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Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών 
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Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 

Κυκλοφορίας ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ανήκει στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και απαρτίζεται από τα 
παρακάτω γραφεία: 

-Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού και Εξοικονόμησης Ενέργειας

- Γραφείο Φωτεινής Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας



3. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των
φωτεινών σηματοδοτών, οι οποίοι ρυθμίζουν την
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών, απαιτείται
προηγούμενη εκπόνηση ή έγκριση της σχετικής
μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιων Έργων του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων
ή από την αρμόδια Διεύθυνση Ελέγχου και
Συντήρησης Έργων της Περιφέρειας ή άλλη
αρμόδια, κατά νόμο, υπηρεσία.



ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1) Σύστημα Οδικής Ασφάλειας

2) Εγκατάσταση σε Διασταύρωση με Φωτεινούς 
Σηματοδότες: α) Σχέδια, β) Τοπογραφικά και γ) Μετρήσεις

3) Σχέδια Εγκαταστάσεις

4) Πρόγραμμα ή Προγράμματα Λειτουργίας

5) Εγκρίσεις

6) Συσκευή Λειτουργίας Η/Υ τοπικός με μονάδες εξόδου 220 
Volt

7) Εργολαβία Εγκατάστασης



ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1) Χρονοδιάγραμμα Λειτουργίας Διασταύρωσης: Μετρήσεις 
από παρατηρητές

2) Απλά προγράμματα

3) Μεταβαλλόμενα Προγράμματα Σταθερής Περιόδου α) 
Ανιχνευτές                                                                   

3.1 Ζήτησης Χρόνου                                                    

3.2 Παράτασης Χρόνου                                                 

3.3 Μπουτόν Διάβασης Πεζών

4) Μεταβαλλόμενα Προγράμματα Μεταβλητής Περιόδου 4.1 
ανιχνευτές παράτασης χρόνου

5) Πολλά κυκλοφοριακά προγράμματα 60’, 70’, 80’, 90’, εισόδου 
90’ και εξόδου 100’



ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ

1) Πηνία 

2) Τοποθέτηση στην άσφαλτο 2μ x 3μ περίπου

3) Δουλεύουν με συχνότητα η οποία μεταβάλλεται 
σύμφωνα με τον Νόμο της επαγωγής 

4) Ανιχνευτές Ζήτησης – Παράτασης – Αναγνώριση 
Κατεύθυνσης – Στρατηγικοί Ανιχνευτές

5) Detector - Loops







ΣΧΕΔΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΚΟΜΒΟΥ ΚΛΑΔΙΣΟΥ

Ανιχνευτές 

(detectors)

Φωτεινός 

σηματοδότης 

οχημάτων



ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ



ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΕΦΟΥΣΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΦΟΡΤΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Αναδρομή

 1982, Εννέα (9) διασταυρώσεις φωτεινής σηματοδότησης. Συσκευές της εταιρείας Siemens τύπου AY

 1990, Δέκα Πέντε (15) διασταυρώσεις φωτεινής σηματοδότησης. Συσκευές της εταιρείας Siemens τύπου AY

 1999, Είκοσι Πέντε (25) διασταυρώσεις φωτεινής σηματοδότησης. Συσκευές της εταιρείας Siemens τύπου Μ

 2010, Τριάντα Οχτώ (38) διασταυρώσεις φωτεινής σηματοδότησης. Συσκευές της εταιρείας Siemens τύπου Μ

 2020, Εξήντα Οκτώ (68) Διασταυρώσεις

Παρούσα κατάσταση συστήματος
Η/Υ  κυκλοφορίας τύπου MIGRA CENTRAL:

•Πλήρης Συντονισμός
•Πλήρης Επιτήρηση/ Επίβλεψη/ Συντήρηση των κόμβων
•Αλλαγές κυκλοφοριακών προγραμμάτων με στρατηγική TASS



