασύρ-
ματα πρωτόκολλα επικοινωνίες, κατά βά-
ση DSRC ή RFID, αλλά και υπέρυθρα.  

 2.5.4.2. Συστήματα Αυτόματης 
Οπτικής Αναγνώρισης Πινακίδας 
Κυκλοφορίας 
(Automatic License Plate Recognition, 
ALPR). 
Χρησιμοποιούνται συστοιχίες καμερών  
video και φωτογραφικών καμερών για τη 
φωτογραφική λήψη του εμπρόσθιου ή / και 
οπίσθιου αριθμού κυκλοφορίας και στη 
συνέχεια τεχνικές OCR για την αυτόματη 
λεξικογραφική αναγνώριση του.  

  

2.5.5.
 Τεχνολογίες ελέγχου κατάστα
σης οχήματος και υποβοήθησης 
ασφαλούς οδήγησης   

Αφορούν στην συλλογή, ανάλυση και α-
ξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρό-
νο για την παρακολούθηση της κατάστα-
σης του οχήματος και του φορτίου, καθώς 
και στην παρακολούθηση της κατάστασης 
του οδηγού ή υποβοήθηση ενερ-
γειών του. Διατίθενται σε ευρεία παραγω-
γή οι νέες γενεές συστημά-
των AVCS (Advanced Vehicle  Control 
 Systems). Κύρια παρεχόμενη λειτουργία 
και χαρακτηριστικά της στην περιοχή αυ-
τή, είναι τα ακόλουθα:  
 
• αισθητήρες περιβαλλοντικών δεδομέ-

νων (θερμοκρασίας, υγρασίας, καπνού, 
ατμοσφαιρικών ρύπων, πάγου, ομί-
χλης κλπ)  

• αισθητήρες κατάστασης οχήματος (πίε-
σης των ελαστικών, μηχανολογικής κα-
τάστασης, ανίχνευσης βλαβών, θερμο-
κρασίας / υγρασίας σε φορτηγά ψυγεία, 
στιγμιαίας και μέσης κατανάλω-
σης,  κλπ) σε συνεργασία με την υπο-
δομή CAN bus του οχήματος    

• παρακολούθηση οδηγικής συμπεριφο-
ράς (απότομες επιταχύνσεις / επιβρα-
δύνσεις, απότομη μεταβολή κατεύθυν-
σης)  

• ημιαυτόματη και υποβοηθούμενη οδή-
γηση (συστήματα adaptive 
cruise control, υποβοηθούμενης στάθ-
μευσης, διατήρησης λωρίδας,  νυχτερι-
νής όρασης, heads up 
displays, ηχητικής προειδοποίησης 
σε blind spots κλπ). Μπορούν να λει-
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τουργούν είτε συμβουλευτικά είτε πα-
ρεμβατικά.  

• βιομετρικοί αισθητήρες για την αναγνώ-
ριση οδηγών και την κατάσταση αυτών 
(ανίχνευση μέθης ή κούρα-
σης/ υπνηλίας)  

• συστήματα εξοικονόμησης καυσίμου και 
οικολογικής οδήγησης  

• αυτόματη αναγνώριση χαρακτηριστικών 
οδικής υποδομής (πινακίδες ορίων τα-
χύτητας, σήμανση λωρίδων, ανίχνευση 
ΛΕΑ)  

• υποβοήθηση ασφαλούς οδήγησης 
(προειδοποίησης και αποφυγής σύ-
γκρουσης, αυτόματης επιβράδυνσης / 
πέδησης κλπ)  

• αυτόματη κλήσης επείγουσας κατάστα-
σης (emergency call)  

• ηλεκτρονική σφράγιση και παρακολού-
θηση κατάστασης επικίνδυνων φορτί-
ων  

  

2.5.6.
 Τεχνολογίες παρακολούθηση
ς κατάστασης Οδικού Δικτύου  

 
Αφορούν στην συλλογή, ανάλυση και α-
ξιολόγηση ποικιλίας δεδομένων κατάστα-
σης για την  παρακολούθηση της απόδο-
σης των οδικών δικτύων, όπως:  
• κυκλοφορική κατάσταση  
(ροή, κορεσμός)   
• ατυχήματα / συμβάντα  
• κατάσταση οδοστρώματος και   
συντήρηση υποδομής  

 
Παραδείγματα τέτοιων τεχνολογιών είναι:   
• αισθητήρες περιβαλλοντικών δεδομέ-

νων (θερμοκρασίας, υγρασίας, καπνού, 
αισθητήρες ατμοσφαιρικών ρύπων, πά-
γου, ορατότητας κλπ)  

• αισθητήρες κατάστασης οδοστρώματος 
(ολίσθησης, ρηγμάτωσης, βύθισης, α-
νάκλασης κλπ) ευρισκόμενοι είτε επί 
του οδοστρώματος είτε σε γειτνιάζου-
σες υποδομές  

• αυτόματη αναγνώριση εμποδίων, κυρί-
ως με τεχνικές οπτικής αναγνώρισης 
και επεξεργασίας εικόνας  

• αυτοματοποιημένη ανίχνευση συμβά-
ντων  

• αυτόματη ανίχνευση κυκλοφοριακής 
ροής και κατάληψης οδοστρώματος  

• συστήματα SCADA για την τηλεμετρική 
παρακολούθηση & διαχείριση του Η/Μ 
εξοπλισμού  

• συστήματα δυναμικά μεταβαλλόμενης 
οδικής σήμανσης (π.χ. για όρια ταχύτη-
τας ή χρήση λωρίδων κυκλοφορίας)  

• συστήματα CCTV και καταγραφής εικό-
νας  

• φωτεινοί σηματοδότες νέας τεχνολογίας 
• αισθητήρες τεχνολογίας Bluetooth   
  

2.5.7. Τεχνολογίες Διάχυσης 
Πληροφορίας  

 
Χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των 
οδηγών (συμβουλευτικά και προειδοποιη-
τικά μηνύματα) αναφορικά με την κατά-
σταση του δρόμου, τις κυκλοφοριακές ή 
καιρικές συνθήκες, τη δυνατότητα στάθ-
μευσης, την αναμενόμενη διάρκεια δια-
δρομής, τις εναλλακτικές διαδρομές, τα 
μεταβαλλόμενα όρια ταχύτητας, λοιπές 
χρηστικές πληροφορίες.   
  
Πέραν των τεχνολογιών ευρείας αποδοχής 
και χρήσης όπως αυτές παρέχονται από 
το Διαδίκτυο, τις κινητές επικοινωνί-
ες και τα ραδιοφωνικά / τηλεοπτικά μηνύ-
ματα, στις εφαρμογές ΕΣΜ  χρησιμοποι-
ούνται και οι ακόλουθες τεχνολογίες:   
1. Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων  

(VMS-Variable Message Signs) με ε-
φαρμογή σε: αυτοκινητόδρομους, «έ-
ξυπνες» στάσεις ΜΜΜ, τερματικούς 
σταθμούς, χώρους στάθμευσης κλπ.  

2. Πινακίδες μεταβλητού ορίου ταχύτη-
τας (VSLS,Variable Speed Limit Signs) 
με εφαρμογή σε αυτοκινητόδρομους 
 κυρίως, αλλά και πινακίδες υπόδειξης 
ορίου ταχύτητας (Radar  
Speed Signs), με εφαρμογή κυρίως σε 
αστικά δίκτυα.  

3. Digital Radio Data System (RDS) για 
την σε πραγματικό χρόνο αποστολή 
ενημερωτικών μηνυμάτων κυκλοφορια-
κών συνθηκών στο όχημα, είτε μέσω 
συχνοτήτων αναλογικού ραδιοφώνου, 
είτε ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB, Digi-
tal Audio Broadcasting) είτε μέσω ειδι-
κών καναλιών RDS-TMC (traffic mes-
sage channels)  
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2.5.8. Τεχνολογίες Τιμολόγησης 
υπηρεσιών ΕΣΜ  

 
Εφαρμόζονται στις περιπτώσεις χρέωσης 
χρήσης οδικών υποδομών, είτε ως αντίτι-
μο διοδίου αυτοκινητοδρόμου είτε ως υ-
περβάλλουσα χρέωση σε συνθήκες κορε-
σμού είτε για την είσοδο σε δακτυλίους είτε 
ως εισιτήριο ΜΜΜ.   
  
Οι κυριότερα χρησιμοποιούμενες τεχνολο-
γίες βασικά σχετίζονται με την αυτόματη 
(έξυπνη) αναγνώριση του οχήματος και 
στη συνέχεια με τη δυνατότητα άμεσης ή 
έμμεσης χρέωσης του κατόχου ή με την 
αυτόματη ταυτοποίηση του χρήστη.  
  
Συνηθέστερες τεχνολογίες είναι 
τα DSRC / RFID tags ή LPR για οχήματα 
και οι ανέπαφες έξυπνες κάρτες 
(contactless smart cards), βασισμένες σε 
πρωτόκολλα MiFARE ISO 14443 ή 
NFC για τους χρήστες. Η δυνατότητα α-
ποθήκευσης πληροφορίας και επεξεργα-
σίας στις έξυπνες κάρτες επιτρέπουν την 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών «ηλε-
κτρονικού πορτοφολιού» για συνδυαστική 
χρήση (πληρωμή διοδίων, αγορά εισιτηρί-
ων, πληρωμή parking, τέλη δακτυλίου κλπ, 
με μια κάρτα)    
  

2.5.9. Τεχνολογίες ελέγχου και 
εφαρμογής κανονισμών  

 
Αφορούν στην ηλεκτρομηχανολογική υπο-
δομή για τον έλεγχο και την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου οδικών μεταφορών 
(ΚΟΚ, κανονισμοί εμπορευματικών μετα-
φορών κλπ).  
  
Αφορούν κυρίως σε:  
• Κάμερες παρακολούθησης και κατα-

γραφής υπέρβασης προβλεπόμενου 
ορίου ταχύτητας  

• Συστήματα ανίχνευσης υπέρβασης 
προβλεπόμενου βάρους (weight-in-
motion) με χρήση, είτε πιεζοηλεκτρικών 
διατάξεων είτε διατάξεων εύκαμπτων 
πλακών είτε κυψελών φορτίου είτε ο-
πτικών ινών  

• Συστήματα ανίχνευσης υπέρβασης 
προβλεπόμενου ύ-
ψους (over height detection)  

• Συστήματα ανίχνευσης παραβίασης 
σηματοδότησης ή σήμανσης  

• Συστήματα ανίχνευσης παραβίασης 
ΛΕΑ  

• Συστήματα ανίχνευσης παραβίασης 
λεωφορειολωρίδας  

• Μέτρηση υπερβάλλουσας εκπομπής 
αέριων ρύπων  

• Παρακολούθηση κατάστασης επικίνδυ-
νων φορτίων  

  

2.5.10. Εξέλιξη 
των On Board Units  

 
Οι σύγχρονες εξελίξεις έχουν οδηγήσει στο 
σχεδιασμό και υλοποίηση μικροϋπολογι-
στικών μονάδων (microcomputers) επαρ-
κούς υπολογιστικής ισχύος και επαρκώς 
προτυποποιημένων για εγκατάσταση ε-
ντός οχήματος, με κυρίαρχη τάση να χρη-
σιμοποιούνται σε αυτά λιγότερα ολοκλη-
ρωμένα κυκλώματα μεγαλύτερης επεξερ-
γαστικής ικανότητας και με embedded  λει-
τουργικά συστήματα πραγματικού χρό-
νου. Οι υπολογιστικές αυτές μονάδες κα-
λούνται OBUs (on board units). 
Τα OBUs αποτελούν τον συνήθη κόμβο 
συνένωσης αισθητήρων, πομποδεκτών, 
συστημάτων οδηγικής παρακολούθησης 
κλπ. Πλέον όμως αποτελούν και τον κόμ-
βο διασύνδεσης, είτε με φορητές συσκευές 
του χρήστη (π.χ. έξυπνα κινητά) είτε με 
άλλα OBUs στη λογική δημιουργί-
ας ad hoc mesh ασύρματων δικτύων, είτε 
και με την υποδομή. Είναι σημαντικό, για 
την ομαλή και συνεχή διασύνδεση του ο-
χήματος με άλλα οχήματα και με την υπο-
δομή, το  OBU να συνδυά-
ζει απρόσκοπτα τις διαφορετικές  ασύρμα-
τες τεχνολογίες με κυριότερες τις κινητές 
επικοινωνίες (3G/ 4G/LTE) και 
τις μικροκυματικές  DSRC /WAVE.    
  

2.5.11. Διεπαφές και 
διαμοιραζόμενες/ διασυνδεδεμένες 
υποδομές  

 
Στο πλαίσιο σχηματοποίησης των συστη-
μάτων που θα συναποτελούν και θα υλο-
ποιούν την Εθνική Αρχιτεκτονική, ανιχνεύ-
εται η αναγκαιότητα ύπαρξης τεχνολογι-
κών δομών οι οποίες θα επιτελούν τον ρό-
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λο των «κόμβων επικοινωνίας» μεταξύ 
συστημάτων. Αν και η με μεγαλύτερη α-
κρίβεια αποτύπωση αυτών των υποδομών 
θα επακολουθήσει της ανάλυσης των ανα-
γκών χρηστών και της ομαδοποίησής τους 
σε λειτουργικές και συστημικές απαιτήσεις, 
με βάση και την υφιστάμενη κατάσταση και 
πείρα, μπορούμε να θεωρήσουμε τις ακό-
λουθες διαμοιραζόμενες υποδομές, ως 
αναγκαία τμήματα μιας Εθνικής Αρχιτεκτο-
νικής:  
 
1. Ψηφιακοί χάρτες και υπόβαθρα 

(GIS repositories)  
• Κόμβος ψηφιακού οδικού δικτύου  
• Κόμβος ψηφιακών δικτύων ΜΜΜ  

 
2. Κόμβοι συλλογής & ανταλλαγής δεδο-

μένων  
• Κυκλοφοριακών δεδομένων (traffic 

data)  
• Δεδομένων διαλειτουργικών διελεύ-

σεων μεταξύ αυτοκινητοδρόμων  
• Μετεωρολογικών δεδομένων  
• Συμβάντων  
• Μητρώου οχημάτων  
• Μητρώου οδικού δικτύου  (stat-

ic road data)  
• Δυναμικών δεδομένων κατάστασης 

οδικού δικτύου (dynamic road  
status data)  

• Κοινών μετα-δεδομένων (metadata)  
 
3. Συνεργαζόμενα Κέντρα Επέμβασης / 

διάσωσης (π.χ. Κέντρα Υποδοχής Κλή-
σεων Έκτακτης Ανάγκης 112 και eCall)  

 
4. Συνεργαζόμενα Κέντρα Διαχείρισης Κυ-

κλοφορίας  
 
5. Κόμβοι για ανταλλαγή δεδομένων χρέ-

ωσης (MMM, στάθμευση, Α/Κ) για τα 
μέσα πληρωμής που (θα) γίνονται κοι-
νώς αποδεκτά (π.χ. έξυπνες κάρτες ή 
πομποδέκτες)  

 
Οι ανωτέρω υποδομές είναι ενδεικτικές. Σε 
κάθε περίπτωση, η ανταλλαγή των δεδο-
μένων και πληροφοριών μεταξύ αυτών και 
των διασυνδεδεμένων συστημάτων θα γί-

νεται στη βάση καθορισμένων και ανοι-
κτών πρωτοκόλλων, όπως τα ακόλουθα:  

• DATEX ΙΙ: Πρωτόκολλο διάθεσης 
και ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ Κέ-
ντρων Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
παρόχων υπηρεσιών ΕΣΜ, σύμφωνα 
με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προδιαγρα-
φή CEN/TS 16157  

• RDS-TMC: Πρωτόκολλο μετάδοσης 
μικρού όγκου πληροφορίας σε συμβα-
τικούς FM ραδιοφωνικούς δέ-
κτες, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρό-
τυπο ΕΛΟΤ EN ISO 14819-2  

• TPEG2-TEC: Πρωτόκολλο μετάδοσης 
πληροφοριών ταξιδιού και κυκλοφορίας 
πάνω από ψηφιακά μέ-
σα DAB και DMB, IP radio, σύμφωνα με 
την Ευρωπαϊκή Τεχνική Προδιαγρα-
φή CEN ISO/TS 21219-15  

• SIRI:  πρωτόκολλο από τη σειρά προ-
τύπων και τεχνικών προδιαγραφών της 
σειράς ΕΝ  15531 που χρησιμοποιείται 
για την διάθεση και ανταλλα-
γή δεδομένων για υπηρεσίες για ΜΜΜ 
και οχήμα-
τα (π.χ. κόμιστρο, λεπτομέρειες ταξι-
διού, δρομολόγια, στάσεις, ωρά-
ριο)  κόμιστρο λεπτομέρειες ταξιδιού, 
δρομολόγια στάσεις, ωράριο, ορόσημα. 
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2.7. Δομή Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 
– Παραδείγματα 
εφαρμογής  

 
Για την καλύτερη κατανόηση της ουσιαστι-
κής χρήσης του πλαισίου που θέτει η πα-
ρούσα δομή της αρχιτεκτονικής για τα 
ΕΣΜ, στην ικανοποίηση συγκεκριμένων 
αναγκών χρηστών για συστήματα και υ-
πηρεσίες, δίνεται στη συνέχεια ένα παρά-
δειγμα χρήσης της, με στόχο να καταδείξει 
τα βήματα που ακολουθούνται για να οδη-
γηθεί ο χρήστης αρχικά σε επίπεδο λει-
τουργικής ικανοποίησής τους. Τα επόμενα 
λογικά επίπεδα που θα πρέπει να ακο-
λουθηθούν, δηλ. αυτά της φυσικής και ορ-
γανωτικής υλοποίησης δεν εξετάζονται, 
καθώς κρίνονται εκτός του σκοπού του 
παρόντος κειμένου. 
 
Για την ανάλυση και επεξεργασία του πα-
ραδείγματος χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο 
λογισμικού «Frame Selection Tool » της 
αρχιτεκτονικής FRAME, που περιγράφεται 
στην παράγραφο 1.3. Λόγω της δυνατότη-
τας που παρέχεται στον εκάστοτε σχεδια-
στή μιας λύσης αρχιτεκτονικής ΕΣΜ να 
επιλέξει σε διάφορα στάδια τον βαθμό πο-

λυπλοκότητας που θα υλοποιήσει, είναι 
δυνατόν διαφορετικοί Σχεδιαστές ξεκινώ-
ντας από την ίδια αφετηρία αναγκών να 
καταλήξουν σε περισσότερες από μία α-
ποδεκτές λειτουργικές υλοποιήσεις. 

2.6.1. Παράδειγμα ανταλλαγής 
δεδομένων μεταξύ Κέντρων 
Πληροφόρησης και Ελέγχου 
Κυκλοφορίας  

Στόχος της διερεύνησης που τέθηκε ήταν ο 
προσδιορισμός των απαιτήσεων για την 
ανταλλαγή δεδομένων με ομοιόμορφο 
τρόπο μεταξύ δύο ή περισσότερων Κέ-
ντρων Πληροφόρησης και Διαχείρισης Κυ-
κλοφορίας, διασφαλίζοντας την απαιτού-
μενη διαλειτουργικότητα μεταξύ τους.  
 
Τα μεθοδολογικά βήματα που ακολουθή-
θηκαν ήταν τα εξής: 
 
 
Βήμα 1ο: Επιλογή αναγκών χρηστών 
Επιλέχθηκαν αρχικά οι κάτωθι ανάγκες 
χρηστών από τη θεματική περιοχή “Δια-
χείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφορια-
κής Ζήτησης”: 

7.1.0.7 Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών 
μεταξύ Κέντρων Πληροφόρησης για την Κυκλοφορία και Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορί-
ας, περιλαμβάνοντας και περιπτώσεις μεταξύ διαφορετικών κρατών. 

7.1.0.8 Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής  από τον χειριστή των δε-
δομένων που αποθηκεύει σε πληθώρα άλλων μέσων (αποθήκευσης) και τη χρήση τους 
για άλλους σκοπούς ή από άλλους φορείς/οργανισμούς. 

7.1.0.9 Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει πως οι πάροχοι υπηρεσιών ενημέρωσης μετακι-
νούμενων γνωρίζουν τις στρατηγικές διαχείρισης κυκλοφορίας, ώστε να παρέχουν πλη-
ροφορίες που είναι συμμορφωμένες με αυτές. 

7.5.1.28 Το σύστημα θα επιτρέπει στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας να ενημερώνει του «Παρό-
χους Πληροφοριών Ταξιδιού» για την τρέχουσα στρατηγική διαχείρισης κυκλοφορίας. 

 
 
Βήμα 2ο: Επιλογή σχετιζόμενων λει-
τουργιών  
Για την ικανοποίηση των παραπάνω επι-
λεγεισών αναγκών χρηστών προτείνονται 

από το λογισμικό αυτόματα προς επιλογήν 
οι ακόλουθες τέσσερεις (4) υπηρεσίες/ λει-
τουργίες (Functions). Στο παράδειγμα αυ-
τό επελέγησαν όλες: 
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3.1.1.14 “Διαχείριση δεδομένων αστικής κυκλοφορίας”   
“Η λειτουργία αυτή πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίζει τις παρακάτω ευκολίες:  
(1) Δυνατότητα διαχείρισης της αποθήκης Δεδομένων Ενδοαστικής Κίνησης.  
(2) Δυνατότητα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις συνθήκες κίνησης (δηλαδή ροών 
κίνησης, χρήσης τμήματος δρόμου, χρόνων ταξιδιού, κ.λπ.) στο αστικό οδικό δίκτυο και 
δεδομένων παρκαρίσματος αυτοκινήτων από άλλη λειτουργία στη Λειτουργική Περιοχή 
Διαχείρισης Κίνησης.  
(3) Δυνατότητα λήψης δεδομένων σχετικά με τις συνθήκες κίνησης (δηλαδή ροών κίνη-
σης, πρόβλεψη χρήσης οδικών τμημάτων (από τα σχέδια ταξιδιού), χρόνους ταξιδιού, 
κ.λπ.) από τη λειτουργία Παροχής Ευκολιών Ηλεκτρονικής Πληρωμής, Παροχή Υπο-
στήριξης Οικείων Συστημάτων Οχήματος και Λειτουργικών Περιοχών Παροχής Υπο-
στήριξης Διαδρομής Ταξιδιώτη, συν τον Πάροχο Κυψελωτών Επικοινωνιών. 
(4) Δυνατότητα ταξινόμησης και συγχώνευσης όλων των δεδομένων που συλλέγονται 
και λαμβάνονται, χρησιμοποιώντας τα ενδοαστικά στατικά δεδομένα οδικού δικτύου σαν 
μηχανισμό αποθήκευσής τους όταν χρειάζεται.  
(5) Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη Λειτουργία με παρό-
μοια λειτουργία σε άλλο μέρος του Συστήματος, μέσω του Άλλο Σχετικού Συστήματος, 
Συστήματος Διαχείρισης Αστικής Κίνησης. 
(6) Δυνατότητα φόρτωσης των ταξινομημένων και συγχωνευμένων δεδομένων στην 
αποθήκη Δεδομένων Αστικής Κίνησης σε σύμφωνο τρόπο πού καθιστά εύκολη την α-
νάκτηση τους για συγκεκριμένα οδικά τμήματα, ή μεγαλύτερα μέρη του δικτύου αστικών 
δρόμων.  
(7) Δυνατότητα παροχής των ταξινομημένων και συγχωνευμένων δεδομένων από την 
αποθήκη Δεδομένων Αστικής Κίνησης σε άλλη λειτουργία στην λειτουργική περιοχή 
Διαχείρισης Κίνησης, είτε για δική της χρήση, ή για αποστολή σε λειτουργία άλλων λει-
τουργικών  περιοχών και σε οντότητες εξωτερικά του συστήματος.  
(8) Δυνατότητα παροχής τρεχόντων δεδομένων αστικής κίνησης για χρήση στη δη-
μιουργία μικρο- & μεσο-πρόθεσμων προβλέψεων για τα δεδομένα αυτά και όταν ληφ-
θούν, φόρτωσή τους στην αποθήκη Δεδομένων Αστικής Κίνησης.  ","7.1.0.7, 7.1.0.8, 
7.1.0.9" 

 
3.1.2.16 Διαχείριση δεδομένων υπεραστικής κυκλοφορίας”  με τις κάτωθι δυνατότητες: 

1) Δυνατότητα διαχείρισης του χώρου αποθήκευσης δεδομένων Υπεραστικής Κυκλο-
φορίας.  
(2) Δυνατότητα συλλογής δεδομένων σχετικά με τις συνθήκες κίνησης (δηλαδή ροών 
κίνησης, χρήση τμημάτων δρόμου, χρόνους διαδρομής, κ.λπ.) στο υπεραστικό οδικό 
δίκτυο και δεδομένα κατάληψης οχήματος σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων 
(ΣΕΑ) από άλλη λειτουργικότητα της λειτουργικής περιοχής «Διαχείριση Κυκλοφορίας».  
(3) Δυνατότητα λήψης δεδομένων σχετικών με τις συνθήκες κίνησης (δηλαδή ροών κί-
νησης, προβλεπόμενη χρήση τμήματος δρόμου (από τα σχέδια ταξιδιού), χρόνους δια-
δρομής κ.λπ.) από λειτουργικότητες των λειτουργικών περιοχών «Παροχή Ευκολιών 
Ηλεκτρονικής Πληρωμής», «Παροχή Υποστήριξης για Συστήματα εντός Οχήματος» και 
«Παροχή Υποστήριξης Διαδρομής Ταξιδιώτη», συν τον «Πάροχο Κινητής Τηλεφωνίας».  
(4) Δυνατότητα χρήσης των στατικών δεδομένων του υπεραστικού οδικού δικτύου για 
να επιτρέπεται η παραβολή των συλλεγόμενων και λαμβανομένων δεδομένων, συν-
δυασμός και φόρτωσή τους στην αποθήκη των υπεραστικών Δεδομένων Κυκλοφορίας 
με σύμφωνο τρόπο που καθιστά εύκολη την επανάκτηση τους για συγκεκριμένα τμήμα-
τα δρόμου ή μεγαλύτερα μέρη του υπεραστικού οδικού δικτύου.  
(5) Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από τη λειτουργικότητα με 
παρόμοια λειτουργία σε κάποιο άλλο σημείο του Συστήματος μέσω του Άλλου Σχετικού 
Συστήματος, υπεραστικού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας.  
(6) Δυνατότητα παροχής των παραβληθέντων και συνδυασμένων δεδομένων από την 
αποθήκη υπεραστικών Δεδομένων Κυκλοφορίας σε άλλη λειτουργικότητα, περιλαμβα-
νομένης αυτής που είναι υπεύθυνη για την έξοδο των επεξεργασμένων δεδομένων σε 
άλλα τμήματα του Συστήματος και οντότητες εκτός του Συστήματος.  
(7) Δυνατότητα παροχής τρεχόντων υπεραστικών δεδομένων κυκλοφορίας για χρήση 
στη δημιουργία βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για τα δεδομένα 
αυτά και όταν ληφθούν φόρτωσή τους στην αποθήκη υπεραστικών Δεδομένων Κυκλο-
φορίας. .","7.1.0.7, 7.1.0.8" 
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3.1.2.9 “Εξαγωγή δεδομένων υπεραστικής κυκλοφορίας”  με τις κάτωθι δυνατότητες: 
(1) Δυνατότητα περιοδικής λήψης δεδομένων τρεχουσών συνθηκών κυκλοφορίας στο 
υπεραστικό οδικό δίκτυο από τη λειτουργικότητα διαχείρισης αποθήκευσης υπεραστι-
κών Δεδομένων Κυκλοφορίας, συν τη λειτουργικότητα διαχείρισης χρήσης λωρίδας και 
μέγιστων ταχυτήτων εντός του υπεραστικού οδικού δικτύου.  
(2) Δυνατότητα άμεσης εξόδου των δεδομένων που έχουν ληφθεί σε άλλα τμήματα του 
Συστήματος ή οντότητες που βρίσκονται εξωτερικά του Συστήματος.  
(3) Όταν ληφθεί ένα αίτημα από την οντότητα παρόχου Ραδιοφωνίας, δυνατότητα εξό-
δου της πιο τελευταίας ομάδας δεδομένων που διατίθενται σχετικά με τις συνθήκες υ-
περαστικής κυκλοφορίας,"7.1.0.9" 

3.1.1.9 “Εξαγωγή δεδομένων αστικής κυκλοφορίας”  με τις κάτωθι δυνατότητες: 
(1) Εξαγωγή των δεδομένων τρεχουσών συνθηκών κυκλοφορίας στο αστικό οδικό δί-
κτυο που λαμβάνονται από τη λειτουργικότητα «Διαχείρισης Δεδομένων Αστικής Κυ-
κλοφορίας», καθώς και δεδομένων ορίων ταχύτητας και χρήσης λωρίδων κυκλοφορίας 
που λαμβάνονται από τις λειτουργικότητες «Διαχείριση Ταχυτήτων και απόστασης οχη-
μάτων Αστικής Κυκλοφορίας» και «Διαχείριση Λωρίδων Κυκλοφορίας Αστικού Οδικού 
Δικτύου» αντίστοιχα.  
(2) Και οι δύο ομάδες δεδομένων θα αποστέλλονται αμέσως μόλις ληφθούν νέα δεδο-
μένα, στις λειτουργικότητες «Παροχή Υποστήριξης Συστημάτων εντός Οχήματος», 
«Παροχή Υποστήριξης Συνεργατικών Συστημάτων», «Παροχή Ευκολιών Ηλεκτρονικών 
Πληρωμών» και «Παροχή Υποστήριξης Διαδρομής Ταξιδιώτη» των σχετικών λειτουργι-
κών περιοχών, καθώς και στους «Παρόχους Ραδιοφωνικής Μετάδοσης» και «Παρό-
χους Πληροφοριών Ταξιδιού και Κυκλοφορίας». 
(3) Και οι δύο ομάδες δεδομένων θα αποστέλλονται αμέσως μόλις ληφθούν νέα δεδο-
μένα στους «Παρόχους Ραδιοφωνικής Μετάδοσης» και «Παρόχους Πληροφοριών Ταξι-
διού και Κυκλοφορίας», ή στον «Πάροχο Ραδιοφωνικής Μετάδοσης» όταν υποβάλει 
σχετικό αίτημα.","7.5.1.28" 

 
 
Βήμα 3ο: Επιλογή σχετιζόμενων ροών 
δεδομένων  
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω προ-
τείνονται από το λογισμικό αυτόματα προς 

επιλογήν ένα πλήθος ροών δεδομένων 
(Data Flows), από τις οποίες επελέγησαν 
οι ακόλουθες είκοσι (20): 

 
Ροές Δεδο-
μένων 

(1) fesp.b -inter -urban_traffic_information_request,  
«Περιέχει αίτημα από τον πάροχο ραδιοφωνικής μετάδοσης για την έ-
ξοδο δεδομένων κίνησης/κυκλοφορίας του υπεραστικού οδικού δικτύου, 
τα οποία είναι αποθηκευμένα τώρα στο Σύστημα.», "esp.b","3.1.2.9" 
(2) fesp .b-urban _traffic _information _request , 
«Περιέχει αίτημα από τον πάροχο ραδιοφωνικής μετάδοσης για την έξοδο 
δεδομένων κίνησης/ κυκλοφορίας του αστικού οδικού δικτύου, τα οποία 
είναι αποθηκευμένα τώρα στο Σύστημα»,"esp.b","3.1.1.9" 
(3) fesp.ccp -inter -urban_network_journey_time_data,  
«Περιέχει δεδομένα χρόνου ταξιδίου (χρόνος διαδρομής μεταξύ καθορι-
σμένων θέσεων) που έχουν συλλεχθεί από τον πάροχο κινητής τηλε-
φωνίας από τις κινητές μονάδες επικοινωνιών.», "esp.ccp","3.1.2.16" 

(4) fesp.ccp -urban_network_journey_time_data,  
«Περιέχει δεδομένα χρόνου ταξιδιού (χρόνος διαδρομής μεταξύ καθορι-
σμένων θέσεων) που έχουν συλλεχθεί από τον Πάροχο κινητής τηλε-
φωνίας από τις κινητές μονάδες επικοινωνιών.», "esp.ccp","3.1.1.14" 
 
(5) fors.iutms -inter -urban_data_updates,  
«Περιέχει δεδομένα που μεταφέρονται από άλλο Σύστημα. Αυτή η ροή 
δεδομένων περιέχει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η κυκλοφορία 
χρησιμοποιεί το υπεραστικό οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται από ένα 
άλλο Σύστημα.»,"ors.iutms","3.1.2.16" 
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(6) fors.utms -urban_data_updates,  
«Περιέχει δεδομένα που μεταφέρονται από άλλο Σύστημα. Αυτή η ροή 
δεδομένων περιέχει στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο η κυκλοφορία 
χρησιμοποιεί το αστικό οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται από ένα άλλο 
Σύστημα.», "ors.utms","3.1.1.14" 
 
(7) mt_inter -urban_to_urban_traffic_data_transfers,  
«Περιέχει δεδομένα σχετικά με την κυκλοφορία που χρησιμοποιεί το 
υπεραστικό οδικό δίκτυο που αποστέλλονται για να περιληφθούν στο 
χώρο αποθήκευσης δεδομένων για να είναι διαθέσιμα σε λειτουργικότη-
τες που εξυπηρετούν το αστικό οδικό δίκτυο.», "3.1.2.16","3.1.1.14" 
 
(8) mt_inter-urban_traffic_data_for_output, 
«Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ροές, ουρές και ρυθ-
μούς διάδοσης ουρών στο υπεραστικό οδικό δίκτυο καθώς και πληρό-
τητες Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) που πρόκειται να 
εξαχθούν σε διάφορες λειτουργικότητες σε άλλες λειτουργικές περιοχές 
και οντότητες εκτός του Συστήματος.» “3.1.2.16","3.1.2.9" 
 
(9) mt_load_inter-urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα που "φορτώθηκαν" στο χώρο αποθήκευσης κυκλο-
φοριακών δεδομένων υπεραστικού οδικού δικτύου (D3.2).»,  
”3.1.2.16","D3.14" 
 
(10) mt_load_urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα που "φορτώθηκαν" στο χώρο αποθήκευσης κυκλο-
φοριακών δεδομένων αστικού οδικού δικτύου (D3.1).», 
“3.1.1.14","D3.13" 
 
(11) mt_read_inter-urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα που "αναγνώσθηκαν" από το χώρο αποθήκευσης 
κυκλοφοριακών δεδομένων υπεραστικού οδικού δικτύου (D3.2).», 
"D3.14","3.1.2.16" 
 
(12) mt_read_urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα που "αναγνώσθηκαν" από το χώρο αποθήκευσης 
κυκλοφοριακών δεδομένων αστικού οδικού δικτύου (D3.1).», 
"D3.13","3.1.1.14" 
 
(13) mt_urban_to_inter-urban_traffic_data_transfers , 
«Περιέχει δεδομένα κυκλοφορίας του αστικού οδικού δικτύου που έχουν 
σταλεί για ένταξη στη βάση δεδομένων η οποία εξυπηρετεί τις λειτουρ-
γίες διαχείρισης του υπεραστικού οδικού δικτύου.», "3.1.1.14","3.1.2.16" 
 
(14) mt_urban_traffic_data_for_output, 
«Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις κυκλοφοριακές ροές, ουρές και ρυθ-
μούς διάδοσης ουρών στο αστικό οδικό δίκτυο καθώς και δεδομένα 
στάθμευσης Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) που πρό-
κειται να εξαχθούν σε διάφορες λειτουργικότητες σε άλλες λειτουργικές 
περιοχές και οντότητες εκτός του Συστήματος.","3.1.1.14","3.1.1.9" 
 
(15) tesp.b-inter-urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο υπερα-
στικό οδικό δίκτυο.», «3.1.2.9»,»esp.b» 
 
(16) tesp.b-urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο αστικό 
οδικό δίκτυο.»,"3.1.1.9","esp.b" 
 
(17) tesp.ttip-inter-urban_traffic_data, 
«Περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο υ-
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περαστικό οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται από το Σύστημα. Τα δεδομέ-
να αυτά είναι προς χρήση από τον Πάροχο Πληροφοριών ως μέρος της 
εξαγόμενης πληροφορίας του προς τους Ταξιδιώτες.», 
"3.1.2.9","esp.ttip" 
 
(18) tesp.ttip-urban_traffic_data, 
«Περιέχει δεδομένα σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο αστικό 
οδικό δίκτυο.»,"3.1.1.9","esp.ttip" 
 
(19) tors.iutms-inter-urban_data_updates, 
«Περιέχει δεδομένα που μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο Σύστημα. Αυτή η 
ροή δεδομένων περιέχει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
κυκλοφορία χρησιμοποιεί το υπεραστικό οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται 
από αυτό το άλλο Σύστημα.», "3.1.2.16","ors.iutms" 
 
(20) tors.utms-urban_data_updates, 
«Περιέχει δεδομένα που μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο Σύστημα. Αυτή η 
ροή δεδομένων περιέχει δεδομένα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η 
κυκλοφορία χρησιμοποιεί το αστικό οδικό δίκτυο που εξυπηρετείται από 
αυτό το άλλο Σύστημα.», "3.1.1.14","ors.utms" 
 

 

 
Σημείωση στο κριτήριο επιλογής ροής 
δεδομένων (data flows) : το βασικό κρι-
τήριο ήταν – στην πρώτη τουλάχιστον φά-
ση – η επιλογή των ροών δεδομένων να 
γίνει στη βάση του «ελάχιστου απαραίτη-
του». Έτσι, για να επιλεγεί μία ροή δεδο-
μένων θα έπρεπε και τα δύο άκρα του 
(πηγή (source) και προορισμός (destina-
tion)) να είναι ένα από τα ακόλουθα: 
 
 
- μία από τις ήδη επιλεγμένες λειτουργίες 

(functions) 
- τελεστής (terminator) / εμπλεκόμενος 

(actor) ή αποθηκευτικός χώρος δεδομέ-
νων (data store) 

- μία νέα λειτουργικότητα (function), σχε-
τιζόμενη με τις ήδη επιλεγμένες, η ο-
ποία όμως να μην σχετίζεται με ανάγκη 
χρήστη (user need) πέραν των αρχικά 
επιλεγμένων. 

 

Η βασική λογική επιδιώκει να μην προ-
σθέσει επιπλέον πολυπλοκότητα στο πα-
ράδειγμα, μέσω πρόσθετων λειτουργιών 
ή/ και αναγκών χρήστη, χωρίς προφανή 
λόγο. Αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα 
να χρειαστεί να προστεθούν επιπλέον ρο-
ές δεδομένων, λειτουργίες ή και ανάγκες 
χρήστη σε επόμενες επαναλήψεις (itera-
tions) του εργαλείου επιλογής (selection 
tool), αν ανιχνευτούν λογικά σφάλματα, 
ελλείψεις ή ασυνέχειες.   
 
 
Βήμα 4ο: Επιλογή σχετιζόμενων χώρων 
αποθήκευσης δεδομένων  
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λει-
τουργιών και ροών δεδομένων προτείνο-
νται από το λογισμικό αυτόματα προς επι-
λογήν δύο (2) χώροι αποθήκευσης δεδο-
μένων (Data Stores). Στο παράδειγμα αυ-
τό επελέγησαν όλοι: 

 
D.3.13 “Κυκλοφοριακά Δεδομένα για αστική κυκλοφορία”  

Αυτή η Αποθήκη Δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της Περιοχής Διαχεί-
ρισης Κυκλοφορίας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τη ροή της κυκλοφορίας και άλλα δε-
δομένα που σχετίζονται με το αστικό οδικό δίκτυο. Τα δεδομένα στην Αποθήκη θα 
πρέπει να χωρίζονται σε δύο μέρη, που να αποτελούν τα ιστορικά και τα τρέχοντα δε-
δομένα. 
 
Τα δεδομένα στην Αποθήκη θα είναι δομημένα με τον ακόλουθο τρόπο: 
• Ημερομηνία (ακολουθία χαρακτήρων που ορίζει την ημερομηνία) 
• Χρόνος (αριθμοί που ορίζουν ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) 
• Τοποθεσία (χαρακτήρες ή / και αριθμούς, π.χ. γεωδετικών συντεταγμένων GPS / δε-
δομένων Galileo) 

• Ροή οχημάτων (αριθμός οχημάτων ανά ώρα) 
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• Ταχύτητα οχημάτων (αριθμός σε χιλιόμετρα την ώρα ή μίλια την ώρα) 
• Χρονική απόσταση προπορευόμενου οχήματος (αριθμός σε δευτερόλεπτα) 
• Οδική πληρότητα (αριθμός ως ποσοστό) 
• Παρουσία ουράς (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Αριθμός οχημάτων (αριθμός) 
 
Πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο από τα ανωτέρω δεδομένα για κάθε θέση στο αστικό 
οδικό δίκτυο, όπου μέρος ή το σύνολο των δεδομένων θα πρέπει να έχουν αποκτηθεί. 
Μέσα σε κάθε σύνολο δεδομένων θα πρέπει να υπάρχουν και τρέχοντα και ιστορικά 
δεδομένα.  

