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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GALILEO 4 Mobility 

 

Ακρωνφμιο: Galileo 4 Mobility 

Τίτλοσ έργου: Fostering the adoption of GALILEO for 

Mobility as a Service 

Διάρκεια: 30 μινεσ (01/11/2017 – 30/04/2020) 

 
Περιγραφή: 
 
Η αςτικι κινθτικότθτα κακίςταται ηιτθμα μεγάλθσ ςθμαςίασ ςτισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ λόγω τθσ 
αυξανόμενθσ κίνθςθσ του πλθκυςμοφ προσ τισ μεγάλεσ πόλεισ αλλά και τθσ εκκετικισ ανάπτυξθσ των 
πόλεων ςτισ αναπτυςςόμενεσ χώρεσ. Σιμερα, τα ςχζδια αςτικισ κινθτικότθτασ εξελίςςονται ταχφτερα από 
ποτζ, κυρίωσ λόγω των κοινωνικών, οικονομικών και τεχνολογικών αλλαγών. Η εξάπλωςθ τθσ χριςθσ των 
ζξυπνων κινθτών ςυςκευών επιτρζπει τθν ανάπτυξθ νζων επιχειρθματικών μοντζλων που βαςίηονται ςτθν 
ανταλλαγι αγακών και υπθρεςιών: τθ λεγόμενθ οικονομία κοινισ χριςθσ. Η ταχεία ανάπτυξι τθσ τα 
τελευταία χρόνια αντανακλά μια ςτροφι από τθν κατοχι αγακών προσ τθν πρόςβαςθ ςε αυτά μόνο όταν 
είναι αναγκαίο. 

Σε αυτό το πλαίςιο, οι υπθρεςίεσ κοινισ κινθτικότθτασ (Shared Mobility - SM) παρουςίαςαν εκκετικι 
αφξθςθ τα τελευταία χρόνια. Παρόλο που θ κοινι χριςθ αυτοκινιτων εξακολουκεί να είναι θ πιο 
διαδεδομζνθ μορφι SM, άλλεσ υπθρεςίεσ, όπωσ θ κοινι χριςθ ποδθλάτων και οι ευζλικτεσ μορφζσ 
δθμόςιων ςυγκοινωνιών αναπτφςςονται επίςθσ ραγδαία. Οι νζεσ υπθρεςίεσ που βαςίηονται ςτθ χριςθ 
κινθτών εφαρμογών ςτον τομζα των μεταφορών αυξάνονται διαρκώσ. Αυτζσ οι εξελίξεισ δθμιουργοφν τθ 
δυναμικι για ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα υπθρεςιών πολυτροπικών μεταφορών SM - ςυναντάται όλο και 
περιςςότερο με τον όρο "κινθτικότθτα ωσ υπθρεςία" (Mobility as a Service - MaaS) - που κα θγθκεί τθσ 
καινοτομίασ ςτθν αγορά. 

Το GALILEO 4 Mobility ςτοχεφει ςτθν υποςτιριξθ τθσ ειςαγωγισ τθσ τεχνολογίασ GALILEO ςτα πλαίςια τθσ  
ζννοιασ «κινθτικότθτα ωσ υπθρεςία» (Mobility as a Service – MaaS). Βαςικό ςτοιχείο αυτών των 
υπθρεςιών είναι ο γεωγραφικόσ εντοπιςμόσ των χρθςτών και των οχθμάτων μζςω τεχνολογιών 
δορυφορικισ πλοιγθςθσ, προκειμζνου να επιτυγχάνεται άμεςθ αντιςτοίχιςθ ηιτθςθσ και προςφοράσ.  
Κακώσ οι παραδοςιακζσ λφςεισ με βάςθ το GPS πάςχουν ςυχνά από προβλιματα αξιοπιςτίασ, το GALILEO 
βελτιώνει περαιτζρω τθ διακεςιμότθτα ςιματοσ, ενιςχφοντασ ζτςι τθν απόδοςθ τθσ εξυπθρζτθςθσ των 
υπθρεςιών κοινισ κινθτικότθτασ ςε αςτικά ι απαιτθτικά περιβάλλοντα.  

