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Με την ολοκλήρωση της θητείας του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου, στόχος του παρόντος κειμένου 
είναι να παρουσιάσει συνοπτικά τη δραστηριότητα του 
Συλλόγου τα δύο τελευταία χρόνια και να θέσει τις 
προκλήσεις και τους στόχους για τα επόμενα.

Το ειδικό σεμινάριο με τίτλο “Σχεδιασμός, Διαχείριση 
και Οργάνωση αερομεταφορών και αεροδρομίων” που 
πραγματοποιήθηκε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 

“Ελευθέριος Βενιζέλος” αποτελεί την τελευταία από μια σειρά εκδηλώσεων 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη θητεία του τρέχοντος ΔΣ ανάμεσα στις οποίες 
ξεχώρισαν: το σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η 
εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Συλλόγου, η εκδήλωση δικτύωσης των 
νεότερων μελών του Συλλόγου καθώς και η παρουσίαση του νέου Ειδικού 
Σχεδίου Δράσης «Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης». Ξεχωριστή 
θέση ανάμεσα στις εκδηλώσεις έχει και το «8ο Διεθνές Συνέδριο για την 
Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα» με κεντρικό θέμα: «Το Μέλλον των 
Μεταφορών: Ένα Όραμα για το 2030» που διοργάνωσε με επιτυχία ο ΣΕΣ και το 
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών στη Θεσσαλονίκη 
τον περασμένο Σεπτέμβριο όπου ο τίτλος του συνεδρίου «Το Μέλλον των 
Μεταφορών: Ένα Όραμα για το 2030» αποτυπώθηκε στις επιστημονικές 
εργασίες που παρουσιάστηκαν από πλήθος ερευνητών σε όλο το επιστημονικό 
εύρος των μεταφορών.

Ένας δεύτερος στόχος που τέθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεχιζό-
μενης προσπάθειας για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης και την 
ενεργοποίηση των μελών του Συλλόγου, αφορά στον εξ ορθολογισμό των 
λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της εισπραξιμότητας των συνδρομών 
των μελών. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σε εφαρμογή ένα σχέδιο διακανονισμού 
χρεών με βάση μια κλιμακωτή μείωση στις οφειλές, στόχος του οποίου είναι 
ταυτόχρονα η μέγιστη δυνατή είσπραξη των οφειλόμενων συνδρομών, αλλά 
και η αύξηση του αριθμού των οικονομικά ενήμερων μελών, κάτι που θα 
βοηθήσει βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα τον Σύλλογο.

Άλλον ένα πυλώνα του Συλλόγου αποτελεί το Ενημερωτικό Δελτίο που παρά τη 
δύσκολη οικονομική συγκυρία συνεχίζει να αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο 
για τα μέλη του Συλλόγου. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε Ενημερωτικό Δελτίο έχει 
πλέον συγκεκριμένη θεματολογία η οποία αποστέλλεται έγκαιρα στα μέλη 
για να συνδράμουν με την αποστολή επιστημονικών και τεχνικών εργασιών. 
Παράλληλα εξαιρετικά σημαντική αποδείχθηκε η παρουσία τόσο μελών 
του ΔΣ όσο και απλών μελών που εκπροσώπησαν το Σύλλογο σε πολλές 
εκδηλώσεις συμβάλλοντας στη διάχυση των θέσεων του Συλλόγου. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η άμεση και ξεκάθαρη θέση που έλαβε ο Σύλλογος για το νομοσχέδιο 
του νέου ΚΟΚ, συνέβαλλε αποφασιστικά στην αποφυγή της αύξησης του ορίου 
ταχύτητας από τα 130 στα 150 km/h στους αυτοκινητόδρομους, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι ο Σύλλογος λειτουργεί επιτυχώς σαν σύμβουλος της Πολιτείας 
και έχει καθοριστική επιρροή στις αποφάσεις της.

Κλείνοντας, θέλω να επισημάνω ότι η εγγραφή νέων μελών στο μητρώο του 
Συλλόγου που συνεχίζεται παρά τη δύσκολη οικονομικά και επαγγελματικά 
χρονική συγκυρία αποτελεί τη σημαντικότερη παρακαταθήκη αλλά και μία από 
τις σημαντικότερες προκλήσεις του νέου ΔΣ που θα κληθεί με συστηματική 
δουλειά και εξωστρεφείς δράσεις να δυναμώσει τη φωνή και τις θέσεις του 
στηρίζοντας τα μέλη του και την Ελλάδα.

Παναγιώτης Παπαντωνίου
Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ
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Οι αερομεταφορές αποτελούν κινητήρια δύναμη για την οικονο-
μική ανάπτυξη, δημιουργούν θέσεις εργασίας, και στηρίζουν 
κατ’ εξοχήν τους κλάδους του τουρισμού και του εμπορίου. 
Το δίκτυο αερομεταφορών παγκοσμίως είναι δυναμικό και τα-
χέως αναπτυσσόμενο, αποτελούμενο από πάνω από 1.400 
αεροπορικές εταιρίες προγραμματισμένων δρομολογίων, 
26.000 αεροσκάφη, 3.900 αερολιμένες και 17.173 παρόχους 
αεροναυτιλίας (ΑTAG,2016). 

Η συνδεσιμότητα (Αir Connectivity) (η οποία ορίζεται ως 
ο αριθμός και η συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
των αεροπορικών γραμμών μεταξύ δύο αεροδρομίων) είναι 
καταλυτικός παράγοντας τόσο για την προσβασιμότητα όσο 
και για την Οικονομική ανάπτυξη (ICAO,2017). Η άμεση (di-
rect) συνδεσιμότητα αναφέρεται στην απευθείας σύνδεση 
δυο αεροδρομίων λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τον αριθμό 
και τη συχνότητα των δρομολογίων, ενώ η έμμεση (indirect) 
αναφέρεται στη σύνδεση δυο αεροδρομίων περιλαμβάνοντας 
τουλάχιστον μία μετεπιβίβαση. 

H συνδεσιμότητα των αεροδρομίων παγκοσμίως, τη δεκαετία 
2007-2017 αυξήθηκε κατά 30,9%, οδηγούμενη κυρίως 
από την αύξηση της έμμεσης (indirect) κατά 39,6%. Μεγάλο 
μερίδιο στην αύξηση αυτή παγκοσμίως, οφείλεται στην αύξηση 
του στόλου των αεροπορικών εταιριών και του δικτύου στη 
Μέση ανατολή (+109,2%), λόγω της ταχείας ανάπτυξης των 
εταιριών του Κόλπου (ACI,2017).

Αναπτυξη Αεροπορικων Μεταφορων 
στην Ελλαδα

συντομη eπισκοπηση εξελιξεων
Μαρία Σαρτζετάκη*

Πηγή: ΙCAO, 2017



Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τη δεκαετία 2007-2017 η συνδεσιμό-
τητα των αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 20,7%, οδηγούμενη 
κυρίως από την αύξηση της έμμεσης κατά 30,2%, ενώ η άμεση 
αυξήθηκε κατά 14,7%. Σήμερα στις ευρωπαϊκές  αερομεταφο-
ρές αντιστοιχεί το 26% της παγκόσμιας αγοράς, ενώ η ετήσια 
συνεισφορά τους στο ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 
ανέρχεται σε 707 δισ. EUR και στηρίζουν 11,9 εκατ. θέσεις 
εργασίας στην Ευρώπη (ICAO,2017), χωρίς να υπολογίζονται 
το παραγόμενο εισόδημα στους τομείς του τουρισμού και του 
εμπορίου. 

H βελτίωση της συνδεσιμότητας στην τεράστια πλειονότητα των 
αεροδρομίων εντός της ΕΕ υπήρξε εντυπωσιακή τα τελευταία 
δέκα έτη, τόσο από την πλευρά, των μεγάλων αερολιμένων 
που προσφέρουν εκατοντάδες προορισμούς και λειτουργούν 
ως κόμβοι (hubs) όσο και των μικρών περιφερειακών αερο-
λιμένων που έχουν περιορισμένη άμεση συνδεσιμότητα.  
To έτος 2017 η αύξηση της συνδεσιμότητας των αεροδρομίων 
παγκοσμίως (3,8%) προήρθε κυρίως από την αύξηση της 
απευθείας (direct), κατά 5.4%. Το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης 
οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (+5.4%), όπου η Κύπρος, 
η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα και η Πορτογαλία πέτυχαν 
διψήφια ανάπτυξη. Η αύξηση συνδεσιμότητας σε χώρες εκτός 
ΕΕ ήταν μικρότερη, της τάξης του 1,4%, εξαιτίας των απωλειών 
από την Τουρκία (-6%) και τη Νορβηγία (-2%) (ΑCI,2017). Τα 
νέα δεδομένα στην αύξηση της απευθείας συνδεσιμότητας 
οφείλονται στην εξάπλωση των αερομεταφορέων χαμηλού 
κόστους, που σήμερα αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο της 
συνδεσιμότητας στην Ευρώπη, και τη σχετική στασιμότητα των 
Full Service αερομεταφορέων (IATA,2017). 

Όσον αφορά τα Ελληνικά αεροδρόμια η συνδεσιμότητα την 
τελευταία δεκαετία (2007-2017) έχει παρουσιάσει αύξηση 
42% με την άμεση να αυξάνεται κατά 36% και την έμμεση 47% 
(ACI,2017). Το 2017, ήταν μια χρονιά με πολλές αλλαγές όπως 
η ολοκλήρωση της παραχώρησης των 14 περιφερειακών 
αερολιμένων στη Fraport Greece, την υλοποίηση των  έργων
αναβάθμισης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και τη δημοπρά-
τηση του νέου αερολιμένα στο Καστέλι στην Κρήτη. 

Όσον αφορά την κίνηση επιβατών το 2017, ο συνολικός  
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών στα αεροδρόμια της 
χώρας, έφθασε τα 58.02 εκατ. (αύξηση 9.48% σε σχέση με 
το 2016). Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 39 αερολιμένες 
για υπηρεσίες πολιτικής αεροπορίας, με τα 14 περιφερειακά 

αεροδρόμια να καταλαμβάνουν το 46.79% της συνολικής 
κίνησης εξυπηρετώντας κυρίως τουριστικούς προορισμούς 
και το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας να καταλαμβάνει το 
37.32%, εξυπηρετώντας τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας 
και σημαντικό αριθμό μετεπιβιβάσεων προς Ευρωπαϊκούς 
προορισμούς.

Στην κατηγορία των αεροδρομίων με επιβατική κίνηση άνω των 
20 εκατ. ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρουσίασε αύξηση 
επιβατικής κίνησης κατά 8.6%. Στην κατηγορία με επιβατική 
κίνηση άνω των 4 εκατ. επιβατών, το αεροδρόμιο που είχε το 
μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακίνησης επιβατών ήταν το 
αεροδρόμιο του Ηρακλείου με άνοδο 10,95%. Στην κατηγορία 
που αφορά αεροδρόμια που διακινούν από 1 έως 4 εκατ. 
επιβάτες ετησίως, μεγαλύτερη αύξηση είχε το αεροδρόμιο της 
Κω, με ποσοστό αύξησης 20,18%, ενώ στην αμέσως επόμενη 
κατηγορία (αεροδρόμια που διακινούν έως 1 εκατ. επιβάτες τον 
χρόνο) τη μεγαλύτερη αύξηση είχε το αεροδρόμιο της Καβάλας 
28.35%. (HCAA,2017)

Η αύξηση της συνδεσιμότητας των Ελληνικών αεροδρομίων 
σε σχέση με το έτος 2016 (+4%) οφείλεται ακολουθώντας την 
παγκόσμια τάση, κυρίως στην αύξηση της άμεσης (8%), ενώ η 
έμμεση αυξήθηκε μόλις 2%. (ACI,2017).
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Πηγή: Dimitirou D., Fichert F., Sartzetaki M., 2016

Σχήμα 1. Μερίδιο των Ελληνικών αεροδρομίων στη συνολική 
επιβατική κίνηση (2017), Πηγή: HCAA,2017

Σχήμα 2. Αύξηση επιβατικής κίνησης, συνδεσιμότητας και 
άμεσης συνδεσιμότητας στα μεγαλύτερα αεροδρόμια (2017), 
Πηγή: HCAA,2017, ΑCI,2017



Ανά αεροδρόμιο μεγάλη αύξηση  παρουσίασαν τα 14 περιφε-
ρειακά αεροδρόμια (Καβάλας (53%), Ζακύνθου (37%), Κεφα-
λονιάς (16%), Σαντορίνης (16%) και Χανίων (17%)), ενώ 
αξιοσημείωτη είναι η μεγάλη μείωση της συνδεσιμότητας 
των αεροδρομίων του Ανατολικού Αιγαίου, της Μυτιλήνης 
(-14%) και της Κω (-6%), λόγω μείωσης των απευθείας 
πτήσεων με Ευρωπαϊκούς προορισμούς που οφείλονται 
στα προβλήματα ροών μεταναστών και προσφύγων.
 
Όσον αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών συνολικά, για 
το έτος 2017, κατέγραψε αύξηση επιβατικής κίνησης 8,6%, 
αντιπροσωπεύοντας 1,7 εκατ. επιβάτες και προσεγγίζοντας 
τα 21,74 εκατ. επιβάτες, που αποτελεί το ιστορικά υψηλότερο 
επίπεδο κίνησης. Η αύξηση αυτή το 2017 χαρακτηρίστηκε 
από την αύξηση της άμεσης συνδεσιμότητας λόγω προ-
σθήκης απευθείας πτήσεων σε μακρινούς προορισμούς 
όπως η απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τη Νέα Υόρκη 
μέσω της αεροπορικής εταιρίας Emirates, η σύνδεση 
της Αθήνας με το Πεκίνο μέσω της εταιρίας Air China και 
η σύνδεση με τη Σιγκαπούρη μέσω της εταιρίας χαμηλού 
κόστους Scoot. Ενώ η δημιουργία νέων βάσεων αεροπορικών 
εταιριών χαμηλού κόστους στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
όπως η δημιουργία βάσης της ισπανικής εταιρίας Vo-
lotea δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω 
αύξηση της κίνησης και βελτίωση της συνδεσιμότητας.
 
Οι δομικές αλλαγές στον χώρο των αερομεταφορών που κατα-
γράφονται τα τελευταία χρόνια συνδέονται με σημαντικά πλάνα 
ανάπτυξης και δράσεις σχετικά με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις 
και τη διαχείριση των αερολιμένων. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας παραχώρησης των 14 αερολιμένων το 2017, η 
πώληση του 10% του μετοχικού κεφαλαίου που κατείχε η Slen-
tel στη Fraport Greece, στο επενδυτικό κεφάλαιο Marguerite το 
2018 δηλώνει το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η επέκταση 
του χρόνου σύμβασης παραχώρησης του Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, η προοπτική και το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον 
για την πώληση του 30% του ΔΑΑ, καθώς και η διερεύνηση 
περαιτέρω ανάπτυξης για τα υπόλοιπα 23 εναπομείναντα 

περιφερειακά αεροδρόμια, δηλώνει ότι αναμένονται σημα-
ντικές αλλαγές που θα διεγείρουν επενδύσεις και περαιτέρω 
ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης. Όσον αφορά τις κατασκευές 
και επενδύσεις, επιπτώσεις στη δημιουργία θέσεων εργασίας 
αναμένεται να έχουν η κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
στην Κρήτη, τα έργα επένδυσης της Fraport Greece στα 
14 περιφερειακά αεροδρόμια και οι νέες επενδύσεις που 
δρομολογούνται στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Όλες οι 
παραπάνω αλλαγές αποτελούν προκλήσεις για τη βελτίωση 
της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των αερομεταφορών, 
και κατ’ επέκταση στη συμβολή τους στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.
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1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αυξητική τάση στην κατασκευή 
κυκλικών κόμβων στην Ελλάδα, καθώς προτιμώνται όλο και 
περισσότερο για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας σε 
διασταυρώσεις οδών, παρέχοντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη οδική 
ασφάλεια. Για έναν κυκλικό κόμβο, η κυκλοφοριακή ικανότητα 
(traffic capacity) κάθε εισόδου είναι ο μέγιστος ρυθμός με τον 
οποίον τα οχήματα αναμένονται να εισέλθουν σε αυτόν, σε μία 
χρονική διάρκεια, υπό τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες 
και τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του. Μελέτες έχουν δείξει ότι 
οι κυκλικοί κόμβοι πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να εξυπηρετούν 
σε ποσοστό λιγότερο του 85% της εκτιμώμενης κυκλοφοριακής 
τους ικανότητας, αφού στην υπέρβαση του ορίου παρατηρούνται 
καθυστερήσεις αλλά και σχηματισμός ουρών (Smith & McIntyre, 
2002).

Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι διασταυρώσεις κυκλο-
φοριακών ρευμάτων μετατρέπονται σε διαδοχικούς ελιγμούς 
συμβολής και μερισμού. Αποφεύγεται η διασταύρωση αλλά 

δημιουργείται περιοχή πολλαπλής πλέξης με σημεία πιθανής 
εμπλοκής. Η αδυναμία αποφυγής των σημείων πιθανής εμπλο-
κής, σε συνδυασμό με τυχόν κυκλοφοριακή συμφόρηση λόγω 
αυξημένης κίνησης των οχημάτων σε περιόδους και ώρες αιχμής, 
μειώνει σε σημαντικό βαθμό την κυκλοφοριακή ικανότητα του 
οδικού δικτύου, προκαλώντας συχνά προβλήματα κορεσμού. Ο 
κυκλικός κόμβος επομένως υπολειτουργεί, κυρίως όταν δύο ή 
περισσότεροι κλάδοι πλησιάζουν τη χωρητικότητά τους την ίδια 
στιγμή.

Το πρόβλημα αυτό επιβεβαιώνει ο κυκλικός κόμβος που διε-
ρευνάται στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Ο λόγος που 
επιλέχθηκε, είναι ότι σε ημέρες και ώρες αιχμής υπάρχει έντονη 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, δημιουργώντας αρκετά προβλήματα 
στο οδικό δίκτυο όπως καθυστερήσεις και σχηματισμό μεγάλων 
ουρών αναμονής. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για 
επέμβαση.

Προτάθηκαν και διαμορφώθηκαν τρία πιθανά βελτιωτικά σενάρια 

Διαχειριση Προτεραιοτητασ 
σε Κυκλικουσ Κομβουσ με τη Χρηση 
του Λογισμικου Προσομοιωσησ VISSIM

Απόστολος Αναγνωστόπουλος*, Ιωάννης Πολίτης**
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διαχείρισης της προτεραιότητας των οχημάτων στον κυκλικό 
κόμβο. Το μοντέλο που αναπτύχθηκε, καθώς και τα συμπεράσματα 
που προέκυψαν μέσω της σύγκρισης των εναλλακτικών σεναρίων 
που διαμορφώθηκαν, κλήθηκαν να δώσουν απάντηση στο βασικό 
ερευνητικό ερώτημα:

«Ποια είναι η πλέον αποδοτική κυκλοφοριακή ρύθμιση για έναν 
κυκλικό κόμβο όταν η ζήτηση υπερβαίνει της χωρητικότητάς 
του».

2. Περιγραφή της έρευνας
2.1 Περιοχή Διερεύνησης
Για το σκοπό της έρευνας (Αναγνωστόπουλος, 2016) χρησιμο-
ποιήθηκε ως πεδίο εφαρμογής ο κυκλικός κόμβος που βρί-
σκεται στην ανατολική περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο 11ο 
χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών. 
Διοικητικά εντάσσεται στον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη. Ανήκει στον 
Αυτοκινητόδρομο 25 και ο λόγος για τον οποίο κατασκευάστηκε, 
οφείλεται στις ανάγκες προσβασιμότητας στο εμπορικό κέντρο 
της περιοχής «Mediterranean Cosmos», για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των οχημάτων. Πρόκειται για περιαστικό κυκλικό 
κόμβο δύο λωρίδων, με εισόδους μίας λωρίδας. Αποτελείται από 
5 κλάδους ωστόσο μόνο οι 4 βρίσκονται σε λειτουργία. 

2.2 Περιγραφή του Προβλήματος
Ο συγκεκριμένος κυκλικός κόμβος εξυπηρετεί δίκτυα ταχείας 
κυκλοφορίας αλλά και δευτερεύοντα δίκτυα. Πολλές φορές 
δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ευρύτερο δίκτυο 
που οφείλεται στη μεγάλη επισκεψιμότητα του εμπορικού 
κέντρου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η λειτουργικότητα και 
η εξυπηρέτηση του κυκλικού κόμβου. Σε αυτό συμβάλει σε 
μεγάλο βαθμό η αδυναμία αποφυγής του σημείου πλέξης των 
δύο βεβαρημένων κυκλοφοριακά διαδρομών του κυκλικού 
κόμβου που αποτυπώνεται στο παρακάτω σχήμα. Πρόκειται για 
τη διαδρομή των οχημάτων που προέρχονται από την Εθνική 
Οδό Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών (Διαδρομή 1) με σημείο 
προορισμού το εμπορικό κέντρο και τη διαδρομή εξόδου από το 
εμπορικό κέντρο με προορισμό τη Θεσσαλονίκη (Διαδρομή 2).

Σε ημέρες και ώρες αιχμής παρατηρούνται μεγάλα μήκη ουρών 
αναμονής τα οποία συχνά εκτείνονται έως την Εθνική Οδό 
Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών δημιουργώντας έντονα φαινόμενα 
οδικής ανασφάλειας και επικινδυνότητας αλλά και σημαντικές 
καθυστερήσεις των οχημάτων που θέλουν να φτάσουν στο 
εμπορικό κέντρο “Mediterranean Cosmos”. Το γεγονός αυτό 
αντιτίθεται στη βασική αρχή λειτουργίας του κυκλικού κόμβου που 
είναι η ελαχιστοποίηση των χρονικών καθυστερήσεων. Συνεπώς, 
κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για επέμβαση.

 

2.3 Μέτρηση Κυκλοφοριακών Μεγεθών
Προκειμένου να αποδοθούν με ακρίβεια τα δεδομένα ζήτησης του 
κυκλικού κόμβου πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις κυκλοφοριακών 
μεγεθών. Η διεξαγωγή των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε με 
τη μέθοδο των παρατηρητών, ώστε να γίνει γνωστή η σύνθεση 
της κυκλοφορίας και η κατανομή της ανά κατεύθυνση. Για τους 
σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκε η μέρα μετρήσεων να είναι η 
24η Δεκεμβρίου 2015. Πρόκειται για την ημέρα παραμονής των 
Χριστουγέννων, η οποία θεωρείται μια από τις πιο επιβαρυμένες 
κυκλοφοριακά ημέρες τους έτους. Η μέτρηση πραγματοποιήθηκε 
στο διάστημα 13:30 έως 15:30, ωρών αιχμής για τον κυκλικό 
κόμβο. 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι σε έναν κυκλικό κόμβο υπάρχουν 
περιπτώσεις που η ζήτηση υπερβαίνει της χωρητικότητας. 
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και ο κυκλικός κόμβος της 
εξεταζόμενης περιοχής. Επομένως θεωρήθηκε σκόπιμο, εκτός 
από τη συλλογή δεδομένων φόρτου προς κάθε κατεύθυνση, 
να πραγματοποιηθεί και η καταγραφή του μήκους της ουράς 
των οχημάτων που προτίθενται να μπουν στον κυκλικό κόμβο. 
Στην προκειμένη περίπτωση, μήκος ουράς σχηματίζεται μόνο 
στη λωρίδα πρόσβασης των οχημάτων που προέρχονται από την 
Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών. Για τον λόγο αυτό, 
ορίστηκε ένας παρατηρητής στην περιοχή αυτή για την καταγραφή 
του σχηματιζόμενου μήκους, σε ειδικό έντυπο που διαμορφώθηκε 
για τον σκοπό αυτό. 

Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ποιοτικά η κατανομή του 
φόρτου των οχημάτων, όπως αυτή προέκυψε από τις μετρήσεις. 
Η γενικότερη ανομοιομορφία που παρατηρείται και η ύπαρξη 
του έντονου, γραφικά, τμήματος μετά το σημείο πλέξης που 

Σχήμα 1. Περιοχή διερεύρυνσης

Σχήμα 2. Εντοπισμός προβλημάτων στο οδικό δίκτυο
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υποδείχθηκε προηγουμένως, επιβεβαιώνουν το πρόβλημα 
που δημιουργείται από τις δύο επιβαρυμένες κυκλοφοριακά 
διαδρομές.

3. Ανάπτυξη Υποδείγματος 
Προσομοίωσης
Το υπόδειγμα προσομοίωσης αναπτύχθηκε στο μικροσκοπικό 
λογισμικό προσομοίωσης PTV Vissim και αποτέλεσε το Βασικό 
σενάριο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε ο γεωμετρικός σχεδιασμός 
της οριζοντιογραφίας του οδικού δικτύου και στη συνέχεια 
η εισαγωγή των κυκλοφοριακών δεδομένων στο δίκτυο 
που σχεδιάστηκε. Τα δεδομένα για τη ζήτηση, δηλαδή οι κυ-
κλοφοριακοί φόρτοι του δικτύου και τα προφίλ Προέλευσης - 
Προορισμού, προέκυψαν από τη μέτρηση κυκλοφοριακού φόρτου 
που πραγματοποιήθηκε στο πεδίο. Για την ορθή αναπαράσταση 
των χαρακτηριστικών των οχημάτων αλλά και της οδηγικής 
συμπεριφοράς των οδηγών, έγιναν κάποιες τροποποιήσεις ως 
προς την επιθυμητή αποδοχή του διάκενου στις περιοχές εμπλοκής 
(conflict areas) σε σχέση με τις αρχικές προεπιλεγμένες τιμές 
(default) τιμές του λογισμικού. 

3.1 Βαθμονόμηση και αποτίμηση του μοντέλου 
προσομοίωσης
Προκειμένου να διαβεβαιωθεί ότι το μοντέλο προσομοίωσης 
ανταποκρίνεται ορθά στις υφιστάμενες συνθήκες, αλλά και για να 
είναι σε θέση να προβλέψει σωστά την απόδοση της κυκλοφορίας 
σε διαφορετικές συνθήκες, κρίθηκε απαραίτητη η βαθμονόμηση 
και η αξιολόγησή του. Σκοπός της βαθμονόμησης είναι αρχικά 
η εύρεση και στη συνέχεια η κατάλληλη προσαρμογή των 
παραμέτρων του μοντέλου που θα βελτιώσουν την ικανότητά του 
να αποδώσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα χαρακτηριστικά των 
πραγματικών κυκλοφοριακών συνθηκών και συμπεριφορών.

Στην παρούσα ανάλυση, η βαθμονόμηση έγινε ως προς τα μήκη 
των ουρών αναμονής που παρουσιάσθηκαν στον κλάδο εισόδου 
«Εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανιών». Επιλέχθηκαν και 
προσαρμόστηκαν οι εξής παράμετροι που αφορούν στην οδηγική 

συμπεριφορά:
•   Εμπρός διάκενο (front gap) 
•   Πίσω διάκενο (rear gap) 
•   Παράγοντας απόστασης ασφαλείας (safety distance factor) 
•   Ορατότητα (visibility)
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζεται η διαδικασία βαθμονόμησης 
του μοντέλου προσομοίωσης, μέσω πολλαπλών δοκιμαστικών 
επαναλήψεων για διαφορετικές τιμές των παραμέτρων, έως την 
τελική επιλογή αυτών και την αποτίμηση του μοντέλου. 

Προκειμένου να επιλεγεί η τελική αποτίμηση, θεωρήθηκε ως 
αποδεκτό ποσοστό σφάλματος μήκους ουρών στο σύνολο, το 
5%. Το κάθε σενάριο επαναλήφθηκε δέκα φορές με συνολική 
χρονική περίοδο φόρτισης τα 4800 δευτερόλεπτα (τα πρώτα 1200 
δευτερόλεπτα χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική φόρτιση του 
δικτύου - warm up period - ενώ τα υπόλοιπα 3600 δευτερόλεπτα 
αφορούν στο χρόνο προσομοίωσης), με τα αποτελέσματα των 
ουρών να προκύπτουν για κάθε 5 λεπτά του συνολικού χρόνου. Το 
σφάλμα που προέκυψε ήταν 4,6%, το οποίο θεωρείται αποδεκτό. 
Τέλος, ο στατιστικός δείκτης GEH ήταν μικρότερος του 5 σε κάθε 
περίπτωση, ποσοστό απόκλισης ιδιαίτερα μικρό και ικανοποιητικό.

3.2 Τα Εναλλακτικά Σενάρια του Μοντέλου 
Προσομοίωσης
Διαμορφώθηκαν τρία πιθανά βελτιωτικά σενάρια διαχείρισης της 
προτεραιότητας των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο. Στο πρώτο 
σενάριο εξετάστηκε η περίπτωση προτεραιότητας των οχημάτων 
που εισέρχονται στον κυκλικό κόμβο, δηλαδή η εφαρμογή του 
κανόνα λειτουργίας ενός κυκλικού κόμβου στην Ελλάδα (εκ 

Σχήμα 3. Η ποιοτική απεικόνιση της κατανομής του φόρτου των 
οχημάτων

Eυαισθησία τιμών του σχηματιζόμενου μήκους 
ουράς στην αλλαγή παραμέτρων οδηγικής 

συμπεριφοράς για την τελική απτίμηση του μοντέλου

Σχήμα 4. Διαδικασία βαθμονόμησης του μοντέλου προσομοίωσης

Σχήμα 5. Βαθμονόμηση μοντέλου προσομοίωσης
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δεξιών προτεραιότητα). Στο δεύτερο σενάριο, τοποθετήθηκε 
φωτεινός σηματοδότης στον ΝΔ κλάδο εισόδου του κυκλικού 
κόμβου. Τέλος, στο τρίτο σενάριο τοποθετήθηκαν φωτεινοί 
σηματοδότες εντός του κυκλικού δακτυλίου για τον έλεγχο της 
κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό το σημείο πλέξης για τις δύο 
διαδρομές που παρουσιάζουν βεβαρημένο κυκλοφοριακό φόρτο 
στην ουσία μεταφέρεται από τους οδηγούς και καθορίζεται πλέον 
από το πρόγραμμα φωτεινής σηματοδότησης.
Η χρήση φωτεινής σηματοδότησης θεωρείται από πολλούς 
αντιφατική για τη λειτουργία ενός κυκλικού κόμβου. Ωστόσο, έχει 
αποδειχθεί ότι αυτή η άποψη είναι λανθασμένη. Ο συνδυασμός 
των σημάτων κυκλοφορίας διατεταγμένα σε έναν κυκλικό 
κόμβο μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική λύση σε περιπτώσεις 
μεγάλων κυκλοφοριακών φόρτων προσφέροντας μεγαλύτερη 
εξυπηρέτηση, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται μείωση των 
καθυστερήσεων και των ατυχημάτων (Department for Transport, 
2009).
Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται τα τρία εναλλακτικά σενάρια 
όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο λογισμικό μικρο-προσομοίωσης. 
Σημειώνονται ταυτόχρονα οι χρόνοι των προγραμμάτων της 
φωτεινής σηματοδότησης οι οποίοι και επιλέχθηκαν έπειτα από 
πολλαπλές δοκιμαστικές επαναλήψεις και για διαφορετικούς 
χρόνους ενδείξεων κάθε φορά.  

4. Τελικά Αποτελέσματα
Στα παρακάτω σχήματα παρουσιάζονται τα τελικά αποτελέσματα 
που προέκυψαν για κάθε ένα από τα 4 σενάρια.
Ταυτόχρονα τα τρία εναλλακτικά προτεινόμενα σενάρια συγκρί-
νονται ως προς το βασικό σενάριο προκειμένου να εξεταστεί η 
ύπαρξη βελτίωσης του οδικού δικτύου.

 

Το μέσο μήκος ουράς για τις δύο κρίσιμες προσβάσεις μειώνεται 
σημαντικά στο 2ο σενάριο. Συγκεκριμένα, το σχηματιζόμενο μέσο 
μήκος ουράς και για τις δύο κρίσιμες προσβάσεις στον κυκλικό 
κόμβο καθορίζεται πλέον στα 40,85 m έναντι των 201,03 m που 
παρατηρείται στο βασικό σενάριο.

Η μέση καθυστέρηση των οχημάτων για τις δύο κρίσιμες διαδρο-
μές μειώνεται μόνο στο 1ο σενάριο. Το γεγονός ωστόσο ότι στο 
2ο σενάριο παρατηρείται μόλις μία μικρή αύξηση των 2,21 
δευτερολέπτων, ενώ ταυτόχρονα δεν παρατηρούνται ακραίες 
τιμές για κάθε μία από τις δύο κρίσιμες διαδρομές, το καθιστά το 
πλέον επιθυμητό. 