 Τα δεδομένα στην Αποθήκη δεδομένων πρόβλεψης θα είναι δομημένα με τον ακόλουθο 
τρόπο: 
• Προβλεπόμενη ημερομηνία (ακολουθία χαρακτήρων που ορίζει την ημερομηνία) 
• Προβλεπόμενος χρόνος (αριθμοί που ορίζουν ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) 
• Τοποθεσία (χαρακτήρες ή / και αριθμούς, π.χ. γεωδετικών συντεταγμένων GPS / δε-
δομένων Galileo) 

• Ροή οχημάτων (αριθμός οχημάτων ανά ώρα) 
• Ταχύτητα οχημάτων (αριθμός σε χιλιόμετρα την ώρα ή μίλια την ώρα) 
• Χρονική απόσταση προπορευόμενου οχήματος (αριθμός σε δευτερόλεπτα) 
• Οδική πληρότητα (αριθμός ως ποσοστό) 
 
Πρέπει να υπάρχουν τρεις σειρές προβλεπόμενων δεδομένων, που να περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις.  

 Πρέπει να είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα δεδομένα στην Αποθήκη Δε-
δομένων για κάθε τμήμα του αστικού οδικού δικτύου, ενώ αν είναι διαθέσιμα δεδομένα 
από κινούμενα οχήματα θα πρέπει να μπορεί να γίνει επέκταση ώστε να συμπεριλαμ-
βάνονται και αυτά: 
 
• Παρουσία βροχής (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Θερμοκρασία (αριθμός - σε βαθμούς Κελσίου) 
• Παρουσία ομίχλης (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Ολίσθηση του οχήματος (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Μειωμένη ορατότητα (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
 
Επιπλέον, δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται για κάθε σταθμό εξυπηρέτησης/ 
στάθμευσης αυτοκινήτων (ΣΕΑ), και θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
• Ημερομηνία (ακολουθία χαρακτήρων που ορίζει την ημερομηνία) 
• Χρόνος (αριθμοί που ορίζουν ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) 
• Ταυτότητα ΣΕΑ (αριθμός) 
• Τοποθεσία ΣΕΑ (χαρακτήρες ή / και αριθμούς, π.χ. γεωδετικών συντεταγμένων GPS 

/ δεδομένων Galileo) 
• Κατάσταση ΣΕΑ (αριθμός) 
• Πληρότητα θέσεων του ΣΕΑ (αριθμός ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των θέ-
σεων) 

• Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων του ΣΕΑ (αριθμός)  
 

D3.14 “Κυκλοφοριακά Δεδομένα για υπεραστική κυκλοφορία”  
Αυτή η Αποθήκη Δεδομένων θα πρέπει να χρησιμοποιείται εντός της Περιοχής Διαχεί-
ρισης Κυκλοφορίας. Θα πρέπει να περιέχει στοιχεία ροής της κυκλοφορίας και άλλα 
δεδομένα που σχετίζονται με το υπεραστικό οδικό δίκτυο. Τα δεδομένα στην Αποθήκη 
Δεδομένων πρέπει να χωριστεί σε έως τρία τμήματα περιλαμβάνοντας τρέχοντα, ιστο-
ρικά και προβλεπόμενα δεδομένα. 
 
Τα δεδομένα στην Αποθήκη για τρέχοντα και ιστορικά δεδομένα θα είναι δομημένα με 
τον ακόλουθο τρόπο: 
• Ημερομηνία (ακολουθία χαρακτήρων που ορίζει την ημερομηνία) 
• Χρόνος (αριθμοί που ορίζουν ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) 
• Τοποθεσία (χαρακτήρες ή / και αριθμούς, π.χ. γεωδετικών συντεταγμένων GPS / δε-
δομένων Galileo) 
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• Ροή οχημάτων (αριθμός οχημάτων ανά ώρα) 
• Ταχύτητα οχήματος (αριθμός σε χιλιόμετρα την ώρα ή μίλια την ώρα) 
• Χρονική απόσταση προπορευόμενου οχήματος (αριθμός σε δευτερόλεπτα) 
• Οδική πληρότητα (αριθμός ως ποσοστό) 
• Παρουσία ουράς (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Αριθμός οχημάτων (αριθμός) 
 
Πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο από τα ανωτέρω δεδομένα για κάθε θέση στο υπεραστι-
κό οδικό δίκτυο, όπου μέρος ή το σύνολο των δεδομένων θα πρέπει να έχουν αποκτη-
θεί. Μέσα σε κάθε σύνολο δεδομένων θα πρέπει να υπάρχουν και τρέχοντα και ιστορικά 
δεδομένα. 
 

 Τα δεδομένα στην Αποθήκη για προβλεπόμενα δεδομένα θα είναι δομημένη με τον α-
κόλουθο τρόπο: 
 
• Ημερομηνία (ακολουθία χαρακτήρων που ορίζει την ημερομηνία) 
• Χρόνος (αριθμοί που ορίζουν ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) 
• Τοποθεσία (χαρακτήρες ή / και αριθμούς, π.χ. γεωδετικών συντεταγμένων GPS / δε-
δομένων Galileo) 

• Ροή οχημάτων (αριθμός οχημάτων ανά ώρα) 
• Ταχύτητα οχήματος (αριθμός σε χιλιόμετρα την ώρα ή μίλια την ώρα) 
• Χρονική απόσταση προπορευόμενου οχήματος (αριθμός σε δευτερόλεπτα) 
• Οδική πληρότητα (αριθμός ως ποσοστό) 
 
Πρέπει να υπάρχουν τρεις σειρές προβλεπόμενων δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει 
βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προβλέψεις.  

 Πρέπει να είναι δυνατόν να συμπεριληφθούν τα ακόλουθα δεδομένα στην Αποθήκη Δε-
δομένων για κάθε τμήμα του αστικού οδικού δικτύου, ενώ αν είναι διαθέσιμα δεδομένα 
από κινούμενα οχήματα θα πρέπει να μπορεί να γίνει επέκταση ώστε να συμπεριλαμ-
βάνονται και αυτά: 
 
• Παρουσία βροχής (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Θερμοκρασία (αριθμός - σε βαθμούς Κελσίου) 
• Παρουσία ομίχλης (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Ολίσθηση του οχήματος (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
• Μειωμένη ορατότητα (αριθμός ή χαρακτήρες που υποδεικνύει ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 
 

 Επιπλέον, δεδομένα θα πρέπει να αποθηκεύονται για κάθε χώρο εξυπηρέτησης / στάθ-
μευσης αυτοκινήτων (ΣΕΑ), και θα περιλαμβάνουν τα εξής: 
 
• Ημερομηνία (ακολουθία χαρακτήρων που ορίζει την ημερομηνία) 
• Χρόνος (αριθμοί που ορίζουν ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα) 
• Ταυτότητα ΣΕΑ (αριθμός) 
• Τοποθεσία ΣΕΑ (χαρακτήρες ή / και αριθμούς, π.χ. γεωδετικών συντεταγμένων GPS 

/ δεδομένων Galileo) 
• Κατάσταση ΣΕΑ (αριθμός) 
• Πληρότητα του ΣΕΑ (αριθμός ως ποσοστό του συνολικού αριθμού των θέσεων) 
• Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων του ΣΕΑ (αριθμός) 
• Τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων του ΣΕΑ για φορτηγά (αριθμός) 
 

 
Στη φάση αυτή το λογισμικό επανελέγχει 
εάν απαιτούνται πρόσθετες ροές δεδομέ-
νων (extra data flows) και προτείνει στον 
Σχεδιαστή την πιθανή επιλογή ορισμένων 
εξ αυτών. Στη βάση του «ελάχιστου απα-
ραίτητου», δεν επελέγησαν πρόσθετες ρο-
ές. 
 

 
Βήμα 5ο: Επιλογή σχετιζόμενων «Ε-
μπλεκομένων» και «Τελεστών» 
Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λει-
τουργιών, των μεταξύ τους ροών δεδομέ-
νων και των χώρων αποθήκευσης δεδο-
μένων που επελέγησαν, προτείνονται από 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 99

το λογισμικό αυτόματα προς επιλογήν οι 
ακόλουθοι πέντε (5) «Εμπλεκόμενοι» (Ac-

tors): 

 
 
“Εμπλεκόμενοι”   

• esp.b,                   Πάροχος πληροφοριών ταξιδιού και  
                                 κυκλοφορίας  
• esp.ccp,               Πάροχος υπηρεσιών κινητής  

                             τηλεφωνίας 
• esp.ttip,                Πάροχος συνδρομητικών   

                             πληροφοριών κυκλοφορίας και  
                             ταξιδιού  

• ors.iutms,             Σύστημα διαχείρισης υπεραστικής  
                             κυκλοφορίας 

• ors.utms,              Σύστημα διαχείρισης αστικής  
                                 κυκλοφορίας 

 
 
Το λογισμικό, αφού ελέγξει την ορθότητα 
όλων των επιλογών του Σχεδιαστή και δεν 
βρει λάθη και ενδεχόμενες ασυνέπειες, 
παράγει τα αποτελέσματα σε μορφή φύλ-
λου Excel, και εκεί ολοκληρώνει την λει-
τουργική υλοποίηση της συγκεκριμένης 
επιλεγείσας αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, βάσει 
των αναγκών χρηστών που επελέγησαν 
αρχικά. Εάν βρει σφάλματα τα επισημαίνει 
και καθοδηγεί τον επανασχεδιασμό της 
αρχιτεκτονικής, όπου χρειάζεται. 
 
 
Για την ουσιαστική κατανόηση των αποτε-
λεσμάτων κρίνεται απαραίτητη η οπτικο-
ποίησή τους από τον Σχεδιαστή, χρησιμο-
ποιώντας άλλα λογισμικά, εξωτερικά ως 
προς το “Frame Selection Tool”, όπως για 
παράδειγμα γίνεται στο Σχήμα 4. 
 
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, για τη δη-
μιουργία των data flows χρησιμοποιήθηκε 
το λογισμικό Visio ©. Θα μπορούσε βέ-
βαια να είναι οποιοδήποτε άλλο εργαλείο 
λογισμικού (modelling tool) που υποστηρί-
ζει αναπαράσταση διαγραμμάτων ροών 

δεδομένων (data flow diagrams, DFD). Η 
μοντελοποίηση DFD συνιστάται για λόγους 
συμβατότητας με τη λογική του πλαισίου 
Frame. 
 
Σημειώνεται ότι η ομαδοποίηση και απει-
κόνιση των συνιστώντων στοιχείων (com-
ponents) ως δύο διακριτά «συστήματα» 
είναι ενδεικτική και στο παράδειγμα δεν 
έγινε με χρήση του Frame selection tool. 
 
Η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων 
μπορεί να εμφανίσει ζητήματα συνοχής ή 
πληρότητας των παραχθέντων data flow 
diagrams τα οποία είναι πολύ δύσκολο 
έως πρακτικά αδύνατο να ανιχνευθούν 
μέσω των παρεχόμενων εργαλείων του 
Frame selection tool στην τρέχουσα έκδο-
σή τους. Η ανίχνευση τέτοιων ζητημάτων 
θα οδηγήσει συνήθως, μέσα από επόμενο 
κύκλο επεξεργασίας, σε προσθήκη επι-
πλέον components (functions, data stores 
και των σχετικών data flows) για την απά-
λειψή τους. 
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Σχήμα 4. Σχηματική απεικόνιση διακριτών συστημάτων 
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Κεφάλαιο 3: ΠΡΟΤΥΠΑ & 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

3.1. Εισαγωγή 

3.1.1. Ορισμοί 
 

• Πρότυπο 

Το πρότυπο είναι ένα έγγραφο που έχει 
καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί 
από ένα αναγνωρισμένο φορέα, το οποίο 
παρέχει, για κοινή και επαναλαμβανόμενη 
χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή 
χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα 
αποτελέσματά τους και το οποίο αποσκο-
πεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού 
τάξης, σε ένα δεδομένο πλαίσιο εφαρμο-
γής11. 

• Τεχνική προδιαγραφή 

Έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαι-
τήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊ-
όν, μία διεργασία ή μία υπηρεσία.12 

• Κανονισμός 

Έγγραφο που περιέχει δεσμευτικούς νο-
μοθετικούς κανόνες και που υιοθετείται 
από μία Αρχή13. 

• Πρωτόκολλο 

Το πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο κανόνων 
ή συμβάσεων σχεδιασμένων για τον έλεγ-
χο της ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ δύο 
οντοτήτων που επιθυμούν να συνδεθούν. 
Τα πρωτόκολλα απαιτούνται για τον καθο-
ρισμό της ανταλλαγής πληροφοριών ελέγ-
χου μεταξύ της συσκευής του χρήστη και 
του δικτύου. Βασικές συνιστώσες ενός 

                                                 
11 ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:2006, παρ.3.2. 

12 EΛOT EN 45020:2006, παρ.3.4. 

13 ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:2006, παρ.3.6. 

πρωτοκόλλου είναι η μορφή των δεδομέ-
νων και τα επίπεδα σήματος, ο συντονι-
σμός πληροφοριών ελέγχου, η αντιμετώ-
πιση σφαλμάτων, και ο χρονισμός. 

 

3.1.2. Πρότυπα για ΕΣΜ 

Η ανάπτυξη των ευφυών συστημάτων με-
ταφορών (ΕΣΜ) έχει δημιουργήσει την α-
νάγκη για νέα πρότυπα, πρωτόκολλα και 
προδιαγραφές ώστε να εξασφαλισθεί η 
διαλειτουργικότητα (interoperability), η 
συμβατότητα (compatibility), η εναλλαξιμό-
τητα (interchangeability) και η αναβάθμιση 
(upgradability) των νέων αυτών συστημά-
των. Επί παραδείγματι, τα πρότυπα δια-
λειτουργικότητας επιτρέπουν σε ένα όχη-
μα, που είναι εφοδιασμένο με τον κατάλ-
ληλο τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και κι-
νείται σε διάφορες χώρες να λαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με την κυκλοφοριακή 
συμφόρηση και οδικά συμβάντα. Τα πρό-
τυπα συμβατότητας επιτρέπουν σε διάφο-
ρες συσκευές να επικοινωνούν χρησιμο-
ποιώντας το ίδιο μέσο επικοινωνίας, χωρίς 
να προκαλούνται παρεμβολές. Και τα πρό-
τυπα εναλλαξιμότητας επιτρέπουν την α-
ντικατάσταση τμημάτων του εξοπλισμού 
σηματοδότησης από διαφορετικούς κατα-
σκευαστές μέσα στο ίδιο σύστημα διαχεί-
ρισης κυκλοφορίας. 

Σήμερα στην Ελλάδα βρίσκεται σε λει-
τουργία ένας σημαντικός αριθμός υπηρε-
σιών ΕΣΜ που εξυπηρετούν την επικοινω-
νία με το όχημα ή τον ταξιδιώτη. Επειδή 
αυτές οι υπηρεσίες είναι πολυτροπικές και 
υλοποιούνται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων 
ΕΣΜ, απαιτούν την ανάπτυξη και διασύν-
δεση ενός μεγάλου αριθμού νέων συ-
σκευών. Τα πρότυπα είναι απαραίτητα 
ώστε να καταστήσουν δυνατή την εφαρμο-
γή των νέων πακέτων υπηρεσιών ΕΣΜ για 
κάθε τύπο ολοκληρωμένου συστήματος 
του οποίου απαιτείται η απρόσκοπτη λει-
τουργία. 

Οι εταιρείες που προμηθεύουν εξοπλισμό 
και συστήματα σύμφωνα με ιδιόκτητα 
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πρότυπα θα διαπιστώσουν την ανάγκη για 
την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων, προ-
κειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτή-
σεις του εθνικού προγράμματος ΕΣΜ. Τέ-
τοιες απαιτήσεις έχουν ήδη ορισθεί εντός 
των ορίων ευρύτερων αγορών, όπως είναι 
αυτές των ΗΠΑ και της ΕΕ. Ως αποτέλε-
σμα της ανάγκης αυτής έχουν ήδη συμ-
φωνηθεί ορισμένα πρότυπα, όπως είναι τα 
σχετικά με ανοικτές βάσεις δεδομένων 
στην ΕΕ (βλ. Οδηγία INSPIRE). Τα πρό-
τυπα αυτά ενσωματώνονται στα εθνικά 
προγράμματα, μειώνοντας την επιχειρημα-
τική αβεβαιότητα, και διευκολύνοντας την 
επέκταση της αγοράς με την εγκατάσταση 
νέων συστημάτων και την αναβάθμιση 
παλαιών.  

Το ΥΠΥΜΕΔΙ, προκειμένου να παράσχει 
ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη των προτύ-
πων και προδιαγραφών, προχώρησε στην 
ανάπτυξη της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ. Αναμένεται ότι η νέα Εθνική Αρχιτε-
κτονική ΕΣΜ θα διευκολύνει τον προσδιο-
ρισμό των σχετικών προτύπων στην Ελ-
λάδα. Η ανάπτυξη και υιοθέτηση εθνικών 
προτύπων θα βελτιώσει τον σχεδιασμό, 
την απόδοση, την ασφάλεια, την λειτουρ-
γία και την συντήρηση των προϊόντων. Ε-
πίσης θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών, επειδή τα νέα προϊόντα θα 
είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν την αξία 
τους, απαιτώντας μικρότερο κόστος για 
την αναβάθμισή τους. Σε μακροπρόθεσμη 
βάση, η υιοθέτηση των προτύπων αναμέ-
νεται να οδηγήσει σε μείωση του κόστους 
για την εξάπλωση των ΕΣΜ στην χώρα. 

Η Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ προβλέπει 
ένα ανοιχτό σύστημα που υποστηρίζει την 
ύπαρξη πολλών προμηθευτών σε ένα πε-
ριβάλλον που επιτρέπει την διαλειτουργι-
κότητα, συμβατότητα και εναλλαξιμότητα. 
Αυτή η αρχιτεκτονική δεν καθορίζει πρό-
τυπα και πρωτόκολλα, αλλά προσδιορίζει 
τα σημεία όπου αυτά είναι απαραίτητα για 
την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. 

Ένα παράδειγμα της αλληλεπίδρασης α-
νάμεσα στην αρχιτεκτονική του συστήμα-
τος, τα πρότυπα και πρωτόκολλα είναι η 
ανάπτυξη μιας ενιαίας στρατηγικής για την 
λειτουργία πινακίδων μεταβλητών μηνυμά-
των (ΠΜΜ). Στην περίπτωση αυτή, το «α-
νοικτό» πρότυπο NTCIP επιτρέπει την εμ-
φάνιση ενός μηνύματος ίδιου περιεχομέ-
νου σε διαφορετικούς τύπους ΠΜΜ, από 
διαφορετικούς κατασκευαστές, που είναι 
δυνατόν να λειτουργούν στο πλαίσιο των 
αναγκών διαφόρων οργανισμών. 

 

3.1.3. Στόχοι και κριτήρια για τα 
πρότυπα ΕΣΜ 

 

3.1.3.1. Στόχοι και κριτήρια 
Οι στόχοι και τα κριτήρια για τον καθορι-
σμό των προτύπων ΕΣΜ είναι: 

-Επεκτασιμότητα (expandability) 

Όχι πλήρως καθορισμένα. Επιτρέπει την 
αναβάθμιση για να επωφεληθούμε από 
την συνεχή εξέλιξη των συστημάτων πλη-
ροφόρησης και ελέγχου μεταφορών. 

-Διαλειτουργικότητα (Interoperability) 

Ανεξάρτητα εξοπλισμού. Επιτρέπει την 
μεγαλύτερη δυνατή αγορά για την ανάπτυ-
ξη των ΕΣΜ. 

-Συμβατότητα (compatibility) 

Απουσία παρεμβολών. Διάφορες συσκευ-
ές μέσα στο ίδιο σύστημα πρέπει να είναι 
σε θέση να λειτουργούν χωρίς να προκα-
λούν παρεμβολές στην λειτουργία άλλων 
συσκευών. 

-Εναλλαξιμότητα (changeability) 

Ανεξάρτητα κατασκευαστή. Είναι δυνατόν 
να εναλλάσσονται συσκευές από διαφορε-
τικούς κατασκευαστές που εκτελούν τις 
ίδιες λειτουργίες. 

-Ανοικτότητα (openness) 
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Μη ιδιόκτητα. Προωθούν την ταχεία ανά-
πτυξη νέων τεχνολογιών και την αποδοχή 
τους από τους καταναλωτές.  

-Δυνατότητα κλιμάκωσης (Scalability) 

Ευέλικτα. Αναγνωρίζουν τις τοπικές συν-
θήκες με ένα ευρύ φάσμα συσκευών και 
δυνατότητες διαύλων επικοινωνίας ΕΣΜ. 
Τα κληρονομημένα (legacy) συστήματα 
διευκολύνονται στο μέτρο του δυνατού. 

-Τελευταία λέξη της τεχνολογίας (State-of-
the-art)  

Χρήση βέλτιστων διαθέσιμων προτύπων 
για την αποφυγή εγκλωβισμού σε παρω-
χημένες τεχνολογίες. 

 

3.1.3.2. Ανοιχτά Πρότυπα 
Για να διευκολυνθεί η εκπόνηση ανοικτών 
προτύπων, οι βιομηχανίες πληροφορικής 
και επικοινωνιών έχουν συνεργασθεί για 
την δημιουργία ενός ανοικτού μοντέλου 
διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων, το 
RM-OSI (Open Systems Interconnection 
Reference Model).  

 
 

3.1.4. Οργανισμοί Εκπόνησης 
Προτύπων 

Οι οργανισμοί εκπόνησης προτύπων είναι 
δύο ειδών: Βασισμένοι σε συνθήκες και σε 
εθελοντική βάση. Στην πρώτη κατηγορία 
ανήκει η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών 
(ITU), που ιδρύθηκε βάσει της Διεθνούς 
Συμβάσεως Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ). Τα 
μέλη της είναι η Ιαπωνία, Αυστραλία, Κα-
ναδάς, ΗΠΑ και όλα τα κράτη της Δυτικής 
Ευρώπης που συμμετέχουν στα ΕΣΜ.  

Οι εθελοντικές οργανώσεις είναι ο Διεθνής 
Οργανισμός Τυποποίησης (ISO14) και η 
Διεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC15). 
                                                 
14 http://www.iso.org 

15 http://www.iec.ch/ 

Οι περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώ-
ρες είναι μέλη αυτών των εθελοντικών ορ-
γανισμών και εκπροσωπούνται από τον 
εθνικό οργανισμό προτύπων τους, εμπο-
ρικές ενώσεις, επαγγελματικούς συλλό-
γους και κυβερνητικούς εκπροσώπους.  

Οι τρεις μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί που 
δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προ-
τύπων για τους υπολογιστές και τις επικοι-
νωνίες είναι ο Διεθνής Οργανισμός Τυπο-
ποίησης (ISO), το Ινστιτούτο Ηλεκτρολό-
γων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών 
(ΙΕΕΕ16) και η CCITT. Όσον αφορά στα 
πρότυπα ΕΣΜ, ο ISO διατηρεί την Τεχνική 
Επιτροπή 204 (ISO/TC 204) «Ευφυή Συ-
στήματα Μεταφορών». 

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, υφίστανται οι Ευ-
ρωπαϊκοί Φορείς Τυποποίησης, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN17, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης CENELEC18  και το Ευρω-
παϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προ-
τύπων (ΕΤSI19). Οι φορείς αυτοί έχουν α-
ναλάβει την εκπόνηση ευρωπαϊκών προ-
τύπων και τυποποιητικών κειμένων, μέσα 
από διαδικασίες συναίνεσης και αμοιβαίας 
συνεννόησης μεταξύ των κρατών-μελών 
της ΕΕ. Στους φορείς αυτούς συμμετέχουν 
ισότιμα εκπρόσωποι από όλους τους ορ-
γανισμούς τυποποίησης των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προϊόντα τους, 
τα τυποποιητικά έγγραφα, υιοθετούνται 
από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης, οι 
οποίοι υποχρεούνται να αποσύρουν αντι-
τιθέμενα, προς αυτά, εθνικά πρότυπα. Τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα και άλλα τυποποιητι-
κά έγγραφα είναι προαιρετικής εφαρμογής, 
εκτός εάν ευρωπαϊκή νομοθεσία (π.χ. Ευ-
ρωπαϊκές Οδηγίες, Ευρωπαϊκοί Κανονι-
σμοί) τα καθιστούν υποχρεωτικά. 

                                                 
16 http://www.ieee.org 

17 http://www.cen.eu 

18 http://www.cenelec.eu/ 

19 http://www.etsi.org/ 
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Στην Ευρώπη, αντίστοιχα, το έργο της τυ-
ποποίησης στον τομέα των ΕΣΜ έχει ανα-
λάβει η Ευρωπαϊκή Τεχνική Επιτροπή 
CEN/ TC 278 «Ευφυή Συστήματα Μετα-
φορών». Η Επιτροπή αυτή συνεργάζεται 
στενά με τη Διεθνή Τεχνική Επιτροπή 
ISO/TC 204. 

Σε εθνικό επίπεδο, ο ρόλος της εκπόνησης 
προτύπων και λοιπών τυποποιητικών εγ-
γράφων έχει ανατεθεί στους εθνικούς ορ-
γανισμούς τυποποίησης, όπως το DIN, 
BSI, AFNOR. Στην Ελλάδα αρμόδιος φο-
ρέας για την εκπόνηση εθνικών τυποποιη-
τικών εγγράφων είναι το Εθνικό Σύστημα 
Υποδομών Ποιότητας (Ε.ΣΥ.Π.20), το ο-
ποίο αποτελεί τον διάδοχο του Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.). 

 

3.2. Πρότυπα και Κανονιστικά 
κείμενα για διεπαφές 
δεδομένων 
 

3.2.1. Εισαγωγή  

 
Διαλειτουργικότητα δεδομένων είναι η 
πλήρης και ανοικτή (δημόσια) τεκμηρίωση 
των διεπαφών μεταξύ διαφορετικών συ-
νεργαζόμενων συστημάτων ώστε αυτή να 
γίνεται χωρίς περιορισμούς στην πρόσβα-
σή τους ή φραγμούς στην υλοποίηση.  
 
Η διασφάλιση 
της διαλειτουργικότητας δεδομένων σε ορ-
γανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό 
επίπεδο βασίζεται στα ακόλουθα:  
• Κανόνες και πρότυπα που αφορούν 

στην οργάνωση των δεδομένων  
• Αναπαράσταση Σημασιολογικής Πλη-

ροφορίας, μέσω δομών   μεταδεδομέ-
νων  

• Προδιαγραφές για πρότυπα ανταλλα-
γής δεδομένων, πρότυπα μετασχηματι-
σμού και παρουσίασης δεδομένων  

• Προδιαγραφές για παρουσίαση και επε-
ξεργασία πληροφορίας, ιδίως για θέμα-
τα ανταλλαγής υπερκειμένου, κωδικο-

                                                 
20 http://www.esyp.eu/ 

ποιήσεων χαρακτήρων, διαμόρφωσης 
τύπων αρχείων, διαμόρφωσης εγγρά-
φων κειμένου για ανταλλαγή πληροφο-
ριών και περαιτέρω επεξεργασία, δια-
μόρφωσης αρχείων ήχου, βίντεο, γρα-
φημάτων και συμπίεσης δεδομένων  

• Προδιαγραφές και κανόνες για την α-
σφάλεια και αυθεντικοποίηση  υπηρε-
σιών διαδικτύου, την ασφάλεια στη με-
τάδοση δεδομένων και την τεχνολογική 
προστασία των δεδομένων προσωπι-
κού χαρακτήρα των χρηστών  

 
Στον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Με-
ταφορών η διαλειτουργικότητα είναι κρίσι-
μη, καθώς τα διαφορετικά συστήματα, συ-
σκευές και άλλα στοιχεία εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούνται πρέπει να μπορούν 
να αλληλεπιδρούν ομαλά.  
  

3.2.2. Το Ευρωπαϊκό 
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας  

  

3.2.2.1. Το πλαίσιο IDA για τη 
Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση  
  
Με την απόφαση No 1720/1999/EE του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (12 Ιουλίου 1999), υιοθετήθη-
κε μία σειρά από μέτρα έτσι ώστε να επι-
βεβαιωθεί η διαλειτουργικότητα και η πρό-
σβαση στα διευρωπαϊκά δίκτυα για την 
ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
κυβερνήσεων 
(Interchange of Data between Administrati
ons – IDA).  
 
Σκοπός του IDA είναι ο συντονισμός και η 
υλοποίηση ενός διευρωπαϊκού δικτύου 
τηλεματικής μέσω των εξής ενεργειών – 
στόχων: 
(i) Προώθηση υλοποίησης των δικτύων 

συγκεκριμένων τομέων σε περιοχές 
προτεραιότητας  

(ii) Ανάπτυξη μέτρων δικτύων δια-
λειτουργικότητας  

(iii) Διάθεση των πλεονεκτημάτων του 
δικτύου στους πολίτες και στις επιχει-
ρήσεις της ΕΕ  

(iv) Συνεργασία με τις Αρχές, τα  Κρά-
τη-Μέλη και τις κοινωνικές υπηρεσίες  

(v) Σύγκλιση  προς κοινές διεπαφές  τηλε-
ματικής.   
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Tο IDA προώθησε τη δημιουργία υποδο-
μών και κοινών μορφών, καθώς και την 
ολοκλήρωση νέων επιχειρησιακών διαδι-
κασιών βασισμένων στις Τεχνολογί-
ες Πληροφορικής & Επικοινωνιών.   
 

3.2.2.2. Το πλαίσιο e-GIF  
  
Δημοσιεύθηκε το 2000 και αποτέλεσε πρό-
τυπο ανάπτυξης διαφόρων Εθνικών πλαι-
σίων διαλειτουργικότητας, όχι μόνο σε χώ-
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
 
Το e-GIF καθορίζει τις ελάχιστες δυνατές 
τεχνικές προδιαγραφές αναφορικά με την 
διαχείριση, επεξεργασία και διακίνηση της 
δημόσιας πληροφορίας καλύπτοντας θέ-
ματα όπως είναι η διασύνδεση και η ανά-
πτυξη δικτύων, η κωδικοποίηση και η πα-
ραγωγή μεταδεδομένων, καθώς και δι-
καιώματα πρόσβασης και ανάκτησης διοι-
κητικών πληροφοριών.  
 
Οι αρχές πολιτικής του είναι οι παρακάτω:  
 
• Υιοθέτηση κοινών προτύπων αναφορικά 

με το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό 
για όλα τα πληροφοριακά συστήματα 
του Δημόσιου Τομέα.  

• Υιοθέτηση της XML ως βασικό πρότυπο 
της διαχείρισης δεδομένων.  

• Υιοθέτηση κοινού προγράμματος πλοή-
γησης ως σημείο διεπαφής και εξασφά-
λισης πρόσβασης στα δεδομένα.  

• Παραγωγή και ανάπτυξη  μεταδεδομέ-
νων για το σύνολο των πληροφοριών.  

• Υιοθέτηση του e-GMS.  
  

3.2.3. Το Ελληνικό 
Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας  

  
Με βάση το πλαίσιο e-GIF και με πρωτο-
βουλία της Ειδικής Γραμματείας για την 
Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργεί-
ου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  
& Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης εκπονή-
θηκε το Ελληνικό Πλαίσιο Διαλει-
τουργικότητας, ένα κείμενο προδιαγραφών 
για τα σχετικά τεχνικά θέματα21. 

                                                 
21 http://www.e-gif.gov.gr/ 

 
Οι βασικές αποφάσεις τεχνικής πολιτικής, 
επάνω στις οποίες διαμορφώθηκε το ελ-
ληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας είναι:  
• Η ευθυγράμμιση με το Διαδίκτυο και τον 

Παγκόσμιο Ιστό για όλα τα συστήματα 
πληροφορικής του δημοσίου τομέα.   

• Η υιοθέτηση της XML ως το κύριο πρό-
τυπο για ολοκλήρωση δεδομένων και 
εργαλείων παρουσίασης για όλα τα συ-
στήματα του δημοσίου τομέα.   

• Η υιοθέτηση του προγράμματος πλοή-
γησης (web browser) ως το κύριο μέσο 
πρόσβασης του πολίτη στις υπηρεσίες 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

• Η προσθήκη 
των μεταδεδομένων (metadata) στο 
σύνολο των κυβερνητικών πληροφο-
ριών.  

 
Ο άμεσος στόχος του πλαισί-
ου διαλειτουργικότητας είναι να διευκολύ-
νει την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Δια-
κυβέρνησης και την συνολική υιοθέτησής 
της από ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Ο 
τελικός στόχος είναι οι δημόσιες υπηρεσίες 
να ικανοποιούν τις ανάγκες επικοινωνίας 
με τον πολίτη, τους οργανισμούς και τις 
επιχειρήσεις μέσα από την αποτελεσματι-
κή και απρόσκοπτη ροή από και προς τις 
δύο κατευθύνσεις.  
 

3.2.4. Ανοικτά δεδομένα – Η 
Ελληνική πραγματικότητα  

 
Ανοιχτά είναι τα δεδομένα που μπορούν 
ελεύθερα να χρησιμοποιηθούν, να επανα-
χρησιμοποιηθούν και να αναδιανεμηθούν 
από οποιονδήποτε, υπό τον όρο να γίνεται 
αναφορά στους δημιουργούς και να διατί-
θενται, με τη σειρά τους, υπό τους ίδιους 
όρους.  
 
Σύμφωνα με πρόσφατα ψηφισμένο νόμο22 
η Ελλάδα προσαρμόζεται στην Οδηγία της 
Ε.Ε. 2013/37 «σχετικά με την περαιτέρω 
χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέ-
α», και κάνει τα απαραίτητα βήματα σε 
σχέση με το κείμενο της οδηγίας για το ά-
νοιγμα των δημοσίων δεδομένων και την 
ενίσχυση της διαφάνειας.   

                                                 
22 Ν.4305/2014(ΦΕΚ 237Α/31-10-

2014) 
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3.2.4.1. Έργο Homer   
 
Το έργο HOMER άρχισε τον Απρίλιο του 
2012 και ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου 
2015. Στόχο είχε την εναρμόνιση των πο-
λιτικών αξιοποίησης και πρόσβασης στα 
δεδομένα του Δημοσίου Τομέα, για την 
ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αντα-
γωνιστικότητας και της ανάπτυξης μέσα 
από τη χρήση δημοσίων δεδομένων στους 
τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, της 
γεωργίας, του περιβάλλοντος και του πολι-
τισμού. Από πλευράς Ελλάδας στο έργο 
συμμετείχε η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμι-
κού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα23. 
 
 
 

3.2.4.2. Ο κόμβος geodata.gov.gr  
 
Το geodata.gov.gr σχεδιάστηκε, αναπτύ-
χθηκε και συντηρείται από το Ινστιτούτο 
Πληροφοριακών Συστημάτων του Ερευνη-
τικού Κέντρου «Αθηνά» με σκοπό να απο-
τελέσει ένα κεντρικό σημείο συλλογής, α-
ναζήτησης, διάθεσης και απεικόνισης της 
ανοικτής δημόσιας γεωχωρικής πληροφο-
ρίας.  
 
Το geodata.gov.gr συμπεριλαμβάνεται στις 
δράσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης στο 
πλαίσιο του Open Government Partner-
ship. Επίσης, η λειτουργία του εντάσσεται 
στον Οδικό Χάρτη υποστήριξης εφαρμο-
γής του Ν. 3979/2011 για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση ως παράδειγμα καλής πρα-
κτικής εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφο-
ρικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δημό-
σια διοίκηση, καθώς και ως αποθετήριο 
ανοικτών δεδομένων για τη διάθε-
ση γεωχωρικής πληροφορίας. Τέλος, 
το geodata.gov.gr υποστηρίζει τεχνικά την 
Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφορι-
ών, σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική 
για τις ΤΠΕ και την Ηλεκτρονική Διακυβέρ-
νηση.  
 

                                                 
23 ΕΕΛ/ΛΑΚ, www.eellak.gr 

3.2.5. Προτυποποίηση 
των δεδομένων ΕΣΜ στην Ευρώπη  

Η τυποποίηση δεδομένων στην τηλεματική 
μεταφορών στην Ευρώπη είναι αντικείμενο 
εξέτασης από τους ακόλουθους φορείς:  
 
• CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποί-

ησης) - είναι μια μη κερδοσκοπική ιδιω-
τική τεχνική ένωση με έδρα στις Βρυ-
ξέλλες, που λειτουργεί σύμφωνα με το 
βελγικό νομοθετικό πλαίσιο. Ιδρύθηκε 
επισήμως το 1974 αλλά οι αρχές των 
δραστηριοτήτων της χρονολογούνται 
από το 1961 στο Παρίσι.   

 
• ETSI - το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλε-

πικοινωνιακών Προτύπων ιδρύθηκε το 
1988, και είναι το ευρωπαϊκό αντίστοιχο 
του ITU. Ο πρωταρχικός στόχος 
του ETSI είναι να εκπονεί τα αναγκαία 
πρότυπα για τη δημιουργία της ευρω-
παϊκής αγοράς τηλεπικοινωνιών.  

 
• CENELEC - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης ιδρύθη-
κε το 1973. Η CENELEC, μαζί με 
την CEN και το ETSI συγκροτούν το 
ευρωπαϊκό τεχνικό σύστημα τυποποίη-
σης.   

  
• EFSE -Tο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθε-

ρου Λογισμικού (EFSE) είναι μία 
μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική ορ-
γάνωση που εργάζεται για τη θεμελίω-
ση της γενικής κατανόησης και υπο-
στήριξης για το Ελεύθερο Λογισμικό και 
τα Ανοιχτά Πρότυπα στην πολιτική, στις 
επιχειρήσεις, στα νομικά και στην κοι-
νωνία.  

  

3.2.6. Διεθνή Πρότυπα στις διεπαφές
 δεδομένων ΕΣΜ 

  
Τα διεθνή πρότυπα εκπονούνται με τη συ-
νεργασία εθνικών φορέων  τυποποίη-
σης και περιέχουν ένα σύνολο προδια-
γραφών, οι οποίες καλύπτουν συγκεκριμέ-
νες απαιτήσεις, ενώ παράλληλα προσφέ-
ρουν ελεύθερη και χωρίς περιορισμούς 
πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης των προ-
διαγραφών αυτών. Αναφορικά με την τυ-
ποποίηση των διεπαφών δεδομένων στο 
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χώρο των ΕΣΜ, τα κυριότερα διεθνή πρό-
τυπα είναι τα ακόλουθα:  
  
-ISO 14817 «Transport information and 
control systems -- Requirements for an 
ITS/TICS central Data Registry and 
ITS/TICS Data Dictionaries» 
Περιγράφει το πλαίσιο, το μορφότυπο και 
τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για 
τον καθορισμό της πληροφορίας και του 
τρόπου ανταλλαγής της μεταξύ συστημά-
των του τομέα των ΕΣΜ, καθώς και τα α-
ντίστοιχα συνοδευτικά  μεταδεδομέ-
να αυτών. Οι διαδικασίες είναι συμβατές 
με το πρότυπο ISO 14813 και ειδικότερα 
τα μέρη 2 και 3 αυτού.  
  
-ISO 14813-6 «Intelligent transport sys-
tems -- Reference model architecture(s) 
for the ITS sector -- Part 6: Data presenta-
tion in ASN.1» 
Το γενικό πρότυπο για χρήση 
του μορφότυπου ASN.1. Περιγράφει συ-
γκεκριμένες απαιτήσεις τυποποίησης κα-
τά ASN.1 στην ανταλλαγή δεδομένων με-
ταξύ  συστημάτων ΕΣΜ.   
  
  
-ISO/ΤR 25100 «Intelligent Transport Sys-
tems—System Architecture—User Guide 
for Harmonization of Data Concepts»  
Αποτελεί Τεχνική Έκθεση  
(technical report). Στόχος του είναι να κα-
θοδηγήσει τους χρήστες στην εναρμόνιση 
εννοιών, στις περιπτώσεις όπου υπάρ-
χουν ομοιότητες σε επίπεδο ορισμού ή 
σημασιολογίας. Η εναρμόνιση αποσκοπεί 
στο να απαλειφθούν τυχόν ασά-
φειες, διπλοκαταχωρήσεις και ελλείψεις 
στους ορισμούς των δομών δεδομένων.   
  
-ISO 24531 «Intelligent transport systems -
- System architecture, taxonomy and ter-
minology -- Using XML in ITS standards, 
data registries and data dictionaries» 
Περιγράφει τη χρήση του  μορφότυ-
που XLM στην ανταλλαγή δεδομένων με-
ταξύ ΕΣΜ. Η χρήση της XML και των πα-
ραλλαγών της συνεχίζει να αυξάνεται και 
θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 
ανάπτυξη και τη λειτουργία των υπηρε-
σιών ΕΣΜ.  
 
