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Εισαγωγή  
Η πόλη της Αθήνας στην Ελλάδα είναι μία από τις 16 πόλεις που επιλέχθηκαν να 
λάβουν επιχορήγηση το 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος Smarter Cities 
Challenge® της IBM το οποίο εντάσσεται στις πρωτοβουλίες εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας για την οικοδόμηση ενός  εξυπνότερου 
πλανήτη (Smarter Planet®). Τις πρώτες τρεις εβδομάδες του περασμένου 
Νοεμβρίου, μια ομάδα έξι εμπειρογνωμόνων της IBM από πέντε χώρες 
συνεργάστηκαν με τον Δήμαρχο Γιώργο Καμίνη, τον Αντιδήμαρχο Αντώνη 
Καφετζόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Ελευθέριο Καστανάκη, τον Δημοτικό 
Σύμβουλο Ηλία Βλαχάκη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο της δημοτικής 
αναπτυξιακής εταιρείας ΔΑΕΜ Α.Ε. Γιάννη Ράμφο και άλλους σημαντικούς 
εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να διατυπώσουν προτάσεις για μια 
μείζονα πρόκληση: 

Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στο 
ιστορικό και εμπορικό κέντρο της 
πόλης με την αποσυμφόρηση της 
κυκλοφορίας και την ανάκτηση των 
δημόσιων χώρων.

Η πρόκληση 
Ο Δήμος Αθηναίων είναι ο πολυπληθέστερος δήμος στην Ελλάδα με πληθυσμό 
664.046 κατοίκους (2011) και επιφάνεια 39 τετραγωνικά χιλιόμετρα (15 
τετραγωνικά μίλια). Τον τελευταίο αιώνα, ο πληθυσμός της πόλης της Αθήνας 
αυξήθηκε ραγδαία. Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ζει περίπου το 45% του 
συνόλου του ελληνικού πληθυσμού, περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό 
δημιούργησε έντονες πιέσεις στις αστικές υποδομές και μεταφορές. Οι 
μετακινήσεις στην Αθήνα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στη χρήση του 
αυτοκινήτου. Μακροπρόθεσμος στόχος της δημοτικής αρχής είναι να 
ενθαρρύνει τους πολίτες να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες 
μετακίνησης στο πλαίσιο της υιοθέτησης μιας πιο βιώσιμης στρατηγικής 
αστικής κινητικότητας. 

Στις αντίξοες αυτές συνθήκες, η πόλη παραμένει πλούσια σε ιστορικά μνημεία, 
με το βράχο της Ακρόπολης να δεσπόζει στεφανωμένος με τον Παρθενώνα και 
τον τουρισμό να αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια.1 Το όραμα του 
Δημάρχου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής στο εμπορικό και ιστορικό 
κέντρο της πόλης — το τρίγωνο που περικλείεται από τις πλατείες Συντάγματος, 
Μοναστηρακίου και Ομόνοιας (βλ. Εικόνα 1) — με την ανάκτηση του δημόσιου 
χώρου, την εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης αυτοκινήτων και δικύκλων 
και την ανάδειξή του σε ένα μέρος στο οποίο οι άνθρωποι θέλουν να ζουν, να 
εργάζονται και να επισκέπτονται. Ξεκινώντας από μια μικρή περιοχή του 
κέντρου της πόλης, η ανάπλαση θα εξαπλωθεί σταδιακά και σε άλλες περιοχές, 
επιφέροντας οικονομική ανάπτυξη και αποκαθιστώντας την περηφάνια των 
Ελλήνων για μία από τις πιο ιστορικές και συναρπαστικές πρωτεύουσες του 
κόσμου.  

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ο Δήμος διατύπωσε τους παρακάτω 
κύριους στόχους: 

•	 Αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας με χρήση έξυπνων τεχνολογιών για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις μεταφορές και τη διαχείριση της 
στάθμευσης

•	 Βελτίωση της πρόσβασης, ιδιαίτερα για ανθρώπους με αναπηρία

•	 Αύξηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς

•	 Αξιοποίηση αναλύσεων πραγματικού χρόνου και αναλύσεων πρόβλεψης

•	 Αύξηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς

•	 Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο 
περιβάλλον

•	 Βελτίωση της ποιότητας ζωής για κατοίκους και επισκέπτες

•	 Ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής και υποστήριξης

•	 Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από άλλες πόλεις

1. Συνοπτική αναφορά
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Εικόνα 1: Το ιστορικό κέντρο της πόλης που περιλαμβάνει και το εμπορικό τρίγωνο
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Πορίσματα και προτάσεις 
Η έκθεση αυτή παρέχει ένα σύνολο προτάσεων για την υλοποίηση αυτού του 
οράματος. Επιχειρεί μια μακροπρόθεσμη στρατηγική θεώρηση και, παρόλο που 
αναγνωρίζει τους πολυάριθμους περιορισμούς με τους οποίους βρίσκεται 
αντιμέτωπος ο δήμος, προτείνει ρεαλιστικά βήματα τα οποία μπορούν να 
πραγματοποιηθούν αμέσως.

Αφού μελέτησε και ανέλυσε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε κατόπιν 
εκτενούς έρευνας και 33 συνεντεύξεων με πάνω από 100 εμπλεκόμενους 
φορείς, η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge διατύπωσε τις παρακάτω 
προτάσεις σε έξι κατηγορίες: 

Συμπέρασμα  
Η Αθήνα έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο σε φυσική ομορφιά όσο και σε 
ιστορική σημασία. Η ομάδα της IBM είχε συναντήσεις με πολλούς 
εμπνευσμένους ανθρώπους που τρέφουν ενθουσιασμό για την πόλη τους και 
είναι αποφασισμένοι να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σε αυτήν. Ωστόσο, είναι 
σοβαρές οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να 
εξασφαλιστούν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τοπική παραγωγικότητα, 
βελτιωμένη δημόσια ασφάλεια και σταθερά καλή ποιότητα ζωής. 

Η υλοποίηση των προτάσεων της ομάδας της IBM θα έχει πολλαπλά οφέλη για 
την πόλη της Αθήνας. Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,  η  
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, η ευκολία χρήσης των μέσων μεταφοράς, η 
συμμετοχή των πολιτών, η ανάπτυξη ενός οικονομικά βιώσιμου 
οικοσυστήματος μεταφορών,  η άνθηση της επιχειρηματικής οικονομίας, η 
αύξηση της τουριστικής κίνησης και του επιπέδου ικανοποίησης των τουριστών 
είναι μερικά από τα οφέλη που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και θα 
τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα της πόλης.  

Η Αθήνα θα κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές 
πόλεις ακολουθώντας το δρόμο που θα την κάνει εξυπνότερη πόλη.2 Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί εδώ πλήθος πρωτοβουλιών  παρακολουθώντας και 
μαθαίνοντας από τις δραστηριότητες διαφόρων πιλοτικών προγραμμάτων σε 
Λυόν, Μαδρίτη, Τορίνο, Μπέρμιγχαμ, Γκέτεμποργκ και Βρότσλαβ. Η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η συνεργασία στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών θα 
αποδειχθεί ωφέλιμη και θα επιβεβαιώσει ότι η Αθήνα είναι μια πόλη με όραμα 
και στρατηγική για να το πετύχει.

Εικόνα 2: Προτάσεις

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής δημόσιων και 
ιδιωτικών πληροφοριών για να καταστεί η Αθήνα μια 
πόλη που στηρίζεται στα δεδομένα, εφαρμόζει 
τεχνικές ανάλυσης για την άντληση καίριων 
πληροφοριών που αφορούν όλους τους τομείς της 
ζωής στην πόλη, επιτρέποντας στους πολίτες τη 
δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των δεδομένων για 
την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

Προσέλκυση των Αθηναίων να μοιραστούν το 
όραμα για τις μεταφορές με χρήση πολυμέσων, 
ώστε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα να νιώσουν οι 
πολίτες περήφανοι για την πόλη τους και να 
στηρίξουν τις πρωτοβουλίες για την αναβάθμισή της.

Θεμελίωση μιας Αρχής Μητροπολιτικών 
Μεταφορών η οποία θα συντονίζει τις διάφορες 
δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των μέσων 
μεταφοράς, όπως τραμ, λεωφορείων, τρόλεϊ, μετρό, και 
στο οδικό δίκτυο.

Ενίσχυση της επιβολής των κανονισμών στο κέντρο 
της πόλης, τόσο με τη χρήση της τεχνολογίας όσο και 
με τη διευκόλυνση των πολιτών στην τήρηση των 
κανονισμών.

Κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής 
συνδυασμένων αστκών μεταφορών, προκειμένου 
να μειωθεί η εξάρτηση από τα αυτοκίνητα και να 
ενθαρρυνθεί η χρήση εναλλακτικών τρόπων 
μετακίνησης, συμπεριλαμβανομένων των ποδηλάτων. 

Ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών μεταφορών  
με στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο της ροής της 
κυκλοφορίας, την ενιαία απεικόνιση όλων των μέσων 
μεταφοράς και την άμεση επέμβαση σε σοβαρά 
περιστατικά.



A. Το πρόγραμμα IBM Smarter Cities 
Challenge
Μέχρι το 2050, στις πόλεις θα κατοικούν πάνω από τα δύο τρίτα του παγκόσμιου 
πληθυσμού. Έχουν ήδη αποκτήσει μεγαλύτερη οικονομική δύναμη και έχουν 
πρόσβαση σε πιο εξελιγμένες τεχνολογίες από ποτέ. Παράλληλα, οι πόλεις 
αντιμετωπίζουν ευρύ φάσμα προκλήσεων και απειλών κατά της βιωσιμότητας 
στα ζωτικά συστήματα υποστήριξης και διακυβέρνησης,  
συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μεταφορών, ύδρευσης, ενέργειας, 
επικοινωνιών, περίθαλψης και  κοινωνικών υπηρεσιών. 

Στο μεταξύ, τρισεκατομμύρια ψηφιακές συσκευές συνδεδεμένες μέσω του 
Internet παράγουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων. Όλες αυτές οι πληροφορίες 
— από τη ροή των αγορών μέχρι τον παλμό των κοινωνιών — μπορούν να 
μετατραπούν σε γνώση επειδή τώρα έχουμε την υπολογιστική ισχύ και 
εξελιγμένες τεχνολογίες ανάλυσης για να τις αξιοποιήσουμε. Με αυτή τη γνώση, 
οι πόλεις θα μπορούσαν να μειώσουν τα κόστη και τις σπατάλες και να 
βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την ποιότητα 
ζωής για τους πολίτες. Μπροστά στις γιγαντιαίες προκλήσεις που έχει επιφέρει η 
οικονομική κρίση και στην αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες, εξακολουθούν 
να υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες για ανάπτυξη πρωτοποριακών λύσεων. 

Το Νοέμβριο του 2008, η IBM ξεκίνησε μια συζήτηση για το πώς μπορεί ο 
πλανήτης να γίνει “εξυπνότερος”. Η έννοια αυτή συνδέεται με την εμφύσηση 
ευφυΐας στα συστήματα και τις διαδικασίες που κάνουν τον κόσμο να λειτουργεί 
— σε αντικείμενα που κανένας δεν θα αναγνώριζε ως υπολογιστές: αυτοκίνητα, 
συσκευές, οδικούς άξονες, δίκτυα ηλεκτροδότησης, ενδύματα, ακόμη και 
φυσικά συστήματα, όπως η γεωργία και οι υδάτινες οδοί. Δημιουργώντας πιο 
εξοπλισμένα, πιο διασυνδεδεμένα και πιο έξυπνα συστήματα, πολίτες και 
πολιτικοί ιθύνοντες μπορούν να ανιχνεύουν τις τάσεις και να κάνουν προβλέψεις 
με βάση τα δεδομένα ώστε να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. 

Μια Εξυπνότερη πόλη χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να αναβαθμίσει τα 
ζωτικά για τη λειτουργία της συστήματα και να βελτιστοποιήσει τους 
πεπερασμένους πόρους. Επειδή οι πόλεις αγωνίζονται σε καθημερινή βάση με 
τη διαχείριση των συστημάτων ύδρευσης, μεταφορών, ενέργειας, δημόσιας 
ασφάλειας και άλλων, η IBM υπηρετεί με προσήλωση το όραμά της για 
Εξυπνότερες πόλεις (Smarter Cities®) ως θεμελιώδες στοιχείο για την 
οικοδόμηση ενός εξυπνότερου πλανήτη. Στο υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας, 
μια Εξυπνότερη πόλη αποτελεί ένα σύστημα βασισμένο στη γνώση που παρέχει 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο στους αρμόδιους φορείς και επιτρέπει 
στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να διαχειρίζονται τα υποσυστήματα της 
πόλης με προορατικό τρόπο. Στην καρδιά αυτού του συστήματος βρίσκεται η 
αποτελεσματική διαχείριση της πληροφορίας ενώ η ολοκλήρωση και η 
ανάλυση είναι οι κινητήριοι μοχλοί.

Εμφύσηση ευφυΐας στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος.

Μέσω του προγράμματος IBM Smarter Cities Challenge, η ΙΒΜ συνεισφέρει με 
τις δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη των κορυφαίων ταλέντων της στην 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που απασχολούν τις πόλεις σε όλο τον κόσμο. 
Ομάδες εμπειρογνωμόνων της εταιρείας επισκέπτονται την πόλη και για τρεις 
εβδομάδες συνεργάζονται στενά με τους ιθύνοντες προκειμένου να 
καταθέσουν προτάσεις για το πώς μπορεί να γίνει η πόλη εξυπνότερη και πιο 
αποτελεσματική. Από το 2010, περισσότερες από 130 πόλεις επιλέχθηκαν για να 
λάβουν επιχορηγήσεις. Το πρόγραμμα Smarter Cities Challenge είναι η 
μεγαλύτερη φιλανθρωπική πρωτοβουλία της εταιρείας, με επιχορηγήσεις που 
ξεπερνούν μέχρι σήμερα τα 66 εκατομμύρια δολάρια. 

2. Εισαγωγή
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Η πόλη της Αθήνας επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό ανάμεσα σε 16 συνολικά 
πόλεις για επιχορήγηση το 2015 στο πλαίσιο του προγράμματος Smarter Cities 
Challenge. 

Για μια περίοδο τριών εβδομάδων τον περασμένο Νοέμβριο, μια ομάδα έξι 
εμπειρογνωμόνων της IBM ήρθε στην Αθήνα για να καταθέσει προτάσεις 
σχετικά με βασικά ζητήματα υποδομών και μεταφορών.

Εικόνα 3: Εξοπλισμένα, Διασυνδεδεμένα, Ευφυή

Eυφυή
Μπορούμε να αναλύουμε τεράστιους 
όγκους δεδομένων από διαφορετικές 
πηγές πληροφοριών και να εξάγουμε 
γνώση για την αποτελεσματικότερη 

πρόβλεψη και αντιμετώπιση των αλλαγών. 

Εξοπλισμένα
Μπορούμε να μετρήσουμε, να 

ανιχνεύσουμε και να αντιληφθούμε την 
υφιστάμενη κατάσταση για κάθε τι.

Διασυνδεδεμένα
Οι άνθρωποι, τα συστήματα και τα 

αντικείμενα μπορούν να 
επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν 

με εντελώς νέους τρόπους.



B. Η πρόκληση
Τον τελευταίο αιώνα, ο πληθυσμός της πόλης της Αθήνας αυξήθηκε ραγδαία. 
Στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ζει περίπου το 45% του συνόλου του 
ελληνικού πληθυσμού, δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια άνθρωποι. Αυτό 
δημιούργησε έντονες πιέσεις στις αστικές υποδομές και μεταφορές. Οι 
μετακινήσεις στην Αθήνα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο αυτοκίνητο. Ο 
μακροπρόθεσμος στόχος της δημοτικής αρχής είναι να ενθαρρυνθούν οι 
πολίτες να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες μετακίνησης στο πλαίσιο 
μιας πιο βιώσιμης στρατηγικής αστικής κινητικότητας. 

Το όραμα του Δημάρχου είναι να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής στο 
εμπορικό και ιστορικό κέντρο της πόλης — το τρίγωνο που περικλείεται από τις 
πλατείες Συντάγματος, Μοναστηρακίου και Ομόνοιας (βλ. Εικόνα 1) — με την 
ανάκτηση του δημόσιου χώρου, την εξάλειψη της παράνομης στάθμευσης 
αυτοκινήτων και δικύκλων και την ανάδειξή του σε ένα μέρος στο οποίο οι 
άνθρωποι θέλουν να ζουν, να εργάζονται και να επισκέπτονται. Ξεκινώντας από 
μια μικρή περιοχή του κέντρου της πόλης, η ανάπλαση θα εξαπλωθεί σταδιακά 
και σε άλλες περιοχές, επιφέροντας οικονομική ανάπτυξη και αποκαθιστώντας 
την περηφάνια των Ελλήνων για μία από τις πιο ιστορικές και συναρπαστικές 
πρωτεύουσες του κόσμου. 

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, ο Δήμος διατύπωσε τους παρακάτω 
κύριους στόχους: 

•	 Αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας με χρήση έξυπνων τεχνολογιών για 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις μεταφορές και τη διαχείριση της 
στάθμευσης

•	 Βελτίωση της πρόσβασης, ιδιαίτερα για ανθρώπους με αναπηρία 

•	 Αύξηση της χρήσης των δημόσιων μέσων μεταφοράς

•	 Αξιοποίηση αναλύσεων πραγματικού χρόνου και αναλύσεων πρόβλεψης

•	 Αύξηση της συμμόρφωσης με τους ισχύοντες κανονισμούς

•	 Ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο 
περιβάλλον

•	 Βελτίωση της  ποιότητας ζωής για κατοίκους και επισκέπτες

•	 Ενίσχυση της δημόσιας συμμετοχής και υποστήριξης

•	 Εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών από άλλες πόλεις
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A. Πορίσματα, γενικότερο πλαίσιο και 
προσέγγιση

Πορίσματα
Η λειτουργία του Μετρό λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και η 
μετατροπή επιλεγμένων δρόμων στο κέντρο της πόλης σε πεζόδρομους έχουν 
συμβάλει στη βελτίωση της κινητικότητας. Ωστόσο, η Αθήνα παραμένει 
εξαρτημένη σε μεγάλο βαθμό από τα αυτοκίνητα συγκριτικά με άλλες 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με την κυκλοφορία να αναμένεται να επιδεινωθεί 
όταν η οικονομία ανακάμψει και οι μετακινήσεις επιστρέψουν στα 
προηγούμενα επίπεδα.

Γενικά, η Αθήνα αντιμετωπίζει τις παρακάτω βασικές προκλήσεις όσον αφορά 
την κινητικότητα και την πρόσβαση στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο:
•	 Η παράνομη στάθμευση και άλλες παραβάσεις του δημόσιου χώρου  στην 

περιοχή του κέντρου είναι συχνές.
•	 Ο έλεγχος της παράνομης στάθμευσης και άλλων παραβάσεων θα 

μπορούσε να βελτιωθεί με ανασχεδιασμό της διαδικασίας και καλύτερη 
χρήση της τεχνολογίας, δημιουργώντας αντικίνητρο για τη χρήση του 
αυτοκινήτου στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.

•	 Οι περιορισμένοι χώροι στάθμευσης γίνονται αντικείμενο διεκδίκησης 
μεταξύ τουριστικών λεωφορείων και ταξί και οι κανόνες στάθμευσης είτε 
προκαλούν σύγχυση είτε αγνοούνται. Παρομοίως, δεν υπάρχουν κανόνες και 
οι υποδομές είναι ελάχιστες για τη στάθμευση των δικύκλων στους 
πεζόδρομους.

•	 Οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και ορισμένες υποδομές μεταφορών έχουν 
παραμεληθεί. Για παράδειγμα, η σήμανση στους δρόμους και οι στάσεις των 
λεωφορείων απαιτούν συντήρηση ή αντικατάσταση ενώ η πρόσβαση για 
ποδήλατα και ανθρώπους με αναπηρία είναι περιορισμένη.

•	 Η εξάρτηση από τα αυτοκίνητα θα μπορούσε να ελαττωθεί ακόμη 
περισσότερο μέσω νέων πολιτικών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να αυξηθεί η πρόσβαση πεζή, να ανακατευθυνθεί 
η στάθμευση εκτός της περιοχής του κέντρου, να βελτιωθεί η κάλυψη και η 
ποιότητα εξυπηρέτησης από τα μέσα μεταφοράς, να μειωθεί ο αριθμός των 
ταξί και να ενθαρρυνθεί η χρήση του ποδηλάτου.

•	 Το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της πόλης σήμερα δεν είναι λειτουργικό, 
με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ τα διάφορα συστήματα που 
διαχειρίζονται τα οδικά δίκτυα και τα δίκτυα μεταφοράς δεν είναι 
ενοποιημένα.

•	 Τα δεδομένα για τις μεταφορές και την κινητικότητα δεν ανταλλάσσονται 
μεταξύ των διαφορετικών κρατικών φορέων και με εξωτερικούς 
οργανισμούς.

•	 Δεν υπάρχει ένα ενιαίο σημείο ευθύνης για τη στρατηγική μεταφορών και 
την επιχειρησιακή διαχείριση στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας (την 
Αττική) επειδή οι αρμοδιότητες για τους διαφορετικούς τύπους δρόμων και  
τις υποδομές μεταφορών είναι διαχωρισμένες ανάμεσα στις  διαφορετικές 
βαθμίδες διοίκησης, τη δημοτική, την περιφερειακή και την εθνική.

Γενικότερο πλαίσιο
Η Αθήνα, πρωτεύουσα της χώρας, η οποία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική 
παράκτια περιοχή και φιλοξενεί πολυάριθμα μνημεία τεράστιου ιστορικού 
ενδιαφέροντος, μπορεί να γίνει ο κινητήριος μοχλός της ελληνικής οικονομίας 
και να αναδειχθεί σε μείζονα παγκόσμιο τουριστικό προορισμό.

Στο κέντρο της Αθήνας βρίσκεται η ιστορική και εμπορική περιοχή, με μερικά 
τετράγωνα να σχηματίζουν το “εμπορικό τρίγωνο”, το οποίο περιβάλλεται από 
την Ακρόπολη, την αρχαία συνοικία της Πλάκας, πάρκα και μουσεία, καθώς και 
από αρκετά κυβερνητικά και εμπορικά κτίρια.

Η κινητικότητα είναι το στοιχείο κλειδί της στρατηγικής του Δημάρχου για την 
αναζωογόνηση της οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των 
κατοίκων. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη μείωση της εξάρτησης από τα αυτοκίνητα για 
τις μετακινήσεις, τη βελτίωση της πρόσβασης στο κέντρο και την ανάκτηση του 
δημόσιου χώρου για πεζούς και ποδηλάτες. 

Πολλές άλλες πόλεις στην Ευρώπη, οι περισσότερες με ιστορικό κέντρο εθνικού 
και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, έχουν υιοθετήσει παρόμοιες στρατηγικές 
κινητικότητας στο πλαίσιο ευρύτερων προγραμμάτων αναζωογόνησης. Στο 
κέντρο της Βενετίας δεν κυκλοφορούν καθόλου αυτοκίνητα, ενώ οι περιοχές 
στο κέντρο του Άμστερνταμ, του Βερολίνου, των Βρυξελλών, της Κοπεγχάγης, 
του Ελσίνκι, της Στοκχόλμης, της Βιέννης και άλλων πόλεων έχουν μεγάλης 
έκτασης ζώνες όπου δεν κυκλοφορούν αυτοκίνητα και η πρόσβαση σε αυτές 
γίνεται με δημόσια μέσα μεταφοράς και ποδήλατα. 

3. Πορίσματα, γενικότερο πλαίσιο, 
προσέγγιση και χάρτης πορείας
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Προσέγγιση
Η ομάδα του προγράμματος Smarter Cities Challenge ακολούθησε μια 
παρεμβατική προσέγγιση προκειμένου να κατανοήσει τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η Πόλη, πραγματοποιώντας 33 δομημένες συνεντεύξεις και 
εργαστήρια με πάνω από 100 ενδιαφερόμενους φορείς, συγκεντρώνοντας και 
αναλύοντας περισσότερα από 100 έγγραφα, εξερευνώντας υφιστάμενα 
πιλοτικά προγράμματα και την πρώιμη εφαρμογή διαφόρων προτάσεων, 
χρησιμοποιώντας προσωπικά τα δημόσια μέσα μεταφοράς και κυκλοφορώντας 
πεζή στο κέντρο της πόλης για να συζητήσει τα πιλοτικά προγράμματα και τα 
σχέδια με τους αξιωματούχους της πόλης και με διάφορους παρόχους 
υπηρεσιών. 

Μετά τη σύνθεση των πληροφοριών, η ομάδα της IBM ανέπτυξε μια σειρά από 
βασικές προτάσεις ομαδοποιημένες στους ακόλουθους έξι κύριους τομείς:  

Αυτές οι προτάσεις ενθαρρύνουν τη στροφή προς μια ολοκληρωμένη και 
κεντρικά ελεγχόμενη στρατηγική και οικοσύστημα μεταφορών. Το στρατηγικό 
όραμα πρέπει να συνδυαστεί με βραχυπρόθεσμες δράσεις που θα επιλύσουν 
συγκεκριμένα ζητήματα και θα αποδώσουν γρήγορα αξία. 

Η ομάδα της IBM διεξήγαγε αρκετές συναντήσεις ελέγχου με τους δημοτικούς 
αξιωματούχους για να επιβεβαιώσει ότι εργαζόταν προς τη σωστή κατεύθυνση 
ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ εφαρμόσιμων δράσεων 
τακτικής και τολμηρών προτάσεων με μελλοντική προοπτική. 

Εικόνα 4: Περίληψη προτάσεων

1

2

3

4

5

6

Ενίσχυση της επιβολής των κανονισμών στο κέντρο της πόλης
1.1 Χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της επιβολής
1.2 Διευκόλυνση των πολιτών στην τήρηση των κανονισμών

Κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής συνδυασμένων αστκών μεταφορών
2.1 Ορισμός κανόνων στάθμευσης για τα τουριστικά λεοφωρεία και εξασφάλιση της συμμόρφωσης
2.2 Βελτίωση πεζόδρομων και ιεράρχηση άλλων δρόμων για αλλαγή χρήσης
2.3 Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ελάττωση της χρήσης αυτοκινήτων

Ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών μεταφορών 
3.1 Υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Κέντρου για τη συγκέντρωση δεδομένων, την παρακολούθηση και το συντονισμό της κινητικότητας στην 
Αττική
3.2 Επαναλειτουργία και αναβάθμιση του Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας
3.3 Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο

Ενθάρρυνση της ανταλλαγής δημόσιων και ιδιωτικών πληροφοριών
4.1 Δέσμευση πολιτών, δημόσιων & ιδιωτικών επιχειρήσεων για συνεργασία μέσω της κίνησης  Open Data
4.2 Εξασφάλιση της ομαλής ροής & της διαθεσιμότητας πληροφοριών πραγματικού χρόνου μεταξύ των συστημάτων

Προσέλκυση Αθηναίων να μοιραστούν το όραμα για τις μεταφορές με χρήση πολυμέσων
5.1 Ανάληψη εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού και στήριξη της προσπάθειας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την ανάκτηση 
των δημόσιων χώρων

Θεμελίωση μιας αρχής μητροπολιτικών μεταφορών 
6.1 Ευθυγράμμιση της διακυβέρνησης με τους στόχους 
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B. Χάρτης πορείας  
Η ομάδα του προγράμματος Smarter Cities Challenge αποτύπωσε καθένα από τα 29 έργα σε ένα χάρτη πορείας που εκτείνεται από το 2016 μέχρι το 2020 (βλ. Εικόνα 5). 
Αυτό απαιτεί τη δέσμευση μιας ευρείας ομάδας εμπλεκομένων, ένα εμπεριστατωμένο σχέδιο υλοποίησης και ισχυρή πολιτική βούληση. Ο χάρτης πορείας περιλαμβάνει 
έργα που θα εκτελεστούν βραχυπρόθεσμα και θα αποτελέσουν τα θεμέλια για μελλοντικά, πιο σύνθετα έργα.

Εικόνα 5: Προτεινόμενος χάρτης πορείας προγράμματος

Επ
ικ

οι
νω

νί
α

Διεξαγωγή εκστρατείας 
ενημέρωσης του κοινου

Εγκατάσταση περιπτέρων 
σφυγμομέτρησης

Χρήση των κοινωνικών δικτύων 
για ενημέρωση και επικοινωνία 

με τον πολίτη

Ο
ργ

άν
ω

ση

Διορισμός Δημοτικού 
Υπεύθυνου Έργου

Διακυβερνητικό φόρουμ για την 
κινητικότητα

Αρχή Μητροπολιτικών 
Μεταφορών 

Έ
ξυ

πν
ες

με
τα

φ
ορ

ές Εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
έκδοσης εισιτηρίων για όλα τα 

μέσα μεταφοράς
Εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας 

και ανάλυσης ροής βίντεο

Π
λη

ρο
φ

ορ
ίε

ς 
 κ

αι
 Δ

εδ
ομ

έν
α Διορισμός δημοτικού 

Επικεφαλής Διαχείρισης 
Δεδομένων (CDO)

Ανάληψη πρωτοβουλίας 
Ανοιχτών Δεδομένων

Δημιουργία Δημοτικού  Κόμβου 
Πληροφοριών

Συ
νδ

υα
στ

ικ
ή

Κατάρτιση μακροπρόθεσμης 
συνδυαστικής στρατηγικής

Δημιουργία λωρίδων για 
ποδήλατα/σταντ στάθμευσης

Έκδοση αδειών δικύκλων
Δέσμευση για συμφωνία σχετικά 

με τα τουριστικά λεωφορεία
Βελτίωση των πεζόδρομων και 

προσθήκη νέων
Προσθήκη σταθμών φόρτισης 

ηλεκτρικών αυτοκινήτων

Προώθηση προγράμματος 
συνεπιβατισμού

Δημιουργία χώρων 
στάθμευσης και 
μετεπιβίβασης Εφαρμογή δυναμικής χρέωσης 

λόγω συμφόρησης στα 
αυτοκίνητα 

Επ
ιβ

ολ
ή

Δυνατότητα αναφοράς 
παραβάσεων μέσω εφαρμογών 

κινητών και κοινωνικών δικτύων
Επέκταση της ηλεκτρονικής 

έκδοσης κλήσεων και 
επεξεργασίας των δεδομένων

Ανασχεδιασμός της διαδικασίας 
είσπραξης προστίμων

Δημιουργία χώρων στάθμευσης 
δικύκλων

CCTV για καταπατήσεις 
δημόσιου χώρου

Δυνατότητα πληρωμής για τη 
στάθμευση μέσω κινητού 

τηλεφώνου 

Τεχνολογία αναγνώρισης 
πινακίδων κυκλοφορίας  για 

συγκεκριμένες δράσεις ελέγχου 
της στάθμευσης

2016 2017 20202018 2019

Ενοποίηση οδικών συστημάτων & 
συστημάτων τροχιάς

Επανεκκίνηση του συστήματος 
διαχείρισης κυκλοφορίας

Μελέτη χωροθέτησης θέσεων  
στάθμευσης ταξί

Αξιοποίηση των στεγασμένων και μη 
στεγασμένων χώρων στάθμευσης
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Αρκετά από τα προτεινόμενα έργα είναι κάτω από τον άμεσο έλεγχο του Δήμου της Αθήνας ενώ άλλα απαιτούν ενεργό συνεργασία και συντονισμό με περιφερειακούς 
και εθνικούς φορείς, πράγμα που προσθέτει πολυπλοκότητα στην εκτέλεσή τους. Κατόπιν αίτησης του δημάρχου, η ομάδα της IBM επέλεξε ένα υποσύνολο έργων που 
πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως (βλ. Εικόνα 6). Πρόκειται για έργα με μεγάλα οφέλη τα οποία ο Δήμος μπορεί να υλοποιήσει χωρίς να απαιτείται ευρεία συμμετοχή άλλων 
κρατικών φορέων ή είναι πολύ σημαντικά και ο Δήμαρχος πρέπει να αναλάβει καταλυτικό ρόλο για την προώθηση της δράσης. 

3ος χρόνος3 μήνες

Ανασχεδιασμός της διαδικασίας είσπραξης προστίμων

Επέκταση της ηλεκτρονικής έκδοσης κλήσεων και επεξεργασίας των δεδομένων

Αναθεώρηση των ωρών τροφοδοσίας και συλλογής απορριμάτων

Δημιουργία χώρων στάθμευσης δικύκλων και έκδοση αδειών

Κατάρτιση μακροπρόθεσμης συνδυαστικής στρατηγικής

Λειτουργία εφαρμογής εύρεσης θέσης 
στάθμευσης

Βελτίωση της πρόσβασης στους κοινόχρηστους  
χώρους στους υπάρχοντες πεζόδρομους

Δέσμευση για συμφωνία σχετικά με τα τουριστικά λεωφορεία

Διεξαγωγή εκστρατείας 
ενημέρωσης κοινού

Διορισμός Δημοτικού 
Υπεύθυνου Έργου

Προσθήκη σταντ στάθμευσης ποδηλάτων Προσθήκη λωρίδων για ποδήλατα

6 μήνες 9 μήνες 12 μήνες 2ος χρόνος

Απόφαση Ναι/Όχι

Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Δημιουργία Δημοτικού Κόμβου Πληροφοριών

Επιβολή Συνδυαστική Έξυπνες μεταφορές Πληροφορίες & Δεδομένα Επικοινωνία Οργάνωση

Εικόνα 6: Προτεινόμενη διάρκεια έργων 



1. Ενίσχυση της επιβολής των 
κανονισμών στο κέντρο της πόλης
Οι δημόσιοι χώροι, όπως οι πλατείες και οι πεζόδρομοι, στο εμπορικό και 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι συχνά παράτυπα κατειλημμένοι, γεγονός που 
καθιστά την περιοχή μη φιλική για τους πεζούς. Η μετακίνηση γίνεται ακόμη 
δυσκολότερη για ανθρώπους με αναπηρία. Το κυριότερο πρόβλημα είναι το 
παράνομο παρκάρισμα αυτοκινήτων και δικύκλων και τα τραπεζοκαθίσματα 
από καφετέριες και εστιατόρια στους δημόσιους χώρους χωρίς άδεια. Σε 
γενικές γραμμές, το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη στάθμευση στο 
εμπορικό και ιστορικό κέντρο θεωρείται επαρκές και κατάλληλο. Ωστόσο, οι 
κανονισμοί δεν είναι εύκολο να επιβληθούν και τα αποτρεπτικά μέτρα για την 
καταπάτησή τους δεν είναι αρκετά. 

