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Στόχος 
 

Ο προσδιορισµός των καθοριστικών παραγόντων 
για τη βέλτιστη συναρµογή ανάµεσα 

στα πληροφορικά συστήµατα και τα συστήµατα µεταφορών 
 
 

Μεθοδολογία 
 

• Αξιοποίηση και συστηµατική ανάλυση της εµπειρίας από τη 
λειτουργία σειράς πληροφοριακών συστηµάτων που 
χρησιµοποιούνται σε συστήµατα µεταφορών. 

• Βιβλιογραφική ανασκόπηση επιτυχηµένων και αποτυχηµένων 
εµπειριών στην Ελλάδα και διεθνώς. 

 
 



 

Εξετασθέντα πληροφοριακά συστήµατα 
 

• Βάσεις δεδοµένων οδικών τροχαίων ατυχηµάτων (CARE, 
IRTAD, FARS, ΕΣΥΕ, κλπ) και πληροφοριακά συστήµατα 
οδικής ασφάλειας (ΠΣΥΟΑ, CRASH). 

• Λογισµικά προσοµοίωσης και κατανοµής της κυκλοφορίας σε 
αστικά δίκτυα (SATURN, TRANSYT, κλπ) και ολοκληρωµένα 
συστήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας (ΥΠΕΧΩ∆Ε, κλπ.). 

• Σύγχρονα συστήµατα υποστήριξης του οδηγού και εξοµοιωτές 
οδήγησης (ADVISORS, ΕΛΠΑ, κλπ). 

• Συστήµατα υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας 
(κατεπείγουσες µεταφορές, EUROFRET, PONTIFEX, SIMET, 
IMPULSE, TEDIS, κλπ). 

• Συστήµατα κρατήσεων επιβατικών µεταφορών 
(αεροµεταφορές, ακτοπλοΐα, κλπ). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Έξι χρυσοί κανόνες για την αποτυχία 
των πληροφοριακών συστηµάτων 

 

• Τα πληροφοριακά συστήµατα είναι πρώτιστα τεχνολογική έννοια 
 

• Τα πλεονεκτήµατα των νέων τεχνολογιών είναι µόνιµα 
 

• Η εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων είναι ασφαλής 
 

• Η βελτίωση των µεταφορικών συστηµάτων είναι αυτόµατη 
 

• Οι κατάλληλες τεχνολογίες αποτελούν τη λύση 
 

• Οι επεµβάσεις µεγάλης κλίµακας είναι οι σηµαντικότερες 
 
 



 

Η πραγµατικότητα της χρήσης 
των πληροφοριακών συστηµάτων στις µεταφορές 

 

• Τα ΠΣ αποτελούν µια περισσότερο οργανωτική παρά 
τεχνολογική έννοια 

• Τα πλεονεκτήµατα από την εισαγωγή των ΠΣ στις µεταφορές 
δεν είναι µόνιµα 

• Η εισαγωγή των ΠΣ στις µεταφορές εµπεριέχει σειρά κινδύνων 

• Η βελτίωση των µεταφορικών συστηµάτων δεν επέρχεται 
αυτόµατα αλλά µόνο µέσα από τη συνεχή εξέλιξη των ΠΣ  

• Μόνο ο κατάλληλος τρόπος εφαρµογής των ΠΣ µπορεί να 
οδηγήσει στη βελτίωση των µεταφορικών συστηµάτων 

• Οι επεµβάσεις µικρής κλίµακας οδηγούν στη βελτίωση των 
µεταφορικών συστηµάτων 

 
 



 

Προετοιµασία της προσαρµογής 
πληροφοριακών και µεταφορικών συστηµάτων  

 
 

• αξιολόγηση της έντασης της πληροφορίας, 

• προσδιορισµός του ρόλου της τεχνολογίας στη δοµή του 
µεταφορικού συστήµατος, 

• προσδιορισµός και ιεράρχιση των εφαρµογών της τεχνολογίας 
για την εξυπηρέτηση του µεταφορικού συστήµατος, 

• εξέταση του τρόπου µε τον οποίο οι τεχνολογίες της 
πληροφορίας µπορούν να εξυπηρετήσουν τις υπάρχουσες και 
τις νέες ανάγκες, 

• ανάπτυξη σχεδίου για την αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων των 
πληροφοριακών συστηµάτων. 

