
Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand 

 “Motivate Med”  

INTERREG MED 2014-2020 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 
 

Δ/ΝΣΗ: ΠΛ. Α. 
Παπανδρέου 5 

45221 – ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
ΤΗΛ.: 2651 3 61108 
Fax:   2651 0 26355 

 
 

Ιωάννινα  04/11/2019 

 

Ολοκλήρωση 2ης  ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και επισκεπτών 
του Δήμου για τη λειτουργία του συστήματος ευφυούς στάθμευσης για το Έργο 

“Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με σύντομη 
ονομασία “Motivate Med”, που υλοποιείται από το Δήμο Ιωαννιτών στο πλαίσιο του 

προγράμματος INTERREG MED 2014-2020 

 

Γενική εισαγωγή: 

Την Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2019 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 2η ημερίδα ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης πολιτών και επισκεπτών που οργάνωσε ο Δήμος Ιωαννιτών για το Έργο 
“Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand” με σύντομη 
ονομασία “Motivate Med” (https://motivate.interreg-med.eu/) που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG MED 2014-2020.  

Στην ημερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στον «πολυχώρο Δ. Χατζής (Παλαιά Σφαγεία), 
παρουσιάστηκαν τα συνολικά αποτελέσματα του έργου και ιδιαίτερη έμωαση δόθηκε στην 
πιλοτική δράση εγκατάστασης υπόγειων αισθητήρων στάθμευσης για τη δημιουργία και 
λειτουργία 100 έξυπνων θέσεων στάθμευσης ή απαγόρευσης στάθμευσης και την 
επόμενη μέρα της λειτουργίας της και της χρήσης τόσο από το Δήμος όσο και τους 
πολίτες. 

 

 

https://motivate.interreg-med.eu/


Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal Demand 

 “Motivate Med”  

INTERREG MED 2014-2020 

 

   

 

Την ολοκλήρωση του έργου παρουσίασε η Δημοτική Αρχή, εκπροσωπούμενη, μεταξύ 
άλλων, από τον Αντιδήμαρχο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης 
Πόλης , κ. Γιάννη Λυκογιώργο. Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε πλήρες τεχνική εισήγηση 
από τον εξωτερικό συνεργάτη που ανέλαβε την ολοκλήρωση των υποδομών και της 
εφαρμογής για την έξυπνη στάθμευση στο Δήμο Ιωαννιτών. 

 

Η εφαρμογή “Ioannina Smart Mobility” είναι πλέον πραγματικότητα 

 

Στον Πίνακα παρακάτω, δίνονται οι τελικές θέσεις στάθμευσης, οι οποίες θα 
παρακολουθούνται ηλεκτρονικά και βρίσκονται στο κέντρο της πόλης: 
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Η εφαρμογή “Ioannina Smart Mobility” είναι πλέον διαθέσιμη τόσο για έξυπνα τηλέφωνα 
και συσκευές στους παρακάτω συνδέσμους (πλατφόρμες APP STORE & Google Play): 

• https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dotsoft.cityguide.motivate.ioannina 
https://apple.co/32fiIaR  

Η εφαρμογή παρέχει πολλές δυνατότητες μεταξύ των οποίων: 

• Πλήρως διαδικτυακή (web-based) εφαρμογή. 
• Μοντέρνα και προσαρμοστική (responsive) διεπαφή χρήστη (user interface) 
• Επιτρέπει την εμφάνιση πληροφοριών διαθεσιμότητας θέσεων στάθμευσης. Δίνει 

τη δυνατότητα εμφάνισης των συνολικών θέσεων στάθμευσης, το ποσοστό 
κατειλημμένων θέσεων, τον αριθμό κατειλημμένων θέσεων, τον αριθμό των 
ελεύθερων θέσεων, τον αριθμό θέσεων εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης αισθητήρα, 

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.dotsoft.cityguide.motivate.ioannina
https://apple.co/32fiIaR
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• Δίνει τη δυνατότητα γραφικής αναπαράστασης των δεδομένων διαθεσιμότητας με 
διαφορετικά, ανά περίπτωση, χρώματα, πάνω σε ψηφιακό χαρτογραφικό 
υπόβαθρο του Δήμου.  