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ TASS

1)Στρατηγικοί ανιχνευτές σε είσοδο-έξοδο και 
κέντρο της πόλης

2)Αλλαγή των 6 κυκλοφοριακών προγραμμάτων 
με ειδικό αλγόριθμο 

3)Εξοικονόμηση καυσίμων

4)Εργατοώρες

5)Επικοινωνία των συσκευών κυκλοφορίας, Η/Υ 
κυκλοφορίας με MODEM



ΔΕΔΟΜΕΝA ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – MIGRA CENTRAL SYSTEM



ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1)Πράσινο κύμα σε Δίκτυο Πόλης

2)Μελέτη Πράσινου Κύματος

3)Master Slave Ρολόι

4)Δίκτυο αλλαγές προγραμμάτων σε σταθερούς 

χρόνους

5)MIGRA CENTRAL Η/Υ Κυκλοφορίας

6)Εβδομαδιαίος Αυτόματος









ΤΗΛΕΦΩΝΟ Η/Υ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ – ΚΟΜΒΟΙ



ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ



ΗΧΗΤΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΕΖΩΝ
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Strategic Detectors

(TASS)
Traffic data collection

Local controllers
- Collection and processing of local

  traffic data

- Modification of signal plans   from central

  PC to local traffic conditions

- Application of fixed plans in  case of

  communication problems with central PC

Local Detectors

(MASMO)
Traffic data collection for

local control

Central PC MIGRA
- Collection and processing of strategic

   traffic data

- Selection of signal plan

- Transmission of signal plan to local

   controllers

- Surveillance and administration of

   control system

SYSTEM – EXISTING TASS



TUC Implementation

THE TUC SYSTEM – INTEGRATED 
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Strategic Detectors

TASS
Traffic data collection

TUC PC
- Traffic data collection from detectors

  TUC and TASS

- Decision on signal settings

- Transmission of control decisions to local

   controllers

Local Detectors

(MASMO)
Traffic data collection

for local control

TUC Detectors
Traffic data collection

Central PC MIGRA
- Collection and processing of strategic

   traffic data

- Selection of signal plan

- Transmission of signal plan to local

   controllers

- Surveillance and administration of

   control system

Local controllers
- Collection and processing of local

  traffic data

- Modification of signal plans   from

  central PC to local traffic conditions or

  application of TUC control decisions

- Application of fixed plans in  case of

  communication problems with central PC



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMART 

NETS
Στα πλαίσια του έργου SMART NETS εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε πραγματικές κυκλοφοριακές
συνθήκες η στρατηγική συντονισμένου ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης αστικών οδικών δικτύων σε
πραγματικό χρόνο TUC. Η στρατηγική αυτή αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Δυναμικών Συστημάτων και
Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Εντός του SMART NETS η στρατηγική TUC εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε σε εκτεταμένα τμήματα των
αστικών δικτύων των πόλεων Σαουθάμπτον Ηνωμένου Βασιλείου, Μονάχου Γερμανίας καθώς και στα Χανιά
σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων.

Στρατηγικές ελέγχου κυκλοφορίας:
Χανιά με στρατηγική TASS TUC
Μόναχο με στρατηγική BALANCE TUC
Σαουθάμπτον με στρατηγική SCOOT TUC

 Τα Χανιά είναι η μόνη πόλη στην Ελλάδα που έχει στρατηγική ελέγχου για την κυκλοφορία.



DETECTORS LOCATIONS



ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AGILE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Το πρόγραμμα εντάσσετε στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο που χρηματοδοτείται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και χρηματοδοτεί καινοτόμες προτάσεις ανάπτυξης και
εφαρμογής νέων τεχνολογιών.

Στο εν λόγω πρόγραμμα εκτός από τον Δήμο Χανίων συμμετέχουν ως εταίροι:
1.  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
2.  Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνιας (ΗΠΑ)
3.  Το Ινστιτούτο Fraunhofer (Γερμανία)
4.  Η ΣΙΕΜΕΝΣ ΕΛΛΑΣ
5.  Η ισπανική εταιρεία Sociedad Iberica de Contsrucciones Electricas SA
6. Η ισραηλινή εταιρεία AFCON Software & Electronics Ltd.

 Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανήκουν στους πρωτοπόρους διεθνώς σε ανάπτυξη και
λειτουργία συστημάτων Ελέγχου Φωτεινής Σηματοδότησης.



1) ΧΑΝΙΑ ΣΥΝ

2) ΟΜΝΙ

3) SMART NET TUC

4) AGILE

5) Πρόσκληση 20.1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακής Σύγκλισης 

6) Η-ΠΑΡΚ στα πλαίσια του Προγράμματος Εδαφικής Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ



“Step2Smart”

Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων 
ευφυών μεταφορών 



Γαβριήλ Μαρινάκης – Ηλεκτρονικός Μηχανικός
Προϊ/νος Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. 

Χανίων - Υπεύθυνος Έργου

Γεώργιος Φραγκιαδάκης - Πληροφορική

Προϊ/νος Τμ. Πληροφ/κής και Νέων Τεχν/γιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής  Δ.  Χανίων

Εμμανουήλ Παρασκάκης – Μηχανολόγος Μηχανικός

Υπ/λος Τμ. Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων 

Ευάγγελος Θεοδωράκης – Πληροφορική

Υπ/λος Τμ. Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής Δ. Χανίων 

Η ομάδα Step2Smart του Δήμου Χανίων



Αθηνά Σαλάππα – Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Υπ/λος Τμ. Προγρ/μού, Ποιότητας και Οργάνωσης, της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής  Δ. Χανίων 

Αντωνία Στεφανίδη – Δημοσιογράφος – Μ.Μ.Ε
Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας και Δημ.Σχέσεων Δ.  Χανίων

Ιωάννη Ματθαίου – Οικονομολόγος – Διοικητικός
Υπ/λος Τμήματος Δαπανών, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δ. Χανίων 

Ιωάννα Βουδούρη – Οικονομολόγος Msc, PMP
ΣΜΕ / Διαχείριση έργου και εκπόνηση δράσεων δημοσιότητας Δ. Χανίων 

Η ομάδα Step2Smart του Δήμου Χανίων



Πράξη STEP2SMART

• Η πράξη STEP2SMART εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Συνεργασίας INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014 -2020» 

• Βασικό στόχος είναι η δημιουργία ενός Πρότυπου Διαλειτουργικού
Συστήματος Ανοικτής Αρχιτεκτονικής για την Διαχείριση των Αστικών
Μεταφορών και την Μέτρηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

• Γενικότερος στόχο η επίτευξης της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable
Development) όπου απαιτείται και φαίνεται απαραίτητη η διασύνδεση 
του περιβάλλοντος με τον τομέα των μεταφορών, εφόσον οι τελευταίες 
είναι και ο μεγαλύτερος παραγωγός ρύπων.



Ειδικότερα στοχεύει:
• Στον έλεγχο της κυκλοφορίας μέσω της φωτεινής σηματοδότησης, τη 

βελτίωση της λειτουργίας μεμονωμένων κόμβων ή διασυνδεδεμένων κόμβων 
σε λειτουργία συντονισμένης αρτηρίας.

• Στη χρήση ηλεκτρονικών πινακίδων μεταβλητών μηνυμάτων (Variable
Message Signs – VMS) για την πληροφόρηση και καθοδήγηση των οδηγών.

• Στην πληροφόρηση των πολιτών/οδηγών σε όλα τα στάδια του ταξιδιού 
(pretrip/ on-trip) και με διάφορα μέσα (web site, mobile apps)

• Στη συλλογή των απαραίτητων κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων για 
την επιλογή στρατηγικής φωτεινής σηματοδότησης σε πραγματικό χρόνο.

• Στη βελτίωση της ποιότητας της κυκλοφορίας με ταυτόχρονη μείωση των 
επιπτώσεων στο περιβάλλον.