 
  



 

Οι καθοριστικοί παράγοντες της προσαρµογής 
πληροφοριακών και µεταφορικών συστηµάτων 
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Στρατηγικός σχεδιασµός 
 
 

• Στρατηγικός σχεδιασµός για τη χρησιµότητα και τη σταδιακή 
εισαγωγή των πληροφοριακών συστηµάτων 

 

• Αναζήτηση νέων ανταγωνιστικών µεθόδων παραγωγής 
µεταφορικού έργου µε τη χρήση νέων τεχνολογιών 

 

• Ευθυγράµµιση των πληροφοριακών συστηµάτων µε τους 
στόχους των µεταφορικών συστηµάτων 

 

• Προσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στο µέγεθος 
του φορέα παροχής µεταφορικών υπηρεσιών 

 
 



 

Οργάνωση 
 

• Συστηµατικός έλεγχος και πολλαπλή αξιοποίηση των 
δεδοµένων του µεταφορικού έργου 

• Αναπροσαρµογή των διαδικασιών παραγωγής µεταφορικών 
υπηρεσιών 

• Κατάλληλη διαχείριση των αλλαγών που προκαλούν τα 
πληροφοριακά συστήµατα στη δοµή του φορέα παροχής 
µεταφορικών υπηρεσιών 

• ∆ηµιουργία πληροφοριακών συστηµάτων που εξυπηρετούν 
ταυτόχρονα πολλές λειτουργίες των µεταφορικών συστηµάτων 
και ολοκλήρωση τους 

• Καθιέρωση της επίβλεψης λειτουργίας των πληροφοριακών 
συστηµάτων από ανώτατα στελέχη 

• ∆ιαχρονική πρόβλεψη του απαραίτητου προϋπολογισµού 
 



 

Τεχνολογίες 
 

• Ανάπτυξη κατάλληλων και ευέλικτων αρχιτεκτονικών των 
πληροφοριακών συστηµάτων 

 

• Κατάλληλη επιλογή εξοπλισµού και λογισµικού 
 

• Αύξηση της αποτελεσµατικότητας και συνεχής βελτίωση της 
ποιότητας του λογισµικού 

 

• Τακτικός εκσυγχρονισµός των χρησιµοποιούµενων 
τεχνολογιών 

 

• Μείωση του κόστους των πληροφοριακών συστηµάτων 
 



 

Ο ρόλος των χρηστών 
 
Οι χρήστες του φορέα παροχής µεταφορικών υπηρεσιών 

• κατάλληλη επιλογή του ρόλου και του προσώπου του 
διαχειριστή των πληροφοριακών συστηµάτων 

• συνεχής εκπαίδευση όλων των στελεχών 

• ειδική εκπαίδευση των ανώτερων στελεχών  

• τακτική αναβάθµιση του προσωπικού χειρισµού  
 
Οι χρήστες των µεταφορικών συστηµάτων 

• τακτική αναπροσαρµογή των πληροφοριακών συστηµάτων στις 
ανάγκες των χρηστών των µεταφορικών συστηµάτων 

• προώθηση και υποστήριξη των νέων µεταφορικών υπηρεσιών 
που προσφέρει η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων 

• αξιοποίηση της ανάδρασης από τους χρήστες των µεταφορικών 
συστηµάτων 



Η συνεχής και αµφίδροµη 
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Συµπεράσµατα 
 

• Οι χρήστες των µεταφορικών συστηµάτων (ζήτηση) επιβάλουν 
τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων στους φορείς παροχής 
µεταφορικών υπηρεσιών. 

 

• Η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων µπορεί να οδηγήσει 
στην αναβάθµιση των προσφερόµενων µεταφορικών 
υπηρεσιών, η οποία προφανώς δεν είναι µόνιµη. 

 

• Το υψηλό κόστος εγκατάστασης και χρήσης των 
πληροφοριακών συστηµάτων δηµιουργεί ολιγοπωλιακές 
συνθήκες ανταγωνισµού στον τοµέα των µεταφορών. 

 
 



 
 

Συµπεράσµατα 
 

• Η χρήση πληροφοριακών συστηµάτων µετασχηµατίζει τον 
παραδοσιακό τοµέα των µεταφορών, σε τοµέα προσφοράς 
ολοκληρωµένων υπηρεσιών µεταφορών, πληροφόρησης και 
άλλων διευκολύνσεων προς τον χρήστη του µεταφορικού 
συστήµατος. 

 

• Η ισορροπία ανάµεσα στο πληροφοριακό σύστηµα και τη 
δοµή του φορέα παροχής των µεταφορικών υπηρεσιών είναι 
σήµερα ο καθοριστικότερος παράγοντας για την προσφορά των 
επιθυµητών υπηρεσιών προς τον χρήστη. 
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