5Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗ ΑΦΑΛΕΙΑ
1η Ανακοίνφζη
Ο ύλλογος Ελλήνφν σγκοινφνιολόγφν και ηο Σμήμα Πολιηικών Μητανικών
ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζζαλίας, ζπλδηνξγαλώλνπλ, κε ηη ζσνεργαζία ηοσ
Παραηηρηηηρίοσ Οδικής Αζθάλειας ηοσ ΣΕΕ, ην 5ν Παλειιήλην Σπλέδξην Οδηθήο
Αζθάιεηαο, ην νπνίν ζα δηεμαρζεί ζην Βόιν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2012. Τν ζπλέδξην
απηό απνηειεί ζπλέρεηα ησλ πξνεγνύκελσλ Παλειιελίσλ Σπλεδξίσλ Οδηθήο
Αζθάιεηαο, ηα νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε ην 1994, ζην Βόιν ην
1998, ζηελ Πάηξα ην 2005 θαη ζηελ Αζήλα ην 2009, πξόθεηηαη δε γηα ηελ θνξπθαία
από ηηο δξάζεηο ηνπ Σπιιόγνπ Διιήλσλ Σπγθνηλσληνιόγσλ ζην αληηθείκελν ηεο
αζθάιεηαο ησλ νδηθώλ κεηαθνξώλ.
Κύξηνη ζηόρνη ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε δηεξεύλεζε θαη ε αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο
νδηθήο αζθάιεηαο ζηε ρώξα αιιά θαη ησλ πξνζπαζεηώλ θαη θαηλνηνκηώλ πνπ
ζρεδηάδνληαη θαη πινπνηνύληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο νδεγώλ, νρεκάησλ
θαη πεδώλ ζην ειιεληθό νδηθό δίθηπν. Σην ζπλέδξην ζα παξνπζηαζηνύλ ηα
απνηειέζκαηα από ηελ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ νδηθώλ αηπρεκάησλ, θαζώο θαη
κεζνδνινγίεο θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγίεο, ζρεηηθέο κε ηελ νδηθή αζθάιεηα, νη νπνίεο
έρνπλ εθαξκνζηεί ή πξόθεηηαη / πξνηείλεηαη λα εθαξκνζηνύλ ζηελ Διιάδα. Σην
πιαίζην ηνπ «Σηξαηεγηθνύ Σρεδίνπ Οδηθήο Αζθάιεηαο» θαη κέζα από ηηο εξγαζίεο
ηνπ Σπλεδξίνπ εθηηκάηαη όηη ζα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο εγρώξηεο
αδπλακίεο θαη δπζθνιίεο ζε ζεζκηθό επίπεδν αιιά θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο
νδεγώλ θαη ππνδνκώλ, νη νπνίεο απνηεινύλ βαζηθνύο παξάγνληεο αλάζρεζεο ζηε
βειηίσζε ησλ νδηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηνπ επηπέδνπ νδηθήο αζθάιεηαο ζηελ ρώξα.
Δπίζεο, ζα παξνπζηαζηνύλ δηεζλείο εκπεηξίεο θαη θαηλνηόκεο πξαθηηθέο θαη ζα
ζπδεηεζεί ε εθαξκνζηκόηεηα θαη ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηνπο ζηηο εγρώξηεο
ζπλζήθεο.
Κύριες θεμαηικές περιοτές ηοσ σνεδρίοσ
Α. Πνιηηηθή Οδηθήο Αζθάιεηαο θαη Θεζκηθό Πιαίζην
Β. Οδηθό πεξηβάιινλ
(Σρεδηαζκόο, πξνδηαγξαθέο, εμνπιηζκόο νδνύ, επηθίλδπλεο ζέζεηο, έιεγρνο
νδηθήο αζθάιεηαο, δηαρείξηζε ηαρπηήηωλ, νδηθή αζθάιεηα ζηα αζηηθά δίθηπα,
ζήξαγγεο, έμππλε ππνδνκή, θιπ.)
Γ. Φξήζηεο Οδνύ
(Σπκπεξηθνξά νδεγνύ, λένη νδεγνί, ειηθηωκέλνη νδεγνί, πεδνί, δηθπθιηζηέο,
παηδηά, αιθνόι, ηαρύηεηα, δώλεο αζθαιείαο θαη θξάλε, θιπ.)
Γ. Ορήκαηα
(Πξνδηαγξαθέο, εκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο,
επηθίλδπλα θνξηία, λέεο ηερλνινγίεο, θιπ.)