Σχεδόν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που συνάντησε η ομάδα της IBM στη 
διάρκεια αυτής της μελέτης είπαν ότι τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν γίνει πιο 
αυστηρή, ουσιαστική και αποτελεσματική η επιβολή των κανονισμών για τη 
στάθμευση και την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου. Οι εμπλεκόμενοι ανέφεραν 
διάφορους λόγους που εξηγούν γιατί δεν συμβαίνει αυτό σήμερα, όπως η 
ανεπαρκώς στελεχωμένη Δημοτική Αστυνομία, η έλλειψη πολιτικής βούλησης 
για τη δίωξη των παραβατών, η χρονοβόρα και αναποτελεσματική διαδικασία 
έκδοσης και είσπραξης των προστίμων για την παράνομη στάθμευση, η 
συμμετοχή πολυάριθμων οργανισμών στη διεκπεραίωση της διαδικασίας.Οι 
προτάσεις της ομάδας της IBM καλύπτουν τη βελτίωση και την 
αποτελεσματικότητα της επιβολής ως αποτρεπτικό μέτρο, αλλά και τη 
διευκόλυνση των πολιτών στην τήρηση των κανονισμών.

1.1 Χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της επιβολής
Η Δημοτική Αστυνομία έχει ελλείψεις σε προσωπικό. Οι υπάλληλοι που 
περιπολούν στην πόλη και κόβουν κλήσεις για παράνομη στάθμευση και άλλες 
παραβάσεις είναι πολύ λίγοι: σήμερα είναι περίπου 100 σε αντίθεση με τους 
1.100 που εργάζονταν στην υπηρεσία μερικά χρόνια πριν. Επειδή δεν είναι 
εμπορικά βιώσιμη η αύξηση της δύναμης της Δημοτικής Αστυνομίας, είναι 
απαραίτητη η χρήση της τεχνολογίας για τη συμπληρωματική στήριξη της 
προσπάθειάς της. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά στα παρακάτω 
σημεία:

α. Ανασχεδιασμός της διαδικασίας έκδοσης και είσπραξης 
προστίμων
Κλήσεις για παράνομη στάθμευση μπορούν να εκδίδουν τόσο η Δημοτική 
Αστυνομία όσο και η Τροχαία. Η Τροχαία δεν περιπολεί στους μικρούς δρόμους, 
την ευθύνη των οποίων έχει ο Δήμος, και η παράνομη στάθμευση δεν αποτελεί 
προτεραιότητά της, εκτός εάν παρακωλύεται η κυκλοφορία, επειδή ασχολείται 
κυρίως με ατυχήματα και παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό επήρεια μέθης, η 
χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση κ.ο.κ.

Το σύστημα προστίμων στάθμευσης είναι πολύπλοκο και προϋποθέτει τη 
συλλογή πληροφοριών τόσο από το Υπουργείο Μεταφορών όσο και από το 
Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να ταυτοποιηθεί ο οδηγός του 
αυτοκινήτου και το ΑΦΜ του. Η διαδικασία προστίμων για άλλες παραβάσεις, 
όπως η διαχείριση αποβλήτων, απαιτεί επίσης επικοινωνία με το Υπουργείο 
Οικονομικών για λήψη του ΑΦΜ. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται σε 
κάθε βήμα. Προτείνεται η συνεργασία του Δήμου με τα Υπουργεία Μεταφορών 
και Οικονομικών προκειμένου να διερευνηθεί πώς μπορεί να επιταχυνθεί η 
διαδικασία μέσω κάποιου προγράμματος αυτοματοποίησης: για παράδειγμα, 
με τη χρήση API (Application Programming Interface) ή άλλων web υπηρεσιών 
για την αποστολή, την αναζήτηση και τη λήψη των στοιχείων του κατόχου και 
του ΑΦΜ. Επειδή στη διαδικασία εμπλέκονται αρκετές υπηρεσίες, η 
πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διατμηματικής 
συνεργασίας.

4. Προτάσεις



13Έκθεση Smarter Cities Challenge

β. Αυτοματοποίηση του ελέγχου και της επιβολής στις περιοχές 
όπου η παράνομη στάθμευση προκαλεί τη μεγαλύτερη 
αναστάτωση 
Στις περιοχές όπου η παράνομη στάθμευση προκαλεί τα μεγαλύτερα 
προβλήματα, όπως στους λεωφορειόδρομους και σταθμούς ταξί,3 ολόκληρη η 
διαδικασία, από τον εντοπισμό της παράβασης μέχρι την έκδοση κλήσης, θα 
μπορούσε να αυτοματοποιηθεί. Τη λύση εδώ θα μπορούσαν να δώσουν οι 
κάμερες κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) με τεχνολογία αναγνώρισης 
πινακίδων κυκλοφορίας (Automatic Number Plate Recognition - ANPR). 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε σταθερές κάμερες είτε αυτοκίνητα με 
κάμερα CCTV παρκαρισμένα σε στρατηγικά σημεία. Η λύση αυτή παρουσιάζει 
το πρόσθετο πλεονέκτημα της τροφοδότησης με πληροφορίες σε πραγματικό 
χρόνο ώστε να είναι δυνατή η άμεση επέμβαση σε επείγουσες περιπτώσεις. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι δοκιμές σε άλλες πόλεις, για παράδειγμα στο Λονδίνο 
(Westminster) προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις ενάντια στην αυτόματη 
έκδοση κλήσεων για παράνομη στάθμευση σε δημόσιους χώρους.4 Ωστόσο, η 
χρήση τους είναι αποδεκτή σε αρκετές περιπτώσεις για συγκεκριμένο σκοπό, 
όπως για να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία στις  λωρίδες των λεωφορείων. 

Μια άλλη πιθανή χρήση της τεχνολογίας ANPR είναι να παρακολουθούνται τα 
οχήματα που εισέρχονται στο κέντρο της πόλης από συγκεκριμένους κόμβους. 
Αν εντοπιστούν αυτοκίνητα με οφειλόμενα πρόστιμα για παράνομη στάθμευση, 
ειδοποιείται η αστυνομία ώστε να προβεί στις ενδεδειγμένες ενέργειες. Αυτές 
θα μπορούσαν να είναι, για παράδειγμα, επιτόπου επιβολή προστίμου ή 
επίσημη προειδοποίηση.

Βραχυπρόθεσμα, και ως πρώτο βήμα χωρίς την εγκατάσταση πρόσθετης 
τεχνολογίας, η Δημοτική Αστυνομία πρέπει να εστιάσει στην τήρηση των 
κανονισμών για παράνομη στάθμευση στους λεωφορειόδρομους και τους 
σταθμούς ταξί, καθώς αυτό είναι ένα μείζον πρόβλημα σύμφωνα με αρκετούς 
φορείς επειδή συνεισφέρει στην κυκλοφοριακή συμφόρηση και εμποδίζει την 
κίνηση των τουριστικών λεωφορείων που φέρνουν έσοδα στο εμπορικό 
κέντρο.

γ. Επέκταση της χρήσης PDA και tablet στην έκδοση κλήσεων 
στάθμευσης ώστε να είναι δυνατή η παρακολούθηση και η 
μέτρηση της αποδοτικότητας  
Ο Δήμος χρησιμοποιεί ήδη συσκευές PDA για την έκδοση κλήσεων και η χρήση 
τους πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους αστυνομικούς που περιπολούν στην 
περιοχή, είτε πρόκειται για τη Δημοτική Αστυνομία είτε για την Τροχαία. Το 
μέτρο αυτό θα έχει αρκετά οφέλη. Μόνο το 6% με 8% των κλήσεων που 
εκδίδονται ηλεκτρονικά ακυρώνονται ενώ το ποσοστό ακύρωσης των 
προστίμων χειρόγραφων κλήσεων είναι ιδιαίτερα υψηλό. Με τη χρήση PDA ή 
tablet στο κέντρο της πόλης θα τεθεί σε ισχύ ένα πιο αξιόπιστο και 
αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης των κλήσεων και ταυτόχρονα θα 
επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση των ακυρώσεων.

Ο Δήμος πρέπει επίσης να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την 
πληροφόρηση που εξάγεται από τα ψηφιακά δεδομένα της ηλεκτρονικής 
έκδοσης κλήσεων. Για παράδειγμα, στατιστικά δεδομένα για τις περιοχές όπου 
εκδίδονται οι περισσότερες κλήσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη 
επαγρύπνηση από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις στα σημεία αυτά ώστε 
να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια ανάκτησης της συμμόρφωσης. Ο Δήμος 
μπορεί να στοχοθετήσει τους υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας ώστε να 
τους δώσει κίνητρο να εκδίδουν κλήσεις για παραβάσεις στάθμευσης. Οι στόχοι 
θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, ένας ελάχιστος αριθμός κλήσεων την 
ημέρα. Το μέτρο αυτό αποτελεί συνήθη πρακτική σε αρκετές πόλεις προκειμένου 
να εξασφαλιστεί ότι η επιβολή προστίμων λειτουργεί στην πράξη.

Μια άλλη πρόταση είναι να ενισχυθεί η Δημοτική Αστυνομία με τη συμβολή 
μιας αδειοδοτημένης ιδιωτικής εταιρείας ασφάλειας. Το μοντέλο αυτό 
χρησιμοποιείται ευρέως σε άλλες πόλεις και χρηματοδοτείται από την ιδιωτική 
εταιρεία η οποία παρακρατεί μέρος των εσόδων. Αποτελεί επίσης ένα μοντέλο 
παρόμοιο με αυτό της ΔΑΕΜ Α.Ε., τον οργανισμό μηχανογράφησης του Δήμου, 
που συστάθηκε με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.
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δ. Πολύπλευρη χρήση των έξυπνων συστημάτων CCTV για 
άλλες παραβάσεις
Ένα δίκτυο ευφυών συστημάτων ασφαλείας  με κάμερα CCTV και 
αυτοματοποιημένη επεξεργασία και ανάλυση ροής βίντεο (Video Analytics) θα 
μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό άλλων παραβάσεων σε 
δημόσιους χώρους. Η σύγχρονη τεχνολογία επεξεργασίας και ανάλυσης 
επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση και αναγνώριση κάνοντας περιττή πλέον την 
ανάγκη παρακολούθησης πολύωρων λήψεων από το χειριστή. Άλλες χρήσεις 
ενός συστήματος CCTV θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τον εντοπισμό 
παραβάσεων, όπως υπερβάσεις στον αριθμό των τραπεζοκαθισμάτων στους 
εξωτερικούς χώρους καφέ και εστιατορίων, τροφοδοσίες και παραλαβές 
εμπορευμάτων εκτός των καθορισμένων ωρών και κυκλοφορία οχημάτων που 
υπερβαίνουν τους περιορισμούς διαστάσεων και φορτίου με κίνδυνο να 
προκαλέσουν ζημιά στο οδόστρωμα και  στον εξοπλισμό των δρόμων. 

Μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις για τη χρήση καμερών λόγω της ενδεχόμενης 
κατάχρησης του ιδιωτικού απορρήτου. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο  οι 
εμπειρογνώμονες της ομάδας IBM Smarter Cities Challenge γνωρίζουν ότι έχει 
ήδη τεθεί στην Ελλάδα. Η διαβούλευση με την ελληνική Αρχή Προστασίας 
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι απαραίτητη προκειμένου να επέλθει 
συμφωνία. Έχει προταθεί ότι το θέμα θα μπορούσε να λυθεί εάν 
χαρακτηρίζονταν οι μικροί πεζόδρομοι ιδιωτικοί και όχι δημόσιοι χώροι — 
μόνο για  τους σκοπούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων — λύση που 
θα επιτρέψει την ευρύτερη χρήση της τεχνολογίας CCTV, αλλά η πρόταση αυτή 
απαιτεί επαλήθευση.

Περισσότερες πληροφορίες για τις άλλες χρήσεις της τεχνολογίας CCTV 
μπορείτε να βρείτε στην Πρόταση 3 σχετικά με τις έξυπνες μεταφορές.  

ε. Επέκταση της αναφοράς παραβάσεων με χρήση του 
υπάρχοντος συστήματος CRM, μέσω εφαρμογών ή μέσω των 
κοινωνικών δικτύων
Παρόλο που επικρατεί η αντίληψη ότι οι πολίτες της Αθήνας δεν συνηθίζουν να 
καταγγέλλουν παραβάσεις στις αρχές, υπάρχει επισης  η άποψη ότι αυτό 
αλλάζει. Υπάρχει ήδη ένας μηχανισμός με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να 
κάνουν καταγγελίες για διάφορα θέματα στο Δήμο μέσω διαδικτυακής πύλης, 
email  (TEP@CityofAthens.gr) ή ενός 4ψήφιου τηλεφωνικού αριθμού (1595). Οι 
καταγγελίες των πολιτών καταχωρούνται στο σύστημα CRM και προωθούνται 
αυτόματα στο αρμόδιο τμήμα.5 Σήμερα, ο Δήμος λαμβάνει περίπου 300 
καταγγελίες την ημέρα, που κατανέμονται σε 200 τηλεφωνικές κλήσεις, 80 – 90 
email και 10 – 20 καταχωρήσεις μέσω της πύλης. 

Οι κύριες αιτίες των παραπόνων αφορούν προβλήματα με την καθαριότητα, 
όπως σκουπίδια και ρύποι στους δρόμους, ελλιπή φωτισμό στους δρόμους, 
λακκούβες και άλλες ανωμαλίες στο οδόστρωμα, καταπατήσεις κοινόχρηστων 
χώρων, κυρίως από καφετέριες και εστιατόρια με τραπεζοκαθίσματα, και 
περιβαλλοντικά θέματα, όπως αδέσποτα ζώα και ανακύκλωση.

Ο Δήμος έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία σε συνεργασία με έναν μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό για την κατασκευή μιας εφαρμογής City-R-Us για κινητά τηλέφωνα σε 
μια προσπάθεια να κάνει διαθέσιμο ένα ακόμη κανάλι για την αναφορά 
παραβάσεων. Είναι απαραίτητο να ενθαρρυνθεί η διευρυμένη χρήση αυτού του 
τύπου εφαρμογών για την αναφορά παραβάσεων σε δημόσιους χώρους ενώ 
πρέπει επίσης να γίνει εφικτή η αναφορά παραβάσεων μέσω των κοινωνικών 
δικτύων, όπως το Facebook και το Twitter, η χρήση των οποίων είναι διαδεδομένη 
μεταξύ των Αθηναίων. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω του Κόμβου 
Πληροφοριών που περιγράφεται στην Πρόταση 4.
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Πρόταση 1.1: Χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της επιβολής

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να ενισχύσει την επιβολή του νόμου.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
•	 Ανασχεδιασμός της διαδικασίας έκδοσης και είσπραξης προστίμων και αυτοματοποίηση όπου είναι εφικτό με χρήση του web ή API για την ανάκτηση 

των στοιχείων του κατόχου και του ΑΦΜ, για παράδειγμα.

•	 Αυτοματοποίηση ολόκληρης της διαδικασίας ελέγχου στάθμευσης μέσω CCTV και ANPR για το παράνομο παρκάρισμα, για παράδειγμα σε λωρίδες 
λεωφορείων και σταθμούς ταξί.

•	 Επέκταση της ηλεκτρονικής έκδοσης κλήσεων για παραβάσεις στάθμευσης και ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων, με εξαγωγή στατιστικών 
στοιχείων για τα σημεία όπου σημειώνονται οι περισσότερες παραβάσεις, για παράδειγμα.

•	 Πολύπλευρη χρήση των συστημάτων CCTV και επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο για εντοπισμό παραβάσεων, όπως η καταπάτηση κοινόχρηστου 
χώρου από καφετέριες, οι τροφοδοσίες καταστημάτων εκτός επιτρεπόμενων ωρών, η κυκλοφορία οχημάτων που υπερβαίνουν τα όρια διαστάσεων 
και φορτίου.

•	 Επέκταση της αναφοράς παραβάσεων μέσω κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών κινητών συσκευών, αλλά και ενδεχομένως μέσω του Κόμβου 
Πληροφοριών.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Η ποιότητα ζωής στο κέντρο της Αθήνας θα βελτιωθεί.

•	 Επειδή δεν είναι δυνατή η στελέχωση της Δημοτικής Αστυνομίας στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον, η αξιοποίηση της τεχνολογίας παρέχει έναν 
προσιτό οικονομικά τρόπο ενίσχυσης ή αυτοματοποίησης της επιβολής.

•	 Τα παραγόμενα δεδομένα μπορούν να εμπλουτιστούν με στατιστικά στοιχεία ανάλυσης δίνοντας πολύτιμες πληροφορίες.

•	 Τα έσοδα από τα πρόστιμα για τη στάθμευση θα αυξηθούν.

Κόστος αδράνειας

Χωρίς την επιβολή του νόμου, δεν υπάρχει αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέτρο και οι παραβάσεις θα συνεχιστούν στα σημερινά επίπεδα, με 
αποτέλεσμα την καταπάτηση κοινόχρηστων χώρων και την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριοι: Δήμος, Δ.Α.Ε.Μ.

Εμπλεκόμενοι φορείς: 

•	 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•	 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•	 Υπουργείο Οικονομικών

•	 Τροχαία

•	 Δημοτική Αστυνομία

Διαχείριση του προγράμματος, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τεχνολογία, 
νομικές συμβουλές σχετικά με τη χρήση δεδομένων/εικόνων προσωπικού 
χαρακτήρα, πόροι εγκατάστασης και παραμετροποίησης

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο — Οι τεχνολογίες αυτές γίνονται ολοένα και πιο 
διαδεδομένες και επομένως οικονομικά προσιτές. Ωστόσο, επειδή απαιτείται η 
εγκατάσταση συσκευών σε οδικό εξοπλισμό, όπως σε στύλους φωτισμού, θα 
υπάρχουν κόστη ανθρώπινου δυναμικού αλλά και τεχνολογικού εξοπλισμού.
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Πρόταση 1.1: Χρήση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της επιβολής (Συνέχεια)

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

•	 Έγκριση από τις αρχές προστασίας δεδομένων όσον αφορά 
την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ληφθέντων εικόνων.

•	 Συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων κοινοτήτων.

•	 Ανεμπόδιστη εγκατάσταση του φυσικού εξοπλισμού με 
προστασία από βανδαλισμούς.

Βραχυµεσοπρόθεσµα

•	 Υλοποίηση ενός διατμηματικού προγράμματος για τον καθορισμό και την 
υλοποίηση μιας πιο αυτοματοποιημένης διαδικασίας ελέγχου παράνομης 
στάθμευσης από την αρχή έως το τέλος (που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλα 
πρόστιμα/παραβάσεις).

•	 Επέκταση της χρήσης PDA και tablet για την έκδοση κλήσεων από όλους τους 
αστυνομικούς στο εμπορικό τρίγωνο (χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης για 
μετρήσεις και στοχοθέτηση).

•	 Εκτίμηση της βιωσιμότητας της εγκατάστασης συστημάτων ασφαλείας CCTV 
πολλαπλής χρήσης με επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ροής βίντεο και 
τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας— συμπεριλαμβανομένης της 
διαβούλευσης με την ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα.

Προτεραιότητα

Υψηλή — Για να σταματήσουν η παράνομη στάθμευση, οι τροφοδοσίες εκτός επιτρεπόμενων ωρών, η κυκλοφορία υπέρβαρων οχημάτων και η 
καταπάτηση κοινόχρηστου χώρου πρέπει να ληφθούν το συντομότερο αποτρεπτικά μέτρα, διαφορετικά το κέντρο της πόλης θα συνεχίσει να είναι 
εχθρικό για τους πεζούς και το όραμα του Δήμου για ένα κέντρο πόλης ελκυστικό σε κατοίκους, επαγγελματίες και επισκέπτες δεν θα υλοποιηθεί.

1.2 Διευκόλυνση των πολιτών στην τήρηση των κανονισμών
Υπάρχουν ορισμένα εμπόδια που δυσκολεύουν τους καλοπροαίρετους πολίτες 
στην τήρηση των κανονισμών και αυτά πρέπει να εκλείψουν. Παραδείγματα 
τέτοιων εμποδίων είναι μεταξύ άλλων η μη ευδιάκριτη και πολλές φορές μη 
ορατή σήμανση στάθμευσης, η υψηλή τιμή στα πάρκινγκ στην περιοχή του 
κέντρου (βλ. Εικόνα 7), η δυσκολία στην ανεύρεση ελεύθερων θέσεων 
στάθμευσης και σημείων πληρωμής και η αναντιστοιχία των ωρών 
τροφοδοσίας με το ωράριο του καταστήματος. Μία από τις μεγαλύτερες 
προκλήσεις είναι ο μεγάλος αριθμός δικύκλων που παρκάρουν παράνομα. 
Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημα καθορισμένοι χώροι στάθμευσης για δίκυκλα. 
Για να βελτιωθεί η κατάσταση, η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge προτείνει 
να δοθεί έμφαση στα παρακάτω δύο σημεία:

1.	 Διευκόλυνση των πολιτών στην ανεύρεση των ελεύθερων θέσεων 
στάθμευσης, τόσο εντός όσο και εκτός του τριγώνου, και των σημείων 
πληρωμής. Στα προγράμματα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο 
δίκυκλα όσο και αυτοκίνητα.

2.	 Μελέτη του πιλοτικού προγράμματος Smart Parking για άντληση 
διδαγμάτων και κατάρτιση ενός προγράμματος με διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής. 

3.	

Εικόνα 7: Τιμολόγιο στάθμευσης στην Πλατεία Κοτζιά (το κόστος για μία ώρα 
είναι 10 ευρώ ενώ για 20 ώρες είναι 48 ευρώ)
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Θα μπορούσαν επίσης να δοθούν και κίνητρα συμμόρφωσης, όπως μειωμένα 
δημοτικά τέλη για τις συμμορφούμενες επιχειρήσεις (ή, αντίστροφα, αυξημένα 
δημοτικά τέλη για τις επιχειρήσεις με επαναλαμβανόμενες παραβάσεις). 
Ένας τρόπος ώστε να ενθαρρύνονται οι οδηγοί να παρκάρουν στους 
καθορισμένους χώρους στάθμευσης, αντί σε δημόσιους χώρους που 
προορίζονται για άλλες χρήσεις, είναι να βρίσκουν εύκολα τους χώρους όπου 
επιτρέπεται η στάθμευση. Ο Δήμος, μέσω της αναπτυξιακής επιχείρησης 
μηχανογράφησης ΔΑΕΜ, διενήργησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα με 160 
ασύρματους αισθητήρες σε αρκετούς δρόμους οι οποίοι εντοπίζουν τις 
ελεύθερες θέσεις στάθμευσης. Η πληροφορία αυτή γίνεται διαθέσιμη με 
αρκετούς τρόπους: με ηλεκτρονικές οθόνες που εμφανίζουν τον αριθμό των 
διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στις περιοχές που καλύπτονται από το 
πιλοτικό πρόγραμμα και μια εφαρμογή που κωδικοποιεί με διαφορετικό χρώμα 
τις θέσεις στάθμευσης υποδεικνύοντας αυτές που ενδεχομένως είναι 
ελεύθερες. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι ότι συμβάλλει 
στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας γιατί τα αυτοκίνητα δεν κάνουν κύκλους 
στην πόλη αναζητώντας θέση στάθμευσης και υπολογίζεται ότι το 30% της 
κυκλοφορίας σε μια πόλη προκαλείται από τα αυτοκίνητα οι οδηγοί των οποίων 
ψάχνουν να παρκάρουν.6,7 Το σύστημα μπορεί επίσης να μειώσει την παράνομη 
στάθμευση γιατί οι οδηγοί παρκάρουν όπου βρουν όταν δεν βρίσκουν να 
παρκάρουν μετά από αρκετή ώρα.

Τα οφέλη από τη χρήση τεχνολογίας αισθητήρων στον έλεγχο της στάθμευσης 
είναι πολλά αλλά υπάρχουν και περιορισμοί. Οι αισθητήρες που 
χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή ανιχνεύουν μόνο μια κατάσταση on/off, 
δηλαδή εάν μια θέση στάθμευσης είναι κατειλημμένη ή όχι. Θα μπορούσαν να  
χρονομετρούν και τη διάρκεια στάθμευσης ενός οχήματος καταγράφοντας το 
χρόνο αλλαγής της κατάστασης του διακόπτη, οπότε θα ήταν δυνατό να 
διαπιστωθεί εάν το όχημα έχει υπερβεί τον επιτρεπόμενο χρόνο στάθμευσης. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει προς το παρόν τρόπος να ελεγχθεί εάν ο οδηγός έχει 
πληρώσει για τη χρήση της θέσης στάθμευσης, επειδή δεν είναι δυνατόν να 
συσχετιστεί η θέση με την πληρωμή.

Εικόνα 8: IBM Global Parking Index
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α. Εισαγωγή ενός συστήματος πληρωμής μέσω κινητού 
τηλεφώνου για τη στάθμευση
Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών, 
όπως ένα σύστημα πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου, που αποτελεί κοινή 
πρακτική σε πολλές χώρες. Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 
(OAΣA Α.Ε.) έχει αρχίσει να εφαρμόζει ένα σύστημα πληρωμής των εισιτηρίων 
λεωφορείων και Μετρό μέσω κινητού τηλεφώνου, επομένως οι πολίτες και οι 
επισκέπτες της Αθήνας θα είναι συνηθισμένοι σε αυτό το νέο τρόπο πληρωμής. 
Αξίζει τον κόπο να διερευνηθεί εάν αυτό το σύστημα, ή ορισμένα στοιχεία του, 
όπως ο μηχανισμός πληρωμών, θα μπορούσε να επεκταθεί και στις πληρωμές 
για τη στάθμευση.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να συσχετιστεί η θέση 
στάθμευσης με την πληρωμή, και πολλές νέες προσεγγίσεις, όπως για 
παράδειγμα η χρήση καμερών, δεν απαιτούν τη φυσική αναγραφή ενός 
μοναδικού αριθμού αναφοράς στη θέση στάθμευσης. Αυτό συνιστά 
πλεονέκτημα επειδή η διατήρηση της καλής κατάστασης της σήμανσης — είτε 
γίνεται με ειδική μπογιά είτε με μεταλλική πινακίδα στη θέση στάθμευσης — 
χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα.

Αρκετοί ενδιαφερόμενοι παρατήρησαν ότι εφόσον βρουν κενή θέση 
στάθμευσης, δεν είναι πάντα σαφές πού βρίσκονται τα μηχανήματα πληρωμής 
τα οποία μπορεί να απέχουν μεγάλη απόσταση από το παρκαρισμένο τους 
όχημα. Λύση μπορούν να δώσουν οι τεχνολογίες που διευκολύνουν την 
πληρωμή, όπως το σύστημα πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου που 
αναφέρθηκε παραπάνω, οι οποίες πλέον χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολλές 
χώρες. Τα συστήματα αυτά έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι παρέχουν 
δεδομένα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν με εργαλεία ανάλυσης και να 
δώσουν στο Δήμο στοιχεία για τις πρακτικές στάθμευσης  και τη δυνατότητα να 
συσχετίσει το χώρο με τα δεδομένα πληρωμής.

Το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΑΕΜ πρέπει να μελετηθεί και τα διδάγματα που 
αντλούνται να εφαρμοστούν σε ένα πρόγραμμα με διευρυμένο πεδίο 
εφαρμογής, όσον αφορά την κάλυψη (να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή 
του εμπορικού και ιστορικού κέντρο), συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών 
χώρων στάθμευσης, τη λειτουργικότητα (συσχετίζοντας τη θέση με τις 
πληροφορίες πληρωμής) και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Η τεχνολογία 
είναι σημαντικός παράγοντας επειδή εάν ο Δήμος σχεδιάζει να επεκτείνει τη 
χρήση της τεχνολογίας CCTV και σε άλλους τομείς, θα υπάρχει η δυνατότητα 
αντικατάστασης του συστήματος αισθητήρων η οποία μπορεί να αποδειχθεί 
μια πιο οικονομική επιλογή.

β. Δημιουργία χώρων στάθμευσης για δίκυκλα
Τέλος, γίνεται ξεκάθαρο μετά από μια βόλτα στους δρόμους της πόλης ότι η 
παράνομη στάθμευση των δικύκλων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα Ο Δήμος 
πρέπει να συνεργαστεί με τις ιδιωτικές εταιρείες πάρκινγκ ώστε να 
δημιουργηθούν χώροι για τη στάθμευση δικύκλων. Και επιπλέον πρέπει να 
εφοδιάσει τους μόνιμους κατοίκους με άδειες στάθμευσης δικύκλων.
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Πρόταση 1.2: Διευκόλυνση των πολιτών στην τήρηση των κανονισμών

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να διευκολύνει τους πολίτες στην τήρηση των κανονισμών.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής

•	 Διευκόλυνση των πολιτών στην ανεύρεση των ελεύθερων θέσεων στάθμευσης, τόσο εντός όσο και εκτός του τριγώνου, και των σημείων πληρωμής. Στα 
προγράμματα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν τόσο δίκυκλα όσο και αυτοκίνητα.

•	 Υλοποίηση του προγράμματος Smart Parking. Το πιλοτικό πρόγραμμα της ΔΑΕΜ πρέπει να μελετηθεί και να μετασχηματιστεί σε ένα πρόγραμμα με 
διευρυμένο πεδίο εφαρμογής: όσον αφορά την κάλυψη (να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή του εμπορικού και ιστορικού κέντρο), 
συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών χώρων στάθμευσης, τη λειτουργικότητα (συσχετίζοντας τη θέση με τις πληροφορίες πληρωμής) και την 
τεχνολογία που χρησιμοποιείται (αισθητήρες και σύστημα CCTV με επεξεργασία και ανάλυση βίντεο). 

•	 Εισαγωγή ενός συστήματος πληρωμής μέσω κινητού τηλεφώνου. Για παράδειγμα, να μελετηθεί το σύστημα τραμ και λεωφορείων του ΟΑΣΑ για να 
διαπιστωθεί εάν μπορούν να χρησιμοποιηθούν κάποια συστατικά στοιχεία του για το μηχανισμό πληρωμών.

•	 Δημιουργία χώρων στάθμευσης για δίκυκλα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Ο Δήμος της Αθήνας έχει ένα φιλόδοξο πρόγραμμα αναμόρφωσης για το οποίο απαιτείται η αλλαγή της κουλτούρας και της νοοτροπίας των πολιτών. Η 
διευκόλυνση των πολιτών στην τήρηση των υφιστάμενων κανονισμών θα βοηθήσει στην εξασφάλιση της στήριξής τους.

•	 Περισσότερα έσοδα από τις πληρωμές για στάθμευση.

Κόστος αδράνειας

Η παράνομη στάθμευση των δικύκλων θα συνεχιστεί εξαιτίας της έλλειψης ειδικών χώρων. Μεγαλύτερη κυκλοφοριακή συμφόρηση επειδή οι οδηγοί 
κάνουν κύκλους στην πόλη αναζητώντας θέση στάθμευσης εφόσον δεν μπορούν να ξέρουν πού βρίσκονται οι κενές θέσεις. 

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριοι: Δήμος, Δ.Α.Ε.Μ.

Εμπλεκόμενοι φορείς: 

•	 Φορείς εκμετάλλευσης χώρων πάρκινγκ

•	 ΟΑΣΑ

Διαχείριση του προγράμματος, συμβουλευτικές υπηρεσίες για την τεχνολογία, στρατηγική 
επικοινωνίας, πολεοδομικός σχεδιασμός.

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο — Πρέπει να δημιουργηθούν νέοι ή να μετατραπούν 
κατάλληλα υπάρχοντες χώροι για τη στάθμευση δικύκλων. Το κόστος θα μπορούσε να 
μειωθεί εάν καταστεί δυνατό να χρησιμοποιηθεί το σύστημα του ΟΑΣΑ και να επεκταθεί το 
τρέχον πιλοτικό πρόγραμμα Smart Parking της ΔΑΕΜ.

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης χώρων πάρκινγκ Βραχυµεσοπρόθεσµα

•	 Μελέτη του πιλοτικού προγράμματος της ΔΑΕΜ και προτάσεις για το πώς μπορεί να 
διευρυνθεί

•	 Κατάρτιση κατάλληλης στρατηγικής για ηλεκτρονικές πληρωμές

•	 Συνεργασία με τις ιδιωτικές εταιρείες πάρκινγκ για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης 
δικύκλων

Προτεραιότητα

Υψηλή — Με δεδομένες τις δυσκολίες στην ανεύρεση θέσης στάθμευσης και σημείου πληρωμής στο κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
η παράνομη στάθμευση, ιδιαίτερα των δικύκλων, το πιθανότερο είναι να επιδεινωθούν. Οι δυσκολίες αυτές πρέπει να ξεπεραστούν, επειδή η εφαρμογή 
αυστηρότερων μέτρων χωρίς να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα ενέχει τον κίνδυνο αποξένωσης των κατοίκων και των επισκεπτών της Αθήνας 
προκαλώντας τον κυνισμό και την απροθυμία τους να στηρίξουν το όραμα για μια νέα πόλη με βελτιωμένη ποιότητα ζωής. 
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Εμπειρίες από άλλες πόλεις και περιπτωσιολογικές µελέτες

Πολλές πόλεις χρησιμοποιούν πλέον συστήματα CCTV και για άλλες χρήσεις και το Λίβερπουλ της Αγγλίας είναι ακόμη 
ένα  τέτοιο παράδειγμα. Το City Safe χρησιμοποιεί συστήματα CCTV για την πρόληψη της εγκληματικής 
δραστηριότητας, την προστασία της περιουσίας και την παροχή βοήθειας σε θύματα εγκληματικών ενεργειών, η 
διεύθυνση Parking Services χρησιμοποιεί συστήματα CCTV για τον έλεγχο τήρησης των κανονισμών για τη στάθμευση 
και τους λεωφορειόδρομους, η υπηρεσία Premises Management χρησιμοποιεί συστήματα CCTV για την ασφάλεια των 
δημοτικών κτιρίων, οι κοινότητες χρησιμοποιούν συστήματα CCTV για τον εντοπισμό περιβαλλοντικών παραβάσεων 
και το πρόγραμμα Regeneration χρησιμοποιεί συστήματα CCTV για την παρακολούθηση των δημόσιων χώρων και τη 
διατήρηση της ασφάλειας. 