• Υποστηρίζει παραμετρικό σύστημα καθορισμών πολιτικών λειτουργίας (π.χ. μέγιστη 
στάθμευση 1 ώρας, απενεργοποίηση κατά τις βραδινές ώρες κ.τλ.), ανίχνευσης 
ενεργών παραβάσεων και αντίστοιχων ειδοποιήσεων. 

• Δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση βλάβης (fault management) 
• Διαθέτει εργαλείο δημιουργίας αναφορών (reports) ανάλογα με τις ανάγκες του 

χρήστη (Δημοτική αρχή, δημοτική αστυνομία κ.τλτ.) 
• Θα παρέχει υποστήριξη ελεγχόμενης πρόσβασης και διαχείριση χρηστών με 

διαφορετικό ρόλο – δικαιώματα (role-based access).  
• Θα υποστηρίζει την πολιτική του Δήμου για Ανοιχτά Δεδομένα (Open Data). 
• Προσφέρει σύνδεση με τα Νέα του Δήμου καθώς και το ημερολόγιο εκδηλώσεων 
• Περιέχει και ενσωματωμένο οδηγό πόλης (city guide) για την περιοχή των 

Ιωαννίνων, ο οποίος θα να χρησιμοποιείται και off line από τους χρήστες (χωρίς να 
χρειάζεται σύνδεση με το διαδίκτυο). 

 

Τα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση της “Ioannina Smart Mobility”  

Τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τους αισθητήρες του έργου είναι 
εντυπωσιακά και παρέχουν χρήσιμα δεδομένα για τις συνθήκες στάθμευσης αλλά και τις 
συνήθειες των οδηγών της πόλης. Τα στοιχεία, τα οποία αναφέρονται στο τελευταίο 
τρίιμηνο δείχουν πως στο σύνολο των 100 θέσεων πραγματοποιήθηκαν 14.620 
σταθμεύσεις το Μήνα Αύγουστο, 25.378 το μήνα Σεπτέμβριο και 45.317 τον Οκτώβριο. 
Γίνεται άμεσα αντιληπτή η «εποχικότητα», στην οποία στηρίχθηκε όλο το έργο MOTIVATE 
MED ως υπόθεση, αφού φαίνεται πως καθώς απομακρυνόμαστε από το καλοκαίρι, ο 
αριθμός κατάληψης των θέσεων αυξάνεται σημαντικά, αφού η πόλη επιστρέφει σε πλήρη 
ρυθμό λειτουργίας. 

Επίσης, σύμφωνα με την αναλογία των αισθητήρων που είναι εγκατεστημένοι σε κάθε οδό 
φαίνεται πως η οδός με τη μεγαλύτερη ζήτηση είναι η οδός «Θεοδωρίδη» (στην οποία 
βρίσκονται 14 αισθητήρες), με 2η την οδό «Ελευθερίου Βενιζέλου» (στην οποία βρίσκονται 
16 αισθητήρες), ακολουθούμενη από τις οδούς «Κώστα Φρόντζου» και 28ης Οκτωβρίου. 
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Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που προκύπτει από τα έως σήμερα δεδομένα είναι, ωστόσο, 
το γεγονός πως «πρωταθλητές» στη στάθμευση είναι οι θέσεις, στις οποίες δεν επιτρέπεται 
η στάθμευση. Συγκεκριμένα, για το έργο εγκαταστάθηκαν έξυπνοι αισθητήρες σε 42 θέσεις 
απαγόρευσης στάθμευσης, εκ των οποίων 6 από αυτές πρόκειται για εισόδους σε 
πεζόδρομους. Ο στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να εντοπίζονται οι παραβάτες και να 
αποθαρρύνονται από τη χρήση αυτών των θέσεων. 