• Στη δημιουργία στρατηγικών διαχείρισης οδικών αξόνων με διαφορετικές 
μεθόδους.



Ωφελούμενοι της Πράξης

• Ωφελούμενοι είναι οι πολίτες της πόλης των Χανίων, οι φορείς που
σχετίζονται με τη διαχείριση των δικτύων αλλά και η τοπική κοινωνία
γενικότερα .

• Τα αποτελέσματα της Πράξης Step2Smart θα χρησιμοποιηθούν ως
κατευθυντήριες οδηγίες αξιολόγησης των επιπτώσεων της
κυκλοφορίας στη ρύπανση του αστικού ιστού κατά την μελλοντική
εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Πρόκειται για πλήρως επεκτάσιμα συστήματα με πρόσθετες λειτουργικές 
δυνατότητες αλλά και με δυνατότητες  γεωγραφικής επέκτασης.



Κριτήρια επιλογής της περιοχής 

παρέμβασης

Επιλογή του Οδικού άξονα : Λεωφ. Καραμανλή/Λεωφ.
Σούδας

• Παρουσιάζει ζήτηση και προς τις δύο κατευθύνσεις 

• Συνδέει την πόλη με το εμπορικό λιμάνι της Σούδας, το οποίο και 
αποτελεί σημαντική πύλη εισόδου για την περιοχή και σημαντικό 
πόλο έλξης μετακινήσεων 

• Παρουσιάζει σημαντική διακύμανση του κυκλοφοριακού φόρτου 
τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας όσος και κατά την διάρκεια 
του έτους (εποχικότητα) 





Δικαιούχοι της Πράξης Step2Smart 

• Δήμος Χανίων
• Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων Κύπρου  

(Τμήμα Δημοσίων Έργων) - Επικεφαλής Εταίρος (Επ. Ετ.) της 
Πράξης

• Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Κύπρου (Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας)

• Πανεπιστήμιο Κύπρου 
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος)

• Δήμος Κω



Εγκεκριμένος προϋπολογισμός STEP2SMART

• Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης Πράξης είναι 
1.697.500,00€

• Ο συνολικός προϋπολογισμός για το Δήμο Χανίων ανήλθε στις 
378.171,00€



ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ STEP2SMART



Step2Smart - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ



ΚΟΜΒΟΣ 1ος : Λ.ΣΟΥΔΑΣ – ΠΛΩΤΑΡΧΟΥ ΜΑΡΙΔΑΚΗ ΑΚ56 



Αφετηρία 1ος κόμβος Σούδας



Η Καινοτομία του Κόμβου 

• Παρατείνεται το πράσινο των σηματοδοτών έως 10΄όταν οι 
ατμοσφαιρικοί ρύποι έχουν υπερβεί ένα συγκεκριμένο κατώφλι 
τιμών. 

• Η παράταση αυτή ΈΠΕΤΑΙ της παράτασης των φωρατών 
(επαγωγικών βρόγχων ) 



Πρόγραμμα λειτουργίας Φ.Σ. του Κ 56 

(Πρόγραμμα με επενέργεια)



ΚΟΜΒΟΣ 2ος : Λ.ΚΩΝ.ΚΑΡΑΜΝΛΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΜΑΙΧ) ΑΚ34



2ος κόμβος ΜΑΙΧ



ΚΟΜΒΟΣ 3ος :Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ – ΙΚΑ ΑΚ31



3ος Κόμβος ΙΚΑ



Κόμβος 4 – Λεωφόρος Σούδας / Χρυσοπηγής / Δικωνύμου (ΚΑΛΥΚΑΣ) 

ΑΚ25



4ος ΚΟΜΒΟΣ : ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ  



ΚΟΜΒΟΣ 5ος: Λ. Καραμανλή / Αναγνώστου / Γογονή (ΑΚ19)