Τα οχήματα κινούνται με μεγαλύτερη μέση ταχύτητα στο 2ο σενάριο 
(42,68 km/h). Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο κυκλικός κόμβος 

Σχήμα 6. Τα 3 εναλλακτικά σενάρια

Σχήμα 7. Μέσο μήκος ουρών

Σχήμα 8. Μέση καθυστέρηση

Σχήμα 9. Ταχύτητα κίνησης οχημάτων
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εξυπηρετεί στο 2ο και 3ο σενάριο 2% περισσότερα οχήματα, κάτι 
που δεν συμβαίνει στο πρώτο σενάριο όπου η ροή των οχημάτων 
μειώνεται κατά 15%. 

Τέλος παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αύξηση στις εκπομπές 
ρύπων στο 2ο και 3ο σενάριο (46,84% και 55,43% αντίστοιχα για 
την περίπτωση του CΟ

2
), γεγονός που εν μέρει δικαιολογείται 

από τη χρήση του φωτεινού σηματοδότη. Στο 1ο σενάριο οι 
εκπεμπόμενοι ρύποι παρουσιάζουν σημαντική μείωση (κατά 
13,67% για την περίπτωση του CΟ

2
). Το παραπάνω φαινόμενο 

επιβεβαιώνεται και από το παρακάτω σχήμα, όπου απεικονίζονται 
συγκεντρωτικά οι εκπομπές CO

2
 της περιοχής μελέτης, όπως 

αυτές υπολογίστηκαν από το λογισμικό EnViVer Pro για κάθε ένα 
από τα εναλλακτικά σενάρια.

5. Τελικά συμπεράσματα
Το δεύτερο σενάριο φαίνεται να είναι το πλέον αποδοτικό 
κυκλοφοριακά. Η χρήση της φωτεινής σηματοδότησης στον ΝΔ 
κλάδο πρόσβασης των οχημάτων στον κυκλικό κόμβο, έχει ως 
αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη χωρητικότητα για τον κυκλικό κόμβο, 
τη μείωση σε σημαντικό βαθμό του σχηματιζόμενου μέσου μήκους 
ουράς, καθώς και την εξάλειψη μεγάλων καθυστερήσεων για τα 
οχήματα στις 2 βεβαρημένες κυκλοφοριακά διαδρομές. Οι οδηγοί 
ταυτόχρονα αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες ενώ σταματούν 
λιγότερες φορές. Ωστόσο, η αύξηση των περιβαλλοντικών ρύπων 

που παρατηρείται καθιστά απαραίτητη μια νέα ολοκληρωμένη 
θεώρηση για το εάν τελικά το συγκεκριμένο σενάριο αποτελεί την 
ιδανικότερη λύση. 
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Το έργο REFORM (Integrated Regional Action Plan for Inno-
vative, Sustainable and Low Carbon Mobility), πρόκειται για 
ένα νέο έργο του προγράμματος Interreg Europe, το οποίο έχει 
σαν στόχο τη βελτίωση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή η 
χρηματοδότηση και, ως εκ τούτου, η ευρεία υλοποίηση Σχεδίων 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και των μέτρων που 
προτείνονται από αυτά. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 
2017, με ορίζοντα υλοποίησης τα 4 έτη. Το έργο συντονίζεται από 
το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών 
(ΙΜΕΤ), ενώ το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΠΤΑ – ΠΚΜ) συμμετέχει ως εταίρος του έργου, σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). 

Ανάμεσα στις βασικές επιδιώξεις του έργου είναι η εκπαίδευση 
του τεχνικού προσωπικού τόσο των Δήμων όσο και της 
Περιφέρειας όχι μόνο στο να αναλάβουν ορθά τον ρόλο τους 
στην ανάπτυξη των ΣΒΑΚ, αλλά και στο να μάθουν να συν-
σχεδιάζουν και να στηρίζουν την ανάπτυξη συμβατών και 
αλληλοσυμπληρούμενων ΣΒΑΚ, τα οποία θα συνάδουν με 
την Περιφερειακή Στρατηγική και, ως εκ τούτου, τα οποία θα 
προτείνουν μέτρα πιο ώριμα προς χρηματοδότηση. 

Οι εκπαιδευτικές δράσεις του έργου REFORM στοχεύουν σε δύο 
ομάδες-στόχους εκπαιδευόμενων:

1.   Προσωπικό  της Περιφέρειας    (τεχνικές υπηρεσίες μεταφορών, 
περιβάλλοντος, ανάπτυξης, κ.τ.λ.). Για την ομάδα-στόχο αυτή, 
το έργο επιδιώκει τη σύσταση μιας πολύ-τομεακής ομάδας 
της Περιφέρειας, η οποία θα αποτελέσει ένα καινούριο 
συνεργατικό σχήμα για την παρακολούθηση της βιώσιμης 
κινητικότητας στην περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας.

2.  Προσωπικό των Δήμων (τεχνικές υπηρεσίες και ορκωτοί). 
Για αυτήν την ομάδα-στόχο το έργο επιδιώκει, αφενός την 
εξοικείωση με το αντικείμενο των ΣΒΑΚ και την απαραίτητη 
εκπαίδευση των συμμετεχόντων προκειμένου αυτοί να 
μπορέσουν να προκηρύξουν τα ΣΒΑΚ και να παρακολουθούν/
ελέγχουν τη σωστή υλοποίησή τους, αφετέρου την από 
κοινού διερεύνηση της βέλτιστης συνεργασίας με το νέο 
προτεινόμενο συνεργατικό σχήμα της ΠΚΜ.

Η πρώτη εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις 
του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, 
στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2017 σε ένα εκπαιδευτικό διήμερο το 
οποίο πραγματοποιήθηκε από εκπρόσωπο του εταίρου του έργου 
REFORM ‘Transport for Greater Manchester’ (TfGM). Σε αυτό 
συμμετείχαν 12 στελέχη της ΠΚΜ, εκπροσωπώντας διάφορες 
διευθύνσεις της ΠΚΜ (μεταφορών, ανάπτυξης, περιβάλλοντος, 
ενέργειας, χωροταξίας και διαχείρισης, δημόσιου χώρου), 
καλύπτοντας, έτσι, τον επιθυμητό δια-τομεακό χαρακτήρα που 
προϋποθέτει η Βιώσιμη Κινητικότητα.

Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Κατάρτισης 
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)

Στα πλαίσια του έργου REFORM: «Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο 
Δράσης για Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα»
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Η δεύτερη εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις 
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΕΚΕΤΑ), με τη συμμετοχή πάνω από 35 εκπροσώπων 18 Δήμων 
της ΠΚΜ. Τη βασική επιστημονική ευθύνη είχε το ΙΜΕΤ, ενώ 
τα στελέχη της ΠΚΜ που συμμετείχαν στην πρώτη φάση των 
εκπαιδευτικών εργαστηρίων ανέλαβαν τον ρόλο του συντονισμού 
των ομάδων εργασίας της δεύτερης φάσης.  

Και τα δύο εργαστήρια κατάρτισης προσέφεραν βασικές πληρο-
φορίες και οδηγίες εθνικού πλαισίου για την ανάπτυξη των 
ΣΒΑΚ, εκπαίδευση στα βασικά βήματα υλοποίησης του ΣΒΑΚ (με 
παραδείγματα καλών πρακτικών) και τη δυνατότητα διαδραστικών 
εργαστηριακών συνεδριών ανταλλαγής γνώσης και πρακτικών. 
Η δομή των εργαστηρίων ήταν απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τις 
ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη του ΣΒΑΚ, 
προσαρμοσμένη, καταλλήλως, στο εθνικό πλαίσιο, τις ανάγκες 
των ελληνικών πόλεων, αλλά και τον ρόλο που καλείται να 
αναλάβει η κάθε ομάδα-στόχος κατά την ανάπτυξη των (τοπικών) 
ΣΒΑΚ.

Για να ενημερώνεστε για τις δράσεις του έργου, αλλά και για να 
έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό αυτού, επισκεφθείτε την 
επίσημη ιστοσελίδα του REFORM:
http://www.interregeurope.eu/reform/

Στιγμιότυπα από την πρώτη εκπαιδευτική δράση του έργου 
REFORM, για τα στελέχη της ΠΚΜ

Στιγμιότυπα από τη δεύτερη εκπαιδευτική δράση του έργου 
REFORM, για τα στελέχη των Δήμων της ΠΚΜ
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1. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, διερευνάται η λειτουργική 
απόδοση του σταθμού «Πανεπιστήμιο» του μετρό Θεσσαλονίκης, 
ως προς το προσδοκώμενο επίπεδο εξυπηρέτησης των χρηστών 
του κατά την περίοδο έναρξης της λειτουργίας του.

H πλατφόρμα προσομοίωσης που χρησιμοποιήθηκε για τους 
σκοπούς της εργασίας, είναι το λογισμικό μικροπροσομοίωσης 
πεζών Viswalk, το οποίο αποτελεί ένα επιπρόσθετο εργαλείο (add-
on module) του λογισμικού VISSIM της εταιρείας PTVAG. Μέσα 
από τη χρήση του λογισμικού Viswalk παρέχεται η δυνατότητα 
προσομοίωσης της συμπεριφοράς κίνησης των πεζών και ως εκ 
τούτου μπορούν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα που αφορούν 
τις συνθήκες και τα επίπεδα κίνησής τους σε συγκεκριμένους 
χώρους ενδιαφέροντος μαζικής συγκέντρωσης πλήθους.

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, διαφαίνεται ότι ο υπό 
εξέταση σταθμός, δεν θα αντιμετωπίσει αρχικά σημαντικά 
προβλήματα κορεσμού στα διάφορα σημεία συγκέντρωσης 
πλήθους όπως είναι η πλατφόρμες αναμονής, οι κυλιόμενες 
σκάλες, τα σημεία επικύρωσης των εισιτηρίων κ.τ.λ. Στο σύνολο 
των εξεταζόμενων στοιχείων, ο προσδιορισμός της στάθμης 
εξυπηρέτησης υποδηλώνει σημεία χωρίς κορεσμό (στάθμη 
εξυπηρέτησης Α).

2. Η έννοια της στάθμης εξυπηρέτησης 
πεζών 
Η στάθμη εξυπηρέτησης πεζών (Pedestrian Level Of Service - 
PLOS), είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται για να εκφράσει 
τις συνθήκες εξυπηρέτησης που προσφέρει το υπάρχον ή κάποιο 

Αξιολoγηση του Eπιπeδου 
Eξυπηρeτησης των Πεζων 

σε Σταθμο του Μετρο Θεσσαλονικης 
με τη Χρηση του Λογισμικου 

Μικροπροσομοιωσης Πεζων Viswalk
Ιωάννης Πολίτης*, Όμηρος Αθανασιάδης**
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μελλοντικό σύστημα υποδομών για την κίνηση πεζών. Είναι 
πρακτικά η έννοια με την οποία περιγράφεται η ευκολία κίνησης 
των πεζών.

Η στάθμη εξυπηρέτησης αποτελείται από έξι (6) διακριτές 
βαθμίδες, από το Α που δηλώνει την πλέον άνετη κατάσταση, 
μέχρι το F που δηλώνει την πιο άβολη κατάσταση στην οποία 
μπορεί να βρεθεί ένας πεζός όσον αφορά στην συμφόρηση αλλά 
και γενικότερα στις συνθήκες κίνησής του.

Η μεθοδολογία καθορισμού της στάθμης εξυπηρέτησης στοχεύει 
στην αποτύπωση των συνθηκών κινητικότητας στα στοιχεία της 
υποδομής των πεζών, όπως τα αντιλαμβάνεται ένας «τυπικός» 
πεζός (Πιτσιάβα- Λατινοπούλου κ.ά., 2015).

Στο παρακάτω Σχήμα, εμφανίζονται διαγραμματικά οι συνθήκες 
κίνησης των πεζών ανά στάθμη εξυπηρέτησης (KONE, 2016).

3. Το μετρό Θεσσαλονίκης και ο υπό 
εξέταση σταθμός
Το Σεπτέμβριο του 2003 αποφασίστηκε να κατασκευαστεί το 
Μετρό Θεσσαλονίκης ως δημόσιο έργο, με χρηματοδότηση του 
Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα τέλη 
Ιουνίου του 2006 ξεκίνησε η κατασκευή του έργου η οποία 
συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με σημαντικές καθυστερήσεις 
που οφείλονται κυρίως σε θέματα αρχαιολογικών ανακαλύψεων 
στους σταθμούς του κέντρου της πόλης. Τον Ιούνιο του 2013 
υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής της επέκτασης του Μετρό 
Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά με την ανάδοχο εταιρεία 
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Η κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης θα 
ενσωματώνει τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις 
πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργικότητας 
(Αττικό Μετρό Α.Ε., 2017).
Για την παρούσα εργασία, μελετήθηκε ο σταθμός του μετρό 

“Πανεπιστήμιο”, ο οποίος βρίσκεται στη συμβολή των οδών 
Εγνατίας και 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας. Ο συγκεκριμένος σταθμός περιλαμβάνει 3 εισό-
δους και αντίστοιχα εξόδους για τους πεζούς, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω Σχήμα 2. Ο εξεταζόμενος σταθμός, εμφανίζει το 
μεγαλύτερο βάθος εκσκαφής από όλους τους σταθμούς του 
μετρό Θεσσαλονίκης, με συνολικά 4 υπόγεια επίπεδα. Σε όλα τα 
επίπεδα έχουν τοποθετηθεί τέσσερις κυλιόμενες σκάλες, δύο 
για ανάβαση και δύο για κατάβαση. Οι σκάλες στα ανατολικά 
του σταθμού χρησιμοποιούνται για την κατάβαση ενώ αυτές στα 
δυτικά του σταθμού (προς κέντρο) για την ανάβαση των πεζών 
στην επιφάνεια της γης. Συνολικά υπάρχουν δώδεκα (12) σκάλες 
εντός του σταθμού (εντός ρολών ασφαλείας) και έξι (6) εκτός 
του σταθμού που χρησιμοποιούνται για την είσοδο και έξοδο των 
πεζών στον χώρο του μετρό.

Οι σκάλες προβλέπονται να κινούνται με ταχύτητα 0,63 μέτρα 
ανά δευτερόλεπτο και θα έχουν ενεργό πλάτος 1 μέτρο. Η αιχμή 
φορτίου (μέγιστου επιτρεπτού) είναι 1200Ν ανά βαθμίδα. Έχουν 
κλίση 30 μοιρών, το βάθος (πάτημα) της κάθε βαθμίδας είναι 
400mm και το ύψος (ρίχτι) 210mm. Η κάθε βαθμίδα έχει ελάχιστο 
ελεύθερο ύψος 2300mm. Η θεωρητική μέγιστη ικανότητα των 
κυλιόμενων σκαλοπατιών είναι 11700 επιβάτες ανά ώρα. Οι 
κυλιόμενες κλίμακες συμμορφώνονται προς το Ευρωπαϊκό 
Πρότυπο EN 115, τηρώντας τις διατάξεις για κλίμακες δημόσιας 
χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλότερο 
πρότυπο. Οι κυλιόμενες σκάλες αναμένεται να είναι αξιόπιστες, 
να απαιτούν χαμηλό επίπεδο συντήρησης και να έχουν μακρά 
διάρκεια ζωής (Αττικό Μετρό Α.Ε., 2016).

4. Το λογισμικό μικροπροσομοίωσης 
πεζών Viswalk. 
Το λογισμικό μικροπροσομοίωσης πεζών Viswalk παρέχεται ως 
επιπλέον εφαρμογή (add-on module) του λογισμικού κυκλο-
φοριακής μικροπροσομοίωσης VISSIM της εταιρείας PTV AG. Δίνει 
τη δυνατότητα αξιολόγησης διαφόρων εναλλακτικών σεναρίων 
διαχείρισης πλήθους όπως είναι (Viswalk, 2017):
•   Η βελτιστοποίηση του χώρου και ο σχεδιασμός χωρητικότητας 

Σχήμα 1. Συνθήκες κίνησης για διαφορετικές στάθμες 
εξυπηρέτησης

Σχήμα 2. Γραφική απεικόνιση των σημείων εισόδου - εξόδου του 
εξεταζόμενου σταθμού 
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αστικών υποδομών συγκέντρωσης πλήθους, όπως είναι στάδια 
και πολυκαταστήματα

•   Ανάλυση εκκένωσης χώρου 
•   Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση εκδηλώσεων μαζικής προσέ-

λευσης
•   Ανάλυση επιλογών διαδρομής πεζών και αντίστοιχος σχεδια-

σμός του χώρου
•   Ανάλυση περιοχών αναμονής όπως είναι οι σταθμοί λεωφο-

ρείων, μετρό ή τραμ

Στο λογισμικό Viswalk, η κίνηση των πεζών βασίζεται στο μοντέλο 
των Helbing and Molnar, γνωστό και ως Social Force Model 
(Helbing & Molnar, 1995). Η βασική ιδέα είναι η μαθηματική 
κωδικοποίηση της αρχικής ώθησης των πεζών για κίνηση μέσω 
των δυνάμεων της Νευτώνειας Mηχανικής. Μέσω των κοινωνικών, 
ψυχολογικών αλλά και φυσικογενών ωθήσεων που ασκούνται σε 
έναν πεζό, προκύπτει μια συνολική ώθηση για κίνηση, που οδηγεί 
σε μια μοναδική παράμετρο που είναι η επιτάχυνση κίνησης. Οι 
ωθήσεις που επηρεάζουν την κίνηση του πεζού προκαλούνται 
από την αρχική του πρόθεση να φτάσει στον τελικό του προορισμό, 
αλλά και από την αλληλεπίδρασή του με άλλους πεζούς αλλά και 
φυσικά εμπόδια (Vissim manual, 2017). 