Πρόκειται για θέσεις οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και έχουν σημανθεί με 
κίτρινο χρώμα ώστε να αποθαρρύνουν περεταίρω τους παράνομους οδηγούς. Σύμφωνα με 
τα στοχεία που παρέδωσε ο Δήμος κατά τη διάρκεια της ημερίδας, προέκυψαν τα 
παρακάτω: 

1. Για τον μήνα Αύγουστο, σε σύνολο 14.620 «εισόδων» στις θέσεις, οι 8.167 έγιναν 
σε θέσεις όπου απαγορεύεται η στάθμευση (ποσοστό 55,9%) 

2. Για τον μήνα Σεπτέμβριο, σε σύνολο 23.578 «εισόδων» στις θέσεις, οι 13.904 
έγιναν σε θέσεις όπου απαγορεύεται η στάθμευση (ποσοστό 54,8%) 

3. Για τον μήνα Οκτώβριο, σε σύνολο 42.468 «εισόδων» στις θέσεις, οι 25.868 έγιναν 
σε θέσεις όπου απαγορεύεται η στάθμευση (ποσοστό 60,1%) 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ημερίδας, «παρόλο που είναι πολύ λιγότερες οι θέσεις 
απαγόρευσης, ο κόσμος παρκάρει εκεί που απαγορεύεται. Υπάρχει μια συζήτηση που θα 
πρέπει να γίνει κατά πόσο η δημοτική αρχή και αστυνομία θα επιλέξουν λύσεις 
επεμβατικού χαρακτήρα, δηλαδή να εστιάσουν σε αυτές τις θέσεις, ή αν θέλουν να 
παρέμβει σε άλλο επίπεδο, σταδιακά. 

  

8.167 
6.453 

Αύγουστος 2019 - Parking Vs Non-parking 

No Parking Parking

13.904 

11.474 

Σεπτέμβριος 2019 - Parking Vs Non-parking 

No Parking Parking
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Η επόμενη μέρα για το Δήμο Ιωαννιτών πρέπει να είναι «εξυπνότερη» 

Όπως τόνισε και ο Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εφαρμογών Έξυπνης 
Πόλης, η έξυπνη πόλη είναι μία έννοια που αποκτά περιεχόμενο όταν οι πολίτες της 
φέρονται και δρουν έξυπνα. 

Στόχος της νέας δημοτικής αρχής είναι να δημιουργήσει μία ισχυρή ομάδα καταρτισμένη 
στις νέες τεχνολογίες με αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής των 
ερευνητικών δομών, των επιχειρήσεων και φυσικά του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  

Η επόμενη μέρα για το Δήμο Ιωαννιτών και το έργο MOTIVATE MED είναι προς την 
κατεύθυνση της ευφυούς πόλης και παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική ενισχύοντας τα 
παρακάτω: 

 

Ανοίγει τον οδικό χάρτης προς μια εξυπνότερη πόλη 

Το έργο Motivate Med αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα που υλοποιεί ο Δήμος Ιωαννιτών 
στο πλαίσιο της ψηφιακής αναβάθμισης της πόλης. Η προσπάθεια αυτή οφείλει να 
συντελεστεί με τρόπο συνεκτικό, στρατηγικά σχεδιασμένο και τεχνολογικά άρτιο, δίνοντας 
έμφαση στο να καταστεί η πόλη των Ιωαννίνων ανοιχτή, προσβάσιμη και φιλική σε όλους 
με προτεραιότητα στους πεζούς, στους ποδηλάτες και στα άτομα με δυσκολίες κίνησης. 
Ιδιαίτερα στις περιοχές των αστικών και εμπορικών κέντρων, η καλή λειτουργία των 
Συστημάτων Ελεγχόμενης Στάθμευσης αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο που 
προσδιορίζει την ποιότητα ζωής κατοίκων και επισκεπτών στις σύγχρονες πόλεις». Το έργο 
MOTIVATE MED συνδυάζει τα παρακάτω χαρακτηριστικά που οδηγούν προς μια 
εξυπνότερη πόλη: 

• Τεχνολογία Geo-Location μέσω της οποίας οι οδηγοί θα βρίσκουν θέση στάθμευσης 
μέσω smartphone. 

