
Σύγχρονα Μοντέλα για Smart 

Cities & Smart Logistics

Γιώργος Μαλινδρέτος

Επικουρος Καθηγητής  

Σχολή Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας &  Εφαρμοσμένων Οικονομικών 

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Μέλος Δ.Σ ΙLΜΕ

email  : gmal@hua.gr



 Ο όρος «έξυπνη πόλη» (smart city) καλύπτει σήμερα ένα εξαιρετικά ευρύ

φάσμα έρευνας και ανάπτυξης εφαρμογών. Στην προσπάθεια σύνδεσης

της έρευνας και των εφαρμογών με τον πολεοδομικό φυσικό

σχεδιασμό, προτιμάται ο όρος «εξυπνότερη πόλη» (smarter city), που

αναζητά πεδία εφαρμογών που εκκινούν από την σημερινή πόλη,

επιλύοντας συγκεκριμένα προβλήματα της, αντί να συγκροτεί μια ιδεατή

μελλοντική εικόνα της πόλης.

SMART CITIES 

 Ο αστικός χώρος θεωρείται

πολυμεταβλητό περιβάλλον

ανάπτυξης καινοτομιών



AΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

 Μια εξυπνότερη πόλη (smarter city) είναι εκείνη που διαρκώς

μετασχηματίζεται μέσα από την κοινή δράση όλων των

εμπλεκομένων φορέων και κυρίως των χρηστών – πολιτών.





ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS



➢Μείωση των δρομολογίων φορτηγών οχημάτων

➢ Αναπροσανατολισμός σε φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς

➢ Διαχείριση επιστρεφομένων και αποβλήτων (Reverse Logistics)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA MONTEΛA CITY LOGISTICS

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS

➢ Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Φορτίων / Περιοχές Διανομής

➢ Περιβαλλοντικές Ζώνες

➢ Θυρίδες

➢ Υπόγειες Μεταφορές

➢ Διανομή τη Νύχτα

➢ Λωρίδες Πολλαπλής Χρήσης



 Σχεδόν το 30% των φορτηγών κυκλοφορούν άδεια, το 56% μισογεμάτα

και το 14% γεμάτα, χωρίς να είναι γνωστό ο αριθμός των φορτηγών που
παραμένουν ανενεργά.

➢Το 1998, το ‘load factor and vehicle-age’ certificate εφαρμόστηκε

στην Κοπεγχάγη και Άμστερνταμ : 60% ελάχιστο load factor

(ποσοστό χρήσης χώρου φορτηγού) και 8 έτη μέγιστη ηλικία. Οι

επιχειρήσεις πρέπει κάθε μήνα να δίνουν report σχετικά με το τις

μετακινούμενες ποσότητες στα δρομολόγια τους.

 Στη Βρετανία βελτίωση της οργάνωσης των μεταφορών επέφερε μείωση

των άδειων δρομολογίων κατά 11% μέσα σε μία δεκαετία, με

συνεπαγόμενη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 720.000 τόνους τον
χρόνο!

ΜΕΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
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➢ Μείωση των δρομολογίων φορτηγών οχημάτων

➢ Αναπροσανατολισμός σε φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς

➢ Διαχείριση επιστρεφομένων & αποβλήτων 

(Reverse Logistics)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA MONTEΛA CITY LOGISTICS
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➢ Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Φορτίων / Περιοχές Διανομής

➢ Περιβαλλοντικές Ζώνες

➢ Θυρίδες

➢ Υπόγειες Μεταφορές

➢ Διανομή τη Νύχτα

➢ Λωρίδες Πολλαπλής Χρήσης



Σημεία 
Συλλογής

Αποθήκευση

για πώληση

Αποθήκευση υλικών 

από ανακύκλωση

Αποθήκευση υλικών για 

τη χωματερή

Προώθηση   

στην αγορά

Προμήθευση 

Βιομηχανιών

Προώθηση στη 

χωματερή

Έλεγχος Re duce = μείωση

Re use = επανάχρηση

Re cycle =ανακύκλωση

Re-use

Recycling

Διαχωρισμός ΥλικώνRe-process

(επανόρθωση

αναβάθμιση

ανακατασκευή)
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Ζυρίχη : εξοικονόμηση 37.500 lt diesel ετησίως , μεταφορά στα Κέντρα

Ανακύκλωσης και σε χωματερές

ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΓΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
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With an average daily generation of 1.4 kg per capita, a total of 40,000

tons per year has to be transported from Nea Smirni to the landfill.