Ρόλοσ ΙΜΕΤ: Το ΙΜΕΤ είναι ο ςυντονιςτισ εταίροσ τθσ ςυλλογισ των απαιτιςεων και των προδιαγραφών 
των προςφερόμενων υπθρεςιών κακώσ και ο ςυντονιςτισ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ για τθν πόλθ τθσ 
Θεςςαλονίκθσ. 

 

 



 

   

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

(ΔΚΔΣΑ) 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΒΙΩΙΜΗ ΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ & 

ΓΙΚΣΤΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΔΣ.) 
6ο τλμ. οδού Χαριλάοσ – Θέρμης – Τ.Θ. 60361 - 570 01 Θέρμη, Θεζζαλονίκη, Ελλάδα 

Τηλ.: +30 2310 498.453 – Fax: +30 2310 498.269 

Web: http://www.hit.certh.gr – E-mail: hit@certh.gr 

 

 

 
Περιγραφή τησ πιλοτικήσ υπηρεςίασ taxi-sharing 

 
Πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ πιλοτικισ υπθρεςίασ taxi-sharing είναι θ ςυμβολι ςτθ μείωςθ τθσ κυκλοφοριακισ 
ςυμφόρθςθσ ςτο κζντρο τθσ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, μειώνοντασ τισ μετακινιςεισ από 2 περιοχζσ που 
βρίςκονται ςτο ανατολικό τμιμα τθσ πόλθσ, τθν Καλαμαριά και τθ Θζρμθ, προσ αυτό. Ζνα ςφνολο 20 ταξί 
κα μεταφζρει τουσ χριςτεσ των περιοχών αυτών προσ το κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ και πίςω ςτο ςπίτι 
τουσ, ομαδοποιώντασ όςο το δυνατόν περιςςότερο τισ διαδρομζσ με βάςθ τα ςθμεία προζλευςθσ και 
προοριςμοφ των μετακινιςεων τουσ. Στόχοσ είναι θ ςυγκζντρωςθ των μετακινιςεων ςε λίγα οχιματα 
αποςυμφορίηοντασ ζτςι το κζντρο τθσ πόλθσ και προςφζροντασ παράλλθλα μια υπθρεςία μετακίνθςθσ 
απαλλαγμζνθ από τισ «δυςκολίεσ» τθσ μετακίνθςθσ με ΙΧ (πχ εφρεςθ parking).  
 
Η υπθρεςία κα προςφζρεται μζςω μιασ νζασ εφαρμογισ ςχεδιαςμζνθσ από το Ινςτιτοφτο Βιώςιμθσ 
Κινθτικότθτασ & Δικτφων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) ςτθν οποία οι χριςτεσ κα δθμιουργοφν το προφίλ τουσ 
δθλώνοντασ παράλλθλα θμζρεσ, ώρεσ και ςθμεία προζλευςθσ-προοριςμοφ τθσ επικυμθτισ διαδρομισ. Οι 
διαδρομζσ κα ομαδοποιοφνται με βάςθ τθν ώρα εκκίνθςθσ και τα ςθμεία προζλευςθσ-προοριςμοφ και 
κάκε ομάδα διαδρομών κα ανατίκεται ςε  ζνα όχθμα taxi. Οι οδθγοί των taxi κα λαμβάνουν τα ςτοιχεία 
των διαδρομών μζςω ενςωματωμζνων ςτα οχιματά τουσ ςυςκευών και κα παραλαμβάνουν τουσ χριςτεσ 
από ζνα κοινό ςθμείο, μεταφζροντασ τουσ ςτθ ςυνζχεια ςτον προοριςμό τουσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ 
πιλοτικισ περιόδου το  κόςτοσ τθσ μετακίνθςθσ κα είναι ελάχιςτο. 
 
 