ΚΟΥΜΠΕΣ ΑΚ19



5ος κόμβος Κουμπέ



Σηματοδότηση του Κόμβου ΑΚ 19 
• Μέγιστη περίοδος 140΄

• Το πράσινο των σηματοδοτών έρχεται πάντα με τον ελάχιστο χρόνο πρασίνου και 
παρατείνεται εφόσον υπάρχει ζήτηση από τους αντίστοιχους φορατές

• Αν δεν υπάρχει ζήτηση για παράταση ή υπάρχει μερική παράταση από τον φορατή πχ D1 
τότε το πράσινο του σηματοδότει αρχίζει νωρίτερα και εφόσον υπάρχει παράταση από το 
φωρατή D2 παρατείνεται μέχρι 85΄

• Ένα δεν υπάρχει ζήτηση για παράταση τα αντίστοιχα τμημ. του προγρ. παραλείπονται

• Οι ελάχιστοι και μέγιστη μέγιστοι χρόνοι πράσινου 1,2,3,4,

Σηματοδοτικό
πρόγραμμα

Σημ. Ελαχ. Μεγ. Χρόνοι (δευτ.)

1 20-45

2 20-52

3 10-20

4 10-25



Σηματοδότηση του Κ 19 

(Πρόγραμμα με επενέργεια) 



Στόχοι του Συστήματος Πληροφόρησης & της ΦΣ

• Συλλογή κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών δεδομένων (σε 
πραγματικό χρόνο) από την κεντρική πύλη του εμπορικού λιμένα 
της Σούδας έως και τον κόμβο «Κουμπέ»

• Αποστολή των δεδομένων στις πλατφόρμες έξυπνης πόλης 
(INVIPO) και ελέγχου φωτεινής σηματοδότησης (OKO) 

• Η βελτιστοποίηση των χρόνων πρασίνων (ανά φάση) ανάλογα με 
τον κυκλοφοριακό φόρτο (στους εν λόγω 5 σηματ. Κόμβους) και 
ανάλογα με τους ρύπους (στον κόμβο Κ-56)

• Απεικόνιση τους στα διάφορα κανάλια επικοινωνίας (VMS, Web 
Portal, Mobile Application) για τους οδηγούς και τους δημότες 
της πόλης των Χανίων, με στόχο τόσο την ενημέρωση τους αλλά 
και την δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών διαδρομών.



Web site του Δ. Χανίων για την κυκλοφοριακή 

ενημέρωση των πολιτών – mobile friendly



Εξοπλισμός πεδίου

Εξοπλισμός Πεδίου:

• 5 Ρυθμιστές Κυκλοφορίας

• 2 Σταθμούς Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

• 3 Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS)

• Φωρατές – επαγωγικοί βρόγχοι (ζήτησης και επέκτασης) σε όλες 
τις προσβάσεις των κόμβων.



Ροή Δεδομένων
• Οι Ρυθμιστές Κυκλοφορίας συλλέγουν κυκλοφοριακά δεδομένα από 

τους μόνιμους ανιχνευτές κυκλοφορίας (επαγωγικούς βρόγχους) που 
έχουν εγκατασταθεί στα δύο Ρεύματα της κύριας κατεύθυνσης του 
οδικού άξονα του Έργου.

• Επίσης υπάρχει η δυνατότητα συλλογής κυκλοφοριακών φόρτων  από 
τις κάθετες προσβάσεις του κεντρικού άξονα (Λ. Καραμανλή /Λ. 
Σούδας)

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος έχουν εκπονηθεί νέα 
κυκλοφοριακά προγράμματα που έχουν μεταβλητή περίοδο λειτουργίας 

και αλλάζουν δυναμικά τους χρόνους πρασίνου της κύριας αρτηρίας 
τους οδικού άξονα βασιζόμενα στην πυκνότητα της κυκλοφοριακής ροής 
που επικρατεί στον εκάστοτε κόμβο. Ειδικότερα στον κόμβο Κ56 ο 
χρόνος πρασίνου της κύριας φάσης τροποποιείται ανάλογα και 

με τα αποδεκτά όρια των ρύπων.