Το πρότυπο παρέχει τον ορισμό του πώς 
να χρησιμοποιείται η  XML κατά τρόπο 
συνεπή και διαλειτουργικό εντός του τομέα 

των ΕΣΜ. Παρέχει επίσης οδηγίες και πα-
ραδείγματα σε σχέση με τη χρήση της 
XML στο χώρο των ΕΣΜ, και την εκπόνη-
ση της XML εντός των ορισμών δεδομέ-
νων ASN.1 που απαιτούνται από το πρό-
τυπο ISO 14813.   
  
-ISO 20452 «Requirements and Logical 
Data Model for a Physical Storage Format 
(PSF) and an Application Program Inter-
face (API) and Logical Data Organization 
for PSF used in Intelligent Transport Sys-
tems (ITS) Database Technology» 
Αποτελεί Τεχνική Προδιαγραφή (Technical 
Specification). Περιγράφει τις λειτουργικές 
προδιαγραφές και το λογικό μοντέλο δε-
δομένων για τους μορφότυπους φυσικής 
αποθήκευσης (physical storage format, 
 PSF) και τις προγραμματιστικές διεπαφές 
(API) αυτών.  
  
-ISO 24097-1 «Intelligent transport sys-
tems -- Using web services (machine-
machine delivery) for ITS service delivery -
- Part 1: Realization of interoperable web 
services»  
Αφορά στην προτυποποίηση μηνυμάτων 
(web services message standardization) γι
α την ανταλλαγή δεδομένων αλλά και ε-
κτέλεση διεργασιών μεταξύ διαφορετι-
κών ΕΣΜ. Παρέχει τις κατευθυ-ντήριες ο-
δηγίες προδιαγραφών για τα βασικά πρό-
τυπα διαδικτυακών υπηρεσιών (WSDL,  
SOAP, UDDI, REST).  
  
-IEEE 1455 «IEEE Standard for Message 
Sets for Vehicle/Roadside  Communica-
tions»  
Το IEEE 1455-1999 αναφέρεται στην επι-
κοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC). Το 
πρότυπο αυτό καθορίζει το σετ μηνυμά-
των, το λεξικό δεδομένων, και τα πρωτό-
κολλα επικοινωνίας πάνω από το πρότυ-
πο OSI για την ασύρματη διασύνδεση 
DSRC. Σε συνεργασία με άλλα πρότυπα –
 ASTM PS105-99 και ASTM E2158-01 –
 καθορίζει τα επίπεδα physical και data 
link της στοίβας πρωτοκόλλων DSRC.  
 
Το πρότυπο καθορίζει επίσης τον εξοπλι-
σμό που πρέπει να διαθέτει ο αναμεταδό-
της του οχήματος, και τα μέσα με τα οποία 
ο οδικός εξοπλισμός μπορεί να ελέγξει επί 
του οχήματος τον εν λόγω εξοπλι-
σμό. Χρησιμοποιείται σε συστήματα και 
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εφαρμογές είσπραξης διοδίων, και διέλευ-
σης συνόρων. 
   
Σχετίζεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα  
ENV 12253, ENV 12795, ENV 12834,  
ENV 13372.  
  
  
-IEEE P1556 «Standard for Security and 
Privacy of Vehicle/Roadside Communica-
tion Including Smart Card Communica-
tions»  
Καθορίζει τις λογικές και φυσικές  διεπα-
φές και τα χαρακτηριστικά απόδοσης αυ-
τών (performance attributes) για τα συνερ-
γαζόμενα ΕΣΜ σιδηροδρόμων και αυτοκι-
νητόδρομων στις σχετικές διασταυρώσεις 
αυτών.  
  
  
-ISO/ΤR 17452 «Intelligent transport sys-
tems -- Using UML for defining and docu-
menting ITS/TICS interfaces» 
Αποτελεί Τεχνική Έκθεση. Καθορίζει 
τους μορφότυπους και τις διαδικασίες για 
τον καθορισμό ροών πληροφορίας 
μεταξύ EΣΜ.   
  
  
-ISO/TR 24529 «Intelligent transport sys-
tems -- Systems architecture -- Use of uni-
fied modelling language (UML) in ITS In-
ternational Standards and deliverables» 
Αφορά σε Τεχνική Έκθεση 
(technical report). Περιγράφει τις οδηγίες 
για χρήση της μοντελοποίησης UML στην 
ανάπτυξη  προτύπων  ΕΣΜ. 
  
  
-ISO 24531 «Intelligent transport systems -
- System architecture, taxonomy and ter-
minology -- Using XML in ITS standards, 
data registries and data dictionaries» 
Περιγράφει οδηγίες και κατευθύνσεις για 
χρήση του προτύπου XML και των παραλ-
λαγών αυτού στη δημιουργία προτύ-
πων ΕΣΜ, μητρώων δεδομένων και λεξι-
κών δεδομένων.  
  
  
-ISO 14825 «Ιntelligent transport systems -
- Geographic Data Files (GDF) -- 
GDF5.0»  
Πρότυπο για την ανταλλαγή ψηφιακών 
γεωγραφικών δεδομένων   
  

- ISO 17572 
Σειρά προτύπων για την τυποποίηση και 
των καθορισμό των δεδομένων καθορι-
σμού θέσης, και την ανταλλαγή δεδομένων 
θέσης μεταξύ συστημάτων και βάσεων 
δεδομένων  

ISO 17572-1 «Intelligent transport sys-
tems (ITS) -- Location referencing for 
geographic databases -- Part 1: Gen-
eral requirements and conceptual 
model»  
ISO 17572-2 «Intelligent transport sys-
tems (ITS) -- Location referencing for 
geographic databases -- Part 2: Pre-
coded location references (pre-coded 
profile)»  
ISO 17572-3 «Intelligent transport sys-
tems (ITS) -- Location referencing for 
geographic databases -- Part 3: Dy-
namic location references (dynamic 
profile)» 

   
-ISO 14819 
Σειρά προτύπων που περιγράφει τα δεδο-
μένα που διακινούνται αναφορικά με τις 
κυκλοφοριακές συνθήκες και την υποβοή-
θηση δρομολόγησης.  

ISO 14819-1 «Intelligent transport sys-
tems -- Traffic and travel information 
messages via traffic message coding -- 
Part 1: Coding protocol for Radio Data 
System -- Traffic Message Channel 
(RDS-TMC) using ALERT-C» 
 
ISO 14819-2 «Intelligent transport sys-
tems -- Traffic and travel information 
messages via traffic message coding -- 
Part 2: Event and information codes for 
Radio Data System -- Traffic Message 
Channel (RDS-TMC) using ALERT-C» 

ISO 14819-3 «Intelligent transport sys-
tems -- Traffic and travel information 
messages via traffic message coding -- 
Part 3: Location referencing for Radio 
Data System -- Traffic Message Chan-
nel (RDS-TMC) using ALERT- C» 
ISO 14819-6 «Traffic and Traveller In-
formation (TTI) -- TTI messages via 
traffic message coding -- Part 6: En-
cryption and conditional access for the 
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Radio Data System -- Traffic Message 
Channel ALERT C coding» 

 
   
-ISO 14827 
Πρότυπα για την ανταλλαγή δεδομένων 
μεταξύ κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας. 
Ο μορφότυπος που περιγράφεται είναι 
ο DATEX-ASN και καθορίζει τον τρόπο 
που οργανώνονται τα δεδομένα σε πακέτα 
πληροφορίας καθώς και τους κανόνες α-
νταλλαγής τους.  

ISO 14827-1 «Transport information 
and control systems -- Data interfaces 
between centres for transport infor-
mation and control systems -- Part 1: 
Message definition requirements» 
ISO 14827-2 «Transport information 
and control systems -- Data interfaces 
between centres for transport infor-
mation and control systems -- Part 2: 
DATEX-ASN» 

  
  
-ISO 14443 
Πρότυπα που αφορούν στην  τυποποίη-
ση και μορφοποίηση των δεδομένων που 
αποθηκεύονται σε «έξυπνες» ανέπαφες 
κάρτες. Έχουν εφαρμογή σε εφαρμογές  
προμήθειας/ ακύρωσης εισιτηρίων 
 και χρέωσης διοδίων.  

ISO 14443-1  «Identification cards -- 
Contactless integrated circuit cards -- 
Proximity cards -- Part 1: Physical 
characteristics»  
ISO 14443-2  «Identification cards -- 
Contactless integrated circuit cards -- 
Proximity cards -- Part 2: Radio fre-
quency power and signal interface»  
ISO 14443-3  «Identification cards -- 
Contactless integrated circuit cards -- 
Proximity cards -- Part 3: Initialization 
and anti-collision» 

ISO 14443-4  «Identification cards -- 
Contactless integrated circuit cards -- 
Proximity cards -- Part 4: Transmission 
protocol» 

  

  

3.2.7. Ευρωπαϊκά Πρότυπα στις διε
παφές δεδομένων ΕΣΜ 

  

-ΕΛΟΤ EN 12896 «Τηλεματική οδικών με-
ταφορών και κυκλοφορίας - Μεταφορά 
κοινού - Υπόδειγμα δεδομένων αναφοράς» 
Αφορά στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 
Δεδομένων (European Reference Data  
Model) για τις Δημόσιες Μεταφο-
ρές.  Παρέχει ένα αφηρημένο μοντέλο των 
κοινών εννοιών και δομών που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για το κτίσιμο διαφο-
ρετικών συστημάτων πληροφόρησης 
ΜΜΜ, όπως πίνακες δρομολογίων, αφί-
ξεων / αναχωρήσεων, τιμοκατάλογους και 
δεδομένα πραγματικού χρόνου.  
  
-ΕΛΟΤ EN 12253 «Τηλεματική οδικών με-
ταφορών και κυκλοφορίας (RΤΤΤ) - Απο-
κλειστική επικοινωνία μικρής εμβέλειας 
(DSRC) - Φυσικό επίπεδο με χρήση μι-
κροκυμάτων στους 5,8 GHz»  
 
-ΕΛΟΤ EN 12795 «Τηλεματική οδικών με-
ταφορών και κυκλοφορίας - Αποκλειστική 
επικοινωνία μικρής κλίμακας (DSRC) - Ε-
πίπεδο ζεύξης δεδομένων DSRC: μέση 
πρόσβαση και έλεγχος της λογικής ζεύ-
ξης» 
 
-ΕΛΟΤ EN 12834 «Τηλεματική οδικών με-
ταφορών και κυκλοφορίας - Αποκλειστική 
επικοινωνία μικρής κλίμακας (DSRC) - Ε-
πίπεδο εφαρμογής DSRC» 
 
Τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 12253, ΕΛΟΤ EN 
12795, ΕΛΟΤ EN 12834 σχηματίζουν μία 
τριών επιπέδων αρχιτεκτονική για DSRC. 
Εχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν ένα 
ευρύ φάσμα υπηρεσιών για διαφορετικούς 
σκοπούς, προκειμένου να κάνουν τη βασι-
κή αρχιτεκτονική DSRC κατάλληλη για 
πολλές διαφορετικές εφαρμογές και για 
ένα ευρύ φάσμα πιθανών προϊόντων. Κα-
θορίζουν: το Φυσικό επίπεδο με χρήση 
μικροκυμάτων στα 5,8 GHz, έλεγχο κυ-
κλοφορίας, φυσικό επίπεδο (OSI),  ανοιχτή 
διασύνδεση συστημάτων, συνδέσεις μι-
κροκυμάτων, ράδιο-συνδέσεις, ανταλλαγή 
πληροφοριών, μετάδοση δεδομένων, δί-
κτυα επικοινωνίας, συστήματα κινητών 
επικοινωνιών,συστήματα τηλεπικοινωνιών, 
επεξεργασία δεδομένων.  
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Η στοίβα επικοινωνίας CEN 5.8GHz 
DSRC ορίζεται από το σύνολο και των 
τριών ανωτέρω  προτύπων. 
  
-ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14906 «Ηλεκτρονική συλ-
λογή οφειλών - Ορισμός διεπαφής εφαρ-
μογής για εξειδικευμένη επικοινωνία μικρής 
εμβέλειας» 
Για τις ηλεκτρονικές εφαρμογές είσπρα-
ξης τελών και διοδίων, το πρότυπο αυτό 
διασύνδεσης  ορίζει τις βασικές λειτουργί-
ες επί των δεδομένων και τα βασι-
κά χαρακτηριστικά αυτών. 
  
-ΕΛΟΤ EN 1545-1 «Συστήματα καρτών 
αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Ε-
φαρμογές μεταφοράς επιφάνειας - Μέρος 
1: Στοιχειώδεις τύποι δεδομένων, γενικοί 
κατάλογοι δεδομένων και γενικά στοιχεία 
δεδομένων»  
 
-ΕΛΟΤ EN 1545-2 «Συστήματα καρτών 
αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Ε-
φαρμογές μεταφοράς επιφάνειας - Μέρος 
2: Πληρωμή μεταφοράς και ταξιδιού σχετι-
ζόμενη με στοιχεία δεδομένων και καταλό-
γους δεδομένων» 
Αφορούν στην προτυποποίηση των δεδο-
μένων (ticketing data element) στα ΜΜΜ.  
 
-Σειρά Τεχνικών Προδιαγραφών CEN/TS 
16157-DATEX II  Αφορά στην τυποποίηση 
και μοντελοποίηση – σε πρότυπο UML -
 των δεδομένων που ανταλλάσσονται με-
ταξύ κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας, 
κέντρων παροχής πληροφόρησης για την 
κυκλοφορία και παρόχων σχετικών υπη-
ρεσιών και αφορούν στην κατάσταση κυ-
κλοφορίας και των μετρήσεων κυκλοφο-
ριακής ροής. To DATEX II 
(www.datex2.eu) αποτελεί μια τεχνική προ-
διαγραφή αποτελούμενη από μέρη, που 
συντηρείται από την Τεχνική Επιτροπή   
CEN/TC 278, (Road Transport and Traffic 
Telematics).  
 
Αυτά είναι: 
- CEN/TS 16157-1 «Intelligent transport 
systems - DATEX II data exchange 
specifications for traffic management and 
information - Part 1: Context and 
framework» 
- CEN/TS 16157-2 «Intelligent transport 
systems - DATEX II data exchange 

specifications for traffic management and 
information - Part 2: Location referencing»  
- CEN/TS 16157-3 «Intelligent transport 
systems - DATEX II data exchange 
specifications for traffic management and 
information - Part 3: Situation publication»  
- CEN/TS 16157-4 «Intelligent transport 
systems - DATEX II data exchange 
specifications for traffic management and 
information - Part 4: Variable Message 
Sign (VMS) Publications»  
- CEN/TS 16157-5 «Intelligent transport 
systems - DATEX II data exchange 
specifications for traffic management and 
information - Part 5: Measured and 
elaborated data publications»  
- CEN/TS 16157-6 «Intelligent transport 
systems - DATEX II data exchange speci-
fications for traffic management and infor-
mation - Part 6: Parking Publications» 
 
 
-TPEG  
Προέρχεται από το Transport Protocol 
 Experts Group και είναι ένα σύνολο προ-
διαγραφών για την μετάδοση πληροφο-
ριών πολυτροπικής κίνησης και διαδρο-
μών. 
    
Πρόκειται για ένα αρθρωτό εργαλείο 
(modular toolkit), το οποίο υπόκειται στα 
πρότυπα και προδιαγραφές 
των CEN και ISO και αποτελείται από τις 
εξής εφαρμογές  
• RTM Road Traffic Message, 

για την κωδικοποίηση πληροφορίας οδι-
κής κυκλοφορίας και κίνησης, συμβάν-
των, συμφόρησης, έργων κλπ. Περιλαμ-
βάνεται στο ISO TS 18234-4.  

• PTI-Public Transport Information,   σχε-
τικά με την πληροφορία των MMM. Πε-
ριλαμβάνεται στο ISO TS 18234-5.  

• Loc - Location referencing  (Γεωαναφο-
ρά) σε σχέση με τα ανωτέρω  

• PKI – Parking Information, περιλαμ-
βάνεται στο       ISO TS 24530-5.  

• CTT - Congestion and Travel-Time  
• TEC - Traffic Event Compact  για δυνα-

μική καθοδήγηση και πλοήγηση.  
• WEA – Δεδομένα καιρού για ταξιδιώτες  
  
-ΕΛΟΤ EΝ  300674-1  «Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος 
(ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μετα-
φορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - 
Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής 
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Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) 
(500kbit/s/250kbit/s) που λειτουργεί στη 
βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη 
συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 1: Γενικά 
χαρακτηριστικά και μέθοδοι δοκιμής για 
παρόδιες μονάδες (RSU) και εποχούμενες 
μονάδες (OBU)» 
 
-ΕΛΟΤ EΝ 300674-2-1  «Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος 
(ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μεταφο-
ρών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - Εξο-
πλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής Επι-
κοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) 
(500kbit/s/250kbit/s) που λειτουργεί στη 
βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη 
συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 2: Εναρμονι-
σμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 3.2 
της Οδηγίας R&TTE - Υπο-μέρος 1: Απαι-
τήσεις για τις παρόδιες μονάδες (RSU)»  
 
-ΕΛΟΤ EN 300674-2-2 «Ηλεκτρομαγνητική 
Συμβατότητα και Θέματα Ραδιοφάσματος 
(ERM) - Τηλεπληροφορική οδικών μετα-
φορών και οδικής κυκλοφορίας (RTTT) - 
Εξοπλισμός μετάδοσης της Αποκλειστικής 
Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας (DSRC) 
(500kbit/s/250kbit/s) που λειτουργεί στη 
βιομηχανο-επιστημο-ιατρική (ISM) ζώνη 
συχνοτήτων 5,8 GHz - Μέρος 2: Εναρμο-
νισμένο ΕΝ για την κάλυψη του άρθρου 
3.2 της Οδηγίας R&TTE - Υπο-μέρος 2: 
Απαιτήσεις για τις εποχούμενες μονάδες 
(OBU» 
  
-ΕΛΟΤ EN 302637-2 «Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών (ITS) - Οχηματικές επικοινω-
νίες - Βασικό σύνολο εφαρμογών - Μέρος 
2: Προδιαγραφή της Βασικής Υπηρεσίας 
Συνεργατικής Ευαισθητοποίησης», 
όπου καθορίζονται αναλυτικά τα μηνύματα 
που εκπέμπονται περιοδικά από κάθε ό-
χημα προς  γειτονικά οχήματα και υποδο-
μές.   
  
-ΕΛΟΤ EN 302637-3 «Ευφυή Συστήματα 
Μεταφορών (ITS) - Οχηματικές επικοινω-
νίες - Βασικό σύνολο εφαρμογών - Μέρος 
3: Προδιαγραφές της Βασικής Υπηρεσίας 
Αποκεντρωμένης Περιβαλλοντικής   Ειδο-
ποίησης», 
όπου καθορίζονται αναλυτικά τα μηνύματα 
που εκπέμπονται από τα οχήματα και τις 
υποδομές σε περίπτωση συμβάντος (π.χ. 
έργα στο δρόμο, ατύχημα, δυσχερείς και-
ρικές συνθήκες). 

 
 
 
-SIRI 
 Προέρχεται από το Service Interface for 
Real-time Information  και είναι ένα σύνολο 
προτύπων για την μετάδοση πληροφο-
ριών σε πραγματικό χρόνο. 
Σχετικά με αυτό έχει εκπονηθεί από το Ευ-
ρωπαϊκό Οργανμισμό Τυποποίησης CEN, 
μια σειρά προτύπων και τεχνικών προδια-
γραφών, όπως παρατίθενται στη συνέχεια: 
 
-ΕΛΟΤ EN 15531-1 «Public transport - 
Service interface for real-time information 
relating to public transport operations - 
Part 1: Context and framework» 
  
-ΕΛΟΤ EN 15531-2 «Public transport - 
Service interface for real-time information 
relating to public transport operations - 
Part 2: Communications»  
 
-ΕΛΟΤ EN 15531-3 «Public transport - 
Service interface for real-time information 
relating to public transport operations - 
Part 3: Functional service interfaces» 
 
-CEN/TS 15531-4 «Public transport - 
Service interface for real-time information 
relating to public transport operations - 
Part 4: Functional service interfaces: 
Facility Monitoring» 
 
-CEN/TS 15531-5  «Public transport - 
Service interface for real-time information 
relating to public transport operations - 
Part 5: Functional service interfaces -
Situation Exchange»  
 

3.2.8. Κανονιστικά κείμενα: η 
Οδηγία INSPIRE – Υποδομή 
Χωρικών Δεδομένων  

  

Στις 14 Μαρτίου 2007 ψηφίστηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Οδηγία 
2007/2/ΕΕ (Infrastructure for Spatial  
Information in Europe), η οποία τέθηκε σε 
ισχύ στις  15 Μαΐου 2007. Η εφαρμογή της 
προβλέπεται σε στάδια, με πλήρη εφαρ-
μογή το 2019.  
 
Η Οδηγία δημιουργεί το νομικό πλαίσιο για 
την ίδρυση και λειτουργία της Υποδομής 
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για τις γεωχωρικές πληροφορίες στην Ευ-
ρώπη, με σκοπό τη διαμόρφωση, εφαρμο-
γή, διαχείριση και εκτίμηση των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επί-
πεδα αλλά και για την παροχή πληροφο-
ριών προς το κοινό. H Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, ύστερα από δημόσια διεθνή πρό-
σκληση και αξιολόγηση, συγκρότησε ομά-
δες σύνταξης, μία για καθένα από τους 
προβλεπόμενους από την Οδηγία Κανονι-
σμούς Εφαρμογής, αποτελούμενες από 
εξειδικευμένα στελέχη που προτάθηκαν 
από αρμόδιους ανά χώρα φορείς.  
 
Λειτουργούν ομάδες σύνταξης Κανονι-
σμών Εφαρμογής, όπως:  
• Μεταδεδομένων  
• Δικτυακών Υπηρεσιών  
• Προδιαγραφών διαλειτουργικότητας δε-

δομένων  
• Κοινοχρησίας συνόλων χωρικών δεδο-

μένων και υπηρεσιών γι’ αυτά  
• Παρακολούθησης και Υποβολής Εκθέ-

σεων  
  
Άλλα σχετικά υφιστάμενα Πρότυπα Ανταλ-
λαγής Γεωγραφικών Δεδομένων είναι τα 
ακόλουθα:  
• Amtliches Topographisch-Kartogra-

phisches Informationssystem (ATKIS)   
• Ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν εκδο-

θεί από τη CEN/TC287 «Geographic In-
formation»   

• Data Interchange Standard for Cadas-
tral Mapping (DFT)   

• Digital and Electronic Maps Transfer 
Standard (DEMTS)   

• Digital Geographic Information Ex-
change Standards (DIGEST / VPF)   

• FGDC Metadata standard (ΗΠΑ)  
• Geographic Data File (GDF)   
• Geographic Tag Image File Format 

(GeoTIFF)   
• IHO Transfer Standard for Digital Hy-

drographic Data (IHO DX-90)  
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3.3. Πρότυπα και κανονιστικά 
κείμενα για ΕΣΜ και 
διεπαφές μεταξύ μέσων 

 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ευφυή 
Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ, Οκτώβριος 
2012) παρουσιάζει την στρατηγική για την 
δημιουργία ενός μελλοντικού συστήματος 
μεταφορικής υποδομής που θα υποστηρί-
ζει τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης, προσδιορίζοντας τις εθνικές δρά-
σεις προτεραιότητας και τονίζοντας τις βα-
σικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ενός 
βιώσιμου συστήματος κινητικότητας. Στό-
χος του Σχεδίου Δράσης ήταν η αξιοποίη-
ση των πλεονεκτημάτων των ΕΣΜ, ως συ-
νιστώσας μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
μεταφορών που θα συμβάλει αποτελεσμα-
τικά στο στρατηγικό και το διαρθρωτικό 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.  

Η Ελλάδα έθεσε σε ισχύ το νοµοθετικό 
πλαίσιο των ΕΣΜ στον τοµέα των οδικών 
µεταφορών και τις διεπαφές µε τα άλλα 
µέσα, εναρµονίζοντας την Οδηγία 
2010/40/ΕΕ στο εθνικό δίκαιο µε το 
ΠΔ50/2012 (ΦΕΚ 100Α΄/27-4-12). 
∆εδοµένου ότι η Κοινοτική Οδηγία για τα 
ΕΣΜ αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη νο-
µοθετική πρωτοβουλία, µέσω της οποίας 
ορίζονται υποχρεώσεις στα κράτη µέλη ως 
προς την τήρηση κοινών προδιαγραφών 
και την συντονισµένη εξάπλωση διαλει-
τουργικών ΕΣΜ, βρισκόµαστε σε αρχικό 
στάδιο υιοθέτησης εθνικού ρυθµιστικού 
πλαισίου. Η υιοθέτηση και έγκριση προ-
διαγραφών και προτύπων (για κάθε µία 
από τις δράσεις προτεραιότητας που ανα-
φέρθηκαν παραπάνω), σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα της Οδηγίας, βρίσκεται σε 
διαδικασία διαβούλευσης και επεξεργασίας 
στις ειδικές οµάδες εµπ̟ειρογνωµόνων της 
Ε. Επιτροπής, από όπου αναµένεται η έκ-
δοση δεσµευτικών νοµοθετικών πράξεων.  

Με το ΠΔ50/2012 «Εναρµόνιση της Ελλη-
νικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2010/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 7ης 
Ιουλίου 2010, περί  πλαισίου ανάπτυξης 
των ΕΣΜ στον τοµέα των οδικών µεταφο-
ρών και των διεπαφών µε άλλους τρόπους 
µεταφοράς (ΕΕ L 207/1 της 06. 08. 
2010)», προβλέφθηκε η έκδοση Υπουργι-
κών ή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων 
για την έγκριση των προδιαγραφών που 
θα εκδοθούν από την Ε. Επιτροπή. Ωστό-
σο η µέχρι τώρα ανάπτυξη των ΕΣΜ γίνε-
ται εµφανής µέσω άλλων συγγενών πλαι-
σίων ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρµο-
γών, τα οποία ενσωµατώνουν πολλούς 
από τους στόχους, τις απαιτήσεις και τα 
οφέλη των ΕΣΜ. Είναι άλλωστε σαφές ότι 
ο τοµέας των Ευφυών Συστηµάτων Μετα-
φορών ακολουθεί µια οριζόντια πολιτική, 
µε αναφορές σε προηγμένα συστήµατα 
πληροφοριών, επικοινωνιών, επεξεργασί-
ας ευαίσθητων προσωπικών δεδοµένων, 
διαλειτουργικών συστηµάτων, χωρικών 
πληροφοριών, ψηφιακών υπηρεσιών. 

3.3.1. Κανονιστικό κείμενο: Οδηγία 
2010/40/ΕΕ, περί πλαισίου 
ανάπτυξης των Ευφυών 
Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στον 
τομέα των οδικών μεταφορών και 
των διεπαφών με άλλους τρόπους 
μεταφοράς 

Η Οδηγία 2010/40/ΕΕ ισχύει για εφαρμο-
γές και υπηρεσίες ΕΣΜ στον τομέα των 
οδικών μεταφορών και στις διεπαφές τους 
με άλλους τρόπους μεταφοράς, με την ε-
πιφύλαξη των θεμάτων που αφορούν στην 
εθνική ασφάλεια ή είναι αναγκαία για τον 
τομέα της άμυνας, σύμφωνα με το άρθρο 
1, παράγραφος 3. 

Όπως ορίζεται στο Παράρτημα I στον Το-
μέα προτεραιότητας IV (Σύνδεση του οχή-
ματος με την υποδομή μεταφορών), οι 
προδιαγραφές και τα πρότυπα για τα ΕΣΜ 
για τη σύνδεση του οχήματος με τις υπο-
δομές μεταφορών περιλαμβάνουν:  

1.2. Καθορισμό των απαραίτητων μέτρων 
για την περαιτέρω πρόοδο της ανάπτυξης 
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και εφαρμογής συνεργατικών συστημάτων 
(μεταξύ οχημάτων, μεταξύ οχήματος και 
υποδομής, μεταξύ υποδομών), με βάση:  

• τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδο-
μένων και πληροφοριών μεταξύ οχημά-
των, μεταξύ υποδομών και μεταξύ οχή-
ματος και υποδομής,  

• τη διαθεσιμότητα στα αντίστοιχα μέρη 
(υποδομή οχήματος ή οδική υποδομή) 
των σχετικών δεδομένων ή πληρο-
φοριών που πρόκειται να ανταλλάσσο-
νται,  

• τη χρήση τυποποιημένης μορφής μη-
νύματος για αυτήν την ανταλλαγή δε-
δομένων ή πληροφοριών μεταξύ του 
οχήματος και της υποδομής,  

• τον καθορισμό υποδομής επικοινωνίας 
για την ανταλλαγή δεδομένων ή πλη-
ροφοριών μεταξύ οχημάτων, μεταξύ 
υποδομών και μεταξύ οχήματος και 
υποδομής,  

• τη χρήση τυποποιημένων μεθόδων για 
την υιοθέτηση των αντίστοιχων αρχιτε-
κτονικών. 

 

3.3.2. Επικοινωνία Όχημα-με-
Όχημα/vehicle-to-vehicle (V2V) 
communication 

Χρησιμοποιώντας την επικοινωνία V2V, 
ένα όχημα μπορεί να ανιχνεύσει την θέση 
και την κίνηση άλλων οχημάτων, τα οποία 
βρίσκονται σε απόσταση ¼ km μακριά 
από αυτό. Όταν τα οχήματα είναι εξοπλι-
σμένα με απλή κεραία, τσιπ υπολογιστή 
και GPS (Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού 
Θέσης), το αυτοκίνητο θα δύναται να γνω-
ρίζει την θέση των άλλων οχημάτων. Επι-
προσθέτως τα άλλα οχήματα θα γνωρί-
ζουν την θέση του, εάν είναι σε τυφλά ση-
μεία, εάν σταμάτησε στην εθνική οδό αλλά 
δεν είναι στο οπτικό τους πεδίο ή εάν έχει 
αποκλειστεί από άλλα οχήματα. Τα οχήμα-
τα μπορούν να προβλέπουν και να αντα-

ποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
οδήγησης και, στην συνέχεια, να προειδο-
ποιήσουν τους άλλους οδηγούς με μηνύ-
ματα προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης. 
Εάν ο οδηγός δεν ανταποκριθεί στο μήνυ-
μα ειδοποίησης, τότε το όχημα μπορεί να 
σταματήσει από μόνο του, αποφεύγοντας 
την σύγκρουση. 

3.3.2.1. Πρωτόκολλα Διεπαφής 
Επικοινωνιών Διαμετακόμισης - Transit 
Communications Interface Protocols 
(TCIP) 
Τα Πρωτόκολλα Διεπαφής Επικοινωνιών 
Διαμετακόμισης - Transit Communications 
Interface Protocols (TCIP), προσπαθούν 
να καθορίσουν την ροή δεδομένων των 
υπηρεσιών διεπαφής, των εφαρμογών και 
των εξωτερικών φορέων, όπως τα κέντρα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας και τα κέντρα 
διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανά-
γκης. Το TCIP χρησιμοποιείται από το 
Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ για τα 
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και ανα-
πτύχθηκε από το Ινστιτούτο Συγκοινωνιο-
λόγων -  Institute for Transportation 
Engineers (ITE). 

3.3.2.2. Επικοινωνία Όχημα – με 
– Όχημα, από το Ινστιτούτο 
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 
Μηχανικών - Institute of Electrical and 
Electronics Engineers Standards Asso-
ciation (IEEE-SA) 
Η επικοινωνία μεταξύ των οχημάτων χω-
ρίς την βοήθεια υποδομών αναφέρεται ως 
επικοινωνία όχημα–με–όχημα ή ασύρματη 
επικοινωνία αυτοκινήτων (vehicle-to-
vehicle (V2V) communication or Automo-
tive Wireless Communication). Γενικά, ο 
χρόνος επικοινωνίας του κάθε συνδέσμου 
είναι πολύ περιορισμένος, λόγω της υψη-
λής δυναμικής στην τοπολογία του δικτύ-
ου. Το  πρότυπο IEEE802.11  

«IEEE Standard for Information technolo-
gy--Telecommunications and information 
exchange between systems Local and 
metropolitan area networks--Specific re-
quirements Part 11: Wireless LAN Medium 
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Access Control (MAC) and Physical Layer 
(PHY) Specifications» 

περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο ασύρμα-
της πρόσβασης στο περιβάλλον των οχη-
μάτων - wireless access in vehicular 
environment (WAVE) και είναι το μόνο 
πρότυπο για τον έλεγχο πρόσβασης μέ-
σων - media access control (MAC) στις 
επικοινωνίες μεταξύ οχημάτων. Το WAVE 
είναι τεχνολογία επικοινωνίας μικρής εμβέ-
λειας και βασίζεται στα πρωτόκολλα IEEE 
802.11p και IEEE 1069. Από την στιγμή 

που δύο ή περισσότερα οχήματα βρίσκο-
νται εντός εμβέλειας ασύρματης επικοινω-
νίας, συνδέονται αυτόματα και δημιουρ-
γούν ένα αυτοοργανωμένο δίκτυο ή δίκτυο 
κατ' απαίτηση (ad hoc network). Δεδομέ-
νου ότι το εύρος της ενιαίας σύνδεσης α-
συρμάτου LAN περιορίζεται σε μερικές ε-
κατοντάδες μέτρα, κάθε όχημα πρέπει να 
έχει ένα router και να επιτρέπει την απο-
στολή μηνυμάτων μέσω πολλαπλών ανα-
κλάσεων σε οχήματα που βρίσκονται πιο 
μακριά. 

             

Σχήμα 5. Επικοινωνία μεταξύ οχημάτων 

 

3.3.2.3. Ασύρματες Τεχνολογίες 
Επικοινωνίας που 
χρησιμοποιούνται για V2V 

Τo πρότυπo Προσωπικού Δικτύου για την 
επικοινωνία εντός του οχήματος περιέχει 
τα: Bluetooth, ZigBee και Ultra Wide Band. 
Μία ακόμη τεχνολογία για την επικοινωνία 
μεταξύ οχημάτων είναι το ασύρματο τοπι-
κό δίκτυο - Wireless Local Area Network 
(WLAN) και το Wi-Fi.  

-Bluetooth (IEEE 802.15.1): Τα προϊόντα 
που εφαρμόζουν τις προδιαγραφές 
Bluetooth μπορούν να διευκολύνουν την 
αυτόματη δημιουργία μιας σύνδεσης μετα-
ξύ των συστημάτων hands-free του αυτο-
κινήτου και του κινητού τηλεφώνου.  

-ZigBee (IEEE 802.15.4): Είναι ένα νέο 
σύστημα χαμηλού κόστους, χαμηλής ισχύ-
ος πρότυπο PAN, που είναι ασύρματο και 

προορίζεται  να καλύψει τις ανάγκες των 
αισθητήρων και των συσκευών ελέγχου. 

-UWB (IEEE 802.15.3a), ή Ultra Wide 
Band: Χρησιμοποιεί πολύ χαμηλή ισχύ, 
ραδιοκύματα βραχέως παλμού για να με-
ταφέρει δεδομένα σε ένα ευρύ φάσμα συ-
χνοτήτων που το καθιστά ανθεκτικό σε ό-
λους τους τύπους παρεμβολών. 

-Wi-Fi (wireless fidelity): Αυτός είναι ο 
γενικός όρος για οποιοδήποτε τύπου δι-
κτύου IEEE 802.11. Παραδείγματα δικτύου 
του 802.11, είναι το 802.11a (έως 54 
Mbps), 802.11b (έως 11 Mbps), και 
802.11g (έως 54 Mbps). Τα δίκτυα αυτά 
χρησιμοποιούνται ως δίκτυα WLAN. 
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3.3.2.4. Επικοινωνία «Όχημα με 
Όχημα» για τα φορτηγά - Ve-
hicle to Vehicle Communica-
tions for Trucks  

Μέσω της δημιουργίας ενός ασφαλούς, 
διαλειτουργικού δικτύου ασύρματων επι-
κοινωνιών, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα 
λεωφορεία και τα άλλα οχήματα θα είναι 
σε θέση να «μιλούν» μεταξύ τους με συ-
σκευές εντός του οχήματος, οι οποίες θα 
μοιράζονται πληροφορίες σχετικές με την 
ασφάλεια, την κινητικότητα και το περιβάλ-
λον. Τα συνδεδεμένα οχήματα έχουν την 
δυνατότητα να κάνουν τα φορτηγά ασφα-
λέστερα, ευφυέστερα και πράσινα. 

Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Υπηρεσί-
ας Οδικής Ασφάλειας των ΗΠΑ - National 
Highway Traffic Safety Administration 
(NHTSA), τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα έ-
χουν την δυνατότητα να αντιμετωπίζουν 
ένα σημαντικό αριθμό συγκρούσεων βα-
ρέων οχημάτων και οχημάτων. Οι εφαρ-
μογές που χρησιμοποιούνται θα είναι δια-
λειτουργικές με άλλες πλατφόρμες οχημά-
των, ειδικά με τα ελαφρά οχήματα με τα 
οποία μοιράζονται τους αυτοκινητο-
δρόμoυς. Οι εφαρμογές που θα αναπτυ-
χθούν είναι: 

• Forward Collision Warning: Προειδο-
ποιεί τους οδηγούς εάν το προπορευό-
μενο όχημα έχει σταματήσει ή υπάρχει 
πιθανός κίνδυνος σύγκρουσης. 

• Blind Spot Warning/Lane Change 
Warning: Προειδοποιεί τους οδηγούς 
όταν αλλάζουν λωρίδα, εάν υπάρχει 
κάποιο όχημα σε τυφλό σημείο. 

• Intersection Movement Assist: Προει-
δοποιεί τους οδηγούς όταν δεν είναι 
ασφαλές να εισέλθουν σε μια διασταύ-
ρωση λόγω της υψηλής πιθανότητας 
σύγκρουσης με άλλα οχήματα. 

• Electronic Emergency Brake Light: Ει-
δοποιεί τον οδηγό αν υπάρχει προπο-
ρευόμενο όχημα που έχει φρενάρει 
ξαφνικά. 

Με βάση την μεγάλη ποσότητα δεδομένων 
που συλλέγονται κατά την διάρκεια της 
κίνησης, η NHTSA έχει αποφασίσει να αρ-
χίσουν να λαμβάνονται μέτρα για την ε-
νεργοποίηση της επικοινωνίας V2V. Ενέρ-
γειες όπως η υποχρεωτική ανάπτυξη της 
τεχνολογίας σε όλα τα νέα βαρέα οχήματα, 
εθελοντική εγκατάσταση ασύρματων συ-
σκευών σε νέα βαρέα οχήματα, και πρό-
σθετη έρευνα και ανάπτυξη είναι απαραί-
τητες για την ανάπτυξη των ITS στην Ελ-
λάδα. 
 

3.3.3. Δίκτυα Οχημάτων Ad-hoc - 
Vehicular Ad-hoc Networks 
(VANETs) 

Τα VANETs είναι ένα ιδιαίτερο είδος κινη-
τού δικτύου Adhoc - Mobile Adhoc Net-
works (MANETs), που απαιτεί πλήρως 
αποκεντρωμένο έλεγχο δικτύου, δεδομέ-
νου ότι δεν υπάρχει κεντρικός φορέας που 
θα μπορούσε ή θα έπρεπε να οργανώσει 
το δίκτυο. Μία πλατφόρμα VANET πιθα-
νόν να περιλαμβάνει ενσωματωμένους 
αισθητήρες, όπως το GPS, για να χρησι-
μοποιηθεί από τα πρωτόκολλα δικτύου. Η 
γνωστή πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική πρω-
τοκόλλων (όπως αυτά της OSI ή το διαδί-
κτυο) έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμα για 
τα παραδοσιακά ενσύρματα δίκτυα. 

Όλα τα πρωτόκολλα μπορεί να συνδεθούν 
με μία υποδοχή πληροφοριών, δηλαδή 
κοινή διεπαφή που ανταλλάσσει αποτελε-
σματικά τις πληροφορίες του αισθητήρα, 
τα δεδομένα που προέρχονται από τα πα-
κέτα και τις πληροφορίες της κατάστασης 
(και τις αλλαγές τους) των επιπέδων (lay-
ers) του πρωτοκόλλου. To εξωτερικό επί-
πεδο διαχείρισης συμβολίζει ένα περιβάλ-
λον διαμόρφωσης, που μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί για να ορισθούν οι ρυθμίσεις 
του συστήματος μακροπρόθεσμα. Το επί-
πεδο single-hop layer ενσωματώνει όλες 
τις λειτουργίες που ασχολούνται με την 
άμεση επικοινωνία με τους γείτονες, το 
επίπεδο multi-hop layer περιέχει τα στοι-
χεία πρωτόκολλου για διαβίβαση πακέτων 
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για μη γειτονικούς κόμβους, χρησιμοποιώ-
ντας τους γείτονες ως μεταφορείς. Τέλος 
το επίπεδο δεδομένων υπηρεσίας αντι-
προσωπεύει το υπόλοιπο μεταξύ της 
προώθησης του πακέτου multi-hop (πολ-
λαπλών ανακλάσεων) και της εφαρμογής 
του.  

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά των VANET, 
όπως η εξαιρετικά δυναμική κινητικότητα 
κατά μήκος προκαθορισμένων διαδρομών, 
είναι ο λόγος που τα πρωτόκολλα δρομο-
λόγησης που είναι σχεδιασμένα για το πα-
ραδοσιακό δίκτυο MANET δεν μπορούν να 
εφαρμοσθούν άμεσα για την υποστήριξη 
της επικοινωνίας όχημα-με-όχημα σε 
VANET.  