4.1 Γεωμετρική και λειτουργική κωδικοποίηση του 
εξεταζόμενου σταθμού στο Viswalk
Τα βήματα που ακολουθήθηκαν για τη δόμηση της γεωμετρικής 
απεικόνισης, των χαρακτηριστικών λειτουργικών στοιχείων του 
σταθμού αλλά και των διαδικασιών συλλογής δεδομένων της 
προσομοίωσης, ήταν τα εξής (Αθανασιάδης. 2016):
1.   Αρχικά εισήχθησαν στο λογισμικό προσομοίωσης τα αρχεία 

κατόψεων των 4 επιπέδων (+1 επίγειου επιπέδου) τα οποία 
δόθηκαν από την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

2.   Στη συνέχεια ορίζονται τα επίπεδα ανάλυσης (4+1= 5 στην 
περίπτωση της εργασίας) και το κάθε σχέδιο κάτοψης τοποθε-
τείται στο αντίστοιχο υψόμετρο του επιπέδου.

3.    Έπειτα, τοποθετούνται οι κλίμακες (είτε κυλιόμενες είτε 
σταθερές) που υπάρχουν στο σταθμό, στην ακριβή τοποθεσία 
που δίνεται από τα αρχικά σχέδια.

4.  Στη συνέχεια τοποθετούνται πηγές πεζών, από όπου ανάλογα   
      με το φόρτο που υπάρχει εισάγονται στο λογισμικό οι πεζοί.
5.  Έπειτα ορίζονται οι διαδρομές των πεζών μέσα στον σταθμό.
6.   Το τελευταίο βήμα δόμησης του υποδείγματος, αφορά την     
      κωδικοποίηση των συρμών.

Στην περίπτωση της παρούσας εργασίας, αποφασίστηκε να 
καταγραφούν α) οι μετρήσεις σε περιοχές (area measure-
ments), β) οι μετρήσεις σε ράμπες (area & ramps), γ) η 
απόδοση του δικτύου πεζών συνολικά (pedestrian network 
performance), και δ) ο χρόνος διαδρομής των πεζών.

Σχήμα 3. Παράδειγμα τοποθέτησης κλιμάκων στον σταθμό 

Σχήμα 4. Τρισδιάστατη απεικόνιση αποβάθρας και γραμμών 
(επίπεδο -4)
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Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά ραμπών στον εξεταζόμενο σταθμό

Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά περιοχών στον εξεταζόμενο σταθμό

5. Δόμηση Σεναρίων  
Η αξιολόγηση της χωρητικότητας και της λειτουργικής αποδο-
τικότητας του εξεταζόμενου σταθμού, διερευνήθηκε στην παρούσα 
εργασία μέσω 3 συνολικά σεναρίων και ενός σεναρίου βάσης.
•   Σενάριο «0»: Το σενάριο αυτό προσδιορίζει τις εκτιμώμενες 

συνθήκες λειτουργίας, από άποψη ζήτησης (φόρτιση σταθμού 
από πεζούς) και προσφοράς (λειτουργία υποδομής).

•   Σενάριο «1»: Αύξηση φόρτου κατά 100%. Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του σταθμού παραμένουν αμετάβλητα.

•   Σενάριο «2»: Αύξηση φόρτου κατά 200%. Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του σταθμού παραμένουν και στην περίπτωση αυτή 
αμετάβλητα.

•   Σενάριο «3»: Αύξηση φόρτου κατά 200%. Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του σταθμού όμως διαφοροποιούνται καθώς οι 

κυλιόμενες σκάλες δεν λειτουργούν κατά το ήμισυ, τόσο στην 
ανάβαση όσο και στην κατάβαση. Στο συγκεκριμένο σενάριο η 
λειτουργική αποδοτικότητα του σταθμού εξετάζεται στο σύνολο 
των περιοχών αλλά και ραμπών του. 

6. Αποτελέσματα
Για τους σκοπούς της εργασίας, επιχειρήθηκε η αξιολόγηση σε 2 
επίπεδα:
Η πρώτη ανάλυση αφορούσε λειτουργικούς δείκτες αποδοτικό-
τητας του συνολικού δικτύου των πεζών. Πρόκειται για μια πρώτη 
συνολική απεικόνιση της λειτουργίας του σταθμού ανά σενάριο. Οι 
δείκτες που αποφασίστηκαν - μεταξύ άλλων - για την αξιολόγηση 
σε αυτό το επίπεδο, είναι η μέση πυκνότητα των πεζών, η μέση 

Στη συνέχεια δίνονται τα χαρακτηριστικά των ραμπών και των περιοχών του σταθμού.
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Πίνακας 3. Αποτελέσματα λειτουργικής απόδοσης του δικτύου πεζών στον εξεταζόμενο σταθμό

ταχύτητα κίνησης και τέλος ο συνολικός μέσος χρόνος εντός του 
σταθμού (είτε για την επιβίβαση είτε για την αποβίβαση).

Η δεύτερη ανάλυση, αφορούσε την εξέταση των ειδικών στοι-
χείων στα οποία είναι πιθανόν να εμφανιστούν συνθήκες λειτου-
ργικής υποβάθμισης της εξυπηρέτησης του σταθμού και πιο 
συγκεκριμένα, στις περιοχές (area) και τις κλίμακες (ramps) 
όπως αυτές παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα. Οι δείκτες που 
υπολογίζονται για κάθε ένα από τα στοιχεία είναι η ταχύτητα 
κίνησης του πεζού, η πυκνότητα και η στάθμη εξυπηρέτησης κατά 
Fruin.

Από την ανάγνωση των Πινάκων που εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
(Πίνακες Π1 και Π2), μπορούν να συναχθούν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:

Αρχικά, ως προς τη διερεύνηση της λειτουργικής αποδοτικότητας 
σε σύνολο δικτύου πεζών, του σταθμού, προκύπτει ότι οι δείκτες 
αξιολόγησης δεν μεταβάλλονται σημαντικά ανά σενάριο. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι ο μέσος χρόνος διάσχισης των 4 επιπέδων 
του σταθμού (είτε προς την επιβίβαση, είτε προς την αποβίβαση) 
είναι της τάξης των 206 έως 216 δευτερόλεπτα (δηλαδή περίπου 
3.5 λεπτά). Όπως βεβαίως τονίστηκε και προηγουμένως η όποιες 
πιθανές καθυστερήσεις δεν θα εντοπιστούν σε αυτό το γενικό 
επίπεδο θεώρησης, αλλά στα επόμενα 2, στις περιοχές αναμονής 
δηλαδή και τις κλίμακες/ράμπες του σταθμού. 

Είναι φανερό ότι οι περιοχές του σταθμού στο σενάριο βάσης 
θα λειτουργούν σε άριστο επίπεδο εξυπηρέτησης (στάθμη 
εξυπηρέτησης Α). Από την ανάλυση των σεναρίων ευαισθησίας 
όμως, όπου η φόρτιση των πεζών αυξάνει κατά 100% και 200%, 
είναι φανερή η προβληματική λειτουργία στις περιοχές με κωδικό 
23, 24 και 25. Οι περιοχές αυτές ορίζουν τα σημεία αναμονής 
για την έκδοση των εισιτηρίων. Ακόμα και στην περίπτωση που 
έχουμε αύξηση μόνο 100% των πεζών (Σενάριο 1), η ανάλυση 
καταδεικνύει πτώση του επιπέδου εξυπηρέτησης στη στάθμη D, 
ενώ στα σενάρια 2 και 3 (αύξηση +200%) η στάθμη εξυπηρέτησης 
στην περιοχή των εισιτηρίων μπορεί να φτάσει ακόμα και σε 
επίπεδο Ε. Τέλος, η περιοχή με κωδικό 55 που χωροθετείται 
ακριβώς πριν τις περιοχές έκδοσης των εισιτηρίων, εμφανίζει και 
αυτή σημεία συμφόρησης των πεζών. Στα 2 επόμενα Σχήματα, 
απεικονίζονται τα διαφορετικά επίπεδα εξυπηρέτησης για τα 
Σενάρια 0 και 2.   

Σε ό,τι αφορά την εκτίμηση του επιπέδου εξυπηρέτησης στις 
κλίμακες, σε κανένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, δεν θα δημιου-
ργηθούν ιδιαίτερες συνθήκες συμφόρησης. Ακόμα και στο Σε-
νάριο 3 όπου καταργούνται οι μισές κλίμακες ανάβασης και 
κατάβασης των επιπέδων του σταθμού, η εκτιμωμένη στάθμη 
εξυπηρέτησης είναι Β, υποδεικνύοντας ικανοποιητικές συνθήκες 
λειτουργίας.

7. Συμπεράσματα   
Η αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των μεταφορικών συστημάτων, 
είναι ένα ζήτημα το οποίο θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια 
αντικείμενο συζήτησης και έρευνας, καθώς η πολυπλοκότητα 
των αναπτυσσόμενων μεταφορικών πολυτροπικών υποδομών θα 
μεγαλώνει. Μέσα στην έννοια της ανθεκτικότητας, περιλαμβάνεται 
και η αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης του εξεταζόμενου 
συστήματος, είτε σε συνήθεις είτε σε έκτακτες καταστάσεις.

Σχήμα 5. Τρισδιάστατη απεικόνιση του σημείου επικύρωσης των 
εισιτηρίων στο Σενάριο 0 

Σχήμα 6. Τρισδιάστατη απεικόνιση του σημείου επικύρωσης των 
εισιτηρίων στο Σενάριο 2 
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Στο παρόν άρθρο, επιχειρείται μια αξιολόγηση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης των πεζών, στον υπό κατασκευή σταθμό 
«Πανεπιστήμιο» του μετρό Θεσσαλονίκης. Από την ανάλυση των 
εξεταζόμενων σεναρίων, προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος σταθμός, 
δεν θα αντιμετωπίζει κατά τη διάρκεια έναρξης της λειτουργίας 
του μετρό, σημαντικά προβλήματα συμφόρησης. Σχεδόν στο 
σύνολο των εξεταζόμενων στοιχείων, η προσδιοριζόμενη στάθμη 
εξυπηρέτησης είναι Α, καταδεικνύοντας ότι ο αρχικός σχεδιασμός 
από την πλευρά του κατασκευή είναι πλήρως ικανοποιητικός.

Από τα σενάρια (ευαισθησίας) που εκτελέστηκαν, φάνηκε εξίσου 
ότι στα εξεταζόμενα στοιχεία (περιοχές ανάλυσης και κλίμακες) 
δεν θα εμφανιστούν σημαντικά προβλήματα. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελούν οι ουρές αναμονής που αναμένεται να εμφανιστούν στα 
σημεία έκδοσης των εισιτηρίων, στην περίπτωση βεβαίως ενός 
ιδιαίτερου γεγονότος που θα δημιουργήσει σημαντική αύξηση 
της ροής των πεζών. Το ιδιαίτερα σημαντικό συμπέρασμα όμως 
είναι ότι σε καμιά περίπτωση οι εξεταζόμενες περιοχές αναμονής 
των αποβάθρων δεν θα αντιμετωπίσουν συνθήκες επιβαρυμένης 
στάθμης εξυπηρέτησης.  

Η παρούσα μεθοδολογία, θα μπορούσε βεβαίως να επεκταθεί 
και σε υπόλοιπους πολυτροπικούς σταθμούς των δικτύων μέσων 
δημοσίων μεταφορών, όπως είναι για παράδειγμα οι σταθμοί του 
μετρό στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστίες
Οι συγγραφείς της εργασίας εκφράζουν τις ιδιαίτερες ευχαριστίες 
τους στα στελέχη της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κ.κ. Δρ. Αλέξανδρο 
Δελούκα, Προϊστάμενο Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρυσούλα 
Κουστένη, Προϊσταμένη Αρχιτεκτονικών Μελετών και Δημήτριο 
Σφετικόπουλο Αρχιτέκτων Μηχανικό στο Τμήμα Αρχιτεκτονικών 
Μελετών, για την ευγενική παραχώρηση των γεωμετρικών και 
λειτουργικών χαρακτηριστικών του εξεταζόμενου σταθμού της 
εργασίας

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
- Fruin, J. J. (1971). Pedestrian planning and design (No. 206 pp).
-  Helbing, D., & Molnar, P. (1995). Social force model for pedestrian 

dynamics. Physical review E, 51(5), 4282.
-  Hoogendoorn S.P., Bovy P.H.L., Daamen W. (2002). Microscopic 

Pedestrian Wayfinding and Dynamics Modelling. In Schrecken-
berg and Sharma, p. 123-154.

-  ΚΟΝΕ corporation, (2016) Planning Guide for People Flow in Tran-
sit Station, on line at http://www.kone.nl/Images/7172_People_
Flow_Planning_Guide_for_Transit_centers_tcm30-25526.pdf 
accessed at 05/04/2017

-  Viswalk – Pedestrian Simulation, (2017), Walk this way, accessed 
at 06/03/2017 Brochure on line at https://company.intertraffic.
com/Image/Download?docid=2057, accessed at 06/03/2017

-  Vissim 5.3 User Manual, PTV AG, accessed at 07/03/2017, on 
line at https://www.et.byu.edu/~msaito/CE662MS/Labs/VIS-
SIM_530_e.pdf

-  Αθανασιάδης Ο., (2016) «Αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης 
των πεζών σε σταθμό του μετρό Θεσσαλονίκης με τη χρήση του 
λογισμικού μικροπροσομοίωσης πεζών Viswalk», Διπλωματική 
Εργασία, Τμήμα Πολιτικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ-
σαλονίκης.

-  Αττικό Μετρό Α.Ε. (2016), Παροχή γεωμετρικών και λειτουργικών    
   χαρακτηριστικών του σταθμού «Πανεπιστήμιο» του  Μετρό  Θεσσαλο-
  νίκης, μη δημοσιοποιημένο στοιχεία
-  Αττικό Μετρό Α.Ε. (2017), Μετρό Θεσσαλονίκης, Ιστοσελίδα 

εταιρείας στο http://www.ametro.gr/?page_id=152, πρόσβαση 
στις 02/02/2017

-  Πιτσιάβα – Λατινοπούλου M., Παπαιωάννου Π., Πολίτης Ι., Γαβανάς Ν., 
(2015) «Αστικά Δίκτυα Μεταφορών και Διαχείριση Κινητικότητας», 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, ISBN: 978-960-
603-155-7

*Ιωάννης Πολίτης
Επίκουρος Καθηγητής

pol@civil.auth.gr 
**Όμηρος Αθανασιάδης

 Πολιτικός Μηχανικός
omiratha@gmail.com

Τομέας Μεταφορών και Διαχείρισης Έργων 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ



18   ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Πίνακας Π1. Αποτελέσματα λειτουργικής απόδοσης των περιοχών στον εξεταζόμενο σταθμό

Πίνακας Π2. Αποτελέσματα λειτουργικής απόδοσης των κλιμάκων στον εξεταζόμενο σταθμό
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1. Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Δημητρίου Τσαμπούλα
Tο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπού-
λας» θεσμοθετήθηκε το 2016 από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό 
Σύνδεσμο Μεταφορών εις μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή του 
Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών 
Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και 
την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Απευθύνεται σε 
φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που 
διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση 
Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Το Βραβείο απονέμεται 
κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα 
εκπονηθεί από φοιτητή ή νέο απόφοιτο, ή ομάδα φοιτητών ή νέων 
αποφοίτων των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων. Το 
θέμα του διαγωνισμού καθορίζεται ετησίως. Για το ακαδημαϊκό 
έτος 2017-2018, ορίζεται ως εξής:

«Πρόταση Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών 
Συνδέσεων με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμβους και 
συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub 
and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων».

2. Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος 
Τσαμπούλας» Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
Το πρώτο βραβείο για την καλύτερη εργασία διαγωνιζόμενου 
είναι χρηματικό και ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 Ευρώ. Λόγω 
της αναμενόμενης αυξημένης συμμετοχής διαγωνιζομένων, 
σε συνδυασμό με το έκδηλο ενδιαφέρον σημαντικών θεσμικών 
φορέων εμπλεκόμενων στον κλάδο της Ακτοπλοΐας, είναι πολύ 
πιθανό να απονεμηθούν δύο ακόμη χρηματικά βραβεία, που θα 
γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση.

3. Πλαίσιο του θέματος του Διαγωνισμού του ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018
Ο κίνδυνος και οι συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής 
κρίσης και κατ’ επέκταση και στην ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες 
των ελληνικών νησιών είναι γεγονός. Η περίοδος 2009-2012 
υπήρξε εξαιρετικά δυσμενής για την ελληνική ακτοπλοΐα, 
με συσσώρευση ζημιών για τις εταιρείες, οι οποίες έφθασαν 
τα 900 εκατομμύρια ευρώ. Το υψηλό κόστος λειτουργίας του 
συστήματος ήταν (και παραμένει) ένα από τα σοβαρότερα δομικά 
του προβλήματα, βασικό μέγεθος του οποίου είναι η τιμή του 
ναυτιλιακού πετρελαίου, που την τριετία 2009-2012 αυξήθηκε 
άνω του 100%.
Στα χρόνια που ακολούθησαν, η κατάσταση βελτιώθηκε με τη 
σημαντική πτώση της τιμής του πετρελαίου, γεγονός που έδωσε 
την ευκαιρία σε όσες ακτοπλοϊκές εταιρείες επιβίωσαν της κρίσης 
αυτής να βελτιώσουν την οικονομική κατάστασή τους, μειώνοντας 
αισθητά τις ζημίες, παρά τη διαχρονικά εμπεδωμένη απώλεια 
μεταφορικού έργου, καθώς με στοιχεία του Σ.Ε.Ε.Ν. η τάση αυτή, 
σε επιβάτες (-18,5 εκατ. 2009-2015) και σε οχήματα (-4,4 εκατ. 
2009-2016), δε δύναται να ανατραπεί.
Περαιτέρω, από την έναρξη του 2017 και τον σχεδόν διπλασιασμό 
της τιμής του πετρελαίου, από τα επίπεδα που είχε διαμορφωθεί 
στα τελευταία χρόνια, η ελληνική ακτοπλοΐα επανήλθε σε 
κατάσταση συσσώρευσης ζημιών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό 
με τις γενικές τάσεις της τιμής πετρελαίου που δεν μπορεί παρά να 
είναι ανοδική, επαναφέρει το θέμα στο προσκήνιο και απειλεί εκ 
νέου τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας.
Η έντονη εποχικότητα ζήτησης του ακτοπλοϊκού μεταφορικού 
έργου (μεγάλη αύξηση της κίνησης κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες, ακολουθούμενη από καθίζηση κατά τους χειμερινούς), 

2ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ακαδημαϊκού  Έτους 2017 - 2018

Θέμα Διαγωνισμού:
«Πρόταση Ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων με Περιφερειακούς 

Συγκοινωνιακούς Κόμβους και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων 
(Hub and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων»

Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών 

Πανεπιστημίων, που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία
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σε συνδυασμό με τις συχνά υπερβολικές υποχρεώσεις που 
αναλαμβάνονται από τις ναυτιλιακές εταιρείες για διατήρηση 
των γραμμών όλο το χρόνο χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα 
πραγματικά δεδομένα ζήτησης, είναι επίσης ένα από τα σημαντικά 
προβλήματα.
Τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της χώρας, με τον σαφή 
πολυνησιακό χαρακτήρα και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που 
επικρατούν στο Αιγαίο Πέλαγος και η απαίτηση των νησιωτών 
για απευθείας σύνδεση όλο τον χρόνο με τα μεγάλα λιμάνια της 
χώρας και ειδικότερα τον Πειραιά συμπληρώνουν την εικόνα 
του δύσκολου περιβάλλοντος που καλείται να εξυπηρετήσει το 
ακτοπλοϊκό σύστημα της χώρας. 
Η Έρευνα που εκπονήθηκε από ειδική Ομάδα Εργασίας για την 
Ακτοπλοΐα που συνεστήθη με πρωτοβουλία του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. μαζί με 
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) και το 
Εργαστήριο Διοίκησης Ναυτιλιακών και Λιμενικών Επιχειρήσεων 
(ΕΔΙΝΑΛΕ) του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου (στην περίοδο 2013-2014), στην 
οποία συνεισέφεραν και εκπρόσωποι των αρμόδιων αρχών και 
εμπλεκομένων φορέων, Πανεπιστημιακοί και ειδικοί του κλάδου 
των μεταφορών, είχε ως στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και 
την κατάθεση προτάσεων για πιθανές δράσεις που θα μπορούσαν 
να αναληφθούν για την αντιμετώπισή τους.
Η Ομάδα ολοκλήρωσε τις εργασίες της με την εκπόνηση 
αναλυτικής Έκθεσης, με τίτλο:
«Κρίσιμες ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες των 
ελληνικών νησιών: το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις» 
(Πειραιάς, 2014).
Η Έκθεση είναι δημόσια προσβάσιμη στον ιστοσύνδεσμο: http://
eesym.gr/wp- content/uploads/2017/12/ekthesi-aktoploioas.
pdf

Κορωνίδα των προτάσεων είναι η ανάγκη για την αναθεώρηση 
των Ελάχιστων Απαιτήσεων Σύνδεσης των νησιών με την 
υπόλοιπη Ελλάδα και την επεξεργασία ενός ρεαλιστικού, 
στρατηγικού Βέλτιστου Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΒΔΝΣ), 
το οποίο θα περιλαμβάνει Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς 
Κόμβους (ΠΣΚ), στο πλαίσιο ενός συστήματος που να συνδυάζει, 
στον βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τη συνεργασία κομβικών 
γραμμών και ακτινικών συνδέσεων μέσω ανταποκρίσεων «Hub 
and Spoke» και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων.

Με βάση την Ελληνική πραγματικότητα, το σύστημα «Hub and 
Spoke» μπορεί να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση στο πλαίσιο ενός 
στρατηγικού σχεδιασμού ενός ιδανικού δικτύου ακτοπλοϊκών 
συνδέσεων, ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο πάνω στο οποία θα 
προστεθούν ως αναπόσπαστα δομικά στοιχεία οι συνδέσεις με τα 
υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.

4. Στόχοι του θέματος του διαγωνισμού ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018
Στόχοι του θέματος της εργασίας του διαγωνισμού είναι:
•   Η διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων ανάπτυξης ενός 

Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) βασισμέ-

νων σε μία ιεραρχική δομή Περιφερειακών Συγκοινωνιακών 
Κόμβων (ΠΣΚ) και συνεργασία κομβικών γραμμών και 
ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke), με έμφαση στα Νησιά 
του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη, καθώς και η επιλογή ενός 
ή περισσοτέρων σεναρίων προς περαιτέρω αξιολόγηση στο 
πλαίσιο της παρούσης εργασίας.

•   Η συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ του επικρατέστερου σεναρίου 
Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) με 
ιεραρχική δομή Περιφερειακών Συγκοινωνιακών Κόμβων 
(ΠΣΚ) και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών 
συνδέσεων (Hub and Spoke), και του ισχύοντος σήμερα Ενδει-
κτικού Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΕΓΔΑΣ), 
όπως αυτό διαμορφώνεται για μία συγκεκριμένη ετήσια δρο-
μολογιακή περίοδο.

•   Η τεκμηρίωση σκοπιμότητας ανάπτυξης ενός Στρατηγικού 
Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων με Περιφερειακούς Συγκοινω-
νιακούς Κόμβους και συνεργασία κομβικών γραμμών και 
ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke) και το συνδυασμό 
μεταφορικών μέσων.

•   Παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης
Διευκρινίζεται ότι παρά το γεγονός ότι το τελικό ζητούμενο είναι 
η συνολική πρόταση ενός Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών 
Συνδέσεων (Hub and Spoke) για το σύνολο της αναφερόμενης 
περιοχής (Νησιά Αιγαίου Πελάγους και Κρήτη), οι διαγωνιζόμενοι 
δύνανται να παρουσιάσουν κατά την κρίση τους μία ενδεικτική 
νησιωτική Περιφέρεια (υπο-περιοχή) της ευρύτερης γεωγραφικής 
περιοχής αναφοράς του διαγωνισμού (Νησιά Αιγαίου Πελάγους 
και Κρήτη), ώστε να εφαρμόσουν την προτεινόμενη από αυτούς 
μεθοδολογία και να προβούν σε μία διεξοδική τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας του προτεινόμενου υπο-δικτύου στην επιλεχθείσα 
υπο-περιοχή με βάση την προσέγγιση σχεδιασμού Hub and Spoke.

5. Επιλεξιμότητα υποψηφίων
Στον διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και 
νέοι/ες απόφοιτοι Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν 
Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές 
και τη Ναυτιλία. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φοιτητές θα 
πρέπει να είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο οικείο Πανεπιστήμιο 
κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι νέοι 
απόφοιτοι που έχουν λάβει το πτυχίο εντός 3 ακαδημαϊκών ετών 
που προηγούνται της ημερομηνίας ανακοίνωσης της παρούσας 
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και φοιτητές 
μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών, των οποίων οι σπουδές 
δεν έχουν διακοπεί από την απόκτηση του πρώτου πτυχίου.
Επιτρέπεται η μεμονωμένη συμμετοχή φοιτητών/τριών και νέων 
αποφοίτων ή η συμμετοχή τους ως ομάδα έργου.
Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και δεν θα πρέπει να έχει 
υποβληθεί ή παρουσιαστεί ολόκληρη ή μέρος αυτής πριν από τον 
διαγωνισμό.

6. Προδιαγραφές - περιεχόμενα της εργασίας
Η τελική Έκθεση της εργασίας «Πρόταση Ανάπτυξης ενός 
Στρατηγικού Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων με Περιφερειακούς 
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Συγκοινωνιακούς Κόμβους και συνεργασία κομβικών γραμμών 
και ακτινικών συνδέσεων (Hub and Spoke) και το συνδυασμό 
μεταφορικών μέσων», θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις 
παρακάτω θεματικές ενότητες:
6.1. Επιτελική περίληψη

6.2. Μεθοδολογικό πλαίσιο και κριτήρια σχεδιασμού και 
ανάλυσης σκοπιμότητας ανάπτυξης ενός στρατηγικού ιεραρχικά 
δομημένου Δικτύου με Περιφερειακούς Συγκοινωνιακούς Κόμ-
βους και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων 
(Hub and Spoke) και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων (με 
έμφαση στα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη) - ανάπτυ-
ξη μεθόδου συγκριτικής αξιολόγησης μεταξύ υφιστάμενου 
Ενδεικτικού Δικτύου και προτεινόμενων εναλλακτικών σεναρίων 
ΣΔΝΣ.
Μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία σχεδιασμού και ανάλυσης πρέπει 
να περιλαμβάνει κριτήρια:
•   Κόστους μεταφοράς
•   Χρόνων διαδρομών
•   Χρόνου ανταπόκρισης σε περίπτωση μετεπιβιβάσεων
•   Προσφοράς πρόσθετων υπηρεσιών και επιπέδου ποιότητας 

εξυπηρέτησης των επιβατών

6.3. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης
Χαρακτηριστικά σχεδιασμού του υφιστάμενου Ενδεικτικού Γενικού 
Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΕΓΔΑΣ):
•   Δημογραφικά στοιχεία νησιών
•   Ανάλυση Ροών επιβατών, λαμβάνοντας υπόψη και την εποχικό-

τητα
•   Ελάχιστες Απαιτήσεις Σύνδεσης (ΕΑΣ)
•   Κομβικές συνδέσεις και Περιφερειακοί Συγκοινωνιακοί Κόμβοι 

στο υφιστάμενο δίκτυο
•   Τιμές εισιτηρίων και χρόνοι διαδρομών
•   Διερεύνηση-Προσέγγιση λειτουργικού κόστους θαλάσσιας 

μεταφοράς
•   Στοιχεία ανταγωνισμού μεταξύ ακτοπλοΐας και αεροπλοΐας

6.4. Εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης ενός Στρατηγικού Δικτύου 
Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) βασισμένων σε μία ιεραρχική 
δομή Περιφερειακών Συγκοινωνιακών Κόμβων (ΠΣΚ) και 
συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων (Hub 
and Spoke).

6.5. Συγκριτική αξιολόγηση του προτεινόμενου Στρατηγικού 
Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων Hub and Spokes και του υφιστά-
μενου Ενδεικτικού Γενικού Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 
(ΕΓΔΑΣ).
Η διαδικασία αξιολόγησης θα συμπεριλαμβάνει τα κριτήρια 
συγκριτικής αξιολόγησης όπως θα έχουν προσδιοριστεί στην 
Ενότητα «Στόχοι του θέματος του Διαγωνισμού ακαδημαϊκού 
έτους 2017-2018» ανωτέρω και θα μπορεί να επικεντρωθεί σε 
ενδεχόμενη επιλεγμένη υπο-περιοχή, όπως περιγράφεται στην 
ίδια Ενότητα (4), για διεξοδική ανάπτυξη. Η συγκριτική αξιολόγηση 
αναμένεται να προσφέρει σημαντικά στοιχεία για την τεκμηρίωση 
ή μη της σκοπιμότητας εφαρμογής δικτύου Hub and Spoke.

6.6. Σκοπιμότητα ανάπτυξης ενός στρατηγικά δομημένου Δικτύου 
Νησιωτικών Συνδέσεων (Hub and Spoke) της χώρας (με έμφαση 
στα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και την Κρήτη) - Ανάλυση 
Πλεονεκτημάτων, Αδυναμιών, Ευκαιριών, Κινδύνων (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats - SWOT Analysis).

6.7. Ολοκληρωμένη Πρόταση ανάπτυξης ενός Στρατηγικού 
Δικτύου Νησιωτικών Συνδέσεων (ΣΔΝΣ) βασισμένων σε μία 
ιεραρχική δομή Περιφερειακών Συγκοινωνιακών Κόμβων (ΠΣΚ) 
και συνεργασία κομβικών γραμμών και ακτινικών συνδέσεων 
(Hub and Spoke), με έμφαση στα Νησιά του Αιγαίου Πελάγους και 
την Κρήτη, και το συνδυασμό μεταφορικών μέσων.
Η πρόταση αναμένεται να συμπεριλάβει:
•   προσδιορισμό κόμβων και συνδέσεων
•   προσδιορισμό γραμμών κορμού και γραμμών περιφερειακών/

τελικών συνδέσεων
•   προσέγγιση απαιτήσεων μεγέθους και χωρητικότητας πλοίων
•   προσέγγιση συχνοτήτων δρομολογίων
Επίσης, αναμένεται να προσεγγιστούν οι «επιδόσεις» της 
πρότασης ως προς:
•   Οικονομικές παραμέτρους (λειτουργικό κόστος)
•   Χρόνους διαδρομών
•   Χρόνους ανταπόκρισης
•   Συνολικούς χρόνους για ενδεικτικά ζεύγη Προελεύσεων-

Προορισμών
•   Άλλα στοιχεία ποιότητας εξυπηρέτησης

6.8. Συμπεράσματα
Σημείωση: Θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές από τις οποίες 
αντλήθηκε το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση 
της εργασίας.

7. Διενέργεια του Διαγωνισμού
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ακολουθήσει δύο (2) Φάσεις 
υποβολής και αντίστοιχης αξιολόγησης.

Α΄ Φάση:
Υποβολή υποψηφιότητας και Προσχεδίου Εργασίας - Προεπιλογή 
βέλτιστων προτάσεων (short list).
Προκειμένου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα γίνεται 
κατάθεση των υποψηφιοτήτων, είτε μεμονωμένων διαγωνιζο-
μένων είτε ομάδων έργου, με τη συμπλήρωση και αποστολή 
σχετικής δήλωσης συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι 
διαθέσιμη ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, ενώ η αποστολή 
της θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού μηνύ-
ματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική δι-
εύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις 
συμμετοχής είναι:  award@eesym.gr.

Η δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από Προσχέδιο Εργασίας, 
το οποίο θα περιλαμβάνει:
•   Γενική αντίληψη του διαγωνιζομένου για το θέμα και τους 

στόχους της εργασίας, προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισης, 
δομή και αλληλουχία των βημάτων εκπόνηης
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•   Ενδεικτικό αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων της εργασίας.
•   Συνοπτική παρουσίαση της/των μεθοδολογίας/-ιών, που 

προτίθενται να ακολουθήσουν, προκειμένου να ανταποκριθούν 
στην εκπόνηση της εργασίας.