Ο Δήμος της Μαδρίτης  χρησιμοποιεί ένα κεντρικό σύστημα CCTV. Στόχος του συστήματος είναι η ενιαία προβολή και 
λήψη όλων των εικόνων που είναι διαθέσιμες στη δημοτική αστυνομία μέσω μιας εφαρμογής από την οποία ο χειριστής 
έχει πρόσβαση σε όλες τις λήψεις του συστήματος CCTV.

Ο Δήμος του Westminster στο Λονδίνο εφαρμόζει ένα  πρόγραμμα Smart Parking στο οποίο χρησιμοποιούνται από 
κοινού συστήματα CCTV και αισθητήρων για τον έλεγχο της στάθμευσης. Μια δωρεάν εφαρμογή παρέχει πληροφορίες 
σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες σε περισσότερες από 3.000 θέσεις επί πληρωμή και  θέσεις ΑμεΑ στο West End, 
βοηθώντας στην εύρεση των κενών θέσεων γρήγορα κι εύκολα. Οι δυνατότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν: 
επισήμανση κατάστασης με “κόκκινο, πορτοκαλί, πράσινο” σε πραγματικό χρόνο για περισσότερες από 3.000 θέσεις, 
τοποθεσίες για περισσότερες από 41.000 θέσεις στάθμευσης σε δημόσιες οδούς και σε ειδικούς χώρους, φιλτράρισμα 
των θέσεων επί πληρωμή, των θέσεων για αναπήρους, για κατοίκους, για τροφοδοσία, για ταξί, για δίκυκλα, πλοήγηση 
μέσω δορυφόρου στις θέσεις στάθμευσης, αναλυτικές πληροφορίες, όπως το πλήθος των θέσεων, οι ώρες και οι χρεώσεις 
στάθμευσης, ταξινόμηση αποτελεσμάτων βάσει τιμής, απόστασης ή αξιολόγησης, αξιολόγηση και κοινοποίηση 
πληροφοριών για τις θέσεις στάθμευσης καθώς και ανάρτηση σχολίων, πληρωμή για τη στάθμευση και διαχείριση των 
περιόδων στάθμευσης. 
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2. Κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής συνδυασμένων αστικών 
μεταφορών
Η οικονομική ευρωστία της Αθήνας εξαρτάται από τη δυνατότητα όλων των 
ταξιδιωτών να έχουν εύκολη πρόσβαση και απρόσκοπτη μετακίνηση στο 
ιστορικό και εμπορικό κέντρο. Ο Δήμαρχος έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο, να 
μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση και να αυξήσει τους χώρους για τους 
πεζούς. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος πρέπει να αυξηθεί η χρήση των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς, να περιοριστεί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων 
και να βελτιωθεί η αισθητική του αστικού τοπίου ώστε να γίνει ελκυστικότερο 
για περπάτημα. Η λειτουργία του Μετρό πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 
2004, καθώς και η μετατροπή ορισμένων δρόμων σε πεζόδρομους, έδωσε 
ώθηση στην κινητικότητα.. Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, η 
καλύτερη επιβολή των υφιστάμενων κανονισμών έχει ύψιστη σημασία αλλά για 
να βελτιωθεί η κινητικότητα απαιτούνται επίσης νέες πολιτικές και 
προγράμματα, παράλληλα με σημαντικές επενδύσεις στις υποδομές 
μεταφορών. 

2.1 Ορισμός κανόνων στάθμευσης για τα τουριστικά 
λεωφορεία και εξασφάλιση της συμμόρφωσης 
Οι κανόνες για τη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων αποτελούν μείζονα 
πηγή δυσαρέσκειας των βασικών ενδιαφερομένων. Τα τουριστικά λεωφορεία 
συνήθως αποφεύγουν να διασχίζουν ή να αποβιβάζουν τους επιβάτες σε 
ιδιαίτερα εμπορικές περιοχές, όπως η Πλάκα και οι γύρω γειτονιές, γεγονός που 
έχει αρνητική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 
φορολογικών εσόδων. Περίπου 15 με 20 χρόνια πριν, εκατοντάδες τουριστικά 
λεωφορεία αποβίβαζαν τους τουρίστες στην Πλάκα σε καθημερινή βάση, 
σήμερα όμως αυτό είναι σπάνιο λόγω της πεζοδρόμησης ορισμένων βασικών 
αρτηριών, της έλλειψης συμφωνίας για τα σημεία αποβίβασης και επιβίβασης 
και της παράνομης στάθμευσης από ταξί και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα.

Σε άλλα σημεία του ιστορικού και εμπορικού κέντρου, τουριστικά λεωφορεία, 
ταξί και λεωφορεία δημόσιας συγκοινωνίας αρκετά συχνά διεκδικούν τη χρήση 
των λεωφορειόδρομων, των σταθμών ταξί και των δημόσιων χώρων 
στάθμευσης, διαφωνώντας για τους κανόνες, ενώ η πλημμελής επιβολή έχει ως 
αποτέλεσμα την απορρύθμιση  και τη δυσκολία προσέγγισης.

Στις συναντήσεις που είχε η ομάδα της IBM με τους ενδιαφερόμενους φορείς,  
όπως ο Σύλλογος Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Αθηνών και ο Εμπορικός Σύλλογος 
Αθηνών,  προτεραιότητα δόθηκε στην ανάγκη αυξημένης προσέγγισης των 
τουριστικών λεωφορείων στην περιοχή του κέντρου, χωρίς αυτό να θίγει την 
κινητικότητα των άλλων επισκεπτών. Ακούσαμε συγκεκριμένες ιδέες οι οποίες 
χρήζουν περαιτέρω μελέτης. Για παράδειγμα, να επιτρέπεται στα τουριστικά 
λεωφορεία να μπαίνουν στην οδό Μητροπόλεως για αποβίβαση και επιβίβαση, 
να χρησιμοποιούν την πλατεία Συντάγματος, περιοχές εκτός της Ακρόπολης και 
της πλατείας Ομονοίας για αποβίβαση και επιβίβαση, και να σταθμεύουν στα 
γκαράζ του Μετρό, στους σταθμούς των λεωφορείων στο Γκάζι ή διπλά στον 
Εθνικό Κήπο όταν περιμένουν να παραλάβουν επιβάτες. Ο Δήμαρχος θα 
μπορούσε να συγκαλέσει μια διάσκεψη όπου θα συζητηθούν αυτές και άλλες 
ιδέες και κατόπιν να ζητήσει περαιτέρω ανάλυση των επιπτώσεων από 
συγκοινωνιολόγους, με στόχο να καθοριστούν οι νέες πολιτικές και να 
εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτές. 
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Πρόταση 2.1: Ορισμός κανόνων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία και εξασφάλιση της συμμόρφωσης

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να επιδιώξει τη συμφωνία των ενδιαφερομένων φορέων για τους κανόνες στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Ο Δήμαρχος θα μπορούσε να συγκαλέσει μια διάσκεψη όπου θα συζητηθούν οι ιδέες των ενδιαφερομένων φορέων και κατόπιν να ζητήσει περαιτέρω 
ανάλυση των επιπτώσεων από συγκοινωνιολόγους, με στόχο να καθοριστούν οι νέες πολιτικές και να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με αυτές. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Ένα σύνολο κανόνων που θα μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν.

Κόστος αδράνειας
Αδράνεια αναφορικά με αυτή την πρόταση θα είχε ως αποτέλεσμα μια χαμένη ευκαιρία αύξησης των εσόδων τόσο για τις τοπικές επιχειρήσεις όσο και για 
το Δήμο.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης 
Κινητικότητας 

Εμπλεκόμενοι φορείς: 
•	 Επιχειρηματικοί φορείς της Αθήνας
•	 εταιρείες τουριστικών λεωφορείων
•	 Τροχαία
•	 Δημοτική Αστυνομία

Στις συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς θα προΐσταται ο Αντιδήμαρχος 
ή ο Γενικός Γραμματέας, με την υποστήριξη ενός Πολεοδόμου και ενός 
Συγκοινωνιολόγου

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Κανένα Βραχυπρόθεσμα (τρεις μήνες)
•	 Υποβολή προτάσεων από εμπλεκόμενους φορείς

•	 Ανάλυση των επιπτώσεων στην κυκλοφορία και άλλους παράγοντες

•	 Θέσπιση κανόνων 

•	 Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό

Προτεραιότητα

Υψηλή — Είναι μια ευκαιρία να επιτευχθούν βραχυπρόθεσμα οφέλη και να εξασφαλιστεί η στήριξη της ατζέντας του δημάρχου για την αστική 
κινητικότητα.
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2.2 Βελτίωση πεζόδρομων και ιεράρχηση άλλων δρόμων για 
αλλαγή χρήσης
Σήμερα, στο εμπορικό τρίγωνο και τη συνοικία της Πλάκας η πρόσβαση των 
οχημάτων είναι περιορισμένη σε αρκετούς δρόμους και επιτρέπεται κυρίως για 
τροφοδοσία των καταστημάτων και αποκομιδή των απορριμμάτων και σε 
μερικές περιπτώσεις μόνο για τους μόνιμους κατοίκους. Επιπλέον, ο Δήμος 
ενέκρινε πρόσφατα ένα πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετατροπή περισσότερων 
δρόμων σε πεζόδρομους στο εμπορικό τρίγωνο. Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί 
το πρώτο εξάμηνο του 2016, με δρόμους  που επιλέχθηκαν βάσει ενός νόμου 
που ψηφίστηκε αρχικά το 1995 (βλ. Εικόνα 8 για τους υφιστάμενους 
πεζόδρομους και τους προτεινόμενους δρόμους για μετατροπή σε 
πεζόδρομους στο εμπορικό τρίγωνο και τις γειτονικές περιοχές). 

Οι προσπάθειες που γίνονται στην Αθήνα με στόχο την ανάκτηση δημόσιου 
χώρου για τους πεζούς συμβαδίζουν με τις πρακτικές που ακολουθούνται σε 
άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπου συνηθίζεται η περιορισμένη πρόσβαση των 
αυτοκινήτων στα ιστορικά κέντρα και τους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους.8 
Χαρακτηριστικά παραδείγματα περιλαμβάνουν ζώνες χωρίς αυτοκίνητα σε 
ολόκληρη τη Βενετία, το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Κοπεγχάγης, την 
καρδιά της Βιέννης “Innere Stadt” και το ιστορικό κέντρο των Βρυξελλών. Η 
Κοπεγχάγη ξεκίνησε πάνω από 40 χρόνια πριν κλείνοντας το μεγαλύτερο 
εμπορικό δρόμο της στο κέντρο για τα αυτοκίνητα, μετατρέποντας αρκετούς 
ακόμη δρόμους σε πεζόδρομους, μειώνοντας τη διαθεσιμότητα χώρων 
στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και μετατρέποντας σταθμούς πάρκινγκ σε 
κοινόχρηστους χώρους.9

Οι τοπικοί φορείς της Αθήνας, τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό 
τομέα, συμφωνούν σε γενικές γραμμές ότι η περιορισμένη πρόσβαση των 
αυτοκινήτων έχει βελτιώσει την ποιότητα της ζωής στο ιστορικό και εμπορικό 
κέντρο της πόλης με θετικό αντίκτυπο στο λιανεμπόριο και τον τουρισμό. Ένα 
καλό παράδειγμα είναι η πεζοδρόμηση της οδού Ερμού, η οποία τώρα έχει γίνει 
ο πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος της πόλης και αποτελεί δημοφιλή 
προορισμό για τους κατοίκους και τους τουρίστες, πολλοί από τους οποίους 
φθάνουν εκεί με το Μετρό. Εντούτοις, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της 
προσέγγισης και της κινητικότητας ακόμη και στους υπάρχοντες πεζόδρομους. 
Για παράδειγμα, η πρόσβαση για τα άτομα με αναπηρία είναι προβληματική, η 
σήμανση είναι συνήθως ανύπαρκτη, κατεστραμμένη ή ελλιπής και δεν υπάρχει 
καμία πρόβλεψη για ποδήλατα. Επιπλέον, οι καθορισμένοι χώροι στάθμευσης 
δικύκλων είναι πολύ περιορισμένοι, με αποτέλεσμα να είναι ανεξέλεγκτη η 
παράνομη στάθμευση.

Ο Δήμος πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης δράσης με 
βελτιώσεις στους δρόμους στο ιστορικό και το εμπορικό κέντρο, δίνοντας 
έμφαση σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα επόμενα 
τρία χρόνια προκειμένου να αυξηθεί η κινητικότητα στους δρόμους στους 
οποίους είναι ήδη περιορισμένη η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Ο Δήμος θα 
μπορούσε να ξεκινήσει με τους δρόμους στο εμπορικό τρίγωνο ώστε οι πρώτες 
βελτιώσεις να γίνουν ορατές τους πρώτους μήνες του 2016. Ως μέρος αυτής της 
πρωτοβουλίας, πρέπει επίσης να επιλεχθούν και άλλοι δρόμοι για αλλαγή 
χρήσης, εκπονώντας ανάλυση επιπτώσεων και προγραμματισμό της 
υλοποίησης στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την 
κινητικότητα. 

Σχήμα 9: Υφιστάμενοι και προτεινόμενοι πεζόδρομοι
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Πρόταση 2.2: Βελτίωση πεζόδρομων και ιεράρχηση άλλων δρόμων για αλλαγή χρήσης

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να καταρτίσει σχέδια δράσης ώστε να βελτιωθεί και να επεκταθεί η πρόσβαση στους πεζόδρομους και παράλληλα να 
ιεραρχήσει πρόσθετους δρόμους για πεζοδρόμηση.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Στο εμπορικό τρίγωνο και τη συνοικία της Πλάκας η πρόσβαση των οχημάτων είναι ήδη περιορισμένη σε αρκετούς δρόμους ενώ έχουν πρόσφατα 
εγκριθεί σχέδια για την πεζοδρόμηση περισσότερων δρόμων. Μπορεί οι πεζόδρομοι να είχαν θετικό αντίκτυπο, υπάρχουν ωστόσο περιθώρια να 
βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η προσέγγιση σε αυτούς. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία, η σήμανση είναι συνήθως 
ανύπαρκτη ή ελλιπής, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για ποδήλατα και οι καθορισμένοι χώροι στάθμευσης δικύκλων είναι πολύ περιορισμένοι. Ο Δήμος 
πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο βραχυπρόθεσμης δράσης με βελτιώσεις στους δρόμους στους οποίους είναι ήδη περιορισμένη η κυκλοφορία των 
οχημάτων, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα επόμενα τρία χρόνια. Ως μέρος αυτής της πρωτοβουλίας, πρέπει 
επίσης να επιλεχθούν κάποιοι πρώτοι δρόμοι για αλλαγή χρήσης, εκπονώντας προγραμματισμό της υλοποίησης στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για την κινητικότητα. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Βελτιωμένη πρόσβαση και κινητικότητα στους πεζόδρομους

•	 Αυξημένη υποστήριξη του κοινού για την πεζοδρόμηση περισσότερων δρόμων

Κόστος αδράνειας
Πιθανή μειωμένη δημόσια στήριξη για την επέκταση της πεζοδρόμησης και σε άλλους δρόμους στο εμπορικό τρίγωνο η οποία έχει συμφωνηθεί για την 
άνοιξη του 2016

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης 
Κινητικότητας

Εμπλεκόμενοι φορείς: 

•	 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•	 Δημοτική διοίκηση Αθήνας

•	 Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων Αθήνας

Ομάδα με κατάλληλες γνώσεις συγκοινωνιολογίας και κανονιστικών απαιτήσεων 

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο — Οι βελτιώσεις στους πεζόδρομους απαιτούν επενδύσεις 
σε οδικό εξοπλισμό και άλλες υποδομές

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Τα σχέδια δράσης απαιτούν έγκριση από την εθνική 
διοίκηση

•	 Αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των πεζόδρομων

•	 Υλοποίηση δράσεων για τις απαιτούμενες βελτιώσεις

•	 Βελτίωση των υφιστάμενων πεζόδρομων στο εμπορικό τρίγωνο (προσθήκη σήμανσης 
και σταντ στάθμευσης για ποδήλατα, διευκόλυνση της πρόσβασης για άτομα με 
αναπηρία, για παράδειγμα)

•	 Βελτίωση πρόσθετων πεζόδρομων εκτός του εμπορικού τριγώνου

•	 Καθορισμός κριτηρίων για μετατροπή χρήσης, αναζήτηση των υποψηφίων δρόμων 
στις γειτονιές

Προτεραιότητα

Υψηλή — Η ευκαιρία να μεγιστοποιηθεί το όφελος των επενδύσεων που έχουν γίνει ήδη για τη βελτίωση της κινητικότητας στο κέντρο της πόλης είναι 
μεγάλη
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2.3 Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την ελάττωση 
της χρήσης αυτοκινήτων
Η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή η 
οποία ιστορικά εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα αυτοκίνητα. Κατά 
προσέγγιση 4 εκατομμύρια άνθρωποι, περίπου το 45% ολόκληρου του 
ελληνικού πληθυσμού, κατοικούν σε μια περιοχή 412 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων.  

Επενδύσεις και αλλαγές πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιτύχει σε 
κάποιο βαθμό μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και βελτίωση της 
πρόσβασης. Μερικές από αυτές είναι η εφαρμογή του δακτυλίου το 1982, η εκ 
περιτροπής κυκλοφορία των αυτοκινήτων με μονό ή ζυγό αριθμό κυκλοφορίας 
εντός του δακτυλίου, η μετατροπή ορισμένων δρόμων αποκλειστικά σε 
πεζόδρομους εντός του εμπορικού τριγώνου, η λειτουργία του Μετρό, του τραμ 
και του προαστιακού σιδηρόδρομου και άλλες.10 Η επέκταση των δημόσιων 
συγκοινωνιών στο πλαίσιο των προετοιμασιών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2004 είχε κάποιο αντίκτυπο, μειώνοντας τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο 
κατά 6%.11 Ωστόσο, η κατανομή των τρόπων μεταφοράς των Αθηναίων 
εμφανίζεται άνιση υπέρ των αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης.

Αντίθετα, το ποσοστό των μετακινήσεων με αυτοκίνητο είναι πολύ μικρότερο 
σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπου το περπάτημα, το ποδήλατο και τα δημόσια 
μέσα συγκοινωνίας έχουν πολύ μεγαλύτερο μερίδιο.12

Μηχανικοί μεταφορών και  συγκοινωνιολόγοι από το Υπουργείο Μεταφορών, 
την Αττικό Μετρό, τον ΟΑΣΑ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο συμφωνούν 
ότι η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα επιδεινωθεί τις επόμενες δεκαετίες αν δεν 
γίνουν αλλαγές στις στρατηγικές για την κινητικότητα. Η μείωση της 
κυκλοφορίας που σημειώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια οφείλεται κυρίως στη 
γενική μείωση των μετακινήσεων λόγω της οικονομικής κρίσης. Αντίθετα, τα 
δεδομένα που έδωσε η Αττικό Μετρό στην ομάδα της IBM δείχνουν ότι οι 
καθημερινές μετακινήσεις στην περιοχή της Αθήνας θα αυξηθούν κατά περίπου 
15% μέχρι το 2030, με το μερίδιο των αυτοκινήτων να παραμένει σταθερό στο 
52%. Οι χάρτες που ακολουθούν συγκρίνουν την κυκλοφοριακή πυκνότητα των 
αυτοκινήτων το 2011 με τις προβλέψεις για το 2030, καταδεικνύοντας τις 
επιπτώσεις του προβλήματος. 

Τρόπος μεταφοράς % μετακινήσεων, Αττική (2011)

Αυτοκίνητα 52%

Δημόσιες συγκοινωνίες 38%

Πεζή 7%

Ταξί 3%

Εικόνα 10: Κατανομή τρόπων μεταφοράς, 2011, περιοχή Αθήνας

Πόλη Ποδήλατο/
πεζή

Δημόσιες 
συγκοινωνίες

Μηχανοκίνητα 
μέσα

Βιέννη 34% 37% 29%

Κοπεγχάγη 42% 30% 28%

Μαδρίτη 34% 40% 26%

Στοκχόλμη 45% 31% 25%

Ελσίνκι 41% 34% 26%

Παρίσι 55% 32% 13%

Βερολίνο 39% 21% 40%

Βαρκελώνη 55% 31% 14%

Άμστερνταμ 68% 11% 21%

Εικόνα11: Κατανομή τρόπων μεταφοράς, 2011, επιλεγμένες ευρωπαϊκές πόλεις
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Εικόνα 12: Προβλεπόμενος κυκλοφοριακός φόρτος το 2030

2030

Φόρτος οδικού δικτύου και 
επίπεδα πυκνότητας κατά 
τις πρωινές ώρες αιχμής

Υπόμνημα

Κλίμακα 1:50000 Νοέμβριος 2015

Οχήματα/Ώρα

– 250
– 500
– 1000
– 2000

– 3000

– 4000

– 5000

V/C <=0.7
V/C<=0.9
V/C<=1.0
V/C>=1.0

Όγκος

Όρια δακτυλίου

Κατηγορίες όγκου



27Έκθεση Smarter Cities Challenge

Εικόνα 13: Κυκλοφοριακός φόρτος το 2011

Ορίζοντας 2011 -  
Τρέχουσα κατάσταση

Φόρτος οδικού δικτύου και 
επίπεδα πυκνότητας κατά 
τις πρωινές ώρες αιχμής

Υπόμνημα

Κλίμακα 1:50000 Απρίλιος 2013

Οχήματα/Ώρα

– 250
– 500
– 1000
– 2000

– 3000

– 4000

– 5000

V/C <=0.7
V/C<=0.9
V/C<=1.0
V/C>=1.0

Όγκος

Όρια δακτυλίου

Κατηγορίες όγκου
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Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αυξανόμενης κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και για να βελτιώσει την πρόσβαση και την κινητικότητα, ο Δήμος 
πρέπει να ηγηθεί της χάραξης μιας συνολικής στρατηγικής συνδυασμένων 
αστικών μεταφορών, με έμφαση στη μείωση της εξάρτησης από τα αυτοκίνητα 
και παράλληλα την αποδοτικότερη κυκλοφορία των οχημάτων. Η στρατηγική 
θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παραμέτρων.

Δημόσιες συγκοινωνίες
Το δίκτυο των δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας περιλαμβάνει τρεις γραμμές 
του Μετρό, δύο γραμμές τραμ, μία γραμμή Προαστιακού σιδηρόδρομου και 
περίπου τριακόσιες γραμμές αστικών λεωφορείων και τρόλεϊ. 

Σύμφωνα με τον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η πρόσβαση στο κέντρο της πόλης με δημόσια μέσα 
μεταφοράς είναι άνισα κατανεμημένη.13 Από ορισμένες κατευθύνσεις είναι καλή 
ενώ από άλλες απαιτούνται αρκετές μετεπιβιβάσεις, δεν υπάρχουν συνδέσεις ή 
η κυκλοφορία εμποδίζεται από την κίνηση στις οδικές αρτηρίες. Η χρήση των 
δημόσιων μέσων μεταφοράς αυξήθηκε μετά τη λειτουργία του Μετρό αλλά 
από το 2006 παραμένει σταθερή ως ποσοστό επί του συνόλου των 
μετακινήσεων. Ο αριθμός των μετακινήσεων με τις δημόσιες συγκοινωνίες στην 
πραγματικότητα παρουσιάζει μείωση από το 2011. Η μείωση αυτή συμβαδίζει 
με τη συνολική μείωση των μετακινήσεων που αφορά κυρίως τις μετακινήσεις 
με τα λεωφορεία και όχι με το Μετρό. 

Εικόνα 14: Γραμμές του Μετρό της Αθήνας
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Ο ΟΑΣΑ, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ο οποίος 
μετονομάστηκε σε Συγκοινωνίες Αθηνών), λαμβάνει σημαντικές κρατικές 
επιχορηγήσεις για να καλύψει τις λειτουργικές του δαπάνες. Οι λεωφορειακές 
συγκοινωνίες συγκεκριμένα έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα 
περιστολής των δαπανών, με αποτέλεσμα μείωση στα δρομολόγια και 
ανενεργό μεγάλο μέρος του στόλου. Ο ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι η ποιότητα της 
εξυπηρέτησης έχει επίσης υποβαθμιστεί τόσο από την ελλιπή συντήρηση των 
στάσεων, η οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του, όσο και από τη χρήση 
των λεωφορειολωρίδων από ταξί και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα. 

Η Αττικό Μετρό και ο ΟΑΣΑ έχουν προγραμματίσει επεκτάσεις στις γραμμές 1, 2 
και 3 του Μετρό, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να 
κατασκευάζονται. Υπάρχουν επίσης σχέδια για την κατασκευή της Γραμμής 4, 
αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμη η απαραίτητη χρηματοδότηση. Ο ΟΑΣΑ 
σχεδιάζει να εφαρμόσει την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων σε όλα τα μέσα 
μαζικής μεταφοράς, όπως και να τοποθετήσει μπάρες στις εισόδους των 
σταθμών του Μετρό για την ανάσχεση της εισιτηριοδιαφυγής. Άλλα έργα του 
ΟΑΣΑ που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνουν την αλλαγή της σήμανσης στις 
στάσεις των λεωφορείων και την ενημέρωση των επιβατών για την άφιξη του 
λεωφορείου σε πραγματικό χρόνο.

Οδικό δίκτυο
Η ομάδα της IBM δεν προχώρησε σε μελέτη ανάλυση της κυκλοφορίας και ούτε 
έχει την τεχνογνωσία να το κάνει. Εντούτοις, η ομάδα IBM Smarter Cities 
Challenge παραπέμπει στην ανάλυση που πραγματοποίησε ο Τομέας 
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, η οποία υποδεικνύει ότι απαιτούνται βελτιώσεις κατά μήκος των 
οδών περιμετρικά του κέντρου της πόλης, όσον αφορά τη σηματοδότηση για τις 
γραμμές συγκοινωνιών, τις κλειστές εισόδους και τις απαγορεύσεις για τη 
στάθμευση, προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία στις περιφερειακές 
οδούς αλλά και να αποθαρρυνθεί περαιτέρω η είσοδος οχημάτων στο κέντρο 
της πόλης. Ιδανικά, στην Αθήνα θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σύμπλεγμα 
περιμετρικών οδών με χαρακτηριστικά αυτοκινητόδρομων ώστε να γίνεται πιο 
αποτελεσματικά η διοχέτευση της κυκλοφορίας. Αυτό όμως είναι δύσκολο λόγω 
πρακτικών και οικονομικών περιορισμών οπότε γίνεται επιτακτική η ανάγκη 
αποδοτικότερης χρήσης των περιμετρικών οδών που υπάρχουν ήδη.

Στάθμευση
Η μεταφορά των χώρων στάθμευσης εκτός του ιστορικού και εμπορικού 
κέντρου αποτελεί παράμετρο-κλειδί για να γίνει η οδήγηση στο κέντρο της 
πόλης λιγότερο ελκυστική. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι σημαντικό 
να βελτιωθούν τα μέτρα καταστολής των ανεξέλεγκτων παραβάσεων οι οποίες 
έχουν ως αποτέλεσμα να προσφέρεται τελικά “δωρεάν” στάθμευση στο κέντρο 
της πόλης, σοβαρό κίνητρο για τους οδηγούς.  

Η παράνομη στάθμευση αυξάνει όχι μόνο τον αριθμό των αυτοκινήτων στο 
κέντρο της πόλης αλλά και την κυκλοφοριακή συμφόρηση επειδή οι οδηγοί 
κάνουν κύκλους για να βρουν να παρκάρουν. Η αποδοτικότερη καταστολή θα 
ενθάρρυνε τη χρήση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και θα μετατόπιζε τη 
ζήτηση για χώρους στάθμευσης εκτός του εμπορικού τριγώνου και στις 
περιοχές γύρω από το ιστορικό κέντρο. Οι χώροι στάθμευσης στις περιοχές 
αυτές σήμερα υποχρησιμοποιούνται ενώ θα μπορούσαν να γίνουν πιο 
ελκυστικοί με εκπτωτικά προγράμματα σε συνεργασία με τους 
καταστηματάρχες και με τη δημιουργία σταθμών στάθμευσης για μετεπιβίβαση 
στις δημόσιες συγκοινωνίες  και πιο άνετη μετάβαση στο εμπορικό κέντρο. 
Καθώς τα μέτρα καταστολής θα αποδίδουν και η διαθεσιμότητα χώρων 
στάθμευσης εκτός του κέντρου θα βελτιώνεται, ο Δήμος θα μπορούσε να 
προχωρήσει στη μείωση των νόμιμων θέσεων στάθμευσης στην περιοχή του 
κέντρου ως ένα επιπλέον αντικίνητρο για την είσοδο στο κέντρο με το 
αυτοκίνητο.

Ταξί
Στην περιοχή της Αθήνας υπάρχουν περίπου 14.000 ταξί, περίπου 4 για κάθε 
1.000 κατοίκους, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1 ταξί για κάθε 1.000 
κατοίκους. Ο μεγάλος αριθμός των ταξί οφείλεται στο γεγονός ότι τα κόμιστρα 
είναι σχετικά φθηνά, οπότε οι επιβάτες δεν έχουν σοβαρό κίνητρο να 
χρησιμοποιούν τις δημόσιες συγκοινωνίες. Η παρουσία τόσο πολλών ταξί στο 
κέντρο της πόλης είναι μια από τις κύριες αιτίες της κυκλοφοριακής 
συμφόρησης και της χαοτικής κατάστασης που δημιουργείται από τη 
διεκδίκηση των θέσεων στάθμευσης μεταξύ αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, 
ταξί και λεωφορείων.  

Μετατροπή δρόμων σε πεζόδρομους
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την κινητικότητα, πρέπει να πραγματοποιηθεί 
μια ανάλυση επιπτώσεων για τους επιπλέον δρόμους που έχουν επιλεχθεί να 
μετατραπούν αποκλειστικά σε πεζόδρομους. Για να επιτύχει τους στόχους που 
έχει θέσει στον τομέα της κινητικότητας, ο Δήμος πρέπει να επεκτείνει τόσο τον 
αριθμό όσο και το μήκος των δρόμων με περιορισμένη ή μηδενική κυκλοφορία 
αυτοκινήτων και να τους εντάξει σε ένα γενικότερο ενοποιημένο δίκτυο.  

Ποδήλατα
Η χρήση ποδηλάτων αρχίζει να εξαπλώνεται στην Ελλάδα αλλά σήμερα η 
πρόσβαση στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας με ποδήλατο είναι 
περιορισμένη. Τα καταστήματα και οι λέσχες ποδηλάτων στην περιοχή της Αθήνας 
έχουν αρχίσει να πληθαίνουν τελευταία. Επίσης, ορισμένοι δήμοι εφαρμόζουν 
συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων και δίκτυα ειδικών λωρίδων για την κίνηση 
των ποδηλάτων. Αυτά συμβαίνουν κυρίως στα βόρεια προάστια, ενώ στο Δήμο της 
Αθήνας, ιδιαίτερα στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο, υπάρχει έλλειψη ακόμη και 
βασικών υποδομών για ποδήλατα. Αντίθετα, σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως στο 
Άμστερνταμ, την Κοπεγχάγη, τη Βιέννη και τη Στοκχόλμη, αφθονούν οι ειδικές 
λωρίδες κυκλοφορίας, οι χώροι στάθμευσης αλλά και τα προγράμματα διάθεσης 
κοινόχρηστων ποδηλάτων. Ο Δήμος μπορεί να ξεκινήσει με μικρής κλίμακας 
δράσεις, δημιουργώντας χώρους στάθμευσης ποδηλάτων σε στρατηγικά σημεία 
και με διαγραμμισμένες λωρίδες κατά μήκος μερικών οδικών αρτηριών.
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Αξιολόγηση βέλτιστων πρακτικών από άλλες πόλεις
Η Αθήνα θα μπορούσε να διδαχθεί από τα προγράμματα που εφαρμόζουν άλλες 
πόλεις για τη μείωση της συμφόρησης. Για παράδειγμα, σε ορισμένες πόλεις στην 
Ευρώπη και την Ασία ισχύουν συστήματα επιβολής τελών συμφόρησης στους 
οδηγούς που θέλουν να μπουν ή να κυκλοφορήσουν με το αυτοκίνητο σε 
καθορισμένες περιοχές του κέντρου. Στην Αθήνα ίσως πρέπει να επανεξεταστεί η 
πολιτική περιορισμού της πρόσβασης στο κέντρο της πόλης με την εκ περιτροπής 
κυκλοφορία των αυτοκινήτων με μονό ή ζυγό αριθμό κυκλοφορίας. Το όριο που 
τέθηκε για αυτή την πολιτική ίσως δεν είναι πλέον επίκαιρο γιατί τα μοντέλα της 
κυκλοφορίας σήμερα είναι διαφορετικά σε σχέση με 30 χρόνια πριν. Επιπλέον, 
αυτή η πολιτική εφαρμόζεται ασύμμετρα και έχει οδηγήσει πολλά νοικοκυριά να 
αγοράσουν δεύτερο αυτοκίνητο. Όπως συμβαίνει και στη Ρώμη, θα μπορούσε και 
στην Αθήνα να απαιτείται άδεια για είσοδο στον πυρήνα του κέντρου της πόλης ή 
κάποια στιγμή στο μέλλον ο Δήμος θα μπορούσε να εξετάσει την εφαρμογή ενός 
συστήματος επιβολής τελών με βάση τη χρήση, όπως γίνεται στο Λονδίνο, τη 
Στοκχόλμη και τη Σιγκαπούρη.

Πολλές πόλεις εφαρμόζουν επίσης προγράμματα προώθησης του 
συνεπιβατισμού και της τηλεργασίας. Για παράδειγμα, ορισμένες πόλεις 
διαθέτουν προγράμματα αναζήτησης συνεπιβατών μέσω Internet και 
συνεργάζονται με τον ιδιωτικό τομέα για την παροχή υπηρεσιών κοινής χρήσης 
ιδιωτικών αυτοκινήτων και van.14 Επειδή στο ιστορικό και το εμπορικό κέντρο 
της Αθήνας υπάρχουν πάρα πολλές κρατικές υπηρεσίες, θα μπορούσε  να 
εφαρμοστεί η τηλεργασία για αρκετούς υπαλλήλους σε συνεργασία με την 
κεντρική διοίκηση.