Το πρωτόκολλο AODV+ προτάθηκε για 
την υποστήριξη της σύνδεσης στο διαδί-
κτυο για το MANET, χρησιμοποιώντας μία 
πύλη για την επικοινωνία μεταξύ του κινη-
τού δικτύου και του δικτύου υποδομής. 
Ωστόσο, το AODV+ θεωρεί ότι ο κόμβος 
προορισμού ανήκει στο δίκτυο υποδομής. 
Προτείνεται επομένως το πρωτόκολλο 
δρομολόγησης M-AODV+, που υποστηρί-
ζει την αξιοπιστία της επικοινωνίας οχήμα-
τος με όχημα στο VANET. Το M-AODV+ 
αποτελείται από τρία μέρη: επιλογή κανα-
λιού επικοινωνίας, ανεύρεση της πύλης και 
επικοινωνία δρομολόγησης υποδομής-με-
υποδομή (I2I – Infrastructure to Infrastruc-
ture). 

Το πρωτόκολλο αποφυγής σύγκρουσης σε 
αυτοκινητόδρομο - cooperative collision 
avoidance (CCA) αποτελεί νέα εφαρμογή 
ασφαλείας των οχημάτων χρησιμοποιώ-
ντας τα πρότυπα IEEE και ASTM Απο-
κλειστικής Επικοινωνίας Μικρής Εμβέλειας 
- Dedicated Short Range Communication 
(DSRC).  

 

 

 

3.3.4. Επικοινωνίες Εθνικών 
Μεταφορών για το Πρωτόκολλο των 
Ευφυών Συστημάτων Μεταφοράς - 
National Transportation 
Communications for ITS Protocol 
(NTCIP) 

Ένα από τα πιο σημαντικά πρότυπα που 
επηρεάζουν τα ΕΣΜ είναι το NTCIP (Na-
tional Transportation Communications/ITS 
Protocol). Το NTCIP καθορίζει τον τρόπο 
που τα συστήματα διαχείρισης της κυκλο-
φορίας επικοινωνούν μεταξύ τους και με 
συσκευές πεδίου ΕΣΜ, όπως ελεγκτές ση-
ματοδότησης, πινακίδες μεταβλητών μη-
νυμάτων και ραδιοφωνική σύνδεση ειδι-
κών συχνοτήτων στην οδό.  

Ένα σημαντικό ζήτημα είναι η επιλογή ε-
νός πρωτοκόλλου επικοινωνίας. Αυτό είναι 
το ανοικτό πρωτόκολλο που χρησιμοποιεί-
ται συνήθως στο Διαδίκτυο, το TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol). 

3.3.5. Keyword Protocol 2000 
(KWP2000) 

Αυτό το πρωτόκολλο καλύπτει το επίπεδο 
εφαρμογής του μοντέλου OSI της δικτύω-
σης υπολογιστών. Το πρωτόκολλο έχει 
τυποποιηθεί από τον Διεθνή Οργανισμό 
Τυποποίησης με το πρότυπο ISO 14230. 
Το KWP2000 καλύπτει επίσης το «επίπε-
δο συνόδου» του μοντέλου OSI, όσον α-
φορά στην έναρξη, διατήρηση και περά-
τωση της επικοινωνίας. Ένα από τα επί-
πεδα που χρησιμοποιείται για το 
KWP2000 είναι πανομοιότυπο με το πρό-
τυπο ISO 9141, με αμφίδρομη σειριακή 
επικοινωνία σε ενιαία γραμμή που ονομά-
ζεται γραμμή Κ. Το KWP2000 είναι επίσης 
συμβατό με το ISO 11898 (Controller Area 
Network-CAN) που υποστηρίζει υψηλότε-
ρες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων. Το 
CAN γίνεται όλο και πιο δημοφιλής εναλ-
λακτική λύση στην Γραμμή Κ και μπορεί να 
εφαρμοσθεί χρησιμοποιώντας μόνον το 
επίπεδο υπηρεσιών και το στρώμα συνό-
δου ή χρησιμοποιώντας όλα τα επίπεδα.  



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 118

3.3.6. Προτεινόμενα Πρωτόκολλα 
Μετάδοσης Μηνυμάτων 

• Simple Broadcast: Είναι το απλούστε-
ρο πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται 
στην διάδοση μηνυμάτων ασφάλειας, 
κυρίως κατά την διάρκεια ενός συμβά-
ντος σε όλα τα οχήματα που κινούνται 
προς τον χώρο του συμβάντος. Σύμ-
φωνα με το πρωτόκολλο αυτό, όταν ένα 
όχημα λαμβάνει ένα μήνυμα που μετα-
δίδεται για πρώτη φορά, αναμεταδίδει 
το μήνυμα, και μετά από αυτό αγνοεί 
όλα τα επακόλουθα μηνύματα που 
λαμβάνει από άλλα οχήματα που έχουν 
ίδιο αναγνωριστικό.  

• p-Persistence:  Ο μηχανισμός αυτός 
χρησιμοποιεί την πιθανολογική μέθοδο 
για να αποφασίσει αν το όχημα θα ανα-
μεταδώσει το μήνυμα προειδοποίησης, 
έτσι ώστε να εξαλείψει το πρόβλημα 
του καταιγισμού μηνυμάτων. Αυτό ση-
μαίνει ότι όταν το όχημα έχει λάβει το 
μήνυμα για την πρώτη φορά, θα αναμε-
ταδώσει το προειδοποιητικό μήνυμα με 
τυχαία πιθανότητα p. Ωστόσο, υπάρ-
χουν υψηλές πιθανότητες απώλειας του 
μηνύματος. 

• Weighted p-Persistence:  Στην περί-
πτωση αυτή, η απόσταση μεταξύ του 
αποστολέα και των δεκτών μαζί με την 
εμβέλεια εκπομπής του κόμβου χρησι-
μοποιούνται ως σταθμισμένοι παράγο-
ντες για να καθορισθεί η πιθανότητα 
επανεκπομπής που υπολογίζεται ανά 
πακέτο.  Το κύριο θέμα αυτής της τεχνι-
κής είναι ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότη-
τα σύγκρουσης, όπως συμβαίνει όταν 
πολλά οχήματα αποφάσισαν ταυτόχρο-
να να επανεκπέμψουν με διαφορετικές 
πιθανότητες. 

• Slotted 1-persistence:  Η τεχνική αυτή 
βασίζεται στην έννοια της διαίρεσης της 
ζώνης μετάδοσης σε υποζώνες και εκ-
χωρεί διαφορετικές υποζώνες για μετά-
δοση σε διαφορετικά εύρη απόστασης 
από τον κόμβο μετάδοσης. Κάθε υπο-

σειρά θα εκχωρεί τον δικό της χρόνο 
αναμονής για ραδιοτηλεοπτική αναμε-
τάδοση του μηνύματος. Μόλις ένας 
κόμβος λαμβάνει ένα μήνυμα ειδοποίη-
σης από ένα γειτονικό κόμβο, για πρώ-
τη φορά, αναμεταδίδει με πιθανότητα 1 
μετά την λήξη του χρόνου αναμονής, 
διαφορετικά απορρίπτει τα πακέτα. Η 
προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί την ίδια 
λογική όπως η Weighted p-Persistence, 
αλλά χρησιμοποιεί τις πληροφορίες 
GPS για να υπολογίσει τον χρόνο ανα-
μονής για την αναμετάδοση. 

• Slotted p-persistence:  Αυτή είναι η 
βελτίωση σε σχέση με το πρωτόκολλο 
1-persistence. Σε αυτήν την περίπτω-
ση, ο κόμβος με την λήψη του πακέτου 
ελέγχει την ID του πακέτου ή αναμετα-
δίδει με προκαθορισμένη πιθανότητα p 
στην ταξινομημένη χρονοθυρίδα. Δια-
φορετικά απορρίπτει το πακέτο. Κάθε 
κόμβος αποθηκεύει προσωρινά το μή-
νυμα για ένα ορισμένο χρονικό διάστη-
μα. Αλλά εδώ, επίσης, η απόδοση ε-
ξαρτάται από την επιλεγμένη για επα-
ναποστολή πιθανότητα p, η οποία επι-
λέγεται τυχαία. 

• TLO:  Η προσέγγιση αυτή βρίσκει το 
κατάλληλο όχημα για ραδιοτηλεοπτική 
αναμετάδοση του μηνύματος προειδο-
ποίησης όταν υπάρχει ένα ατύχημα ή 
οποιοδήποτε άλλο γεγονός με την επι-
λογή του πιο απομακρυσμένου οχήμα-
τος στην σειρά μετάδοσης, με την βοή-
θεια του αλγορίθμου TLO ως κόμβο για 
την αναμετάδοση. Όλα τα άλλα οχήμα-
τα θα περιμένουν για ένα χρονικό διά-
στημα, προκειμένου να λάβουν από-
φαση σχετικά με την επανεκπομπή. 
Όταν το όριο του χρόνου αναμονής λή-
γει και άλλα οχήματα δεν εμφανίζουν 
ξανά το ίδιο μήνυμα ειδοποίησης, υ-
πάρχει ένα πρόβλημα στην αναμετάδο-
ση. Το TLO τρέχει και πάλι να εντοπίσει 
τον επόμενο υποψήφιο ως τον τελευ-
ταίο κόμβο. Αυτό επαναλαμβάνεται μέ-
χρι να γίνει μια επιτυχημένη αναμετά-
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δοση. Το πρωτόκολλο είναι μια διαφο-
ρετική προσέγγιση από τις παραπάνω 
για να ελέγξει τις παραμέτρους απόδο-
σης VANET. Αλλά αυτό το πρωτόκολλο 
δεν εγγυάται την αναμετάδοση από το 
τελευταίο κόμβο, δεδομένου ότι δεν 
μπορεί να λάβει το κύριο μήνυμα το 
οποίο πρέπει να αναμεταδώσει. Επίσης 
είναι κατάλληλο μόνο για 1D σενάρια. 

• VCWC Protocol:  Στην επικοινωνία 
όχημα-με-όχημα είναι γνωστή ως πρω-
τόκολλο Προειδοποίησης Σύγκρουσης 
Επικοινωνίας (VCWC), το οποίο υπο-
στηρίζει τις ακόλουθες προκλήσεις ε-
φαρμογής: 

o Αυστηρές απαιτήσεις για την καθυ-
στέρηση αμέσως μετά την κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης 

o Διαφοροποίηση των γεγονότων έ-
κτακτης ανάγκης και την εξάλειψη 
των περιττών Early Warning Mes-
sages (EWMs) 

o Υποστήριξη πολλαπλών συνυπαρ-
χόντων μη Κανονικών Οχημάτων - 
Abnormal Vehicles (AVs) για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα 

  Χρησιμοποιεί ενεργητική προσέγγιση, 
δηλαδή όταν ένα όχημα στο δρόμο δεν 
συμπεριφερθεί κανονικά, π.χ. επιβρά-
δυνση που υπερβαίνει ένα ορισμένο ό-
ριο, δραματική αλλαγή της κατεύθυνσης 
κίνησης, μεγάλη μηχανική βλάβη, γίνε-
ται μη Κανονικό Όχημα και η αντίστοιχη 
AV δημιουργεί μηνύματα έκτακτης ανά-
γκης - EWMs, τα οποία περιλαμβάνουν 
την γεωγραφική θέση, την ταχύτητα, 
την επιτάχυνση και την κατεύθυνση κί-
νησης του AV, για να προειδοποιήσει 
τους άλλους πλησίον. 

  Το πρωτόκολλο αποτελείται από μηχα-
νισμό διαφοροποίησης μηνύματος από 
την εφαρμογή του ΙΕΕΕ 802.11e υπο-
στηρίζοντας πολλαπλές προτεραιότητες 
των δεδομένων που μεταφέρονται. Ένα 

άλλο συστατικό του Πρωτοκόλλου 
VCWC είναι πολιτικές ελέγχου συμφό-
ρησης (CCP) για μείωση της καθυστέ-
ρησης των παραδόσεων έκτακτης ανά-
γκης. Το πρωτόκολλο αυτό έχει επιτύχει 
σε μεγάλο βαθμό στα 1D και 2D σενά-
ρια, αλλά η καθυστέρηση εξακολουθεί 
να αυξάνεται σταδιακά για την διαβίβα-
ση των EWMs, με την αύξηση του α-
ριθμού των οχημάτων, τα οποία με την 
σειρά τους επιδρούν στον ρυθμό μετά-
δοσης, και εξαρτώνται από την αρχική 
πιθανότητα πρόσβασης στο μέσο επι-
κοινωνίας VANET. 

• APAL Broadcast Protocol:  Πρωτό-
κολλο που προέρχεται αρχικά από το 
πρωτόκολλο VCWC ως εξίσωση που 
περιγράφει το πρωτόκολλο VCWC για 
τον ρυθμό αναμετάδοσης και είναι 
προσαρμοσμένο σε ορισμένο εύρος 
παραμέτρων ή μεταβλητών για την επί-
τευξη του καταλληλότερου ρυθμού α-
ναμετάδοσης (δηλαδή ελάχιστη καθυ-
στέρηση) των ειδοποιήσεων ή EWMs 
για την επικοινωνία μεταξύ οχημάτων. 

Δε χρειάζεται τις πληροφορίες σχετικά 
με την τοποθεσία κάθε οχήματος. Σύμ-
φωνα με αυτήν την προσέγγιση, τα ο-
χήματα που λαμβάνουν ένα προειδο-
ποιητικό μήνυμα αποφασίζουν αν θα το 
αναμεταδώσουν ή όχι και η όποια σειρά 
εξαρτάται από ορισμένες προϋποθέ-
σεις, όπως τυχαίος χρόνος αναμονής, 
το διάστημα μετά τον κόμβο, όπου  
λαμβάνεται ένα EWM για πρώτη φορά. 
Μετά από κάθε επιτυχημένη αναμετά-
δοση, το όχημα μειώνει (update) την 
πιθανότητα μετάδοσης στο μισό της, 
χωρίς αλλαγή του χρόνου αναμονής, 
αλλιώς η πιθανότητα αναμετάδοσης ε-
νημερώνεται δύο φορές. Το πρωτόκολ-
λο αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα, 
όπως αυτό του πρωτοκόλλου VCWC, 
όπως είναι ο «πλεονασμός» μηνυμά-
των. 
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3.4. Πρότυπα και Κανονιστικά 
Κείμενα για 
τηλεπικοινωνίες ΕΣΜ 

3.4.1. Γενικά 

Το παρόν κείμενο παρέχει γενικές πληρο-
φορίες που αφορούν στις συχνότερα χρη-
σιμοποιούμενες σήμερα τεχνολογίες επι-
κοινωνιών για την ικανοποίηση των λει-
τουργικών αναγκών ΕΣΜ καθώς και ανα-
φορές στα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα 
που τις διέπουν24 25 26. 
 
Η ταχεία τεχνολογική εξέλιξη και η συνεχής 
ανάπτυξη των ΕΣΜ, σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις δυναμικής ανταλλαγής πληρο-
φοριών σε πραγματικό ή σχεδόν πραγμα-
τικό χρόνο μεταξύ τους, δημιουργεί αυξα-
νόμενες ανάγκες επικοινωνίας και διασύν-
δεσης αυτών. Οι διασυνδέσεις αυτές είναι 
πολυεπίπεδες και διακρίνονται σε:   

• τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις από 
άκρο σε άκρο (end to end connections), 
διαρθρωμένες σε τρία επίπεδα: 

o Επικοινωνίες ενός σημείου-
εξοπλισμού πεδίου με άλλο σημεί-
ο-εξοπλισμό πεδίου 

o Επικοινωνίες ενός σημείου-
εξοπλισμού πεδίου με έναν κεντρι-
κό κόμβο 

o Επικοινωνίες ενός κεντρικού κόμ-
βου με άλλον κεντρικό κόμβο 

 
• λειτουργικές διασυνδέσεις από υπο-

σύστημα σε υποσύστημα (subsystems 
to subsystems connections), όπως πε-
ριγράφονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 302 665, διαρθρωμένες σε 
τέσσερα επίπεδα: 

                                                 
24 “Intelligent Transport systems, Communica-

tion Architecture”, ETSI EN 302 665 v.1.1.1 

(2010-09), 2010 
25 “Status of ITS Communication Standards, 

Document HTG3-1”, EU-US ITS Task Force, 

2012 

      26 “European ITS Communication Architecture 
– Overall Framework” (ver. 2.0), COM-eSafety, 
2009 

o το «προσωπικό» υποσύστημα, για 
χρήση κυρίως φορητών συσκευών 
χειρός 

o το «κεντρικό» υποσύστημα, για την 
επικοινωνία κεντρικών κόμβων 
συλλογής, επεξεργασίας και απο-
θήκευσης δεδομένων ή/και παρο-
χής υπηρεσιών 

o το υποσύστημα «οχήματος» σε κί-
νηση ή σε στάθμευση, π.χ. επιβα-
τικά, φορτηγά, για χρήση εντός του 
οχήματος 

o το υποσύστημα «εξοπλισμών της 
οδού», π.χ. πινακίδες σήμανσης, 
αισθητήρες και λοιπές μετρητικές 
διατάξεις, για χρήση στη λήψη 
στοιχείων κατάστασης του οδικού 
δικτύου, προβολή κατάλληλων μη-
νυμάτων και προειδοποιήσεων κα-
θώς και εκτέλεση εντολών με σκο-
πό τη βέλτιστη διαχείριση του δι-
κτύου  

 
Τα υποσυστήματα αυτά απεικονίζονται 
στο παρακάτω σχήμα 27: 

                                                 
     27 “Intelligent Transport Systems, Communica-

tion Architecture”, ETSI EN 302 665 v.1.1.1 (2010-

09), 201 
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Σχήμα 6. Σχηματική απεικόνιση υποσυστημάτων 

 

Κάθε υποσύστημα αποτελείται από μία 
ή περισσότερες διακριτές οντότητες 
ΕΣΜ με τις δικές του απαιτήσεις επι-
κοινωνίας, ασφάλειας δεδομένων, δια-
θεσιμότητας και αξιοπιστίας. Οι επικοι-
νωνιακές ανάγκες των υποσυστημά-
των αυτών, εμφανίζουν ορισμένες ι-
διαιτερότητες όπως: 

o υψηλή (τοπολογικά) κινητικότητά 
τους  

o ανάγκη υποστήριξης πολλών δια-
φορετικών τεχνολογιών με τρόπο 
διαφανή σε επίπεδο εφαρμογών 

o δυνατότητα αποδοτικής προτεραι-
οποίησης σε επίπεδο εφαρμογών  

o δυναμική και ευέλικτη εξυπηρέτηση 
διαφορετικών αναγκών και απαιτή-
σεων χρηστών (π.χ. τηλεπικοινω-
νιακά κόστη, ρυθμοί μετάδοσης) 

o υποστήριξη αρθρωτών εφαρμογών 
με πολλές φυσικές διασυνδέσεις, 
ακόμα και μέσα στην ίδια οντότητα 
ενός υποσυστήματος ΕΣΜ 

o υποστήριξη διαφορετικών προφίλ 

o ανάγκη καθολικής εφαρμογής των 
υπηρεσιών 

 
• φυσικές διασυνδέσεις από εξοπλι-

σμό σε εξοπλισμό (device to device 
connections), όπου είτε μεμονωμένα ή 
σε συνδυασμό και με τις κατάλληλες 
διαμορφώσεις για την υλοποίηση μιας 
τελικής υπηρεσίας ΕΣΜ, χρησιμοποι-
ούν συνήθως τα ακόλουθα μέσα: 

o Δίκτυα οπτικών ινών 
o Σταθερές τηλεπικοινωνιακές συν-

δέσεις 
o Δίκτυα ασύρματης επικοινωνίας 
o Τοπικές συνδέσεις μέσω καλωδίων 

μεταφοράς δεδομένων 
o Τερματικές συσκευές 

 
Τα παραπάνω δίκτυα μπορεί να είναι 
δημόσια ή/και ιδιόκτητα φορέων υπο-
δομών μεταφορών (π.χ. διαχειριστές 
αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρόμων, λι-
μανιών) ή/και ιδιόκτητα τρίτων (π.χ. 
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παρόχων δημόσιων ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών).  

 

3.4.2. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα για 
τα ΕΣΜ 

Ένα τυπικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο για 
την υποστήριξη των αναγκών επικοινωνί-
ας των συστημάτων και υπηρεσιών ΕΣΜ 
μπορεί να αποτελείται από πολλά διασυν-
δεδεμένα επιμέρους δίκτυα:  

• Δίκτυα επικοινωνιών τοπικής περιοχής 
για τη διασύνδεση του εξοπλισμού πε-
δίου και άλλων συσκευών ΕΣΜ (ITS-
LAN) στα πλαίσια μια συγκεκριμένης 
δομής ή έργου 

• Δίκτυα επικοινωνιών κορμού για τη 
διασύνδεση των τοπικών δικτύων με-
ταξύ τους (ITS-BBN) 

• Δίκτυα επικοινωνιών ευρείας περιοχής 
για τη διασύνδεση διάφορων ανεξάρ-
τητων δικτύων κορμού, κέντρων συλ-
λογής και επεξεργασίας δεδομένων και 
απομακρυσμένων τοπικών δικτύων 
(ITS-WAN) 

 
Η αρχιτεκτονική δομή αυτών των δικτύων 
καθορίζει τον ιεραρχικό τρόπο σύνδεσής 
τους καθώς και τους δυνατούς τρόπους 
διαχείρισης των πακέτων δεδομένων που 
διακινούνται μέσω αυτών. Οι υπηρεσίες 
ΕΣΜ που μπορεί να επιτευχθούν μέσω 
τέτοιων ευέλικτων δικτύων επιτρέπουν, 
συνήθως για λόγους αξιοπιστίας και δια-
θεσιμότητας, εναλλακτικές οδεύσεις δια-
σύνδεσης των διαφόρων σημείων/ κόμβων 
τους καθώς και την ενσωμάτωση συστη-
μάτων υψηλής εφεδρείας στα κρίσιμα ση-
μεία. Υποδομές Κέντρων Ελέγχου Κυκλο-
φορίας και Κέντρων συλλογής και διάθε-
σης δεδομένων καθώς και Διαχειριστές 
μεταφορικών δικτύων και Υπηρεσίες Ε-
κτάκτων Αναγκών, κάνουν χρήση και εξυ-
πηρετούνται από τέτοια τυπικά δίκτυα επι-
κοινωνιών (LAN, BBN, WAN), για να πα-
ρέχουν υπηρεσίες και εφαρμογές ΕΣΜ. 
Μία σχηματική αναπαράσταση των παρα-
πάνω δίνεται ακολούθως: 
 

 
Σχήμα 7. Απεικόνιση τηλεπικοινωνιακών δικτύων ΕΣΜ   
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3.4.3. Αρχιτεκτονική Δικτύων 
Επικοινωνιών ΕΣΜ 

Για την υποστήριξη των λειτουργιών των 
ΕΣΜ, με τις ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις 
που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτείται 
μία αρχιτεκτονική αναφοράς που να ακο-
λουθεί ένα πολυεπίπεδο ιεραρχικό μοντέ-
λο, τριών τουλάχιστον επιπέδων:  

• Το 1ο επίπεδο «πρόσβασης - τοπι-
κό», που να υποστηρίζει τα τοπικά δί-
κτυα (ITS-LAN) 

• Το 2ο επίπεδο «διανομής - περιφε-
ρειακό», που να υποστηρίζει τη δια-
σύνδεση των τοπικών δικτύων (ITS-
LANs) και αποτελεί συνήθως μέρος 
των δικτύων κορμού (ITS-ΒΒN) 

• To 3ο επίπεδο «διαχείρισης και διά-
χυσης πληροφορίας - κεντρικό», 
που να υποστηρίζει την επικοινωνία 
μεταξύ Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας 
και Πληροφόρησης καθώς και συνδέ-
σεις υψηλής ταχύτητας μεταξύ Κέ-
ντρων Δεδομένων, Παρόχων υπηρε-
σιών ΕΣΜ, Διαχειριστών εμπορευματι-
κών μεταφορικών και στόλου οχημά-
των, κλπ. και αποτελεί μέρος των δι-
κτύων ευρείας περιοχής (ITS-WAN) 

 
Η αρχιτεκτονική αναφοράς μπορεί να εξει-
δικεύεται περισσότερο, σε επίπεδο υπο-
συστημάτων και οντοτήτων εντός αυτών 
π.χ. υποσύστημα ΕΣΜ «εξοπλισμοί της 
οδού» με οντότητες τα εξής: VMS, LCS, 
σηματοδότες, ανιχνευτές αέριων ρύπων, 
ανιχνευτές υπέρυψων, μετεωρολογικοί 
σταθμοί, κάμερες, κλπ. και να ακολουθεί 
τις αρχές διάρθρωσης δικτυακών υπηρε-
σιών του μοντέλου OSI (ISO/IEC 7498-1), 
επίσης σε τρία διακριτά επίπεδα28: 
 
• Το 1ο επίπεδο «Πρόσβασης» (Ac-

cess), που αντιπροσωπεύει τα επίπε-
δα OSI 1 (Physical layer) και 2 (Data 
Link layer), 

                                                 
28 “European ITS Communication Architecture – 

Overall Framework” (ver. 2.0), COM-eSafety, 2009 

 

• Το 2ο επίπεδο «Δίκτυου και Μετα-
φοράς» (Networking & Transport), 
που αντιπροσωπεύει τα επίπεδα OSI 3 
(Network layer) και 4 (Transport layer), 

• Το 3ο επίπεδο «Εφαρμογών» (Facili-
ties), που αντιπροσωπεύει τα επίπεδα 
OSI 5 (Session layer), 6 (Application 
layer) και 7 (Presentation layer) 

 

 
 

Σχήμα 8. Επίπεδα πρόσβασης αρχιτε-
κτονικής αναφοράς 

 
Σχηματικά η εσωτερική δομή ενός υποσυ-
στήματος ΕΣΜ σύμφωνη με το μοντέλο 
OSI, παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχή-
μα29. Παρ’ όλο που η αρχιτεκτονική OSI 
βασίζεται σε απομονωμένα μεταξύ τους 
επίπεδα, με κάθε επίπεδο να έχει το δικό 
του σετ λειτουργιών για την εκτέλεση του 
σκοπού του, οι επικοινωνίες ΕΣΜ παρέ-
χουν επιπλέον λειτουργίες συνδεόμενες με 
τα διάφορα επίπεδα, που επιτρέπουν μια 
πιο ευέλικτη και δυναμική δομή για σκο-
πούς διαλειτουργικότητας. 

                                                 
29 “Intelligent Transport Systems, Communication 

Architecture”, ETSI EN 302 665 v.1.1.1 (2010-09), 

2010 
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Σχήμα 9. Εσωτερική δομή ενός υποσυστήματος ΕΣΜ, σύμφωνη με το μοντέλο OSI 

 

3.4.4. Τοπολογίες Ενσύρματων 
Δικτύων 

Οι βασικές τοπολογίες ενσύρματων δικτύ-
ων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται 
στις εφαρμογές ΕΣΜ, διακρίνονται βάσει 
των σκοπών που καλούνται να εξυπηρε-
τήσουν και του εύρους της γεωγραφικής 
περιοχής που καλύπτουν, σε: 

• Τοπικά δίκτυα κυρίως για τη επικοινω-
νία και ανταλλαγή δεδομένων με εξο-
πλισμό παρά την οδό (π.χ. ελεγκτές 
πινακίδων καθορισμού λωρίδας κυ-
κλοφορίας (LCS), ελεγκτές πινακίδων 
μεταβλητών μηνυμάτων (VMS), ελε-
γκτές φωτεινής σηματοδότησης (TSC), 
ελεγκτές μετεωρολογικών σταθμών 
(RWIS), αισθητήρες) με χρήση καλω-
δίων χαλκού ή/ και πολύτροπων οπτι-
κών ινών 

• Δίκτυα κορμού, κυρίως για την παροχή 
επικοινωνιών υψηλής χωρητικότητας 
και χαμηλής χρονοκαθυστέρησης σε 
συγκεκριμένες υποδομές (π.χ. σήραγ-
γες, γέφυρες) ή/και έργα, με χρήση κα-

λωδίων μονότροπων/ πολύτροπων 
οπτικών ινών  

• Εκτεταμένα δίκτυα κυρίως για την πα-
ροχή επικοινωνιών υψηλής χωρητικό-
τητας και χαμηλής χρονοκαθυστέρη-
σης σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές, 
με χρήση καλωδίων μονότροπων ο-
πτικών ινών. 

 
Στα παραπάνω επίπεδα, οι φυσικές υλο-
ποιήσεις εμπλέκουν συνήθως τους ακό-
λουθους εξοπλισμούς, υλικά μέσα και το-
πολογίες δικτύων: 
 
• Στα τοπικά δίκτυα, ενδεικτικά: 

o Συνήθης τοπολογία ακτινικού δι-
κτύου (star or tree topology) με κα-
λώδια χαλκού και συνδέσεις Ether-
net 100Mbps ή υψηλότερες 

o Καλωδιώσεις UTP Cat-5e, UTP 
Cat-6, FTP Cat-5e ή/ και οπτικές 
ίνες MM-FO 

o Συνήθη πρωτόκολλα επικοινωνίας: 
RS-232, RS-422, RS-485, Modbus, 
Profibus, IPv4, κλπ. 

o Εξοπλισμοί δικτύου Layer-2 Ether-
net switches 
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o Πιθανές μικροκυματικές ζεύξεις για 
συνδέσεις στο «τελευταίο μίλι»  

o Χρήση δικτύου για μεταφορά δεδο 
μένων, εντολών από/προς εξοπλι-
σμό, μετάδοση συναγερμών, κλπ. 

• Στα δίκτυα κορμού, ενδεικτικά: 

o Συνήθης τοπολογία μονού/διπλού 
δακτυλίου (ring topology) οπτικών 
ινών και συνδέσεις Ethernet 1 GbE 
ή 10 GbE 

o Συνήθη πρωτόκολλα επικοινωνίας: 
IPv4, IPv6, κλπ. 

o Εξοπλισμοί δικτύου Layer-3 Ether-
net switches, κλπ. 

o Χρήση δικτύου για μεταφορά δε-
δομένων, εικόνας video, φωνής, 
κλπ. 
 

• Στα εκτεταμένα δίκτυα, ενδεικτικά: 

o Συνήθης τοπολογία διπλού δακτυ-
λίου ή πλέγματος (double ring or 
mesh topology) οπτικών ινών και 
συνδέσεις Ethernet 10 GbE ή υψη-
λότερες 

o Συνήθη πρωτόκολλα επικοινωνίας: 
IPv6, SDH, κλπ. 

o Εξοπλισμοί δικτύου Layer-3 Ether-
net switches, δρομολογητές (rout-
ers), κλπ. 

o Χρήση δικτύου για διασύνδεση Κέ-
ντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας, Κέ-
ντρων Δεδομένων, κλπ. 

 
Παραστατικά μια τυπική υλοποίηση τοπο-
λογίας ενσύρματου δικτύου επικοινωνιών 
σε ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο, μπορεί να 
εμφανίζει την ακόλουθη μορφή:  

  
Σχήμα 10. Τυπική υλοποίηση τοπολογίας ενσύρματου δικτύου επικοινωνιών 
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3.4.5. Τοπολογίες Ασύρματων 
Δικτύων 

Οι βασικές τοπολογίες ασύρματων δικτύ-
ων επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται 
στις εφαρμογές ΕΣΜ διακρίνονται, βάσει 
των σκοπών που καλούνται να εξυπηρε-
τήσουν και του εύρους της γεωγραφικής 
κάλυψης που παρέχουν, σε: 

• Ασύρματα δίκτυα «προσωπικής πε-
ριοχής» (WPAN, Wireless Personal 
Area Networks), με ενδεικτική εμβέλεια 
5 - 10 μ 

• Ασύρματα δίκτυα «τοπικής περιοχής» 
(WLAN/RLAN, Wireless (or Radio) Lo-
cal Area Networks) με ενδεικτική εμβέ-
λεια <100 μ 

• Ασύρματα δίκτυα «μητροπολιτικής πε-
ριοχής» (WMAN, Wireless Metropoli-
tan Area Networks) με ενδεικτική εμβέ-
λεια την κάλυψη μιας πόλης 

• Ασύρματα δίκτυα «ευρείας περιοχής» 
(WWAN, Wireless Wide Area Net-
works), με ενδεικτική εμβέλεια πέραν 
των ορίων μιας πόλης 

 

3.4.6. Αξιοπιστία Δικτύων 
Επικοινωνιών ΕΣΜ 

Οι εφαρμογές ΕΣΜ απαιτούν δίκτυα υψη-
λής αξιοπιστίας και διαθεσιμότητας, έτσι 
ώστε να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη και 
έγκαιρη παροχή τους. Για εφαρμογές τη-
λεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι τηλεπικοι-
νωνιακοί πάροχοι παρέχουν συνήθως πο-
λύ υψηλή διαθεσιμότητα, ανθεκτικότητα 
και αξιοπιστία του δικτύου τους σε επίπεδο 
“Carrier-grade”, δηλ. 99.999% (πέντε εν-
νιάρια) καθώς και πολύ χαμηλούς χρόνους 
αποκατάστασης μέσω διαθέσιμων εφε-
δρειών (τυπικοί χρόνοι αποκατάστασης < 
50 milliseconds). Στις περιπτώσεις των 
ΕΣΜ οι απαιτήσεις πρέπει να αξιολογού-
νται ανά έργο και μπορεί να ποικίλλουν και 
να καλύπτονται με χαμηλότερες τιμές (π.χ. 
τέσσερα εννιάρια).   

 

Για φορείς διαχείρισης υποδομών μεταφο-
ρών στην Ελλάδα, που διαθέτουν ιδιόκτη-
τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δεν υπάρχουν 
κοινά καθορισμένα επίπεδα διαθεσιμότη-
τας, αξιοπιστίας και αποκατάστασης, αλλά 
κάθε φορέας συμμορφώνεται βάσει των 
συμβατικών υποχρεώσεών του. Η δη-
μιουργία ενός Εθνικού Σημείου Πρόσβα-
σης για την προώθηση των δράσεων προ-
τεραιότητας της Οδηγίας 2010/40/ΕΕ, ό-
πως προβλέπεται στους πρόσφατους κατ’ 
εξουσιοδότηση ευρωπαϊκούς κανονισμούς 
(EU delegated regulations) 885/2013 και 
886/2013, θα θέσει εκ νέου την αναγκαιό-
τητα προσδιορισμού κοινά αποδεκτών 
όρων διαθεσιμότητας βασικών υπηρεσιών 
επικοινωνιών ΕΣΜ.  
 
Θέματα ασφάλειας δεδομένων και ΕΣΜ 
καθώς και σχετικά πρότυπα και κανονι-
σμοί, αναπτύσσονται διεξοδικά στην πα-
ράγραφο 3.5. 
 

3.4.7. Ποιότητα Υπηρεσιών Δικτύων 
Επικοινωνιών ΕΣΜ 

Ως ποιότητα υπηρεσιών δικτύου επικοινω-
νιών ορίζεται η ικανότητα του δικτύου να 
παρέχει διαβάθμιση προτεραιότητας ανά 
εφαρμογή, χρήστη, ροή δεδομένων ή/και 
να διασφαλίζει συγκεκριμένη ποιότητα α-
πόδοσης ανά κατηγορία δεδομένων (π.χ. 
φωνή, video, δεδομένα). 
 
Τα επιμέρους δίκτυα (LAN, BBN, WAN) 
επικοινωνιών ΕΣΜ εξυπηρετούν υπηρεσί-
ες με διαφορετικές ανάγκες χωρητικότητας 
δικτύου (bandwidth) ή/και ανάγκες καθορι-
σμού προτεραιοτήτων. Για τον λόγο αυτό 
θα πρέπει να εξετάζεται η αναγκαιότητα 
θέσπισης ειδικών συμφωνιών τύπου «Ε-
πίπεδο Παρεχόμενης Υπηρεσίας» (SLA, 
Service Level Agreement) για διακριτά ε-
πίπεδα ποιότητας (QoS, Quality of 
Service) ανά υπηρεσία ITS και γεωγραφι-
κή περιοχή κάλυψης.  
 
Ο καθορισμός του επιπέδου ποιότητας 
υπηρεσίας μπορεί να γίνεται είτε σε φυσι-
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κό επίπεδο συσκευών δικτύου (physical 
port basis) ή σε λογικό επίπεδο (VLAN ba-
sis). Η εφαρμογή ενός επιπέδου ποιότητας 
QoS σε ένα τηλεπικοινωνιακό δίκτυο ITS 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τον καθορισμό 
συγκεκριμένων υπηρεσιών και τη σχετιζό-
μενη για κάθε μία από αυτές ελάχιστη δε-
σμευμένη χωρητικότητα σε κεντρικό και σε 
κατανεμημένο επίπεδο. Μία τυπική εφαρ-
μογή QoS που μπορεί να απαιτηθεί για 
ένα υποσύστημα ΕΣΜ είναι:  

• Απαιτήσεις διαχείρισης δικτύου (π.χ. 
SNMP, STP, NMS)  

• Απαιτήσεις μεταφοράς δεδομένων 
πραγματικού χρόνου ή/και ευαίσθητων 
δεδομένων, π.χ. ανίχνευση οχημάτων, 
αυτόματη ανάγνωση πινακίδων οχημά-
των (ANPR)  

• Απαιτήσεις μεταφοράς video από κά-
μερες κλειστού κυκλώματος  

• Απαιτήσεις λοιπής τηλεπικοινωνιακής 
κίνησης δικτύου επί τη βάσει εξυπηρέ-
τησης “best-effort” 

 

3.4.8. Χρήση Φάσματος 
Ραδιοσυχνοτήτων για 
εφαρμογές ΕΣΜ 

Η ταχεία ανάπτυξη δημόσιων και ιδιωτικών 
υπηρεσιών ΕΣΜ, που να εξασφαλίζουν 
την διαλειτουργικότητα σε εθνικό αλλά και 
διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 
απαιτεί την σαφή οριοθέτηση στη χρήση 
του φάσματος των απαιτούμενων ραδιοε-
πικοινωνιών.  
 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο Οργανισμός που 
καθορίζει τη χρήση των συχνοτήτων και τα 
επίπεδα ισχύος εκπομπής ραδιοεξοπλι-
σμών είναι το Ινστιτούτο ETSI (European 
Telecommunications Standards 
Institute)30. Πολλές εντολές (mandates) 
σχετικά με την αναγκαιότητα έκδοσης 
προτύπων δίδονται στον οργανισμό ETSI 

                                                 
30 European Telecommunications Standards Insti-

tute, http://www.etsi.org/technologies-

clusters/technologies/intelligent-transport 

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα 
με την ιστοσελίδα του 
(http://www.etsi.org/), ο Οργανισμός ETSI 
αριθμεί 800 μέλη σε 64 χώρες, περιλαμ-
βάνοντας δημόσιες αρχές, πανεπιστήμια, 
ερευνητικά ιδρύματα, μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις, κλπ., και συγκεκριμένα για την Ελ-
λάδα τους ακόλουθους φορείς: 
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University of Athens GREECE University 
UPRC GREECE University 
COSMOTE S.A. GREECE Network Operators 
NCSR Demokritos GREECE Research Body 
Ministry of Economy GREECE Administrations 
GRNET GREECE Research Body 

Πίνακας 23. Ελληνικοί φορείς-μέλη ΕΤSI 
 
Επίσης, με τα θέματα προτύπων για τα 
ΕΣΜ ασχολούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
δύο εξειδικευμένες τεχνικές επιτροπές των 
σχετικών ευρωπαϊκών φορέων τυποποίη-
σης, η CEN/TC 278 «Intelligent Transport 
Systems (ITS)»31 και η ETSI/TC ITS «In-
telligent Transport Systems»32, ενώ σε 
διεθνές επίπεδο η ISO/TC 204 «Intelligent 
Transport Systems». Έτσι, για παράδειγμα 
οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης ETSI 
και CEN ανέπτυξαν ένα σύνολο προτύ-
πων για συνεργατικά συστήματα33, ώστε 
να καταστεί εφικτή η επικοινωνία οχήματος 
με όχημα (V2V) και οχήματος με υποδομή 
(V2I) για τις πρώτες εφαρμογές. 
 
Πρόσφατες εξελίξεις στα ΕΣΜ σχετικών 
εφαρμογών για την αυτοκίνηση και την αε-
ροπλοΐα έχουν οδηγήσει στην ανάγκη 
προτυποποίησης της κατανομής και χρή-
σης του ραδιοφάσματος σε παγκόσμιο ε-
πίπεδο μέσω των Oργανισμών ITU και 
ETSI. Αυτή είναι απαραίτητη για δύο κυρί-
ως λόγους: 

• για την προστασία του φάσματος 
(spectrum) και του εύρους ζώνης 
(bandwidth) ώστε να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά από ορισμένες κρίσιμες 
εφαρμογές π.χ. υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης 

                                                 
31 (www.itstandards.eu) 

32 (http://www.etsi.org/technologies-
clusters/technologies/intelligent-transport) 

33 http://www.etsi.org/news-events/news/753-
2014-02-joint-news-cen-and-etsi-deliver-first-
set-of-standards-for-cooperative-intelligent-
transport-systems-c-its 

• για τη διασφάλιση της διαλειτουργικό-
τητας των σχετικών υπηρεσιών μέσω 
της τυποποίησης χρήσης του φάσμα-
τος. 