• Εφαρµογή μέσω PDA, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στον δημοτικό αστυνομικό να 
λαμβάνει στο PDA του αυτόματα εντολές για παράνομη στάθμευση. 

25.868 

16.600 

Οκτώβριος 2019 - Parking Vs Non-parking 

No Parking Parking
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• Ευελιξία πληρωμών, οι οποίες θα γίνονται με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους 
(ξυστή κάρτα, αγορά προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης, χρήση κινητού, μέσω 
SMS ή εφαρμογών πληρωμής για smartphone, φωνητικής πύλης IVR). 

• Υπεδάφιοι αισθητήρες στάθμευσης που ελέγχουν τη θέση στάθμευσης και μπορούν 
να μετακινηθούν σε άλλες θέσεις στο μέλλον ανάλογα με τις ανάγκες της πόλης. 

• Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές τόσο για τους µόνιµους 
κατοίκους όσο και για τους ευάλωτους χρήστες, όπως είναι τα άτονα μειωμένης 
κινητικότητας. 

• Εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Ιωαννιτών για την ορθή εφαρμογή του 
καινοτόμου πρωτοποριακού έργου. 

• Δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών για smartphone που θα αποτελούν δίαυλο 
επικοινωνίας μεταξύ του εμπορικού κόσμου της περιοχής και οδηγών-επισκεπτών. 
Στόχος θα είναι η πληροφόρηση για προσφορές, νέα προϊόντα και events χωρίς 
χρέωση. 

• Δυνατότητες ανάπτυξης τεχνολογίας Loyalty Scheme με ανταποδοτικά συστήματα 
επιβράβευσης πολιτών, οι οποίοι χρησιμοποιούν την πλατφόρμα του Δήμου. 

 

Ελεγχόμενη Στάθμευση 

Αρχικά, το νέο ηλεκτρονικό σύστημα «έξυπνης στάθμευσης» που αναπτύσσει ο Δήμος 
Ιωαννιτών εφαρμόζεται με τη χρήση 100 αισθητήρων, οι οποίο έχουν εγκατασταθεί σε 
κεντρικά σημεία της πόλης και μέσω αυτών - και της σύνδεσής τους με εφαρμογή κινητού 
τηλεφώνου - οι οδηγοί θα γνωρίζουν πού υπάρχει ελεύθερη θέση στάθμευσης. Υπάρχει η 
δυνατότητα επέκτασης του συστήματος και σε άλλες θέσεις, αφού τόσο η πλατφόρμα του 
έργου όσο και τα λειτουργικά υποσυστήματα της υποστηρίζονται από εφαρμογές ανοιχτού 
λογισμικού, δίνοντας δυνατότητες ελεύθερης επέκτασης του συστήματος και σε άλλες 
θέσεις. 

Άμεσα λοιπόν δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί το σύστημα και σε άλλες θέσεις ή ζώνες 
στάθμευσης, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο και έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης 
στάθμευσης. 

 

Δημιουργία ζώνης Shop & Go για την ενίσχυση των να εμπορικών καταστημάτων 

Η δυνατότητα που δίνει η πλατφόρμα e-parking του Δήμου Ιωαννιτών για καθορισμό 
μέγιστης διάρκειας επιτρεπόμενης στάθμευσης, δίνει τη δυνατότητα βραχυπρόθεσμης 
κατάληψης θέσης στάθμευσης στο κέντρο της πόλης για την εξυπηρέτηση σύντομων 
αστικών λειτουργιών με έμφαση σε δημοτικές υπηρεσίες. 

