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Το πιλοτικό έργο Step2Smart για το Δήμο Κω

Στο πλαίσιο της Πράξης Step2Smart ο Δήμος Κω 
προέβη στην:

• Προμήθεια τηλεματικού εξοπλισμού (OBU) 
εντός οχημάτων λεωφορείων (11)

• Προμήθεια/ ανάπτυξη κεντρικού λογισμικού 
διαχείρισης στόλου λεωφορείων

• Προμήθεια Ηλεκτρονικών Πινακίδων 
Ενημέρωσης Κοινού σε στάσεις λεωφορείων 
(3 LED + 7 με Φ/Β)

• Προμήθεια Οθονών Πληροφόρησης εντός 
οχήματος (11)

• Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής 
πληροφόρησης για τα δρομολόγια των 
λεωφορείων



Στόχος και Οφέλη

Το σύστημα αποτελεί καινοτόμο παρέμβαση στην υφιστάμενη κατάσταση και η 
εφαρμογή του επιφέρει άμεσα, θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή λειτουργία 
της δημοτικής συγκοινωνίας, καθώς:

• Τοποθετήθηκαν «έξυπνες στάσεις», οι οποίες πληροφορούν το κοινό για τον 
πραγματικό χρόνο άφιξης του επόμενου λεωφορείου, 

• Δημιουργούνται πολλαπλά και καινοτόμα κέντρα πληροφόρησης των πολιτών, 
για τις αστικές συγκοινωνίες.

• Αναβαθμίζεται το περιεχόμενο της πληροφορίας προς τους πολίτες. Το 
δημοσιευμένο στο διαδίκτυο υλικό, περιλαμβάνει πίνακες δρομολογίων, 
δρομολόγια και στάσεις σε ψηφιακούς χάρτες.

• Δημιουργούνται έγκαιροι και άμεσοι τρόποι πληροφόρησης των πολιτών, οι 
χρήστες πληροφορούνται για τα μέσα μαζικής μεταφοράς που πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν, για να μετακινηθούν από ένα σημείο της πόλης σε άλλο.



Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Μείωση των χρόνων μετακίνησης

• Μείωση των εκπομπών ρύπων στις οδικές αρτηρίες

• Ενθάρρυνση επιβατών για χρήση φιλικότερων ως προς το 
περιβάλλον μέσων μεταφοράς, των λεωφορείων 

• Καλύτερη διαχείριση του δικτύου μεταφορών των πόλεων 

• Βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης χρηστών μεταφοράς 

• Ευαισθητοποίηση κοινού σε περιβαλλοντικά θέματα 



Τηλεματικός εξοπλισμός (OBU) + Οθόνες 
πληροφόρησης επιβατών
• Ο τηλεματικός εξοπλισμός (On 

Board Unit) εγκαταστάθηκε σε 
έντεκα (11) λεωφορεία και 
περιλαμβάνει ενσωματωμένη 
οθόνη για τον οδηγό

• 11 Οθόνες πληροφόρησης 
επιβατών εντός των 
λεωφορείων AMS21EX10



Ηλεκτρονικές πινακίδες

3 Ηλεκτρονικές Πινακίδες LED 7 Ηλεκτρονικές Πινακίδες με 
τροφοδοσία από ΦΒ



Εφαρμογές λογισμικού - Εφαρμογή 
Πληροφόρησης Επιβατών
• Το λογισμικό διαχείρισης στόλου οχημάτων δημόσιας συγκοινωνίας 

& πληροφόρησης επιβατών αποτελεί τον πυρήνα του έργου.
• Φιλοξενείται στο κέντρο ελέγχου και επικοινωνεί με:

• Τα οχήματα, στα οποία έχει εγκατασταθεί κατάλληλος τηλεματικός
εξοπλισμός που συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα και τα αποστέλλει 
μέσω ραδιοδικτύου GPRS στην εφαρμογή διαχείρισης στόλου & 
πληροφόρησης επιβατών.