 
Ένα ενδεικτικό σχήμα της τρέχουσας και 
συνεχώς εξελισσόμενης χρήσης των ρα-
διοδικτύων στην κάλυψη αναγκών επικοι-
νωνιών στον τομέα των μεταφορών δίνεται 
από τον Oργανισμό ETSI στο ακόλουθο 
σχήμα34: 

                                                 
34 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), 

http://civilprotection.gr/el/ 
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Σχήμα 11. Εύρος χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών 
 
Αρμόδια Εθνική Αρχή στην Ελλάδα για τον 
καθορισμό και τον έλεγχο τήρησης των 
σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, είναι η 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)35. 
 
Έτσι, σήμερα έχουμε την ακόλουθη κατά-
σταση σχετικά με τα διάφορα ραδιοδίκτυα: 

• Χρήση φάσματος στα VHF (licensed), 
για τις ανάγκες επικοινωνίας του προ-
σωπικού διαχείρισης υποδομών μετα-
φορών (π.χ. ομάδες άμεσης επέμβα-
σης/περιπολιών, προσωπικό συντή-
ρησης) και επαγγελματιών οδηγών 
(π.χ. ραδιοταξί) κατόπιν σχετικής α-
δειοδότησης από την ΕΕΤΤ και την κα-
ταβολή ετήσιου τέλους χρήσης φάσμα-
τος ειδικού ραδιοδικτύου. 

• Χρήση φάσματος στα VHF/UHF (li-
censed), για τις ανάγκες επικοινωνίας 
των Υπηρεσιών Εκτάκτων Αναγκών 

                                                 
35 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομεί-

ων, http://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/ 

(π.χ. Αστυνομία, Πυροσβεστική, 
ΕΚΑΒ). 

• Χρήση φάσματος (licensed) σε επικοι-
νωνίες 3G/GSM (900 MHz, 1800 MHz) 
UMTS (900 MHz, 2100 MHz), για ε-
φαρμογές κινητής επικοινωνίας, τηλε-
μετρίας (π.χ. έλεγχος εξοπλισμών πα-
ρά την οδό, ανταλλαγή δεδομένων, με-
τάδοση συναγερμών, παρακολού-
θηση στόλου οχημάτων). Ο Οργανι-
σμός 3GPP36 έχει εκδώσει για επικοι-
νωνίες GSM πολλαπλά πρότυπα που 
είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα 
http://www.3gpp.org/specifications/spe
cifications, ενώ ο Οργανισμός ETSI έ-
χει εκδώσει για επικοινωνίες GSM σε 
σιδηροδρομικά δίκτυα μεταφορών την 
τεχνική προδιαγραφή TS 102 281 
(V2.3.0, 2013-07). 

                                                 
36 http://www.3gpp.org/ 
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Στις υπηρεσίες κινητής επικοινωνίας 
περιλαμβάνεται και η τεχνολογία 
GSM/GPRS (ΕΛΟΤ ΕΝ 301 349, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 301 347, ΕΛΟΤ ΕΝ 301 
344,  ΕΛΟΤ ΕΝ 301 113), που αποτε-
λεί τεχνολογία μετάδοσης δεδομένων 
ως υπηρεσία “best effort” με κυμαινό-
μενο ρυθμό μετάδοσης και συνήθως 
μπορεί να εμφανίσει προβλήματα κα-
θυστερήσεων ως διαμοιραζόμενη υ-
πηρεσία. Η υπηρεσία GPRS μπορεί να 
υποστηρίξει πρωτόκολλο IP και να 
παρέχει υπηρεσίες σύνδεσης σημείο 
προς σημείο (point to point) ή σημείο 
προς πολλαπλά σημεία (point to mul-
tipoint). 

• Χρήση φάσματος (licensed) σε επικοι-
νωνίες 4G/LTE (800 MHz, 900 MHz, 
1800MHz, 2100 MHz, 2600 MHz), για 
εφαρμογές κινητής επικοινωνίας, με-
τάδοση video και νέες υπηρεσίες ΕΣΜ. 

• Χρήση φάσματος (unlicensed) σε επι-
κοινωνίες Wi-Fi/WLAN/WAS/RLAN 
(2.4 GHz, 5 GHz (5.4 GHz, 5.8 GHz)), 
για εφαρμογές μετάδοσης δεδομένων, 
εικόνας μέσω τοπικών δικτύων ραδιο-
επικοινωνιών. 

• Χρήση φάσματος (licensed) σε επικοι-
νωνίες CEN DSRC (5.8 GHz), για ε-
φαρμογές ηλεκτρονικών διοδίων, ε-
φαρμογές ενεργητικής ασφάλειας οχη-
μάτων που απαιτούν ασφαλή επικοι-
νωνία για όχημα με όχημα (V2V) και 
όχημα με υποδομή (V2I), λοιπές ε-
φαρμογές (π.χ. σηματοδότηση δια-
σταυρώσεων, παρακολούθηση οχήμα-
τος). Ο Οργανισμός ETSI έχει εκδώσει 
τα ακόλουθα σχετικά πρότυπα και τε-
χνικές προδιαγραφές: TS 102 486, και 
η CEN/TC 278 τα εξής: ΕΛΟΤ EN 
12253, ΕΛΟΤ EN 12795, ΕΛΟΤ EN 
12834  και ΕΛΟΤ EN 13372. 

• Χρήση φάσματος (licensed) σε επικοι-
νωνίες European ITS (5.9 GHz), για 
εφαρμογές ανταλλαγής δεδομένων 
χαμηλής καθυστέρησης μεταξύ οχημά-

των και οχημάτων-υποδομής, βάσει 
του προτύπου ΙΕΕΕ 802.11p. 

• Χρήση φάσματος σε επικοινωνίες/ δί-
κτυα μικροκυματικά (24 GHz, >60GHz, 
76GHz - 79GHz), για εφαρμογές radar 
σε οχήματα (π.χ. αποφυγής σύγκρου-
σης, αυτόματης πλοήγησης) και ειδικό-
τερα:  

o Λειτουργία στα 24 GHz (προσωρι-
νή συχνότητα) και 79 GHz (μόνιμη 
συχνότητα) για εφαρμογές αποφυ-
γής σύγκρουσης (anti-collision 
'short-range radar'). Η απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
2004/545/EΕ απαιτεί τη διάθεση 
της συχνότητας των 79 GHz σε όλα 
τα Κράτη Μέλη. 

o Λειτουργία στα 77 GHz για εφαρ-
μογές αυτόματης πλοήγησης (au-
tomatic Cruise Control 'long-range 
radar') 

 
O Οργανισμός ETSI έχει εκδώσει τα 
ακόλουθα σχετικά πρότυπα: ΕΛΟΤ EN 
301 091, ΕΛΟΤ EN 302 288 και ΕΛΟΤ 
EN 302 264. 

• Χρήση φάσματος για επικοινωνίες ψη-
φιακού ραδιοφώνου DAB/DMB (174 – 
240 MHz), που βασίζονται στα πρότυ-
πα  ΕΛΟΤ EN 301 401, TS 102 427, 
ΤS 102 428, κ.α. Χώρες όπως η Νορ-
βηγία, Σουηδία, Αγγλία, Ελβετία έχουν 
ανακοινώσει οδικούς χάρτες για την 
σταδιακή μετάβαση στο ψηφιακό ρα-
διόφωνο στα επόμενα έτη και την απε-
λευθέρωση των αντίστοιχων ραδιοσυ-
χνοτήτων FM για άλλες εφαρμογές.  

Στην Ελλάδα, ο χάρτης ραδιοφωνικών 
ψηφιακών συχνοτήτων που έχουν κα-
ταχωρηθεί στην Ελλάδα από την ITU 
RRC-06 (http://www.yme.gr/?get 
what=1&oid=688&id=&tid=688) δίνει τη 
δυνατότητα μιας συνολικής αναμόρ-
φωσης του συνολικού ραδιοφωνικού 
τοπίου με σταθμούς πανελλαδικής και 
περιφερειακής εμβέλειας. 
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Ακόμα, ορισμένα από τα πρότυπα που 
καλύπτουν τις παραπάνω χρήσεις ραδιο-
φάσματος είναι37: 

• Το πρότυπο IEEE 802.11 για Wi-Fi , 
που αφορά στην ασύρματη επικοινω-
νία παροχής ευρυζωνικής διασύνδεσης 
σε δημόσιους χώρους, όπως αερο-
δρόμια, σιδηροδρομικούς σταθμούς, 
ξενοδοχεία, χώρους συνεδρίων. Η αυ-
ξανόμενη ζήτηση για μεγαλύτερες τα-
χύτητες μετάδοσης και η συνεχόμενη 
υποκατάσταση ενσύρματων συνδέσε-
ων από ασύρματες καθιστά επιτακτική 
την ανάγκη εύρεσης νέου φάσματος 
ραδιοσυχνοτήτων που να παρέχουν 
ικανοποιητική χωρητικότητα π.χ. στα 
60 GHz. 

• Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.16 για WiMAX , 
που αφορά στην ασύρματη επικοινω-
νία μεταξύ σημείων όπου, λόγω οικο-
νομικών ή χρονικών περιορισμών δεν 
είναι εφικτή η εγκατάσταση ενσύρμα-
του μέσου. Η περιοχή κάλυψης μιας 
συσκευής WiMax μπορεί να εκτείνεται 
έως 10-12km για εφαρμογές όπου δεν 
υπάρχει οπτική επαφή (non-Line of 
Sight applications), και έως 40km σε 
εφαρμογές με οπτική επαφή (Line of 
Sight applications).  

• Το κείμενο τεχνικής σύστασης 
ETSI/TR 102 449 για RFID, όπου πα-
ρέχεται μία σύνοψη της τεχνολογίας 
και των προτύπων, και στο οποίο α-
ναφέρονται μερικές δυνατές εφαρμο-
γές και παρουσιάζονται θέματα σχετικά 
με χρήση των RFID στις τηλεπικοινω-
νίες. 

• Το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.15.1 για Blue-
tooth , που αφορά στην ασύρματη επι-
κοινωνία συσκευών μικρών και μεσαί-
ων αποστάσεων (περίπου 10m), χα-
μηλής ισχύος εκπομπής και επιτρέπει 
την ταυτόχρονη επικοινωνία έως 8 συ-
σκευών (μιας κεντρικής/ master και 7 

                                                 
37          “European ITS Communication Architec-

ture – Overall Framework” (ver. 2.0), COM-

eSafety, 2009 

περιφερειακών/ slaves). Η τεχνολογία 
Bluetooth χρησιμοποιείται ευρέως σή-
μερα για τη διασύνδεση κινητών τηλε-
φώνων και κατάλληλου εξοπλισμού ε-
ντός των οχημάτων, και επιτρέπει 
στους οδηγούς να χρησιμοποιούν ε-
λεύθερα τα τηλέφωνά τους ενώ οδη-
γούν. Επίσης η τεχνολογία Bluetooth 
εντός οχημάτων έχει επιτρέψει την α-
νάπτυξη παρά την οδό εξοπλισμού 
ανάγνωσης των “Bluetooth Signatures” 
για εφαρμογές μέτρησης χρόνου μετα-
κίνησης. 

• To πρότυπο IEEE 802.15.4 για Zig-
Bee, που αφορά κυρίως σε εφαρμογές 
ελέγχου και παρακολούθησης εξοπλι-
σμών με μεγάλη αξιοπιστία σε δίκτυα 
τοπολογίας βρόγχου (mesh networks), 
χαμηλής ισχύος εκπομπής, π.χ. αυτο-
ματισμοί κτιριακών εγκαταστάσεων, 
συσκευές τηλεκοντρόλ, περιφερειακά 
υπολογιστών. 

• Το πρότυπο ISO 21214:2006 για 
CALM-Infrared Systems , με χρήση 
συστημάτων υπέρυθρων (820nm – 
1010nm) που αφορά σε επικοινωνίες 
μικρής εμβέλειας (έως 100μ) μεταξύ 
οχημάτων, οχημάτων-υποδομής και 
ειδικότερα για οχήματα που κινούνται 
εντός συγκεκριμένων λωρίδων. Οι επι-
κοινωνίες αυτού του είδους μπορεί να 
εμφανίζουν προβλήματα, λόγω του μι-
κρού μήκους κύματος των υπερύθρων 
IR, με αντίξοες καιρικές συνθήκες (π.χ. 
βροχή, χιόνι). 

 
Ειδική μνεία απαιτεί η εντολή (mandate) 
της Ευρωπαϊκή Επιτροπής M/453 του 
201038, προς τους φορείς CEΝ και ETSI 
(www.etsi.org/m453), που αφορά στην 
ανάγκη θέσπισης προτύπων στο πεδίο 
των τεχνολογιών επικοινωνιών και πλη-
ροφορικής για τα συνεργατικά συστήματα, 
που είναι σε εξέλιξη. 
                                                 
38 Τελική αναφορά εντολής Ευρωπαϊ-

κής Επιτροπής Μ/453, 
http://www.etsi.org/images/files/
technologies/Final_Joint_Mandate
_M453_Report_2013-07-15.pdf 
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Μία καλή εποπτική εικόνα του εύρους κά-
λυψης και της απόδοσης των παραπάνω 
ασύρματων τεχνολογιών καθώς και μία 
σύνοψη της χρήσης του ραδιοφάσματος 
για τα ΕΣΜ, δίνεται ακολούθως39: 

                                                 
39 “European ITS Communication Architecture – 

Overall Framework” (ver. 2.0), COM-eSafety, 2009 
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Πίνακας 24. Εύρος κάλυψης και απόδοσης ασύρματων τεχνολογιών 

 

Σχήμα 12. Σύνοψη της χρήσης του ραδιοφάσματος για τα ΕΣΜ 
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3.4.9. Επικοινωνίες Αρμόδιων 
Υπηρεσιών και άλλων 
Φορέων 

3.4.9.1. Τεχνολογίες 
Οι πιο συνήθεις τεχνολογίες κινητών επι-
κοινωνιών, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
ευρέως από δημόσιους και ιδιωτικούς φο-
ρείς για επιχειρησιακούς σκοπούς είναι: 

• Ασύρματη αναλογική επικοινωνία μέ-
σω VHF/UHF 

• Ασύρματη ψηφιακή επικοινωνία μέσω 
GSM 3G/4G 

• Ασύρματη ψηφιακή επικοινωνία μέσω 
TETRA 
Το σύστημα TETRA έχει αναπτυχθεί 
ειδικά για την εξυπηρέτηση των ανα-
γκών διαφόρων επαγγελματικών ομά-
δων με ανάγκες ασφαλούς ψηφιακής 
κινητής επικοινωνίας, όπως: 

o Δημόσια Ασφάλεια 
o Μεταφορές 
o Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας 
o Δημόσιες Αρχές 
o Στρατός 
o Εταιρείες Διακίνησης Πετρελαιοει-

δών και Φυσικού Αέριου 
o Λοιπές εμπορικές εταιρείες μετα-

φοράς εμπορευμάτων 
 
Η τεχνολογία TETRA παρέχει ασφαλή 
ασύρματη ομαδική επικοινωνία και επι-
τρέπει, βάσει της αρχιτεκτονικής της, 
την βαθμιδωτή επεκτασιμότητα και 
προσαρμοστικότητα στην ανάπτυξη 
των απαιτούμενων δικτύων, παρέχο-
ντας κάλυψη μεμονωμένων περιοχών 
έως κάλυψη πολλαπλών περιοχών σε 
εθνικό επίπεδο. Η μετάδοση φωνής και 
δεδομένων γίνεται ταυτόχρονα από 
ασύρματες συσκευές TETRA, τα δεδο-
μένα καταγράφονται, ενώ δίνεται η δυ-
νατότητα ύπαρξης πολλαπλών συνερ-
γαζόμενων ομάδων χρηστών.  
 

Ορισμένα από τα κύρια πλεονεκτήματα 
της χρήσης του TETRA είναι: 

o Ασφαλής, ευέλικτη και υψηλής 
ποιότητας επικοινωνία 

o Ταυτόχρονη μετάδοση φωνής 
και δεδομένων 

o Κλήσεις ανάγκης και δυνατότη-
τες ειδικής χρήσης τους 

o Δυνατότητα καθορισμού διαφο-
ρετικών προτεραιοτήτων επικοι-
νωνίας 

o Δυνατότητα επικοινωνίας σε 
κλειστές ομάδες χρηστών, με τη 
χρήση κοινής τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής και κοινών συχνοτή-
των, χωρίς οι χρήστες να εμπλέ-
κονται μεταξύ τους 

o Δυνατότητα αυτόματου εντοπι-
σμού οχημάτων 

 

3.4.9.2. Επικοινωνίες Υπηρεσιών 
Έκτακτης Ανάγκης 

Οι Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης (Αστυνο-
μία, Πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) χρησιμοποιούν 
παραδοσιακά ασύρματα δίκτυα αναλογι-
κής επικοινωνίας στην περιοχή συχνοτή-
των VHF ή/και UHF, με δεσμευμένες κατά 
αποκλειστικότητα συχνότητες χρησιμο-
ποιώντας μεθόδους επικοινωνίας semi-
duplex, simplex κλπ. 
 
Τα προβλήματα της αναλογικής ασύρμα-
της επικοινωνίας είναι συνήθως αυτά της 
χαμηλής ποιότητας και αξιοπιστίας επικοι-
νωνίας οχημάτων με το Κέντρο της κάθε 
Υπηρεσίας, ειδικά σε δυσμενή γεωγραφικά 
ανάγλυφα και σε κλειστούς χώρους (π.χ. 
σήραγγες). Για τον λόγο αυτό σε πολλές 
υποδομές σηράγγων (οδικών, σιδηροδρο-
μικών) στην Ελλάδα έχουν προβλεφθεί και 
εγκατασταθεί ενισχυτικά συστήματα ραδιο-
επικοινωνιών για την εξασφάλιση της συ-
νέχειας της επικοινωνίας των υπηρεσιών 
εκτάκτων αναγκών. Τέτοιες υποδομές 
προβλέπονται εξάλλου ως ελάχιστα μέτρα 
ασφάλειας σε οδικές σήραγγες του Διευ-
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ρωπαϊκού οδικού δικτύου από την Ευρω-
παϊκή Οδηγία 2004/54/ΕΕ (ΠΔ. 230/2007). 
 
Ορισμένες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 
έχουν επιχειρήσει τα τελευταία χρόνια τον 
εκσυγχρονισμό των δικτύων τους με στα-
διακή μετάβαση σε ψηφιακά συστήματα 
κρίσιμης ασύρματης επικοινωνίας τεχνο-
λογίας TETRA, είτε στα πλαίσια ειδικών 
αναγκών (π.χ. τέλεση Ολυμπιακών Αγώ-
νων) είτε αυτοτελώς. 
 

3.4.9.3. Επικοινωνίες 
Προσωπικού Διαχείρισης 
Υποδομών 

Για την κάλυψη αναγκών επιχειρησιακής 
επικοινωνίας του προσωπικού διαχείρισης 
αυτοκινητοδρόμων (π.χ. ομάδες άμεσης 
επέμβασης, προσωπικό συντήρησης εξο-
πλισμών) πολλοί φορείς έχουν εγκατα-
στήσει κατάλληλο εξοπλισμό ειδικού ρα-
διοδικτύου στα VHF για τους σκοπούς της 
συντήρησης, είτε σε συγκεκριμένες υπο-
δομές (π.χ. σήραγγες) είτε σε διάφορα 
τμήματα του δικτύου. Οι φορείς υποχρεού-
νται να ακολουθήσουν συγκεκριμένη δια-
δικασία της ΕΕΤΤ για την αδειοδότηση των 
ειδικών ραδιοδικτύων και την ετήσια κατα-
βολή των σχετικών τελών χρήσης φάσμα-
τος ραδιοσυχνότητας. 
 
Πολλοί φορείς επιλέγουν επίσης την προ-
μήθεια και χρήση έτοιμων υπηρεσιών πα-
ρόχων κινητής τηλεφωνίας 3G/4G που 
απευθύνεται σε επαγγελματίες, με πληθώ-
ρα διευκολύνσεων και υπηρεσιών (π.χ. 
δυνατότητα ορισμού «κλειστών» ομάδων 
χρηστών, δωρεάν κλήσεις μεταξύ των με-
λών της ομάδας, εύκολή κλήση με χρήση 
μόνο 4 τελευταίων ψηφίων μεταξύ μελών 
της ομάδας). 
 
Πολλοί φορείς επιλέγουν επίσης την προ-
μήθεια και χρήση υπηρεσιών παρόχων 
δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών για 
ασφαλή επαγγελματική ασύρματη ομαδική 
επικοινωνία φωνής & δεδομένων τύπου 
TETRA. 

 

3.4.9.4. Σύντομοι Κωδικοί Κλήσης 
Έκτακτης Ανάγκης 

Τα τελευταία χρόνια έχει επικρατήσει η 
ανάγκη πρόσβασης των χρηστών σε κρί-
σιμες υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικών 
με την οδική ασφάλεια ή γενικότερα την 
επισήμανση έκτακτης ανάγκης εν κινήσει. 
Έτσι και στην Ελλάδα παρέχονται οι ακό-
λουθες υπηρεσίες: 

• Σύντομος τριψήφιος κωδικός έκτακτης 
ανάγκης “112”  πανελλαδικής εμβέ-
λειας, που αποτελεί και τον πανευρω-
παϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανά-
γκης, με συνεχή εξυπηρέτηση 24x7 
από Κέντρο Υποδοχής Κλήσεων (Pub-
lic Safety Answering Point, PSAP) αρ-
μοδιότητας της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)40. Ο α-
ριθμός “112” λειτουργεί παράλληλα με 
τους λοιπούς τριψήφιους κωδικούς ε-
θνικής εμβέλειας των Υπηρεσιών έκτα-
κτης ανάγκης (100, 166, 199). Η Ελλά-
δα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει μέχρι 
την 1.10.2017 το αργότερο, να έχει ο-
λοκληρώσει τις κατάλληλες υποδομές 
στο Κέντρο Υποδοχής Κλήσεων “112” 
για την εξυπηρέτηση κλήσεων eCall 
(e112), βάσει της απόφασης του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου ΕΕ/585/2014 και των προ-
βλεπόμενων προδιαγραφών στον κατ’ 
εξουσιοδότηση κανονισμό 
ΕΕ/305/2013 41 42. 

                                                 
40 Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ), 

http://civilprotection.gr/el/ 
41“Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

305/2013 της Επιτροπής της 26 Νοεμβρίου 2012, 

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/40/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-

τικά με την εναρμονισμένη παροχή δια-

λειτουργικού πανευρωπαϊκού συστήματος eCall”, 

2013 
42 “Decision No 585/2014/EU of the European Par-

liament and of the Council of 15 May 2014 on the 

deployment of the interoperable EU-wide eCall ser-

vice”, European Parliament and of the Coucil, 2014 
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• Σύντομοι τετραψήφιοι κωδικοί έκτακτης 
ανάγκης κατά μήκος των βασικών οδι-
κών αξόνων και αυτοκινητοδρόμων της 
χώρας (π.χ. 1077 Εγνατία Οδός, 1075 
Νέα Οδός - Κεντρική Οδός - Αυτοκινη-
τόδρομος Αιγαίου, 1024 Αττική Οδός, 
1025 Ολυμπία Οδός – Αυτοκινητόδρο-
μος Μορέα), με συνεχή εξυπηρέτηση 
24x7 από Κέντρα Υποδοχής Κλήσεων 
ή Κέντρα Ελέγχου/Διαχείρισης Κυκλο-
φορίας των διαχειριστών των αντίστοι-
χων αυτοκινητοδρόμων. 

 
Οι παραπάνω αριθμοί εξυπηρετούνται μέ-
σω σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στην 
πλειονότητα τους με ή χωρίς χρέωση τελι-
κού χρήστη από κινητά και με χρέωση α-
στικής μονάδας από σταθερά. 
 
Έως σήμερα δεν έχουν υιοθετηθεί μνημό-
νια συνεργασίας (MoUs) ανάμεσα στους 
διαχειριστές αυτοκινητοδρόμων ή/και άλ-
λων εθνικών υποδομών (π.χ. λιμάνια, σι-
δηρόδρομος) για τον καθορισμό κανόνων 
και διαδικασιών στην ανταλλα-
γή/προώθηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης 
όποτε αυτό απαιτείται. Επίσης, δεν έχουν 
υιοθετηθεί μνημόνια συνεργασίας (MoUs) 
με αντίστοιχους φορείς σε διασυνοριακό 
επίπεδο. 
 
Ακόμα, έως σήμερα δεν έχει προβλεφθεί η 
συστηματική διασύνδεση των Κέντρων 
Ελέγχου Κυκλοφορίας οδικών υποδομών 
και του Κέντρου Υποδοχής Κλήσεων 112 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας και ο καθορισμός κανόνων και 
διαδικασιών στη διαχείριση κοινών κλήσε-
ων (είτε στον 112 είτε στο 4ψήφιο του φο-
ρέα) που αφορούν στο ίδιο περιστατικό και 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Βρίσκεται 
όμως σε εξέλιξη το έργο «Εκσυγχρονι-
σμός & Αναβάθμιση των Υπηρεσιών 
που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό 
Κλήσης Εκτάκτων Αναγκών «112» με 
χρήση ΤΠΕ για τη βέλτιστη διαχείριση 
περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης – 
Κρίσεων & την έγκαιρη ενημέρωση των 

Πολιτών» της ΓΓΠΠ, στο οποίο προβλέ-
πεται μεταξύ άλλων και η διασύνδεση του 
“112” με συστήματα ηλεκτρονικών πινακί-
δων ανακοινώσεων αυτοκινητοδρόμων 43. 

                                                 
43 «Εκσυγχρονισμός & Αναβάθμιση των Υπηρεσιών 

που αφορούν στον Ευρωπαϊκό Αριθμό Κλήσης Ε-

κτάκτων Αναγκών «112» με χρήση ΤΠΕ για τη βέλ-

τιστη διαχείριση περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης – 

Κρίσεων & την έγκαιρη ενημέρωση των Πολιτών», 

http://www.ktpae.gr/index.php?option=com_ktpco

ntests&task=Details&id=351&Itemid=13  
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3.5. Πρότυπα και Κανονιστικά 
Κείμενα για την ασφάλεια 
συστημάτων και προστασία 
δεδομένων ΕΣΜ 

3.5.1. Γενικά 

Τα ζητήματα της ασφάλειας συστημάτων 
πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT) και 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων 
στην περιοχή των ΕΣΜ είναι δύο συναφή 
αλλά και ανεξάρτητα ζητήματα ταυτόχρο-
να.  
 
Τα συστήματα ICT, όντας η ραχοκοκαλιά 
των ΕΣΜ συλλέγουν πλήθος δεδομένων 
που εν δυνάμει αποτελούν απειλή για την 
ιδιωτική ζωή των χρηστών. Η Ευρωπαϊκή 
Οδηγία 2010/40/ΕΕ αλλά και το 
ΠΔ50/2012 (Άρθρο 8) σαφώς δηλώνουν 
ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδο-
μένων στο πλαίσιο της λειτουργίας των 
εφαρμογών και υπηρεσιών ΕΣΜ θα πρέ-
πει να είναι σύννομη και να διασφαλίζει τα 
προσωπικά δεδομένα και την ιδιωτική ζωή 
των χρηστών, εφαρμόζοντας την αρχή της 
ανωνυμίας των δεδομένων, όπου είναι ε-
φικτό. Παρ’ όλα αυτά φαίνεται να υπάρχει 
ένα χάσμα μεταξύ της νομοθεσίας και της 
εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και υ-
πηρεσιών44. 
 
Η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ταχεία 
και εκτεταμένη που πολλές φορές δεν 
λαμβάνει εγκαίρως υπόψη τις ενδεχόμενες 
επιπλοκές που προκύπτουν με τα προ-
σωπικά δεδομένα, ενώ νόμοι και κανονι-
σμοί έρχονται να αντιμετωπίσουν νέες α-
πειλές και προβλήματα συνήθως με αργό 
ρυθμό45. 
 

                                                 
44 Trond Foss,”Safe and Secure Intelligent 

Transport Systems”, TRA Paris, 2014 

45 Aquilina, Kevin, “Public security versus privacy 
in technology law: A balancing act?”, Comput-
er Law and security review 26, p. 130 -143, 
2010 

Σύγχρονες εφαρμογές ΕΣΜ που έχουν 
εισβάλει στην καθημερινότητα χιλιάδων 
χρηστών με μικρότερες ή μεγαλύτερες ε-
πιπτώσεις στα θέματα των προσωπικών 
δεδομένων είναι ενδεικτικά οι εξής46: 

• Ηλεκτρονικός πανευρωπαϊκός αριθμός 
κλήσης έκτακτης ανάγκης, eCall-112 

• Ηλεκτρονικά διόδια 
• Ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου ταχύ-

τητας 
• Ηλεκτρονικό εισιτήριο στα δημόσια μέ-

σα μεταφοράς 
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληρωμής θέ-

σεων στάθμευσης 
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ασφάλισης 

(pay as you drive insurance) 
• Ψηφιακός ταχογράφος 
• Συστήματα διαχείρισης στόλου οχημά-

των 
• Συνεργατικά συστήματα 
 
 

3.5.2. Προσωπικά Δεδομένα σε 
Συστήματα και Εφαρμογές 
ΕΣΜ 

Η κύρια πρόκληση των ΕΣΜ αναφορικά με 
την προστασία της ιδιωτικότητας είναι η 
εύρεση της κατάλληλης ισορροπίας ανά-
μεσα στην ανάγκη συλλογής δεδομένων 
και στην ανάγκη διαχείρισης αυτών, με 
τρόπο που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των 
χρηστών. Θα υπάρχει πάντα μια λεπτή 
ισορροπία ανάμεσα στον χρήστη που πα-
ρέχει πληροφορίες που ενδεχομένως 
μπορεί να απειλήσουν την ιδιωτικότητά 
του και στον χρήστη-λήπτη των υπηρε-
σιών.  
 
Νομικά και τεχνικά θέματα όπως: “συγκα-
τάθεση του χρήστη”, “πρόσφορα και ανα-
γκαία μέσα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, 
αρχή της αναλογικότητας”, “δικαίωμα στη 
λήθη”, “ελαχιστοποίηση δεδομένων με τε-
χνολογίες φιλικές στον χρήστη (privacy by 
design)”, “χρόνοι τήρησης δεδομένων“, 
“διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους”, “δικαί-
ωμα πρόσβασης”, “δικαίωμα αντίρρησης” 
απασχολούν ευρέως την Ευρωπαϊκή και 
διεθνή κοινότητα. 
                                                 
46 Final Report “ITS & Personal Data Protection”, 

European Commission, DG-MOVE C3, 2012 
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3.5.2.1. Νομοθετικό πλαίσιο για 
τα προσωπικά δεδομένα 

Γενικά, το νομικό πλαίσιο που διέπει την 
επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών 
δεδομένων για σκοπούς παροχής υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, είναι οι 
Ευρωπαϊκές Οδηγίες 1995/46/ΕΚ, 
2002/58/ΕΚ, 2006/24/ΕΚ, 2009/136/ΕΚ 
που αφορούν στα προσωπικά δεδομένα 
και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών47.  
 
Η Ελληνική νομοθεσία για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων αποτελείται 
από τους ακόλουθους νόμους: Ν. 
2472/1997, Ν. 3471/2006, Ν. 4139/201348.  
 

3.5.2.2. Τύποι προσωπικών 
δεδομένων στα ΕΣΜ 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 
εμπλέκονται σε εφαρμογές ΕΣΜ49 μπο-
ρούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 
 
• Κατηγορία Α: Δεδομένα θέσης (loca-

tion data) 
o Α1: περιστασιακά/ δειγματοληπτικά 

δεδομένα θέσης και χρόνου 
o Α2: διασυνδεόμενα δεδομένα που 

επιτρέπουν την ανακατασκευή δια-
δρομής/ ταξιδιού 

o Α3: πλήρη ιχνηλάτιση ατόμου ή/και 
οχήματος 

 
• Κατηγορία Β: Δεδομένα ταξιδιού 

(trip data) χωρίς πληροφορίες τοπο-
θεσίας (π.χ. απόσταση, χρόνος) 

                                                 
47 Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-

κού Χαρακτήρα, 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,1
23482&_dad=portal&_schema=PORTAL 

48 Εθνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπι-
κού Χαρακτήρα, 
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,1
23437&_dad=portal&_schema=PORTAL 

49         Final Report “ITS & Personal Data Protec-
tion”, European Commission, DG-MOVE C3, 
2012 

o B1: περιστασιακά/ δειγματοληπτικά 
δεδομένα 

o Β2: (σχεδόν) πλήρη αρχεία δεδομέ-
νων όλων των μετακινήσεων  

 
• Κατηγορία Γ: Δεδομένα οδηγικής 

συμπεριφοράς (driving behaviour 
data) (π.χ. ταχύτητα, ισχύς πέδησης, 
ώρες οδήγησης) 

o Γ1: οδηγική συμπεριφορά που μπο-
ρεί να υποδηλώνει πρόβλη-
μα/κατάσταση υγείας (π.χ. πρόκλη-
ση ατυχήματος) ή τέλεση παράβα-
σης (π.χ. υπερβολική ταχύτητα), α-
ντιμετωπίζονται ως «ευαίσθητα δε-
δομένα» από ορισμένες ευρωπαϊκές 
αρχές προστασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα, οι οποίες και 
δεν επιτρέπουν καθόλου την επε-
ξεργασία τους (εκτός από περιπτώ-
σεις εγκληματικών ενεργειών ή θε-
μάτων εθνικής ασφάλειας). 

 

3.5.2.3. Τύποι κινδύνων/ απειλών 
των προσωπικών δεδομένων 
στα ΕΣΜ 

Οι πιο κοινές απειλές που εμφανίζονται 
κατά την επεξεργασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα στις εφαρμογές 
ΕΣΜ, είναι οι εξής: 
 
• Τ1: Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

(π.χ. συνακρόαση, μη εξουσιοδοτημέ-
νες ενέργειες προσωπικού, υποκλοπή) 

• Τ2: Επανάχρηση δεδομένων πέραν 
των νομίμως καθορισμένων ή πέραν 
των ορίων συγκατάθεσης του υποκει-
μένου 

• Τ3: Υπερβολική επεξεργασία, π.χ. ε-
πεξεργασία πέραν των απαιτούμενων 
για τον σκοπό της συλλογής τους 

 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 139

3.5.2.4. Τύποι μέτρων ενίσχυσης 
της προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων στα 
ΕΣΜ 

Ως μέτρα ενίσχυσης της προστασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα στις ε-
φαρμογές ITS50, θεωρούνται τα ακόλουθα:  
 
• M1: διασφάλιση ανωνυμίας δεδομένων 

(anonymisation) 
• M2: χρήση ψευδωνυμίας (pseudony-

misation) 
• M3: ελαχιστοποίηση δεδομένων (data 

minimisation) 
• M4: διακριτοποίηση πληροφοριών θέ-

σης/ χρήσης/ χρέωσης (domain sepa-
ration) 

• M5: μηχανισμοί συγκατάθεσης υπο-
κειμένου (user consent mechanisms ) 

• M6: άμεση διαγραφή μετά την αρχική 
επεξεργασία (deletion immediately af-
ter initial processing) 

• M7: κατανεμημένη επεξεργασία (dis-
tributed processing ) 

• M8: έλεγχος δεδομένων από το υπο-
κείμενο (data subject control) 

 
 

3.5.3. Προκλήσεις για την 
Ιδιωτικότητα και την 
Ασφάλεια Συστημάτων στα 
ΕΣΜ 

3.5.3.1. Προκλήσεις για την 
Προστασία της Ιδιωτικότητας 

Σήμερα, κάθε ιδιωτική μετακίνηση ενός 
ατόμου συνοδεύεται σε μικρό ή μεγάλο 
βαθμό από κάποιου είδους συλλογή δεδο-
μένων για αυτήν, είτε μέσω των δικτύων 
κινητής τηλεφωνίας ή ασύρματων δικτύων 
(WiFi) είτε μέσω συστημάτων εντός του 
οχήματος είτε μέσω χρήσης/έκδοσης ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου είτε μέσω ηλεκτρονι-
κής πληρωμής (π.χ. διοδίων, θέσης στάθ-

                                                 
50        Final Report “ITS & Personal Data Protec-

tion”, European Commission, DG-MOVE C3, 
2012 

μευσης) είτε μέσω καμερών. Αν και τις πε-
ρισσότερες φορές παρέχονται επιλογές και 
δυνατότητες για την αποφυγή συμμετοχής 
ή εγγραφής σε παρόμοια συστήματα, στην 
πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολο να 
γίνει οποιαδήποτε μετακίνηση χωρίς να 
αφήσει κάποιου είδους “ψηφιακό ίχνος”.  
 
Οι πληροφορίες που έχουν συλλεγεί και 
αφορούν στους χρήστες μπορούν να υ-
ποστούν επεξεργασία σε εξατομικευμένο 
επίπεδο από φορείς που έχουν πρόσβαση 
σε αυτές χωρίς την γνώση και την συγκα-
τάθεση του ατόμου. Η επεξεργασία προ-
κύπτει συνήθως ως ανάγκη βελτίωσης της 
αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
του μεταφορικού συστήματος αλλά ενέχει 
πάντα τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν οι 
πληροφορίες (ακούσια ή εκούσια) και για 
άλλους σκοπούς. 
 

3.5.3.2. Προκλήσεις για την 
Ασφάλεια των Συστημάτων ICT 

To Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνια-
κών Προτύπων (ETSI) είναι ένας φορέας 
που βρίσκεται στην αιχμή της διερεύνησης 
και θέσπισης προτύπων που αφορούν 
στην ασφάλεια των συστημάτων ICT στα 
ΕΣΜ. Σε μία εκ των αναφορών που έχει 
εκδώσει (ETSI TR 102 893) σχετικά με τις 
ενδεχόμενες απειλές, αδυναμίες/ τρωτότη-
τες και κινδύνους που θέτουν σε δοκιμασία 
τον χρήστη αλλά και τον λειτουργό και πά-
ροχο υπηρεσιών ΕΣΜ51, αναφέρει ότι οι 
κύριες αυτές δοκιμασίες/ προκλήσεις σχε-
τίζονται με τα ακόλουθα θέματα: 
 
• Διαθεσιμότητα (availability) 

Η ικανότητα των συστημάτων και υπο-
συστημάτων των ΕΣΜ να παρέχουν 
αδιάλειπτα τις υπηρεσίες που αποτε-
λούν μέρος των εφαρμογών ΕΣΜ. 
 
 

                                                 
51    ETSI TR 102-893 v.1.1.1, “Intelligent 

Transport Systems (ITS); Security; Threat, 
Vulnerability and Risk Analysis (TVRA)”, 2010 
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• Ακεραιότητα (integrity) 
Η πληροφορία που παράγεται και α-
ποστέλλεται από τον αποστολέα προς 
τον παραλήπτη θα μεταδίδεται χωρίς 
μη εξουσιοδοτημένες ή μη διαφανείς 
μεταβολές κατά τη μετάδοση. 
 

• Αυθεντικότητα (authenticity) 
Η πληροφορία που λαμβάνεται από 
ένα σταθμό-πομπό ΕΣΜ προέρχεται 
από ένα πιστοποιημένο σταθμό-δέκτη 
ΕΣΜ. 
 

• Εμπιστευτικότητα (confidentiality) 
Η πληροφορία θα πρέπει να είναι 
προσβάσιμη από τον ενδιαφερόμενο 
των ΕΣΜ που είναι εξουσιοδοτημένος 
να λάβει και να έχει πρόσβαση σε αυ-
τήν την πληροφορία. 
 

• Επιμερισμός ευθύνης (accountability) 
Κάθε γεγονός που αποτελεί αποτέλε-
σμα της λειτουργικότητας μιας εφαρ-
μογής ΕΣΜ θα πρέπει να θεωρείται 
νομικά υπόλογο στην περίπτωση που 
το γεγονός επισύρει κάποιου είδους 
ποινική δίωξη στον χρήστη της εφαρ-
μογής ΕΣΜ ή στον κάτοχο ή λειτουργό 
της εφαρμογής ΕΣΜ. 

 

3.5.3.3. Προκλήσεις για την 
Ετοιμότητα των Εμπλεκόμενων 
Φορέων 

Η επίγνωση των κινδύνων και η ετοιμότη-
τα αντιμετώπισης των θεμάτων ασφάλειας 
και προστασίας δεδομένων στα ΕΣΜ ποι-
κίλλει μεταξύ των διαφόρων φορέων, με-
ταξύ χωρών αλλά και ανάλογα και με το 
μέσο μεταφοράς. Σημαντικές διαφοροποι-
ήσεις παρατηρούνται μεταξύ οδικών, σι-
δηροδρομικών και αεροπορικών μεταφο-
ρών, όπου ενδεχόμενες κακόβουλες επι-
θέσεις στα συστήματα ICT μπορούν να 
έχουν αρκετά διαφορετικές επιπτώσεις ως 
προς την σοβαρότητά τους. 
 
