Η ΑΘΗΝΑ…
σο πξσηεύνπζα ηεο Διιάδαο απνηειεί ηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο κε πιεζπζκό πνπ μεπεξλά ηα 4 εθαηνκκύξηα
θαηνίθνπο θαη βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο νηθνλνκηθήο, βηνκεραληθήο πνιηηηζηηθήο θαη πνιηηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο
ρώξαο θαη ησλ Βαιθαλίσλ γεληθόηεξα.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ…
πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνύλ ιόγσ ηεο αύμεζεο ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ θαη ηεο ζπλερώο απμαλόκελεο
δήηεζεο γηα κεηαθηλήζεηο αθνξνύλ ηελ πιήξε αμηνπνίεζε ησλ πεγώλ πιεξνθόξεζεο, ηελ πξνώζεζε βέιηηζησλ
ζηξαηεγηθώλ δηαρείξηζεο θαη ζρεδηαζκνύ κεηαθνξώλ, θαη ηε δηαζύλδεζε ηεο πιεξνθόξεζεο γηα ην ζύλνιν ησλ κέζσλ
κεηαθνξάο κε ζηόρν ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ.
Ο ζπλδπαζκόο δπλάκεσλ ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα θαη ηεο Ιδησηηθήο πξσηνβνπιίαο ζα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ
θαιύηεξε αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ, σζηόζν ε αγνξά παξνρήο ππεξεζηώλ πιεξνθόξεζεο θπθινθνξηαθώλ
δεδνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν βξίζθεηαη αθόκα ζε εκβξπαθό ζηάδην θαζώο κόιηο ην 2006 ην Υπνπξγείν Γεκνζίσλ
Έξγσλ κε ππνπξγηθή απόθαζε επηηξέπεη ηελ παξνρή θαη εθκεηάιιεπζε ηέηνησλ δεδνκέλσλ από άιινπο θνξείο.

ΣΟ ΕΡΓΟ VIAJEO…
δίλεη απαληήζεηο ζηηο πξνθιήζεηο δηαρείξηζεο ησλ κεηαθνξηθώλ δηθηύσλ ησλ ζύγρξνλσλ Μεηξνπνιηηηθώλ πεξηνρώλ,
όπσο είλαη ε Αζήλα, έρνληαο σο θύξην ζηόρν ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επίδεημε κηαο πξόηππεο πιαηθόξκαο γηα ηελ
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ από δηάθνξεο πεγέο, ηε δεκηνπξγία ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηελ αζηηθή θηλεηηθόηεηα θαη εθαξκνγώλ γηα ηνλ βέιηηζην ζπγθνηλσληαθό ζρεδηαζκό. Η επίηεπμε ηνπ
ζηόρνπ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα:
 ηνλ ζρεδηαζκό κεηαθνξώλ κε ρξήζε επηθαηξνπνηεκέλσλ θαη αμηόπηζησλ δεδνκέλσλ
 ηελ πιεξνθόξεζε θνηλνύ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν
 ηελ ελνπνίεζε θαη δηαρείξηζε δηαθνξεηηθώλ πεγώλ θπθινθνξηαθώλ δεδνκέλσλ, όπσο κεηξεηέο πεδίνπ θαη
εηδηθά εμνπιηζκέλσλ κεηαθηλνύκελσλ νρεκάησλ
 παξνρή δηεπαθώλ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ νη νπνίνη παξέρνπλ ππεξεζίεο

Τπεύθσνος Πιλότοσ Αθήνας

Η INFOTRIP Α.Δ. (www.infotrip.gr) ηδξύζεθε κε ζηόρν ηελ παξνρή θαηλνηόκσλ
ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ θαη ιύζεσλ Δπθπώλ Μεηαθνξώλ θαη Τειεκαηηθήο.
Αμηνπνηώληαο ηελ πςειή εμεηδίθεπζε θαη ηε καθξόρξνλε εκπεηξία ηνπ ζηειερηαθνύ ηεο
δπλακηθνύ θαη ησλ ζηξαηεγηθώλ ζπλεξγαηώλ ηεο έρεη αλαπηύμεη κηα δπλακηθή παξνπζία
ζηελ αγνξά ησλ επθπώλ ζπζηεκάησλ όπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ηξεηο βαζηθνύο
ηνκείο: Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο, Γηαρείξηζε Σηόινπ θαη Δπηρεηξεζηαθώλ Πόξσλ θαη
Παξνρή ππεξεζηώλ πεξηερνκέλνπ θαη Πιεξνθόξεζεο γηα ηηο Μεηαθνξέο. Η INFOTRIP
έρεη αλαπηύμεη θαη ιεηηνπξγεί ην www.myroute.gr, ην κνλαδηθό Διιεληθό web portal γηα
ηηο Μεηαθνξέο θαη ηελ Κπθινθνξία

Εταίροι Πιλότοσ Αθήνας

Τν Ιλζηηηνύην Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο θαη Γηθηύσλ
Μεηαθνξώλ (ΙΜΔΤ) ππάγεηαη ζην Δζληθό Κέληξν
Έξεπλαο θαη Τερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΤΑ) θαη έρεη
σο θύξηα απνζηνιή ηελ παξνρή θαη ππνζηήξημε
εξεπλεηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνλ ηνκέα ησλ Μεηαθνξώλ
ζηελ Διιάδα. Τν ΙΜΔΤ ζπκβάιιεη ζηε δηεμαγσγή
εθαξκνζκέλεο έξεπλαο θαζώο θαη ζηελ επηζηεκνληθή
ππνζηήξημε θαη ηεθκεξίσζε πξνο ηνπο θνξείο ιήςεο
απνθάζεσλ πάλσ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ κεηαθνξώλ,
δηαρείξηζεο κεηαθνξηθώλ ζπζηεκάησλ, αλάπηπμεο
πξνηύπσλ γηα ηηο κεηαθνξέο θαη δηαρείξηζεο ππνδνκώλ.

Η εηαηξεία MIZAR Automazione έρεη ζαλ έδξα ηελ Ιηαιία
ε νπνία εμεηδηθεύεηαη ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε
ζπζηεκάησλ θαη ινγηζκηθνύ γηα επθπή ζπζηήκαηα
κεηαθνξώλ. Δηδηθόηεξα ην πεδίν δξαζηεξηόηεηαο
πεξηιακβάλεη αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θπθινθνξηαθνύ
ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο ζηόινπ νρεκάησλ θαζώο θαη
ζπζηήκαηα πιεξνθόξεζεο ρξεζηώλ. Από ην 2005 είλαη
κέινο ηεο Swarco Group

Η εηαηξεία Magneti Marelli πξνέξρεηαη από ηελ Ιηαιία θαη
ζπγθεθξηκέλα από ηελ Fiat Group. Οη θύξηεο
δξαζηεξηόηεηέο ηεο αθνξνύλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ
παξαγσγή ζπζηεκάησλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα
ησλ κεηαθνξώλ.
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