
Σύγχρονα συστήματα ελεγχόμενης 

στάθμευσης & πράσινης αστικής 

κινητικότητας: η περίπτωση του Δήμου 

Γερμασόγειας

Ηρακλής Μπουραντάς

Co-founder & COO Novoville



- Συνεργαζόμαστε με περισσότερους από 80 Δήμους σε 3 χώρες

• Περιφέρεια West Midlands, Δήμος Αθηναίων, Δήμος Εδιμβούργου

- Γραφεία & Προσωπικό σε Αθήνα, Λονδίνο, Εδιμβούργο

- Διάκριση ως μια από τις 10 καλύτερες startups στην Ευρώπη στο 

GovTech (Government Technology).

Η πλατφόρμα Novoville αποτελείται από 3 κάθετες λύσεις:

● CiRM - Citizen Relationship Management

● Parking & Mobility

● Buildings Energy Retrofit/Shared Repairs (Tenements act)

Σχετικά με εμάς



Ολοκληρωμένη λύση 

ελεγχόμενης στάθμευσης

● Παρόδια & μη παρόδια στάθμευση (on/off street)

● Πολλαπλά κανάλια πληρωμής (apps, POS)

● Ψηφιοποίηση ελέγχων Δημ. Αστυνομίας

● Διαχείριση αδειών μονίμων κατοίκων & ΑΜΕΑ

● Διαλειτουργικότητα με αισθητήρες IoT

● Ενιαίο περιβάλλον δεδομένων, μετρικών και γνώσης

● Διαλειτουργικότητα με συστήματα αστικής κινητικότητας





Η περίπτωση των 
West Midlands (uk)

● Ενιαίο σύστημα στάθμευσης σε 11 Δήμους

● Συνδυασμός on & off-street parking

● Διαλειτουργικότητα με 8 διαφορετικά συστήματα 
enforcement. Ενοποίηση δεδομένων στάθμευσης

● Ενιαίο wallet για όλα τα μέσα μετακίνησης & 
ηλεκτροφόρτιση

● Δημιουργία μηχανισμού επιβράβευσης για «πράσινη» 
μετακίνηση



Η περίπτωση των 
Τρικάλων

● Το 1ο σύστημα ανταποδοτικής στάθμευσης στην 
Ελλάδα

● Αντιστοίχιση εσόδων με τρέχουσα τιμή KWh με 
διαφανή τρόπο

● Επιδότηση ρεύματος ευάλωτων οικονομικά 
νοικοκυριών από τα έσοδα της ελεγχόμενης 
στάθμευσης





O Στόχος:

η Αλλαγή μετακινησιακής

συμπεριφοράς



Η προσέγγιση μας:

Οδηγός Αυτοκινήτου 

-Στάθμευση-

Παροχή κινήτρων

”Park & Ride”

Ευκολία Χρήσης

Διαθεσιμότητα

Διαρκής Επικοινωνία 

& Επιβράβευση



Το παράδειγμα του 

Δήμου Γερμασόγειας

yermasoyiamunicipality.org.cy



Καθημερινότητα Πολίτη

-Ηλεκτρονική εξυπηρέτηση 

αιτημάτων καθημερινότητας

-Εξωστρέφεια υπηρεσιών 

“Ευαγόρα” & βελτιστοποίηση 

εσωτερικών διαδικασιών

Ελεγχόμενη Στάθμευση

-Ψηφιακή αγορά χρόνου 

στάθμευσης από οδηγούς

-Ψηφιακοί έλεγχοι τροχονομίας

-Άδειες μονίμων κατοίκων

Επικοινωνία & Διαβούλευση

-Αξιοποίηση όλων των ψηφιακών 

καναλιών επικοινωνίας 

-Διαδραστικές διαβουλεύσεις με 

χρήση τεχνητής νοημοσύνης

Ευφυής Κινητικότητα

-Ενιαίο wallet μετακίνησης

-Ενσωμάτωση κοινόχρηστων

-Παροχή κινήτρων για πράσινη 

μετακίνηση

η στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Γερμασόγειας
Η Στρατηγική



Αιτήματα Καθημερινότητας Πολιτών

Ψηφιακές Διαβουλεύσεις & 

Επικοινωνία

Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης

Ευφυής & Συνδυαστική Κινητικότητα

Διαλειτουργικότητα “Ευαγόρα” & 

Εξωστρέφεια Ηλ. Υπηρεσιών

Σεπτ.22

Οκτ.22

Δεκ.22

Φεβ.23

Απρ.23

Τα Βήματα Υλοποίησης



Ο Δημότης μπορεί σήμερα με ένα κλικ να:

• Κάνει το αίτημά του στο Δήμο για ζητήματα καθημερινότητας που συναντά στη 

γειτονιά του

• Λαμβάνει ζωντανή ενημέρωση για την πορεία επίλυσης του αιτήματός του

• Να αγοράζει χρόνο και να σταθμεύει σε ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης

• Να πληρώνει εξώδικα ηλεκτρονικά και να λαμβάνει άδεια μονίμου κατοίκου

• Μαθαίνει για νέα, εκδηλώσεις και ανακοινώσεις του Δήμου

• Συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις/διαβουλεύσεις για σημαντικά θέματα του Δήμου

• Έχει πρόσβαση σε λίστα με χρήσιμα τηλέφωνα του Δήμου

• Ενημερώνεται για όλες τις διαδικασίες του Δήμου και βρίσκει χρήσιμες απαντήσεις

• Έχει πρόσβαση σε χάρτη του Δήμου με σημεία ενδιαφέροντος



Τα επόμενα βήματα:

-Διαλειτουργικότητα με 

κοινόχρηστα ποδήλατα

-Επιδότηση χρήσης μέσα από

κοινό wallet

Κοινόχρηστα ποδήλατα

Τηλεματική λεωφορείων

-Δρομολόγια λεοφωρείων σε 

πραγματικό χρόνο με βάση την 

τοποθεσία

-Σύστημα ειδοποιήσεων



Διαρκής Επικοινωνία

https://www.facebook.com/novoville/
https://www.instagram.com/novoville/


Iraklis Bourantas 

Co-founder & COO

2130 333 929  | info@novoville.com

www.novoville.com

Ευχαριστώ!

http://www.novoville.com
https://www.facebook.com/novoville/
https://www.instagram.com/novoville/
https://www.linkedin.com/company/novoville
https://twitter.com/NovoVille
https://www.youtube.com/channel/UCDRR5izcyVGC7yMUFygCuQQ