Επίσης, υπάρχει μία ανομοιομορφία στην 
διαθέσιμη καθοδήγηση των φορέων, με 
αποτέλεσμα, για ορισμένες περιοχές των 
ΕΣΜ να υπάρχουν σαφείς οδηγίες των 

τρόπων προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων λόγω της ευρωπαϊκής διάστα-
σής τους (π.χ. eCall, ψηφιακός ταχογρά-
φος), ενώ για άλλες η καθοδήγηση να είναι 
γενική και τις περισσότερες φορές ανε-
παρκής. 
 
 

3.5.4. Αρχιτεκτονική Αναφοράς ΕΣΜ 

Το ETSI ορίζει την αρχιτεκτονική αναφο-
ράς των ΕΣΜ από τηλεπικοινωνιακής και 
υπολογιστικής πλευράς (ΕΛΟΤ EN 302 
665) και προσδιορίζει την αρχιτεκτονική 
κάθε ΕΣΜ, έτσι ώστε να περιλαμβάνει δύο 
ή περισσότερα υποσυστήματα, από τα 
ακόλουθα τέσσερα52: 
 

o ΕΣΜ υποσύστημα χρήστη 
(personal subsystem) 

o ΕΣΜ υποσύστημα οχήμα-
τος (vehicle subsystem) 

o ΕΣΜ υποσύστημα υποδο-
μής (roadside subsystem) 

o ΕΣΜ υποσύστημα κεντρι-
κού σημείου συλλογής/ ε-
πεξεργασίας (central sub-
system) 

 
Κάθε υποσύστημα ΕΣΜ πρέπει να επικοι-
νωνεί με οποιοδήποτε άλλο υποσύστημα 
ΕΣΜ, κάνοντας χρήση των προτύπων επι-
κοινωνίας που έχει καθορίσει το ETSI, 
όπως παραστατικά απεικονίζεται στο Σχή-
μα 1353.

                                                 
52      Trond Foss,”Safe and Secure Intelligent 

Transport Systems”, TRA Paris, 2014 

53      Trond Foss, ”Safe and Secure Intelligent 
Transport Systems”, TRA Paris, 2014 
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Σχήμα 13. Επικοινωνία ενός υποσυστήματος ΕΣΜ με άλλα ΕΣΜ 
 
Η αρχιτεκτονική αναφοράς ΕΣΜ είναι ση-
μαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, 
έτσι ώστε να γίνουν αντιληπτές οι προ-
κλήσεις, τα σφάλματα και τα τρωτά σημεία 
που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των συστημάτων ΕΣΜ. 
Πρόσθετες αρχές που πρέπει να ληφθούν 
υπόψη κατά τον σχεδιασμό εφαρμογών 
ΕΣΜ με χρήση της αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 
είναι: 
• Ενσωμάτωση χαρακτηριστικών ασφά-

λειας και προστασίας δεδομένων κατά 
τον σχεδιασμό (privacy by design prin-
ciple) μίας εφαρμογής ΕΣΜ, που να 
καθορίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα με 
πολυκριτηριακό τρόπο υιοθετώντας 
τεχνολογίες PETs (Privacy Enhancing 
Technologies), που να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις που έχουν τεθεί 

• Ενσωμάτωση χαρακτηριστικών smart, 
thin ή thick μοντέλων λογισμικού54 κα-

                                                 
54  Webopedia, “The differences between thick, 

thin and smart clients”, 

τά τον σχεδιασμό μιας εφαρμογής 
ΕΣΜ, έτσι ώστε να γίνεται εγκαίρως 
διάκριση των απαιτήσεων για το είδος 
και την ποσότητα των δεδομένων που 
θα ανταλλάσσονται μεταξύ των υπο-
συστημάτων (αναλυτικά στοιχεία, α-
θροιστικά/συγκεντρωτικά στοιχεία, 
κλπ.) 

3.5.5. Πρότυπα ασφάλειας και 
προστασίας συστημάτων ΕΣΜ 

3.5.5.1. ISO και CEN 
Μια σύνοψη των προτύπων που αφορούν 
στην ασφάλεια και προστασία δεδομένων 
των συστημάτων και εφαρμογών ΕΣΜ που 
έχουν επεξεργαστεί ή επεξεργάζονται οι 
οργανισμοί ISO και CEN, περιλαμβάνεται 
στον παρακάτω πίνακα55: 

                                                                       
http://www.webopedia.com/DidYouKnow/Hard
ware_Software/thin_client_applications.asp 

55         Final Report “ITS & Personal Data Protec-
tion”, European Commission, DG-MOVE C3, 
2012 
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Τυποποιητικό έγγρα-
φο ISO  

Τίτλος-Περιγραφή 

ISO/TR 12859:2009 «Intelligent transport systems -- System architecture -- Privacy 
aspects in ITS standards and systems» 
Παρέχει γενικές κατευθυντήριες οδηγίες σε αυτούς που αναπτύσ-
σουν πρότυπα ΕΣΜ και συστημάτων που άπτονται της ιδιωτικότη-
τας δεδομένων και σχετικών κανονιστικών κειμένων, για την ανά-
πτυξη και αναθεώρηση προτύπων και ευφυών συστημάτων μετα-
φορών.  

Σειρά προτύπων ISO 
27000 

Οικογένεια προτύπων που παρέχει ένα γενικό πλαίσιο για τη δια-
χείριση της ασφάλειας των πληροφοριών, η οποία επιτρέπει ένα 
πρωταρχικό και συστηματικό έλεγχο των διακινδυνεύσεων ενός 
οργανισμού, που σχετίζονται με την ασφάλεια πληροφοριών, πε-
ριλαμβανομένης της αναγνώρισης και ταξινόμησης των απειλών 
και τρωτών σημείων, προσδιορίζοντας τους κατάλληλους ελέγ-
χους και την παρακολούθηση ώστε οι έλεγχοι για την ασφάλεια 
των πληροφοριών να ικανοποιούν διαρκώς τις ανάγκες ασφάλειας 
πληροφοριών του οργανισμού. 
 
 
 

Τυποποιητικό έγγρα-
φο CEN  

Τίτλος-Περιγραφή 

CEN/TR 16742:2014 «Intelligent transport systems - Privacy aspects in ITS standards 
and systems in Europe»,  
ως οδηγό για τις Ομάδες Εργασίας, για τον τρόπο με τον οποίο 
γίνεται ο χειρισμός των προσωπικών πληροφοριών και δεδομέ-
νων, στα πρότυπα και στις τεχνικές εκθέσεις. 

CEN CWA 16113:2010 «Personal Data Protection Good Practices» 
Ένα σύνολο καλών πρακτικών για την προστασία προσωπικών 
δεδομένων, που συμφωνήθηκαν μεταξύ των ειδικών που συμμε-
τείχαν στη σχετική  Ημερίδα της CEN. 

Πίνακας 25. Ευρωπαϊκά και διεθνή τυποποιητικά έγγραφα για την ασφάλεια και προ-
στασία δεδομένων 

 

3.5.5.2. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων 
(ΕΤSI) 

Μια σύνοψη των προτύπων που αφορούν 
στην ασφάλεια και προστασία δεδομένων 
των συστημάτων και εφαρμογών ΕΣΜ που 
έχει επεξεργαστεί ή επεξεργάζεται το 

ETSI, περιλαμβάνεται στο παρακάτω πί-
νακα56: 
 
 
 

                                                 
56         Final Report “ITS & Personal Data Protec-

tion”, European Commission, DG-MOVE C3, 
2012 
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Τυποποιητικό έγγραφο 

ETSI 
Τίτλος 

TR 102893  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Threat, Vulnerability 
and Risk Analysis (TVRA) 

TS 102731  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Security Services 
and Architecture 

TS 102867  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Stage 3 mapping for 
IEEE 1609.2 

TS 102943  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Confidentiality ser-
vices 

TS 102941  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Trust and Privacy 
Management 

TS 102942  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; Access Control 
TS 102940  Intelligent Transport Systems (ITS); Security; ITS communications 

security architecture and security management 
 

Πίνακας 26. Ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά τυποποιητικά έγγραφα για την ασφάλεια 
και προστασία δεδομένων 
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Κεφάλαιο 4:  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 
 
Η χρήση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 
είναι κρίσιμη κατά τον αρχικό σχεδιασμό 
και την υλοποίηση των έργων ΕΣΜ. Συ-
γκεκριμένα η Εθνική Αρχιτεκτονική μπορεί 
να αποτελέσει τη βάση για: 

• ενιαία οργάνωση έργων ΕΣΜ στη βά-
ση κοινών μεθοδολογικών προσεγγί-
σεων  

• τυποποίηση διαδικασιών που προά-
γουν τη συνοχή των εργασιών, καθώς 
και τη συναντίληψη διαφορετικών Φο-
ρέων και Υπηρεσιών σε όλες τις φά-
σεις υλοποίησης των έργων 

• τεχνολογική ολοκλήρωση και πληρότη-
τα με χρήση κοινών προτύπων 

• δημιουργία επιμέρους αρχιτεκτονικών 
σε περιφερειακό επίπεδο (regional ITS 
architectures) ή/ και σε επίπεδο συγκε-
κριμένων έργων (project architectures) 

 
Επίσης, η Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ, 
μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ 
των γενικών και ειδικών στρατηγικών στό-
χων που έχουν τεθεί στο κείμενο «Εθνική 
Στρατηγική ΕΣΜ 2015-2025» και των έρ-
γων ΕΣΜ που θα υποστηρίξουν αυτούς 
τους στόχους. Ακόμα, δημιουργεί το απαι-
τούμενο πλαίσιο για την ιεραρχημένη ανά-
πτυξη έργων σε εθνικό ή περιφερειακό 
επίπεδο, έτσι ώστε κάθε επιμέρους έργο 
να υλοποιεί τμήμα ενός ευρύτερου συστή-
ματος που συμπληρώνει τον μακροπρό-
θεσμο στρατηγικό σχεδιασμό για πιο απο-
δοτικές, σύγχρονες και φιλικές προς το 
περιβάλλον μεταφορές, και να κατευθύνει 
τους πόρους με αλληλοσυμπληρούμενο 
και αποδοτικότερο τρόπο.  
 

Επιπλέον, λόγω της υιοθέτησης της βασι-
κής πλατφόρμας Ε-Frame, συμβάλλει 
πρακτικά στην επίτευξη των κύριων ευ-
ρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την διαλει-
τουργικότητα και συνοχή των υπηρεσιών 
ΕΣΜ σε διασυνοριακό και ευρωπαϊκό επί-
πεδο και εξασφαλίζει συμβατότητα με πι-
θανές αναβαθμίσεις του Ε-Frame σε βά-
θος χρόνου. 
 
Όροι όπως «διαδικασία μηχανικής συστη-
μάτων» και «έργο ΕΣΜ» αποτελούν κομ-
βικά σημεία στις φάσεις σχεδιασμού, προ-
γραμματισμού/ κοστολόγησης, δημοπρά-
τησης, υλοποίησης και λειτουργίας/ συ-
ντήρησης έργων ΕΣΜ, που πρέπει να 
διευκρινίζονται επαρκώς για λόγους ομοι-
όμορφης κατανόησης και χρήσης τους σε 
όλη την αλυσίδα ζωής τους. Έτσι, για τους 
σκοπούς του παρόντος κειμένου υιοθετού-
νται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

•  «Διαδικασία Μηχανικής Συστημά-
των» ορίζεται «η οριζόντια προσέγγιση 
και χρήση μέσων για την υλοποίηση 
επιτυχών συστημάτων. Η Διαδικασία 
Μηχανικής Συστημάτων εστιάζει στον 
καθορισμό των αναγκών των χρηστών 
και της απαιτούμενης λειτουργικότητας, 
έγκαιρα στον κύκλο ανάπτυξης, τεκμη-
ριώνει τις απαιτήσεις και στη συνέχεια 
προχωρεί στη σύνθεση του σχεδια-
σμού και την επικύρωση του συστήμα-
τος, ενώ διατηρεί την συνολική θεώρη-
ση του προβλήματος»57 

 
 
• «Έργο ΕΣΜ» ορίζεται «κάθε έργο/ 
προμήθεια που χρηματοδοτεί ολικά ή 
μερικά την απόκτηση τεχνολογιών ή 
συστημάτων τεχνολογιών που παρέ-
χουν ή συμβάλλουν σημαντικά στην 

                                                 
57 Systems Engineering for Intelligent Transporta-

tion Systems, Department of Transportation, 
Office of Operations HOTM Room 3404 400 
Seventh Street SW Washington, DC 20590, 
Publication No. FHWA-HOP-07-069 EDL-14340 
January 2007. 
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παροχή υπηρεσιών ΕΣΜ στους χρή-
στες, όπως οι υπηρεσίες αυτές καθορί-
ζονται στην Εθνική Αρχιτεκτονική.»58 

Η ευρύτητα των παραπάνω ορισμών δίνει 
τη δυνατότητα διάκρισης των έργων ΕΣΜ, 
ανάλογα με την πολυπλοκότητά τους, σε 
έργα μικρής κλίμακας (π.χ. προμήθεια και 
εγκατάσταση ενός εξοπλισμού πεδίου) 
έως έργα μεγάλης κλίμακας (π.χ. εγκατά-
σταση ή αναβάθμιση ενός Κέντρου Διαχεί-
ρισης Κυκλοφορίας, εγκατάσταση συστή-
ματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε μέσα 
μαζικής μεταφοράς). Η χρήση της μηχανι-
κής συστημάτων σε έργα ΕΣΜ με την υ-
ψηλή τεχνολογική εξάρτηση που αυτά δια-
θέτουν, διασφαλίζει ότι το τελικό έργο, 
προϊόν ή υπηρεσία θα εξυπηρετεί τελικά 
τις ανάγκες του χρήστη, χωρίς υψηλές υ-
περβάσεις χρονοδιαγραμμάτων και προϋ-
πολογισμών, ενώ επιπλέον πλεονεκτήμα-
τα που προκύπτουν είναι1: 

• Ανθεκτικά και πιο αξιόπιστα συστήμα-
τα 

• Λιγότερες αστοχίες και δυσλειτουργίες 
• Υψηλότεροι βαθμοί επαναχρησιμοποί-

ησης από έργο σε έργο 
• Καλύτερη τεκμηρίωση 
Η Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ θα πρέπει να 
εμπλέκεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής 
ενός έργου ΕΣΜ που περιλαμβάνει 4 κύ-
ρια στάδια: το σχεδιασμό, τον προγραμμα-
τισμό/ κοστολόγηση, την υλοποίηση και τη 
λειτουργία/ συντήρηση αυτού, όπως φαί-
νεται σχηματικά ακολούθως: 

                                                 
58 U.S. Department of Transportation, Federal 

Highway Administration Rule 940/ FTA Poli-
cy, http://www.ops.fhwa.dot.gov/its_arch_imp
/policy.htm 
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Σχήμα 14. Η Εθνική Αρχιτεκτονική στον κύκλο ζωής ενός έργου ΕΣΜ 

 
Για να παραμένει χρήσιμη η Εθνική Αρχι-
τεκτονική θα πρέπει να επικαιροποιείται 
και να συντηρείται με βάση την Διαδικασία 
Μηχανικής Συστημάτων, και συγκεκριμένα 
μέσω ενός κατάλληλα οργανωμένου μη-
χανισμού συστηματικής παρακολούθησης 
και αξιολόγησης της εφαρμογής της, μέσω 
ταχείας ενσωμάτωσης αναδυόμενων ανα-
γκών χρηστών, νέων τεχνολογιών επικοι-
νωνιών, νέων τεχνολογιών (συσκευές, ε-
ξοπλισμοί), καθώς και μέσω της συνεχούς 
λήψης και επεξεργασίας σχολίων από 
τους χρήστες. 
 

4.1 Χρήση της Αρχιτεκτονικής 
στον Σχεδιασμό και Υλοποίηση 
Έργων ΕΣΜ 
Η Εθνική Αρχιτεκτονική παρέχει τα απα-
ραίτητα μέσα στους εμπλεκόμενους στο 
σχεδιασμό συστημάτων ΕΣΜ για να καθο-
ρίσουν, με κοινά αποδεκτούς όρους, τους 
τεχνολογικούς, λειτουργικούς και οργανω-
τικούς στόχους και να περιγράψουν με α-
κρίβεια τα επιμέρους υποσυστήματα που 

θα απαιτηθούν για να οδηγήσουν στο τελι-
κά παραγόμενο έργο. Ενδεικτικά βήματα 
της αρχιτεκτονικής κατά τον σχεδιασμό και 
ανάπτυξη ενός έργου ΕΣΜ είναι59: 

 

ΒΗΜΑ 1ο: Έναρξη Έργου ΕΣΜ 
o Καθορισμός αναγκών που θα εξυ-

πηρετηθούν 
o Καθορισμός πεδίου εφαρμογής 
o Καθορισμός εμπλεκομένων 

 
ΒΗΜΑ 2ο: Απαιτούμενα Δεδομένα 

o Προσδιορισμός δεδομένων που θα 
απαιτηθούν (υφιστάμενα, νέα, ανά-
γκη περαιτέρω εμπλουτισμού, κλπ.) 
o Αναγνώριση υφιστάμενων συ-

στημάτων και προσδιορισμός 
της σχέσης και αλληλεπίδρασης 
του νέου έργου με αυτά 

                                                 
59 U.S. Department of Transportation, Federal 

Highway Administration, Regional ITS Architec-
ture Guidance Document, Ch. 2, Developing a 
Regional ITS Architecture, Figure 1, 
www.ops.fhwa.dot.gov/publications/regitsarch
guide/2procoverview.htm 
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o Καθορισμός παρεχόμενων υπη-
ρεσιών 

o Προσδιορισμός λειτουργικών 
απαιτήσεων 

o Προσδιορισμός απαιτήσεων συ-
ντήρησης 

o Προσδιορισμός δεδομένων που 
θα απαιτηθούν για την ποσοτική 
αξιολόγηση του νέου έργου μέ-
σω κατάλληλων δεικτών 

 
ΒΗΜΑ 3ο: Διεπαφές και Διασυνδέσεις 

o Προσδιορισμός απαιτούμενων 
διασυνδέσεων συστημάτων/ 
υποσυστημάτων 

o Προσδιορισμός των κατάλληλων 
ροών πληροφορίας 

 
ΒΗΜΑ 4ο: Εφαρμογή 

o Καθορισμός σταδίων υλοποίη-
σης 

o Προσδιορισμός αρμόδιων Υπη-
ρεσιών και απαιτούμενων ε-
γκρίσεων γι’ αυτές 

o Προσδιορισμός προτύπων ΕΣΜ 
που θα πρέπει να ικανοποιού-
νται

 
 
Σχήμα 15. Βήματα υλοποίησης ενός έργου ΕΣΜ και χρήση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
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4.2 Χρήση της βάσης EL-
FRAME 
Η ηλεκτρονική βάση EL-FRAME60 είναι 
αποτέλεσμα προσαρμογής της ευρωπαϊ-
κής αρχιτεκτονικής E-FRAME στα δεδομέ-
να και τις ανάγκες της Ελλάδας. Συγκεκρι-
μένα χρησιμοποιεί τα δεδομένα της αρχι-
τεκτονικής E-FRAME, τα οποία έχουν 
προσαρμοσθεί βάσει των αποτελεσμάτων 
για τις ανάγκες χρηστών στην Ελλάδα. Ε-
πίσης η βάση έχει εμπλουτισθεί ώστε να 
περιλαμβάνει δεδομένα για δύο νέες θεμα-
τικές περιοχές, α) ηλεκτροκινητικότητα και 
β) αυτοματοποίηση.  
 
Στη σημερινή πρώτη φάση υλοποίησής 
της η ηλεκτρονική βάση EL-FRAME παρέ-
χει στους χρήστες δύο βασικές λειτουργί-
ες. Η πρώτη λειτουργία αφορά στην πα-
ροχή πληροφοριών για α) ανάγκες χρη-
στών, β) λειτουργίες, γ) ροές δεδομένων, 
δ) τελεστές και ε) εμπλεκόμενους. Η δεύ-
τερη αφορά στην οπτικοποίηση των συ-
σχετίσεων των παραπάνω μέσω γραφη-
μάτων που παρουσιάζουν τις ροές δεδο-
μένων. Η βάση EL-FRAME μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά τον σχεδιασμό έργων 
ΕΣΜ, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψιν 
οι ανάγκες χρηστών, οι λειτουργίες και οι 
αντίστοιχες ροές δεδομένων που πρέπει 
κατ΄ελάχιστον να καλύπτουν τα ΕΣΜ, δια-
σφαλίζοντας τη συμβατότητά τους με την 
Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ. 
 

4.3 Ενσωμάτωση της 
αποκτώμενης εμπειρίας και 
αλλαγών στην Αρχιτεκτονική 
Η ενσωμάτωση της αποκτώμενης εμπειρί-
ας και πιθανών αλλαγών που απαιτούνται 
στην Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ αποτελεί 
μία διαδικασία 5 βημάτων, και προϋποθέ-
τει την ύπαρξη της κατάλληλης διοικητικής 
δομής με σαφώς προκαθορισμένους ρό-
λους (ποιος συντηρεί την Αρχιτεκτονική, 

                                                 
60 www.itsarchitecture.gr 

ποιος παρακολουθεί και εγκρίνει τις μετα-
βολές, κλπ.). Τα βήματα αυτά είναι τα ε-
ξής61: 

 
ΒΗΜΑ 1ο: Αναγνώριση της μεταβολής 

Στο βήμα αυτό θα πρέπει να κα-
θορίζεται ποιος μπορεί να προ-
τείνει αλλαγές, πότε και με ποια 
διαδικασία αυτές θα καταγράφο-
νται, στοιχειοθετούνται και υπο-
βάλλονται. Η ηλεκτρονική υπο-
βολή μέσω προκαθορισμένης 
φόρμας/αίτησης αλλαγής μπορεί 
να διευκολύνει σημαντικά τη σχε-
τική διαδικασία. 
 

ΒΗΜΑ 2ο: Αξιολόγηση της μεταβολής 
Εδώ θα πρέπει να αξιολογείται η 
προτεινόμενη αλλαγή καθώς και 
οι επιπτώσεις που αναμένονται 
στην τρέχουσα έκδοση της Αρχι-
τεκτονικής. Η αξιολόγηση αυτή 
απαιτεί την έγκαιρη εμπλοκή των 
ενδιαφερομένων μερών που ε-
πηρεάζονται. 
 

ΒΗΜΑ 3ο: Έγκριση της μεταβολής 
Η αρμόδια Υπηρεσία για τη δια-
χείριση και αξιολόγηση των αιτη-
μάτων μεταβολής εγκρίνει, α-
πορρίπτει ή αναβάλλει τη σχετική 
μεταβολή, και καταχωρεί το αιτιο-
λογικό της απόφασης σύμφωνα 
με την εγκεκριμένη διαδικασία. 
 

ΒΗΜΑ 4ο: Επικαιροποίηση τρέχουσας έκ-
δοσης 

Κάθε εγκεκριμένη μεταβολή με-
ταφέρεται στα σχετικά διαθέσιμα 
λογισμικά της τρέχουσας έκδο-
σης της αρχιτεκτονικής, ενώ τη-
ρείται και ενημερώνεται σχετικό 
αρχείο των μεταβολών. 
 

ΒΗΜΑ 5ο: Ενημέρωση εμπλεκομένων  
Στο τελευταίο βήμα, κάθε νέα έκ-
δοσης της αρχιτεκτονικής πρέπει 
να κοινοποιείται έγκαιρα στους 
εμπλεκόμενους φορείς. Για τον 

                                                 
61 U.S. Department of Transportation, Federal High-

way Administration, Regional ITS Architecture 
Guidance Document, Ch. 8, Maintaining a Re-
gional ITS Architecture, Section 8.3.1, Figure 56, 
www.ops.fhwa.dot.gov/publications/regitsarchgu
ide/8maint.htm 
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σκοπό αυτό η αρμόδια Υπηρεσία 
πρέπει να διατηρεί ενημερωμένο 
αρχείο όλων των φορέων που 
εμπλέκονται στην αρχιτεκτονική. 
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Κεφάλαιο 5: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΤΗΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟ
ΝΙΚΗΣ ΕΣΜ 

 

5.1 Διάδοση και Εφαρμογή της 
Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 
2016-2025  

5.1.1. Διάδοση της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 2016-2025 

Η διάδοση της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την 
ταχεία υιοθέτηση ενός δομημένου πλαισί-
ου σχεδιασμού, προγραμματισμού, υλο-
ποίησης, λειτουργίας και συντήρησης έρ-
γων ΕΣΜ από Φορείς και Υπηρεσίες, με 
επιλογή τεχνολογιών που ενισχύουν τη 
συμβατότητα και διαλειτουργικότητα των 
έργων αυτών, ενώ ταυτόχρονα μεγιστο-
ποιούν την αποδοτικότητα των σχετικών 
επενδύσεων. Η διάδοση αυτή μπορεί να 
γίνει με τους εξής τρόπους: 

• διενέργεια παρουσιάσεων, τακτικών 
σεμιναρίων και ημερίδων, με έμφαση 
στα επιμέρους στοιχεία που απαρτί-
ζουν την Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ και 
με παραδείγματα πρακτικής χρήσης 
της  

• δημοσιοποίηση έργων ΕΣΜ ως καλών 
πρακτικών, με ιδιαίτερη έμφαση επί 
των αποτελεσμάτων, καθώς και δει-
κτών αξιολόγησής τους, όπως αυτοί θα 
έχουν καθορισθεί σε εθνικό επίπεδο 

• διάθεση κατάλληλων εκπαιδευτικών 
εργαλείων και διαδραστικών παρου-
σιάσεων, που θα καθοδηγούν τον κάθε 
ενδιαφερόμενο στη χρήση της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής  

• καθιέρωση της συμμόρφωσης προς τις 
αρχές της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ως 
υποχρεωτικής, σε έργα/ υπηρεσίες 
ΕΣΜ εθνικής ή περιφερειακής εμβέ-

λειας, με παράλληλη γνωστοποίηση 
 της σχετικής συμμόρφωσης από τον 
εκάστοτε Φορέα στις αρμόδιες Διαχει-
ριστικές Αρχές και στην αρμόδια Υπη-
ρεσία για τα ΕΣΜ 

• καθιέρωση δήλωσης αυτοσυμμόρφω-
σης των εμπλεκόμενων φορέων στις 
αρχές της Εθνικής Αρχιτεκτονικής, σε 
λοιπά έργα/ υπηρεσίες ΕΣΜ (ιδιωτικά, 
ερευνητικά, τοπικής εμβέλειας, κλπ.), 
προς την αρμόδια υπηρεσία ΕΣΜ  

• δημοσιοποίηση των σχετικών γνω-
στοποιήσεων και δηλώσεων από τις 
αρμόδιες αρχές. 

 

Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
υλοποίησης των παραπάνω μπορεί να 
επιτευχθεί στη βάση του γενικού στρατηγι-
κού στόχου της δημιουργίας ενός Εθνικού 
Παρατηρητηρίου για τα ΕΣΜ, όπως προ-
βλέπεται στην «Εθνική Στρατηγική ΕΣΜ 
2015-2025», Μάρτιος 2015, παράγρ. 2.4. 
 
Τα παραπάνω μπορούν περαιτέρω να 
πλαισιωθούν από τα ακόλουθα βοηθητικά 
στοιχεία σε εθνικό επίπεδο:  

• Βάση δεδομένων ΕΣΜ, γνωσιακού πε-
ριεχομένου (ITS knowledge database) 

• Βάση δεδομένων κόστους, με εκτιμή-
σεις κόστους ανάπτυξης έργων ΕΣΜ 
(ITS estimated costs database) 

• Βάση δεδομένων εφαρμογών ΕΣΜ, με 
περισσότερα και πιο αναλυτικά στοι-
χεία για συγκεκριμένες θεματικές πε-
ριοχές (π.χ. για συστήματα πληροφό-
ρησης μετεωρολογικών συνθηκών οδι-
κών δικτύων, συστήματα διαχείρισης 
εκτάκτων περιστατικών, συστήματα 
πληροφόρησης μετακινούμενων, συ-
στήματα ηλεκτρονικών πληρωμών) 
(ITS applications overview) 

 
Ο εμπλουτισμός των παραπάνω βάσεων 
μπορεί να γίνεται αρχικά εθελοντικά με τον 
διαμοιρασμό στοιχείων από τους εμπλε-
κόμενους σε έργα ΕΣΜ, κατ’ αντιστοιχία με 
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σχετικές διεθνείς πρακτικές62. Σε συγχρη-
ματοδοτούμενα έργα ή έργα χρηματοδο-
τούμενα από το ΠΔΕ μπορεί να υπάρξει 
σχετική πρόβλεψη για την υποχρεωτική 
διάθεση των σχετικών στοιχείων στις αρ-
μόδιες Διαχειριστικές Αρχές και εν συνε-
χεία στις παραπάνω βάσεις δεδομένων 
των ΕΣΜ. 
 

5.1.2. Εφαρμογή της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ 2016-2025 

Στο πλαίσιο της σταδιακής εξειδίκευσης 
της Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, κρίνεται ως ση-
μαντική και ενθαρρύνεται η προώθηση 
των ακόλουθων δράσεων:  

• Σχηματοποίηση και αποτύπωση 
των σημαντικών Εθνικών ή Περι-
φερειακών Υποδομών ΕΣΜ (ΕΥ-
ΕΣΜ) και Ψηφιακών Βάσεων Δε-
δομένων, τα οποία θα αποτελούν 
δομικό συνεκτικό στοιχείο στις θε-
ματικές ή περιφερειακές υλοποιή-
σεις της Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ. Οι 
ΕΥ-ΕΣΜ, στο βαθμό που προσδιο-
ριστούν, θα είναι σε συνέπεια με 
τους εκπεφρασμένους στόχους της 
Εθνικής Στρατηγικής και τις διατυ-
πωμένες αρχές της Εθνικής Αρχι-
τεκτονικής ΕΣΜ.  
 
Ως καθαρά ενδεικτικά παραδείγμα-
τα πιθανών ΕΥ-ΕΣΜ αναφέρονται 
τα ακόλουθα :  
 
o Πύλες (portals) συλλογής και 

διάθεσης 
� Περιβαλλοντικών δεδο-

μένων 
� Κυκλοφοριακών δεδο-

μένων και συμβάντων 
� Ψηφιακών χαρτογραφι-

κών υποβάθρων 
o Ενιαία μητρώα και βάσεις δεδο-

μένων Μέσων Μαζικής Μεταφο-
ράς (δρομολόγια, τιμοκατάλογοι, 
στάσεις, στόλοι οχημάτων κλπ) 

o Ενιαία μητρώα και βάσεις δεδο-
μένων αποτύπωσης οδικού δι-

                                                 
62   Βλέπε, π.χ. USDOT, 

http://www.benefitcost.its.dot.gov/its/benecos
t.nsf/OnlineSubmission?OpenForm&Location=H
ome). 

κτύου, χαρακτηριστικών υποδο-
μής και δεδομένων συντήρησης 

o Ενιαίο μητρώο και βάσεις δεδο-
μένων κόστους, με εκτιμήσεις 
κόστους ανάπτυξης και συντή-
ρησης έργων ΕΣΜ (ITS 
estimated costs database) 

o Ενιαίο μητρώο και βάσεις δεδο-
μένων εφαρμογών ΕΣΜ, με πε-
ρισσότερα και αναλυτικότερα 
στοιχεία για κατηγορίες θεματι-
κών περιοχών (π.χ. συστήματα 
πληροφόρησης μετεωρολογικών 
συνθηκών οδικών δικτύων, συ-
στήματα διαχείρισης εκτάκτων 
περιστατικών, συστήματα πλη-
ροφόρησης μετακινούμενων, 
συστήματα ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών) (ITS applications 
database) 

o Βάσεις δεδομένων γνωσιακού 
περιεχομένου για τα ΕΣΜ (ITS 
knowledge database) με ανα-
φορές σε καλές πρακτικές, με-
θοδολογίες, επαναχρησιμοποι-
ούμενα τμήματα λογισμικού α-
νοικτού κώδικα κλπ. 

o Κόμβος διασύνδεσης Κέντρων 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας και 
ανάπτυξη προτυποποιημένων 
σχεδίων διαχείρισης κυκλοφορί-
ας (traffic management plans) 
σε αστικά και υπεραστικά δί-
κτυα, προτυποποιημένων μηνυ-
μάτων ηλεκτρονικών πινακίδων 
πληροφόρησης χρηστών (VMS 
uniform messages) 

o Ενιαίο κέντρο παρακολούθησης 
επικίνδυνων φορτίων και εύρε-
σης εναλλακτικών διαδρομών 

o Κόμβος Διαλειτουργικότητας 
Ηλεκτρονικών Διοδίων 

o Κόμβοι για την υποβοήθηση 
πολυτροπικών μετακινήσεων και 
εφαρμογών εφοδιαστικής 
 

Ο εμπλουτισμός των παραπάνω 
μητρώων και βάσεις δεδομένων 
μπορεί να γίνει αρχικά εθελοντικά 
με τον διαμοιρασμό (give to get) 
στοιχείων από τους εμπλεκόμενους 
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σε έργα ΕΣΜ, κατ’ αντιστοιχία με 
σχετικές διεθνείς πρακτικές63. Σε 
συγχρηματοδοτούμενα έργα ή έργα 
χρηματοδοτούμενα από το ΠΔΕ 
μπορεί να υπάρξει σχετική πρό-
βλεψη για την υποχρεωτική διάθε-
ση των σχετικών στοιχείων στις 
αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές και 
εν συνεχεία στις παραπάνω βάσεις 
δεδομένων των ΕΣΜ. 
 

• Κωδικοποίηση δεδομένων και του 
τρόπου πρόσβασης σε αυτά στη 
βάση ενιαίων προτύπων ανταλλα-
γής δεδομένων και δημιουργία μη-
τρώων μετα-δεδομένων 
 

• Οργάνωση της τυποποίησης και 
κωδικοποίησης των συστημάτων 
και υποσυστημάτων ΕΣΜ, σύμφω-
να και με τις προβλέψεις του Ε-
Frame. Παράδειγμα θα ήταν η πι-
θανή κατηγοριοποίηση ενός συ-
στήματος ΕΣΜ όσον αφορά στην 
εμβέλειά του (εθνική / περιφερειακή 
/ τοπική), στη θέση ανάπτυξης και 
εφαρμογής του (παρά την οδό, επί 
του οχήματος, σε έξυπνο κιόσκι, σε 
έξυπνη στάση, σε φορητή συσκευ-
ή) κλπ 
 

• Επιλογή των ενδεικνυόμενων κατά 
περίπτωση τεχνικών προτύπων και 
προδιαγραφών 
 

• Προώθηση της πολιτικής Ανοικτών 
Δεδομένων και της διάχυσης τους, 
τηρώντας πάντα τις νομοθετικές ή 
άλλες προβλέψεις για την ασφά-
λειά τους και την κατά περίπτωση 
ορθή διαχείριση προσωπικών δε-
δομένων.  

 
Οι παραπάνω δράσεις πρέπει να υποστη-
ρίζονται από τους μηχανισμούς παρακο-
λούθησης και επικαιροποίησης της Εθνι-
κής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ, όπως αυτοί πα-
ρουσιάζονται στην ενότητα 5.3 και πάντως 
θα πρέπει να βρίσκονται υπό την κεντρική 
επίβλεψη του αρμόδιου Υπουργείου.  
 

                                                 
63   Βλέπε, π.χ. USDOT, 
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ome). 

 

5.2 Μεθοδολογία 
παρακολούθησης και 
αξιολόγησης της προόδου 
υλοποίησης των στόχων  
Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της ε-
φαρμογής της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
ΕΣΜ είναι μία δυναμική διαδικασία και βα-
σίζεται στην συνεχή επικαιροποίηση και 
εξειδίκευση της Αρχιτεκτονικής, συνολικά 
και κατά τμήμα.  Στην διάρκεια αυτής της 
διαδικασίας, η Εθνική Αρχιτεκτονική θα 
αναλυθεί περαιτέρω με βάση τις Θεματικές 
Περιοχές των Αναγκών Χρήστη (User 
Needs) και τη δυναμική Διαδικασία Μηχα-
νικής Συστημάτων. Η ανάλυση της Αρχιτε-
κτονικής θα πραγματοποιηθεί οργανώνο-
ντας και αποτυπώνοντας κάθε Θεματική 
Περιοχή σε συστήματα, υποσυστήματα, 
διεπαφές και λοιπά δομικά στοιχεία, σύμ-
φωνα πάντοτε με το πλαίσιο Αρχιτεκτονι-
κής που ακολουθείται. 

 
Κατά την διαδικασία της αποτύπωσης αυ-
τής και κατά την επικαιροποίηση με βάση 
τις ανάλογες Ανάγκες Χρήστη, είναι απα-
ραίτητος ο καθορισμός Δεικτών Απόδοσης 
(ΔΑ), οι οποίοι θα είναι συνδεδεμένοι με τις 
Ανάγκες Χρήστη. Είναι δυνατόν να θεω-
ρηθούν οι ακόλουθες βασικές κατηγορίες 
ΔΑ: 

- Επιχειρησιακοί: Οι επιχειρησιακοί 
ΔΑ αποτελούν τους στόχους μέ-
τρησης της επιτυχίας ενός συστή-
ματος, υποσυστήματος ή άλλου 
δομικού στοιχείου που έχει δομηθεί 
με βάση τις αρχές της Εθνικής Αρ-
χιτεκτονικής. Οι τιμές των ΔΑ θα 
πρέπει να μπορούν να συγκριθούν 
με τις αντίστοιχες τιμές τους χωρίς 
την εφαρμογή της τελευταίας.  
 

- Λειτουργικοί: Οι λειτουργικοί ΔΑ 
χρησιμοποιούνται για την μέτρηση 
της λειτουργικής απόδοσης, επίδο-
σης και παραγωγικότητας ενός συ-
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στήματος, υποσυστήματος ή άλλου 
δομικού στοιχείου. Επί παραδείγ-
ματι, περιλαμβάνουν δείκτες όπως: 
δείκτης αριθμού ατυχημάτων, μέ-
σος χρόνος διαδρομής, μέγιστος 
χρόνος απόκρισης σε συμβάν, μέ-
ση ετήσια κατανάλωση ενέρ-
γειας/καυσίμων στόλου οχημάτων, 
αριθμός μεταβολών δρομολογίων 
ΜΜΜ, αριθμός τροχαίων παραβά-
σεων, ύψος επιβληθέντων προστί-
μων, μέση κυκλοφοριακή ροή δι-
κτύου, περιβαλλοντικούς δείκτες 
(μέγιστες / μέσες τιμές ρύπων, θο-
ρύβου, ανθρακικού αποτυπώματος 
και ποσοστά μείωσης αυτών).   
 

- Επικοινωνίας: Οι ΔΑ χρησιμοποι-
ούνται για την αποτύπωση της κα-
τάστασης επικοινωνίας μεταξύ συ-
στημάτων, υποσυστημάτων ή άλ-
λων δομικών στοιχείων. Περιλαμ-
βάνουν δείκτες που εκφράζουν την 
εισροή και εκροή δεδομένων προς 
και από ένα δομικό στοιχείο καθώς 
και τη ροή δεδομένων μεταξύ δομι-
κών στοιχείων. Επί παραδείγματι, 
περιλαμβάνουν δείκτες όπως: μέ-
γεθος πακέτου δεδομένων, ρυθμός 
αποστολής δεδομένων, ρυθμός 
παραλαβής δεδομένων. 
 

- Ποιότητας: Οι ΔΑ ποιότητας χρη-
σιμοποιούνται για την αποτύπωση 
της ποιότητας και της πιστότητας 
λειτουργίας ενός συστήματος, υ-
ποσυστήματος ή άλλου δομικού 
στοιχείου. Περιλαμβάνουν δείκτες 
που εκφράζουν την έναρξη και δια-
κοπή λειτουργίας του συστήματος 
καθώς και την ένταξη ή απένταξη 
του συστήματος ή μέρους αυτού 
από ένα περιβάλλον λειτουργίας. 
Επίσης περιλαμβάνουν την απο-
τύπωση των σφαλμάτων του συ-
στήματος. Επί παραδείγματι, περι-
λαμβάνουν δείκτες που εκφράζουν 
την διαθεσιμότητα και την αξιοπι-

στία του συστήματος, όπως MTTR 
(«mean time to repair or replace»), 
MTBF («mean time between fail-
ures»), διάρκεια διακοπής λειτουρ-
γίας ως απόλυτο μέγεθος και πο-
σοστού της συνολικής διάρκειας 
λειτουργίας. 
 

- Οικονομικοί: Οι ΔΑ αυτοί εκφρά-
ζουν την επιτυχή ανάπτυξη και ε-
φαρμογή ενός συστήματος σε ό,τι 
αφορά στην οικονομική, εμπορική 
και διαχειριστική βιωσιμότητά του. 
Παράδειγμα τέτοιων ΔΑ είναι δεί-
κτες Return-On-Investment (ROI) 
και δείκτες  χρηματορροής. 