Ρυθμιστής κυκλοφορίας (εξωτερικά) Ρυθμιστής κυκλοφορίας (εσωτερικά)



Σταθμοί περιβαλλοντικών μετρήσεων-ΦΟΡΑΤΕΣ 

• Ο πρώτος σταθμός (ENV01) έχει εγκατασταθεί στον κόμβο 
πλησίον του Λιμένα της Σούδας, 

• Είναι προγραμματισμένος να παράγει έναν παλμό στην 
περίπτωση που οι περιβαλλοντικές μετρήσεις υπερβαίνουν ένα 
συμφωνημένο κατώφλι τιμών, ο οποίος με την σειρά του 
μεταβάλλει τους χρόνους πρασίνου του κόμβου (αυξάνει κατά 
10sec το πράσινο των προσβάσεων του κύριου άξονα). ΣΤΟΧΟΣ:
▫ Η αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας των προσβάσεων που 

δέχονται σημαντικούς φόρτους 
▫ Η μείωση των καθυστερήσεων
▫ Η μείωση των ρύπων (κυρίως λόγω των συνολικών μειώσεων των 

start/stop των οχημάτων).



Σταθμοί περιβαλλοντικών μετρήσεων 

Ο δεύτερος σταθμός (ENV02) έχει εγκατασταθεί στο κέντρο της 
πόλης των Χανίων, και συλλέγει επίσης τα περιβαλλοντικά 
δεδομένα τα οποία αποθηκεύει και αποστέλλει στην Πλατφόρμα 
Έξυπνης Πόλης με σκοπό την έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών 
που έρχονται από το Λιμάνι της Σούδας, για την κυκλοφοριακή 
κατάσταση στην πόλη.



Ο πρώτος σταθμός-Λιμάνι Σούδας Ο δεύτερος σταθμός-Αγορά



Πλατφόρμα Ελέγχου Ρυθμιστών 

Κυκλοφορίας -ΟΚΟ

Ο διαχειριστής του συστήματος, 

• ελέγχει την ορθή επικοινωνία και λειτουργία των ρυθμιστών 
κυκλοφορίας, 

• ενημερώνεται για πιθανές βλάβες, 

• δίνει εντολές όπως π.χ. αφή/σβέση προς τους ρυθμιστές 
κυκλοφορίας

• παρακολουθεί τα δεδομένα που αυτοί αποστέλλουν βάσει και της 
κυκλοφορίας.





Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης- INVIPO

Ο διαχειριστής του συστήματος, 

Συλλέγει τα δεδομένα σε «πραγματικό χρόνο» (real-time), μέσω 
διαδικτύου, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών. 

Οι πληροφορίες παρέχονται, τόσο σε μορφή πινάκων όσο 
σε ψηφιακό υπόβαθρο με κατάλληλη χρωματική 

επισήμανση, σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση 
κυκλοφορίας επί του οδικού άξονα του Έργου (Λεωφ. 

Σούδας στην κατεύθυνση από το Λιμάνι, προς το κέντρο 
της πόλης των Χανίων).





Χρόνοι Ταξιδιού -BLUETOOTH

Κατά μήκους του οδικού άξονα του Έργου έχουν εγκατασταθεί
και λειτουργούν δυο (2) αισθητήρες, οι οποίοι μέσω κεραιών
Bluetooth και WIFI ανιχνεύουν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές
διευθύνσεις (MAC addresses) των διερχόμενων οχημάτων στα δυο
σημεία και αποστέλλουν τα δεδομένα στην Πλατφόρμα Έξυπνης
Πόλης η οποία με τη σειρά της παράγει και αποστέλλει προς τις
πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (VMS)





Πινακίδες Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS)

• Παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των οδηγών 
σχετικά με τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν μεταξύ 
των 5 κόμβων του έργου (όπου έχουν τοποθετηθεί και οι 
ρυθμιστές κυκλοφορίας) μέσω των τριών (3) Πινακίδων 
Μεταβλητών Μηνυμάτων (VMS).  