Εν συντομία, η εφαρμογή μπορεί παραμετροποιηθεί με στόχο την στάθμευση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς χρέωση. Όταν ξεπεραστεί, ενημερώνεται αυτόματα 
ο Δημοτικός Αστυνόμος και δύναται να επέμβει. 
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Στόχος αυτής της λειτουργίας είναι να αποφεύγονται τα φαινόμενα πολύωρης στάθμευσης 
σε πολυσύχναστα σημεία, ενισχύοντας τον εμπορικό χαρακτήρα της περιοχής καθώς και τις 
αστικές εξυπηρετήσεις πολιτών και επισκεπτών, δημιουργώντας ουσιαστικά ζώνες Shop 
and Go. 

 

Προτεραιότητα σε άτομα μειωμένης κινητικότητας και ΑμεΑ 

Ειδικά για τα άτομα µε ειδικές ανάγκες, το σύστημα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της 
διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης με ειδικούς αισθητήρες.  

 

Δημοτική αστυνομία   

Οι αισθητήρες θα μπορούν μελλοντικά να συνδεθούν με μια ενιαία «Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης» από την οποία ο δήμος θα έχει συνολική εικόνα για τις 
θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης, αλλά και η Δημοτική Αστυνομία τον έλεγχο της 
νομιμότητας και την πληρωμή της θέσης από τον οδηγό. 

Οι δημοτικοί αστυνόμοι θα ενημερώνονται αυτόματα για το σημείο τυχόν παράβασης από 
τάμπλετ που χορηγήθηκαν μέσω του έργου, ώστε οι έλεγχοί τους να είναι πιο στοχευμένοι 
με βάση συμπεράσματα που θα προκύψουν από την εφαρμογή του ψηφιακού 
συστήματος. Η εκτύπωση των προστίμων σε πιθανή μελλοντική εφαρμογή εργαλείου 
οικονομικής πολιτικής των θέσεων στάθμευσης, το οποίο δεν προβλέπεται στο έργο 
MOTIVATE MED, θα γίνεται μέσω φορητού PDA, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα 
των Δημοτικών Αστυνόμων. 

Δημιουργία κέντρου επιχειρησιακής παρακολούθησης εφαρμογών έξυπνης πόλης 

Στο πλαίσιο του έργου παραδόθηκαν 4 οθόνες τεχνολογίας LED, στις οποίες θα 
παρουσιάζονται, σε πραγματικό χρόνο, τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του 
συστήματος και τη χρήση πολιτών και επισκεπτών. Έτσι, θα υπάρχει ανά πάσα στιγμή 
«οπτική» παρακολούθηση του συστήματος, οδηγώντας στην βέλτιστη διαχείριση 
δεδομένων και την ορθή διαμόρφωση πολιτικών για την στάθμευση και την κινητικότητα. 
Το κέντρο επιχειρησιακής παρακολούθησης μπορεί να επεκταθεί και να απεικονίζει 
περισσότερες έξυπνες λύσεις και εφαρμογές, όσο αυτές επεκτείνονται. 

Μελλοντική επιδίωξη του Δήμου είναι να εγκατασταθεί μία ενιαία Πλατφόρμα Έξυπνης 
Πόλης για την υποστήριξη και τη διαχείριση των αισθητήρων. Η πλατφόρμα θα παρέχει στη 
Διοίκηση του Δήμου ένα κέντρο ελέγχου λειτουργίας με ταμπλό (dashboards), όπου θα 
αποτυπώνεται η συνολική εικόνα της στάθμευσης στο κέντρο των Ιωαννίνων. Με αυτόν τον 
τρόπο, η Δημοτική Αστυνομία θα έχει τη δυνατότητα από απόσταση να ελέγχει τη 
νομιμότητα και την πληρωμή της θέσης στάθμευσης καθώς και την εύρυθμη λειτουργία 
όλου του συστήματος. 