ιεωθνξεία,

δίθπθια,

Δ. Αλάιπζε Αηπρεκάησλ
ΣΤ. Αληηκεηώπηζε Αηπρεκάησλ θαη Νέεο Τερλνινγίεο
(Δηαρείξηζε ζπκβάληωλ, άκεζε επέκβαζε, κνλάδεο ηξαύκαηνο, θιπ.)
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ΚΤΕΟ,

Ακροαηήριο σνεδρίοσ
Τν ζπλέδξην αθνξά εξεπλεηέο, επηζηήκνλεο, επαγγεικαηίεο θαη θνξείο νη νπνίνη
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε αληηθείκελα ηα νπνία είλαη ζπλαθή κε ηελ νδηθή αζθάιεηα θαη
ζπκπεξηθνξά, ζηελ Διιάδα θαη δηεζλώο.
 Αξκόδηα Υπνπξγεία (ΥΠΟΜΔΓΙ, Δζσηεξηθώλ, Πξνζηαζίαο Πνιίηε, Υγείαο,
Παηδείαο)
 Οξγαληζκνί Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο
 Παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθνί θνξείο
 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο
 Πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί θνξείο
 Αζθαιηζηηθέο Δηαηξείεο
 Λέζρεο Απηνθηλήηνπ θαη Δηαηξείεο Οδηθήο Βνήζεηαο
 Δθπαηδεπηέο Οδεγώλ
 Δκπνξηθέο Δηαηξείεο ζηνλ ρώξν ηεο ππνδνκήο, ηνπ νδεγνύ θαη ηνπ νρήκαηνο
 Μέζα καδηθήο ελεκέξσζεο
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα παξνπζηάζνπλ εξγαζία ζην ζπλέδξην θαινύληαη λα
ππνβάιινπλ περίληυη (300 ιέμεσλ max) ηεο εξγαζίαο ηνπο, κε ειεθηξνληθό
ηαρπδξνκείν ζηε δηεύζπλζε roadsafety2012@gmail.com, μέτρι ηις 2 Μαρηίοσ 2012,
ζηελ ειιεληθή ή ηελ αγγιηθή γιώζζα.
Γηα νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Σπλέδξην κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε
ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΣ http://www.ses.gr, λα επηθνηλσλείηε κέζσ ειεθηξνληθνύ
ηαρπδξνκείνπ ζην ses@tee.gr ή λα απεπζύλεζηε ζηε Γξακκαηεία ηνπ ΣΔΣ (ηει.:
210.36.40.604, fax: 210.36.09.220, ώξεο 10.00-14.00, Γεπηέξα - Πέκπηε).
Κρίζιμες Ημερομηνίες:
10 Ιαλνπαξίνπ 2012:

Αλαθνίλσζε Σπλεδξίνπ
Πξόζθιεζε γηα Υπνβνιή Δξγαζηώλ

2 Μαξηίνπ 2012:

Λήμε Υπνβνιήο Πεξηιήςεσλ

27 Μαξηίνπ 2012:

Λήμε Αμηνιόγεζεο Πεξηιήςεσλ
Δλεκέξσζε Σπγγξαθέσλ γηα Απνδνρή Πεξηιήςεσλ

25 Μαΐνπ 2012:

Λήμε Υπνβνιήο Δξγαζηώλ

13 Ινπιίνπ 2012:

Λήμε Αμηνιόγεζεο Δξγαζηώλ
Δλεκέξσζε Σπγγξαθέσλ γηα Απνδνρή Δξγαζηώλ

7 Σεπηεκβξίνπ 2012:

Υπνβνιή Τειηθνύ Κεηκέλνπ Δξγαζηώλ
Καηάξηηζε πξνθαηαξθηηθνύ πξνγξάκκαηνο

12 Σεπηεκβξίνπ 2012

Οξηζηηθνπνίεζε Πξνγξάκκαηνο

11-12 Οθησβξίνπ 2012:

Γηεμαγσγή Σπλεδξίνπ (θαη Έθζεζεο)
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Οργανφηική Επιηροπή
Νηθόιανο Ηιηνύ
Γηώξγνο Λπκπεξόπνπινο
Βαζίιεο Φαιθηάο
Λνπθάο Γεκεηξίνπ
Δπηπρία Ναζαλαήι
Κσλζηαληίλνο Βνγηαηδήο
Παληειήο Κνπειηάο

Επιζηημονική Επιηροπή
Γηώξγνο Καλειιαΐδεο, Πξόεδξνο
Γηάλλεο Γθόιηαο
Βαζίιεηνο Χαξηαλόο
Μάγδα Πηηζηάβα Λαηηλνπνύινπ
Παλαγηώηεο Παπατσάλλνπ
Γηώξγνο Μίληζεο
Νηθόιανο Ηιηνύ,
Αλ. Πξόεδξνο
Γηώξγνο Γηαλλήο
Κσλζηαληίλνο Αλησλίνπ
Δπηπρία Ναζαλαήι
Άγγεινο Μπεθηάξεο
Γηώξγνο Μπνηδώξεο

Πξνεδξείν
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