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Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν στην 

αγορά διάφορες εταιρίες που 

παρέχουν ανάλογες υπηρεσίες. Οι 

εν λόγω εταιρίες 

δραστηριοποιούνται στο 

εξωτερικό και, παρά την 

προσπάθεια τους να 

προσεγγίσουν την ελληνική 

αγορά, υπήρξαν διάφορα 

προβλήματα. Τα βασικότερα ήταν 

η αδυναμία των εφαρμογών τους 

να αναγνωρίσουν τις ελληνικές 

πινακίδες, η ανακρίβεια που 

παρουσίαζε το GPS και το μεγάλο 

κόστος για συσκευές και για 

service. Αντ’ αυτού, η ομάδα μας 

προσφέρει ένα προϊόν, το οποίο 

έχει εξαλείψει τα εν λόγω 

προβλήματα και προσφέρεται σε 

σημαντικά χαμηλότερη τιμή. 

Επιπλέον, είναι πολύ απλό στη 

χρήση του, ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από τον 

οποιονδήποτε, χωρίς να απαιτείται 

κάποια ιδιαίτερη εξοικείωση με τη 

τεχνολογία. 

Η ομάδα μας σχεδιάζει την 

ανάπτυξη περαιτέρω ιδεών που θα 

βελτιστοποιήσουν ακόμα 

περισσότερο τη κυκλοφορία και 

θα προωθήσουν την βιώσιμη 

αστική κινητικότητα. Το ψηφιακό 

σύστημα διαχείρισης που έχει 

αναπτυχθεί προσφέρει μια 

ευέλικτη πλατφόρμα στην οποία 

μπορούν να αναπτυχθούν 

διάφορες λύσεις. Μεταξύ των 

βραχυπρόθεσμων σχεδίων μας 

είναι η εφαρμογή του αστικού 

κώδικα, η ηλεκτρονική υποδομή 

πληρωμών για τους πολίτες και οι 

λύσεις για αποτελεσματικές 

επιθεωρήσεις. 

 

 

➢ Ποιο είναι το πρόβλημα 

 

Σωροί χαρτιού, καθυστερήσεις, έλλειψη ενιαίας βάσης δεδομένων, ανακρίβεια  και σφάλματα 

έκδοσης είναι βασικοί παράγοντες που ελαχιστοποιούν τις επιδόσεις των αρχών επιβολής του 

κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οδηγώντας ακόμη και σε διαμάχες με τους παραβάτες. Όλα αυτά, 

την ίδια στιγμή που η αστική ζωή προσπαθεί να ευθυγραμμιστεί με το πλαίσιο έξυπνων πόλεων. 

 

➢ Τι προσφέρουμε 

 

Η Rhoé προσφέρει μια ολοκληρωμένη  λύση υλικού και λογισμικού που βοηθά τα δημοτικά 

όργανα των δήμων μεσαίου μεγέθους  να εκδίδουν και να χειρίζονται τα πρόστιμα 

γρηγορότερα, με την αυτοματοποίηση της διαδικασίας από το πρώτο βήμα (βεβαίωση της 

παράβασης) έως και το τελευταίο (πληρωμή προστίμου από το παραβάτη). 

 

Η λύση ονομάζεται Rhoé Municipal Assistant (RMA) και αποτελείται από έναν Προσωπικό 

Ψηφιακό Βοηθό (PDA) και έναν κινητό εκτυπωτή χειρός για τον εξοπλισμό των δημοτικών 

υπαλλήλων κατά τη διάρκεια των καθημερινών περιπολιών. Κάθε πρόστιμο εκδίδεται και 

εκτυπώνεται μέσω του PDA & εκτυπωτή και στη συνέχεια αποθηκεύεται με ασφάλεια στο 

σύννεφο (ψηφιακή βάση δεδομένων). Τέλος, τα πρόστιμα μπορούν να προσπελαστούν, να 

φιλτραριστούν και να αναλυθούν από το δημοτικό διοικητικό προσωπικό, μέσω του ψηφιακού 

πίνακα ελέγχου που φιλοξενείται στο σύννεφο. 

 

➢ Πως λειτουργεί 

 

1) Εντοπισμός παράνομα σταθμευμένου οχήματος και προσέγγιση του από  τον αρμόδιο 

υπάλληλο. 

 

2) Σάρωση πινακίδας μέσω της συσκευής και επιλογή των απαραίτητων στοιχείων για 

την σύνταξη της κλήσης, εντός ολίγων δευτερολέπτων. 

 

 

3) Εκτύπωση κλήσης, προσάρτιση της στο παμπρίζ του οχήματος, συλλογή και 

αποθήκευση των  στοιχείων σε ασφαλή βάση δεδομένων. 

 

 

 