Πρόταση 2.3: Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να ηγηθεί της χάραξης μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητικότητα στην περιοχή της Αθήνας, που θα 
περιλαμβάνει επενδύσεις σε υποδομές και υιοθέτηση νέων καινοτομιών και καθολικών βέλτιστων πρακτικών.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής

Η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών έχει αυξηθεί αλλά η κυκλοφοριακή συμφόρηση αναμένεται να επιδεινωθεί χωρίς περαιτέρω επενδύσεις και αλλαγές πολιτικής. 
Για τον προγραμματισμό τους, ο Δήμος πρέπει να συνεργαστεί με την Περιφέρεια Αττικής και να χαράξει μια μακροπρόθεσμη πολιτική κινητικότητας για την περιοχή 
της Αθήνας, η οποία θα εστιάζει στα εξής:

•	 Επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες, όπως επέκταση των λεωφορειακών γραμμών, βελτιώσεις στις στάσεις και στη σήμανση των λεωφορείων και 
εξασφάλιση κονδυλίων για την εγκεκριμένη επέκταση του Μετρό

•	 Βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο για την εκτροπή της κυκλοφορίας από το κέντρο της πόλης

•	 Μέτρα για την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων, ξεκινώντας με πιλοτικά προγράμματα και ειδικές λωρίδες σε περιορισμένες περιοχές

•	 Μέτρα για την αντιμετώπιση της ζήτησης για στάθμευση εκτός της περιοχής του κέντρου

•	 Μειώσεις στον αριθμό των ταξί που επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης

•	 Πεζοδρόμηση επιπλέον δρόμων σε συνδυασμό με την επέκταση των χώρων στάθμευσης για μοτοσικλέτες και ποδήλατα

•	 Εξέταση της υιοθέτησης λύσεων συνεπιβατισμού, τηλεργασίας και επιβολής τελών για τη συμφόρηση

Αναμενόμενα αποτελέσματα
•	 Αύξηση της χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών από τους Αθηναίους

•	 Μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων στην περιοχή του κέντρου

•	 Βελτίωση της ζωτικότητας της οικονομίας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του κέντρου της Αθήνας

•	 Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων

Κόστος αδράνειας

Χωρίς μέτρα πρόληψης, η κυκλοφοριακή συμφόρηση θα επιδεινωθεί σημαντικά καθώς θα βελτιώνεται η οικονομία και ο αριθμός των μετακινήσεων θα 
επιστρέψει στην κανονικότητα.
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Πρόταση 2.3: Χάραξη μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τη μείωση της χρήσης αυτοκινήτων (Συνέχεια)

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος Αθηναίων

Εμπλεκόμενοι φορείς:
•	 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
•	 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
•	 Δήμος Αθήνας 
•	 Περιφέρεια Αττικής

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης Κινητικότητας, Γενικός 
Γραμματέας, Δημοτικοί Σύμβουλοι, ειδικοί στο σχεδιασμό συστημάτων μεταφορών 
και τη συγκοινωνιολογία

Εκτίμηση κόστους: Υψηλό — Πολλές από τις πρωτοβουλίες ενδεχομένως να 
απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις σε νέες υποδομές. 

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Σύσταση ενός φόρουμ που θα συντονίζει τις βελτιώσεις στις 
μεταφορές σε όλη την περιοχή της Αθήνας (ως πρώτο βήμα για 
την καθιέρωση μιας Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών)

•	 Διενέργεια κυκλοφοριακής μελέτης

•	 Εκτίμηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των δρόμων και της δυναμικότητας 
διαμετακόμισης σε σχέση με τη σημερινή και τη μελλοντική ζήτηση

•	 Κατάρτιση πολιτικών και πραγματοποίηση επενδύσεων για να επιτευχθεί η 
επιθυμητή αλλαγή στις συνήθειες μετακίνησης

•	 Προσδιορισμός των αρχικών σημείων εστίασης

•	 Εκπόνηση σχεδίου υλοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης  

Προτεραιότητα

Μέτρια — Η εφαρμογή αυτής της πρότασης θα έχει αντίκτυπο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά θα πρέπει να στηριχτεί σε άλλα μέτρα τα οποία ο Δήμος 
μπορεί να ελέγξει ευκολότερα, όπως η βελτίωση της πρόσβασης στους υπάρχοντες πεζόδρομους, η ενίσχυση των μέτρων ελέγχου της στάθμευσης και η 
σύσταση ενός διακυβερνητικού φόρουμ για τις μεταφορές.
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3. Ανάπτυξη τεχνολογιών ευφυών 
μεταφορών
Στο Δήμο της Αθήνας, οι μόνιμοι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με πλήθος 
προκλήσεων που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή της κυκλοφορίας στο κέντρο 
της πόλης και στην περιοχή γενικότερα. Οι λόγοι είναι πολλοί. Ο σημαντικότερος 
είναι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ όλων των μέσων που εξυπηρετούν την 
κοινότητα: Μετρό, τραμ, λεωφορεία, τρόλεϊ, τραίνο και οδικό δίκτυο. Ως 
αποτέλεσμα, οι δρόμοι στο κέντρο της πόλης παρουσιάζουν συμφόρηση η 
οποία εμποδίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο 
για ψώνια, τουρισμό και αναψυχή.  

Άλλοι παράγοντες που περιπλέκουν την κατάσταση είναι ο μη συντονισμός των 
δημόσιων έργων σε δρόμους και πεζοδρόμια εντός και πλησίον του κέντρου 
της πόλης. Τέτοιες δραστηριότητες, είτε πρόκειται για έκτακτες επισκευές είτε 
για προγραμματισμένες αναβαθμίσεις, πρέπει να κοινοποιούνται στους 
υπεύθυνους του δήμου, της τροχαίας και της δημόσιας ασφάλειας καθώς και 
στις υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων και καθαριότητας. Ένα παράδειγμα 
για το πώς η έλλειψη του συντονισμού προκάλεσε αναστάτωση στις υπηρεσίες 
της πόλης ήταν η διακοπή της λειτουργίας του συστήματος αυτόματου ελέγχου 
των φωτεινών σηματοδοτών. Το σύστημα αυτό χρειάστηκε να καταργηθεί 
αφού κατέληξε να είναι μη λειτουργικό σε ποσοστό 50% μετά από συνεχόμενες 
βλάβες λόγω της έλλειψης συντονισμού των οδικών έργων. Οι αρνητικές 
συνέπειες από τους κλειστούς δρόμους για αυτοκίνητα και πεζούς 
δημιούργησαν μια δυσάρεστη εμπειρία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους 
και τους επισκέπτες της περιοχής.

3.1 Υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Κέντρου για τη 
συγκέντρωση δεδομένων, την παρακολούθηση και το 
συντονισμό της κινητικότητας στην Αττική
Στην προσπάθειά τους να γίνουν “εξυπνότερες”, οι πόλεις χρησιμοποιούν την 
τεχνολογία για να αποκτήσουν εξοπλισμένα και διασυνδεδεμένα συστήματα 
και να επιτύχουν τον καθολικό αυτό στόχο. Σε λειτουργικό επίπεδο, οι πόλεις 
βασίζονται σε μεγάλο αριθμό βασικών συστημάτων τα οποία απαρτίζονται από 
διαφορετικά δίκτυα, υποδομές και περιβάλλοντα σχετικά με τις λειτουργίες 
τους. Καθένα από αυτά τα μείζονα συστήματα πρέπει να είναι διασυνδεδεμένο 
με τα υπόλοιπα. Όταν τα συστήματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και η 
συλλογή δεδομένων έχει ομαλοποιηθεί και εκτελείται κανονικά, τότε 
δημιουργείται ένα “Σύστημα συστημάτων”15 και ξεκινά η εξελικτική διαδικασία 
για τη δημιουργία μιας Έξυπνης πόλης, όπου μοντέλα πρόβλεψης και 
προηγμένες μέθοδοι ανάλυσης βελτιώνουν τη λειτουργία και τη διαχείριση του 
δημοτικού οικοσυστήματος. 

Ιστορικά, αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν σε ένα στεγανό περιβάλλον, όπου 
πολύτιμες πληροφορίες και δεδομένα ήταν κλειδωμένα, δυσκολεύοντας την 
εξαγωγή και την αξιοποίησή τους με συγκεντρωτικό τρόπο προκειμένου να 
φέρουν επίγνωση και ευφυΐα στη λειτουργία της πόλης. Στην Εικόνα 15 βλέπετε 
μια απεικόνιση των διαφόρων λειτουργιών που υποστηρίζει ένας δήμος: 
διοικητικές λειτουργίες, λειτουργίες διαχείρισης κτιρίων και χωροταξίας, 
περιβαλλοντικών δράσεων, ενέργειας και ύδρευσης, μεταφορών, εκπαίδευσης, 
υγείας, κοινωνικών προγραμμάτων και δημόσιας ασφάλειας. Τα συστήματα 
αυτά προέρχονται από διαφορετικές υπηρεσίες και τμήματα, γεγονός που 
περιπλέκει το εγχείρημα της ενοποίησης. Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη 
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων συστημάτων ώστε να είναι εφικτή 
η έγκαιρη εξυπηρέτηση των πολιτών. 
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Εικόνα15: Τυπικοί λειτουργικοί τομείς ενός δήμου

Έξυπνα κτίρια και 
πολεοδομικός σχεδιασμός

Περιβάλλον 

Κρατική και δημόσια 
διοίκηση

Πάροχοι υπηρεσιών 
υγείας

Εκπαίδευση

Προγράμματα 
κοινωνικών δράσεων

Ενέργεια και  
ύδρευση 

Μεταφορές

Δημόσια ασφάλεια

Σχεδιασμός και διαχείριση ΆνθρωποιΥποδομές
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Η τεχνολογία αυτή βοηθά τους κρατικούς αξιωματούχους να διαχειρίζονται 
σύνθετα αστικά περιβάλλοντα, περιστατικά και έκτακτες καταστάσεις με μια 
λύση που παρέχει επιχειρησιακή διορατικότητα. Προσφέρει ενοποιημένη 
οπτικοποίηση των δεδομένων, δυνατότητα συνεργασίας σε σχεδόν πραγματικό 
χρόνο και διεξοδική ανάλυση βοηθώντας τις δημοτικές υπηρεσίες να 
βελτιώνουν σε συνεχή βάση την αποδοτικότητα των λειτουργιών του δήμου, να 
δρομολογούν την ανάπτυξη και να συντονίζουν και να διαχειρίζονται ενέργειες 
αντίδρασης. Ένα Επιχειρησιακό Κέντρο παρέχει ενοποιημένους χάρτες, online  
πίνακες χειρισμού λειτουργιών (dashboard), προσαρμοσμένες αναφορές, 
πολλές επιλογές αλγορίθμων ανάλυσης, διαδραστικές τυποποιημένες 
διαδικασίες λειτουργίας και άλλα εργαλεία για βελτιωμένες δημοτικές 
λειτουργίες και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση συμβάντων και έκτακτων 
περιστατικών.

Ένα ενοποιημένο Επιχειρησιακό Κέντρο θα βοηθήσει το Δήμο της Αθήνας στα 
ακόλουθα:
•	 Παρακολούθηση και διαχείριση των πόρων, των συμβάντων και των 

περιστατικών μέσω «επίγνωσης της κατάστασης» (situation awareness) με 
γεωχωρικά δεδομένα

•	 Διαρκής επικοινωνία με τους πολίτες και τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων για 
την επίλυση των προβλημάτων τους με συνεργατικά εργαλεία και υπηρεσίες, 
επεκτείνοντας έτσι τις προσπάθειες που καταβάλλονται ήδη για τη βελτίωση 
των υφιστάμενων εργαλείων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)

•	 Προστασία των πολιτών με ανάλυση των θερμών σημείων (hot-spot) 
πιθανής εγκληματικότητας και κοινοποίηση των σχετικών πληροφοριών 
μέσω ενός εύκολα προσβάσιμου Κόμβου Πληροφοριών καθώς και 
εφαρμογών κινητών συσκευών. Τα στοιχεία από την ανάλυση μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης για την απεικόνιση και την αναφορά των περιοχών 
με αυξημένη παράνομη στάθμευση και για την παρακολούθηση των εσόδων 
από πρόστιμα σε αυτές τις περιοχές μέσω πινάκων χειρισμού λειτουργιών 
(dashboards).

•	 Ενοποίηση δεδομένων από διάφορα τμήματα και υπηρεσίες μέσω μιας 
κοινής πλατφόρμας που επιτρέπει το συντονισμό και την ανταλλαγή 
πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων — όπως οι δημόσιες μεταφορές, η 
διαχείριση των απορριμμάτων, τα δημόσια έργα επισκευής οδοποιίας, οι 
δημοτικοί αξιωματούχοι, οι αξιωματούχοι κυκλοφορίας και δημόσιας 
ασφάλειας — και περιλαμβάνει έναν κεντρικό πίνακα χειρισμού λειτουργιών 
(dashboard) για απεικόνιση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης της 
περιοχής 

•	 Αξιοποίηση της δυνατότητας επικοινωνίας και συνεργασίας σε σχεδόν 
πραγματικό χρόνο μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου για 
αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρίσεων και καλύτερο συντονισμό σε 
περιπτώσεις καταστροφών, ειδικών περιστατικών και προγραμματισμένων 
συμβάντων

•	 Συνδυασμός των αναφερόμενων προβλημάτων με άλλες πηγές 
πληροφόρησης για τον προγραμματισμό επισκευών, τον εντοπισμό τάσεων 
και τη βελτιστοποίηση της απόκρισης

•	 Ενσωμάτωση δεδομένων και συστημάτων από διάφορα τμήματα και 
υπηρεσίες του Δήμου με χρήση μιας κοινής πλατφόρμας εξυπνότερης πόλης

Εικόνα16: Ενοποιημένο Επιχειρησιακό Κέντρο Mεταφορών

Επιχειρησιακό Κέντρο Έξυπνης Πόλης

Συγκέντρωση και συντονισμός συνδυασμένων μεταφορών

Χειρισμόςκαι έλεγχος

Ανάλυση κυκλοφορίας

Παρακολούθηση κυκλοφορίας

Παρακολούθηση και πρόβλεψη διέλευσης

Ιστορικά δεδομένα και δεδομένα πραγματικού χρόνου

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΕΤΡΟ ΤΡΑM TΑΞΙ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΠΛΟΙΑ 
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Πρόταση 3.1: Υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Κέντρου για τη συγκέντρωση δεδομένων, την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
κινητικότητας στην Αττική

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να χρησιμοποιήσει τεχνολογία έξυπνων μεταφορών, υλοποιώντας ένα Επιχειρησιακό Κέντρο για τη συγκέντρωση δεδομένων 
και το συντονισμό της αστικής κινητικότητας στην Αττική.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Στην προσπάθειά τους να γίνουν “εξυπνότερες”, οι πόλεις χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αποκτήσουν εξοπλισμένα και διασυνδεδεμένα συστήματα 
που εξυπηρετούν το στόχο αυτό  Η πλατφόρμα ενός Επιχειρησιακού Κέντρου πρέπει να εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:

•	 Συγκέντρωση δεδομένων από ανεξάρτητα συστήματα

•	 Συντονισμός των δημόσιων έργων

•	 Ενοποίηση πολιτικών μεταφορών και κινητικότητας

•	 Επικοινωνία με τους πολίτες μέσω συνεργατικών εργαλείων

•	 Ενοποίηση των δημοτικών λειτουργιών

•	 Παροχή πινάκων επιτελικού χειρισμού λειτουργιών (dashboards)

•	 Παροχή υπηρεσιών πολλαπλών μέσων για τη βελτίωση της κινητικότητας

•	 Εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης συμβάντων για τα διάφορα τμήματα

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Καλύτερος έλεγχος της συμφόρησης στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο αλλά και σε ολόκληρη την περιοχή της Αττικής

•	 Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης συμβάντων

•	 Μικρότερο συνολικό διαχειριστικό κόστος μέσω της κεντρικής διαχείρισης και της κοινής χρήσης πόρων

Κόστος αδράνειας

Υψηλό κόστος στην παροχή δημοτικών υπηρεσιών, αναποτελεσματική χρήση των δημοτικών πόρων, αύξηση της μόλυνσης λόγω κακοδιαχείρισης των 
υπηρεσιών μεταφορών 

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος Αθηναίων

Εμπλεκόμενοι φορείς: 

•	 ΟΑΣΑ

•	 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•	 Περιφέρεια Αττικής

•	 Τροχαία

•	 Διεύθυνση Δημοσίων Έργων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες ΙΤ, λογισμικό, ηλεκτρονική πλατφόρμα

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο προς Υψηλό — Απαιτεί την ενοποίηση συστημάτων 
για κάθε φορέα μεταφορών, Διεύθυνση Δημοσίων Έργων, Δημοτική Αστυνομία, 
Τροχαία κ.ο.κ.
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Πρόταση 3.1: Υλοποίηση ενός Επιχειρησιακού Κέντρου για τη συγκέντρωση δεδομένων, την παρακολούθηση και το συντονισμό της 
κινητικότητας στην Αττική (Συνέχεια)

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

•	 Επαναλειτουργία του υπάρχοντος Περιφερειακού Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας

•	 Προϋπολογισμός για την υλοποίηση

•	 Συμμετοχή των προαναφερόμενων εμπλεκομένων φορέων

•	 Ορισμός της σειράς ενοποίησης ανά δημοτικό σύστημα (οδικό δίκτυο, Μετρό, 
τραμ, λεωφορεία, στάθμευση, CRM, διαχείριση κυκλοφορίας κ.ο.κ.)

•	 Συντονισμός του σχεδίου ενοποίησης

•	 Δυνατότητα προηγμένης μοντελοποίησης των ροών συνδυασμένων αστικών 
μεταφορών 

•	 Ανάπτυξη πινάκων επιτελικού χειρισμού λειτουργιών (dashboard) για τα 
δημοτικά στελέχη

Προτεραιότητα

Υψηλή — Η δράση αυτή θα βελτιώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα τόσο των υπηρεσιών διαχείρισης μεταφορών όσο και των δημοτικών υπηρεσιών 
στην πόλη, και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τα εμπορικά συμφέροντα στην περιοχή της Αττικής.

Υπάρχουν πολλές πόλεις στον κόσμο στις οποίες έχει εφαρμοστεί αυτή η 
τεχνολογία για να επιτευχθούν τα οφέλη που περιγράφονται παραπάνω. Για 
παράδειγμα, η τεχνολογία Smarter Operations Centre χρησιμοποιείται στο 
Δήμο της Μινεάπολις, στην πολιτεία της Μινεσότα, για τη βελτίωση της 
συνολικής λειτουργίας του. Οι αξιωματούχοι του Δήμου παρακολουθούν πάνω 
από 1.250 κριτήρια μέτρησης και βασικούς δείκτες επίδοσης (KPI) που 
υποστηρίζουν την επισκευή των ανωμαλιών στους δρόμους της πόλης, τη 
βελτίωση των συστημάτων μεταφορών, την επιτάχυνση της απομάκρυνσης του 
χιονιού και τη διατήρηση της ασφάλειας στην πόλη.16 Ο Δήμος της Μινεάπολις 
αξιοποιεί δεδομένα και αναλύσεις για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και 
την αποδοτικότητα των λειτουργιών του.

Επίσης, ο Δήμος της Κεζόν στις Φιλιππίνες και ο Δήμος του Μονπελιέ στη Γαλλία 
χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία για τους παρακάτω τομείς: 

•	 Συστήματα διαχείρισης νερού και συντονισμός αντιμετώπισης βλαβών

•	 Κινητικότητα και μεταφορές

•	 Κατάσταση των κτιρίων, των δρόμων και των υποδομών

•	 Διαχείριση υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης

•	 Έγκαιρη προειδοποίηση ακραίων καιρικών φαινομένων

•	 Παροχή πληροφοριών από τις ομάδες άμεσης επέμβασης για τον αριθμό 
των θυμάτων και τις πληγείσες οικογένειες από φυσικές καταστροφές

Μερικά επιπλέον παραδείγματα θα βρείτε στη διεύθυνση www.opticities.com, 
για τους δήμους της Λυόν, της Μαδρίτης, του Τορίνο, του Γκέτεμποργκ, του 
Μπέρμιγχαμ και του Βρότσλαβ. 
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3.2 Επαναλειτουργία και αναβάθμιση του Περιφερειακού 
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, είναι ζωτικής σημασίας η διαχείριση των 
υπηρεσιών του Δήμου και των μεταφορών με συντονισμένο τρόπο για τη 
βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης και γύρω από 
αυτό, την ενίσχυση της συνολικής κινητικότητας, τη βελτίωση της δημόσιας 
ασφάλειας, τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, όπως η μόλυνση και τα 
καυσαέρια, και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την οικονομική 
ανάπτυξη. Για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητα τα συστήματα 
διαχείρισης της κυκλοφορίας. Στην Αθήνα σήμερα λειτουργούν δύο τέτοια 
συστήματα: ένα της Τροχαίας, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για θέματα 
δημόσιας ασφάλειας, και ένα το οποίο ελέγχεται από την Περιφέρεια Αττικής. 

Στις συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς, η ομάδα IBM Smarter Cities 
Challenge έμαθε ότι το Περιφερειακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
Αττικής δεν λειτουργεί σήμερα ενώ έχει εγκαταλειφθεί η συντήρησή του. Το 
σύστημα αυτό εγκαταστάθηκε για να αντιμετωπιστεί η μαζική εισροή 
τουριστών την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Για την 
παρακολούθηση των ροών κυκλοφορίας και την ενημέρωση των οδηγών, 
χρησιμοποιούνται πολυάριθμοι ανιχνευτές βρόχου, 75 ανιχνευτές κυκλοφορίας 
με εικόνα, 24 ηλεκτρονικά κυκλοφοριακά σήματα και 210 κάμερες CCTV 
εγκατεστημένες στην πόλη σε κεντρικές οδούς και διασταυρώσεις. Οι χειριστές 
χρησιμοποιούν τις κάμερες CCTV για να παρακολουθούν τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες σε ένα video wall με 42 μόνιτορ που προβάλλουν κυλιόμενες λήψεις 
από τις κάμερες. Κάθε κάμερα διαθέτει δυνατότητα εξ αποστάσεως ελέγχου για 
zoom σε συγκεκριμένες περιοχές της εικόνας και εστίασης σε συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες για εποπτεία. Σήμερα, το σύστημα βρίσκεται εκτός λειτουργίας 
και η συντήρησή του έχει εγκαταλειφθεί. Πολλές από τις κάμερες δεν 
λειτουργούν. Το video wall είναι απενεργοποιημένο και δεν παρακολουθείται 
από συγκοινωνιολόγους και χειριστές. Τα 24 ηλεκτρονικά κυκλοφοριακά 
σήματα που ελέγχονται από αυτό το σύστημα δεν λειτουργούν επίσης. Τα 
σήματα αυτά χρησιμοποιούνταν για την εμφάνιση κατά προσέγγιση του χρόνου 
ροής κυκλοφορίας από μια θέση σε μια άλλη με βάση τις τρέχουσες 
κυκλοφοριακές συνθήκες. Τα σήματα προειδοποιούσαν επίσης τους οδηγούς 
για κλειστούς δρόμους λόγω ατυχημάτων ή άλλων έκτακτων καταστάσεων που 
οδήγησαν σε διακοπή της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί θα μπορούσαν να παίρνουν 
αποφάσεις να αλλάξουν διαδρομή εφόσον το κρίνουν απαραίτητο με βάση 
αυτές τις πληροφορίες.

Το σύστημα παρακολουθεί και διαχειρίζεται περισσότερες από 2.100 
διασταυρώσεις με σηματοδότες στην περιοχή της Αττικής. Οι διασταυρώσεις αυτές 
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της περιφερειακής διεύθυνσης, των 51 τοπικών 
δήμων και του Υπουργείου Μεταφορών. Ως επακόλουθο των μέτρων λιτότητας και 
της διακοπής λειτουργίας του Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας, μόνο δύο συγκοινωνιολόγοι απασχολούνται σήμερα για την 
παρακολούθηση των 2.100 διασταυρώσεων στην Αττική. Οι δύο αυτοί μηχανικοί 
δεν μπορούν ενδεχομένως να ανταποκριθούν στις πολυάριθμες αιτήσεις για 
προσθήκη, τροποποίηση και αφαίρεση σηματοδοτών στην περιοχή. Στις μεγάλες 
ευρωπαϊκές πόλεις, κατά μέσο όρο, η αναλογία είναι ένας συγκοινωνιολόγος ανά 
100 διασταυρώσεις. Περαιτέρω έρευνα τεκμηριώνει αυτό το δεδομένο: το 
Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ προτείνει πέντε έως 10 μηχανικούς για κάθε 1.000 
σηματοδότες, εκτός έξι άλλων ρόλων για την υποστήριξη της διαχείρισης των 
σηματοδοτών, ανεβάζοντας το πλήθος του πρόσθετου προσωπικού που απαιτείται 
σε 51 άτομα. Με βάση τα παραπάνω, θα έπρεπε να απασχολούνται από 50 έως 100 
άνθρωποι για την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης κυκλοφορίας στην 
Αττική σήμερα.17

Με την επαναλειτουργία του Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας, είναι σημαντικό να αναβαθμιστεί και να εμπλουτιστεί με 
δυνατότητες έξυπνης διαχείρισης μεταφορών. Σε συνδυασμό με το 
Επιχειρησιακό Κέντρο που περιγράψαμε παραπάνω, οι περιφερειακές και 
δημοτικές αρχές θα είναι σε θέση να μοντελοποιούν εύκολα τις ροές 
κυκλοφορίας με βάση τις πραγματικές συνθήκες και να πραγματοποιούν 
τροποποιήσεις σε πραγματικό χρόνο στην περιοχή. Σήμερα, το σύστημα 
βασίζεται σε ιστορικές πληροφορίες και προκαθορισμένα σενάρια που 
διαχειρίζονται συνθήκες βάσει μοντέλων που δεν είναι βελτιστοποιημένα και 
δεν ενημερώνονται σε τακτική βάση. Η χρήση προηγμένων μεθόδων ανάλυσης 
με τεχνολογία έξυπνων μεταφορών θα μειώσει το φόρτο εργασίας των 
συγκοινωνιολόγων και θα συμβάλει στη συνεχή βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών στην περιοχή.
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Πρόταση 3.2: Επαναλειτουργία και αναβάθμιση του Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να θέσει ξανά σε λειτουργία και να αναβαθμίσει το Περιφερειακό Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας, χρησιμοποιώντας 
έξυπνη τεχνολογία για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Είναι ζωτικής σημασίας η διαχείριση των μεταφορών με συντονισμένο τρόπο για τη βελτιστοποίηση της ροής της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης 
και γύρω από αυτό, την ενίσχυση της συνολικής κινητικότητας, τη βελτίωση της δημόσιας ασφάλειας, τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους, όπως 
η μόλυνση και τα καυσαέρια, και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί την οικονομική ανάπτυξη. Τα συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας 
βοηθούν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Η Περιφέρεια Αττικής διαθέτει ένα Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας που ελέγχει τη ροή της κυκλοφορίας 
στην πόλη, το οποίο όμως βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Είναι απαραίτητη η επαναλειτουργία και η αναβάθμιση αυτού του συστήματος ώστε να 
συμπεριλάβει δυνατότητες αναλύσεων πρόβλεψης για τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

•	 Μείωση των εκπομπών καυσαερίου

•	 Καλύτερη κίνηση των πεζών στις πεζοδρομημένες περιοχές

•	 Μεγαλύτερη ασφάλεια στην κυκλοφορία των ποδηλάτων

•	 Βελτιωμένη δημόσια ασφάλεια

•	 Βελτίωση των συνθηκών για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης

Κόστος αδράνειας

Η αδράνεια θα οδηγήσει σε μειωμένη οικονομική ανάπτυξη, αυξημένη μόλυνση, μη προβλέψιμα μοντέλα κυκλοφορίας και μεγαλύτερη συμφόρηση στο 
ιστορικό και εμπορικό κέντρο.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Περιφέρεια Αττικής

Εμπλεκόμενοι φορείς: 

•	 Δήμαρχος Αθηναίων

•	 ΟΑΣΑ

•	 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•	 Περιφέρεια Αττικής

•	 Τροχαία

Χρηματοδότηση για νέο εξοπλισμό, σύμβαση λειτουργίας, περισσότερους 
συγκοινωνιολόγους

Εκτίμηση κόστους: Υψηλό— Απαιτείται αναβάθμιση και επισκευή του υπάρχοντος 
εξοπλισμού, όπως κάμερες κυκλοφορίας και συσκευές παρακολούθησης, και 
πρόσληψη συγκοινωνιολόγων

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

•	 Προϋπολογισμός για την υλοποίηση

•	 Συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων 

•	 Πρόσληψη νέου παρόχου υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας

•	 Επαναλειτουργία του υπάρχοντος Περιφερειακού Συστήματος Διαχείρισης 
Κυκλοφορίας

•	 Επισκευή κατεστραμμένου εξοπλισμού (κάμερες, βρόχοι, αισθητήρες)

•	 Σταθεροποίηση των λειτουργιών

•	 Προσδιορισμός εξαρτημάτων για αναβάθμιση και αντικατάσταση

•	 Χρήση έξυπνων μεθόδων προγνωστικής ανάλυσης για τη διαχείριση της 
κυκλοφορίας

•	 Ενοποίηση με το Επιχειρησιακό Κέντρο 

Προτεραιότητα

Υψηλή — Η δράση αυτή θα βελτιώσει τη συνολική ροή της κυκλοφορίας στην πόλη και θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και τα εμπορικά 
συμφέροντα στην περιοχή της Αττικής. 
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Ακολουθούν μερικά παραδείγματα για τα οφέλη που αποκόμισαν οι πόλεις που 
χρησιμοποιούν μεθόδους προγνωστικής ανάλυσης (predictive analytics) για τη 
διαχείριση της κυκλοφορίας.

Στην πόλη Ζενγιάνγκ, στην Κίνα, γίνεται προσπάθεια αναμόρφωσης του 
συστήματος δημόσιων μεταφορών χρησιμοποιώντας τεχνολογία ανάλυσης για 
τη διαχείριση των μοντέλων κυκλοφορίας στην πόλη:

•	 Επιχειρησιακή πρόκληση: Με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης, της αύξησης του τουρισμού και της βελτίωσης της συνολικής 
ευημερίας των πολιτών, ο Δήμος ξεκίνησε την πρωτοβουλία “Εξυπνότερη 
Ζενγιάνγκ, Εξυπνότερος Τουρισμός”, η οποία περιλαμβάνει σχέδια για την 
αντικατάσταση και την αναβάθμιση τουλάχιστον 400 σταθμών λεωφορείων 
και άνω των 1.000 οχημάτων δημόσιων συγκοινωνιών.  

•	 Εξυπνότερη λύση: Σε συνδυασμό με την ολική αναβάθμιση του 
συστήματος σε όλο το εύρος του, η Ζενγιάνγκ θα εφαρμόσει μια λύση 
προγνωστικής διαχείρισης κυκλοφορίας προκειμένου να παράσχει στους 
δημοτικούς επιτελείς ενοποιημένη εικόνα του συνόλου του δικτύου 
μεταφορών και ένα νέο σύστημα προγραμματισμού των δρομολογίων των 
λεωφορείων που θα χρησιμοποιεί τεχνολογίες ανάλυσης για τη διαχείριση 
των μοντέλων κυκλοφορίας και των πλέον των 80 διαδρομών στην πόλη. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου βελτιώνει τη ροή της κυκλοφορίας 
χρησιμοποιώντας τεχνολογία big data και ανάλυσης δεδομένων για την 
πρόβλεψη των χρόνων άφιξης των λεωφορείων και διαμετακόμισης:

•	 Επιχειρησιακή πρόκληση: Με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών των 
δημόσιων μεταφορών, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δουβλίνου αναζητούσε 
έναν τρόπο να καταγράφει δυναμικά την κίνηση καθενός από τα 1.000 
λεωφορεία της πόλης και να ελέγχει αποτελεσματικότερα εάν φθάνει 
εγκαίρως στον προορισμό του.  

•	 Εξυπνότερη λύση: Ο Δήμος εφάρμοσε μια λύση έξυπνου ελέγχου της 
κυκλοφορίας που χρησιμοποιεί γεωχωρικά δεδομένα από λεωφορεία 
εξοπλισμένα με GPS για να έχει εικόνα της θέσης κάθε λεωφορείου σε 
σχεδόν πραγματικό χρόνο σε έναν ψηφιακό χάρτη της πόλης. Οι ελεγκτές 
μπορούν να προσδιορίσουν με μια ματιά τις περιοχές όπου σημειώνονται 
καθυστερήσεις και να προβάλουν άμεσα ζωντανή εικόνα από τις κάμερες 
προκειμένου να εντοπίσουν τις αιτίες. Η προγνωστική ανάλυση λαμβάνει 
υπόψη την ταχύτητα, τη ροή της κυκλοφορίας και άλλες παραμέτρους και 
παράγει διαρκώς επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τους χρόνους άφιξης και 
διαμετακόμισης. 
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Ο Δήμος της Κολωνίας, στη Γερμανία, εξάγει στοιχεία για λήψη ενδεδειγμένων 
μέτρων από δεδομένα παρακολούθησης της κυκλοφορίας:

•	 Επιχειρησιακή πρόκληση: Ο Δήμος της Κολωνίας, στη Γερμανία, 
αναζητούσε μια λύση η οποία θα βοηθούσε στην πρόληψη της διαρκούς 
κυκλοφοριακής συμφόρησης και θα επέτρεπε τη λήψη συγκεκριμένων 
ενεργειών για τη βελτίωση της ροής της κυκλοφορίας, την έγκαιρη 
ενημέρωση και ανακατεύθυνση των οδηγών και την αποτροπή των 
αποκλεισμών της κυκλοφορίας για οποιοδήποτε λόγο.

