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Αζήλα
ην πιαίζην ηνπ 1νπ Παγθόζκηνπ πλέδξηνπ γηα ηε Γηαρείξηζε ηωλ Πξνζβάζεωλ, πνπ
ζα γίλεη ζηελ Αζήλα από ηηο 15-17 Ινπλίνπ ηνπ 2011, δηνξγαλώλεηαη θαη έλα
εθπαηδεσηηθό εκηλάρηο γηα ηε Γηατείρηζε ηφλ Προζβάζεφλ.
Σν ζεκηλάξην νξγαλώλεηαη από ηνλ Παλειιήλην ύιινγν Γηπιωκαηνύρωλ
Αγξνλόκωλ θαη Σνπνγξάθωλ Μεραληθώλ (ΠΓΑΣΜ), ην Σερληθό Δπηκειεηήξην
Διιάδαο (ΣΔΔ) θαη ην Transportation Research Board (TRB) ηωλ ΗΠΑ, κε ηε
ζπλεξγαζία ηωλ Τπνπξγείωλ Τπνδνκώλ, Μεηαθνξώλ θαη Γηθηύωλ (ΤΠΟΜΔΓΙ) θαη
Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΤΠΔΚΑ). ηελ Οξγαλωηηθή επηηξνπή
ζπκκεηέρνπλ θαη νη: ύιινγνο Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Διιαδαο (ΠΜΔ), ύιινγνο
Αξρηηεθηόλωλ Γηπιωκαηνύρωλ Αλωηάηωλ ρνιώλ (ΑΓΑ-ΠΔΑ), ύιινγνο
Διιήλωλ Πνιενδόκωλ θαη Υωξνηαθηώλ (ΔΠΟΥ), ύιινγνο Διιήλωλ Μεραληθώλ
Πνιενδνκίαο, Υωξνηαμίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (.Δ.Μ.Π.Υ.Π.Α.),
ύιινγνο Διιήλωλ πγθνηλωληνιόγωλ (Δ) θαη ζα ζπγθεληξώζεη κεραληθνύο,
αξρηηέθηνλεο, πνιενδόκνπο, κειεηεηέο, ζπκβνύινπο, θαηαζθεπαζηέο θαη
αθαδεκαϊθνύο από όιν ηνλ θόζκν θαη από όια ηα επηζηεκνληθά πεδία πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζρεδηαζκό ηωλ νδώλ, ηηο θαηαζθεπέο, ηνλ αζηηθό θαη
πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό, ηνπο επελδπηέο θαη όζνπο αζρνινύληαη κε ηελ ζπιινγή,
επεμεξγαζία, αλάθηεζε θαη δηαρείξηζε δεδνκέλωλ θπθινθνξίαο, πνιενδνκίαο θαη
ρωξνηαμίαο.
Σα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζα αλαπηπρηνύλ ζα είλαη:


Δηζαγωγή ζηε Γηαρείξηζε ηωλ Πξνζβάζεωλ.



Σερληθέο Γηαρείξηζεο ηωλ Πξνζβάζεωλ



Γηαρείξηζε ηωλ Πξνζβάζεωλ θαη Πνιενδνκηθόο ρεδηαζκόο.



Δθαξκνγέο ηεο Γηαρείξηζεο ηωλ Πξνζβάζεωλ.



Δπίζες θαηά ηε δηάρθεηα ηοσ ζεκηλαρίοσ ζα ζσδεηεζούλ προβιήκαηα
Γηατείρηζες Προζβάζεφλ από ηολ Διιεληθό τώρο θαη ζα αληαιιαγούλ
απόυεης θαη εκπεηρίες γηα ηολ ηρόπο αληηκεηώπηζες δηαθόρφλ ηύπφλ
προζβάζεφλ από δηάθορα κέρε ηοσ θόζκοσ.