 
Η αδιάλειπτη παρακολούθηση είναι απα-
ραίτητη για την διαρκή αξιολόγηση των 
ανωτέρω ΔΑ, και μπορεί να οδηγήσει στην 
δυναμική καταγραφή της «προστιθέμενης 
αξίας» της εφαρμογής της Εθνικής Αρχιτε-
κτονικής στην υλοποίηση έργων ΕΣΜ. 
 
Κατά την διαδικασία παρακολούθησης και 
αξιολόγησης των ΔΑ, θα δοθεί προτεραιό-
τητα σε θέματα σχετικά με την παρακο-
λούθηση και αποθήκευση δεδομένων, 
όπως είναι η ομογενής και συστηματική 
καταγραφή των Δεικτών Απόδοσης, με 
στόχο την αποτύπωση ενός ενιαίου Εθνι-
κού Μητρώου Δεικτών Απόδοσης. Το Μη-
τρώο αυτό δεν θα αποσκοπεί στην εξα-
ντλητική καταγραφή. Πάντως, αν και κάθε 
υλοποίηση έργου ΕΣΜ θα μπορεί να προ-
σθέτει τους δικούς της ΔΑ, το Μητρώο θα 
μπορεί να παρέχει την ελάχιστη βάση μέ-
τρησης.  
 
Η συστηματική καταγραφή μπορεί να γίνε-
ται μέσω διαδοχικών κύκλων ορισμού δει-
κτών από τους επιχειρησιακά υπεύθυνους 
υλοποίησης έργων ΕΣΜ, καθώς και μέσω 
αξιολόγησης και ομογενοποίησής τους 
από έναν μόνιμο μηχανισμό, αλλά και εν-
σωμάτωσής τους σε επικαιροποιημένες 
(π.χ. ετήσιες) εκδόσεις του Μητρώου. Ο 
μόνιμος αυτός μηχανισμός και το Μητρώο 
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θα εντάσσονται στο πλαίσιο και τους μη-
χανισμούς επικαιροποίησης της Εθνικής 
Αρχιτεκτονικής. 
 
 

5.3 Επικαιροποίηση της 
Αρχιτεκτονικής  
Η Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ έχει σκοπό 
να καλύψει τις εθνικές ανάγκες την ερχό-
μενη δεκαετία 2016-2025. Λόγω της συνε-
χούς και ταχείας τεχνολογικής εξέλιξης 
στον τομέα των ΕΣΜ, η Εθνική Αρχιτεκτο-
νική πρέπει να μπορεί να επικαιροποιείται, 
έτσι ώστε να παραμένει ένα κείμενο χρή-
σιμο, το οποίο θα παρακολουθεί δυναμικά 
και θα είναι ενημερωμένο ως προς τις σχε-
τικές τεχνολογικές εξελίξεις. 
 
Για τον λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.4.1 της «Εθνικής Στρατηγι-
κής ΕΣΜ 2015-2025», η αρμόδια Υπηρε-
σία θα εξετάσει την ανάγκη αναθεώρησης 
της Εθνικής Αρχιτεκτονικής ΕΣΜ σε διά-
στημα μικρότερο των πέντε ετών από τη 
θέση αυτής σε ισχύ και στη συνέχεια, σε 
διαστήματα που θα κρίνονται απαραίτητα 
προκειμένου να τηρούνται ενήμερες οι α-
νάγκες των χρηστών αλλά και να ενσωμα-
τώνονται οι εξελίξεις της τεχνολογίας. 
 
Η ανάγκη αναθεώρησης της Εθνικής Αρχι-
τεκτονικής θα τεκμηριώνεται με την υπο-
βολή κατάλληλης έκθεσης/πρότασης προς 
την αρμόδια Εθνική Υπηρεσία για τα ΕΣΜ 
και θα λαμβάνει υπ’όψιν της μεταξύ άλ-
λων: 

• Τις εθνικές εκθέσεις παρακολού-
θησης και αξιολόγησης της προό-
δου υλοποίησης των γενικών και 
ειδικών στρατηγικών στόχων της 
«Εθνικής Στρατηγικής ΕΣΜ 2015-
2025». 

• Τις εθνικές εκθέσεις των Αρμόδιων 
Αρχών που υποβάλλονται προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ε-
φαρμογή της Ευρωπαϊκής  Οδηγί-

ας 2010/40/ΕΕ (Π.Δ. 50/2012, Άρ-
θρο 11). 

• Τις εθνικές εκθέσεις των Αρμόδιων 
Αρχών που υποβάλλονται προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ε-
φαρμογή των κατ' εξουσιοδότηση 
Κανονισμών για την παρακολού-
θηση της συμμόρφωσης με τις 
δράσεις προτεραιότητας της Ευ-
ρωπαϊκής Οδηγίας 2010/40/ΕΕ. 

• Τις απαιτήσεις και εξελίξεις των 
ΕΣΜ, σε θεσμικό και τεχνολογικό 
επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά 
των ΕΣΜ 

• Αποτελέσματα ερωτηματολογίων 
που θα κυκλοφορούν, με ευθύνη 
της Υπηρεσίας, προκειμένου να 
ανασκοπούνται οι υφιστάμενες α-
νάγκες των χρηστών αλλά και να 
ανιχνεύονται νέες.  

 
Η μεθοδολογία ενσωμάτωσης της απο-
κτώμενης εμπειρίας και των απαιτούμενων 
αλλαγών από τη χρήση της αρχιτεκτονικής 
θα ακολουθεί τυποποιημένη διαδικασία, 
που θα πρέπει να συνταχθεί για τον σκο-
πό αυτό. Η διαδικασία αυτή θα περιέχει 
διακριτά βήματα/φάσεις, αιτιολόγηση και 
τήρηση αρχείου αλλαγών, κατά τα αναφε-
ρόμενα ενδεικτικά στην παράγραφο 4.1 
του παρόντος κειμένου. 
 
Προς αυτήν την κατεύθυνση απαιτείται να 
λειτουργεί, υπό την μορφή μόνιμης δομής, 
η Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΣΜ, όπως 
αυτή έχει προβλεφθεί στην «Εθνική Στρα-
τηγική ΕΣΜ 2015-2025» (παραγρ. 2.4.2 
και 2.6.9). Ρόλος της Επιτροπής, μεταξύ 
άλλων, θα είναι να παρακολουθεί τις εξελί-
ξεις στον τομέα των ΕΣΜ, να παρέχει σε 
τακτά χρονικά διαστήματα ή όποτε αυτό 
είναι αναγκαίο, τις συμβουλευτικές της υ-
πηρεσίες προς την αρμόδια Υπηρεσία επί 
θεμάτων που άπτονται των ΕΣΜ, καθώς 
και να συμβάλλει, σε τακτά χρονικά δια-
στήματα ή όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο 
από την αρμόδια Υπηρεσία, στην απρό-
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σκοπτη επικαιροποίηση της Εθνικής Στρα-
τηγικής ΕΣΜ και της Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ. 
 
 

5.4  Γενικές και στρατηγικές 
προτάσεις 
Η παρούσα Εθνική Αρχιτεκτονική ΕΣΜ 
αποτελεί το οργανωτικό, λειτουργικό και 
τεχνολογικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιεί-
ται ως βάση για τις επιλογές που είναι α-
παραίτητες στο σχεδιασμό και στην ανά-
πτυξη των Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών στην Ελλάδα.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολου-
θήθηκε για την εκπόνησή της ήταν προσα-
νατολισμένη στη δημιουργία ενός σύγχρο-
νου, ανοικτού και δυναμικού πλαισίου ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας για τη συντεταγμέ-
νη ανάπτυξη και σχεδιασμό των εφαρμο-
γών ΕΣΜ, εναρμονισμένου με την ευρω-
παϊκή πλατφόρμα Ε-Frame και προσαρ-
μοσμένου στις ελληνικές απαιτήσεις και 
ιδιαιτερότητες. 
 
Τα κύρια σχετικά πεδία που χρησιμοποι-
ούνται από το E-FRAME, και τα οποία α-
ποτέλεσαν τον κορμό της αντίστοιχης ηλε-
κτρονικής βάσης της Εθνικής Αρχιτεκτονι-
κής ΕΣΜ (EL-FRAME 
http://www.itsarchitecture.gr), περιλαμβά-
νουν τα παρακάτω: 

• Ανάγκες Χρηστών (User Needs) 
• Λειτουργίες (Functions) 
• Ροές δεδομένων (Data Flows ) 

 
Καθώς τα ανωτέρω πεδία αποτελούν δυ-
ναμικούς παράγοντες οι οποίοι βελτιώνο-
νται, τροποποιούνται, εξελίσσονται ή διευ-
ρύνονται διαρκώς σύμφωνα με τις εξελίξεις 
της τεχνολογίας αλλά και τις μεταβαλλόμε-
νες ανάγκες των χρηστών, είναι απαραίτη-
το, υπό το συντονισμό της αρμόδιας Υπη-
ρεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων: 
 

• να δημιουργηθεί ένας μόνιμος, α-
ντικειμενικός και αξιόπιστος μηχα-
νισμός για την  επικαιροποίηση της 
Εθνικής Αρχιτεκτονικής και την τή-
ρησή της σε σύγχρονο επίπεδο.  

 
• να παρακολουθείται η απόδοση και 

η συμμόρφωση προς την Εθνική 
Αρχιτεκτονική των έργων ΕΣΜ που 
υλοποιούνται στην Ελλάδα, μέσα 
από Δείκτες Απόδοσης. Τα στατι-
στικά στοιχεία πού θα προκύπτουν 
αναμένεται να αποτελούν πηγή 
τροφοδότησης για την παρακολού-
θηση της προόδου εφαρμογής των 
ΕΣΜ στη χώρα μας, αλλά και για τη 
σύνταξη σχετικών αναφορών προς 
τα  ευρωπαϊκά όργανα. Στο πλαί-
σιο αυτό αναμένεται: 
o η καθιέρωση ενιαίου Εθνι-
κού Μητρώου Δεικτών Απόδοσης 
για την παρακολούθηση  της εφαρ-
μογής της Εθνικής Αρχιτεκτονικής 
και της απόδοσης των έργων ΕΣΜ 
στην Ελλάδα,  
 
o να καθιερωθούν δείκτες 
απόλυτα εναρμονισμένοι προς α-
ντίστοιχους ευρωπαϊκούς,  
 
Από τα ανωτέρω εκτιμάται ότι θα 
δημιουργηθούν οικονομίες κλίμα-
κας αλλά και οι προϋποθέσεις για 
την συντονισμένη εφαρμογή των 
ΕΣΜ στην Ελλάδα, με γνώμονα την 
εξυπηρέτηση των πολιτών και την 
προστασία του περιβάλλοντος. 
 

• να τεθεί σε λειτουργία το παρατη-
ρητήριο ΕΣΜ, σύμφωνα με τα α-
ναφερόμενα στην παράγραφο 
2.4.3. της «Εθνικής Στρατηγικής 
ΕΣΜ 2015-2025». 

 
Ταυτόχρονα θεωρείται σκόπιμο από την 
πλευρά των χρηστών 
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• να εφαρμόζεται η Εθνική Αρχιτε-
κτονική ΕΣΜ, καθόλη τη διάρκεια 
ζωής των έργων ΕΣΜ και  

• να γίνεται εκτεταμμένη χρήση των 
πλατφορμών E-Frame & EL-
Frame,  

 

ενώ όπως έχει αναφερθεί διεξοδικά και 
στην παράγραφο 5.1 είναιο σκόπιμο να 
καθιερωθεί η εφαρογή της Εθνικής Αρχιτε-
κτονικής ΕΣΜ, τουλάχιστον για έργα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικά, ευρωπαϊκά 
ή άλλα προγράμματα. 
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Παράρτημα A 

 
Αρχικό Ερωτηματολόγιο (1ο) Αναγκών Χρηστών 

  

Α. Γενικές Πληροφορίες  

• Όνομα φορέα/ οργανισμού/ εταιρείας:  

• Έδρα:  

• Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου:  

• Θέση ερωτώμενου στον φορέα/ οργανισμό:  

• Ε-mail ερωτώμενου:  

• Τύπος φορέα/ οργανισμού/ εταιρείας:  

  

  

Β.1 Σχεδιασμός Υποδομών και Συντήρηση  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για το σχεδιασμό και τη συντήρηση υποδομών:  

  

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Συλλογή πληροφοριών για την ταυτότητα, θέση, κατάσταση 
και πληρότητα όλων των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο;  10.1.2.1 

2. Επικοινωνία οχημάτων – Κέντρου Ελέγχου;  
10.1.5.1 

3. Πληθώρα υπηρεσιών κράτησης θέσεων;  
10.2.0.2 

4. Παροχή δυναμικής πληροφόρησης στον επιβάτη εντός οχή-
ματος;  10.4.1.1 

5. Παραχώρηση προτεραιότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς;  
10.1.6.1 

 
 
Β.2 Καταγραφή Παραβάσεων και Επιβολή Νομικών Κυρώσεων  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για την καταγραφή παραβάσεων:  

  

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Αυτόματη επιβολή νόμων και κανονισμών;  
3.1.0.1 

2. Συλλογή στοιχείων παράβασης με τέτοιο τρόπο ώστε να 
δικαιολογείται η επιβολή ποινής;  3.1.0.2 

3. Αυτόματη μέτρηση των χαρακτηριστικών των οχημάτων (π.χ. 
μήκος, ύψος, βάρος), ενώ το όχημα είναι σε κίνηση (“Weigh
in motion”);  

3.1.1.3 
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Β.3 Οικονομικές Συναλλαγές/Ηλεκτρονικές Πληρωμές  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές:  
 

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Διαχείριση στοιχείων πελατών;  
4.1.0.2 

2. Παροχή λεπτομερειών για τις συναλλαγές στον πελά-
τη;  4.1.0.3 

3. Ελάχιστη επιρροή στην κυκλοφοριακή ροή, π.χ. να 
προσφέρει μικρή διάρκεια συναλλαγής;  4.1.1.1 

4. Δυνατότητα ενιαίας πληρωμής για υπηρεσίες προσφε-
ρόμενες από διαφορετικά μέσα (π.χ. λεωφορεία, με-
τρό, τραίνο, διόδια, στάθμευση);  

4.1.2.2 

5. Συλλογή πληροφοριών για τη μη πληρωμή διοδίων ή 
οποιαδήποτε παράνομη συναλλαγή;  4.1.4.1 

6. Δυνατότητα χρήσης διαφορετικών μεθόδων πληρωμής 
(π.χ. ηλεκτρονικά ή μη, μετα-πληρωμή/ προπληρωμή 
με συνδρομή, με συσκευή επί του οχήματος);  

4.1.0.1 

7. Δυνατότητα διαχείρισης διαφορετικών πολιτικών χρε-
ώσεων διοδίων (π.χ. τέλη διοδίων βάσει κριτηρίων);  4.1.0.4 

8. Κατανομή εσόδων μεταξύ διαφορετικών λειτουργών 
οδικών υποδομών;  4.1.2.1 

9. Δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στον 
εξοπλισμό συλλογής διοδίων και το όχημα;  4.1.3.1 

10. Εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας που απαιτείται 
για ηλεκτρονικές οικονομικές συναλλαγές;  4.1.3.3 

 
 
Β.4 Διαχείριση Συμβάντων και Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για υπηρεσίες διαχείρισης συμβάντων και έκτακτων περιστατικών:  
 

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Υποστήριξη αυτόματων κλήσεων e-call;  
5.1.0.1 

2. Εντοπισμός και ακινητοποίηση των οχημάτων που 
έχουν κλαπεί;  

5.1.1.2 

3. Δημιουργία «πράσινου κύματος» για τα οχήματα έκτα-
κτης ανάγκης;  

5.2.0.1 

4. Παρακολούθηση της κίνησης επικίνδυνων υλικών και 
παροχή κατάλληλης υποστήριξης σε περίπτωση ατυ-
χήματος;  

5.3.0.1 

5. Αυτόματος εντοπισμός οχημάτων που έχουν εμπλακεί 5.3.1.1 
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σε συμβάντα;  

6. Υποστήριξη της δημιουργίας πλάνων έκτακτης ανά-
γκης;  5.3.2.2 

7. Δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ υπηρεσιών έκτακτης 
ανάγκης και κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας;  7.2.1.3 

8. Δυνατότητα εντοπισμού εμπλοκής οχήματος σε ατύ-
χημα, εντοπισμού της θέση του και αυτόματη εκκίνηση 
κλήσης e-Call;  

5.1.0.2 

9. Δυνατότητα λήψης ενδείξεων από όχημα έκτακτης α-
νάγκης για να του δοθεί προτεραιότητα στους φωτει-
νούς σηματοδότες, πριν πλησιάσει κοντά τους;  

5.2.0.4 

10. Λήψη πληροφοριών σχετικά με το είδος των μεταφε-
ρόμενων επικίνδυνων υλικών σε μια καθορισμένη γε-
ωγραφική περιοχή/ εμβέλεια και ενημέρωση των αρ-
μόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;  

5.3.0.3 

11. Υποστήριξη σχεδιασμού (π.χ. διαδρομών) και εκτέλε-
ση (π.χ. αδειοδότηση) μεταφοράς επικίνδυνων υλι-
κών;  

5.3.2.1 

 
 
 
Β.5 Καθοδήγηση και Οδηγίες Ταξιδιού  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για υπηρεσίες ενημέρωσης και καθοδήγησης μετακινούμενων:  

  

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Παροχή ακριβούς, αξιόπιστης, επίκαιρης και εύχρη-
στης πληροφορίας στον μετακινούμενο πριν ή/και κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού του;  6.1.0.3 

2. Παροχή δυνατότητας στον μετακινούμενο να σχεδιάσει 
τη διαδρομή με βάση τα προσωπικά του κριτήρια;  6.1.0.5 

3. Δυνατότητα επηρεασμού της κατανομής στα μέσα 
(σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική);  6.1.1.1 

4. Ανάλυση, επεξεργασία και λήψη δεδομένων από μια 
πληθώρα πηγών;  6.1.2.5 

5. Δυνατότητα πρόσβασης σε κρατήσεις και υπηρεσίες 
προ-πληρωμής;  6.1.3.4 

6. Προβολή εναλλακτικών διαδρομών κατά την οδήγηση 
σε περίπτωση απροσδόκητων συμβάντων;  6.2.1.1 

7. Παροχή πληροφόρησης σε πεζούς και ποδηλάτες;  
6.2.2.3 

8. Παροχή πληροφόρησης για σημεία ενδιαφέροντος 6.1.2.11 
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(π.χ. θέση, ώρες λειτουργίας) πριν ή/και κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού του;  

9. Παροχή πληροφοριών έκτακτης ανάγκης χωρίς χρέω-
ση;  6.2.0.1 

10. Παροχή πληροφοριών πρόσβασης σε ταξιδιώτες με 
ειδικές ανάγκες (π.χ. φυσική πρόσβαση, ασανσέρ, κυ-
λιόμενες σκάλες, χώροι περιποίησης για μωρά, πρό-
σβαση σε ζώα συνοδείας, κλπ.) σε σχετικές περιοχές;  

6.1.2.10 

11. Παροχή καθοδήγησης σε χώρους στάθμευσης οχημά-
των;  6.4.1.1 

 
 
Β.6 Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφοριακής Ζήτησης  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για τη διαχείριση της κυκλοφορίας και της ζήτησης:  

 
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Παρακολούθηση κυκλοφοριακών συνθηκών σε αστι-
κά και υπεραστικά δίκτυα;  

Το σύστημα θα πρέπει να επιτηρεί τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες σε ολόκληρο ή σε μέρος του οδικού δικτύ-
ου, όπου χρησιμοποιείται διαχείριση κυκλοφορίας 
αστικού/ υπεραστικού τύπου, π.χ. χωρίς την ύπαρξη 
διασταυρώσεων και συστημάτων για τους πεζούς, 
αλλά με διαχείριση χρήσης λωρίδων;  

7.1.1.2 

&  

7.1.1.3 

2. Πρόβλεψη των βραχυ-,μεσο- και μακροπρόθεσμων 
κυκλοφοριακών συνθηκών;  7.1.2.2 

3. Υποστήριξη των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας ως 
προς τη διαχείριση του εξοπλισμού πεδίου;  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στον χειριστή του 
Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας τη δυνατότητα ελέγ-
χου, ενδεχομένως και απομακρυσμένα, τμημάτων 
της υποδομής (π.χ. φωτεινοί σηματοδότες, πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων).  

7.1.3.1 

4. Έλεγχος των εισόδων και εξόδων σε αυτοκινητοδρό-
μους;  

7.1.4.1 

5. Παρακολούθηση και συλλογή μετεωρολογικών δεδο-
μένων (π.χ. άνεμο, ορατότητα, βροχόπτωση, παγε-
τό);  

7.1.1.6 

6. Παρακολούθηση και συλλογή περιβαλλοντικών δε-
δομένων (π.χ. αέριοι ρύποι, θόρυβος) και να εγείρει 
προειδοποιήσεις στις περιπτώσεις υπέρβασης επι-
τρεπτών ορίων;  

7.1.1.7 

7. Ανάλυση οδικών και κυκλοφοριακών δεδομένων για 
πρόβλεψη κρίσιμων καταστάσεων;  7.1.2.4 

8. Παροχή διαφορετικών ομάδων δεδομένων (ιστορι- 7.1.2.7 
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κών, προβλέψεων, κλπ.);  

9. Γραφική αναπαράσταση του οδικού δικτύου με τα 
χαρακτηριστικά του (π.χ. εξοπλισμοί, συμβάντα, κυ-
κλοφοριακές συνθήκες,...) στους χειριστές των Κέ-
ντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας;  

7.1.3.3 

10. Δυνατότητα εφαρμογής κυκλοφοριακών σεναρίων για 
προγραμματισμένα δημόσια γεγονότα (π.χ. αθλητικές 
εκδηλώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις);  

7.1.3.6 

11. Υποστήριξη μέτρων ελέγχου σε σήραγγες (π.χ. απο-
κλεισμός εισόδου οχημάτων, ανίχνευση πυρκαγιάς, 
ανίχνευση αέριων ρύπων, κλείσιμο σήραγγας);  

7.1.4.7 

12. Υποστήριξη διαχείρισης ειδικών φορτίων (π.χ. υπέρ-
βαρα, υπερμεγέθη, επικίνδυνα) όταν ζητείται;  7.1.4.9 

13. Υποστήριξη μέτρων ελέγχου για την προστασία/ σή-
μανση εργασιών συντήρησης και εργαζομένων σε 
αυτά;  

7.1.5.1 

14. Δυνατότητας αποκλεισμού οδικών τμημάτων και πα-
ροχή κατάλληλων οδηγιών προς τους οδηγούς για 
παρακάμψεις;  

7.1.5.5 

15. Απεικόνιση εντός του οχήματος του μέγιστου επιτρε-
πτού ορίου ταχύτητας σε επιλεγμένα οδικά τμήματα, 
και να ανιχνεύει παραβάτες;  7.1.7.1 

16. Δυνατότητα ενημέρωσης των βάσεων δεδομένων 
(π.χ. ψηφιακοί χάρτες πλοήγησης) στον σχετικό εξο-
πλισμό εντός των οχημάτων;  

7.1.8.1 

17. Αποκλειστική χρήση λωρίδων κυκλοφορίας από συ-
γκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων (π.χ. λεωφορειο-
λωρίδες) και να ανίχνευση παραβατών;  

7.1.10.1 

18. Παροχή πληροφόρησης που θα επηρεάζουν τις α-
ποφάσεις των ταξιδιωτών σχετικά με το ταξίδι τους 
(π.χ. προορισμός, χρόνος, μέσο, διαδρομή);  

7.3.0.1 

19. Παροχή πληροφόρησης στους οδηγούς καθώς πλη-
σιάζουν σε χώρους στάθμευσης (π.χ. επί της οδού, 
εκτός οδού, σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινητο-
δρόμων);  

7.1.4.4 
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Β.7 Συνεργατικά Συστήματα  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για τα συνεργατικά συστήματα κινητικότητας:  

 
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Δυνατότητα αυτόματου ελέγχου ταχύτητας του οχήμα-
τος;  

Να παρέχει υποστήριξη για τον περιορισμό της ταχύ-
τητας οχήματος αυτόματα, σε ένα καθορισμένο, αλλά 
μεταβλητό μέγιστο (intelligent speed adaptation);  

8.2.5.1 

2. Παροχή προειδοποίησης επερχόμενης σύγκρουσης;  
7.4.6 

3. Παροχή προειδοποίησης για πεζούς/ευάλωτους χρή-
στες της οδού;  7.4.7 

4. Πληροφόρηση για την ασφαλή απόσταση προπορευό-
μενου οχήματος;  7.4.5 

5. Προειδοποίηση για κινδύνους επί της οδού (π.χ. ομί-
χλη, ολισθηρότητα, ισχυροί άνεμοι, απότομη στροφή, 
μεγάλη κλίση) με συσκευή απεικόνισης εντός του οχή-
ματος;  

7.4.1.36 

6. Δυνατότητα προσαρμοσμένης οδήγησης (eco-driving);  
11.3.5 

7. Διαχείριση χρήσης/ αποκλεισμού λωρίδων, ΛΕΑ, κλπ. 
και με επιβολή περιορισμών;  7.4.3 

8. Προειδοποίηση οδηγών για τα τρέχοντα νόμιμα όρια 
ταχύτητας ή/και τα τρέχοντα συνιστώμενα όρια ταχύτη-
τας;  

7.4.4 

9. Δυνατότητα διευκόλυνσης της ομαλής κυκλοφορίας 
(«μπλε κύμα») των οχημάτων έκτακτης ανάγκης;  7.4.8 

10. Βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής ροής με την παρο-
χή κατάλληλων για το όχημα εναλλακτικών διαδρομών 
όταν υπάρχει συμφόρηση;  

7.5.1 

11. Βελτιστοποίηση της κυκλοφοριακής ροής σε σηματο-
δοτούμενους κόμβους/ διασταυρώσεις;  7.5.2 

12. Προειδοποίηση για παραβίαση σηματοδότη, πινακίδας 
stop, κλπ.;  

Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει ότι 
ένα όχημα πρόκειται να παραβιάσει κόκκινο σηματο-
δότη, και να εκπέμπει προειδοποίηση προς τα οχήμα-
τα που βρίσκονται σε εγγύτητα   

7.5.2.11 
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Β.8 Ευφυή Συστήματα Οχημάτων  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για τα ευφυή συστήματα οχημάτων:  

  

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Προσφορά άμεσης ή έμμεσης βοήθειας στον οδηγό;  
8.2.0.1 

2. Ειδοποίηση του οδηγού σε περίπτωση ατυχήματος;  

3. Να ειδοποιεί τον οδηγό με έγκαιρο τρόπο σε περί-
πτωση συμβάντος εμπρός (π.χ. εργασίες επί της ο-
δού, ατύχημα, ουρά) με συσκευή απεικόνισης εντός 
του οχήματος;  

7.4.1.35 

4. Εξασφάλιση της σωστής θέσης του οχήματος στην 
οδό σε σχέση με τα όρια λωρίδαs/ οδού;  8.3.1.3 

5. Υπόδειξη στον οδηγό των ορίων ταχυτήτων;  
8.2.5.4 

 
 
Β.9 Διαχείριση Εμπορευμάτων και Στόλου Οχημάτων  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για τη διαχείριση εμπορευμάτων και στόλων:  

  
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ διαχειρι-
στών στόλου και αρμόδιων υπηρεσιών έκδοσης πι-
στοποιητικών;  

9.2.0.2 

2. Δυνατότητα ζύγισης εμπορευματικών οχημάτων εν 
κινήσει;  9.3.0.2 

3. Παρακολούθηση της κατάστασης του εμπορεύματος 
και της συμπεριφοράς του οδηγού (π.χ. υπέρβαση 
χρόνου οδήγησης, υπέρβαση ταχύτητας);  

9.4.0.1 
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Β.10 Μέσα Δημόσιων Μεταφορών  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για τη διαχείριση των δημοσίων συγκοινωνιών:  

 
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Δυνατότητα συλλογής πληροφορίας για την ταυτότητα, 
θέση, κατάσταση και πληρότητα όλων των οχημάτων 
σε πραγματικό χρόνο;  

10.1.2.1 

2. Δυνατότητα επικοινωνίας οχημάτων – Κέντρου Ελέγ-
χου;  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αμ-
φίπλευρης επικοινωνίας δεδομένων και φωνής μεταξύ 
των οχημάτων ΔΣ και ενός κεντρικού σταθμού;  

10.1.5.1 

3. Κάλυψη μιας πληθώρας υπηρεσιών κράτησης θέσε-
ων;  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ικα-
νοποίησης πληθώρας τύπων κράτησης, π.χ. τελευταί-
ας στιγμής, μετα-επιστροφής (με δυνατότητα εβδομά-
δων/μηνών στο μέλλον), εκμεταλλευόμενο τις ώρες 
λειτουργίας ως αργά, τις ειδικές υποδομές κλπ.;  

10.2.0.2 

4. Δυνατότητα δυναμικής πληροφόρησης στον επιβάτη 
εντός του οχήματος;  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα γενι-
κής (δυναμικής) ενημέρωσης για τις ΔΣ εντός οχήμα-
τος, καθώς και τον χρόνο άφιξης και το όνομα της ε-
πόμενης στάσης;  

10.4.1.1 

5. Παροχή προτεραιότητας στα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς;  

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επι-
λογής εκείνων των οχημάτων, στα οποία πρέπει να 
παρασχεθεί προτεραιότητα και να παρέχει την αντί-
στοιχη πληροφορία στο Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορί-
ας;  

10.1.6.1 
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Β.11 Ηλεκτροκινητικότητα  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για την ηλεκτροκινητικότητα:  

 
Ερώτηση Κωδικός κατά EL-FRAME  

11.1 Διαχείριση Χρηστών   

1. Αποθήκευση στοιχείων για το όχημα, τον οδηγό, τις 
πληρωμές και στατιστικά στοιχεία της φόρτισης στα 
οποία ο χρήστης θα έχει πρόσβαση;  

11.1.1 

2. Δυνατότητα δημιουργίας προφίλ χρήστη από όπου θα 
μπορεί να έχει στατιστικά για τις φορτίσεις που έχουν 
εκτελεστεί και τις πληρωμές;  

11.1.2 

3. Δυνατότητα διαχείρισης του προφίλ χρήστη και δια-
γραφή του;  

11.1.3 

4. Συλλογή πληροφοριών για την ταυτότητα του οδηγού 
για την ηλεκτρονική πληρωμή της φόρτισης;  

11.1.4 

5. Μετάδοση των στοιχείων που καταγράφονται σε τρί-
τους, έμπιστους παρόχους υπηρεσιών για να είναι δυ-
νατή η κράτηση θέσεων φόρτισης και άλλες υπηρεσίες 
όπως πλοήγηση;  

11.1.5 

11.2 Διαχείριση Ζήτησης  
 

6. Παροχή πληροφόρησης για πιθανές θέσεις φόρτισης 
κατά την άφιξη στον προορισμό;  

11.2.1 

7. Δυνατότητα ακριβούς υπολογισμού αυτονομίας του 
οχήματος;  

11.2.2 

8. Δυνατότητα επιλογής και κράτησης θέσης φόρτισης;  11.2.3 

9. Δυνατότητα πώλησης ενέργειας από το όχημα στο 
δίκτυο;  

11.2.4 

11.3 Λειτουργία 
 

10. Δυνατότητα αυτόματης, ηλεκτρονικής πληρωμής;  11.3.1 

11. Συλλογή πληροφορίας για την ταυτότητα, θέση, κατά-
σταση και πληρότητα όλων των οχημάτων σε πραγμα-
τικό χρόνο;  

11.3.2 

12. Παροχή ίδιας ή μεγαλύτερης αυτονομίας σε σχέση με 
τα συμβατικά αυτοκίνητα;  

11.3.3 

13. Ένας εύλογα υψηλότερος σχετικά χρόνος αναμονής 
φόρτισης του οχήματος από μια άλλη συσκευή ευρείας 
χρήσης (π.χ. κινητό) εάν αυτό συνδεόταν με αυξημένη 
εμβέλεια του ηλεκτρικού οχήματος είναι αποδεκτός;  

11.3.4 
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14. Παροχή άμεσων ή έμμεσων συμβουλών εξοικονόμη-
σης ενέργειας στον οδηγό;  

11.3.5 

15. Φόρτιση οχήματος εν κινήσει;  11.3.6 

16. Φόρτιση οχήματος σε σύντομες στάσεις (π.χ. στάση σε 
σηματοδότη ή διασταύρωση);  

11.3.7 

17. Δυνατότητα ελέγχου και παρακολούθησης της πορείας 
φόρτισης του οχήματος από μακριά μέσω έξυπνου τη-
λεφώνου ή υπολογιστή;  

11.3.8 

18. Χαμηλότερο κόστος φόρτισης από τον ανεφοδιασμό 
συμβατικού αυτοκινήτου;  

11.3.9 

19. Μια εύλογη υψηλότερη σχετικά τιμή για ένα ηλεκτροκί-
νητο αυτοκίνητο σε σχέση με το αντίστοιχο συμβατικό 
θα ήταν αποδεκτή;  

11.3.10 
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Β.12 Αυτόνομα Συστήματα – Αυτοματοποίηση στις Μεταφορές  

Αξιολογήστε τον βαθμό στον οποίο οι παρακάτω λειτουργίες Ευφυών Συστημάτων Μεταφο-
ρών είναι σημαντικές για τα αυτόνομα συστήματα.  

  

Ερώτηση Κωδικός κατά EL-FRAME  

12.1 Πεδίο Εφαρμογής   

1. Αυτοματοποιημένη οδήγηση στα μέσα μεταφοράς;  12.1.1 

2. Πλήρως αυτοματοποιημένη οδήγηση στα μέσα μετα-
φοράς χωρίς οδηγό;  

12.1.2 

3. Εφαρμογή των αυτόνομων συστημάτων στις εμπορευ-
ματικές μεταφορές και σε τμήματα της εφοδιαστικής 
αλυσίδας;  

12.1.3 

4. Χρήση αυτόνομων συστημάτων για την καλύτερη δια-
σύνδεση μεταξύ σημαντικών κόμβων του δικτύου των 
μεταφορών π.χ. Αεροδρόμιο με σταθμό του Μετρό 
(συστήματα rapid transit);  

12.1.4 

5. Αυτοματοποίηση και σε άλλα τμήματα του συστήματος 
μεταφορών όπως τα Κέντρα Ελέγχου και γενικά στην 
λειτουργία των μεταφορών;  

12.1.5 

12.2 Σύστημα Αίσθησης   
 

6. Δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των οχη-
μάτων ή η οδήγηση να βασίζεται αποκλειστικά σε αι-
σθητήρες πάνω στο όχημα για τις ανάγκες των αυτό-
ματων οχημάτων;  

12.2.1 

8.2.4.1 

7. Ανταλλαγή δεδομένων με την υποδομή για τις ανάγκες 
των αυτόματων οχημάτων  

12.2.2 

8.2.4.1 

12.3 Λειτουργία 
 

8. Δυνατότητα να κυκλοφορούν αυτόματα οχήματα στην 
ανοικτή κυκλοφορία ή σε αποκλειστικές λωρίδες;  

12.3.1 

9. Δυνατότητα παρεμβολής από την υποδομή όπως π.χ. 
απευθείας επιβολή ορίου ταχύτητας σε συγκεκριμένο 
τμήμα του δρόμου;  

12.3.2 

8.2.5.1 
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Παράρτημα Β 

 
Εκτεταμένο Ερωτηματολόγιο (2ο) Αναγκών Χρηστών 

  

Α. Γενικές Πληροφορίες  

• Όνομα φορέα/ οργανισμού/ εταιρείας  

• Έδρα   

• Ονοματεπώνυμο ερωτώμενου  

• Θέση ερωτώμενου στον φορέα/ οργανισμό  

• Ε-mail ερωτώμενου  

• Τύπος φορέα/ οργανισμού/ εταιρείας  

 
Β.1 Σχεδιασμός Υποδομών και Συντήρηση  

 
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Το σύστημα να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών ταξι-
διού και κυκλοφορίας μεταξύ γειτονικών Κέντρων Ελέγχου για 
τη βελτίωση της πληροφόρησης σε τοπικό επίπεδο και για τη 
βελτίωση στρατηγικού σχεδιασμού;  

2.1.0.1 

2. Το σύστημα να επιτρέπει διευκολύνσεις για την υποβοήθηση 
της συνεργασίας και την λήψη αποφάσεων μεταξύ Υπηρεσιών 
(π.χ. Υπουργεία, τοπικές Αρχές, Αστυνομία) για τον καθορισμό 
βέλτιστων στρατηγικών κυκλοφοριακής διαχείρισης;  

2.1.0.2 

3. Το σύστημα να παράγει πληροφόρηση προς τους χρήστες για 
τις συνθήκες ταξιδιού και κυκλοφορίας για όλα τα μέσα μετα-
φοράς στην υπό εξέταση/αρμοδιότητα γεωγραφική περιοχή;  

2.1.1.1 

4. Το σύστημα να παρέχει συνδέσμους σε γενικές πληροφορίες 
(εκτός μεταφορών) χρησιμοποιώντας "ανοικτά" πρωτόκολλα 
επικοινωνίας;  

2.1.1.2 

5. Το σύστημα να επιτρέπει τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομέ-
νων για χρήση, ανάλυση και υπολογισμούς σχετικά με το οδικό 
δίκτυο;  

2.1.1.3 

6. Το σύστημα να επιτρέπει την μοντελοποίηση του οδικού δικτύ-
ου για υπολογισμούς στρατηγικού σχεδιασμού;  2.1.2.1 

7. Το σύστημα να επιτρέπει την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατη-
γικών περιβαλλοντικής διαχείρισης επί τη βάση τρεχουσών και 
μελλοντικών κυκλοφοριακών συνθηκών;  

2.1.2.2 

8. Το σύστημα να επιτρέπει την υποβοήθηση στον σχεδιασμό 
(πολυτροπικών) διαδρομών;  

2.1.2.3 

9. Το σύστημα να μπορεί να προσομοιώνει στρατηγική διαχείρι-
σης ζήτησης στο οδικό δίκτυο;  

2.1.2.4 

10. Το σύστημα να μπορεί να προσομοιώνει πιθανή μείωση "κυ-
κλοφοριακής ικανότητας" στο οδικό δίκτυο π.χ. λόγω εκτέλε-
σης εργασιών;  

2.1.2.5 
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11. Το σύστημα να επιτρέπει την ποσοτική αξιολόγηση μιας στρα-
τηγικής και την μεταβολής της εφόσον απαιτείται;  2.1.3.1 

12. Το σύστημα να επιτρέπει τη συλλογή και αναφορά δεδομένων 
όπως απαιτείται από νόμιμες Αρχές;  2.1.4.1 

13. Το σύστημα να μπορεί να καταχωρεί ιστορικά δεδομένα κυ-
κλοφοριακής ζήτησης και κυκλοφοριακής παροχής για όλα τα 
μεταφορικά μέσα;  

2.1.4.2 

14. Το σύστημα να παρέχει υποστήριξη στη συντήρηση και διαχεί-
ριση της υποδομής;  2.2.0.1 

15. Το σύστημα να μπορεί να καταρτίζει έργα συντήρησης μικρής 
διάρκειας, περιλαμβανομένου εργασιών αποχιονισμού, βασι-
ζόμενο σε δεδομένα που συλλέγονται από το οδικό δίκτυο σε 
συνδυασμό με τρέχοντα μετεωρολογικά δεδομένα και προ-
βλέψεις καιρού;  

2.2.0.2 

16. Το σύστημα να μπορεί να καταρτίζει προγράμματα συντήρη-
σης με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στην κυκλοφορία;  2.2.0.3 

17. Το σύστημα να υποστηρίζει βάση δεδομένων καταγραφής των 
ενεργειών/εντολών  συντήρησης;  2.2.0.4 

18. Το σύστημα να μπορεί να μεταδίδει τρέχοντα και μελλοντικά 
προγράμματα συντήρησης στα Κέντρα Ελέγχου;  2.2.0.5 

19. Το σύστημα να επιτρέπει τη διατήρηση στατιστικών στοιχείων 
χρήσης του οδικού δικτύου για την αξιολόγηση των πιθανών 
αναγκών συντήρησης;  

2.2.0.6 

20. Το σύστημα να επιτρέπει την ενεργοποίηση εγκατεστημένου 
σταθερού εξοπλισμού "αποπαγοποίησης" σε ορισμένα τμήμα-
τα του οδικού δικτύου;  

2.2.1.1 

21. Το σύστημα να επιτρέπει την "απομακρυσμένη" λήψη δεδομέ-
νων της κατάστασης του εξοπλισμού/υποδομής;  2.2.2.1 

22. Το σύστημα να επιτρέπει την παρακολούθηση της δομικής 
ακεραιότητας στοιχείων της υποδομής; (π.χ. οδού, γέφυρες, 
σήραγγες)  

2.2.2.2 

23. Toσύστημα να επιτρέπει την υποστήριξη βάσης δεδομένων για 
το οδικό δίκτυο, την υποδομή και τον εξοπλισμό πεδίου;  2.2.2.3 

24. Το σύστημα να επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
υπηρεσιών συντήρησης υποδομών;  2.2.3.1 

25. Το σύστημα να επιτρέπει την υποστήριξη διαχείρισης και ελέγ-
χου συμβάσεων συντήρησης υποδομών;  2.2.4.1 
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Β.3 Οικονομικές Συναλλαγές/Ηλεκτρονικές Πληρωμές   

  

Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. να επιτρέπει τη χρήση διαφόρων μεθόδων πληρωμής ή μέσων 
εξόφλησης, περιλαμβάνοντας «ανέπαφες» συναλλαγές με έ-
ξυπνες κάρτες  

4.1.0.5 

2. να έχει την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση στη διαδικασία οδή-
γησης  4.1.1.2 

3. να μην θέτει με κανένα τρόπο σε διακινδύνευση το επίπεδο 
ασφάλειας είτε των επιβαινόντων στο όχημα είτε προσωπικού 
παρά το όχημα (π.χ. εισπράκτορες διοδίων)  

4.1.1.3 

4. να μπορεί να διαχειρίζεται τις οικονομικές συναλλαγές με ακε-
ραιότητα και πληρότητα, ακόμα και σε συνθήκες μειωμένης ε-
πιχειρησιακής λειτουργικότητας 

4.1.3.2 

5. να έχει έναν ελάχιστο αριθμό εσφαλμένων συναλλαγών(π.χ. 
μη αποτελεσματικές συναλλαγές < 10-6, εσφαλμένες <10-8)  4.1.3.4 

 
 
Β.6 Διαχείριση Κυκλοφορίας και Κυκλοφοριακής Ζήτησης  

  
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει υφιστάμενες και νέες 
ανάγκες διαχείρισης κυκλοφορίας των εμπλεκόμενων φορέων, 
παρέχοντας μια ευέλικτη αλλά και ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για τον προσδιορισμό στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας 
(περιλαμβάνοντας τον έλεγχο σε σήραγγες και γέφυρες).  

