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• Ο φορέας των επιστημόνων και επαγγελματιών
που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τη λειτουργία, 
τη διαχείριση και την αξιολόγηση 
συγκοινωνιακών συστημάτων και υποδομών 
στην Ελλάδα.

• Διανύει το 46ο έτος επιστημονικής και κοινωνικής 
προσφοράς στον τόπο.

• Αποτελείται από 870 μέλη τα οποία 
δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, καθώς και στον ακαδημαϊκό χώρο.

• Αποτελεί βασικό φορέα διαλόγου με την Πολιτεία 
σε θέματα μεταφορών

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
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Περιεχόμενα

Εισαγωγή

Χαρακτηριστικά Κινητικότητας ως Υπηρεσία

Ευκαιρίες / Προκλήσεις

Συμπεράσματα
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Υφιστάμενη Κατάσταση

• Η πανδημία του κορωνοϊού 19 έχει επηρεάσει 

σημαντικά τις αστικές και υπεραστικές μεταφορές, 

όπως και κάθε άλλη οικονομική και κοινωνική 

δραστηριότητα. 

• Σημαντική επιρροή στις κυκλοφοριακές συνθήκες 

εξαιτίας περιορισμών στις μετακινήσεις, τηλεργασίας, 

αποφυγής συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής 

Μεταφοράς κ.α.

• Αυξάνεται διαρκώς η εξάρτηση από ιδιωτικά 

αυτοκίνητα και η ανάγκη εξυπηρέτησης ενός 

αυξανόμενου και μεταβαλλόμενου πληθυσμού



Π. Παπαντωνίου, Ευκαιρίες και προκλήσεις για την κινητικότητα ως υπηρεσία στην Ελλάδα 

Βασικοί άξονες δράσεων

• Ανάπτυξη ευφυών υποδομών και συστημάτων 

μεταφορών

• Αειφορία και βιωσιμότητα στις μεταφορές

• Ενίσχυση της διατροπικότητας και της αυτονομίας στις 

αστικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων

• Αύξηση της προσβασιμότητας και της εδαφικής 

συνοχής του Ελλαδικού χώρου

• Ενίσχυση του συστήματος εμπορευματικών 

μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας με σκοπό την 

αύξηση της προστιθέμενης αξίας και της 

ανταγωνιστικότητας

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
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• συγκεντρώνει προσφορές πολλαπλών 
παρόχων υπηρεσιών κινητικότητας

• αποτελεί μία μεμονωμένη εφαρμογή για 

να παρέχει στους τελικούς χρήστες 

πρόσβαση στους τρόπους μεταφοράς

• δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
σχεδιάζει, να κάνει κράτηση και να 
πληρώνει για την μετακίνηση

Τι είναι η Κινητικότητα ως Υπηρεσίας (Maas);

Το MaaS είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης και 

διανομής κινητικότητας με επίκεντρο τον χρήστη:
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Που απευθύνεται

Μόνιμους κατοίκους                Τουρίστες                         Επιχειρήσεις

• Οι χρήστες βρίσκονται στην καρδιά του οικοσυστήματος MaaS

• Η επιτυχία του συστήματος βασίζεται στην αποδοχή του από τους 
χρήστες
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Για να επιτευχθεί ένα επιτυχημένο MaaS, είναι σημαντικό 

να προσδιοριστούν οι μοναδικές ιδιαιτερότητες κάθε 

περιοχής μελέτης για να σχεδιαστούν κατάλληλα 

επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να:

• Παρέχουν επιχειρηματική βιωσιμότητα στους 

εμπλεκόμενους φορείς

• Ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

πόλεων

• Ικανοποιούν τις ανάγκες και τις προτιμήσεις των 

τελικών χρηστών

Πως λειτουργεί
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• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των χρηστών ως προς 

