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Δελτίο τφπου
Τίτλοσ: Ευφυείσ μεταφορζσ


Το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ςυμμετζχει ςε
ςυγχρηματοδοτοφμενη από την Ε.Ε. δράςη για τισ ευφυείσ μεταφορζσ που ςτοχεφει
ςτην ανάπτυξη πλατφόρμασ που θα παρζχει άμεςη πληροφόρηςη για αλλαγζσ ςτο
οδικό δίκτυο

(Σχετικό βίντεο ακολουθήςτε το ςφνδεςμο: https://www.youtube.com/watch?v=-s3QRSnZPes)

Το Τμιμα Δθμοςίων Ζργων του Υπουργείου Μεταφορϊν Επικοινωνιϊν και Ζργων, ςε
ςυνεργαςία με το Κζντρο Αριςτείασ για Ζρευνα και Καινοτομία «Κοίοσ» του
Πανεπιςτθμίου Κφπρου, ςυμμετζχει ςτο ευρωπαϊκό ζργο «Transport Network –
Intelligent Transport System Go» (TN-ITS GO). Το ζργο αφορά τθν ανάπτυξθ μιασ ενιαίασ
πλατφόρμασ για κάκε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που ςυμμετζχει ςτο
πρόγραμμα, θ οποία κα παρζχει απρόςκοπτθ ανταλλαγι δεδομζνων που αφοροφν
αλλαγζσ ςτο οδικό δίκτυο.
Η ανάγκθ υλοποίθςθσ αυτοφ του ζργου, απορρζει από τθν ταχεία ανάπτυξθ ςτον τομζα
των μεταφορϊν, τθν εξζλιξθ τθσ αυτοματοποίθςθσ των οχθμάτων κακϊσ και τουσ
ςτόχουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για μείωςθ των οδικϊν ςυγκροφςεων. Όλο και
περιςςότερα καινοφρια αυτοκίνθτα είναι εξοπλιςμζνα με αιςκθτιρεσ, ενςωματωμζνεσ
κάμερεσ, θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, ςυςτιματα πλοιγθςθσ και ραντάρ μικρισ
εμβζλειασ, τα οποία υποβοθκοφν τουσ οδθγοφσ ςτισ μετακινιςεισ τουσ. Οι εν λόγω
τεχνολογικζσ εξελίξεισ αυξάνουν τθν ανάγκθ φπαρξθσ ποιοτικϊν δεδομζνων που
αφοροφν το οδικό δίκτυο ςτα ςυςτιματα πλοιγθςθσ, ϊςτε να επιτυγχάνεται υψθλό
επίπεδο αςφάλειασ ςτισ οδικζσ μετακινιςεισ. Για να καταςτεί αυτό κατορκωτό,
απαιτοφνται χάρτεσ πλοιγθςθσ με ενθμερωμζνα και ακριβι γεωγραφικά δεδομζνα για
τθν οδικι υποδομι. Συνεπϊσ, οι πάροχοι υπθρεςιϊν πλοιγθςθσ εργάηονται ςυνεχϊσ για
τθ ςυλλογι δεδομζνων, για να διατθροφν τουσ χάρτεσ τουσ ενθμερωμζνουσ. Πολλά
χαρακτθριςτικά του οδικοφ δικτφου, όπωσ τα όρια ταχφτθτασ, το μζγιςτο φψοσ οχιματοσ
και το επιτρεπόμενο αξονικό βάροσ, ςυχνά μεταβάλλονται από τισ οδικζσ αρχζσ
ςφμφωνα με τουσ εκάςτοτε κανονιςμοφσ. Ωςτόςο, οι χάρτεσ δεν ενθμερϊνονται μζχρι
τθν επόμενθ προγραμματιςμζνθ ςυλλογι δεδομζνων τθσ κάκε εταιρείασ. Ζτςι,
αναπόφευκτα, θ ζλλειψθ επικοινωνίασ μεταξφ των οδικϊν αρχϊν και των παρόχων
υπθρεςιϊν πλοιγθςθσ προκαλεί κακυςτεριςεισ ςτθν ενθμζρωςθ των ψθφιακϊν
χαρτϊν.
Δεκαπζντε κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ μζςω χρθματοδότθςθσ από το ταμείο «Συνδζοντασ τθν
Ευρϊπθ» (CEF) καταβάλλουν προςπάκειεσ για τθν ανάπτυξθ μιασ πλατφόρμασ για τθν
απρόςκοπτθ ανταλλαγι δεδομζνων μεταξφ των οδικϊν αρχϊν και των εταιρειϊν
παροχισ υπθρεςιϊν πλοιγθςθσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ άμεςθ δθμοςίευςθ
οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτο οδικό δίκτυο.

Στθν Κφπρο αυτι τθν περίοδο υλοποιείται πιλοτικι ανάπτυξθ τθσ πλατφόρμασ από το
Τμιμα Δθμοςίων Ζργων του Υπουργείου Μεταφορϊν και το Κζντρο Αριςτείασ «Κοίοσ» θ
οποία αναμζνεται να δθμοςιοποιθκεί το 2020. Σε πρϊτθ φάςθ θ πλατφόρμα κα
ενθμερϊνει για τισ όποιεσ αλλαγζσ ςε όρια ταχφτθτασ ςε οδικζσ αρτθρίεσ που είναι κάτω
από τθν αρμοδιότθτα του Τμιματοσ Δθμοςίων Ζργων. Οποιαδιποτε τροποποίθςθ γίνει
ςτο όριο ταχφτθτασ ςε ζνα δρόμο από το Τμιμα Δθμοςίων Ζργων, θ πλθροφορία κα
αναμεταδίδεται δωρεάν προσ όλουσ, μζςα από τθν ιςτοςελίδα του Τμιματοσ Δθμοςίων
Ζργων. Τα δεδομζνα κα δίδονται ςε προκακοριςμζνθ μορφι ϊςτε οι εταιρείεσ παροχισ
χαρτϊν πλοιγθςθσ να λαμβάνουν τισ όποιεσ αλλαγζσ εντόσ 24 ωρϊν και να τθν
προςκζτουν ςτο χάρτθ τουσ. Ζτςι, οι οδθγοί κα μποροφν να λαμβάνουν άμεςα
ενθμερωμζνα και ποιοτικά δεδομζνα για τθν αςφαλι διακίνθςθ τουσ.

Το ζργο TN-ITS GO ςυγχρθματοδοτείται από τον μθχανιςμό «Συνδζοντασ τθν Ευρϊπθ»
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με τθν ςυμφωνία επιχοριγθςθσ αρικ. MOVE / B4SUB / 201763 / CEF / PSA / SI2.770546

