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Το έργο AM4INFRA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Ορίζοντας 2020 και αποτελεί δράση συντονισμού και
υποστήριξης με βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση
της διαφάνειας και τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων
που πραγματοποιούνται για τις μεταφορές στην Ευρώπη. 

Βασικός στόχος είναι να αποτελέσει το έναυσμα για μια
ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα επιτρέπει την ομαλή
λειτουργία των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών, πα-
ρέχοντας προστιθέμενη αξία σε εμπλεκόμενους φορείς
και χρήστες. 

Προοπτικές του έργου:
➢ Υποστήριξη σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων των

αρμόδιων διαχειριστικών αρχών των υποδομών προσ-
διορίζοντας τις προτεραιότητές τους με βάση το κό-
στος, καθώς και το επίπεδο εξυπηρέτησης

➢ Προώθηση καινοτόμων διαδικασιών λήψης αποφά-
σεων με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των υποδομών
στα δίκτυα μεταφορών ακολουθώντας διαφανείς, συ-
νεκτικές και συνεπείς εκτιμήσεις

➢ Παροχή νέας γνώσης και ενίσχυση της αποτελεσματι-
κότητας και βέλτιστης χρήσης των δικτύων μεταφορών

Ομάδα εργασίας:
Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, η ομάδα εργα-

σίας αποτελείται τόσο από Ερευνητικά Ινστιτούτα όσο και
από Εθνικές Διαχειριστικές Αρχές Υποδομών.

•  Rijkswaterstaat
•  ANAS
•  CERTH/HIT
•  Wuppertal Institut
•  UNIRESEARCH
•  FEHRL
•  TII - Transport Infrastructure Ireland
•  Highways England

Αρμοδιότητες ΙΜΕΤ:
•  Προσδιορισμός και ταξινόμηση των βασικών αρχών και

μεθόδων βελτιστοποίησης των επενδύσεων και ανά-
ληψης δράσεων για συνδυασμένες μεταφορές 

•  Ανάπτυξη ενός πλαισίου υψηλού επιπέδου για το σχε-
διασμό της διαχείρισης των πόρων και υποδομών των
δικτύων μεταφορών

•  Σχεδιασμός της μεθοδολογίας για έρευνα σε συνθήκες
εργαστηρίου και προσδιορισμός των απαιτήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να
επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του AM4INFRA:
http://www.am4infra.eu/
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Διάρκεια: 9/1/2016 - 8/31/2018 (24 μήνες)

201.qxp_Layout 1  23/6/17  19:34  Page 30



29 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.19 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Common framework for asset management of
transport infrastructure networks
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