• Τις έξυπνες τηλεματικές στάσεις, που έχουν διασυνδεθεί με την 
εφαρμογή διαχείρισης στόλου & πληροφόρησης επιβατών, ώστε μέσω 
ραδιοδικτύου GPRS να λαμβάνουν και να εμφανίζουν μηνύματα 
πληροφόρησης προς τους επιβάτες.



Εφαρμογές λογισμικού - Εφαρμογή 
Πληροφόρησης μέσω Πινακίδων
Οι πληροφορίες που μπορεί να δει ο
χρήστης σχετικά με κάθε στάση
αφορούν:

• Στοιχεία στάσης (θέση, κατάσταση
εξοπλισμού)

• Πίνακας δρομολογίων που περνούν
από την συγκεκριμένη στάση

• Πίνακας προβλεπόμενων
διερχόμενων οχημάτων

• Πίνακας προβλεπόμενων χρόνων
άφιξης οχημάτων

Ο χρήστης μπορεί να στείλει στις
τηλεματικές στάσεις μηνύματα :

• Σε συγκεκριμένη στάση (π.χ. για
πληροφόρηση έλευσης επόμενου
λεωφορείου)

• Σε ομάδα ή γκρουπ ομάδων στάσεων
(π.χ. σε όλες τις στάσεις μιας
γραμμής)

• Σε όλες τις στάσεις (μήνυμα που
απευθύνεται σε όλες τους επιβάτες,
π.χ. ευχετήριο μήνυμα)



Εφαρμογές λογισμικού - Διαδικτυακή Εφαρμογή 
Πληροφόρησης για τα Δρομολόγια Λεωφορείων

https://mobility.kos.gr/

Μέσω του Web Portal ο χρήστης έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

• Να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για τους χρόνους άφιξης, τις

θέσεις και τις διαδρομές των οχημάτων και γενικότερα όλη την

τρέχουσα κατάσταση των αστικών συγκοινωνιών

• Να ενημερώνεται για σημεία ενδιαφέροντος στην εγγύτητα μιας

διεύθυνσης που επιλέγει ο χρήστης ή στάσης ΜΜΜ. Η εφαρμογή

περιλαμβάνει επιλεγμένες φωτογραφίες σημείων ενδιαφέροντος. Ο

χρήστης μπορεί με αυτόν τον τρόπο να ξεναγηθεί εικονικά στην πόλη

ή στην περιοχή ενδιαφέροντος

https://mobility.kos.gr/
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Εφαρμογές λογισμικού - Mobile App & 
Mobile Tourist Guide
Mobile App (Android & iOS):

• Με την εφαρμογή ενημέρωσης ο πολίτης, ο
οδηγός και ο επιβάτης μπορεί μέσω κινητού
τηλεφώνου/smart phone (Android & iOS) να
ενημερώνεται για τους χρόνους άφιξης των
λεωφορείων σε στάσεις.

• Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει GPS η
εφαρμογή μπορεί να επικοινωνεί με αυτό
ώστε να διαβάζει την τρέχουσα θέση του
χρήστη ώστε να την χρησιμοποιεί ως
παράμετρο εισόδου κατά την αναζήτηση των
πληροφοριών

Mobile Tourist Guide:

• Η εφαρμογή περιέχει και ενσωματωμένο city
guide για την περιοχή της Κω με 40 σημεία
ενδιαφέροντος σε Ελληνικά και Αγγλικά, ο
οποίος θα μπορεί να χρησιμοποιείται και
offline από τους χρήστες (χωρίς να χρειάζεται
η χρήση GPRS). Ως εκ τούτου ο χρήστης θα
μπορεί από το κινητό του τηλέφωνο να
πληροφορείται τόσο για τα δρομολόγια των
λεωφορείων σε πραγματικό χρόνο όσο και
για σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος γύρω
από τις στάσεις
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