Σν ζεκηλάξην ζα γίλεη ζηελ Αγγιηθή γιώζζα ελώ ζα ππάξρεη θαη παξάιιειε
κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά.
Δθπαηδεπηέο ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα είλαη νη:

Kristine M. Williams: Κάηνρνο πηπρίνπ master ζηνλ Πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό από ην
Παλεπηζηήκην ηνπ Michigan. Γηεπζύληξηα ηεο δηεύζπλζεο ηνπ Planning & Corridor
Management Research ηνπ Παλεπηζηεκίνπ South Florida, Center for Urban
Transportation Research. Δίλαη πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο γηα ηε δηαρείξηζε ηωλ
πξνζβάζεωλ ηνπ Transportation Research Board (TRB) θαη εθ ηωλ ζπγγξαθέωλ ηνπ
Access Management Manual ηνπ TRB, εμεηδηθεπκέλε ζηηο ρξήζεηο γεο θαη ην
ζπγθνηλωληαθό ζρεδηαζκό. Δπίζεο δηδάζθεη ζέκαηα δηαρείξηζεο πξνζβάζεωλ ζην
Παλεπηζηήκην ηεο Νόηηαο Φιώξηδαο.
Chris Huffman: Διεύζεξνο επαγγεικαηίαο Μεραληθόο κε είθνζη ρξόληα εκπεηξία ζηα
ζπγθνηλωληαθά έξγα , θπξίωο ζηε δηαρείξηζε ηωλ πξνζβάζεωλ. Ο θ. Huffman ίδξπζε
θαη δηαρεηξίζηεθε the Corridor Access Management program of the Kansas
Department of Transportation . Έρεη δηεπζύλεη ζεηξά θπθινθνξηαθώλ αλαιύζεωλ θαη
έρεη εθαξκόζεη ζρέδηα γηα πνιινύο επελδπηέο. Δπίζεο είλαη πηζηνπνηεκέλνο
εθηηκεηήο ηδηνθηεζηώλ.
Philip Demosthenes: Πνιενδόκνο Μεραληθόο πνπ έρεη εκπεηξία πάλω από 33 ρξνληα
ζηε δηαρείξηζε ηωλ πξνζβάζεωλ θαη ζεωξείηαη ν παηέξαο ηεο δηαρείξηζεο ηωλ
πξνζβάζεωλ ζηηο ΗΠΑ. Γηα 28 ρξόληα απαζρνιείην ζην πγθνηλωληαθό ηκήκα ηνπ
Colorado. Δθ ηωλ ζπγγξαθέωλ ηωλ εθδόζεωλ ηνπ ITE “Urban Street Geometric
Design Handbook” (2008), and the “Traffic Engineering Handbook” (2009). Δπίζεο
έρεη ζπλεξγαζηεί κε 14 Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη 5 άιιεο ρώξεο ζε ζέκαηα
δηαρείξηζεο ηωλ Πξνζβάζεωλ.
Η δηαρείξηζε ηωλ πξνζβάζεωλ βειηηώλεη ηελ θηλεηηθόηεηα θαη ηελ αζθάιεηα πεδώλ
θαη επνρνύκελωλ ελώ παξάιιεια ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
ηωλ δηακεξηζκάηωλ όπνπ εθαξκόδεηαη βειηηώλνληαο παξάιιεια ηνπο
πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίωζεο θαη εξγαζίαο.
Γηα ηελ οιοθιερφκέλε δηατείρηζε ηφλ προζβάζεφλ απαηηείηαη ε ζσλεργαζία
ζσγθοηλφληοιόγφλ, ποιεοδόκφλ θαη αρτηηεθηόλφλ.
Σν θόζηνο γηα ηε ζπκκεηνρή ζην εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην είλαη 200€ (100€ γηα ηνπο
θνηηεηέο).
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο θαζώο θαη εγγξαθέο:
http://accessmanagement2011.gr/

Γηα ηελ Οξγαλωηηθή Δπηηξνπή
Φαξηαλόο Βαζίιεηνο
Καζεγεηήο ζηε .Α.Σ.Μ. ηνπ ΔΜΠ ζηελ πεξηνρή ηωλ πγθνηλωληαθώλ Έξγωλ
Συνημμένο: Access Management Frequently Asked Questions.pdf

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟΒΑΕΩΝ
1. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: ΒΔΛΣΙΧΗ ΟΓΙΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ
ΠΡΙΝ:

ε κήθνο 2 Υικ κε 4 ιωξίδεο θπθινθνξίαο 487 αηπρήκαηα κε θόζηνο 4 εθαηνκκύξηα
€ αλά έηνο θαη κέζε αλαπηπζζόκελε ηαρύηεηα 40 Υικ/ώξα
ΜΔΣΑ:

ην ίδην κήθνο 136 αηπρήκαηα κε θόζηνο 1 εθαηνκκύξην € αλά έηνο θαη κέζε
αλαπηπζζόκελε ηαρύηεηα 60 Υικ/ώξα
2. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

3. ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