τις μεταφορές

• Μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης

• Μείωση της χρήσης ιδιωτικών αυτοκινήτων

• Μεταφορές πιο βιώσιμες, με μικρότερο οικολογικό 

αποτύπωμα

Που στοχεύει
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Προκλήσεις

Η περαιτέρω ανάπτυξη της Κινητικότητας ως 

Υπηρεσίας περιλαμβάνει ευκαιρίες και προκλήσεις

στους παρακάτω άξονες:

Επιχειρηματι
κότητα

Πολιτική
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• Συνεργασία 

(Ιδιωτικές εταιρείες: δύσκολη η συνεργασία με 

ανταγωνιστές)

• Επικοινωνία

Ανάγκη για ξεκάθαρα επιχειρηματικά μοντέλα και 

κίνητρα

• Κοινή χρήση δεδομένων

Δεδομένα: μέρος της επιχειρηματικής ευφυΐας και της 

μελλοντικής ανάπτυξης 

Απρομυθία διαμοιρασμού δεδομένων (φόβος 

ανταγωνισμού)

Επιχειρηματικότητα (1/2)
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• Τεχνολογική ετοιμότητα

• Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές εφαρμογές για όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς

• Hard copy εισιτήρια

• Ανθρώπινοι και Οικονομικοί Πόροι

• Έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε μικρές επιχειρήσεις 

• Μη ελκυστικές επενδύσεις

• Μικρής κλίμακας δοκιμαστικές εφαρμογές

• Πανδημία

• Οι πάροχοι είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην 

επιχειρησιακή τους κατάσταση και αντιμετώπισαν 

μεγάλες προκλήσεις 

• Μειωμένο ενδιαφέρον για το MaaS

Επιχειρηματικότητα (2/2)
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• Τυποποίηση και υπάρχοντες κανονισμοί

• Έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου

• Ανάγκη επικαιροποιημένων κανονισμών για την 

αποσαφήνιση των κανόνων σχετικά με την κοινή 

χρήση δεδομένων

• Διαλειτουργικότητα και διασυνοριακά ταξίδια

• Υποστήριξη από τις δημόσιες αρχές 

• Οι δημόσιες πρωτοβουλίες μπορούν να 

προσελκύσουν περισσότερους ιδιωτικούς 

παρόχους

Πολιτική
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Συμπεράσματα (1/2)

• Διαφορετικές προκλήσεις με βάση τα χαρακτηριστικά 

της περιοχής

• Το MaaS δεν είναι μια λύση που εφαρμόζεται με τον 

ίδιο τρόπο σε κάθε πόλη, πρέπει να προσαρμοστεί 

σύμφωνα με τις ειδικές ανάγκες κάθε πλαισίου (τοπικό, 

εθνικό κ.λπ.).

• Εάν το μοντέλο MaaS δεν λειτουργεί σε μια περιοχή, 

δεν σημαίνει ότι δεν θα λειτουργήσει σε άλλη περιοχή.

• Πολλά ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τους 

εμπλεκόμενους φορείς (δηλαδή φορείς εκμετάλλευσης, 

αρχές, κοινωνίες, φορείς χάραξης πολιτικής) για να 

υποστηριχθεί μια επιτυχημένη ανάπτυξη του MaaS
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Συμπεράσματα (2/2)

• Η ύπαρξη σαφούς νομοθετικού πλαισίου αποτελεί τη 

βάση για τον μετασχηματισμό προς νέες μορφές 

κινητικότητας

• Οι δυσκολίες που αναδεικνύονται πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σε ένα στρατηγικό σχέδιο με σαφείς 

δράσεις και επιστημονικά τεκμηριωμένες αποφάσεις 

ώστε να μετατραπούν σε ευκαιρίες για την επόμενη 

μέρα 

• Οι σύγχρονες πόλεις για να αποκτήσουν βιώσιμα 

χαρακτηριστικά αντιμετωπίζοντας τα κυκλοφοριακά 

προβλήματα πρέπει να στραφούν στις νέες μορφές 

κινητικότητας
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