•	 Εξυπνότερη λύση: Ο Δήμος της Κολωνίας εφάρμοσε πιλοτικά ένα εργαλείο 
πρόβλεψης που χρησιμοποιεί ιστορικά και σχεδόν πραγματικού χρόνου 
δεδομένα από οδικούς αισθητήρες καθώς και έναν πολύ ισχυρό, πρώτο στο 
είδος του, αλγόριθμο για να προβάλλει και να προβλέπει μοντέλα 
κυκλοφορίας σε μεταγενέστερο χρόνο μέχρι και 60 λεπτών. Γνωρίζοντας 
πότε και πού είναι πιθανό να προκύψει συμφόρηση, οι υπεύθυνοι για την 
κυκλοφορία μπορούν να προβούν σε προληπτικές ενέργειες, όπως να 
αλλάξουν το χρονισμό των φωτεινών σηματοδοτών ή τα όρια ταχύτητας σε 
συγκεκριμένους δρόμους για να μην διαταραχθεί η ροή της κυκλοφορίας. Το 
εργαλείο όχι μόνο βοηθά τους υπεύθυνους για την κυκλοφορία να 
προβλέπουν την εξέλιξη της κυκλοφορίας στο κοντινό μέλλον αλλά εντοπίζει 
αυτόματα και τους προειδοποιεί για ανωμαλίες, όπως η πρόωρη έναρξη της 
κίνησης των ωρών αιχμής ή η αναμενόμενη επιβάρυνση της κυκλοφορίας 
λόγω ατυχήματος.

3.3 Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης 
βίντεο
Για να γίνουν “εξυπνότερες”, με περισσότερη “ευφυΐα”, οι πόλεις σε όλο τον 
κόσμο χρησιμοποιούν τεχνολογία ανάλυσης βίντεο για την 
αποτελεσματικότερη συνολικά διαχείριση των μεταφορών και την καλύτερη 
επίγνωση της κατάστασης (situational awareness) για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας. Η αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων με κάμερα CCTV 
στην Αττική και η τοποθέτηση νέων στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο θα 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων του Δημάρχου για αναζωογόνηση.

Η τεχνολογία ανάλυσης βίντεο δημιουργεί μια βιβλιοθήκη μεταδεδομένων από 
όλες τις ροές βίντεο του συστήματος. Τα μεταδεδομένα αυτά μετατρέπονται σε 
πηγή πληροφοριών ιστορικού ή πραγματικού χρόνου για το Δήμο. Τα 
συστήματα που είναι σήμερα συνδεδεμένα στις κάμερες δεν επηρεάζονται. 
Έτσι οι κάμερες μπορούν να υποστηρίζουν πολλαπλές χρήσεις από 
διαφορετικές υπηρεσίες για διαφορετικούς σκοπούς, βελτιώνοντας την 
απόδοση της επένδυσης και ενοποιώντας τους πόρους.  

Η τεχνολογία Intelligent Video Analytics (IVA) βοηθά στην ανάπτυξη ενός 
μοντέλου κάλυψης προσαρμοσμένου στο περιβάλλον. Μπορεί να εντοπίζει 
παραβιάσεις περιμέτρου, αλλά και εγκαταλελειμμένα αντικείμενα, αντικείμενα 
που έχουν αφαιρεθεί, καθώς και δραστηριότητα ανθρώπων και οχημάτων. Μια 
εφαρμογή Intelligent Video Analytics ενσωματώνει επίσης ειδικές λειτουργίες, 
όπως η αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας και προσώπων. Οι ευρείες 
δυνατότητες της τεχνολογίας Intelligent Video Analytics συμπληρώνουν και 
αναβαθμίζουν μια υφιστάμενη υποδομή ασφαλείας παρέχοντας προστασία 
αλλά και πρόληψη έναντι των ευπαθειών ασφάλειας.
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Παρακάτω παρατίθεται μια λίστα με τις ενδεχόμενες λειτουργίες και ωφέλειες ενός συστήματος ανάλυσης βίντεο:

Συναγερμοί πραγματικού χρόνου Ευρετηρίαση και αναζήτηση

•	 Ανίχνευση κίνησης
•	 Παραβίαση γραμμής, ορίου
•	 Αφαίρεση ή εγκατάλειψη αντικειμένου
•	 Ανίχνευση αντίθετης κίνησης
•	 Καταγραφή προσώπου
•	 Αναγνώριση προσώπου
•	 Αναγνώριση πινακίδας κυκλοφορίας
•	 Συνδυαστικοί συναγερμοί
•	 Προσαρμοσμένοι συναγερμοί
•	 Ανίχνευση συνωστισμού/πανικού πλήθους
•	 Ανίχνευση χρόνου στάσης
•	 Αλλαγή κατεύθυνσης

•	 Αναζήτηση βάσει παραμέτρων (μέγεθος, χρώμα, ταχύτητα)
•	 Χρονικά διαστήματα (βάσει ημερομηνίας και ώρας)
•	 Ανά τοποθεσία, στο οπτικό πεδίο
•	 Αναζήτηση πινακίδας κυκλοφορίας (μερική ή πλήρης)
•	 Σε πολλαπλές κάμερες
•	 Παρακολούθηση ορατών αντικειμένων
•	 Αναζήτηση βάσει παραμέτρων (ώρα, διάρκεια)
•	 Αναζήτηση προσώπου
•	 Καταμέτρηση
•	 Εντοπισμός αντικειμένων, σεναρίων, συμπεριφοράς πλήθους

Στο Ναϊρόμπι, στην Κένυα, χρησιμοποιείται τεχνολογία ανάλυσης βίντεο σε συνδυασμό με τεχνολογία Έξυπνου Επιχειρησιακού Κέντρου για τη διαχείριση της 
κυκλοφοριακής συμφόρησης σε μια πόλη που θεωρείται η τέταρτη χειρότερη στον κόσμο όσον αφορά τις μετακινήσεις.18 Εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα βοηθούν 
τους οδηγούς να προγραμματίσουν τη διαδρομή και να υπολογίσουν τη διάρκεια του ταξιδιού τους με έγκαιρη ενημέρωση για μποτιλιαρίσματα, ατυχήματα και 
αποστολή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
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Πρόταση 3.3: Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να εγκαταστήσει ένα σύστημα επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο για βελτιωμένη διαχείριση μεταφορών και καλύτερη 
επίγνωση της κατάστασης.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Για την υποστήριξη της υλοποίησης έξυπνων συστημάτων στάθμευσης, κυκλοφορίας και δημόσιας ασφάλειας στην πόλη, πρέπει να εγκατασταθεί ένα 
σύστημα ανάλυσης βίντεο. Η τεχνολογία ανάλυσης βίντεο επιτρέπει στο Δήμο να προστατεύει δρόμους και πεζόδρομους με την εποπτεία των παρακάτω:

•	 Αφαίρεση αντικειμένων (κλοπή)

•	 Παρουσία ξένων αντικειμένων (π.χ. σκουπίδια)

•	 Αυξημένη κίνηση πεζών

•	 Συνωστισμός οχημάτων (μποτιλιαρίσματα)

•	 Αντίθετη κατεύθυνση κυκλοφορίας 

•	 Αναζήτηση συγκεκριμένων ατόμων μέσω της αναγνώρισης προσώπου, του χρώματος καπέλου, ρούχων κ.ο.κ.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Εντοπισμός τροχαίων παραβάσεων στην περιοχή βάσει συμβάντος

•	 Απομακρυσμένη εποπτεία και αποστολή αστυνομικών επιτόπου όπου χρειάζεται

•	 Μειωμένο ανθρώπινο δυναμικό για την επιβολή των κανονισμών στους δρόμους

•	 Βελτιωμένη δημόσια ασφάλεια

•	 Αναβαθμισμένη τουριστική εμπειρία

Κόστος αδράνειας

Αδράνεια σημαίνει μειωμένη οικονομική ανάπτυξη στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο, κατάληψη των δημόσιων χώρων από καφετέριες, αυτοκίνητα και 
μοτοσικλέτες, αδυναμία ελέγχου της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και αναποτελεσματική διαχείριση της στάθμευσης.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος Αθηναίων

Εμπλεκόμενοι φορείς: 

•	 Δημοτική Αστυνομία

•	 Περιφέρεια Αττικής

•	 Τροχαία

•	 Αρμόδιοι δημόσιας ασφάλειας

Χρηματοδότηση για νέο εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνολογίας και 
εγκατάσταση

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο προς Υψηλό — Η τεχνολογία δεν έχει τεράστιο 
κόστος και ο Δήμος μπορεί να ξεκινήσει με μικρής κλίμακας δράσεις στις 
σημαντικότερες περιοχές, να χρησιμοποιήσει τις υφιστάμενες κάμερες της 
αστυνομίας και το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας.
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Πρόταση 3.3: Εγκατάσταση συστήματος επεξεργασίας και ανάλυσης βίντεο (Συνέχεια)

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

•	 Προϋπολογισμός για την υλοποίηση
•	 Συμμετοχή των εμπλεκομένων φορέων
•	 Σύμβαση λειτουργικής υποστήριξης για το νέο σύστημα

•	 Ενοποίηση με τα υφιστάμενα συστήματα CCTV στην πόλη και στην 
περιφέρεια

•	 Προσδιορισμός των απαιτούμενων τεχνολογικών αναβαθμίσεων
•	 Επισκευή και αντικατάσταση των συστημάτων κάμερας, όπου χρειάζεται
•	 Θέση του συστήματος σε λειτουργία
•	 Ενοποίηση με το Επιχειρησιακό Κέντρο

Προτεραιότητα

Μέτρια — Η δράση αυτή θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου και θα δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη ενώ οι 
βελτιώσεις αυτές είναι απαραίτητες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των εμπορικών συμφερόντων στην περιφέρεια της Αττικής.
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4. Ενθάρρυνση της ανταλλαγής 
δημόσιων και ιδιωτικών πληροφοριών  
Στόχος είναι να γίνει η Αθήνα Εξυπνότερη Πόλη μέσω της ανταλλαγής 
πληροφοριών, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των πολιτών με τη χρήση 
ανοιχτών δεδομένων (open data) και άλλων βέλτιστων πρακτικών ώστε να 
αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής των πολιτών στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο 
της Αθήνας.

Πορίσματα
Σε έναν ολοένα και πιο διασυνδεδεμένο κόσμο, όπου τα δεδομένα αποτελούν 
το νέο φυσικό πόρο, η δυνατότητα ανταλλαγής τους με την κατάλληλη 
προστασία αποκτά μέγιστη σημασία. Αν και πολλά από τα πληροφοριακά 
συστήματα του Δήμου της Αθήνας σήμερα είναι αυτόνομα και εξυπηρετούν το 
συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο προορίζονται, η ανοιχτή διάθεση κάποιων 
από τα δεδομένα τους μέσω μηχανισμών, όπως τα API, θα έκανε δυνατή τη 
χρήση τους και για άλλους σκοπούς. Ένας τέτοιος σκοπός θα μπορούσε να είναι 
η ανάλυσή τους για την άντληση εμπεριστατωμένης γνώσης και την 
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων.

Σήμερα βιώνουμε μια έκρηξη των δεδομένων, καθώς τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης και η τεράστια αύξηση του αριθμών των ψηφιακών συσκευών και 
των αισθητήρων, συνδεδεμένων μεταξύ τους μέσω του Internet, δημιουργούν 
πρωτόγνωρους όγκους δεδομένων. Ο Δήμος μπορεί να επωφεληθεί από το 
κίνημα Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data) για να αναπτύξει καινοτόμες λύσεις, 
μεταμορφώνοντας την Αθήνα σε μια πόλη που στηρίζεται στην πληροφορία για 
τις λειτουργία της, βιώσιμη και αστικά ανθεκτική.

Ροές και ανταλλαγή πληροφοριών  
Η οργανωσιακή πολυπλοκότητα και το πλήθος των υπηρεσιών που εμπλέκονται 
στο Δήμο της Αθήνας δημιουργούν μια επιτακτική ανάγκη για διυπηρεσιακή 
ανταλλαγή πληροφοριών γιατί πολλές διαδικασίες, όπως η επιβολή των 
προστίμων παράνομης στάθμευσης, απαιτούν ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ 
διαφορετικών δημοτικών τμημάτων και υπηρεσιών των Υπουργείων 
Μεταφορών και Οικονομικών (όπως περιγράφηκε προηγουμένως). Σήμερα, δεν 
υπάρχει πραγματική κουλτούρα ανταλλαγής πληροφοριών, με αποτέλεσμα τα 
δεδομένα να εγκλωβίζονται. Η ανάπτυξη μιας στρατηγικής ανταλλαγής 
πληροφοριών, με στόχο την αυτοματοποίηση της ανταλλαγής όπου είναι 
εφικτό, θα βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα των διαδικασιών.

Ενίσχυση της καινοτομίας  
Υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια ότι στην Αθήνα αρχίζει να αναδύεται μια 
κουλτούρα τεχνολογικής καινοτομίας. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ένα κίνημα 
Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data) θα τροφοδοτήσει τη δημιουργικότητα και 
την παραγωγή συστημάτων που θα προσθέσουν πραγματική αξία, όπως 
πληροφορίες για τη στάθμευση, τις μεταφορές, τις λωρίδες για ποδήλατα, 
συμβάντα και αποκλεισμούς δρόμους. Από τις συζητήσεις με την ΔΑΕΜ, το 
Athens Technology Center (ATC),  τον Κόμβο Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS και άλλες εταιρείες, η ομάδα της IBM 
ενημερώθηκε για πολλά καινοτόμα πιλοτικά έργα που ξεκίνησαν τα 
προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο, παρέμειναν σε πιλοτικό στάδιο και δεν μπήκαν 
σε φάση παραγωγής, γεγονός που οδηγεί στην επόμενη πρόταση - τον Κόμβο 
Πληροφοριών Αθηνών. 

Διακυβέρνηση, ποιότητα και ασφάλεια των δεδομένων
Η διαλειτουργικότητα των δεδομένων μεταξύ συστημάτων με 
κατακερματισμένη διοικητική κυριότητα είναι μια μείζονα πρόκληση. Είναι 
απαραίτητο να αναπτυχθούν πρακτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας, της 
επικαιρότητας και της ασφάλειας των δεδομένων των συστημάτων, μέσω ενός 
κατάλληλου μηχανισμού διακυβέρνησης σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 
των πληροφοριών. Καθώς τα πληροφοριακά συστήματα πολλαπλασιάζονται με 
την εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης διαχείρισης κυκλοφορίας, συστημάτων 
CCTV και άλλων καινοτόμων συστημάτων, και καθώς τα δεδομένα αποτελούν 
πλέον το ζωτικό στοιχείο των δημοτικών λειτουργιών, χρειάζεται να είναι 
διαρκής η φροντίδα για τη διαδικτυακή ασφάλεια και την προστασία τους. 
Συνιστάται η καθιέρωση προτύπων για τα δεδομένα, οντολογιών για την 
τυποποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ συστημάτων και διαδικασιών 
και η τήρηση των προτύπων, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και την 
ενίσχυση της αξιοποίησης των πληροφοριών για συνηθισμένες υπηρεσίες προς 
τους πολίτες.
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Ανοιχτά Δεδομένα για βελτιωμένη ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Το κίνημα Ανοιχτών Δεδομένων (Open Data) εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο και 
αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Στόχος είναι η δημοσίευση συνόλων 
δεδομένων που έχουν ευρύτερη αξία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη 
δημιουργία νέων εφαρμογών. Τέτοια είναι τα δεδομένα που προέρχονται από 
ερευνητικές μελέτες  δημόσιας ή κρατικής χρηματοδότησης τα οποία 
διαφορετικά θα παρέμεναν “θαμμένα” στις εκθέσεις και ο στόχος είναι ο 
“εκδημοκρατισμός των δεδομένων”. Μπορούν να συνδυαστούν και άλλες πηγές 
πληροφοριών από ιδιωτικούς οργανισμούς, όπως πληροφορίες για τις 
μεταφορές, τον καιρό και διάφορα συμβάντα. Τα σύνολα δεδομένων γίνονται 
διαθέσιμα για όλους και καθένας μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, να τα 
αξιοποιήσει, να καινοτομήσει και να συνεισφέρει με τη σειρά του στην ανοιχτή 
κοινότητα. Η τεχνολογική καινοτομία που αναπτύσσεται στην Αθήνα θα 
επωφεληθεί σημαντικά από τα Ανοιχτά Δεδομένα.

1. Διάθεση Ανοιχτών Δεδομένων στην Αθήνα
Παρόλο που πολλά από τα πληροφοριακά συστήματα στο Δήμο της Αθήνας 
σήμερα είναι αυτόνομα και εξυπηρετούν το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο 
αρχικά προορίζονταν, πολλά περισσότερα οφέλη μπορούν να επιτευχθούν από 
την εξασφάλιση μεγαλύτερων ροών πληροφοριών και την υιοθέτηση του 
κινήματος Ανοιχτών Δεδομένων, μετατρέποντας την Αθήνα σε μια πόλη που 
βασίζεται στα δεδομένα, έτοιμη να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του 
μέλλοντος. Οι επιμέρους δράσεις περιλαμβάνουν τα εξής:  

•	 Ο νόμος για τα Ανοιχτά Δεδομένα (4305/2014) ψηφίστηκε και βρίσκεται σε 
ισχύ πάνω από ένα χρόνο. Η Αθήνα μπορεί να ενισχύσει το πρόγραμμα 
Ανοιχτών Δεδομένων χρησιμοποιώντας το ως μοντέλο για τη συνεργασία 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

•	 Ο Δήμος μπορεί να κινητοποιήσει τους πολίτες μέσω της ανοιχτής διάθεσης 
των δεδομένων δημόσιου χαρακτήρα από κυβερνητικούς φορείς και από 
έργα και μελέτες της ΕΕ.

•	 Ιδιωτικές εταιρείες και πολίτες μπορούν να ενθαρρυνθούν να 
κατασκευάσουν εφαρμογές δεδομένων βασισμένων στην πλατφόρμα 
ανοιχτών δεδομένων και να μοιραστούν τα σύνολα δεδομένων με την 
κοινότητα, ακολουθώντας τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές του κινήματος 
Ανοιχτών Δεδομένων.

2. Δημιουργία Κόμβου Πληροφοριών Αθηνών (Athens 
Information Hub)
Προτείνεται η δημιουργία μιας πλατφόρμας για τη διασύνδεση και την παροχή 
πληροφοριών που έχουν σημασία για το Δήμο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
τους επισκέπτες του. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε 
πολεοδόμους, υπουργεία, υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών, εταιρείες ταξί, 
τουρίστες και επιχειρήσεις. Η πλατφόρμα πρέπει:

•	 Να επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών στη συν-δημιουργία, όπως και στην 
ανταλλαγή, των δεδομένων, με τη βοήθεια ακαδημαϊκών, επιχειρησιακών και 
κυβερνητικών φορέων

•	 Να επιτρέπει τον διυπηρεσιακό προγραμματισμό των μεταφορών και τη 
συγκέντρωση δεδομένων πραγματικού χρόνου, δίνοντας τη δυνατότητα 
στους πολίτες να ενημερώνονται καλύτερα για τη βέλτιστη διαδρομή και τις 
εξατομικευμένες επιλογές

•	 Να ενσωματώνει εξωτερικά δεδομένα που αφορούν την Αθήνα και τους 
πολίτες της, όπως δεδομένα από τα κοινωνικά δίκτυα (Twitter, Facebook, 
Instagram, ιστολόγια κ.ά.), δεδομένα για τον καιρό και δημοσίως διαθέσιμα 
ανοιχτά δεδομένα από οικονομικές έρευνες και μελέτες δημόσιας 
χρηματοδότησης

•	 Να παρέχει δεδομένα για τους πίνακες χειρισμού (dashboard) που 
χρησιμοποιούνται από το Επιχειρησιακό Κέντρο  

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει επίσης να διορίσει έναν Επικεφαλής Διαχείρισης 
Δεδομένων (Chief Data Officer- CDO) ο οποίος θα επιβλέπει τις ροές 
πληροφοριών μεταξύ υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων των 
διαφόρων υπηρεσιών. Ο Chief Data Officer πρέπει να θεσπίζει πρότυπα 
ανταλλαγής δεδομένων μέσω της ενοποίησης, της πρόσβασης και της χρήσης 
API στα δεδομένα. α έχει επίσης την ευθύνη να κάνει την Αθήνα μια πόλη που 
βασίζεται στα δεδομένα για τη λειτουργία της, καθορίζοντας και εφαρμόζοντας 
τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία και την τήρηση απορρήτου των 
δεδομένων σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Επιπλέον, πρέπει να κάνει εφικτή την πρόσβαση από 
κινητό τηλέφωνο σε όλες τις εφαρμογές που απευθύνονται στους πολίτες. Ο 
διορισμός ενός Επικεφαλής Διαχείρισης Δεδομένων θα επιφέρει τα ακόλουθα 
οφέλη:

•	 Βελτιωμένες διυπηρεσιακές διαδικασίες

•	 Αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες, όπως η πρόσβαση στις 
πληροφορίες μετακίνησης συνδυασμένων αστικών μετακινήσεων μέσω 
κινητών συσκευών 

•	 Αίσθηση επείγοντος στην παροχή πληροφοριών πραγματικού χρόνου για τη 
διαχείριση της πόλης



46 Αθήνα, Ελλάδα

Πρόταση 4.1: Εξασφάλιση της συμμετοχής δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και των πολιτών μέσω της ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων 
δημόσιου χαρακτήρα 

Η Αθήνα θα γίνει μια πόλη που βασίζεται στα δεδομένα εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή πολιτών και επιχειρήσεων μέσω του κινήματος Ανοιχτών 
Δεδομένων

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Παρόλο που πολλά από τα πληροφοριακά συστήματα στην Αθήνα σήμερα είναι αυτόνομα και εξυπηρετούν το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο 
αρχικά προορίζονταν, πολλά περισσότερα οφέλη μπορούν να επιτευχθούν από την εξασφάλιση μεγαλύτερων ροών πληροφοριών και την υιοθέτηση του 
κινήματος Ανοιχτών Δεδομένων. Έτσι η Αθήνα θα μετατραπεί σε μια πόλη που βασίζεται στα δεδομένα για τη λειτουργία της, έτοιμη να ανταποκριθεί στις 
προκλήσεις με διαφάνεια, ευελιξία και δημόσια συμμετοχή.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω της χρήσης των διαθέσιμων δεδομένων 

•	 Καλλιέργεια κουλτούρας αναγνώρισης της σημασίας των δεδομένων μεταξύ των πολιτών

•	 Μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών μέσα από τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν και να δημιουργούν επαναχρησιμοποιήσιμα Ανοιχτά Δεδομένα

•	 Ενίσχυση της καινοτομίας και της οικονομικής ευημερίας των πολιτών

Κόστος αδράνειας

•	 Η συσσώρευση των πληροφοριών και οι αναποτελεσματικές ροές θα συνεχίσουν να ευνοούν τη σπατάλη πόρων.

•	 Οι Αθηναίοι θα χάσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα οφέλη της καινοτομίας των σύγχρονων τεχνολογιών δεδομένων καθώς και τις επιχειρηματικές 
ευκαιρίες που προσφέρει το κίνημα των ανοιχτών δεδομένων το οποίο υιοθετείται ευρέως από όλες τις έξυπνες πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι 
φορείς

Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος Αθηναίων

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΔΑΕΜ, ATC,  OAΣΑ

Μικρού ύψους χρηματοδότηση για την προώθηση του κινήματος Ανοιχτών Δεδομένων και 
την ενθάρρυνση έργων ανοιχτής τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας στην Αθήνα

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό — Το κίνημα Ανοιχτών Δεδομένων λειτουργεί ήδη καλά σε 
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, με ιστορικό πρωτοβουλιών χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ σε 
αυτό τον τομέα. Χρειάζεται αναζωογόνηση και ώθηση από τους κορυφαίους αξιωματούχους 
στο Δήμο της Αθήνας.

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση ενός μικρού προϋπολογισμού για 
υποστήριξη του προγράμματος τουλάχιστον για πέντε 
χρόνια

Βραχυµεσοπρόθεσµα (πρώτο μισό του 2016)

•	 Καθιέρωση του προγράμματος ανοιχτών δεδομένων στην Αθήνα ως μοντέλου για τη 
συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα 

•	 Εξασφάλιση της συμμετοχής των πολιτών μέσω της ανοιχτής διάθεσης των δεδομένων 
δημόσιου χαρακτήρα από κυβερνητικούς φορείς και από έργα και μελέτες της ΕΕ 

•	 Ενίσχυση της καινοτομίας μέσω API και πρωτοβουλιών βασισμένων στα δεδομένα

Μεσοπρόθεσμα (δεύτερο μισό του 2016)

•	 Ενθάρρυνση ιδιωτικών εταιρειών και πολιτών να κατασκευάσουν εφαρμογές δεδομένων 
και να μοιραστούν τα σύνολα δεδομένων με την κοινότητα, ακολουθώντας τις βέλτιστες 
παγκόσμιες πρακτικές του κινήματος Ανοιχτών Δεδομένων

Προτεραιότητα

Υψηλή — Είναι σημαντικό οι πολίτες της Αθήνας να αξιοποιήσουν τις οικονομικές ευκαιρίες και να υιοθετήσουν το κίνημα Ανοιχτών Δεδομένων.
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Πρόταση 4.2: Ανάπτυξη διυπηρεσιακής συνεργασίας για τη δημιουργία κόμβου πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει να αναπτύξει συνεργασία με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή ροή και διαθεσιμότητα των 
πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Διάφορες υπηρεσίες εμπλέκονται στο έργο του Δήμου της Αθήνας, με αρμοδιότητα που ποικίλλει από εθνικό σε περιφερειακό ή από νομαρχιακό σε 
δημοτικό επίπεδο, παρόλ’ αυτά η ροή των πληροφοριών είτε είναι ανύπαρκτη είτε ακολουθεί αργό/μη αυτοματοποιημένο ρυθμό που εμποδίζει την 
εφαρμογή των κανονισμών, θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των διαδικασιών και δημιουργεί μια νοοτροπία επαναλαμβανόμενων παραβάσεων. Πολλές 
υπηρεσίες δημιουργούν τα δικά τους συστήματα τα οποία παράγουν δεδομένα που δεν διατίθενται ανοιχτά. Δεν υπάρχει και απαιτείται άμεσα ένα 
ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης εφαρμογών που να επιτρέπει την ολοκληρωμένη απεικόνιση.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
•	 Θα ενισχυθεί η διαδικασία ελέγχου της παράνομης στάθμευσης.
•	 Θα βελτιωθούν οι υπηρεσίες προς τους πολίτες μέσω ροών πληροφοριών για τους διαθέσιμους τρόπους μεταφοράς, η πρόσβαση στις οποίες γίνεται μέσω του Internet.
•	 Θα καλλιεργηθεί η αίσθηση επείγοντος στην παροχή πληροφοριών πραγματικού χρόνου για τη διαχείριση της πόλης.
•	 Η Αθήνα θα γίνει εξυπνότερη πόλη μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και μέσω πληροφοριών πραγματικού χρόνου για την ενίσχυση της κινητικότητας 

και της βιωσιμότητας.
Κόστος αδράνειας
•	 Τα δεδομένα θα παραμείνουν σε απομόνωση. Η συσσώρευση των πληροφοριών και οι αναποτελεσματικές ροές θα συνεχίσουν να ευνοούν τη σπατάλη πόρων.
•	 Η παρακώλυση της εφαρμογής των κανονισμών θα έχει ως αποτέλεσμα ενδεχόμενη διακοπή των διαδικασιών.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι φορείς Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και 
Βιώσιμης Κινητικότητας

Εμπλεκόμενοι φορείς:
•	 ΔΑΕΜ
•	 ΟΑΣΑ

Απαιτείται χρηματοδότηση για το διορισμό ενός Chief Data Officer  (CDO) ο οποίος θα είναι 
επιφορτισμένος με την εξασφάλιση των πληροφοριακών ροών μεταξύ των υπηρεσιών και την 
ίδρυση του Κόμβου Πληροφοριών Αθηνών. 

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο — Ενώ η σύσταση της θέσης του Chief Data Officer (CDO) 
αποτελεί το πρώτο χαμηλού κόστους αλλά κρίσιμης σημασίας βήμα, η εξασφάλιση ποικίλων  
ροών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω του Κόμβου Πληροφοριών απαιτεί 
συντονισμό και κάποιο επιπλέον κόστος για να γίνει φιλικό για τον πολίτη.

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

•	 Δέσμευση προϋπολογισμού για υποστήριξη του 
προγράμματος τουλάχιστον για πέντε χρόνια

•	 Μεσολάβηση για την επίτευξη συνεργατικού 
συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών

Βραχυµεσοπρόθεσµα (πρώτο μισό του 2016)
•	 Δημιουργία Chief Data Officer (CDO) στο Δήμο της Αθήνας ο οποίος θα επιβλέπει τις ροές 

πληροφοριών μεταξύ των υφιστάμενων και των μελλοντικών συστημάτων σε όλες τις 
υπηρεσίες

•	 Θέσπιση προτύπων ανταλλαγής δεδομένων μέσω της ενοποίησης, της πρόσβασης και της 
χρήση API στα δεδομένα 

Μεσομακροπρόθεσµα (πρώτο τρίμηνο του 2017)
•	 Δημιουργία Κόμβου Πληροφοριών Αθηνών 
•	 Μετατροπή της Αθήνας σε μια πόλη που βασίζεται στα δεδομένα για τη λειτουργία της, 

καθορίζοντας και εφαρμόζοντας τα πρότυπα της ΕΕ για την προστασία και την τήρηση 
απορρήτου των δεδομένων, σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) 

•	 Δυνατότητα πρόσβασης από κινητό τηλέφωνο σε όλες τις εφαρμογές που απευθύνονται 
στους πολίτες 

Προτεραιότητα

Υψηλή — Είναι σημαντικό να επωφεληθούν οι πολίτες της Αθήνας από τη νοοτροπία ανταλλαγής δεδομένων ενώ η διαθεσιμότητα πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο θα κάνει τη ζωή τους καλύτερη.
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5. Προσέλκυση των Αθηναίων να 
μοιραστούν το όραμα για τις 
μεταφορές με χρήση  πολυμέσων
Είναι σημαντικό να κατανοήσουν πλήρως οι πολίτες της Αθήνας τα παρακάτω: 

•	 Γιατί ο Δήμαρχος παίρνει μέτρα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και 
την ανάκτηση δημόσιων χώρων στο ιστορικό κέντρο

•	 Πώς σχεδιάζει να επιτύχει αυτό το στόχο

•	 Τι αντίκτυπο (θετικό και αρνητικό) θα έχει στους κατοίκους, τους επισκέπτες 
και τους εργαζόμενους στο κέντρο της πόλης

Υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις που μπορεί να ακολουθήσει κανείς για την 
ενημέρωση και την κινητοποίηση των πολιτών. Το ευρύτερο μήνυμα θα 
μπορούσε να εστιάζει στην ίδια πηγή του αισθήματος περηφάνιας που είχαν οι 
Αθηναίοι στη διάρκεια της Ολυμπιάδας του 2004. Το ζητούμενο είναι η 
επιστροφή του κέντρου της πόλης στους ανθρώπους του. Είναι σημαντικό να 
διαμορφωθεί ένα σαφές όραμα για τη βελτίωση της μετακίνησης των 
ανθρώπων προς, από και εντός του ιστορικού κέντρου. Για να οικοδομηθεί 
εμπιστοσύνη, πρέπει να υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στα λόγια και τα έργα του 
Δήμου.

Αν και τα ειδικά στοιχεία αυτής της πρωτοβουλίας για την Αθήνα είναι μοναδικά, 
παρόμοια επικοινωνιακά προγράμματα κινητοποίησης με τη βοήθεια 
πολυμέσων έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία σε άλλες πόλεις με ιστορικό και 
πεζοδρομημένο κέντρο, όπως το Άμστερνταμ, η Βίλνα, η Μάλαγα, το Κιότο και 
το Σταβάνγκερ. 

Για παράδειγμα, το 2004, ο Δήμος του Άμστερνταμ ξεκίνησε μια εκστρατεία με 
τίτλο “I amsterdam” (Εικόνα 17). Η θέση του Άμστερνταμ ως εθνική πολιτιστική 
πρωτεύουσα και μείζον διεθνές πολιτιστικό κέντρο απειλούνταν λόγω της 
όξυνσης του ανταγωνισμού από άλλες πόλεις. Το αποτέλεσμα από την επιτυχία 
της εκστρατείας ενημέρωσης και κινητοποίησης θα είναι περισσότεροι 
επισκέπτες, περισσότερες εταιρείες και περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι.

Πολλές είναι οι ομάδες που επηρεάζονται άμεσα από αυτή την προσπάθεια 
αναμόρφωσης και η στόχευση κάθε ομάδας πρέπει να γίνει με ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα και έκκληση για δράση. Γεωγραφικά, υπάρχουν δύο λογικές υπερ-
ομάδες:
1. Εντός του ιστορικού κέντρου

 – Κάτοικοι που ζουν εντός ή πλησίον του κέντρου
 – Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων εντός του κέντρου και οι εργαζόμενοι σε αυτές
 – Υπηρεσίες παραδόσεων και μετακομίσεων (εμπορικές και ιδιωτικές) που 

εξυπηρετούν το κέντρο
 – Υπηρεσίες ταξί και τουριστικών λεωφορείων εντός και πλησίον του 

κέντρου
2. Εκτός του ιστορικού κέντρου

 – Οι κάτοικοι της Αττικής που ζουν εκτός κέντρου και εργάζονται στο 
κέντρο

 – Τουρίστες που επισκέπτονται το κέντρο 

Από τις πολυάριθμες συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, έγινε 
ξεκάθαρο ότι πολλές από τις σημερινές προκλήσεις (παράνομη στάθμευση, 
ακατάλληλη χρήση των πεζοδρομημένων ζωνών, μη τήρηση των ωρών 
παραδόσεων και παραλαβών, κατάληψη δημόσιων χώρων από καφετέριες 
κ.ο.κ.) αποδίδονται στην έλλειψη κατανόησης των κανονισμών. 

