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ΚΟΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
 ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΕΡΓΟΥ/ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΓΟΥ 

Αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμΗς στην πληρωμή 
χρήσης και διαχείριση δημόσιων ΠΑΡΚινγκ / Η-ΠΑΡΚ 

ΑΞΟΝΑΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

3. ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 

3.1. Ενίσχυση Ασφάλειας Περιοχής 
3.2. Βελτίωση μεταφορών και επικοινωνιών (πύλες εισόδου) 
3.3. Βελτίωση της πρόσβασης σε δίκτυα πληροφόρησης και 
επικοινωνίας 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (€) 

548.850,00€ 

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΥΠΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

208.650,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

140.200,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

(€) 
100.000,00 

ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 4 
ΔΗΜΟΣ 
ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
(€) 

100.000,00 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

Ο στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός συστήματος που 
αυτοματοποιεί και απλουστεύει τις διαδικασίες που αφορούν την πληρωμή χρήσης και τη 
διαχείριση διαφόρων κατηγοριών δημόσιων χώρων στάθμευσης. Το προτεινόμενο σύστημα 
βασίζεται σε λύσεις που πηγάζουν από τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών από τον τομέα 
των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως των ασύρματων δικτύων 
(wireless networks) και των δικτύων αισθητήρων (sensors) καθώς και εξειδικευμένου 
λογισμικού (για διαχείριση βάσης δεδομένων και των μηχανισμών επεξεργασίας 
πληροφοριών-χρεώσεων). Στόχος  του έργου είναι: 

1.  η αξιολόγηση διαφόρων τεχνολογιών με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζουν συγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης (π.χ. θέση στάθμευσης ελεγχόμενη 
από παρκόμετρο). 

2.  Οι μηχανισμοί ανίχνευσης άφιξης/αναχώρησης ενός οχήματος καθώς και 
αναγνώρισης του αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του συστήματος και πρέπει 
να παρουσιάζουν υψηλή αξιοπιστία ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ

Tα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν: 

1. Τον  σχεδιασμό καθώς και υλοποίηση ενός συστήματος που θα αποτελείται από 
εξειδικευμένο υλικό (hardware) και λογισμικό. Η επιτυχής ολοκλήρωση του 
συστήματος αποτελεί την κύρια εκροή του έργου και τη βάση επίτευξης των στόχων 
του.  

2. Οι άλλες επι μέρους εκροές του έργου περιλαμβάνουν: α) δημιουργία 
ανθρωποδικτύου 3 πόλεων που περιλαμβάνει τουλάχιστον 12 άτομα β) διοργάνωση 
2 ημερίδων για τα ΜΜΕ γ) διοργάνωση 2 τουλάχιστον σεμιναρίων για ενημέρωση 
του κοινού για τις δραστηριότητες και αποτελέσματα του έργου δ) δημιουργία 
ιστοτόπου ε) συγγραφή μελέτης μεταφοράς δεδομένων αισθητήρων στ) δημιουργία 
βάσης δεδομένων με στοιχεία για χώρους στάθμευσης και οχημάτων που είναι 
καταχωρημένα για χρήση του συστήματος ζ)  τεχνοοικονομική μελέτη αξιολόγησης 
των υφιστάμενων συστημάτων η) μελέτη αξιολόγησης τεχνολογιών αισθητήρων θ) 
εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών σε κάθε δήμο ι) εγκατάσταση κεντρικού 
εξυπηρετητή ια) δημιουργία πρωτότυπου τερματικού ανίχνευσης και αναγνώρισης 
οχήματος (ΤΑΑΟ) ιβ) εγκατάσταση 1-2 ΤΑΑΟ σε κάθε δήμο ιγ) εγκατάσταση 



μοναδικών αναγνωριστικών οχήματος σε 25 τουλάχιστον οχήματα ιδ) υλοποίηση 
λογισμικού διαχείρισης στοιχείων βάσης δεδομένων ιε) υλοποίηση λογισμικού 
εποπτείας χώρων στάθμευσης ιστ) ολοκληρωμένο πρωτότυπο προς επίδειξη ιζ) 
ερωτηματολόγια χρηστών και στατιστική αξιολόγηση τους ιη) έκθεση αξιολόγησης 
πιλοτικού συστήματος 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΕΡΓΟΥ

Η γεωγραφική κατανομή του έργου περιλαμβάνει : 

1. Την περιφερειακή ενότητα Χανίων  και ειδικά την πόλη των Χανίων  
2. Όλη την Κύπρο αλλά ειδικότερα την πόλη της Λευκωσίας   

 