•   Ενδεικτικό πίνακα δεδομένων και στοιχείων, που απαιτεί η 
εκπόνηση του θέματος (συμπεριλαμβανομένων και πιθανών 
συνεντεύξεων με φορείς).

•   Αναφορά στη βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων, που οι 
υποψήφιοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή των 
απαιτούμενων δεδομένων.

•   Πιθανές μεθοδολογικές λύσεις σε περίπτωση που ορισμένα 
δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

Τέλος, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται 
και από επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι 
είναι είτε εν ενεργεία φοιτητές (π.χ. Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο 
φοιτούν) είτε νέοι απόφοιτοι που έλαβαν το πτυχίο τους όχι 
παλαιότερα από τρία ακαδημαϊκά έτη προ της δημοσίευσης της 
παρούσας Προκήρυξης (π.χ. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος).
Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας και 
Προσχεδίου εργασίας ορίζεται η 11.02.2018. Υποψηφιότητες 
που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μετά την 
ανωτέρω ημερομηνία κατάθεσης δεν θα γίνονται δεκτές.
Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, όλες οι δηλώσεις 
συμμετοχής οι οποίες πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, 
θα γίνονται αποδεκτές. Στη συνέχεια, η Επιστημονική Επιτροπή 
αξιολόγησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. θα προβεί στην εξέταση του επιστη-
μονικού περιεχομένου των υποψηφιοτήτων και θα επιλέξει 
τις βέλτιστες προτάσεις, που θα προαχθούν στη Β΄ Φάση του 
Διαγωνισμού.
Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν ώστε 
να συνεχίσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και να 
ολοκληρώσουν την εργασία, θα ενημερωθούν σχετικά έως και 
16.02.2018.

B΄ Φάση:
Ολοκλήρωση εργασιών και παράδοσή τους (επιλεγείσες 
προτάσεις Α’ Φάσης)

Κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, οι προκριθέντες συμμετέχοντες 
ή ομάδες συμμετεχόντων θα κληθούν να ολοκληρώσουν την 
εργασία τους. Στο παρόν έγγραφο ορίζονται οι προδιαγραφές για 
την ολοκλήρωσή της (Ενότητα 6).
Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής εργασίας 
ορίζεται η 01.06.2018. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα 
πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής και οι τελικές 
εργασίες είναι:  award@eesym.gr.

Σημείωση:
Οι διοργανωτές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Βραβείου 
Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας»:
•   Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με βιβλιογραφία και πηγές 

άντλησης υλικού, όπου αυτό είναι δυνατό, και θα απαντούν σε 
σχετικά ζητήματα που θα απασχολούν τους συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό, ανά στάδιο διενέργειάς του.

•   Δεν θα παράσχουν τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια της 
έρευνας και την ολοκλήρωση της εργασίας.

Οι συμμετέχοντες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Βραβείου 
Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας»:
•   Αναγνωρίζουν ότι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της 

παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος παραχωρούν προς τον 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. δικαιώματα χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας, επί του 
περιεχομένου του προσχεδίου και της τελικής εργασίας που θα 
υποβληθεί, αντίστοιχα.

•   Παρέχουν ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 
όπως προασπίσει με κάθε νόμιμο μέσο την κυριότητα του 
προσχεδίου και της τελικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης 
της -μεμονωμένης ή συλλογικής- δημοσίευσης και έκδοσης, 
που θα αποσκοπεί στη διάδοση του θεσμού του συγκεκριμένου 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού.

•   Διατηρούν το δικαίωμα επίκλησης πνευματικής ιδιοκτησίας για 
το τελικό προϊόν της εργασίας τους, σε περίπτωση αυτοτελούς 
εκδοτικής πρωτοβουλίας, υπό την απαρέγκλιτη προϋπόθεση 
συμπερίληψης ειδικής αναφοράς περί πνευματικής ιδιοκτησίας, 
στο νομικό πρόσωπο: Ε.Ε.ΣΥ.Μ. - Ελληνικός Επιμελητηριακός 
Σύνδεσμος Μεταφορών.

8. Επιτροπή Αξιολόγησης
Το υλικό το οποίο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα 
(μεμονωμένο ή ως ομάδα) θα αξιολογηθεί και κριθεί από 
Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει 
ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους του κλάδου 
των μεταφορών.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από μέλη προερχόμενα 
από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία διαθέτουν 
Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές 
και τη Ναυτιλία, ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα με ισάριθμους 
αναπληρωτές τους, καθώς και από μέλη προερχόμενα από 
τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τα Επιμελητήρια και το Σ.Ε.Ε.Ν., με ισάριθμους 
αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ή ο αναπληρωτής 
του θα είναι συντονιστής και μέλος της ανωτέρω Επιτροπής 
Αξιολόγησης. Είναι πιθανό στην Επιτροπή να συμμετάσχουν 
και Εμπειρογνώμονες του κλάδου της ακτοπλοΐας ή/και εκ του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλη -άνευ 
ψήφου- με συμβουλευτικό χαρακτήρα.

9. Τελετή Απονομής
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α΄ και Β΄ Φάσης του 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα 
ανακοινωθεί εν καιρώ.

10. Ερωτήματα διαγωνιζομένων
Ερωτήματα από τους διαγωνιζόμενους θα γίνονται δεκτά μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση award@eesym.gr, 
μέχρι 31.01.2018. Οι διοργανωτές θα απαντήσουν στα ερωτήματα 
των διαγωνιζομένων μέχρι την 04.02.2018, κοινοποιώντας τις 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους. 
Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων, η κοινοποίηση θα γίνει στον 
ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε ομάδας.
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Πάνω από πενήντα ομιλητές, εξειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικοί, 
εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων και ΜΚΟ, επαγγελματίες 
υγείας, στελέχη μέσων μεταφοράς και σωμάτων ασφαλείας θα 
καταθέσουν τη δική τους οπτική σε μια προσπάθεια ολιστικής 
προσέγγισης στα φλέγοντα ζητήματα της οδικής ασφάλειας και 
της βιώσιμης κινητικότητας.

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την επιστημονική καθοδήγηση 
του εργαστηρίου Υγείας & Οδικής Ασφάλειας (Lahers) του ΤΕΙ 
Κρήτης, αλλά και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με 
ιδιαίτερη έμφαση στο σκέλος των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Τα ΣΒΑΚ είναι μια στοχευμένη προσπάθεια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επίτευξη του στόχου της Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Ανάπτυξης εν γένει και θα αποτελούν τόσο 
στην τρέχουσα περίοδο όσο και στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο 

εργαλείο των φορέων τοπικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, 
καθώς και των εμπλεκομένων φορέων για τη στρατηγική 
αντιμετώπιση των θεμάτων βιώσιμης κινητικότητας και βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Η εκδήλωση, που αποτελεί μια ολιστική παρέμβαση σε θέματα 
οδικής συνείδησης και κουλτούρας, εκτός από το διήμερο 
επιστημονικό συνέδριο περιλαμβάνει μια σειρά βιωματικών 
εκπαιδευτικών δράσεων για μαθητές πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να παρέμβει ουσιαστικά 
στη διαδικασία μάθησης και βελτίωσης της οδικής συμπεριφοράς.

Πιο συγκεκριμένα, για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης στο ΔΕΚΚ θα πραγματοποιηθεί η ενημερωτική - 
βιωματική δράση “Οδηγώ με Ασφάλεια το Μέλλον μου” της Γενικής 
Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης. Αναλυτικότερα: 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διήμερο οδικής ασφάλειας
 «Δρόμος Ζωής»
O Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Γενική Περιφερειακή 
Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και την Περιφέρεια Κρήτης διοργανώνουν 
το διήμερο οδικής ασφάλειας «Δρόμος Ζωής» στις 2 και 3 Μαρτίου στο 
Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.) στις Γούρνες.



προβολή σύντομου βίντεο, τάπητας τροχαίας, γυαλιά εμποδίων 
και τιμόνια με την καθοδήγηση αστυνομικού, επίδειξη αστυ-
νομικού ποδήλατου/αστυνομικής δίκυκλης μοτοσικλέτας, χρή-
σιμες συμβουλές για την ασφαλή οδήγηση, παιχνίδι σωστού-
λάθους, τροχός Κ.Ο.Κ., γωνιά ζωγραφικής δημιουργίας, έκθεση 
τροχονομικών ειδών, παιχνίδι παζλ, παιδικό γραφιστικό πλαίσιο 
(μπάνερ) όπου τα παιδιά μπορούν να φωτογραφίζουν τα πρόσωπά 
τους ως γυναίκες ή άνδρες αστυνομικοί, παιχνίδι σχηματισμού της 
σωστής λέξης, επιτραπέζιος τάπητας. 

Το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου, 
ολοκληρώνει τη συμβιωματική παιδεία για την υιοθέτηση ορθής 
οδικής συμπεριφοράς, με τη χρήση πραγματικών (μικρών) 
οχημάτων, για μία πλήρη διαδραστική εμπειρία εκπαίδευσης για 
τα παιδιά του Δημοτικού.

Οι παραπάνω δράσεις πραγματοποιούνται από την Τρίτη 27 
Φεβρουαρίου έως και Παρασκευή 2 Μαρτίου - κατόπιν προ-
γραμματισμένων επισκέψεων μετά από αιτήματα των σχολείων, 
καθώς και το Σάββατο 3 Μαρτίου για κάθε ενδιαφερόμενο. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μικρά παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να 
γνωρίσουν από κοντά τα οχήματα διάσωσης και τους οδηγούς 
τους, καθώς περιπολικό, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και πυροσβεστικό 
όχημα θα βρίσκονται στο χώρο και θα είναι «επισκέψιμα» από τα 
παιδιά.

Οι δράσεις που απευθύνονται στους μαθητές της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ξεκινούν με το εγκεκριμένο από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας, πρόγραμμα 
κυκλοφοριακής αγωγής «Καν’ το Σωστά», το οποίο αποτελεί 
πρόγραμμα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης για μαθητές 
Λυκείου (και Γ΄ Γυμνασίου) του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας 
(Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς». Συγκεκριμένα, και τις δυο ημέρες 
διεξαγωγής του συνεδρίου θα εκτίθενται στο χώρο προς 
χρήση, προσομοιωτής ανατροπής αυτοκινήτου, προσομοιωτής 
πρόσκρουσης, ζυγαριά συσχέτισης βάρους - ταχύτητας, γυαλιά 
προσομοίωσης κόπωσης με ταυτόχρονη ύπαρξη προσωπικού 
για την ορθή χρήση (κατόπιν αιτήματος των σχολείων και βάσει 
διαθεσιμότητας).

Επίσης, το εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και 
Οδικής Ασφάλειας (Lahers) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας 
του ΤΕΙ Κρήτης, διοργανώνει το εργαστήριο με τίτλο: «Λήψη 
απόφασης κατά τη χρήση του οδικού δικτύου και παράγοντες 
που την επηρεάζουν στην περίοδο της εφηβείας. Αναγνώριση 
θετικής και αρνητικής επίδρασης των συνομηλίκων στην 
οδηγική συμπεριφορά του έφηβου, λήψη απόφασης σε οδηγικά 
διλήμματα», το οποίο απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίου.

Παράλληλα, o Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης 
και Κυκλοφοριακής Αγωγής (ΣΕΟ) θα υλοποιήσει δύο δράσεις. 
Η πρώτη υλοποιείται μέσα από ένα εξελιγμένο λογισμικό, το 
οποίο θα καταγράψει κυκλοφοριακές συνήθειες των μαθητών 
με τίτλο: “Αξιολογώντας το κυκλοφοριακό σου αποτύπωμα” 
(http://learn.prog.gr/). Η δεύτερη βιωματική δράση /σεμινάριο, 

γίνεται σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου και τις 
Πρότυπες Σχολές ΖΩΓΡΑΦΟΣ, με τίτλο: “Το παιδί ως επιβάτης στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η ακτινογραφία του λεωφορείου, 
περιμένοντας στη στάση. Είσοδος και Έξοδος. Απεγκλωβισμός 
μαθητών από φλεγόμενο λεωφορείο”.

Το διήμερο του συνεδρίου, θα πραγματοποιούνται εργαστήρια 
πρώτων βοηθειών και εθελοντισμού από τους Εθελοντές 
Σαμαρείτες - Διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Ηρακλείου, 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

Η έκθεση φωτογραφίας “Όταν οι Ζωές Συντρίβονται”, του γνωστού 
Άγγλου φωτογράφου Paul Wenham–Clark σε συνεργασία με την 
αγγλική οργάνωση θυμάτων τροχαίων Road Peace θα εκτίθεται 
στο χώρο της εκδήλωσης μετά από την ευγενική παραχώρηση 
του πανελλαδικού συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα». Η εν 
λόγω έκθεση αποτελεί μια εξαιρετική προσπάθεια αποτύπωσης 
των επιπτώσεων μιας σύγκρουσης με φωτογραφίες και μικρές 
συνεντεύξεις οικογενειών θυμάτων τροχαίων, ατόμων με αναπη-
ρία και διασωστών.  

Τέλος, το εργαστήριο Μελέτης Συμπεριφορών Υγείας και Οδικής 
Ασφάλειας (Lahers) - ΤΕΙ Κρήτης, θα διοργανώσει εργαστήριο 
για τους γονείς μαθητών δημοτικού και γυμνασίου το Σάββατο 3 
Μαρτίου στις 10.00 π.μ. με τίτλο: «Παραβατική συμπεριφορά κατά 
τη χρήση του οδικού δικτύου στην εφηβεία: Ο ρόλος του γονέα 
στη διαχείριση της ριψοκίνδυνης συμπεριφοράς των εφήβων 
με έμφαση σε ζητήματα παραβατικής συμπεριφοράς κατά την 
οδήγηση» (κατόπιν κράτησης θέσης: t.karpathiotaki@herson-
isos.gr). 

Το παιδικό ραδιόφωνο Family 89,5 FM θα καλύψει με ζωντανή 
μετάδοση τις ομιλίες και τα δρώμενα της εκδήλωσης. 

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για την προσέλευση πολιτών, 
καθηγητών, γονέων, μαθητών και όλων όσων ενδιαφέρονται για 
την ενίσχυση της θεωρητικής και βιωματικής γνώσης σε ένα τόσο 
επίκαιρο θέμα. 

Περισσότερες πληροφορίες:  www.hersonisos.gr 
facebook event: 
https://www.facebook.com/events/741372829390045/
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Ειδικό Σεμινάριο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
Σχεδιασμός, Διαχείριση & Οργάνωση 

αερομεταφορών και αεροδρομίων

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με την επιμέλεια της 
Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών του ΣΕΣ και την υποστήριξη 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών διοργανώνει επιμορφωτικό 
σεμινάριο με θέμα ‘’Σχεδιασμός, Διαχείριση και Οργάνωση 
αερομεταφορών και αεροδρομίων”.

Το Σεμινάριο, θα διεξαχθεί στις 16 Μαρτίου 2018 και ώρα 
14:00 έως 17:00, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος 
Βενιζέλος”, Κέντρο Τύπου (Κτίριο Κεντρικού Αεροσταθμού, 
Αφίξεις, Είσοδος 1)

Στόχος του σεμιναρίου είναι να συμμετέχουν τα μέλη του ΣΕΣ 
που έχουν ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο, όπου 
ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα νέα μέλη του συλλόγου καθώς και 
φοιτητές των σχολών/τμημάτων πανεπιστημίων και πολυτεχνικών 
σχολών, που εντάσσονται μαθήματα στα αντικείμενα του ΣΕΣ. 

Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν, δηλαδή χωρίς κόστος εγγραφής 
και συμμετοχής. 

Στους συμμετέχοντες δίνεται πιστοποιητικό συμμετοχής. 