Για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου, στοιχείο κλειδί είναι η βαθύτερη ανάλυση 
της κατανάλωσης των Μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπαίθρια διαφήμιση, 
στοχευμένο ταχυδρομείο, κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, για παράδειγμα) 
όπως και η κατανόηση των πηγών που εμπιστεύονται  οι πολίτες (συναδέλφους 
και συνεργάτες, γνωστά πρόσωπα, μη κυβερνητικούς φορείς). Η ομάδα της IBM 
έχει επίγνωση της πολιτισμικής αντίστασης που πολλοί μπορεί να έχουν στη 
συνεργασία με την κρατική διοίκηση, αυτό είναι επομένως κάτι που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη. Παρακάτω παρατίθενται σχετικά στοιχεία για τη χρήση των 
κινητών τηλεφώνων και των κοινωνικών δικτύων από τον ελληνικό πληθυσμό, 
ιδιαίτερα χρήσιμα για το σχεδιασμό της εκστρατείας:

•	 Η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων smartphone είναι περίπου 40% (54% 
iOS, 45% Android)

•	 Οι Έλληνες ξοδεύουν πάνω από 80 λεπτά την ημέρα στα κοινωνικά δίκτυα.19

•	 Σήμερα, στην Ελλάδα υπάρχουν 4 εκατομμύρια χρήστες Facebook, με 
διείσδυση που αγγίζει το 36% του πληθυσμού.20

•	 Το Facebook και το LinkedIn είναι τα πιο διαδεδομένα κοινωνικά δίκτυα 
μεταξύ των εργαζομένων με διείσδυση 90% και 63% αντίστοιχα.20

Εικόνα17: I amsterdam 
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Προτάσεις

3.  Υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης
Είναι σημαντική η εξασφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης εκστρατείας 
μέχρι και το 2018, γιατί η αλλαγή της συμπεριφοράς που απαιτείται για την 
υποστήριξη του κέντρου της πόλης είναι μια μακρόχρονη διαδικασία. Εξίσου 
σημαντικό είναι να ληφθούν υπόψη στην εν λόγω εκστρατεία και εκείνοι που 
υποστηρίζουν το όραμα των συνδυασμένων αστικών μεταφορών 
(συμμόρφωση με τους κανόνες στάθμευσης και αποκομιδής απορριμμάτων και 
σεβασμός των δημόσιων χώρων).

4.  Ανάληψη κοινωνικής πρωτοβουλίας για διάλογο με τους πολίτες  
Η ομάδα της IBM προτείνει η επόμενη φάση της εκστρατείας να προσκαλέσει 
τους πολίτες σε έναν αμφίδρομο διάλογο. Η στρατηγική δεν πρέπει να 
περιορίζεται αποκλειστικά στην ενημέρωση του κοινού, πρέπει να δείχνει με 
ποιο τρόπο ο Δήμος ακούει ενεργητικά τους πολίτες. Ο καλύτερος τρόπος 
δημιουργίας αυτής της πλατφόρμας επικοινωνίας είναι μέσω των κοινωνικών 
δικτύων.  

Η σελίδα στην οποία θα κατευθύνονται οι επισκέπτες της εκστρατείας πρέπει να 
περιλαμβάνει μια σαφή “έκκληση για δράση” και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να ανταποκριθούν οι πολίτες. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του λογαριασμού 
του Δήμου της Αθήνας στο Twitter και της σελίδας του στο Facebook. Ωστόσο, η 
τρέχουσα σελίδα του Δήμου στο Facebook χρειάζεται μια ενότητα τροφοδοσίας 
ειδήσεων (news feed), όπου θα αναρτώνται και θα συζητιούνται διάφορα θέματα 
ενδιαφέροντος. Αυτοί οι ιστότοποι κοινωνικής συμμετοχής πρέπει ωστόσο να 
παρακολουθούνται από ειδικό προσωπικό που θα αναλάβει και τη διαχείρισή τους. 
Συνήθως, σε πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, η παρακολούθηση 
παρόμοιων κοινωνικών ιστότοπων γίνεται από κάποιον υπάλληλο ως πάρεργο, αλλά 
για την αποτελεσματική ενημέρωση, ανάλυση και απόκριση στο κοινό, είναι 
απαραίτητη η επίσημη στελέχωση είτε σε επίπεδο Yπουργείου,  είτε σε επίπεδο 
υπηρεσίας.

Τα εργαλεία ανάλυσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν τους δήμους 
να καταγράφουν το συλλογικό συναίσθημα του κοινού με βάση την online 
δραστηριότητα και τις αναρτήσεις. Έχοντας αυτή την πληροφόρηση, μπορούν 
να κάνουν διορθώσεις σε πραγματικό χρόνο για τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της εκστρατείας (για παράδειγμα, να αποφασίζουν για τη 
στόχευση της εκστρατείας βάσει των αποτελεσμάτων ψηφοφοριών του κοινού). 
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Είναι επίσης σημαντικό να καταφέρουν να συστρατεύσουν ομάδες που έχουν 
ήδη συσταθεί και επιδιώκουν τους ίδιους στόχους για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των Αθηναίων. 

Η διαδικτυακή πλατφόρμα συνΑθηνά, μια πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων 
με την οποία η Αθήνα αναδείχθηκε μία από τις νικήτριες πόλεις του 
διαγωνισμού «Πρόκληση για Δημάρχους» για το 2014  του ιδρύματος 
Bloomberg Philanthropies, είναι  ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αποστολή 
της είναι η υποστήριξη και η διευκόλυνση ομάδων πολιτών που αναζητούν 
τρόπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στην Αθήνα με διάφορες δράσεις. 
Δημιουργήθηκε με στόχο να αποτελέσει μια πλατφόρμα διασύνδεσης των 
ομάδων αυτών με τους δημόσιους και τους τοπικούς φορείς για δυναμική 
επικοινωνία. Η “συνΑθηνά” αναζητά από κοινού λύσεις για τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην πόλη αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος 
προκειμένου να ανταποκριθεί με πιο ικανοποιητικό τρόπο στις ολοένα 
αυξανόμενες ανάγκες του πολίτη.

Παρακάτω δίνονται δύο παραδείγματα οργανισμών και ενώσεων που μπορούν 
επίσης να συμμετέχουν: 
•	 Ο OAΣA  έχει αναπτύξει μια εκστρατεία στο Internet και τα κοινωνικά δίκτυα 

με τίτλο “Transport for Athens” και ευρύ φάσμα προωθητικών ενεργειών που 
στοχεύουν στο νεανικό κοινό της πόλης. Η εκστρατεία έχει σελίδα στο 
Facebook και κανάλι στο YouTube. Επίσης, διεξήγαγε και έναν διαγωνισμό 
φωτογραφίας με διάφορα δώρα για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης 
των δημόσιων μέσων μεταφοράς.

•	 Η MEDNETA  είναι μια ένωση που συνεργάζεται με πέντε παρόμοιες πόλεις 
της Μεσογείου για την εδραίωση του διασυνοριακού πολιτισμικού διαλόγου 
και της συνεργασίας μεταξύ των ιδιοκτητών καταστημάτων ειδών 
παραδοσιακής τέχνης σε μια προσπάθεια αναζωογόνησης αυτών των 
ιστορικών κοινοτήτων.

Εικόνα 20: Δείγματα μιας πλατφόρμας με στοιχεία για το κοινωνικό αίσθημα
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3. Εγκατάσταση διαδραστικών περιπτέρων σφυγμομέτρησης 
στην πόλη 
Είναι δεδομένο ότι οι Αθηναίοι έχουν την τάση να εκφράζονται, πολλοί μέσω 
του γκράφιτι, το οποίο καλύπτει μεγάλο μέρος του κέντρου της πόλης αλλά έχει 
απομακρυνθεί αρκετά από την ιστορική γοητεία που είχε κάποτε. Η αλλαγή 
αυτής της συμπεριφοράς θα πάρει χρόνο. Μια καλή αρχή είναι να δοθούν στην 
κοινότητα άλλοι τρόποι και διέξοδοι έκφρασης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως είναι ένα παράδειγμα. Ένα άλλο παράδειγμα 
είναι μέσω της χρήσης διαδραστικών περιπτέρων. Τα περίπτερα αυτά 
καλύπτουν πολλαπλές χρήσεις και παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την 
πόλη, όπως διαδραστικούς χάρτες για ιστορικούς χώρους, καταστήματα, 
εστιατόρια, εκδηλώσεις, αλλά και μια μοναδική εφαρμογή για τη 
σφυγμομέτρηση της διάθεσης και του κοινού αισθήματος των πολιτών (βλ. 
Εικόνα 20).

Τα δεδομένα από τη σφυγμομέτρηση μπορούν να συγκεντρωθούν από τα 
διάφορα περίπτερα και να ενοποιηθούν για να αποτυπώσουν τη συλλογική 
διάθεση της πόλης κάθε μέρα. Η συλλογική διάθεση μπορεί να εκφραστεί με 
διάφορους τρόπους σε ένα δημόσιο χώρο, όπως το Δημαρχείο της Αθήνας (βλ. 
Εικόνα 21), ή να αντικατοπτριστεί με το φωτισμό του συντριβανιού στην 
Πλατεία Συντάγματος (βλ. Εικόνα 22).

Εικόνα 21: Παράδειγμα περιπτέρου σφυγμομέτρησης που αξιολογείται από 
το Δήμο του Ελσίνκι

Εικόνα 22: Εικόνα 21: Παράδειγμα φωτισμού του Δημαρχείου προς τιμήν των 
θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι στις 13 Νοεμβρίου 2015

Εικόνα 23: Παράδειγμα φωτισμού του συντριβανιού στην Πλατεία 
Συντάγματος
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Τέλος, η συνεχής παρακολούθηση της απόδοσης της εκστρατείας περιλαμβάνει κάποιους δείκτες, όπως οι ακόλουθοι: 

•	 Αριθμός των πολιτών που γνωρίζουν το όραμα για το ιστορικό κέντρο  μέσω online δημοσκόπησης

•	 Αριθμός των πολιτών που συμμετέχουν μέσω των καναλιών κοινωνικής δικτύωσης στην επιτελούμενη πρόοδο και στις προκλήσεις που απομένουν με χρήση 
dashboard

•	 Παρατηρήσεις και σχόλια σε πραγματικό χρόνο από τους τουρίστες μέσα από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, εργαλεία δημόσιας συμμετοχής και 
σφυγμομέτρησης και διαδραστικά περίπτερα

•	 Συλλογή πληροφοριών, σχολίων και παρατηρήσεων σε τακτική βάση από τις τοπικές επιχειρήσεις και τις εμπορικές ενώσεις

Πρόταση 5: Ανάληψη εκστρατείας για την ενημέρωση του κοινού και στήριξη της προσπάθειας για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την 
ανάκτηση των δημόσιων χώρων

Κινητοποίηση και ενδυνάμωση του κοινού για στήριξη των προσπαθειών αποσυμφόρησης της κυκλοφορίας και ανάκτησης των δημόσιων χώρων.

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Μια ολοκληρωμένη εκστρατεία που θα στοχεύει σε κάθε πιθανό ακροατήριο πρέπει να χρησιμοποιεί ένα συνδυασμό μέσων. Θα πρέπει να εφαρμοστούν 
μοντέλα παρακολούθησης (απήχηση, συχνότητα, κοινωνικό αίσθημα, εμφανίσεις στα Μέσα κ.λπ.) και να διεξάγονται περιοδικές αναθεωρήσεις για 
τις απαραίτητες προσαρμογές. Η στόχευση των διαφορετικών ομάδων πρέπει να γίνει με ξεκάθαρο μήνυμα και έκκληση για δράση. Απαιτείται μια 
βαθύτερη ανάλυση για την κατανόηση των συνηθειών κατανάλωσης των Μέσων (τηλεόραση, ραδιόφωνο, υπαίθρια διαφήμιση, περίπτερα, στοχευμένο 
ταχυδρομείο, κλαδικές συναντήσεις, κανάλια κοινωνικής δικτύωσης κ.ο.κ.) και των πηγών που εμπνέουν εμπιστοσύνη στους πολίτες (συνάδελφοι και 
συνεργάτες, γνωστά πρόσωπα και μη κυβερνητικοί φορείς, για παράδειγμα). 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

•	 Αυξημένη εμπορική κίνηση — Καθώς οι πολίτες θα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, η ροή κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών θα αυξάνει, 
εξυπηρετώντας μεγαλύτερους όγκους σε καθημερινή βάση.

•	 Περισσότεροι άνθρωποι = περισσότερο εμπόριο — Αυτό μπορεί να παρακολουθείται με μια καθορισμένη γραμμή αναφοράς.

•	 Μειωμένο κόστος επιβολής — Καθώς η συμπεριφορά των πολιτών θα αλλάζει και θα τηρούνται οι κανονισμοί για τη στάθμευση, η χρήση των μέσων 
δημόσιας μεταφοράς θα αυξάνει, τα ταξί και τα τουριστικά λεωφορεία θα σέβονται τους κανόνες για τις ζώνες επιβίβασης και αποβίβασης, με 
αποτέλεσμα τη μείωση των πόρων που θα απαιτούνται για την επιβολή των κανονισμών.

Κόστος αδράνειας
Η υλοποίηση του οράματος που έχει ο Δήμαρχος για το κέντρο της πόλης θα διακινδυνεύσει στο σύνολό της χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι 
φορείς

Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης 
Κινητικότητας

Εμπλεκόμενοι φορείς: 
•	 ΔΑΕΜ  
•	 Εμπορικές και τουριστικές ενώσεις

Εκτίμηση κόστους: Μέτριο — Αν και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκστρατείας 
δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, θα είναι μια σημαντική επένδυση που θα χρειαστεί να 
καλύψει πολλαπλά μέσα ώστε να έχει την αναμενόμενη απήχηση στο κοινό.

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Δέσμευση προϋπολογισμού για τριετή εκστρατεία •	 Διεξαγωγή εκστρατείας ενημέρωσης (Τρίμηνο 1)

•	 Δημιουργία και στελέχωση ιστότοπου κοινωνικής συμμετοχής, χρήση εργαλείων 
μέτρησης (Τρίμηνο 2)

•	 Εγκατάσταση περιπτέρων σφυγμομέτρησης στο κέντρο της πόλης (Τρίμηνο 3)

Προτεραιότητα

Υψηλή — Έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουν οι πολίτες της Αθήνας την ευρύτερη στρατηγική για τις μεταφορές και να συνεισφέρουν ενεργά στην 
επιτυχία της επειδή, χωρίς αλλαγή στη συμπεριφορά τους στους τομείς των μεταφορών και της στάθμευσης, οι πρωτοβουλίες του Δήμου θα αποτύχουν.
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6. Θεμελίωση μιας Αρχής 
Μητροπολιτικών Μεταφορών
Ο Δήμος της Αθήνας θέλει να υλοποιήσει ένα όραμα “που αποσκοπεί στην έξυπνη 
διαχείριση των μεταφορών και σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη βιώσιμη 
κινητικότητα”. Αυτό απαιτεί τον αποφασιστικό διαλειτουργικό και διακυβερνητικό 
συντονισμό ιδεών, έργων, ενδιαφερομένων και αποδεκτών. Η κινητικότητα είναι ένας 
παράγοντας που έχει αλληλεξαρτήσεις με άλλους ζωτικούς τομείς (περιβάλλον, 
διακυβέρνηση, οικονομία, ποιότητα ζωής) σε οποιαδήποτε Δημοτική αρχή και πρέπει 
να αντιμετωπίζεται με ολιστική προσέγγιση. Σήμερα, δεν υφίσταται ένας φορέας 
αρμόδιος για τη στρατηγική κινητικότητας στο Δήμο της Αθήνας. 

Η ρύθμιση και η εφαρμογή της πολιτικής για τις μεταφορές και την κινητικότητα 
μοιράζονται ανάμεσα σε διάφορους οργανισμούς και διαφορετικές διοικητικές 
βαθμίδες (εθνική, περιφερειακή, τοπική). Ακόμη και στο ίδιο διοικητικό όργανο, 
όπως ο Δήμος ή το Υπουργείο, μπορεί να υπάρχουν πολλά τμήματα που 
χειρίζονται μικρά μέρη της ίδιας διαδικασίας και ενεργούν με “περιχαρακωμένο” 
τρόπο. Οι πηγές των δεδομένων είναι διαφορετικές ενώ οι διαδικασίες και τα 
εργαλεία διαχείρισης είναι κατακερματισμένα.

Ως αποτέλεσμα, το έργο “ανάπτυξης ενός βραχυπρόθεσμου χάρτη πορείας για 
την έξυπνη διαχείριση των μεταφορών [και] μιας μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για τη βιώσιμη κινητικότητα” περιπλέκεται.21 Για τη χάραξη μιας 
ενιαίας στρατηγικής και την αποτελεσματική εφαρμογή της απαιτείται εκτενής 
διαβούλευση.

Η περιφέρεια της Αττικής έχει 50 και πλέον δήμους, συμπεριλαμβανομένου του 
Δήμου της Αθήνας, καθένας με συγκεκριμένη δικαιοδοσία που καλύπτει τη 
στάθμευση και τη συντήρηση για μικρούς δρόμους και πεζοδρόμια.

Υπάρχει επίσης και η περιφερειακή διοίκηση (Περιφέρεια Αττικής) με 
αρμοδιότητα για τους περιφερειακούς δρόμους και τις μεγάλες οδικές αρτηρίες 
που συνδέουν τις πόλεις διασχίζοντάς τες. Η Περιφέρεια Αττικής είναι επίσης 
αρμόδια για κάποια θέματα σηματοδότησης στην πόλη, όπως για παράδειγμα 
στις διασταυρώσεις, και για τη συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών. 

Πάνω από το επίπεδο του νομού, το Υπουργείο Μεταφορών υπαγορεύει 
κεντρικές οδηγίες για όλα τα μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα, ποδήλατα κ.ο.κ.) και 
έχει την ευθύνη έκδοσης γενικών νόμων και συγκεκριμένων κανονισμών για το 
οδικό δίκτυο στη δικαιοδοσία του. Η Αττικό Μετρό και ο ΟΑΣΑ ανήκουν επίσης 
διοικητικά στο Υπουργείο Μεταφορών και έχουν την ευθύνη για την ανάπτυξη 
και τη λειτουργία του Μετρό, των λεωφορειακών γραμμών και των 
σιδηροδρομικών δικτύων. Τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και ο ΟΑΣΑ 
διαθέτουν επιχειρησιακά κέντρα ελέγχου, όπως και οι ιδιωτικές εταιρείες που 
έχουν συμβάσεις παραχώρησης για τη διαχείριση και τη λειτουργία των 
αυτοκινητόδρομων μετά διοδίων στην περιφέρεια.

Παρόλο που το ίδιο σύνθετο γενικό πλαίσιο υπάρχει σε πολλές πόλεις στον 
κόσμο, ο Δήμος της Αθήνας επιχειρεί να χαράξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
σε ένα περιβάλλον που εμπλέκονται πρόσθετοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, 
οφείλοντας να καλύψει πλήθος ετερόκλητων αναγκών μέσω ενός 
κατακερματισμένου καναλιού, γεγονός που προκαλεί σύγχυση και οδηγεί σε 
ασαφή νομικά και λειτουργικά σενάρια για τις υπηρεσίες του ίδιου του Δήμου 
και τους πολίτες.

Σε τελική ανάλυση, η δημόσια διοίκηση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι δημόσιες 
αποφάσεις λαμβάνονται με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και είναι τεκμηριωμένες, 
αλληλοσυνδεδεμένες και υποστηρίζονται από την ενεργό συμμετοχή των 
εμπλεκομένων μερών. Υπάρχει ξεκάθαρη ανάγκη για ευελιξία, ακρίβεια, 
πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο και άριστο αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από 
το αν πρόκειται για την κεντρική, την περιφερειακή ή την τοπική διοίκηση. 

Η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge προτείνει τη σύσταση μιας 
διυπηρεσιακής Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος που θα είναι 
επιφορτισμένη με την καθολική διακυβέρνηση των πρωτοβουλιών σχετικά με 
τις έξυπνες μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα. Η Επιτροπή Διαχείρισης 
Προγράμματος θα είναι ο εκτελεστικός μηχανισμός που θα λειτουργεί με έναν 
πιο ευέλικτο και συνεκτικό τρόπο για όλα τα σχετικά θέματα. Με τον τρόπο αυτό 
θα οικοδομηθούν ωφέλιμες σχέσεις μεταξύ όλων των βαθμίδων διοίκησης, 
ώστε να γίνει εφικτή η εφαρμογή οικονομιών κλίμακας, να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα - κυρίως σε τοπικό επίπεδο - και να αξιοποιηθούν οι 
συνέργειες.

Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κυβερνητικών προγραμμάτων διαφορετικών 
ειδών που έχουν αναληφθεί μέσω της υιοθέτησης οριζόντιων και πολυεπίπεδων 
δομών σε ευθυγράμμιση με τις συστάσεις του ΟΟΣΑ22 και τις αρχές της ΕΕ για 
“Καλύτερη ρύθμιση” (Better Regulation).23.
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Η μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 2014 με τίτλο “Mapping Smart Cities in the EU”24 (Χαρτογράφηση έξυπνων πόλεων στην ΕΕ) αναγνωρίζει επίσης τη δημιουργία 
κεντρικού γραφείου ως έναν από τους τρεις σημαντικούς παράγοντες για την επιτυχία ενός προγράμματος έξυπνης πόλης.

Εικόνα 24: Παράγοντες επιτυχίας για έξυπνες πόλεις
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Η διυπηρεσιακή Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος θα πρέπει να είναι μια ομάδα ατόμων 
από διαφορετικά τμήματα της ίδιας διοικητικής βαθμίδας (κινητικότητα, IT, 
οικονομικά, αστυνομία) και ατόμων από διαφορετικές διοικητικές βαθμίδες 
(εθνική, περιφερειακή, τοπική), διαμορφώνοντας έτσι έναν μακρόπνοο φορέα 
σχετικά απομονωμένο από τις πολιτικές αλλαγές.

Αποστολή
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος θα έχει την ευθύνη για ολόκληρο τον 
κύκλο του έργου: από το σχεδιασμό της στρατηγικής και την προετοιμασία 
μέχρι την υλοποίηση και τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της 
παρακολούθησης, της μέτρησης και της αναθεώρησης. Η ομάδα της IBM 
προτείνει τη χρήση ποιοτικών μεθοδολογιών βελτίωσης, όπως PDCA/PDSA (βλ. 
Εικόνα 24).25

Στόχοι
Ο κύριος στόχος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος θα είναι η βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας των τοπικών δημόσιων υπηρεσιών αναφορικά με τις 
έξυπνες μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα, όπως και η υλοποίηση 
στρατηγικών ανάπτυξης, εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές σύμφωνα με τα 
καθιερωμένα πρότυπα.

Μετρήσεις
Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος πρέπει να χρησιμοποιεί ένα σύνολο 
δεικτών μέτρησης για την αξιολόγηση της επιτυχίας και της προόδου ως προς 
τους συμφωνημένους στόχους. Η επιλογή των βασικών δεικτών απόδοσης (KPI) 
βασίζεται σε μια κοινή συμφωνία για το τι σημαίνει επιτυχία για την υπηρεσία 
και στον προσδιορισμό των πιθανών βελτιώσεων. Η ομάδα της IBM προτείνει τις 
παρακάτω δύο κατηγορίες KPI υψηλού επιπέδου: 
1.	 KPI για τη μέτρηση της απόδοσης της ίδιας της υπηρεσίας, καταρτίζοντας 

δείκτες απόδοσης που συνήθως συνδέονται με συμφωνίες για το επίπεδο 
των παρεχόμενων υπηρεσιών (SLA) ή την ποιότητα της εξυπηρέτησης. 
Παραδείγματα περιλαμβάνουν το ποσοστό των εισερχόμενων αιτημάτων 
που διεκπεραιώνονται εντός συμφωνημένου ή αποδεκτού χρονικού 
διαστήματος, τη διάρκεια του κύκλου από την υποβολή του αιτήματος 
μέχρι τη διεκπεραίωσή του, τον αριθμό των παραπόνων που λαμβάνονται 
στη διάρκεια της περιόδου μέτρησης κ.ο.κ.

2.	 KPI για τη μέτρηση συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την 
εκτέλεση των διαφόρων προγραμμάτων, όπως η υλοποίηση του Κόμβου 
Πληροφοριών ή ενός συστήματος πληρωμών τελών στάθμευσης για 
κινητές συσκευές.

Αυτοί οι βασικοί δείκτες απόδοσης εμφανίζονται συγκεντρωτικά στους πίνακες 
χειρισμού λειτουργιών (dashboards) που παρέχονται από το Επιχειρησιακό 
Κέντρο το οποίο περιγράφεται στην Πρόταση 3.1.

Πόροι και σύστημα διαχείρισης
Υπάρχουν αρκετά οργανωτικά μοντέλα που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη σύσταση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος 
και η επιλογή του μοντέλου εξαρτάται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, όπως 
οι πολιτισμικές επιταγές ή η υπάρχουσα οργανωτική δομή. Μια από τις 
σημαντικότερες αποφάσεις είναι το επίπεδο εξουσιοδότησης και εμπλοκής για 
συγκεκριμένες ενέργειες που θέλουν τα μέλη να εκχωρήσουν στην Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος, καθώς αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για την 
επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου αποτελεσματικότητας.

Με βάση τα πορίσματα, η ομάδα της IBM προτείνει τη δημιουργία ενός 
μοντέλου ευθυγραμμισμένου με την αποστολή της Επιτροπής Διαχείρισης 
Προγράμματος, αναθέτοντάς της το καθήκον εκτέλεσης όλων των έργων, από 
τη στρατηγική, το σχεδιασμό και την προετοιμασία μέχρι την υλοποίηση και την 
έναρξη λειτουργίας. Θα πρέπει επίσης να έχει την ευθύνη για την 
παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και την αναθεώρηση των σχεδίων 
όταν χρειάζεται. 

Εικόνα 25: Ο κύκλος του Deming

Δρω Σχεδιάζω

ΥλοποιώΜελετώ
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Η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να 
αναθεωρεί το πεδίο εφαρμογής, να κατανέμει πόρους και να επικυρώνει τις 
εκτιμήσεις χρόνου, προϋπολογισμού, κινδύνου, επιπτώσεων και τους σχετικούς 
KPI προτού αναληφθεί το έργο. Σε μεταγενέστερο στάδιο, η Επιτροπή 
Διαχείρισης Προγράμματος θα πρέπει να αποσυρθεί από τη στενή διαχείριση 
του έργου και να επικεντρωθεί περισσότερο στη στρατηγική και όχι στις 
τακτικές, όπως και σε μια μεθοδολογία συνεχούς βελτίωσης για τη χάραξη 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών. Ωστόσο, στα πρώιμα στάδια, καθώς η 
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος ωριμάζει, η ομάδα της IBM θεωρεί ότι 
είναι σημαντική η άμεση εμπλοκή της σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του 
προγράμματος.

Η διυπηρεσιακή Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος, η οποία θα συσταθεί για 
τη διαχείριση των πρωτοβουλιών έξυπνων μεταφορών και βιώσιμης 
κινητικότητας στην περιοχή της Αθήνας, πρέπει να περιλαμβάνει έναν 
εκπρόσωπο από τους ακόλουθους οργανισμούς:

•	 Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•	 Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•	 Τη Διεύθυνση Μεταφορών της Περιφέρειας Αττικής

•	 Τη Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας του Δήμου

•	 Τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Δήμου

•	 Τον ΟΑΣΑ

•	 Το τμήμα μηχανογράφησης του Δήμου ή/και τη ΔΑΕΜ

Η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge προτείνει η μόνιμη επιτροπή να 
αναφέρεται στην Περιφέρεια Αττικής και να έχει την ευθύνη εξασφάλισης της 
συνεκτικότητας στην πολιτική για την κινητικότητα, το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση, μέσω της ενεργού συμμετοχής των θεσμικών φορέων που 
εκπροσωπούνται σε αυτή. Άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, τόσο δημόσιοι όσο και 
ιδιωτικοί, πρέπει να προσκαλούνται τακτικά σε ad hoc συναντήσεις. Επίσης, 
πρέπει να τεθούν σε ισχύ οι κατάλληλοι νομικοί μηχανισμοί για την επιβολή των 
συμφωνημένων αποφάσεων.

Σύστημα διαχείρισης αλλαγών
Η ομάδα της IBM προτείνει επίσης τη χρήση ενός συστήματος διαχείρισης 
αλλαγών ώστε να ακολουθηθεί μια συστηματική προσέγγιση χειρισμού των 
αλλαγών με προορατικό τρόπο, καθορίζοντας και εφαρμόζοντας διαδικασίες 
για την απόκριση σε αλλαγές οι οποίες υπαγορεύονται από νέες απαιτήσεις ή 
πολιτικές.

Συμπέρασμα
Ο Δήμος πρέπει να προσεγγίσει τις έξυπνες μεταφορές και τη βιώσιμη 
κινητικότητα με ενοποιημένο και ολιστικό τρόπο, αποσκοπώντας στη χάραξη 
μιας μακροπρόθεσμης βιώσιμης στρατηγικής που θα περιλαμβάνει μια 
διυπηρεσιακή Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος που θα ενεργεί ως Αρχή 
Μητροπολιτικών Μεταφορών. 

Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πιθανά έργα (βλ. το χάρτη πορείας.) τα οποία δεν 
συμπεριλαμβάνονται στις βασικές προτάσεις της ομάδας IBM Smarter Cities 
Challenge και θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δίνοντας πραγματική αξία στην 
πόλη και ταυτόχρονα να χρησιμεύσουν ως πιλότοι ή σημεία εκκίνησης για την 
ανάπτυξη μιας πιο φιλόδοξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής, η οποία δεν θα 
προϋπέθετε την ύπαρξη της Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών.

Η αλλαγή του “modus operandi”, αναζητώντας τρόπους συσχέτισης του 
ανθρώπινου και του κοινωνικού κεφαλαίου με την τεχνολογία προκειμένου να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη και βιωσιμότερη οικονομική ανάπτυξη, είναι από μόνη 
της πολύτιμη, είτε εφαρμόζεται σε μεμονωμένα έργα είτε σε ευρύτερες 
πρωτοβουλίες.

Με δεδομένες τις προκλήσεις που παρουσιάζει η σύσταση μιας Αρχής 
Μητροπολιτικών Μεταφορών, η ομάδα της IBM προτείνει να ξεκινήσει η αλλαγή 
του modus operandi στο επίπεδο του Δήμου, με την υιοθέτηση μιας 
συστηματικής προσέγγισης ώστε να εξασφαλιστεί ότι το όραμα για τις έξυπνες 
μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα θα είναι κοινό σε όλο το εύρος της 
οργάνωσης. 

Για την αλλαγή αυτή είναι απαραίτητος ο διορισμός ενός Δημοτικού Επικεφαλής 
Έργου (Municipal project leader) επιφορτισμένου με το συντονισμό του 
συνόλου των δραστηριοτήτων του έργου και την ευθύνη για την επιτυχία του. 
Το άτομο αυτό πρέπει επίσης να εφαρμόζει τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες 
που περιγράφηκαν παραπάνω για την ορθή λειτουργία της Επιτροπής 
Διαχείρισης Προγράμματος.
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Ένα περαιτέρω βήμα στην υιοθέτηση μιας προσέγγισης εξυπνότερης 
διακυβέρνησης για τις έξυπνες μεταφορές και τη βιώσιμη κινητικότητα θα είναι 
η δημιουργία ενός διακυβερνητικού φόρουμ για την κινητικότητα, με τη 
χορηγία του Δήμου και τη συμμετοχή άλλων φορέων, όπως ο ΟΑΣΑ και η 
Περιφέρεια Αττικής. Το φόρουμ θα έχει συμβουλευτικό ρόλο παρέχοντας 
καθοδήγηση στο Δήμο για την υλοποίηση των πρωτοβουλιών σχετικά με την 
κινητικότητα. Η ομάδα της IBM θεωρεί αυτό το φόρουμ σημαντικό μηχανισμό 
για τον καθορισμό της μελλοντικής στρατηγικής στον τομέα των έξυπνων 
μεταφορών και της βιώσιμης κινητικότητας καθώς και για την υλοποίησή της 
στην ευρύτερη περίμετρο της πόλης και της περιφέρειας. Θα αποτελέσει το 
μέσο με το οποίο άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς θα μπορούν να καταθέτουν τις 
απόψεις τους για τις πρωτοβουλίες και τη στρατηγική μέσω μιας προορατικής 
προσέγγισης. Θα γίνει επίσης η βάση για τη σύσταση της προτεινόμενης 
Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος που θα ενεργεί ως μια Αρχή 
Μητροπολιτικών Μεταφορών.

Εικόνα 26: Πορεία προς την αλλαγή: Ένα μοντέλο εννέα βημάτων για την 
ηγεσία στο δημόσιο τομέα με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη26

Εικόνα 27: Παράδειγμα ενός προγράμματος διακυβέρνησης έξυπνων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας στο Δήμο της Αθήνας
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Δημοτικός Επικεφαλής Έργου Διακυβερνητικό φόρουμ για την κινητικότητα Αρχή Μητροπολιτικών Μεταφορών

Δημιουργία Δημοτικού Κόμβου 
Πληροφοριών

Κατάρτιση μακροπρόθεσμης  συνδυαστικής 
στρατηγικής

Εφαρμογή δυναμικής  χρέωσης ανάλογα με  
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Αναθεώρηση των  ωρών τροφοδοσίας και 
 συλλογής απορριμάτων

Επαναλειτουργία του  Συστήματος 
Διαχείρισης  Κυκλοφορίας Βελτίωση των  πεζόδρομων και  προσθήκη νέων

Βελτίωση της πρόσβασης  στους 
κοινόχρηστους  χώρους στους πεζόδρομους
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 ανάλυσης ροής βίντεο

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση  με Ανοιχτά 
Δεδομένα
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Πρόταση 6: Ευθυγράμμιση της διακυβέρνησης με τους στόχους

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής και αναμενόμενα αποτελέσματα

Πεδίο εφαρμογής
Με βάση τις βέλτιστες πρακτικές και τις αρχές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge προτείνει τη σύσταση ενός διακυβερνητικού 
φορέα που θα έχει την ευθύνη για την καθολική πολιτική έξυπνων μεταφορών και βιώσιμης κινητικότητας της Αθήνας. Ο φορέας θα αναφέρεται σε έναν 
ανώτερο διοικητικά κυβερνητικό οργανισμό και θα επιδιώκει τη συμμετοχή άλλων ενδιαφερομένων μερών, είτε δημόσιων είτε ιδιωτικών, με σύγκληση 
τακτικών συνεδριάσεων και χρήση των κατάλληλων νομικών μηχανισμών για την επιβολή των αποφάσεων. Αρχικά, ο φορέας θα μπορούσε να έχει τη 
μορφή μιας ad hoc Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος, η επιτυχής λειτουργία της οποίας θα οδηγήσει σε μεταγενέστερο στάδιο στη δημιουργία μιας 
Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών στην Αθήνα.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
•	 Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ανάπτυξη και την εφαρμογή της στρατηγικής
•	 Εφαρμογή οικονομιών κλίμακας
•	 Αξιοποίηση των συνεργειών
•	 Αποφυγή κενών ή επικαλύψεων στους κανονισμούς
•	 Αυξημένη ικανοποίηση του πολίτη
Κόστος αδράνειας
Η αρμοδιότητα για τους διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς είναι μοιρασμένη μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και δημοτικών διοικήσεων, με αποτέλεσμα 
κανένας κυβερνητικός φορέας να μην μπορεί να επιτύχει τους στόχους του χωρίς διακυβερνητικό συντονισμό.