There are 3 tractor trucks which travell to the landfill 3 times a day carrying

containers full of non-compacted MSW.

The truck returns empty from the

landfill to Nea Smirni.

630 km travelled daily or 230,000 km

annually by the municipality trucks

THE CASE 

Nea Smirni

Landfill

35km

MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ
12th Management International Conference (MIC 2011) : ‘Managing Sustainability’, University of Primorska Portorož, Slovenia 23-

26 Νοvember,  Paper : ‘City solid waste Logistics: The case of Nea Smirni’, Greece, with K. Abeliotis – Best Conference paper

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ



TRAM

TRAIN

TRUCK

PROPOSED  

SCENARIO

Nea Smirni

10km

20km

7.5km

MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ



COMPARISON  OF  PROPOSAL              

WITH CURRENT PRACTICE

The proposed alternative scenario reduces …

✓the emissions of GHG by 57.1%,

✓the emissions of gases that cause photochemical oxidation by 53%,

✓the emissions of gases that cause acidification by 37.8%,

✓the abiotic depletion of resources by 53.3%.

MEΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : 

Ν.ΣΜΥΡΝΗ



➢ Μείωση των δρομολογίων φορτηγών οχημάτων

➢Αναπροσανατολισμός σε φιλικότερα προς το

περιβάλλον μέσα μεταφοράς π.χ. Τρένα, tram

➢ Διαχείριση επιστρεφομένων και αποβλήτων (Reverse Logistics)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA MONTEΛA CITY LOGISTICS
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➢ Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Φορτίων / Περιοχές Διανομής

➢ Περιβαλλοντικές Ζώνες

➢ Θυρίδες

➢ Υπόγειες Μεταφορές

➢ Διανομή τη Νύχτα

➢ Λωρίδες Πολλαπλής Χρήσης



ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΡΑΜ

 Amsterdam : Αξιοποίηση δικτύου τραμ πόλης : παραλαμβάνει τα αγαθά από

Κέντρα Διανομής στα περίχωρα της πόλης (κάθε τραμ αντιστοιχεί σε φορτίο

τεσσάρων φορτηγών οχημάτων) και το μεταφέρει σε συγκεκριμένες θέσεις

εντός της πόλης : μικρά ηλεκτρικά οχήματα το μεταφέρουν στους τελικούς

προορισμούς.

 μείωση των φορτηγών οχημάτων από 5.000 σε 2.500, συμβάλλοντας στη

μείωση των ρύπων. Σημειώνεται ότι περισσότερες από 240 πόλεις διαθέτουν

δίκτυο τραμ στην Ευρώπη

  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΔΡΕΣΔΗ

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS

Γ.ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ , ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΑΛΥΣΙΔΑ, LOGISTICS ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ,

https://repository.kallipos.gr/handle/11419/5391



Στο Άμστερνταμ, έχει εφαρμοστεί ένα μοντέλο διανομής αγαθών στο ιστορικό

κέντρο της πόλης, που περιλαμβάνει πολλούς στενούς δρόμους, το οποίο

βασίζεται στη χρήση ενός ‘Πλωτού Κέντρου Διανομής’ (Floating Distribution

Centre) .

Το εγχείρημα αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή εμπορευματικών

μεταφορών με βανάκια εντός του ιστορικού κέντρου και τη συνεπαγόμενη

εξοικονόμηση 12.000 λίτρων καυσίμων diesel ετησίως.