Οι γενικές θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι:
•   Στρατηγικές Ανάπτυξης και Ρυθμιστικό πλαίσιο στις αερομε-

ταφορές 
•   Σχεδιασμός και Λειτουργία Δικτύου αερομεταφορών και Υποδο-

μών αεροδρομίων 
•   Περιβαλλοντικές, και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις από 

την ανάπτυξη των αεροπορικών μεταφορών 

Οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι (αλφαβητικά):
•   Αβραμίδης Ιωσήφ, Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων και 

Συμμόρφωσης, ΔΑΑ 
•   Αδαμίδης Τάκης, Μέλος Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών 

ΣΕΣ
•   Δημήτριου Δημήτριος, Επικ. Καθηγητής, ΔΠΘ, Πρόεδρος ΔΑΑ
•   Κάπρος Σεραφείμ, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•   Μαυροειδή Μαρία, Μέλος Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών ΣΕΣ
•   Μπαλλής Αθανάσιος, Αναπλ.Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
•   Παγώνη Ιωάννα, Δρ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
•   Σαρτζετάκη Μαρία, Μέλος Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών ΣΕΣ
•   Σταματόπουλος Μιλτιάδης, Τομεάρχης Σχεδιασμού Αερολιμένα, 

ΔΑΑ  
•   Τσούκα Δέσποινα, Δρ., Υπηρεσία Πολικής Αεροπορίας 
•   Χαλκιάς Βασίλειος, Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές ΑΕ
•   Ψαράκη-Καλουπτσίδη Βούλα, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το σεμινάριο διεξάγεται στους χώρους του 
Κεντρικού Aεροσταθμού (Terminal) του Διεθνούς Αερολιμένα 
Αθηνών, καθώς και για την αποτελεσματική οργάνωσή του, 
υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων στο 
σεμινάριο και θα κρατηθεί αριθμός προτεραιότητας, σε περί-
πτωση μεγάλου αριθμού συμμετοχής. Παρακαλούμε θερμά 
όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας αποστέλλοντας την αίτηση 
συμμετοχής ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: secretary@ses.gr ή 
με fax: 210 3609220, υπόψη κας Μαρίας Σαρτζετάκη, Επιτροπή 
Αερομεταφορών ΣΕΣ, μέχρι την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018. 
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Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση (www.aviationsociety.gr) 
διοργανώνει το καθιερωμένο διήμερο επιστημονικό συνέδριο με 
θέμα, “5ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές του Σήμερα 
και του Αύριο’’ στις 14-15 Μαΐου 2018 στο Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 17 Διοίκησης. Το συνέδριο 
απευθύνεται σε όλους όσοι ενδιαφέρονται ή/και δραστηριοποιούνται 
στον ευρύτερο χώρο των Αεροπορικών Μεταφορών. Ενδεικτικά 
(αλλά όχι περιοριστικά) στο συνέδριο μπορούν να συμπεριληφθούν 
εισηγήσεις και παρουσιάσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες:

•   Αεροπορικές Εταιρίες, Πολιτική & Στρατηγικές Ανάπτυξης (Εταιρίες 
Χαμηλού Κόστους, Εταιρικές Συνεργασίες, Συνέργειες, Connectivity 
κ.ά.).

•   Αεροπορικό Δίκαιο (Επιπτώσεις Brexit, Αλλαγές νομοθεσίας EASA 
για υπερελαφρά και Drones, κ.ά.)

•   Αερολιμένες-Υποδομές-Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών και Επιβατών 
(Λειτουργία, εκμετάλλευση και μη αεροπορικές δραστηριότητες, 
επενδύσεις, κατασκευή, συντήρηση και εξοπλισμός, Ιδιωτικοποί-
ηση, PPP’s, κομβικοί και περιφερειακοί α/λ, κ.ά.)

•   Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, 
BLUE MED, Remote tower operations, FANS, Ιδιωτικοποίηση ATC, 
κ.ά.)

•   Ασφάλεια Πτήσεων, Εγκαταστάσεων και Επιχειρησιακής 
Λειτουργίας (πτητική ασφάλεια, ατυχήματα, ασφάλεια προσωπι-
κού, επιβατών και εγκαταστάσεων, εξυπηρέτηση αεροσκαφών, 
διαχείριση αποσκευών, Βιομετρία, Νομοθεσία, EU OPS, κ.ά.)

•   Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες (πρόγραμμα ETS, βιοκαύσιμα, 
κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις α/φών, διαχείριση 
περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίων, ιπτάμενα αυτοκί-
νητα, Drones, κ.ά.)

•   Γενική Αεροπορία (Αεροπορικός τουρισμός, ελικόπτερα, υδροπλά-
να, υδατοδρόμια, κ.ά.)

•   Εμπορευματικές Αερομεταφορές και Logistics (Υποδομές, 
Ασφάλεια, Κανονισμοί και Νομοθεσία, αποτελεσματική διαχείριση 
και λειτουργία, κ.ά.)

•   Αεροπορική Ιατρική (Αεροδιακομιδές, εκτίμηση πτητικής ικανό-
τητας πληρωμάτων, φόβος πτήσης, μετατραυματικό στρες λόγω 
συμβάντος ή ατυχήματος, κ.ά.)

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, γίνονται όμως 

δεκτές εισηγήσεις και στην αγγλική.
Καταληκτικές Ημερομηνίες Υποβολής Εισηγήσεων - Σημαντικές 

Ημερομηνίες
•   Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρουσιάσουν εισήγηση καλούνται να 

υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το αργότερο μέχρι τη 
Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις istav-
las@gmail.com (υπ’ όψη κ. Ιωάννη Σταυλά), karpedime@hot-
mail.com (υπ’ όψη κ. Δημήτρη Καρπούζα), και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση της Γραμματείας του Συνεδρίου (Hasevents2018@
gmail.com). Στις περιλήψεις πρέπει να περιλαμβάνονται τα 
στοιχεία των εισηγητών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, στοιχεία 
επικοινωνίας) και προαιρετικά 3-5 λέξεις κλειδιά (key words).

•   Όλες οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική 
Επιτροπή και τους κριτές του Συνεδρίου.

     Οι συγγραφείς θα ενημερωθούν για την αποδοχή των εισηγήσεών   
     τους μέχρι και τη Τετάρτη 25 Απριλίου 2018.
•   Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της παρουσίασης είναι η 

Παρασκευή 4 Μαΐου 2018. Κατόπιν εισήγησης της Επιστημονικής 
Επιτροπής, υπάρχει η δυνατότητα παρουσίασης εργασιών σε post-
er κατά τη διάρκεια σχετικής ειδικής συνεδρίας.

•   Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας από τους συγγραφείς κάθε 
εισήγησης θα πρέπει μέχρι την παραπάνω ημερομηνία (4 Μαΐου 
2018) να έχει προκαταβάλει το κόστος συμμετοχής στο Συνέδριο 
προκειμένου αυτή να συμπεριληφθεί στα τεύχη, στην ιστοσελίδα 
της ΕΑΕ και στο τελικό πρόγραμμα.

•   Η καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται στον τραπεζικό 
λογαριασμό της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (τράπεζα AL-
PHA ΒΑΝΚ 116-002002014495, IBAN GR23 0140 1160 1160 
02002014 495, SWIFT: CRBA GRAAXXX) με την ένδειξη «ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
2018» και το ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντος. Τo αποδεικτικό 
της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση spyrosjancovich@gmail.com (υπ’ όψη Ταμία Ε.Α.Ε, 
Capt. Σπύρου Γιάνκοβιτς) και στη Γραμματεία του Συνεδρίου (Ha-
sevents2018@gmail.com).

•   Οι ολοκληρωμένες εισηγήσεις και το τεύχος των περιλήψεων θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε. με ελεύθερη πρόσβαση.

•   Όσοι από τους εισηγητές επιθυμούν να συμπεριληφθεί το πλήρες 
κείμενο της εργασίας τους στην ειδική έκδοση (Special Issue) που 
θα πραγματοποιηθεί για το Συνέδριο, θα πρέπει να το αποστείλουν 
στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση (Hasevents2018@gmail.

5ο Αεροπορικό Συνέδριο: 
Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

14-15 Μαΐου 2018 Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Κτίριο 17 Διοίκησης

Κεντρικός Ομιλητής: Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος ΔΣ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
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com) μέχρι και την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018. Οι εργασίες 
που θα επιλεγούν θα δημοσιευτούν μετά από κρίση, στο διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό Journal of Air Transport Studies που 
εκδίδει ηλεκτρονικά η Ελληνική Αεροπορική Ένωση.

•   Το προς δημοσίευση κείμενο θα πρέπει να είναι στην Αγγλική 
γλώσσα και να συνταχθεί σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

Παρουσιάσεις Εισηγήσεων
•   Η παρουσίαση των εισηγήσεων που θα επιλεγούν θα πρέπει να 

γίνει σε μορφή Power Point μέγιστης διάρκειας 20’.
•   Ο τίτλος της εισήγησης θα πρέπει να δοθεί στα Ελληνικά και στα 

Αγγλικά.
•   Το όνομα του εισηγητή και ο τίτλος που το συνοδεύει (ακαδημαϊκός, 

επαγγελματικός ή άλλος) θα πρέπει να δοθούν στα Ελληνικά και 
στα Αγγλικά.

•   Κάθε εισήγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από το συμπληρωμένο 
έντυπο παρουσίασης το οποίο θα αποσταλεί στους εισηγητές μετά 
την κρίση και αποδοχή της περίληψής τους.

Κόστος Συμμετοχής - Βεβαιώσεις
•   Το κόστος του διήμερου συνεδρίου 14-15/5/2018 ανέρχεται στα 

50 ευρώ για το κοινό, και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημερωμένα 
μέλη της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης για τα έτη 2017 και 
2018. Οι καταβάλλοντες το σχετικό αντίτιμο αποκτούν δικαίωμα 
συμμετοχής στις εργασίες του συνεδρίου που μεταξύ άλλων 
περιλαμβάνει δύο (2) γεύματα και καφέ στα διαλείμματα. Η 
καταβολή του κόστους συμμετοχής θα γίνεται κατά την εγγραφή 
στο Συνέδριο.

•   Στους συμμετέχοντες θα διατεθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στο 
Συνέδριο.

•   Όσοι εισηγητές ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης, 
παρακαλούνται όπως υποβάλλουν αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα και αίτηση εγγραφής μαζί με την περίληψη της 
παρουσίασής τους. Οι προϋποθέσεις εγγραφής παρατίθενται στην 
ιστοσελίδα της Ένωσης:  www.aviationsociety.gr

Πρόγραμμα Συνεδρίου
Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενημερώνεται περιοδικά και θα 
αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης 

(www.aviationsociety.gr). Το τελικό πρόγραμμα ανακοινωθεί και 
θα αποσταλεί ηλεκτρονικά σε όσους από τους συμμετέχοντες έχουν 
προκαταβάλλει το αντίτιμο συμμετοχής.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Οργανωτική Επιτροπή (Ο.Ε.):
•   Μαρίζα Οικονόμου, Ελληνική Αεροπορική Ένωση (Πρόεδρος Ο.Ε)
•   Τάκης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
•   Εμμανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
•   Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Πρόεδρος 

Ε.Α.Ε
•   Δρ. Κωνσταντίνος Ιατρού, Ελληνική Αεροπορική Ένωση

Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.):
•   Ιωάννης Σταυλάς, Αεροναυπηγός Μηχ. Ελληνική Αεροπορική 

Ένωση (Πρόεδρος Ε.Ε)
•   Δημήτρης Καρπούζας, Αεροναυπηγός Μηχ. Ελληνική Αεροπορική 

Ένωση
•   Καθ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
•   Στρατής Γεωργιλάς, LL.M, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Ελληνική 

Αεροπορική Ένωση
•   Capt. Σπύρος Γιάνκοβιτς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
•   Καθ. Νικόλαος Θεοδώρου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•   Δρ. Λευτέρης Καταρέλος, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
•   Δρ. Παύλος Αρβανίτης, Senior Lecturer, Solent University, South-

ampton, UK
•   Δρ. Ευστάθιος Μαλάκης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
•   Δρ. Ιωάννης Τεμπλαλέξης, Επ. Καθ. Σχολής Ικάρων
•   Δρ. Αθαν. Μπαλλής. Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•   Δρ. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών
•   Δρ. Βούλα Ψαράκη, Επ. Καθ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Γραμματεία Συνεδρίου: Ελληνική Αεροπορική Ένωση 
Hasevents2018@gmail.com
Επικοινωνία: Μαρίζα Οικονόμου
mariza.economou.@gmail.com, 6972.918.366
Οργανωτικά Θέματα: Τάκης Αδαμίδης
takisoa@otenet.gr, 6974.045.074
Γραμματεία: Δημήτρης Καρπούζας
karpedime@hotmail.com, 6956.300.752 
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Κυκλική Οικονομία στις Σύγχρονες Πόλεις»
το θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου
ECOCITY FORUM 2018 που οργανώνει το ECOCITY
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3-5 Οκτωβρίου 2018

Ένα σημαντικό Διεθνές Συνέδριο με τίτλο ECOCITY FORUM 2018 “Circular Economy In Smart Cit-
ies” οργανώνει το ECOCITY στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης από 3 έως 5 Οκτωβρίου 2018, 
υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου. Το ECOC-
ITY, εθελοντικός φορέας με προσανατολισμό το αστικό περιβάλλον, ανέλαβε την πρωτοβουλία 
διοργάνωσης αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για κατανόηση και υιοθέτηση ενός νέου οικονομικού 
και κοινωνικού μοντέλου, εξόχως τεχνολογικού και βεβαίως φιλικού προς το περιβάλλον. 

Από τις εργασίες του συνεδρίου θα προετοιμαστεί το ECOCITY Circular Economy Guidebook, ένα 
εγχειρίδιο παρακολούθησης της εφαρμογής των στρατηγικών της Κυκλικής Οικονομίας. Στα πλαίσια 
της διεξαγωγής, θα ανακοινωθούν ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες και θα πραγματοποιηθεί 
έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την αστική αειφορία και την Kυκλική Oικονομία.

Το ECOCITY FORUM 2018 είναι ένα μοναδικό στο είδος του γεγονός, η διεξαγωγή του οποίου τοποθετεί 
τη χώρα μας και την πόλη της Θεσσαλονίκης μεταξύ των πρωταγωνιστών ενός νέου κινήματος 
ιδεών, γνώσης και κινήτρων όλων των εμπλεκομένων για τα ζητήματα της Κλιματικής Αλλαγής, 
των Επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία, της Ενίσχυσης της Ανθεκτικότητας των Πόλεων, της Εφαρμογής 
Έξυπνων Τεχνολογιών, σε συνάρτηση με τις αρχές του ΟΗΕ για την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη. 
Τα αποτελέσματα-συμπεράσματα του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν διεθνώς και θα επιδοθούν σε 
ανώτατα κλιμάκια παραγόντων της πολιτικής, νομοπαρασκευαστικής και εκτελεστικής εξουσίας σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμένονται περί τους 500 συνέδρους και επιπλέον 300 συνοδοί, με την πλειοψηφία τους να 
προέρχονται από Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τη διεθνή κοινότητα (στελέχη δημόσιας διοίκησης 
και οργανισμών, στελέχη επιχειρήσεων, ελεύθεροι επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί, ερευνητές και 
εκπρόσωποι διεθνών και εθνικών ΜΚΟ). Το πρόγραμμα του Συνεδρίου θα υλοποιηθεί σε δύο 
γλώσσες (ελληνικά-αγγλικά) με ταυτόχρονη διερμηνεία και είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα 
www.ecocityforum.eu
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 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΛΑΡΙΣΑ  11-12 Οκτωβρίου 2018

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπ. Θεσσαλίας, συνδιοργανώ-
νουν, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το 7ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο θα διεξαχθεί 
στη Λάρισα, 11-12 Οκτωβρίου του 2018. 
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 
και το 2015, 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 αξιολό-
γηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα αλλά 
και των προσπαθειών και καινοτομιών που σχεδιάζονται και 
υλοποιούνται για τη βελτίωση της ασφάλειας οδηγών, οχημά-
των 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 ή προτείνεται να εφαρμοστούν στην 
Ελλάδα. 
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 στη χώρα. Επίσης, 
θα παρουσιαστούν διεθνείς εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές 
και θα συζητηθεί η εφαρμοσιμότητα και τα πιθανά αποτελέσματά 
τους στις εγχώριες συνθήκες.

Κύριες θεματικές περιοχές του Συνεδρίου είναι οι εξής:
•     Πολιτική Οδικής Ασφάλειας και Θεσμικό Πλαίσιο. Απολογισμός 

μέχρι τώρα πολιτικών. Επικαιροποίηση, Συμπλήρωση, εκ 
βάθρων Ανασχεδιασμός. 

•     Οδική Ασφάλεια και Αυτοδιοίκηση. Ο ρόλος των Περιφερειών 
και των Δήμων.  

•     Οδικό περιβάλλον (Σχεδιασμός, προδιαγραφές, εξοπλισμός 
οδού, επικίνδυνες θέσεις, έλεγχος οδικής ασφάλειας, διαχεί-
ριση ταχυτήτων, οδική ασφάλεια στα αστικά δίκτυα, σήραγγες, 
έξυπνη υποδομή, κ.λπ.).

•     Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας (Safety Audits). Διαδικασία Εκπαί-
δευσης και Πιστοποίησης Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας. 