Προτεινόμενος κύριος του έργου και εμπλεκόμενοι 
φορείς

Προτεινόμενοι πόροι που απαιτούνται

Κύριος: Δήμαρχος Αθηναίων

Εμπλεκόμενοι φορείς: 
•	 Περιφέρεια Αττικής 
•	 Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
•	 Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής
•	 Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Βιώσιμης 

Κινητικότητας 

Συμμετοχή αξιωματούχων με αρμοδιότητα για τις μεταφορές στις διαφορετικές βαθμίδες 
διοίκησης

Εκτίμηση κόστους: Χαμηλό

Προϋποθέσεις Βασικά ορόσημα, δραστηριότητες και χρονοδιάγραμμα

Κανένα •	 Διορισμός Δημοτικού Επικεφαλής Έργου
•	 Δημιουργία του συστήματος διαχείρισης (χώρος, πόροι, ρυθμός, δείκτες KPI) για εκτέλεση 

των έργων/πρωτοβουλιών
•	 Κατάλληλη εξουσιοδότηση του Επικεφαλής Έργου και τακτική επικοινωνία
•	 Δημιουργία ενός διακυβερνητικού φόρουμ για την κινητικότητα
•	 Χρήση του Κόμβου Πληροφοριών Αθηνών ως εργαλείου για την επίτευξη των στόχων και 

την περαιτέρω στήριξη της αποστολής
•	 Επέκταση των εξουσιών του διακυβερνητικού φορέα ως επιστέγασμα της επιτυχημένης 

λειτουργίας του

Προτεραιότητα

Υψηλή — Η χάραξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη βελτίωση της κινητικότητας απαιτεί ένα 
μηχανισμό διακυβερνητικού συντονισμού.



Η Αθήνα είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις στον κόσμο. Κατέχει μια μοναδική 
θέση στην ιστορία του ανθρώπου ως πρωτοπόρος στις τέχνες, τη φιλοσοφία, το 
θέατρο και τη δημοκρατία. Οι Αθηναίοι δικαίως έχουν αποκτήσει μια σχεδόν 
μυθική φήμη. Το αίσθημα της περηφάνιας αντανακλάται και πρέπει να συνεχίσει 
να αντανακλάται στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της πόλης.  

Οι προτάσεις της ομάδας IBM Smarter Cities Challenge εστιάζουν στις 
στρατηγικής σημασίας ευκαιρίες για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και 
τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στο κέντρο της πόλης. Θεμελιώδης 
προϋπόθεση για τις προτάσεις αυτές είναι η συμμετοχή όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων και η κατανομή της ευθύνης μεταξύ τους.  

Χάρη σε πολλές καλά συντονισμένες πρωτοβουλίες στη διάρκεια της 
προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, υπάρχουν σημαντικές 
υποδομές μεταφορών και τεχνολογίας αλλά και η προηγούμενη εμπειρία που 
επιβεβαιώνει ότι οι πολίτες της Αθήνας μπορούν να υποστηρίξουν συλλογικά 
ένα κοινό όραμα. Ωστόσο, δίνεται η ευκαιρία περαιτέρω συντονισμού των 
προσπαθειών του Δήμου γύρω από ένα νέο όραμα με υποστηρικτικές πολιτικές 
και σχέδιο υλοποίησης. Για την επίτευξή του, είναι σημαντικό να καθοριστούν 
σαφείς αντικειμενικοί στόχοι για καθεμία από τις προτάσεις αυτής της έκθεσης.

Η υλοποίηση των προτάσεων της ομάδας της IBM θα επιτύχει τόσο ποιοτικά 
όσο και ποσοτικά οφέλη για το κέντρο της πόλης. Τα ποιοτικά οφέλη 
περιλαμβάνουν τη βελτιωμένη ροή των πεζών, την καλύτερη πρόσβαση στους 
δημόσιους χώρους και τη μειωμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στα ποσοτικά 
οφέλη περιλαμβάνονται η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ένα 
οικονομικά βιωσιμότερο οικοσύστημα μεταφορών, η άνθηση της 
επιχειρηματικής οικονομίας και η αύξηση της τουριστικής κίνησης και του 
επιπέδου ικανοποίησης των τουριστών. 

Η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge θα ήθελε να ευχαριστήσει το Δήμο και 
τους πολίτες της Αθήνας. Τόσο ο Δήμος όσο και οι πολίτες βοήθησαν σημαντικά 
προσφέροντας το χρόνο τους, καταθέτοντας τις απόψεις τους και παρέχοντας 
πληροφορίες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτών των προτάσεων. 
Συλλογικά, η ομάδα της IBM νιώθει προσωπική ταύτιση με το όραμα για μείωση 
της κυκλοφοριακής συμφόρησης και βελτίωση της ποιότητας της ζωής στο 
κέντρο της Αθήνας, το οποίο θα διατηρήσει παράλληλα την πλούσια πολιτιστική 
κληρονομιά του. 

5. Συμπέρασμα



A. Ευχαριστίες

Η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της σε 
πολλούς ανθρώπους στην Αθήνα για την υποστήριξη, τη φιλοξενία και την 
ευγενική συνεργασία τους και, μεταξύ άλλων, στους παρακάτω:

•	 Γιώργος Καμίνης, Δήμαρχος Αθηναίων

•	 Αντώνης Καφετζόπουλος, Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Αστυνομία και τη 
Βιώσιμη Κινητικότητα

•	 Ελευθέριος Καστανάκης, Γενικός Γραμματέας Δήμου Αθηναίων

•	 Ηλίας Βλαχάκης, Δημοτικός Σύμβουλος, Αναπληρωτής Πρόεδρος του 
Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

•	 Κωνσταντίνος Βέρρας, Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΑΕΜ

•	 Γιάννης Ράμφος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, ΔΑΕΜ

•	 Ήρα Γιαννακουδάκη, Υπεύθυνη έργου, Συντονίστρια έργων ΕΕ, ΔΑΕΜ

•	 Δήμητρα Τσακανίκα, Υπεύθυνη έργου ΕΕ, ΔΑΕΜ

•	 Λενιώ Μυριβήλη, Δημοτική Σύμβουλος, εντεταλμένη για θέματα Αστικής  
Βιωσιμότητας 

•	 Γιώργος Γεωργακαράκος, Σύμβουλος, Διευθυντής Νομικής Διεύθυνσης 
Δήμου Αθηναίων

•	 Αθανασία Σίμου, Νομική Σύμβουλος, υπάλληλος Δήμου Αθηναίων

•	 Γιώργος Γαλάνης, Νομικός Σύμβουλος, υπάλληλος Δήμου Αθηναίων 

•	 Ευγενία Μελαμπιανάκη, Διευθύντρια, Διεύθυνση Κοινόχρηστων Χώρων 
Δήμου Αθηναίων

•	 Γιάννης Ευμολπίδης, Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου για θέματα 
Πολεοδομίας και Ανάπλασης, Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής 
Αθηνών

•	 Μάρθα Δαγκλή, Τμηματάρχης, Τμήμα Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και 
Στάθμευσης, Διεύθυνση Οδοποιίας και Αποχέτευσης, Δήμος Αθηναίων

•	 Βίκυ Χύτα, Τμηματάρχης, Τμήμα Επικοινωνίας Πολιτών, Δήμος Αθηναίων

•	 Γεώργιος Τσόκας, Προϊστάμενος Τομέα Διανομής, ΕΛΤΑ

•	 Γεώργιος Μανουσέλης, Διευθυντής Ταχυδρομικών Λειτουργιών, ΕΛΤΑ

•	 Σάββας Δάνδαλος, Γενικός Διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών, ΕΛΤΑ

•	 Διονύσιος Μαυρέλης, Υπαστυνόμος Α, Αστυνομική Διεύθυνση Τροχαίας 
Αττικής

•	 Μαρία Πέππα, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Μελετών Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•	 Καλλιόπη Παπαδάκη, Εθνική Συντονίστρια για τη Βιώσιμη Κινητικότητα, 
Διεύθυνση Έργων Αστικών Αναπλάσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•	 Ντόρα Γαλάνη, Αρχιτέκτονας/Πολεοδόμος, Διευθύντρια, Διεύθυνση 
Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών  Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•	 Μαρία Γρίβα, Αρχιτέκτονας, Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών  
Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής

•	 Μανιώ Χατζοπούλου, Τμηματάρχης, Τμήμα Μελετών Οδικής Ασφάλειας, 
Σήμανσης και Φωτεινής Σηματοδότησης, Γενική Διεύθυνση Υποδομών 
Μεταφορών, Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων

•	 Κ. Καλεμικέρη, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

•	 Νίκος Σαρρής, Διευθυντής Τμήματος Καινοτομίας, Athens Open Living Lab, 
ATC

•	 Άννα Τριανταφύλλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υλοποίησης, Innovation 
Lab, ATC

•	 Δημήτρης Κεφαλληνός, Επιβλέπων του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας, 
Περιφέρεια Αττικής

•	 Δήμητρα Παπαναγιώτου, Συγκοινωνιολόγος, Περιφέρεια Αττικής

•	 Γιώργος Παργανάς, Συγκοινωνιολόγος, Περιφέρεια Αττικής

•	 Γρηγόρης Δημητριάδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων 
Σύμβουλος, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (ΟΑΣΑ) Ιάσων 
Αγγελόπουλος, Σύμβουλος, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. 
(ΟΑΣΑ)

•	 Μαρλέν Μιχάλη, Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Επικεφαλής 
Μέτρων Προτεραιότητας Διευκόλυνσης, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών 
Αθηνών (ΟΑΣΑ)

•	 Παναγιώτης Κλήμης, Διευθυντής Μελετών, Αττικό Μετρό Α.Ε.

•	 Αλέξανδρος Δελούκας, Διευθυντής Έρευνας και Τεχνολογίας, Αττικό Μετρό 
Α.Ε.

•	 Άννα Αναστασάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού, Αττικό Μετρό Α.Ε.

•	 Σπύρος Παπαγεωργίου, ένας από τους ιδρυτές της ΜΚΟ “Πόλεις για 
Ποδήλατο”, Διευθυντής του Athens Bike Festival

•	 Λύσανδρος Τσιλίδης, Πρόεδρος του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών 
και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ)

•	 Μιλτιάδης Καυκαλέτος, Πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Στεγασμένων 
Σταθμών Αυτοκινήτων 

6. Παράρτημα 
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•	 Ευδόκιμος Σαββίδης, Έφορος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

•	 Κάρολος Κωστόπουλος, Β’ Αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

•	 Παναγιώτης Δούμας, Μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών

•	 Ελευθέριος Καπετανάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών 
Τουριστικών περιοχών Αθήνας,

•	 Θεόδωρος Βλάρας, Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών 
Τουριστικών περιοχών Αθήνας,

•	 Στεφανία Φράρου, Β’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών 
Τουριστικών περιοχών Αθήνας,

•	 Χρήστος Θαλασσινός, Μέλος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Τουριστικών 
περιοχών Αθήνας,

•	 Έλσα Τζαβελάκου, Μέλος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Τουριστικών 
περιοχών Αθήνας,

•	 Σοφία Αυγερινού-Κολώνια, Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Τομέας Πολεοδομίας και Χωροταξίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

•	 Μαρία Κούτσαρη, υποψήφια Διδάκτωρ, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

•	 Αναστασία Τουφεγκοπούλου, Καθηγήτρια, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

•	 Γιάννης Σπυρόπουλος, υποψήφιος Διδάκτωρ, Σχολή Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

•	 Στράτος Παπαδημητρίου, Καθηγητής, Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, 
Πανεπιστήμιο Πειραιά

•	 Σπύρος Καπιτσίνας, Διευθυντής της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας 
Επιχειρήσεων Τουρισμού 

•	 Παναγιώτης Πιτσιλός, Πρόεδρος της ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητας

•	 Γρηγόρης Παπακανδαράκης, Μέλος της ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητας

•	 Αντώνης Σηφάκης, Μέλος της ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ Κοινότητας

•	 Παναγιώτης Κρανιδιώτης, Σύμβουλος Πληροφορικής

•	 Αντώνης Οικονόμου, Διευθυντής/Επικεφαλής Έργου, INNOVATHENS 

•	 Κατερίνα Σάββα, Διευθύνουσα Σύμβουλος διαφημιστικής εταιρείας The 
Newtons Laboratory

•	 Θουκυδίδης Ζαρωμένος, Media Planner, The Newtons Laboratory

•	 Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ETHOS

Η ομάδα της IBM ευχαριστεί επίσης για τη συνεργασία τους τα μέλη των 
παρακάτω οργανισμών που μοιράστηκαν μαζί της απόψεις και έγγραφα:

•	 ΣΑΤΑ (Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής) 

•	 Τμήμα Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού 
Ενδιαφέροντος και Επιχειρήσεις, Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης 

•	 Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης 
Προστίμων Κ.Ο.Κ., Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

•	 Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών & Τ.Α.Π., Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

•	 Τμήμα Τελών Κοινόχρηστων Χώρων, Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

•	 Τμήμα Τελών Διαφημίσεων, Λοιπών Τελών Επιτηδευματιών & Φορολογικών 
Διαφορών, Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

•	 Τμήμα Χρεώσεων Αποχέτευσης και Οδοποιίας, Διεύθυνση Δημοτικών 
Προσόδων 

•	 Τμήμα Εφαρμογών, Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & 
Πληροφορικής 

•	 Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος, Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, 
Οργάνωσης & Πληροφορικής 

•	 Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

•	 Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

•	 Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

•	 Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα Κέντρου, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας 

•	 Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 2ης & 7ης Δημ. Κοινότητας, Διεύθυνση 
Δημοτικής Αστυνομίας 

•	 Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 4ης, 5ης & 6ης Δημ. Κοινότητας Διεύθυνση 
Δημοτικής Αστυνομίας 

•	 Τμήμα Εσόδων, Διεύθυνση Οικονομικών 

•	 Τμήμα Αδειοδοτήσεων, Διεύθυνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης  

•	 Τμήμα Οδοκαθαρισμού, Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης &  
Συντήρησης Μηχανολογικού Εξοπλισμού
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B. Βιογραφικά ομάδας

Angela Borrachero Mendibil 
Communications Sector, Industry Client 
Leader, Iberdrola Sales and Distribution, 
IBM Ισπανίας  

Η Angela Borrachero Mendibil είναι Client Account Leader and Manager στην 
IBM Ισπανίας. Διευθύνει μια διεθνή ομάδα ειδικών από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία, η οποία είναι σε θέση να δίνει λύσεις σε ομίλους εταιρειών 
ενέργειας και υπηρεσιών κοινής ωφελείας με διεθνή παρουσία σε ένα 
πολυδιάστατο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τα ενδιαφέροντά της 
στρέφονται γύρω από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εισαγωγή νέων 
τεχνολογιών που κάνουν δυνατή την αλλαγή των συνηθειών των καταναλωτών 
συνεισφέροντας σε έναν πιο αειφόρο κόσμο. 

Η Mendibil προσλήφθηκε στην IBM το 1990 ως Φορολογική Σύμβουλος 
έχοντας δύο χρόνια προϋπηρεσία σε μια ιδιωτική νομική εταιρεία. Από το1995 
έως 2007, εργάστηκε στο Νομικό Τμήμα της IBM διεκπεραιώνοντας 
πολυάριθμες υποθέσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Διετέλεσε Ευρωπαίος 
Ειδικός Σύμβουλος του Network Centric Operations Solution και Ευρωπαίος 
Επικεφαλής Δικηγόρος για το Safety and Security Centre of Competence, ενώ 
ανέλαβε επίσης καθήκοντα Συμβούλου και Area Leader για το Ισραήλ, την 
Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία. Έχει μεγάλη εμπειρία ως επιχειρησιακή 
δικηγόρος στον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε σύνθετες τοπικές και 
διεθνείς συμφωνίες. Από το 2008 έως το 2010, εργάστηκε στα κεντρικά γραφεία 
της IBM για την Ευρώπη, με αντικείμενο τις στρατηγικές συμβουλευτικές 
υπηρεσίες, μεταξύ άλλων με την κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων και 
στρατηγικής πωλήσεων, με έμφαση στις διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας 
των υπηρεσιών. 

Η Mendibil έχει μεταπτυχιακό τίτλο LLM στη νομοθεσία περί φορολογίας 
εταιρειών από τη Νομική Σχολή IE και πτυχίο στη Νομική από το Universidad 
Autónoma de Madrid. Περνά τον ελεύθερο χρόνο της με τους δυο γιους της, 
διαβάζοντας, ακούγοντας μουσική και παίζοντας πιάνο. 

Dean Phillips 
Executive Architect και Global Client 
Technical Leader για την Ford Motor, IBM 
ΗΠΑ 

Ο Dean Phillips είναι Executive Architect και Global Client Technical Leader σε 
μία από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες-πελάτη της IBM. Διευθύνει 
στρατηγικά έργα στους τομείς του cloud, της τεχνολογίας κινητών επικοινωνιών, 
της στατιστικής ανάλυσης και της γνωσιακής υπολογιστικής (cognitive 
computing). Τα ενδιαφέροντά του στρέφονται στις συνδεδεμένες τεχνολογίες 
οχημάτων, ιδιαίτερα τις τεχνολογίες συνεχούς ροής στατιστικών δεδομένων, 
ενσωματωμένης ασφάλειας πληροφοριών και  χαρτογράφησης υψηλής 
ακρίβειας και γεωεπισκόπησης, που επιτρέπουν αυτόνομα και υποβοηθούμενα 
συστήματα οδήγησης. Ο Phillips ξεκίνησε να εργάζεται στην IBM το 1996 σε 
έργα ηλεκτρονικού επιχειρείν και πολύ γρήγορα ειδικεύτηκε στα πληροφοριακά 
συστήματα οχημάτων. 

Πριν από τα τρέχοντα καθήκοντά του, ο Phillips ήταν επικεφαλής μιας 
παγκόσμιας ομάδας ειδικών στην αρχιτεκτονική λογισμικού με αντικείμενο την 
αποτελεσματική ενοποίηση συστημάτων. Η ομάδα του ανέλαβε την ανάπτυξη 
ενός νέου προϊόντος σχεδιασμένου για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet 
of Things) και την υπηρεσία μηνυμάτων στα συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Σήμερα, 
ο Phillips ηγείται μιας σειράς πειραματικών προγραμμάτων στους τομείς της 
ενοικίασης αυτοκινήτων, του δυναμικού συνεπιβατισμού, της έξυπνης 
στάθμευσης και της ασφάλισης οχημάτων βάσει προφίλ. Ο Phillips έχει λάβει 
βράβευση Outstanding Technical Achievement για την ανάπτυξη της 
λειτουργικής δοκιμαστικής έκδοσης μιας κοινωνικής εφαρμογής ασφαλούς 
οδήγησης της οποίας η κατασκευή βασίστηκε στο IBM Bluemix® cloud, στην 
υπηρεσία Internet of Things foundation και την τεχνολογία IBM Watson™. 

Ο Phillips έχει πτυχίο ΒΑ από το Wake Forest University, με σπουδές στο La 
Universidad de Salamanca, Spain, και μεταπτυχιακό τίτλο MS στις Διεθνείς 
Σχέσεις από το Florida State University. Ολοκλήρωσε μια σειρά σπουδών 
υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιμόρφωσης διευθυντικών 
στελεχών της IBM (Executive MBA) στα πανεπιστήμια Harvard και Boston 
University.
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Piyush Malik 
Worldwide Big Data Analytics Center of 
Excellence Leader, IBM Global Business Services, 
IBM ΗΠΑ  
 

Ο Piyush Malik είναι επικεφαλής του Worldwide Big Data Analytics Center of 
Excellence που ανήκει στο τμήμα Global Business Analytics and Strategy (BA&S) 
της IBM, με αντικείμενο το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με βάση τα δεδομένα 
και την επιστήμη δεδομένων. Πρόσφατα έγινε μέλος της IBM Academy of 
Technology, μιας ομάδας επίλεκτων ταλέντων από ολόκληρη την IBM. Στο 
παρελθόν, ίδρυσε και ανέλαβε τη διεύθυνση του BAO Center of Competency 
εντός της IBM. Με περισσότερα από 25 χρόνια προϋπηρεσία στην παροχή 
επιχειρηματικών συμβουλών με πελάτες από τέσσερις ηπείρους και αρκετούς 
διαφορετικούς κλάδους, σήμερα ασχολείται με στρατηγικές πρωτοβουλίες από 
τη θέση του ως CTO Νέων Τεχνολογιών στην υπηρεσία Business Analytics & 
Strategy (BA&S) στη Βόρεια Αμερική. 

Αφού εργάστηκε στη Silicon Valley στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ τις δύο 
προηγούμενες δεκαετίες, ο Malik προσλήφθηκε στην IBM το 2002 μέσω της 
εξαγοράς της εταιρείας συμβούλων PricewaterhouseCoopers, στην οποία ήταν 
επικεφαλής της διεύθυνσης Information Integrity, εξυπηρετώντας πελάτες σε 
όλο τον κόσμο. 

O Malik έχει πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Επικοινωνιών και 
μεταπτυχιακό τίτλο στη Διαχείριση της Tεχνολογίας από το Indian Institute of 
Technology, Delhi. Είναι μέλος των συμβουλίων πολλών επαγγελματικών και μη 
κερδοσκοπικών οργανώσεων. 

Scott Neuman 
Director of Marketing and Communications για 
την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, 
IBM Τσεχίας 

Ο Scott Neuman είναι Director of Marketing, Communications and Citizenship 
της IBM για την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη. Η περιοχή αυτή 
περιλαμβάνει 29 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, της Πολωνίας, της 
Δημοκρατίας της Τσεχίας και της Ουγγαρίας. Οι αρμοδιότητές του 
περιλαμβάνουν όλες τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, από την παραδοσιακή 
διαφήμιση και τις σχέσεις με τους αναλυτές μέχρι το επόμενης γενιάς ψηφιακό 
και κοινωνικό μάρκετινγκ, καλύπτοντας όλες τις επιχειρησιακές μονάδες της 
IBM. 

Η εμπειρία του Neuman εστιάζει στα σημεία σύγκλισης των νέων τεχνολογιών 
(cloud, εργαλεία ανάλυσης,  κινητές συσκευές και κοινωνικά δίκτυα) με τους 
στόχους του παραδοσιακού μάρκετινγκ (discover, learn, try, buy, adopt and 
advocate). Τα τελευταία 15 χρόνια στην IBM, ο Neuman έχει αναπτύξει 
παγκόσμιες και εθνικές στρατηγικές μάρκετινγκ, σε συνεργασία με τους 
επικεφαλής πολλών επιχειρησιακών μονάδων της IBM, όπως Sales and 
Distribution, Software Group, Global Technology Services και Global Business 
Services. Πρόσφατα, ο Neuman τέθηκε επικεφαλής της εκπόνησης και της 
προσαρμογής της στρατηγικής μάρκετινγκ και ανταγωνισμού για τη 
διαμόρφωση της εικόνςα του Social Business της IBM στην αγορά. 

Ο Neuman συμμετείχε στο πρόγραμμα IBM Corporate Services Corps που 
υλοποιήθηκε το 2009 στη Νότια Αφρική και παρείχε δωρεάν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε φορείς της τοπικής κυβέρνησης. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο MBA 
από το Cornell’s Johnson Graduate School of Management και πτυχίο στις 
Επικοινωνίες από το Cornell University. Ζει με τη σύζυγό του Amy και τα τρία 
τους παιδιά στην Πράγα, στην Τσεχία. 
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Todd Appel
Midwest Territory Lead, Government and 
Education Industry, Smarter Solutions Team, IBM 
ΗΠΑ  
 

Ο Todd Appel είναι περιφερειακός διευθυντής στην ομάδα IBM Public Sector 
Solution Sales, επιφορτισμένος με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για έναν 
Εξυπνότερο Πλανήτη στους τομείς της ύδρευσης, των μεταφορών, των 
κοινωνικών υπηρεσιών, της δημόσιας ασφάλειας, της καταπολέμησης της 
απάτης και της διαχείρισης κτιρίων. Εργάζεται με κυβερνητικούς και 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς-πελάτες με στόχο την αύξηση της λειτουργικής 
τους απόδοσης και τη βελτίωση της ικανοποίησης των πολιτών, 
χρησιμοποιώντας εργαλεία προγνωστικής ανάλυσης, στήριξης της λήψης 
αποφάσεων, συνεργασίας και άλλες λύσεις που προσφέρει η τεχνολογία της 
πληροφορικής. Έχει πτυχίο BA από το UC Berkeley και μεταπτυχιακό τίτλο στις 
Διεθνείς Αναπτυξιακές Σπουδές από το Columbia University, School of 
International and Public Affairs. 

Ο Appel άρχισε να εργάζεται στην IBM το 2002 στο πλαίσιο της εξαγοράς της 
εταιρείας συμβούλων PricewaterhouseCoopers, στην οποία αντικείμενό του 
ήταν ο σχεδιασμός και η διαχείριση μεγάλης κλίμακας πρωτοβουλιών 
αναμόρφωσης για κυβερνητικούς πελάτες. Μέχρι πρόσφατα, ο Appel 
εργαζόταν ως εμπειρογνώμονας για τις έξυπνες μεταφορές, εκπονώντας έργα 
συστημάτων χρέωσης για τη χρήση οδικών υποδομών τόσο στην Ευρώπη όσο 
και στις ΗΠΑ. Αν και υπήκοος ΗΠΑ, πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του 
ζώντας και δουλεύοντας στο εξωτερικό, αποκτώντας βαθιά γνώση και ευρεία 
αντίληψη για τις εφαρμοζόμενες πολιτικές και τις εργασιακές πρακτικές σε 
πολλές χώρες. Σήμερα, ο Appel ζει στο Κολοράντο με τη σύζυγο και τα τρία 
παιδιά τους, και στον ελεύθερο χρόνο του κάνει ποδηλασία, ορειβασία και 
ταξίδια. 

Una Du Noyer 
Executive Partner, Head of Technology Strategy, 
IBM Global Business Services, IBM ΗΒ  
 

Η Una Du Noyer εργάζεται στον κλάδο της πληροφορικής για περισσότερο από 
είκοσι πέντε χρόνια. Έχει συνεργαστεί με πελάτες από διάφορους κλάδους για 
να τους βοηθήσει να χαράξουν την κατάλληλη στρατηγική πληροφορικής και 
να κατανοήσουν πώς η τεχνολογία μπορεί να μετασχηματίσει τους 
οργανισμούς τους σε έναν κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται. Έχει υπάρξει 
επικεφαλής σε ομάδες έως και 400 αρχιτεκτόνων και τεχνολογικών συμβούλων, 
και ήταν υπεύθυνη για έργα μετασχηματισμού υπηρεσιών πληροφορικής 
μεγάλης κλίμακας. Η Una έχει επίσης εργαστεί κατά διαστήματα σε διάφορες 
θέσεις ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης της θέσης του επικεφαλής στρατηγικής 
υποδομής για μια εταιρεία στη λίστα Fortune 100. 

Με εμπειρία στον τομέα των υποδομών και δικτύων, έχει εκπροσωπήσει τόσο 
την IBM όσο και την Capgemini μιλώντας για διάφορα θέματα όπως τα νέα 
μοντέλα παράδοσης (Cloud), η περιβαλλοντική αειφορία και η ενοποίηση 
υπηρεσιών. 

Η Una ζει στο Λονδίνο, είναι παντρεμένη και έχει δύο γιους. Πέρα από το να 
περνά χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της, λατρεύει το διάβασμα και 
έχει πάρει πτυχίο στη Λογοτεχνία από το King’s College του Λονδίνου. 
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Γ. Παραπομπές

1	 Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν από την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών-
Αττικής & Αργοσαρωνικού, στη διάρκεια της περιόδου μεταξύ Ιανουαρίου 
και Μαΐου 2015, ο μέσος όρος πληρότητας στα ξενοδοχεία της Αθήνας 
αυξήθηκε κατά 10 τοις εκατό και το μέσο κόστος δωματίου κατά 5,3 τοις 
εκατό. greece.greekreporter.com/2015/06/12/number-of-foreign-visitors-
to-athens-greece-increased-jan-may/#sthash.hhxCIx4Q.dpuf

2	 Mapping Smarter Cities in the EU (Χαρτογράφηση Έξυπνων Πόλεων στην 
ΕΕ), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα A, 
Οικονομικές και Επιστημονικές Πολιτικές, Ιανουάριος 2014.

3	 Η επιβολή κανόνων για τους σταθμούς ταξί είναι μείζον ζήτημα, επειδή 
υπάρχουν υπερβολικά πολλά ταξί στην Αθήνα (14.000). Σήμερα 
υποχρησιμοποιούνται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και οι χώροι 
αναμονής για ναύλωση από πελάτη δεν επαρκούν. Για να είναι 
αποτελεσματική η επιβολή κανόνων, πρέπει πρώτα να αντιμετωπιστεί η 
βασική αιτία του προβλήματος.

4	 Δελτίο τύπου της κυβέρνησης του ΗΒ για την απαγόρευση της χρήσης 
αυτοκινήτων με κάμερα CCTV για τον έλεγχο της παράνομης στάθμευσης 
(“Government bans use of CCTV ‘spy cars’ for on-street parking” - 21 
Ιουνίου 2014), www.gov.uk/government/news/government-bans-use-of-
cctv-spy-cars-for-on-street-parking

5	 Εξαίρεση αποτελεί το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης το οποίο δεν είναι 
ακόμη συνδεδεμένο στο σύστημα CRM, και οι καταγγελίες έρχονται μέσω 
email ή τηλεφώνου.

6	 Έρευνα IBM Global Parking Survey για τη στάθμευση σε 20 πόλεις σε όλο 
τον κόσμο, www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/35515.wss 

7	 Αρχή Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο, “The San Francisco Transportation 
Plan 2040”, www.sfcta.org/transportation-planning-and-studies/
san-francisco-transportation-plan-2040-home

8 en.wikipedia.org/wiki/List_of_car-free_places

9	 Νέα αστικοποίηση, “Pedestrian Cities/Quality of Life” (Πεζοδρομημένες 
πόλεις/Ποιότητα ζωής), www.newurbanism.org/pedestrian.html

10	 “Η Αθήνα σε κρίση: Βιωσιμότητα, Κινητικότητα και Κλιματική Αλλαγή”, Δρ. 
Ε. Μπακογιάννης, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2015.

11	 Δεδομένα που παρείχε η Αττικό Μετρό.

12	 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), www.eea.europa.eu/
data-and-maps/daviz/modal-split-for-city-areas#tab-chart_2

13	 “Διερεύνηση της Δυνατότητας Αποκλειστικής Χρήσης της Λεωφόρου 
Πανεπιστημίου από Δημόσιες Συγκοινωνίες”, Μαθιός Καρλαύτης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τομέας 
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, 2010.

14	 Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ, Διεύθυνση Ομοσπονδιακών 
Αυτοκινητοδρόμων, “Ridesharing Options Analysis and Practitioners’ 
Toolkit” (Ανάλυση Επιλογών Συνεπιβατισμού και Εργαλειοθήκη 
Ενδιαφερόμενων Φορέων), Δεκέμβριος 2010, www.planning.dot.gov/
documents/ridesharingoptions_toolkit.pdf

15	 Dirks, Susanne and Keeling, Mary, “A Vision of Smarter Cities” (Ένα Όραμα 
για Εξυπνότερες Πόλεις), Νέα Υόρκη, IBM Institute for Business Value, IBM 
Global Services, 2009.

16	 Enbysk, Liz. “How Minneapolis is taking the guesswork out of running a 
city” (Πώς η Μινεάπολις αφαιρεί την υπόθεση από τη λειτουργία της 
πόλης), 30 Μαΐου 2014, smartcitiescouncil.com/article/how-minneapolis-
taking-guesswork-out-running-city (ανακτήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2015).

17	 “Traffic Signal Timing Manual” (Εγχειρίδιο Χρονισμού Φωτεινών 
Σηματοδοτών), Υπουργείο Μεταφορών ΗΠΑ, 2 Αυγούστου 2013, ops.fhwa.
dot.gov/publications/fhwahop08024/chapter8.htm (ανακτήθηκε στις 18 
Νοεμβρίου 2015).

18	 Kinyanjui, Kui, “Nairobi among cities with worst jams” (Το Ναϊρόμπι μεταξύ 
των πόλεων με τα χειρότερα μποτιλιαρίσματα), 12 Σεπτεμβρίου 2011, 
www.businessdailyafrica.com/Corporate-News/Nairobi-among-cities-
with-worst-jams--/-/539550/1234892/-/th3fh5/-/index.html (ανακτήθηκε 
στις 17 Νοεμβρίου 2015).
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19	 Greek Reporter, “Online Networks Rule Social Life of Greeks” (Τα online 
δίκτυα κυριαρχούν στην κοινωνική ζωή των Ελλήνων), 7 Σεπτεμβρίου 
2015, greece.greekreporter.com/2015/09/07/online-networks-rule-social-
life-of-greeks/#sthash.1XnjHy8B.dpuf

20	 Business Culture, “Social Media Guide for Greece” (Οδηγός μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης για την Ελλάδα), businessculture.org/southern-
europe/business-culture-in-greece/social-media-guide-for-greece/

21	 Απόσπασμα από το πρόγραμμα Smarter Cities Challenge για το Δήμο της 
Αθήνας.

22	 Charbit, C. and M. Michalun (2009), “Mind the gaps: Managing Mutual 
Dependence in Relations among Levels of Government” (Προσοχή στο 
κενό: Διαχείριση αμοιβαίων εξαρτήσεων στις σχέσεις μεταξύ των 
βαθμίδων διοίκησης), Έγγραφα εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δημόσια 
Διακυβέρνηση, Αρ. 14, Εκδόσεις ΟΟΣΑ, doi:10.1787/221253707200.

23	 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Στρασβούργο, 19 Απριλίου 2015, SWD 2015, 111 
τελικό - Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής. 

24	 Mapping Smart Cities in the EU (Χαρτογράφηση Έξυπνων Πόλεων στην 
ΕΕ), Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Πολιτικών, Θεματικό Τμήμα A: 
Οικονομικές και Επιστημονικές Πολιτικές, Ιανουάριος 2014.