• Σημαντικό σημείο είναι η δυνατότητα της έγκαιρης ενημέρωσης 
των οδηγών και των άμεσα εμπλεκομένων οργανισμών όπως 
Αστυνομία, ΕΚΑΒ, Ταξί για έκτακτα οδικά συμβάντα. Αύτη η 
δυνατότητα ενημέρωσης παρέχεται και μέσω του κινητού. 







ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα δεδομένα των κυκλοφοριακών φόρτων που 
χρησιμοποιήθηκαν στο κυκλοφοριακό μοντέλο 
προέρχονται από τους ανιχνευτές των φωρατών. 
Επιλέχθηκαν να συγκριθούν ανά σενάριο τα παρακάτω 
δεδομένα:
• Μέση καθυστέρηση ανά όχημα σε δλτ (DELAY)
• Ακινητοποιήσεις ανά όχημα (Stops/veh)

Πότε;  Στις ώρα αιχμής της ημέρας.13:00 – 14:00 μέρα 
Τρίτη 29/09/2020.





Συγκριτικά στοιχεία Κ19



Συγκριτικά στοιχεία Κ25



Συγκριτικά στοιχεία Κ31



Συγκριτικά στοιχεία Κ34



Συγκριτικά στοιχεία Κ56



ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Μειώνεται κατά περίπου 35,5% ο συνολικός χρόνος καθυστέρησης των

οχημάτων στους σηματοδοτούμενους κόμβους
• Μειώνονται κατά περίπου 17,6% οι ακινητοποιήσεις των οχημάτων

στις προσβάσεις των σηματοδοτούμενων κόμβων.
• Αυξάνεται η μέση ταχύτητα ταξιδιού περίπου 9,1% λόγω των

μικρότερων καθυστερήσεων στους κόμβους.
• Μειώνεται κατά περίπου 7,65% ο συνολικός χρόνος ταξιδιού.
• Μειώνονται περίπου 4,37% η κατανάλωση καυσίμων και αντίστοιχα η

εκπομπή ρύπων.
• Αυξάνεται ο δείκτης οικονομίας καυσίμων κατά περίπου 4,20%.
• Εξοικονομούνται περίπου 290 λίτρα καυσίμων την τυπική μέρα και

εκτιμάται ότι η ετήσια εξοικονόμηση ξεπερνά τα 85.000 λίτρα
καυσίμου τον χρόνο ήτοι 85.000χ1,4 (τιμή καυσίμου ανά λίτρο)
=127.500 ευρώ / έτος.



Οφέλη του εκσυγχρονισμού της σηματοδότησης
• Υγεία των πολιτών (καθαρότερο περιβάλλον)
• Οικονομία των χρηστών του οδικού δικτύου (μικρότερη κατανάλωση),

συντομότερες χρονικά διαδρομές που επιφέρουν αύξηση της
παραγωγικότητας των εργαζομένων.

• Οικονομία της χώρας από την εξοικονόμηση καυσίμων και από την αύξηση
της παραγωγικότητας της οικονομίας διότι εξοικονομείτε σημαντικός
χρόνος από την μείωση των καθυστερήσεων στο χρόνο μετακίνησης.

Το κόστος αναβάθμισης της φωτεινής σηματοδότησης στους εν λόγω 5
κόμβους προεκτιμήθηκε (στα τεύχη διαγωνισμό για τον ανάδοχο) περίπου
130.000 ευρώ (αμοιβή προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ και χωρίς έκπτωση)
που αντιστοιχούν σε περίπου ενός έτους εξοικονόμηση χρημάτων στους
πολίτες (κάτοικοι και επισκέπτες Χανίων) από την αγορά καυσίμων







ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