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS

ΠΛΩΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ



➢ Μείωση των δρομολογίων φορτηγών οχημάτων

➢ Αναπροσανατολισμός σε φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς π.χ. Τρένα, tram

➢ Διαχείριση επιστρεφομένων και αποβλήτων (Reverse Logistics)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA MONTEΛA CITY LOGISTICS

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS

➢Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Φορτίων / Περιοχές

Διανομής

➢ Περιβαλλοντικές Ζώνες

➢ Θυρίδες

➢ Υπόγειες Μεταφορές

➢ Διανομή τη Νύχτα

➢ Λωρίδες Πολλαπλής Χρήσης



Kassel model, Kohler (2003)

reduction of truck deliveries

(13%), truck-kms 60%, etc

Η ιδέα για την δημιουργία των κέντρων αυτών, βασίζεται στις συνέργειες μεταξύ 

μεταφορικών υπηρεσιών και σε παραγόμενες οικονομίες κλίμακας 

ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΚΟΕ



✓ Δημιουργία ενός αστικού κέντρου ενοποίησης εμπορευμάτων (Urban

Consolidation Center) καθώς και στη χρήση ηλεκτρικών φορτηγών για τις

αστικές εμπορευματικές διανομές.

✓ Το 2012 μέσω μιας πιλοτικής δράσης, δημιουργήθηκε ένα κέντρο ενοποίησης

σε ένα χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση 8-10 πελατών.

Μέσα σε ένα χρόνο, ο αριθμός των πελατών αυξήθηκε στους 200 και

ηλεκτρικά ποδήλατα προστέθηκαν στο στόλο οχημάτων του κέντρου.

Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης  Εμπορευμάτων και ηλεκτρικά 

οχήματα στο Γκέτεμποργκ

http://www.bestfact.net/wp-

content/uploads/2014/02/CL1_

QuickInfo_Gothenburg-

21jan2014.pdf

http://www.bestfact.net/wp-content/uploads/2014/02/CL1_QuickInfo_Gothenburg-21jan2014.pdf


Εγγύς περιοχή διανομής (ELP)
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✓ Δημιουργία Μοντέλου Βέλτιστης Θέσης ΑΚΟΕ σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που

διανέμουνε στην αλυσίδα τους αλλά και σε τρίτα καταστήματα.

Αστικό Κέντρο Ομαδοποίησης  Εμπορευμάτων : 

ΜΟΝΤΕΛΟ LOGISTICS HUBS (ΑΚΟΕ) -

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ XAΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ



➢ Μείωση των δρομολογίων φορτηγών οχημάτων

➢ Αναπροσανατολισμός σε φιλικότερα προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς π.χ. Τρένα, tram

➢ Διαχείριση επιστρεφομένων και αποβλήτων (Reverse Logistics)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚA MONTEΛA CITY LOGISTICS
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➢ Αστικά Κέντρα Ομαδοποίησης Φορτίων / Περιοχές Διανομής

➢Περιβαλλοντικές Ζώνες

➢Θυρίδες

➢Υπόγειες Μεταφορές

➢Διανομή τη Νύχτα

➢Λωρίδες Πολλαπλής Χρήσης



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ

➢Η εισαγωγή ‘περιβαλλοντικών ζωνών’ εντός των πόλεων για απαγόρευση

της κίνησης παλαιών οχημάτων έχει πραγματοποιηθεί στην Σουηδία

(Στοκχόλμη, Γκέτεμποργκ και Μάλμοε) το 1996, και επέφερε εντυπωσιακά

αποτελέσματα, στην ανανέωση του στόλου των οχημάτων από τις εταιρίες

όσο και τους δημόσιους φορείς (μέσα συγκοινωνίας).

➢Παραλλαγή του μοντέλου αυτού αποτέλεσαν οι ‘ζώνες χαμηλής εκπομπής’

(low emission zones) με σκοπό την κίνηση φιλικότερων προς το περιβάλλον

οχημάτων, που εφαρμόζεται στο Λονδίνο, Ρώμη, Μαδρίτη, Παρίσι,

Κοπενχάγη, Μιλάνο κτλ.

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS



ΘΥΡΙΔΕΣ (Pack stations)

• Αποτελεί το σύστημα που παρέχεται από τα Γερμανικά Ταχυδρομεία, το

οποίο προσφέρει στους καταναλωτές και επαγγελματίες δυνατότητα

πρόσβασης στα δέματά τους όλη την εβδομάδα, σε 24ώρη βάση.

Sustainability Report των Deutsche Post (2006) : η μείωση των χλμ από τα

αυτοκίνητα (αποφυγή μετακινήσεων από και προς τα ταχυδρομεία) με την

εισαγωγή των packstastions στην πόλη της Κολωνίας εκτιμήθηκε σε 35.000 χλμ

ετησίως.