•     Εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες για την Οδική Ασφάλεια 
και την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Εκπαίδευση και Πιστοποίηση 
εκπαιδευτών. Γενικότερο Θεσμικό πλαίσιο. Δράσεις δια βίου 
μάθησης στην Οδική Ασφάλεια.

•     Χρήστης Οδού (Συμπεριφορά οδηγού, νέοι οδηγοί, ηλικιωμένοι 
οδηγοί, πεζοί, δικυκλιστές, παιδιά, αλκοόλ, ταχύτητα, ζώνες 
ασφαλείας και κράνη, κ.λπ.). Επικοινωνιακές Δράσεις για 
την Οδική Ασφάλεια. Θεσμικό πλαίσιο. Ο ρόλος των ΜΚΟ. 
Διαδικασίες Αξιολόγησης. Συντονισμός. 

•     Οχήματα (Προδιαγραφές, εμπορευματικές μεταφορές, λεωφο-
ρεία, δίκυκλα, τεχνικός έλεγχος οχημάτων, επικίνδυνα φορτία, 
νέες τεχνολογίες, κ.λπ.).

•     Ανάλυση Ατυχημάτων σε σχέση με βασικά χαρακτηριστικά του 
οδικού δικτύου, των οχημάτων και των χρηστών του δικτύου. 

•     Αντιμετώπιση Ατυχημάτων και Νέες Τεχνολογίες (Διαχείριση 
συμβάντων, άμεση επέμβαση, μονάδες τραύματος, κ.λπ.). 
Θεσμικό πλαίσιο για τη μετά το ατύχημα αντιμετώπιση των 
συνεπειών. Ο ρόλος των ΜΚΟ.

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 & Πρ. του 
Πολίτη)

•     Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης



•     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:
•     Φεβρουάριος 2018
Ανακοίνωση συνεδρίου Πρόσκληση για υποβολή εργασιών
•     16 Απριλίου 2018 
Λήξη υποβολής εκτεταμένων περιλήψεων (2000 λέξεις)
• 23 Απριλίου 2018 
Ενημέρωση συγγραφέων για αποδοχή εργασιών
• 31 Αυγούστου 2018
Υποβολή τελικής έκδοσης εργασιών
Οριστικοποίηση προγράμματος συνεδρίου 

• 11-12 Οκτωβρίου 2018
Διεξαγωγή συνεδρίου

Οι εκτεταμένες περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση rs2018@uth.gr, στην ελληνική ή την 
αγγλική γλώσσα. 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.

Γραμματεία Οργανωτικής Επιτροπής
                                     Xρύσα Βούλγαρη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
                                      e-mail: chrvoulgari@uth.gr
                                      Τηλ.: 24210-74172, Fax: 24210-74119
                                      Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή   
                                      Τμήμα ΠολιτικώνΜηχανικών 
                                      Πεδίον Άρεως, 38334 Βόλος
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Ημερίδα Δεκέμβριος 2017: 

«Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα 
από το παρελθόν… στο μέλλον»

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η ενημερωτική ημερίδα της 

εταιρείας Unisteel Μ.Ε.Π.Ε, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών 

την εμπορία και παραγωγή ειδών χάλυβα, σε συνεργασία με την 

εταιρεία Uniworks IKE, η οποία αναλαμβάνει την πιστοποιημένη 

τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, με θέμα:

«Η οδική ασφάλεια στην Ελλάδα: από το παρελθόν… στο 

μέλλον»,

η οποία διοργανώθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια τον Δεκέμβριο 

στην Αθήνα. Η εν λόγω ημερίδα είχε ως στόχο την ενημέρωση 

και την πολύπλευρη επιμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων φο-

ρέων στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων που συντελούνται 

στον χώρο της οδικής ασφάλειας.

Η συγκεκριμένη ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 

επιτυχή διεξαγωγή των επίσημων δοκιμών πρόσκρουσης ενός 

νέου στηθαίου ασφαλείας οδών, η οποία οδήγησε στην πιστο-

ποίηση ενός επαναστατικά σχεδιασμένου (παγκόσμια πατέντα) 

μονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας ερείσματος, που 

τοποθετείται με έμπηξη στην τομή του πρανούς επιχώματος με 

την επιφάνεια του φυσικού εδάφους. 

Στο πλαίσιο της ημερίδας αναπτύχθηκαν πολύ ενδιαφέροντα 

θέματα από διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Η εναρκτήρια ομιλία έγινε από τον ιδιοκτήτη των 

εταιρειών κύριο Πανάρετο Κωνσταντίνο, ο οποίος καλωσόρισε 

τους παρευρισκομένους και τους παρουσίασε τη θεματολογία.

Την ημερίδα χαιρέτισαν οι κύριοι Μακρής Διονύσιος, Γενικός 

Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών, και Παπαντωνίου 

Παναγιώτης, Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων 

Συγκοινωνιολόγων. Την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους 

σε θέματα οδικής ασφάλειας μετέφεραν με τις ομιλίες τους, 

οι καθηγητές Ψαριανός Βασίλειος, Διευθυντής Εργαστηρίου 

Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΕΜΠ και Σιγάλας Ιωάννης, Μελετητής - 

Στατικός / Overseas Projects Director - Kalliergos O.T.M. S.A. ενώ 

την εμπειρία του από την πλευρά του μελετητή, εκ μέρους της 

Race Consulting Engineers, κατέθεσε και ο κ. Συμεών Σακκάς.

Ιδιαίτερη τιμή για την εταιρεία αποτέλεσε η παρουσία του κυρίου 

Fausto Mozzarelli, από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης 

CSI Certification & Testing, ο οποίος ανέλυσε με κάθε δυνατή 

λεπτομέρεια τις διαδικασίες των Crash Test και τη μελλοντική 

απαίτηση του προτύπου ΕΝ1317 σε Pull Push Test όλων των 

Συστημάτων Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ), που 

τοποθετούνται με έμπηξη. Τις Ευρωπαϊκές πολιτικές οδηγικής 

ασφάλειας και τη σύγκριση του επιπέδου οδικής ασφάλειας 

μεταξύ Ελλάδας και λοιπών ευρωπαϊκών χωρών παρουσίασε 

ο κ. Διαμαντούρος Κωνσταντίνος, Head of Office του Europe-



Ο κ. Μάρκος Παπαγεωργίου, Καθηγητής 

Πολυτεχνείου Κρήτης, προσεκλήθη 

ως διακεκριμένος ομιλητής (Distin-

guished Lecturer) στα πλαίσια της σειράς 

διαλέξεων “Civil + Mineral Engineering 

Distinguished Lecture Series” στο 

Πανεπιστήμιο του Τορόντο στον Καναδά. 

Η διάλεξη με τίτλο «Traffic Management 

for the 21st Century» θα δοθεί την 1η 

Φεβρουαρίου 2018 και έχουν ήδη δηλώσει 

συμμετοχή περί τους 140 ακροατές από 

Πανεπιστήμια, κρατικούς οργανισμούς και 

εταιρείες.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τη 

διάλεξη: https://www.eventbrite.ca/e/

markos-papageorgiou-traffic-man-

agement-for-the-21st-century-tick-

ets-39338988975

an Road Federation (ERF) ενώ την εμπειρία και τη γνώση που 

αποκόμισε από τη δημιουργία του αυτοκινητόδρομου «Ολυμπία 

Οδός», κατέθεσε ο κ. Θεοδώρου Ιπποκράτης, Deputy Project 

Manager / Apion Kleos Joint-Venture.

Πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες πραγματοποιήθηκαν επίσης και 

από τα μέλη των εταιρειών Unisteel ΜΕΠΕ και Uniworks IKE. Ο 

κ. Λεκκός Δημήτριος από την Unisteel, PMP - Head of Technical 

and Business Development Dpt, ανέλυσε την εφαρμογή του 

ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ1317 από τη θεωρία στην πράξη, ενώ 

ο κ. Κουρλής Κυριάκος από την Uniworks IKE, Μεταλλειολόγος -     

- Μηχανικός, παρουσίασε εκτενώς τη διαδικασία Ποιοτικού 

Ελέγχου (Quality Control) της εταιρείας.

Στο τέλος του πρώτου μέρους έγινε αναλυτική παρουσίαση 

των νέων προϊόντων της εταιρείας από τους εκπροσώπους της 

εταιρείας Πανάρετο Κωνσταντίνο, Λεκκό Δημήτριο, Κόλια Νίκη, 

Μάτση Ιωάννη και Κιντή Άγγελο.

Στο δεύτερο μέρος, που οδήγησε και στο κλείσιμο της ημερίδας 

οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με το 

πάνελ των ομιλητών και να ανταλλάξουν απόψεις, σε έναν πολύ 

ενδιαφέρων διαδραστικό διάλογο.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι 

μεγάλων τεχνικών εταιρειών - ανάδοχοι έργων, εκπρόσωποι των 

τεχνικών τμημάτων των διοικητικών περιφερειών, εκπρόσωποι 

δημοσίων φορέων οι οποίοι εμπλέκονται με την οδική ασφάλεια 

και συνεργάτες της εταιρείας από το εξωτερικό. 

Σκοπός της εν λόγω ημερίδας είναι η προώθηση και μετάδοση 

όλων των ουσιωδών συμπερασμάτων, αναφορικά με την οδική 

ασφάλεια, που μπορούν να εξαχθούν από την εμπειρία των 

εμπλεκομένων, καθώς και η επισήμανση της αναγκαιότητας 

ασφάλισης όλων των εθνικών και επαρχιακών δρόμων της 

Ελλάδας.



Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις
Προτάσεις προς 

τις Δημοτικές Αρχές
«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις - Προτάσεις προς τις 
Δημοτικές Αρχές» τιτλοφορείται το διαδικτυακό βιβλίο-
εγχειρίδιο της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, 
που απευθύνεται στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση, με 
στόχο την ένταξη του ποδηλάτου και των βιώσιμων τρόπων 
μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον.

Το βιβλίο, που είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.smu.gr/wp-content/uploads/2017/12/podila-
to_stis_ellinikes_poleis_ONASSI.pdf, υπογράφουν ο 
καθηγητής του ΕΜΠ, συγκοινωνιολόγος - πολεοδόμος 
Θάνος Βλαστός και ο δρ πολεοδόμος - συγκοινωνιολόγος 
του ΕΜΠ Ευθύμιος Μπακογιάννης, ενώ την έκδοση 
επιμελήθηκε ο Σπύρος Παπαγεωργίου.

Το Ίδρυμα Ωνάση έχει επιχορηγήσει τη συγγραφή και 
την έκδοση του εγχειριδίου. Εκδότης του βιβλίου είναι η 
νεοσύστατη ΜΚΟ «Πόλεις για Ποδήλατο - Δίκτυο για το 
ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις», Cities for Cycling cities-
forcycling.gr

Η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας δημιουργήθηκε στο 
ΕΜΠ το 1998, με στόχο να βοηθήσει την ελληνική τοπική 
αυτοδιοίκηση (δήμους και περιφέρειες) να ξεπεράσει 
τις αδυναμίες της και να συμμετάσχει στη μεγάλη στροφή 
των ευρωπαϊκών πόλεων όσον αφορά τη μορφή και την 
οργάνωσή τους.

Η τοπική αυτοδιοίκηση αναγκάζεται πλέον εν τοις πράγμασι 
να ενστερνισθεί τη φιλοσοφία της βιώσιμης ανάπτυξης, 
αφού η ανάπτυξη Στρατηγικών Βιώσιμης Ανάπτυξης 
αποτελεί πλέον προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση 
οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου στους δήμους.

Το βιβλίο αποπειράται να βοηθήσει την τοπική αυτοδιοίκηση 
στα ακόλουθα πεδία: στην κατανόηση του θεωρητικού 
υπόβαθρου της μεγάλης περιβαλλοντικής αλλαγής, 
στα βήματα προετοιμασίας του σχετικού φακέλου, στη 
χάραξη στρατηγικής, στην οργάνωση της συμμετοχής των 
πολιτών στο σχεδιασμό, στην προσαρμογή της διοικητικής 
οργάνωσης του δήμου στους νέους στόχους, στα βασικά 
έργα για τη μεταμόρφωση της συμβατικής πόλης του 
αυτοκινήτου σε πόλη του ποδηλάτου, στις ολοκληρωμένες 
δράσεις για το ποδήλατο στην πόλη, στον τρόπο οργάνωσης 
των εκστρατειών ευαισθητοποίησης.
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Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα μαθητική 

«Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας 

Νέων/Junior Achievement Greece δημιουργήσαμε τη μαθητική 

επιχείρηση «Helm.e.t.». Είμαστε 20 μαθητές της B Λυκείου των 

Εκπαιδευτηρίων Μπουγά από την Καλαμάτα και με τη δράση μας 

ελπίζουμε να μειωθεί ο αριθμός των ανθρώπων που χάνονται 

καθημερινά στην άσφαλτο. Το εναρκτήριο λάκτισμα για εμάς 

έγινε τον Οκτώβρη του 2017 όπου μέσα σε πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα στην πόλη μας δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους στην 

άσφαλτο οδηγώντας μηχανάκι και χωρίς να φοράνε κράνος. 

Και επειδή, δυστυχώς, το πρόβλημα δεν είναι τοπικό! αποφασίσαμε 

να ιδρύσουμε την κοινωνική επιχείρηση Helm.e.t. που κύριο στόχο 

έχει την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών (ενηλίκων 

και ανηλίκων) στη χρήση κράνους και κατ’ επέκταση τη μείωση 

των ατυχημάτων που οφείλονται στην έλλειψη παιδείας πάνω στο 

θέμα αυτό. 

Για να επιτύχουμε τα παραπάνω έχουμε θέσει δύο παράλληλους 

αλλά και συγκλίνοντες συνάμα προσανατολισμούς.

•     Πρώτον, πραγματοποιούμε δράσεις ευ-αισθητοποίησης σε 

σχολεία αλλά και σε δημόσιους χώρους. Επίσης, πουλάμε 

αντικείμενα συμβολικής αξίας με ισχυρά μηνύματα για τη 

σωστή οδηγική συμπεριφορά και τη χρήση κράνους ώστε να 

χρηματοδοτούμε αυτές τις δράσεις.

•     Δεύτερον, σχεδιάζουμε και προωθούμε το «noctua kit»! Το 

«noctua» είναι ένα “έξυπνο” kit επικοινωνίας του κράνους με 

τη μηχανή. Μετά την εγκατάστασή του θα καθίσταται απόλυτα 

σαφές στον αναβάτη ότι το κράνος και η μηχανή είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένα μεταξύ τους, αφού αυτή δεν θα ξεκινά εάν ο 

οδηγός δεν φορά το κράνος του. 

    Το μότο μας, τι άλλο;... «Be smart…be safe»   

educational technology
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Eκπροσώπηση του ΣΕΣ
1.  Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου παρουσίασε τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων 

Συγκοινωνιολόγων για τις αστικές συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 
Εργατικό Κέντρο Αθηνών που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2017.

2.  Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Παναγιώτη Παπαντωνίου στην ημερίδα με θέμα: «Οδική 
ασφάλεια στην Ελλάδα – Από το παρελθόν… στο μέλλον» που διοργανώθηκε την 
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 από την εταιρία Unisteel Μ.ΕΠΕ., κατά τη διάρκεια της 
οποίας παρουσίασε τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την οδική 
ασφάλεια.

3.  Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Παναγιώτη Παπαντωνίου στην εκδήλωση του 
διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων 
Ανηλίκων «ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» την Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018 με θέμα τον Απολογισμό των 
δράσεων του Συλλόγου για το 2017 και παρουσίασε τις θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων για την οδική ασφάλεια.

4.  Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Παναγιώτη Παπαντωνίου στην εκδήλωση του 
διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Ανηλίκων 
«ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΖΩΗ» την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας με 
θέμα «Πρόληψη και αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων» όπου πραγματοποίησε 
παρουσίαση με τίτλο: «Πολιτικές και μέτρα μείωσης Οδικών ατυχημάτων».

5.  Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην ημερίδα με θέμα «Προστασία 
του περιβάλλοντος - Χρησιμότητα της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα», που 
διοργανώθηκε την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018 από 09:00 έως 13:00, στην 
Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης από 
την ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ». Κατά τη διάρκεια της ημερίδας 
πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: «Προστασία περιβάλλοντος μέσω της βιώσιμης 
κίνησης στους σύγχρονους αστικούς ιστούς».

Νea toy ΔΣ
Ευάγγελος Μίντσης*

*Ευάγγελος Μίντσης
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Νέα Μέλη
ΑΛΔΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 806
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 807
ΜΑΡΟΥΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 808
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 809






