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2 Ανακοίνωση
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε την
ο
υποστήριξη του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ διοργανώνουν το 6 Πανελλήνιο
Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 12-13 Μαρτίου του 2015.
Το συνέδριο αυτό αποτελεί συνέχεια των προηγούµενων Πανελληνίων Συνεδρίων Οδικής
Ασφάλειας, τα οποία πραγµατοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1994, στο Βόλο το 1998 και το
2012, στην Πάτρα το 2005 και στην Αθήνα το 2009, πρόκειται δε για την κορυφαία από τις
δράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο αντικείµενο της ασφάλειας των
οδικών µεταφορών.
Κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι η διερεύνηση και η αξιολόγηση του επιπέδου της οδικής
ασφάλειας στη χώρα αλλά και των προσπαθειών και καινοτοµιών που σχεδιάζονται και
υλοποιούνται για την βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχηµάτων και πεζών στο ελληνικό
οδικό δίκτυο. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσµατα από την ανάλυση των
στοιχείων οδικών ατυχηµάτων, καθώς και µεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές
µε την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρµοστεί ή πρόκειται / προτείνεται να εφαρµοστούν
στην Ελλάδα. Θα παρουσιαστεί η πρόοδος εφαρµογής του «Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής
Ασφάλειας» και µέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου εκτιµάται ότι θα εξαχθούν χρήσιµα
συµπεράσµατα για τις εγχώριες αδυναµίες και δυσκολίες σε θεσµικό επίπεδο αλλά και σε
επίπεδο συµπεριφοράς οδηγών και υποδοµών, οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες
ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην
χώρα. Επίσης, θα παρουσιαστούν διεθνείς εµπειρίες και καινοτόµες πρακτικές και θα
συζητηθεί η εφαρµοσιµότητα και τα πιθανά αποτελέσµατα τους στις εγχώριες συνθήκες.
Κύριες θεµατικές περιοχές του Συνεδρίου είναι οι εξής:
Α. Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Θεσµικό Πλαίσιο
Β. Οδικό περιβάλλον
(Σχεδιασµός, προδιαγραφές, εξοπλισµός οδού, επικίνδυνες θέσεις, έλεγχος οδικής
ασφάλειας, διαχείριση ταχυτήτων, οδική ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, έξυπνη
υποδοµή, κλπ.)
Γ. Χρήστης Οδού
(Συµπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωµένοι οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, παιδιά,
αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες ασφαλείας και κράνη, κλπ.)
Δ. Οχήµατα
(Προδιαγραφές, εµπορευµατικές µεταφορές, λεωφορεία, δίκυκλα, τεχνικός έλεγχος
οχηµάτων, επικίνδυνα φορτία, νέες τεχνολογίες, κλπ.)
Ε. Ανάλυση Ατυχηµάτων
ΣΤ. Αντιµετώπιση Ατυχηµάτων και Νέες Τεχνολογίες
(Διαχείριση συµβάντων, άµεση επέµβαση, µονάδες τραύµατος, κλπ.)
Το συνέδριο αφορά ερευνητές, επιστήµονες, επαγγελµατίες και φορείς, οι οποίοι
δραστηριοποιούνται σε αντικείµενα τα οποία είναι συναφή µε την οδική ασφάλεια και
συµπεριφορά, στην Ελλάδα και σε διεθνές επίπεδο.
Πιο συγκεκριµένα το Συνέδριο απευθύνεται σε:
• Αρµόδια Υπουργεία (ΥΠΟΜΕΔΙ, Υπ. Εσωτερικών, Υπ. Υγείας, Υπ. Παιδείας &
Θρησκευµάτων, Υπ. Δηµόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη)
• Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα
Βιοµηχανίες οχηµάτων και οδικής υποδοµής
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Ασφαλιστικές Εταιρείες
Λέσχες Αυτοκινήτου και Εταιρείες Οδικής Βοήθειας
Εκπαιδευτές Οδηγών
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης

Κύριες ηµεροµηνίες:
•
Ιούλιος 2014:

Ανακοίνωση συνεδρίου
Πρόσκληση για υποβολή εργασιών

•

7 Νοεµβρίου 2014:

Λήξη υποβολής εργασιών για το συνέδριο

•

15 Δεκεµβρίου 2014:

Λήξη αξιολόγησης εργασιών
Ενηµέρωση συγγραφέων για αποδοχή εργασιών

•

30 Ιανουαρίου 2015:

Υποβολής τελικής έκδοσης εργασιών
Οριστικοποίηση προγράµµατος συνεδρίου

•

Μάρτιος 2015:

Διεξαγωγή συνεδρίου

Οι
εργασίες
θα
πρέπει
να
υποβληθούν
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
roadsafety2015@gmail.com, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, χρησιµοποιώντας το
υπόδειγµα
που
βρίσκεται
στον
ιστότοπο
του
συνεδρίου:
http://www.nrso.ntua.gr/roadsafety2015/?page_id=68. Στην υποβολή θα πρέπει να
αναγράφεται ο τίτλος της εργασίας, οι συγγραφείς, η ιδιότητά τους, πλήρη στοιχεία
επικοινωνίας και η θεµατική ενότητα στην οποία θεωρούν ότι ανήκει η εργασία τους.
Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά µε το Συνέδριο µπορείτε να επισκέπτεστε την
ιστοσελίδα του ΣΕΣ http://www.ses.gr, να επικοινωνείτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο
info@ses.gr ή να απευθύνεστε στη Γραµµατεία του ΣΕΣ (τηλ.: 210.36.40.604, fax:
210.36.09.220, ώρες 10.00-14.00, Δευτέρα - Παρασκευή).
Οργανωτική Επιτροπή
Παντελής Κοπελιάς, Πρόεδρος
Σοφία Βαρδάκη
Δέσποινα Δρυµαλίτου
Παναγιώτης Ιορδανόπουλος
Μαρία Μαυροειδή
Ελένη Μισοκεφάλου
Παναγιώτης Παπαντωνίου
Αναστασία Πνευµατικού
Νικόλαος Ποριώτης

Επιστηµονική Επιτροπή
Γιώργος Γιαννής, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντωνίου
Νικόλαος Ηλιού
Γιάννης Γκόλιας
Γιώργος Κανελλαΐδης
Αλέξανδρος Κοκκάλης
Παντελής Κοπελιάς
Γιώργος Μίντσης
Άγγελος Μπεκιάρης
Ευτυχία Ναθαναήλ
Παναγιώτης Παπαϊωάννου
Μάγδα Πιτσιάβα Λατινοπούλου
Αµαλία Πολυδωροπούλου
Βασίλης Ψαριανός
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