25	 The W. Edwards Deming Institute, “The Plan, Do, Study, Act (PDSA) Cycle”, 
www.deming.org/theman/theories/pdsacycle

26	 “Stepping up a framework for public sector leadership on sustainability” 
(Εντατικοποιώντας το πλαίσιο για την ηγεσία στο δημόσιο τομέα με στόχο 

τη βιωσιμότητα), Forum for the Future, Φεβρουάριος 2010.

Δ. Έγγραφα που συγκεντρώθηκαν από 
τις συνεντεύξεις

“Έκθεση Πεπραγμένων 2014”, ΟΑΣΑ

“Τεχνική Έκθεση, Αναδιοργάνωση θέσεων στάσης οχημάτων στην πλατεία 
συντάγματος”, ΟΑΣΑ

“Η Αθήνα και το παράδειγμα του Δουβλίνου, οι Αστικές Συγκοινωνίες  ως 
κινητήριος μοχλός ανάπτυξης”, Γρηγόρης Δημητριάδης

“Κατάσταση Ταχ. Καταστημάτων Ιστορικού Κέντρου”, ΕΛΤΑ

“Κατάσταση Σημείων Ιστορικού Κέντρου”, ΕΛΤΑ

“Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων”, ΔΑΕΜ

“Inernet of Things (IoT), M2M (Machine to Machine) και Ελεγχόμενη Στάθμευση”, 
ΔΑΕΜ

“Επεξεργασία προστίμων”, ΔΑΕΜ

“Σύνολο Κλήσεων 20151111”, ΔΑΕΜ

“Κατηγορίες θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης στην Αθήνα”, ΔΑΕΜ

“Δοκιμές πραγματικού χρόνου για τον έλεγχο της στάθμευσης στο Δήμο της 
Αθήνας με ασύρματους αισθητήρες”, ΔΑΕΜ

“Zones_AB_Fash_5000_2012”, ΔΑΕΜ

“Γενικές πληροφορίες για την πόλη”, Αττικό Μετρό Α.Ε.

“Αναγγελία χρόνων μετακίνησης μέσω ΠΜΜ στην Αθήνα”, Δημήτρης Σερμπής, 
Χάρης Μπάμπης, Γιάννης Θεοφίλης

“Σχέδιο 1, 2030 Do_No, Φόρτος Οδικού Δικτύου & Βαθμός Κορεσμού”, Αττικό 
Μετρό Α.Ε.

“Σχέδιο 2, Φόρτος ΔΜΜ, 2030 Do_No”, Αττικό Μετρό Α.Ε. 
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“Ζήτηση Μετακινήσεων”, Αττικό Μετρό Α.Ε.

“Πλήρης Χάρτης Μετρό”, Αττικό Μετρό Α.Ε.

“Επιστολή από το Ίδρυμα Ωνάση προς τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών”, Ίδρυμα 
Ωνάση

“Πιλοτική Παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του εμπορικού τριγώνου”, Δήμος 
Αθηναίων

“Διερεύνηση της δυνατότητας αποκλειστικής χρήσης της λεωφόρου 
Πανεπιστημίου από δημόσιες συγκοινωνίες”, Παραδοτέο 1, 2 & 3, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο

“Διερεύνηση των Επιπτώσεων στην Κυκλοφορία από τους Περιορισμούς στα 
Ωράρια Τροφοδοσίας Καταστημάτων”, Ε. Γεωργιόπουλος, Ι. Γκόλιας, Μ. 
Καρλαύτης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

“Ανάπτυξη Κέντρου Διαχείρισης Πρόσβασης και Διαμόρφωσης Χώρων 
Στάθμευσης Πούλμαν του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης”, Μ. Καρλαύτης, Ε. 
Βλαχογιάννη, Κ. Κεπαπτσόγλου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

“Πρόταση για τη διαχείριση της κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων στο 
ιστορικό κέντρο της Αθήνας – περιοχή Ακροπόλεως και επίλυση επιμέρους 
προβλημάτων”, ΓΕΠΟΕΤ

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος 4ο, Αρ.Φύλ. 
445, 30/08/1979

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος 4ο, Αρ.Φύλ. 
667, 22/11/1979

Εφημερίς της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τεύχος 2ο, Αρ.Φύλ. 64, 
16/01/2015

“Smart Cities, Innovation Lab”, Athens Technology Center

“Open Athens Living Lab, Open Athens”, Athens Technology Center

“Company Profile”, Athens Technology Center

“Mobility for the Future through Innovative Living Lab Environments”, πρόταση 
στο πλαίσιο του Προγράμματος εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Smart, 
Green and Integrated Transport 2014 – 2015, Θεματικό πεδίο πρόσκλησης: 
“MG.5.5-2015: Demonstrating and testing innovative solutions for cleaner and 
better urban transport and mobility”

“Ανασυγκρότηση του Κέντρου της Αθήνας με άξονα την Οδό Πανεπιστημίου”, 
Rethink Athens, Ίδρυμα Ωνάση

Αναλυτικά Στοιχεία από την Μελέτη Rethink Athens, Ίδρυμα Ωνάση

“Διερεύνηση Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης στο Κέντρο της Αθήνας – 
Πλήρης Πρόταση”, Δήμος Αθηναίων

Αναλυτικά Στοιχεία από το πρόγραμμα ΣΟΑΠ, ΕΑΤΑ

Χάρτης Πεζόδρομων Εμπορικού Τριγώνου, ΕΑΤΑ

Χάρτης Σταθμών Μετρό-Τραμ, 1ο Διαμέρισμα, ΕΑΤΑ

Έγγραφο “Augmented Reality mobile app and Browser”. www.ar-vie.com

“Θεματική συμπλήρωση και εξειδίκευση ως προς τον σχεδιασμό δικτύου 
ποδηλατικών διαδρομών μεγάλου μήκους στην Αθήνα, της έρευνας μέτρων 
εφαρμογής ενιαίου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού”, Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο
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E. Διακυβέρνηση βασισμένη στα 
Ανοιχτά Δεδομένα

Τα Ανοιχτά Δεδομένα πηγάζουν από τις αρχές της δημοκρατίας και δίνουν 
στους πολίτες το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης. 
Δεν πρόκειται για νέα έννοια: η προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της 
πληροφόρησης έχει κατοχυρωθεί με νόμους σε πολλές χώρες σε όλο τον 
κόσμο. 

Οι νόμοι αυτοί επιτρέπουν στους πολίτες να ζητούν πληροφορίες που κατέχει η 
δημόσια διοίκηση με μικρό ή μηδενικό λειτουργικό κόστος προκειμένου να 
εξαγάγουν αυτά τα δεδομένα.

Τα Ανοιχτά Δεδομένα σήμερα θεωρούνται θεμελιώδες στοιχείο της ανοιχτής 
διακυβέρνησης — μια ευρύτερη στρατηγική που λαμβάνει υπόψη τους 
εξελισσόμενους ρόλους κυβερνήσεων και πολιτών στην παροχή δημόσιων 
υπηρεσιών στην κοινωνία. Η ανοιχτή διακυβέρνηση εστιάζει στις ακόλουθες 
παραμέτρους:

•	 Διαφάνεια και λογοδοσία
•	 Συμμετοχή και ενεργοποίηση των πολιτών
•	 Εσωτερική και εξωτερική συνεργασία
•	 Καινοτομία

Οι προσδοκίες είναι ότι, υιοθετώντας τις αρχές της ανοιχτής διακυβέρνησης, οι 
κυβερνήσεις — σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τις μη κερδοσκοπικές 
οργανώσεις και τους συνειδητοποιημένους πολίτες — θα είναι σε θέση να 
παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες με υψηλότερη ποιότητα και περισσότερη 
δημοκρατία.  

Το Government 2.0 στηρίζεται στην έννοια της ανοιχτής διακυβέρνησης 
αξιοποιώντας το Internet για να αναδείξει νέες μορφές επικοινωνίας και 
συνεργασίας Η έννοια της Κυβέρνησης ως Πλατφόρμας (Government-as-a-
Platform, GaaP) (http://www.mitpressjournals.org/doi/pdf/10.1162/
INOV_a_00056) εξελίσσει αυτές τις αρχές ακόμη περισσότερο προτείνοντας οι 
κυβερνήσεις να παρέχουν μια πλατφόρμα δημόσιων υπηρεσιών πάνω στην 
οποία μπορεί να καινοτομήσει και να αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα υπηρεσιών 
και εφαρμογών προστιθέμενης αξίας.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα και δεδομένα
Σήμερα τα δεδομένα έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στα επιχειρησιακά μοντέλα 
και την κερδοφορία ώστε είναι δύσκολο να βρεθεί έστω και μια εφαρμογή που 
δεν χρησιμοποιεί δεδομένα με ουσιαστικό τρόπο.

Για να αντιληφθούμε όλοι το θέμα με τον ίδιο τρόπο, ας απαντήσουμε σε μια 
θεμελιώδη ερώτηση “Τι σημαίνει ανοιχτός κώδικας;” Βασικά, πρόκειται για 
οποιοδήποτε λογισμικό του οποίου ο πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος σε 
όλους και μπορεί να τροποποιηθεί, να διανεμηθεί κ.ο.κ. Αυτό σημαίνει ότι, 
αντίθετα με τις τυπικές διαδικασίες ανάπτυξης λογισμικού από έναν δημιουργό 
ο οποίος έχει και την πνευματική ιδιοκτησία, επιτρέπει τη συλλογική ανάπτυξη 
λύσεων από μεγαλύτερες ομάδες, οι οποίες μερικές φορές μπορεί να απέχουν 
χιλιόμετρα. Ξεκινώντας δειλά στην αρχή, το κίνημα λογισμικού ανοιχτού κώδικα 
(open source) έφθασε στο σημείο να αναπτύξει λειτουργικά συστήματα (Linux), 
προγράμματα περιήγησης στο Internet (Firefox), λογισμικό μοντελοποίησης 3D 
(Blender), εναλλακτικές νομισματικές μονάδες (Bitcoin), μέχρι και 
ολοκληρωμένα συστήματα αυτοματισμού για το σπίτι (OpenHab).

Τα αποθετήρια ανοιχτών δεδομένων είναι χρήσιμα για πολλούς λόγους, μεταξύ 
άλλων επειδή:  
1.	 Παρέχουν μια πηγή γνώσης και διαφάνεια για τους τομείς και τους 

οργανισμούς που εκπροσωπούνται στα σύνολα δεδομένων
2.	 Επιτρέπουν τη δημιουργία αξίας σε διάφορους τομείς,  χρησιμοποιώντας 

τα δεδομένα ως το “καύσιμο” που τροφοδοτεί την καινοτομία, τη 
διοικητική μεταρρύθμιση, νέες ιδέες και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

3.	 Προσφέρουν μεγάλη ποικιλία συνόλων δεδομένων δίνοντας τη 
δυνατότητα στους ειδικούς επιστήμονες να βελτιώσουν τις τεχνικές 
εξόρυξης δεδομένων (data mining), εξαγωγής γνώσης από τα δεδομένα 
και μοντελοποίησης μηχανικής μάθησης (machine learning)

4.	 Είναι διαθέσιμα σε περισσότερα “μάτια” τα οποία μπορεί να εντοπίσουν 
αδυναμίες που διέφυγαν της προσοχής των δημιουργών και των αρχικών 
χρηστών των δεδομένων

5.	 Επιτρέπουν τη διεξαγωγή πολλών “κοινωφελών” δραστηριοτήτων 
(μαραθώνιους ανάπτυξης εφαρμογών (hackathons), καινοτομίες με 
επίκεντρο τον πολίτη, προσπάθειες δημόσιας ανάπτυξης κ.ά.)
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Μερικοί από τους πρωταγωνιστές στις πρωτοβουλίες χρήσης των Ανοιχτών 
Δεδομένων για το κοινό καλό είναι:  

•	 DataKind, Bayes Impact, Booz-Allen Hamilton, Kaggle, Data Analysts for 
Social Good, IBM και Tableau Foundation,   
www.datasciencebowl.com/our-partners

•	 DataLook, “The Definitive Guide to Do Data Science for Good”,  
blog.datalook.io/definitive-guide-data-science-good

Τα παρακάτω επτά V αντιπροσωπεύουν τα χαρακτηριστικά και τις προκλήσεις 
των ανοιχτών δεδομένων:

•	 Validity (Εγκυρότητα): Η ποιότητα των δεδομένων, η σωστή τεκμηρίωση 
και η χρησιμότητά τους είναι πάντα απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά η 
ανάγκη να δοθεί έμφαση στις ανησυχίες για την εγκυρότητα των δεδομένων 
γίνεται ακόμη πιο επιτακτική όταν τα δεδομένα του οργανισμού είναι 
εκτεθειμένα για έλεγχο και επιθεώρηση από τρίτους.

•	 Value (Αξία): Νέες ιδέες, νέες επιχειρήσεις και καινοτομίες μπορεί να 
προκύψουν από τις γνώσεις και τις τάσεις που κρύβονται στα ανοιχτά 
δεδομένα, δημιουργώντας πρόσθετη αξία τόσο εντός όσο και εκτός του 
οργανισμού.

•	 Variety (Ποικιλία): Το πλήθος των τύπων των δεδομένων, των μορφότυπων 
και των σχημάτων ποικίλλει αντίστοιχα με το πλήθος των οργανισμών που 
συλλέγουν τα δεδομένα. Η έκθεση αυτής της τεράστιας ποικιλίας στον 
κόσμο είναι μια τρομακτική προοπτική για κάθε επιστήμονα των δεδομένων.

•	 Voice (Φωνή): Τα ανοιχτά δεδομένα γίνονται η φωνή του οργανισμού σας 
προς όλους τους ενδιαφερόμενους (πελάτες, υπαλλήλους, χορηγούς και το 
κοινό).

•	 Vocabulary (Λεξιλόγιο): Η σημασιολογία και το σχήμα (μοντέλα 
δεδομένων) που περιγράφουν τα δεδομένα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία 
από ποτέ όταν τα δεδομένα γίνονται διαθέσιμα για χρήση από τρίτους. Η 
αναζήτηση, ο εντοπισμός και η ορθή επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων 
απαιτούν καλά μεταδεδομένα, περιγραφές και μοντελοποίηση.

•	 Vulnerability (Ευπάθεια): Η συχνότητα κλοπής δεδομένων και τα 
περιστατικά hacking έχουν αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια — και 
αυτό ισχύει και για τα καλά προστατευμένα δεδομένα. Το ενδεχόμενο να 
παραβιαστούν τα δεδομένα σας είναι ακόμη μεγαλύτερο όταν τα δεδομένα 
εκτίθενται σε κοινή θέα. Τα Ανοιχτά Δεδομένα είναι επομένως περισσότερο 
ευάλωτα σε κατάχρηση, μη ενδεδειγμένη χρήση, χειραγώγηση ή αλλοίωση.

proVenance (μπορεί το “V” να βρίσκεται στη μέση της λέξης αλλά η προέλευση 
είναι πρωταρχικής σημασίας για την επιμέλεια και την εγκυρότητα των 
δεδομένων, ιδιαίτερα των Ανοιχτών Δεδομένων): Η τήρηση επίσημου μόνιμου 
αρχείου της γενεαλογίας των Ανοιχτών Δεδομένων παίζει σημαντικό ρόλο στην 
ορθή χρήση και την κατανόησή τους. Η προέλευση περιλαμβάνει την 
ιδιοκτησία, την καταγωγή, την αλυσίδα κατοχής, τις τροποποιήσεις και την 
επεξεργασία που υπέστησαν (συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων του 
λογισμικού επεξεργασίας που χρησιμοποιήθηκαν), τους τρόπους και το πλαίσιο 
χρήσης των δεδομένων, και άλλα.

Παρακάτω παρατίθενται μερικές πηγές και μετα-πηγές ανοιχτών δεδομένων:
•	 http://data.gov
•	 https://github.com/caesar0301/awesome-public-datasets
•	 http://www.census.gov/data.html
•	 http://www.healthdata.gov/
•	 http://www.socrata.com/resources/
•	 http://www.opendatanetwork.com/
•	 https://www.quandl.com/
•	 http://data.gov.uk/
•	 http://open-data.europa.eu/en/data/
•	 http://index.okfn.org/dataset/
•	 http://ohiotreasurer.gov/transparency/Ohios-Online-Checkbook
•	 http://www.gapminder.org/data/
•	 http://aws.amazon.com/datasets
•	 http://www.google.com/publicdata/directory
•	 http://datacatalog.worldbank.org/
•	 https://www.kaggle.com/competitions
•	 http://www.kdnuggets.com/datasets/index.html
•	 http://www.crowdflower.com/data-for-everyone
•	 https://datafloq.com/public-data/
•	 http://www.data-mania.com/blog/19-excellent-free-open-data-

sources-for-doing-datascience/
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•	 http://www.datasciencecentral.com/profiles/blogs/great-github-list-
of-public-data-sets

•	 http://www.datasciencecentral.com/group/data-science-
apprenticeship/forum/topics/update-about-our-data-science-
apprenticeship

•	 https://mran.revolutionanalytics.com/documents/data/
•	 http://archive.ics.uci.edu/ml/
•	 https://kdd.ics.uci.edu/
•	 http://wiki.dbpedia.org/
•	 http://blog.visual.ly/data-sources/
•	 https://www.crowdanalytix.com/dataX
•	 http://blog.bigml.com/2013/02/28/data-data-data-thousands-of-

public-data-sources/
•	 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/New_Home_Page/data.html
•	 http://www.smartdatacollective.com/bernardmarr/235366/big-data-

20-free-big-data-sources-everyone-should-know
•	 http://www.sisense.com/blog/free-data-sources-upgrade-business-

decision-making/
•	 https://sites.google.com/site/braumoellerosu/ug-stats-resource-page
•	 http://readwrite.com/2008/04/09/where_to_find_open_data_on_the

Σήμερα υπάρχουν πολλά παραδείγματα αξιοποίησης των ανοιχτών δεδομένων 
από μια πόλη. Η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge για το Ελσίνκι 
πραγματοποίησε μια ολοκληρωμένη μελέτη για τη χρήση των Ανοιχτών 
Δεδομένων στη διακυβέρνηση της πόλης, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ:  
http://smartercitieschallenge.org/city_helsinki_finland.html

Πόλεις που πρωτοπορούν στη χρήση των ανοιχτών 
δεδομένων:

http://mashable.com/2011/02/15/how-open-data-initiatives-can-improve-
city-life/#cc5.mliqoaq9

Μία από τις συνηθισμένες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
καταγραφή των τάσεων του κοινού αισθήματος είναι το Twitter. Τα σύνολα 
δεδομένων από το Twitter χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο για τη 
μελέτη τάσεων σε δεδομένη χρονική στιγμή ενώ αρκετά συχνά 
χρησιμοποιούνται σε μαραθώνιους ανάπτυξης με ανοιχτά δεδομένα 
(hackathons). Εδώ βλέπετε ένα παράδειγμα τροφοδοσίας δεδομένων του 
Twitter τα οποία ανέλυσε η ομάδα IBM Smarter Cities Challenge της Αθήνας 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης Watson για να μελετήσει το αίσθημα 
του κοινού γύρω από την “ελληνική κρίση”.
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Εικόνα 28: Διαγραμματική απεικόνιση παραδείγματος χρήσης δεδομένων του Twitter για ανάλυση του κοινού αισθήματος. Πρόκειται για το διάγραμμα που 
δημιουργήθηκε από δεδομένα του εργαλείου ανάλυσης Watson στις 19 Νοεμβρίου 2015
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ΣΤ. Μελλοντικές ευκαιρίες

Η έκθεση εστιάζει σε 12 βασικές προτάσεις με 29 διαφορετικά έργα σε έναν 
στρατηγικό χάρτη πορείας πλήρως ευθυγραμμισμένα με το αντικείμενο της 
μελέτης της ομάδας της IBM. Από τις πολλές συζητήσεις με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, προέκυψαν επιπρόσθετες σκέψεις για μελλοντικές ευκαιρίες που έχει η 
Αθήνα και δεν αφορούν τις μεταφορές.

Βελτιστοποίηση της αποκομιδής απορριμμάτων με 
αισθητήρες 
Οι σωροί σκουπιδιών που ξεχειλίζουν από τους κάδους και σκορπίζονται στα 
πεζοδρόμια είναι συχνό θέαμα στην Αθήνα. Το πρόβλημα αυτό θα μπορούσε 
να αντιμετωπιστεί με χρήση συστημάτων έξυπνης διαχείρισης απορριμμάτων. 
Εξοπλίζοντας τους κάδους απορριμμάτων με αισθητήρες συνδεδεμένους στο 
Internet, τα κέντρα συλλογής απορριμμάτων μπορούν να ενημερώνονται όταν 
είναι γεμάτοι. Κατόπιν, μπορούν να προγραμματίζουν τη βέλτιστη δυνατή 
διαδρομή με βάση τους κανονισμούς που ισχύουν στο Δήμο για τους 
περιορισμούς της κυκλοφορίας και τους χρόνους αποκομιδής. 

Ανάπτυξη περιβαλλοντικού σχεδίου για το κέντρο της πόλης
Υπάρχουν πρωτοβουλίες στην Αθήνα για την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι 
οποίες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με 
δράσεις στους παρακάτω τομείς:

•	 Ανακύκλωση — Τόσο οικιακή όσο και εμπορική. Εφαρμογή μεθόδων για το 
διαχωρισμό των απορριμμάτων και  τη διευκόλυνση της συλλογής τους. Μια 
δημοτική μονάδα ανακύκλωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 
εναλλακτική πηγή παραγωγής ενέργειας, δημιουργώντας ταυτόχρονα έσοδα 
για το Δήμο.

•	 Ηλιακή ενέργεια —  Υπάρχουν πρωτοβουλίες για την τοποθέτηση ηλιακών 
πάνελ στις στέγες των δημόσιων κτιρίων (σχολείων, πανεπιστημίων, 
δημοτικών γραφείων, για παράδειγμα) και στα πεζοδρόμια, αλλά και στους 
χώρου πρασίνου (που δεν θα κρύβουν τη θέα των μνημείων). Αυτή είναι μια 
δράση που στηρίζει απευθείας την ενεργειακή στρατηγική της ΕΕ μέχρι το 
2020 η οποία έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20%, την αύξηση του μεριδίου των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% της κατανάλωσης και 
τουλάχιστον 20% ενεργειακή εξοικονόμηση. 

•	 Εκπομπές CO2 — Οι γραμμές του Μετρό είναι ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα “πράσινης” μετακίνησης στην πόλη. Πολλά όμως μπορούν να 
γίνουν ακόμη. Σήμερα, τα ηλεκτροκίνητα τρόλεϊ αντιστοιχούν σε λιγότερο 
από το 12% του συνόλου των δημόσιων συγκοινωνιών στην πόλη, 
καλύπτοντας μόλις το 6% των διανυόμενων χιλιομέτρων. Η αύξηση της 
χρήσης τους είναι ένας προφανής τρόπος μείωσης τόσο των εκπομπών 
καυσαερίων όσο και της ηχορύπανσης. Σύμφωνα με το Συνδικάτο 
Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), στην Αθήνα, που έχει 14.000 ταξί, 
αντιστοιχούν 4 ταξί για κάθε 1.000 κατοίκους, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 
είναι 1 ταξί για κάθε 1.000 κατοίκους. Ο υπερβολικός αριθμός των ταξί που 
κυκλοφορούν στην πόλη αναζητώντας επιβάτη αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα επιδείνωσης τόσο της κυκλοφοριακής συμφόρησης όσο και της 
εκπομπής καυσαερίων. Μια άλλη πρωτοβουλία για μελλοντικό έργο είναι η 
αύξηση του αριθμού των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην 
περιοχή της Αττικής. Από το 2013 μέχρι σήμερα, η διείσδυση των υβριδικών 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων (PHEV) είναι μικρότερη από 0,05%, επομένως 
πρέπει πρώτα να αυξηθεί ο αριθμός τους για να έχει νόημα αυτή η 
πρωτοβουλία. Γενικά,  πρόκειται για μια δράση που υποστηρίζεται από το 
“Πρόγραμμα Δράσης της ΕΕ για το Περιβάλλον έως το 2020” το οποίο 
επιδιώκει να κάνει τις ευρωπαϊκές πόλεις περισσότερο βιώσιμες και να 
συνεισφέρει πιο αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των διεθνών 
περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων. 

Βελτιστοποίηση χρήσης εγκαταλελειμμένων κτιρίων στο 
ιστορικό και εμπορικό κέντρο
Σύμφωνα με την έκθεση για την “Πιλοτική παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή 
του εμπορικού τριγώνου”, υπάρχουν 685 κενοί χώροι στο ιστορικό και εμπορικό 
κέντρο της Αθήνας. Αυτοί περιλαμβάνουν ισόγεια και ορόφους σε εμπορικά και 
οικιστικά κτίρια. Συνολικά, ο αριθμός αυξάνεται σε 746 αν συμπεριληφθούν και 
τα υπόγεια.  

Το επόμενο βήμα είναι να διαχωριστούν βάσει του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, 
δημόσιου ή ιδιωτικού, καθώς και να διερευνηθεί εάν η εγκατάλειψή τους από 
τους ενοίκους οφείλεται στους υφιστάμενους χωροταξικούς και πολεοδομικούς 
κανονισμούς (λόγω της μικτής εμπορικής και οικιστικής χρήσης στο ίδιο κτίριο). 
Αυτό ωστόσο συνιστά μια ευκαιρία για το Δήμο να επανεξετάσει το υφιστάμενο 
χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο, ώστε να δοθούν κίνητρα για να 
επιστρέψουν στο κέντρο της πόλης περισσότερες επιχειρήσεις και μόνιμοι 
κάτοικοι. Μερικά παραδείγματα κινήτρων θα μπορούσαν να είναι φορολογικές 
ελαφρύνσεις, επιδοτήσεις ενοικίου, στέγαση φοιτητών, μετατροπή των κενών 
χώρων σε δημόσιους χώρους συνάντησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 
δημιουργία εγκαταστάσεων για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups).
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Ζ. Το εργαστήριο “Το Ταξίδι του 
Προστίμου”

Πρόστιμα στάθμευσης και άλλες παραβάσεις
Η ομάδα της IBM διοργάνωσε ένα εργαστήριο στο κέντρο InnovAthens στο 
Γκάζι, στην Αθήνα. Το εργαστήριο παρακολούθησαν περίπου 40 άτομα, κυρίως 
από διάφορα τμήματα του Δήμου Αθηναίων. Τα τμήματα αυτά παρατίθενται 
στο τέλος αυτής της ενότητας. Η ιδέα της διοργάνωσης ενός εργαστηρίου με 
στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε ανθρώπους μιας τόσο 
ποικιλόμορφης ομάδας ήταν πρωτόγνωρη, αλλά αποδείχτηκε ιδιαίτερα 
αποτελεσματική γιατί έφερε στην επιφάνεια τα σημαντικά ζητήματα είσπραξης 
των προστίμων από το Δήμο για μια σειρά παραβάσεων.

Πολλά από τα ζητήματα που συζητήθηκαν κάλυπταν κοινά θέματα που είχαν 
αναδειχθεί σε προηγούμενες συνεντεύξεις και είχαν ήδη συνεισφέρει στη 
διαμόρφωση του χάρτη πορείας του προγράμματος Smarter Cities. Ωστόσο, 
στην πλειοψηφία τους οι προηγούμενες συζητήσεις είχαν εστιάσει στα 
πρόστιμα για τη στάθμευση και η αξία του εργαστηρίου ήταν ότι ανέδειξε 
προκλήσεις σε άλλους τομείς εκτός της διαδικασίας έκδοσης και είσπραξης 
προστίμων στο Δήμο. Οι τομείς αυτοί αφορούν τα πρόστιμα για καταπάτηση 
κοινόχρηστων χώρων (λόγω υπερβάσεων στον αριθμό των 
τραπεζοκαθισμάτων από καφετέριες και εστιατόρια), τη διαχείριση 

απορριμμάτων,  την καθαριότητα και τους υγειονομικούς ελέγχους, και τα έργα 
οδοποιίας. Έγιναν επίσης συζητήσεις για διαδικασίες που δεν αφορούν 
απευθείας τα πρόστιμα, όπως η είσπραξη των δημοτικών τελών. Μεταξύ των 
διαφορετικών τμημάτων που αντιμετωπίζουν προκλήσεις στη λειτουργία τους 
υπήρξαν κοινά θέματα, τα βασικότερα από τα οποία είναι τα εξής:

1.	 Η ανάγκη εξομάλυνσης της ανταλλαγής δεδομένων με συγκεκριμένα 
υπουργεία. Η διαδικασία προστίμων στάθμευσης απαιτεί την ανάκτηση του 
ονόματος και της διεύθυνσης του κατόχου του οχήματος με συγκεκριμένο 
αριθμό πινακίδας κυκλοφορίας από το Υπουργείο Μεταφορών και του 
ΑΦΜ από το Υπουργείο Οικονομικών. Άλλα τμήματα χρειάζονται επίσης 
ανάκτηση του ΑΦΜ (για παράδειγμα, για πρόστιμα που αφορούν τη 
διαχείριση απορριμμάτων και επιβάλλονται είτε σε επιχειρήσεις είτε σε 
ιδιώτες, ανάλογα με την παράβαση). Τα τμήματα αυτά συνεργάστηκαν και 
διατύπωσαν από κοινού τα αιτήματά τους στα υπουργεία λαμβάνοντας 
διαβεβαίωση ότι θα βρεθεί λύση προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η 
διαδικασία αίτησης και λήψης των απαιτούμενων δεδομένων με τη χρήση 
API ή άλλων σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων.

2.	 Η ανάγκη εντοπισμού των παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο. Υπάρχει 
ανάγκη καταγραφής των παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο γιατί, όταν 
μεσολαβεί κάποιο χρονικό διάστημα, οι παραβάτες μπορεί να 
αποκαταστήσουν την παράβαση (για παράδειγμα, να μετακινήσουν οδικές 
κατασκευές, κατασκευές περιπτέρων ή τραπεζοκαθίσματα που παραβαίνουν 
τους κανονισμούς) εφόσον υποψιάζονται ότι θα τιμωρηθούν με πρόστιμο. 
Μπορεί επίσης να οδηγήσει στην παραγραφή της παράβασης προτού εκδοθεί 
το πρόστιμο, όπως συμβαίνει με τις παραβάσεις διαχείρισης των 
απορριμμάτων. Αρκετά τμήματα πρότειναν τη χρήση συστημάτων και 
εφαρμογών που επιτρέπουν την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο, 
επισημαίνοντας ότι η χρήση κινητών συσκευών, όπως tablet, για επιτόπου 
καταγραφή των παραβάσεων και έκδοση του προστίμου, θα ήταν ιδιαίτερα 
ωφέλιμη.
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3.	 Η ανάγκη να γίνουν οι διαδικασίες ψηφιακές και να μειωθεί η εξάρτηση από 
συστήματα που βασίζονται στη χρήση εντύπων. Αρκετά τμήματα 
πιστεύουν ότι η ευρύτερη χρήση εφαρμογών πληροφορικής θα βοηθήσει 
στην αποδοτικότερη λειτουργία τους. Η είσπραξη των δημοτικών τελών θα 
μπορούσε ενδεχομένως να εκσυγχρονιστεί υιοθετώντας βέλτιστες 
πρακτικές από άλλες πόλεις. Η έκδοση προστίμων για τις καταπατήσεις 
κοινόχρηστων χώρων μπορεί να πάρει έως και ενάμιση χρόνο και στο 
πρόβλημα αυτό λύση θα έδινε η χρήση tablet για επιτόπου έκδοση του 
προστίμου, με ψηφιακή πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες, όπως η 
άδεια της επιχείρησης.

4.	 Τα εμπόδια για την ενίσχυση της επιβολής στο κέντρο της πόλης. 
Εκφράστηκαν αρκετές απόψεις, πολλές από τις οποίες είχαν διατυπωθεί και 
στο παρελθόν, ότι στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο ισχύουν υπερβολικά 
πολλοί κανονισμοί εξαιτίας της σπουδαιότητάς του για τον τουρισμό και το 
εμπόριο και εξαιτίας της ιστορικής του αξίας. Παρόμοιες απόψεις έχουν 
διατυπωθεί και εκτός αυτού του εργαστηρίου — ότι οι κανονισμοί είναι 
πολύπλοκοι και όχι πάντα ξεκάθαροι, δυσκολεύοντας την τήρησή τους από 
τους πολίτες. Άλλα εμπόδια που αναφέρθηκαν ήταν η έλλειψη μιας 
ολιστικής θεώρησης (ότι γίνονται έργα με συνέργειες μεταξύ τους που 
όμως εκτελούνται αυτόνομα), η γραφειοκρατία, νομικά θέματα, η ανάγκη 
αλλαγής της νοοτροπίας των πολιτών ώστε να αποδεχτούν ότι η 
συμμόρφωση είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και 
την εμπορική αναζωογόνηση της Αθήνας.

Τμήματα του Δήμου που εκπροσωπούνται στο εργαστήριο
1.	 Διεύθυνση Εμπορίου και Ανάπτυξης, Τμήμα Επιβολής Διοικητικών 

Κυρώσεων σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Επιχειρήσεις
2.	 Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων 

α. Τμήμα Τελών Ελεγχόμενης Στάθμευσης, Βεβαίωσης και Διαχείρισης 
Προστίμων Κ.Ο.Κ.

β. Τμήμα Εσόδων
γ. Τμήμα Τελών Κοινόχρηστων Χώρων
δ. Τμήμα Τελών Διαφημίσεων, Λοιπών Τελών Επιτηδευματιών & 

Φορολογικών Διαφορών
ε. Τμήμα Χρεώσεων Αποχέτευσης και Οδοποιίας

3.	 Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
α. Τμήμα Εφαρμογών
β. Τμήμα Διαχείρισης Συστήματος

4.	 Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας
α. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
γ. Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης
δ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα Κέντρου
ε. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 2ης & 7ης Δημ. Κοινότητας,
στ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 4ης, 5ης & 6ης Δημ. Κοινότητας,

5.	 Διεύθυνση Οικονομικών, Τμήμα Εσόδων
6.	 Διεύθυνση Οδοποιίας & Αποχέτευσης, Τμήμα Αδειοδοτήσεων
7.	 Διεύθυνση Καθαριότητας - Ανακύκλωσης &  Συντήρησης Μηχανολογικού 

Εξοπλισμού, Τμήμα Οδοκαθαρισμού
8.	 ΔΑΕΜ
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