7.1.0.1 

2. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες εφαρμογής 
στρατηγικών ελέγχου σύμφωνα με τις καθορισμένες πολιτικές.  7.1.0.2 

3. Το σύστημα δεν θα πρέπει να κάνει οτιδήποτε που μειώνει την 
οδική ασφάλεια.  7.1.0.3 

4. Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται την οδική κυκλοφορία 
με τρόπο τέτοιο, ώστε να μειώνονται τα επίπεδα περιβαλλοντι-
κής ρύπανσης (π.χ. ατμοσφαιρικής και ηχητικής).  

7.1.0.4 

5. Το σύστημα θα πρέπει να διαχειρίζεται την οδική κυκλοφορία 
με τρόπο τέτοιο, ώστε να μπορεί να μειωθεί η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση (χρόνοι διαδρομής).  

7.1.0.5 

6. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να παρέχει δυνατότητες α-
νταλλαγής πληροφοριών μεταξύ Κέντρων Πληροφόρησης για 
την Κυκλοφορία και Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας, περιλαμ-
βάνοντας και περιπτώσεις μεταξύ διαφορετικών κρατών.  

7.1.0.7 

7. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής  
από τον χειριστή των δεδομένων που αποθηκεύει σε πληθώρα 
άλλων μέσων (αποθήκευσης) και τη χρήση τους για άλλους 

7.1.0.8 
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σκοπούς ή από άλλους φορείς/οργανισμούς.  

8. Το σύστημα θα πρέπει να διασφαλίζει πως οι πάροχοι υπηρε-
σιών ενημέρωσης μετακινούμενων γνωρίζουν τις στρατηγικές 
διαχείρισης κυκλοφορίας, ώστε να παρέχουν πληροφορίες που 
είναι συμμορφωμένες με αυτές.  

7.1.0.9 

9. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σε ολόκληρο ή σε μέρος του οδικού δικτύου χρη-
σιμοποιώντας μια μεθοδολογία που είναι κατάλληλη για αστικά 
οδικά δίκτυα, π.χ. χρησιμοποιώντας φωτεινούς σηματοδότες 
σε διασταυρώσεις και παρέχοντας τη δυνατότητα ενσωμάτω-
σης συστημάτων που θα επιτρέπουν στους πεζούς την ασφα-
λή διέλευση του δρόμου.  

7.1.0.10 

10. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σε ολόκληρο ή σε μέρος του οδικού δικτύου χρη-
σιμοποιώντας μια μεθοδολογία που είναι κατάλληλη για αυτο-
κινητόδρομους π.χ. χωρίς την ύπαρξη διασταυρώσεων και 
συστημάτων για τους πεζούς, αλλά με διαχείριση χρήσης λω-
ρίδων.  

7.1.0.11 

11. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες χρήσης διαφο-
ρετικών μεθοδολογιών για τον έλεγχο ξεχωριστών περιοχών 
του οδικού δικτύου.  

7.1.0.12 

12. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητες διαχείρισης της 
κυκλοφορίας σε σημεία διεπαφής αστικών και υπεραστικών ο-
δικών δικτύων.  

7.1.0.13 

13. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιτήρησης 
τμημάτων του οδικού δικτύου για να παρέχει τρέχουσες κυ-
κλοφοριακές συνθήκες (π.χ. ροές, κατάληψη, ταχύτητα, χρόνοι 
διαδρομής κλπ.) ως δεδομένα πραγματικού χρόνου.  

7.1.1.1 

14. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιτήρησης 
της κυκλοφοριακής ροής και της λειτουργίας κόμβων του δι-
κτύου, τους οποίους ελέγχει.  

7.1.1.4 

15. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιτήρησης 
ολόκληρου του οδικού δικτύου (εργαλείο εποπτείας κατάστα-
σης δικτύου).  

7.1.1.5 

16. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μέτρησης 
της ορατότητας και αναγνώρισης μειώσεων που προκαλούνται 
από δυσμενείς καιρικές και περιβαλλοντικές συνθήκες (αλλά 
όχι εξαιτίας σκότους).  

7.1.1.8 

17. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης συ-
νεπών ιστορικών δεδομένων που θα συμπληρώνουν τα δεδο-
μένα πραγματικού χρόνου, όποτε είναι αναγκαίο.  

7.1.2.1 

18. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης ι-
στορικών δεδομένων που θα συμπληρώνουν τα δεδομένα 
πρόβλεψης, όποτε είναι αναγκαίο.  

7.1.2.3 
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19. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης 
καιρικών συνθηκών, και κυρίως το σχηματισμό ομίχλης ή/και 
παγετού.  

7.1.2.5 

20. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα βραχυπρό-
θεσμης, μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πρόβλεψης 
περιβαλλοντικής (ατμοσφαιρικής και ηχητικής) ρύπανσης, βά-
σει κυκλοφοριακών και καιρικών συνθηκών.  

7.1.2.6 

21. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
νέων στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας από ιστορικά δε-
δομένα, τρέχοντα δεδομένα ή δεδομένα πρόβλεψης.  

7.1.2.8 

22. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στον χειριστή 
του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας να διατηρεί αρχείο όλων 
των σημαντικών συμβάντων και να καταγράφει μηνύματα ε-
λεύθερου κειμένου πριν αυτά αποσταλούν στους μετακινούμε-
νους.  

7.1.3.2 

23. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίη-
σης συσκευών ελέγχου (π.χ. φωτεινοί σηματοδότες, πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων), είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες.  

7.1.3.4 

24. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους χειρι-
στές των Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας να υλοποιούν αλλα-
γές στις κανονικές στρατηγικές ελέγχου σε πραγματικό χρόνο.  

7.1.3.5 

25. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης 
μιας βάσης δεδομένων με όλα τα γνωστά (μελλοντικά) γεγονό-
τα.  7.1.3.7 

26. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στους χειριστές των Κέ-
ντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας και των Κέντρων Πληροφόρησης 
για την Κυκλοφορία τη δυνατότητα ελεγχόμενης πρόσβασης σε 
όλα τα σχετικά συστήματα.  

7.1.3.8 

27. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της 
κυκλοφορίας σε ράμπες (π.χ. χρησιμοποιώντας φωτεινούς 
σηματοδότες ή μπαριέρες) σε επιλεγμένες περιοχές (π.χ. επι-
κίνδυνες είσοδοι σε δρόμους υψηλών ταχυτήτων λόγω ολι-
σθηρότητας).  

7.1.4.2 

28. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει δυνατότητα ελέγχου κυκλο-
φορίας μεταβαλλόμενης κατεύθυνσης (κράτηση λωρίδων για 
αποκλειστική χρήση σε μια κατεύθυνση για κάποια χρονική 
περίοδο, και σε άλλη κατεύθυνση για κάποια άλλη χρονική πε-
ρίοδο σε τμήματα του οδικού δικτύου).  

7.1.4.3 

29. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
προτεραιότητας σε συγκεκριμένους μετακινούμενους (π.χ. δη-
μόσιες συγκοινωνίες, οχήματα έκτακτης ανάγκης, ποδήλατα, 
πεζούς) σε όλο το οδικό δίκτυο, περιλαμβανομένων και αυτο-
κινητόδρομων (όπου χρειάζεται).  

7.1.4.5 

30. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
μέτρων ελέγχου σε γέφυρες, ώστε να μπορούν να παρασχε-
θούν προειδοποιήσεις για καιρικές συνθήκες και για απαγό-

7.1.4.6 
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ρευση κυκλοφορίας οχημάτων.  

31. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας 
συντονισμένης διαχείρισης της κυκλοφορίας σε περιόδους μα-
ζικών μετακινήσεων μεταξύ (διαφορετικών) περιοχών.   7.1.4.8 

32. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
εντολής στους οδηγούς να αλλάξουν λωρίδες σε οδούς πολ-
λών λωρίδων κυκλοφορίας.  7.1.5.2 

33. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής της 
κατεύθυνσης κυκλοφορίας σε κάποιες ή σε όλες τις λωρίδες 
κυκλοφορίας ενός οδικού τμήματος με τρόπο που δεν θα δη-
μιουργεί κινδύνους για την οδική ασφάλεια των χρηστών της 
οδού.  

7.1.5.3 

34. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αντιστροφής 
της κατεύθυνσης της κυκλοφοριακής ροής κατά μήκος δρόμων 
αστικών δικτύων που έχουν μια κατεύθυνση κυκλοφορίας με 
τρόπο που δεν θα δημιουργεί κινδύνους για την οδική ασφά-
λεια των χρηστών της οδού.  

7.1.5.4 

35. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
εντολής στους οδηγούς συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων 
(π.χ. βαρέα οχήματα ή τουριστική κίνηση) να επιλέξουν εναλ-
λακτικές διαδρομές για κάποια χρονική περίοδο.  

7.1.5.6 

36. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
προτάσεων για στρατηγικές επαναδρομολόγησης, ώστε να 
μειωθεί η συμφόρηση.  

7.1.5.7 

37. Το σύστημα θα ζητάει επιβεβαίωση για όλα τα κατ' εξαίρεση 
μέτρα πριν αυτά εφαρμοστούν.  7.1.5.8 

38. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
προτάσεων για στρατηγικές επαναδρομολόγησης, ώστε να 
μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση.  

7.1.5.9 

39. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού 
μητρώων Προέλευσης-Προορισμού και εκτιμήσεων καταμερι-
σμού της κυκλοφορίας για το οδικό δίκτυο.  

7.1.6.1 

40. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ορισμού με-
ταβαλλόμενων ορίων ταχύτητας κυκλοφορίας σε τμήματα του 
οδικού δικτύου.  

7.1.7.2 

41. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υπολογισμού 
ορίων ταχύτητας για δεδομένες συνθήκες κυκλοφορίας και και-
ρού καθώς και βάσει των χαρακτηριστικών του οδικού δικτύ-
ου.   

7.1.7.3 

42. Το σύστημα θα πρέπει να εκπέμπει ενδεικνυόμενα όρια ταχύ-
τητας κυκλοφορίας προς τα εξοπλισμένα οχήματα.  

7.1.7.4 

43. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης 
μιας βάσης δεδομένων με όλα τα όρια ταχύτητας στο οδικό δί-
κτυο.  

7.1.7.5 
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44. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα υποστήριξης 
μιας βάσης δεδομένων εντός του οχήματος σχετικά με δεδομέ-
να του οδικού δικτύου (π.χ. όρια ταχύτητας, οδικοί κίνδυνοι, 
διασταυρώσεις).  

7.1.7.6 

45. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης 
και προσδιορισμού οχημάτων που ξεπερνούν τα μέγιστα επι-
τρεπόμενα όρια ταχύτητας σε επιλεγμένα οδικά τμήματα.  7.1.7.7 

46. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης 
πράσινου κύματος για όλα τα οχήματα.  7.1.9.1 

47. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελαχιστοποί-
ησης των καθυστερήσεων για όλα τα οχήματα χρησιμοποιώ-
ντας προσαρμοστικό έλεγχο της σηματοδότησης.  

7.1.9.2 

48. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
προτεραιότητας σε επιλεγμένα οχήματα (π.χ. δημόσιες συ-
γκοινωνίες, οχήματα έκτακτης ανάγκης) σε κόμβους όπου η 
κυκλοφορία ελέγχεται με κάποιας μορφής φωτεινό σηματοδό-
τη.  

7.1.9.3 

49. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
προτεραιότητας σε οχήματα δημοσίων συγκοινωνιών με τρόπο 
που ελαχιστοποιεί τις επιπτώσεις στους άλλους χρήστες της 
οδού.  

7.1.9.4 

50. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας 
της τρέχουσας χρήσης χώρων στάθμευσης.  7.1.11.1 

51. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης 
της ανάγκης για θέσεις στάθμευσης.  7.1.11.2 

52. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσδιορι-
σμού των οχημάτων ή των οδηγών που παραβιάζουν τους κα-
νόνες στάθμευσης, π.χ. δεν πληρώνουν, παραμένουν για με-
γαλύτερο χρονικό διάστημα κλπ.  

7.1.11.3 

53. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και 
αποθήκευσης δεδομένων από όλους τους χώρους στάθμευ-
σης και να παρέχει ιστορικό αρχείο.  

7.1.11.4 

54. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου δια-
βάσεων πεζών και ποδηλάτων.  7.1.12.1 

55. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας 
και ελέγχου διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων για να βελτι-
στοποιεί τη χρήση τους.  

7.1.12.2 

56. Το σύστημα θα πρέπει να ανιχνεύει και να παρέχει ανάδραση 
σε διάφορα συμβάντα στο οδικό δίκτυο.  

7.2.0.1 

57. Το σύστημα δεν θα πρέπει να κάνει οτιδήποτε που μειώνει την 
οδική ασφάλεια.  7.2.0.2 

58. Το σύστημα δεν θα πρέπει να κάνει οτιδήποτε που επιδεινώνει 
ή προκαλεί ένα συμβάν.  7.2.0.3 
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59. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει τις υπηρεσίες έκτακτης 
ανάγκης για να παρέχει ανάδραση αποδοτικά σε οδικά συμβά-
ντα.  

7.2.0.4 

60. Το σύστημα θα πρέπει να συλλέγει και να φιλτράρει κλήσεις 
έκτακτης ανάγκης από μετακινούμενους στο οδικό δίκτυο, 
χρησιμοποιώντας πληθώρα τηλεπικοινωνιακών μέσων (π.χ. 
τηλέφωνα παρά την οδό, κινητά τηλέφωνα, αυτόματα συστή-
ματα έκτακτης ανάγκης εντός οχήματος).  

7.2.0.5 

61. Το σύστημα θα πρέπει να ελαχιστοποιεί τον χρόνο μεταξύ της 
ύπαρξης και της αναγνώρισης ενός συμβάντος.  7.2.0.6 

62. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επαλήθευ-
σης ύπαρξης ενός συμβάντος για να ελαχιστοποιεί τους λάθος 
συναγερμούς.  

7.2.0.7 

63. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρότασης 
ενός ή περισσότερων αναδράσεων για την αντιμετώπιση ενός 
συμβάντος.  

7.2.0.8 

64. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης 
εκτέλεσης (προ)καθορισμένων στρατηγικών μετριασμού των 
επιπτώσεων ενός συμβάντος.  

7.2.0.9 

65. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συντονισμού 
της υλοποίησης μιας στρατηγικής διαχείρισης συμβάντος μετα-
ξύ συνεργαζόμενων Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας.  

7.2.0.10 

66. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
της τοποθεσίας οχημάτων έκτακτης ανάγκης στο οδικό δίκτυο.  7.2.1.1 

67. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συντονισμού 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και διάσωσης όταν ανιχνευθεί 
ένα συμβάν έως ότου όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε 
νοσοκομείο.  

7.2.1.2 

68. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει επικοινωνίες μεταξύ των 
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των νοσοκομείων και των Κέ-
ντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας για την παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το συμβάν.  

7.2.1.3 

69. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα συλλογής και 
αποθήκευσης δεδομένων για κάθε συμβάν, π.χ. τοποθεσία, 
τύπος, δριμύτητα, αριθμός και τύπος εμπλεκόμενων οχημά-
των, οχήματα έκτακτης ανάγκης/διάσωσης που χρειάστηκαν 
κλπ.  

7.2.2.1 

70. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
και ταξινόμησης όλων των συμβάντων στο οδικό δίκτυο.  7.2.2.2 

71. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών για κάθε συμβάν στα Κέντρα Πληροφόρησης για 
την Κυκλοφορία για περαιτέρω μετάδοση της πληροφορίας 
στους μετακινούμενους.  

7.2.2.3 
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72. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πληροφόρη-
σης των μετακινούμενων για τους λόγους για τους οποίους υ-
λοποιείται μια συγκεκριμένη στρατηγική διαχείρισης συμβά-
ντος.  

7.2.2.4 

73. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
στατιστικών δεδομένων συμβάντων, π.χ. συχνότητες ύπαρξης 
συμβάντων, ανά χρονική περίοδο, ανά τύπο, ανά τοποθεσία. 
Αναγνώριση σημείων "υψηλού κινδύνου" στο οδικό δίκτυο. 
Απόδοση του συστήματος αναγνώρισης συμβάντων.  

7.2.3.1 

74. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελαχιστοποί-
ησης των επιπτώσεων ενός συμβάντος στο οδικό δίκτυο για 
εκείνους τους μετακινούμενους που δεν εμπλέκονται.  

7.2.4.1 

75. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επισκόπη-
σης των επακόλουθων ενός συμβάντος.  7.2.4.2 

76. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
συμβάντων που δεν εμπλέκονται οχήματα, πριν αυτά κλιμα-
κωθούν σε τροχαία ατυχήματα, π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, 
αντικείμενα επί της οδού, οδηγοί σε ανάποδο ρεύμα κυκλοφο-
ρίας κλπ.  

7.2.5.1 

77. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
τοπικών προειδοποιήσεων σχετικά με επικίνδυνα τμήματα του 
οδικού δικτύου.  

7.2.5.2 

78. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
συμβουλών στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σχετικά με επι-
κίνδυνα φορτία που έχουν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα.  

7.2.6.1 

79. Το σύστημα θα πρέπει να λαμβάνει ενημερωμένη πληροφό-
ρηση σχετικά με τους παράγοντες που θα επηρεάσουν τη 
στρατηγική διαχείρισης της ζήτησης, π.χ. επίπεδα κυκλοφορί-
ας, χρήση χώρων στάθμευσης, χρήση άλλων μέσων μετακίνη-
σης, κόμιστρα, διόδια κλπ.  

7.3.0.2 

80. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρότασης 
μιας στρατηγικής που επηρεάζει την αλλαγή στη ζήτηση για 
ένα ή περισσότερα μέσα μετακίνησης.  

7.3.0.3 

81. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσομοίω-
σης μιας στρατηγικής διαχείρισης της ζήτησης στο οδικό δίκτυ-
ο.  

7.3.0.4 

82. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προσομοίω-
σης πιθανής μείωσης της χωρητικότητας, π.χ. εξαιτίας εργα-
σιών στο δρόμο.  

7.3.0.5 

83. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επιβολής 
ορίου στον αριθμό οχημάτων που εισέρχονται σε μια ορισμένη 
περιοχή, σύμφωνα με κάποια (ή περισσότερα) κριτήρια.  

7.3.1.1 

84. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρότασης 
εναλλακτικών διαδρομών (π.χ. τέτοιων που λαμβάνουν υπόψη 
τις ανάγκες βαρέων οχημάτων ή επικίνδυνων φορτίων, όταν 
είναι απαραίτητο συγκεκριμένοι τύποι οχημάτων να οδηγηθούν 

7.3.1.2 
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εκτός κάποιας συγκεκριμένης περιοχής του οδικού δικτύου).  

85. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της 
πρόσβασης οχημάτων σε μια ζώνη, χρησιμοποιώντας κάποιας 
μορφής αναγνώριση, π.χ. ηλεκτρονικές ετικέτες, συστήματα 
αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας κλπ.  

7.3.1.3 

86. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρήσης φυ-
σικών εμποδίων για τον έλεγχο της πρόσβασης των οχημάτων 
σε μια ζώνη.  

7.3.1.4 

87. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρέωσης για 
τη χρήση ενός συγκεκριμένου οδικού τμήματος ή υποδομής 
(π.χ. γέφυρα, σήραγγα κλπ.) βάσεων δεδομένων πολιτικών 
αποφάσεων, π.χ. διάρκεια, απόσταση, συμφόρηση.  

7.3.2.1 

88. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής 
των τελών διοδίων σύμφωνα με μια δεδομένη στρατηγική τιμο-
λόγησης.  

7.3.2.2 

89. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής 
των τελών στάθμευσης σύμφωνα με μια δεδομένη στρατηγική 
τιμολόγησης.  

7.3.2.3 

90. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής 
των κομίστρων δημοσίων συγκοινωνιών σύμφωνα με μια δε-
δομένη στρατηγική τιμολόγησης.  

7.3.2.4 

91. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής 
στρατηγικών στάθμευσης σε συγκεκριμένες περιοχές, περι-
λαμβανομένων και στρατηγικών Park & Ride.  

7.3.3.1 

92. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
πληροφοριών για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων και 
της πεζής μετακίνησης.  

7.3.4.1 

 
 
Β.10 Μέσα Δημόσιων Μεταφορών  

  
Ερώτηση Κωδικός κατά Ε-FRAME  

1. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει αποτελεσματικές και ελκυ-
στικές ΔΣ.  10.1.0.1 

2. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης 
ενός ή περισσότερων μέσων ΔΣ.  

10.1.0.2 

3. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
βέλτιστων χρονο-προγραμμάτων οχημάτων που περιλαμβά-
νουν οδικά τμήματα, σημεία, τύπους ημερών, τύπους οχημά-
των, τύπους ζήτησης, χρονικά όρια, όρια βάσει της ζήτησης 
κλπ.  

10.1.1.1 
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4. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
βέλτιστου χρονο-προγραμματισμού οδηγών.  10.1.1.2 

5. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
χρονο-προγραμμάτων που αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες των 
μετακινούμενων.  

10.1.1.3 

6. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας 
του αριθμού των μετακινούμενων που περιμένουν σε σημεία 
στάσεων, π.χ. σε σημεία Park & Ride.  

10.1.2.2 

7. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 
ενός συμβάντος και υλοποίησης ενεργειών για την φροντίδα 
των επιβατών.  

10.1.3.1 

8. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα δυναμικού 
χρονο-προγραμματισμού της λειτουργίας ΔΣ, έτσι ώστε συμ-
βάντα και μη προγραμματισμένα γεγονότα να διαχειρίζονται με 
την μικρότερη δυνατή παρεμβολή.  

10.1.3.2 

9. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης 
των μετακινούμενων για τη λειτουργία των μέσων ΔΣ, π.χ. 
χρόνοι διαδρομής, καθυστερήσεις, τιμές κομίστρων κλπ.  

10.1.4.1 

10. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης 
των μετακινούμενων για μια υπηρεσία ΔΣ πριν και κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού τους.  

10.1.4.2 

11. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα επικαιροποι-
ημένης ενημέρωσης για αφίξεις/αναχωρήσεις σε πραγματικό 
χρόνο και να την παρουσιάζει στους μετακινούμενους αυτού 
του μέσου πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.  

10.1.4.3 

12. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα προγραμμα-
τισμένων και απρογραμμάτιστων ταξιδιών.  10.2.0.1 

13. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε πληθώρα προορισμών σε ευρεία γεωγραφική περιοχή.  10.2.0.3 

14. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα διασύνδεσης 
με υπεραστικές και περιφερειακές υπηρεσίες μετακίνησης.  10.2.0.4 

15. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στον χρήστη ένα εύκολο 
περιβάλλον χρήσης που ελαχιστοποιεί τον όγκο των δεδομέ-
νων που απαιτούνται να εισαχθούν από τον χρήστη, και παρέ-
χει δυνατότητες πληρωμής με πολλούς τρόπους.  

10.2.0.5 

16. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει όλες τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για την προετοιμασία ενός ταξιδιού.  10.2.1.1 

17. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα κράτησης 
ενός ταξιδιού μέσα από πληθώρα σημείων πρόσβασης, π.χ. 
μέσω διαδικτύου, μέσω τερματικών σταθμών παρά την οδό 
κλπ.  

10.2.1.2 

18. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα πρόβλεψης 10.2.1.3 



Εθνική Αρχιτεκτονική  για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, 2016-2025 
 
 

Μάρτιος 2016                             Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων 179

του χρόνου που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο ταξίδι.  

19. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
μιας υπηρεσίας, στην οποία οι μετακινούμενοι περιμένουν τον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο για την άφιξη ενός οχήματος ΔΣ βάσει 
ζήτησης.  

10.2.1.4 

20. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χωρικού ε-
ντοπισμού και αναγνώρισης των οχημάτων ΔΣ βάσει ζήτησης.  10.2.1.6 

21. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα χρονο-
προγραμματισμού των οχημάτων ΔΣ βάσει ζήτησης σε πραγ-
ματικό χρόνο.  

10.2.1.7 

22. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού 
των ταξιδιών των οχημάτων ΔΣ βάσει ζήτησης με βέλτιστο 
τρόπο.  

10.2.1.8 

23. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει στον μετακινούμενο τη δυ-
νατότητα να προσδιορίσει τυχόν ειδικές ανάγκες που μπορεί 
να έχει, π.χ. αναπηρίες, μικρά παιδιά.  

10.2.1.9 

24. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αμφίπλευρης 
επικοινωνίας δεδομένων μεταξύ των οχημάτων ΔΣ, βάσει ζή-
τησης και ενός Κέντρου Ελέγχου.  

10.2.2.1 

25. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αμφίπλευρης 
επικοινωνίας φωνής μεταξύ των οχημάτων ΔΣ βάσει ζήτησης 
και ενός Κέντρου Ελέγχου για έκτακτες περιπτώσεις.  

10.2.2.2 

26. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης 
του οδηγού σχετικά με τη βέλτιστη διαδρομή, σύμφωνα με συ-
γκεκριμένα κριτήρια, την οποία πρέπει να ακολουθήσει για μια 
ή περισσότερες διαδρομές.  

10.2.3.1 

27. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
στατιστικών στοιχείων χρήσης.  10.2.4.1 

28. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα παροχής 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με το πόσο καλά πραγματικά 
ικανοποιεί τους πελάτες, π.χ. χρόνοι ανάδρασης, για να παρέ-
χονται στους χρήστες.  

10.2.4.2 

29. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους αν-
θρώπους να εγγραφούν είτε ως οδηγοί ή/και ως επιβάτες.  10.3.0.3 

30. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στους οδη-
γούς και στους συν-επιβαίνοντες να παρέχουν αιτήματα 
pooling ή sharing μέσα από πληθώρα σημείων πρόσβασης, 
χρησιμοποιώντας τα ελάχιστα δυνατά δεδομένα.  

10.3.0.4 

31. Το σύστημα θα πρέπει να υποστηρίζει μια διαδραστική βάση 
δεδομένων ανθρώπων που μοιράζονται το όχημά τους που θα 
τους επιτρέπει να βρουν κατάλληλους συνταξιδιώτες.  

10.3.0.5 
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32. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει το κόστος του ταξιδιού στον 
μετακινούμενο πριν αυτός ή αυτή αποδεχτεί την υπηρεσία που 
του/της παρέχεται, εκτός αν η υπηρεσία είναι δωρεάν.  

10.3.0.7 

33. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης 
των μετακινούμενων για όλες τις λειτουργίες των ΔΣ (περιλαμ-
βάνοντας λεωφορεία, τρένα, μετρό, αεροπλάνα, ταξί, carpool-
ing κλπ).  

10.4.0.1 

34. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση που είναι ευα-
νάγνωστη, κατανοητή και η οποία μπορεί να αφομοιωθεί πολύ 
γρήγορα από τους μετακινούμενους.  

10.4.2.1 

35. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει ενημέρωση στην τοπική 
γλώσσα του σημείου τερματισμού ή/και σε άλλες ξένες γλώσ-
σες που μπορεί να επιλέγει ο χρήστης, όταν αυτό χρειάζεται.  

10.4.2.2 

36. Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα αμφίπλευρης 
επικοινωνίας δεδομένων και φωνής μεταξύ των οχημάτων ΔΣ 
και ενός κεντρικού σταθμού.  10.5.0.2 
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Παράρτημα Γ 
 

Ερωτήσεις (Polls) Αναγκών Χρηστών  
στην Ηλεκτρονική Ημερίδα της 16.3.2015 

 
Α/Α Θεματική Πε-

ριοχή ΕΣΜ 

κατά 

EL-FRAME  

Κωδικός 

κατά 

Ε-FRAME  

Ερώτηση 

1  Όλες  -  Να δοθεί έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, 
συγκατάθεσης του χρήστη, αναλογικότητας μέσων και σκοπού;  

2  Όλες  -  Είναι κατά την άποψη σας, απαραίτητη η διαθεσιμότητα δεδομέ-
νων ή/και η προσβασιμότητα σε αυτά, με διαφανή και αμερόλη-
πτο τρόπο;  

3  Όλες  -  Είναι σημαντική η υποχρεωτικότητα εφαρμογής των προβλέψε-
ων της Εθνικής Αρχιτεκτονικής σε έργα, μελέτες, κλπ.;  

4  Όλες  -  Nα δοθεί έμφαση στις κοινές εθνικές υποδομές με διαλειτουργικά 
χαρακτηριστικά;  

5  2  -  Τα συστήματα επιβολής συμμόρφωσης πρέπει να είναι περισσό-
τερο "συγχωρητικά" παρά "τιμωρητικά";  

6  6  7.1.0.6  Να υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ Κέντρων Πληροφόρησης 
για την Κυκλοφορία (TIC) και Κέντρων Ελέγχου Κυκλοφορίας 
(TCC);  

7  7  7.5.2.8  Να υποστηρίζονται δραστηριότητες σχετικά με τη βελτίωση της 
κυκλοφοριακής ροής μέσω σηματοδοτούμενων κόμβων;  

8  8  8.5.1  
8.5.4  

Να υποστηρίζεται η ετοιμότητα ως προς την ασφάλεια (e-Call, on 
vehicle blackbox, ...);  

9  9  9.5.7  Να υποστηρίζονται δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση και 
κράτηση θέσεων χώρων στάθμευσης και ανάπαυσης οδηγών 
εμπορικών οχημάτων;  

10  9  9.5.6  Να υποστηρίζονται δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση διέ-
λευσης επικίνδυνων φορτίων από περιοχές;  

11  9  9.1.0  Να υποστηρίζονται βασικές υπηρεσίες εμπορικών οχημάτων;  

12  9  9.5.8  Να υποστηρίζονται δραστηριότητες σχετικές με την κράτηση θέ-
σεων φορτοεκφόρτωσης σε αστικά κέντρα;  

13  9   
 
 
9.4 
 
 
 
9.5.5 
 
9.5.3 
9.5.6 

Ποια από τα παρακάτω κρίνετε ότι πρέπει να υποστηρίζονται 
(έως 5 επιλογές):  
 
• Παρακολούθηση εμπορευματικών μεταφορών για λόγους 

ασφάλειας/ προστασίας  
• Επικοινωνία Λιμένων ή άλλων κόμβων (hubs) με Κέντρα Ε-

λέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ)  
• Διατροπικότητα εμπορευματικών μεταφορών (σε όλα τα μέ-

σα)  
• Παρακολούθηση εμπορεύματα-κιβωτίων (containers)  
• Υπηρεσίες μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων  

  
14  10  10.4.1.3 

 
10.1.4.4 

Να δοθεί έμφαση στην προσαρμοσμένη πληροφόρηση προς 
ΑΜΕΑ σε ΜΜΜ και εντός οχημάτων;  
  

15  10  10.1.0.3  
  
10.1.0.4  

Να υποστηρίζεται η βέλτιστη διαχείριση δημόσιων μεταφορών 
σύμφωνα με τη ζήτηση;  
  

16  10  10.3.0.1 
 

Να υποστηρίζεται η διαχείριση υπηρεσιών συνοδήγησης 
(carpooling) ή κοινοχρησίας (carsharing) επιβατικών οχημάτων;  
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10.3.0.2 
 

17  10  10.4.1.2  Ποια από τα παρακάτω κρίνετε ότι πρέπει να υποστηρίζονται 
(έως 3 επιλογές):  
• Παρακολούθηση παρεχόμενων υπηρεσιών  
• Πληροφόρηση επιβατών εκτός οχήματος (π.χ. έξυπνες στά-

σεις)  
• Η παρακολούθηση δρομολογίων  

18  10   
 
10.1.2.3  
 
10.5.0.1  
 
10.5.0.3  

Ποια από τα παρακάτω κρίνετε ότι πρέπει να υποστηρίζονται 
(έως 4 επιλογές):  
• Η λειτουργία διατάξεων ασφάλειας εντός οχημάτων (π.χ. κά-

μερες)  
• Η παρακολούθηση των χαρακτηριστικών λειτουργίας οχημά-

των  
• Η διαχείριση τερματικών σταθμών δημόσιων μεταφορών  
• Άλλες υπηρεσίες προς επιβάτες εντός οχήματος π.χ. Wi-Fi  

19  12  -  Τα αυτοματοποιημένα συστήματα να επιβλέπονται από οδηγό 
εντός του οχήματος ή από χειριστή σε Κέντρο Ελέγχου;  
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Παράρτημα Δ 

 
Όροι και Συντομογραφίες 

Συντομογραφία Όρος 

 Αγγλικά Ελληνικά 

ANPR Automatic Number Plate Recognition Αυτόματη αναγνώριση πινακίδας οχήματος 

BBN Backbone Network Δίκτυο επικοινωνιών κορμού 

 Big Data Μαζικά Δεδομένα 

BRAN Broadband Radio Access Network Ευρυζωνικό ασύρματο δίκτυο 

 Carpooling Συνοδήγηση 

 Carsharing Κοινοχρησία οχήματος 

C2C Center to Center Κέντρο προς Κέντρο (επικοινωνία) 

CCTV Closed Circuit TV Κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης 

CALM Communications Access for Land Mobiles Πρόσβαση επίγειων κινητών επικοινωνιών  

DAB Digital Audio Broadcasting Ψηφιακή Ευρεία Εκπομπή Ήχου (Ψηφιακό Ρα-

διόφωνο) 

DΜB Digital Multi-Media Broadcasting Ψηφιακή Ευρεία Εκπομπή Πολυμέσων 

DSRC Dedicated Short Range communication Ειδικές (ασύρματες) επικοινωνίες μικρής εμβέ-

λειας 

EDPS European Data Protection Supervisor  Ευρωπαϊκός Επιτηρητής Προστασίας Δεδομένων 

EDR Event Data Recorder  Καταγραφέας Δεδομένων Συμβάντων  

ΕΕTS European Electronic Toll Service  Ευρωπαϊκή υπηρεσία ηλεκτρονικών διοδίων 

EGNOS European Geostationary Navigation Overlay Ser-

vice 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υπέρθεσης για τη Γεωστα-

τική Πλοήγηση 

FCD Floating Vehicle Data Δεδομένα Οχημάτων εν Κινήσει 

FO-SM Single Mode Fiber Optic Μονότροπη οπτική ίνα 

FO-MM Multi Mode Fiber Optic Πολύτροπη οπτική ίνα 

3G 3rd generation mobile communications Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς 

4G 4th generation mobile communications Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4ης γενιάς 

GIS Geographical Information System Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

GNSS Global Navigation Satellite System Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης  

GNSSCN Global Navigation Satellite System/ Cellular Net-

work 

Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης / 

Κυψελωτό Δίκτυο 

GPRS General Packet Radio System Ραδιο-σύστημα γενικών πακέτων 

GPS Global Positioning System Παγκόσμιο Σύστημα Προσδιορισμού Θέσης 

GSM Global System for Mobile Communications Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών 

IP Internet Protocol Πρωτόκολλο Διαδικτύου 

IR Infrared Υπέρυθρες 

ITS Intelligent Transport Systems Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ) 

ITU-T International Telecommunications Union (Tele-

coms sector)  

Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (τομέας 

τηλεπικοινωνιών) 

ITU-R International Telecommunications Union (Radio 

sector)  

Παγκόσμια Ένωση Τηλεπικοινωνιών (τομέας 

ασύρματων επικοινωνιών) 

Ι2Ι Infrastructure to Infrastructure Υποδομή με Υποδομή (επικοινωνία) 
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LAN Local Area Network Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών 

LTE Long Term Evolution Μακροπρόθεσμη Εξέλιξη 

LCS Lane Control Sign Πινακίδα Ελέγχου Λωρίδας Κυκλοφορίας 

MPLS Multi Protocol Label Switching  Πολλαπλό Πρωτόκολλο Μεταγωγής Πακέτων 

NMS Network Management Systems Συστήματα Διαχείρισης Δικτύου 

ΟΒΕ On-board Equipment Εξοπλισμός επί οχήματος 

OFDM Orthogonal Frequency-Division Multiple Access Ορθογωνικός διαμερισμός συχνότητας, πολλα-

πλή πρόσβαση 

OSI Open Systems Interconnection Διασύνδεση Ανοικτών Συστημάτων 

P2P Point to Point Σημείο προς Σημείο 

PAYD (UBI) Pay as you Drive (Usage Based Insurance) Ασφάλιση βασισμένη στην χρήση  

PET Privacy Enhancing Technology Τεχνολογία Ενίσχυσης της Ιδιωτικότητας 

PSAP Public Safety Answering Point Κέντρο Υποδοχής Κλήσεων Ασφάλειας του Κοι-

νού 

QoS Quality of Service Ποιότητα Υπηρεσιών 

RFID Radio Frequency Identification Αναγνώριση ραδιο-συχνότητας 

RLAN  

(or WLAN) 

Radio Local Area Network  

Wireless Local Area Network 

Ασύρματο Τοπικό Δίκτυο Επικοινωνιών 

SDH Synchronous Digital Hierarchy Σύγχρονη ψηφιακή ιεραρχία 

SIRI Service Interface for Real-time Information Διεπαφή λειτουργίας για πληροφορίες σε πραγ-

ματικό χρόνο 

SLA Service Level Agreement Συμφωνία (εγγυημένης) Παροχής Υπηρεσιών 

STP Spanning Tree Protocol Πρωτόκολλο δένδρου δρομολόγησης 

TETRA Terrestrial Trunked Radio  Τεχνολογία επίγειας συν-καναλικής ασύρματης 

επικοινωνίας  

TSC Traffic Signal Controller Ελεγκτής Φωτεινής Σηματοδότησης 

TVM Ticket Vending Machine Μηχανή Πώλησης Εισιτηρίων 

UMTS Universal Mobile Telecommunications System Παγκόσμιο Σύστημα κινητών επικοινωνιών 

VAS Value Added Services Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας 

VIN Vehicle Identification Number Αριθμός Ταυτοποίησης Οχήματος 

VPN Virtual Private Network Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο 

VRM Vehicle Registration Mark Σήμα Καταχώρησης Οχήματος  

VRN Vehicle Registration Number Αριθμός Καταχώρησης Οχήματος 

V2V Vehicle to Vehicle Όχημα με Όχημα (επικοινωνία) 

V2I Vehicle to Infrastructure Όχημα με Υποδομή (επικοινωνία) 

VLAN Virtual Local Area Networks Εικονικά Τοπικά Δίκτυα 

VMS Variable Message Sign Πινακίδα Μεταβλητού Μηνύματος 

WAN Wide Area Network Δίκτυο Ευρείας Περιοχής 

WAS Wireless Access Systems Ασύρματα Συστήματα Πρόσβασης 

WPAN Wireless Personal Area Networks Ασύρματα δίκτυα προσωπικής περιοχής 

Wi-Fi Wireless Fidelity 

(registered trademark of the Wi-Fi Alliance) 

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας (εμπορικό 

σήμα της Wi-Fi Alliance) 

Wi-MAX Worldwide Interoperability for Microwave Access 

(registered trademark of the WiMAX Forum) 

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας (εμπορικό 

σήμα του WiMAX Forum) 

 