• Στους πελάτες δίδεται ένας αριθμός PIN,

κωδικός Internet και CD-ROM, που

παρουσιάζει τις θέσεις θυρίδων PackStation

στην πόλη. Ο πελάτης ειδοποιείται για τη

διανομή με e-mail ή/και SMS. Τα πακέτα

μπορεί να αναμένουν έως 9 ημέρες, ενώ

επίσης το σύστημα χρησιμοποιείται και για

επιστροφές.

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS



ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ !

Ηλεκτρικά οχήματα κινούνται κανονικά στους δρόμους και εντός των υπόγειων

διαδρόμων σε συγκεκριμένες διαδρομές.

Υπόγειο μεταφορικό σύστημα στο αεροδρόμιο

του Λονδίνου για μεταφορά ταχυδρομείου (από

και προς τα Κέντρο Διαχείρισης - Διανομής)

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS



ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗ ΝΥΧΤΑ

➢ Στη Βαρκελώνη, τη Ρώμη, το Λονδίνο και το Παρίσι έχει δοκιμαστεί η

διανομή αγαθών τη νύχτα, με σκοπό τη μείωση της κυκλοφοριακής

συμφόρησης την ημέρα και τη μείωση εκπομπών αερίων.

➢ Για αντιμετώπιση του προβλήματος του θορύβου την νύχτα προτάθηκε η

χρήση οχημάτων χαμηλής στάθμης θορύβου (π.χ. οχήματα

συμπιεσμένου φυσικού αερίου) ή τεχνολογιών αντι-θορύβου εντός των

οχημάτων. Τα οχήματα, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, εκτελούν διανομές

δύο φορές εντός της νύχτας, ξηρού φορτίου στις 11μ.μ. και ψυχρού φορτίου

στις 5π.μ.

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS



Θέσεις 

φ/εκφόρτωσης 

παρά την οδό

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ πληροφόρησης για θέσεις

- ΛΩΡΙΔΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

✓ Στάθμευση για ΙΧ (Συγκέντρωση πληροφορίας από

το κοινό για τις κενές θέσεις στάθμευσης με χρήση

mobile και digital εφαρμογών για ενημέρωση για τη

διαθεσιμότητα των θέσεων)

✓ Στη Βαρκελώνη επίσης, όπου δραστηριοποιούνται

41.000 βαν και υπάρχουν 6.200 θέσεις

(εκ)φόρτωσης στο κέντρο της πόλης, ο Δήμος

εισήγαγε τις λωρίδες ‘πολλαπλής χρήσης’, για

χρήση από

▪ τους Πολίτες (διαμονή) από τις 9μ.μ. έως τις 8π.μ.

▪ διερχόμενους από τις 8π.μ. έως τις 10π.μ.

▪ εμπορικές δραστηριότητες από τις 10π.μ. μέχρι τις

5μ.μ.

URBAN/CITY  LOGISTICS  MODELS



ΆΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ SMART ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ



ΆΛΛΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ SMART ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
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Ομάδα Σπουδαστών 



Παράδειγμα λειτουργίας της 

Εφαρμογής

Ο Γιώργος, μόλις τελείωσε με τις 
δουλειές του και είναι έτοιμος να
αναχωρήσει με το αυτοκίνητό του, από 
την οδό Σκουφά, στο Κολωνάκι.

Ενημερώνει την βάση ότι αναχωρεί 
και ελευθερώνει μία θέση, δίνοντας 
μέσω GPS τις συντεταγμένες του.

Λίγα τετράγωνα πιο κάτω, η 
Ελένη ψάχνει απεγνωσμένα για 
μια θέση parking!
Μπαίνοντας, στην online πλατφόρμα 
του ParkareTo, μπορεί να δει τη θέση 
που έχει ελευθερώσει ο Γιώργος. Έτσι 
το ParkareTo βοήθησε την Ελένη να 
κερδίσει χρόνο και ψυχική ηρεμία.



Γιώργος Μαλινδρέτος

Επικ.Καθηγητής , Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
Μέλος Δ.Σ ΙLΜΕ

email  : gmal@hua.gr


