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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
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Το τελευταίο Ενημερωτικό Δελτίο του έτους είναι αφιερω-
μένο στην Οδική Ασφάλεια με αφορμή το “7o Πανελλήνιο
Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας”, που διεξήχθη με μεγάλη
επιτυχία στη Λάρισα στις 11-12 Οκτωβρίου 2018 από τον
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα Πο-
λιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το
οποίο παρακολούθησαν περισσότερα από 400 άτομα και
παρουσιάστηκαν 62 επιστημονικές εργασίες.

Την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα κατέγραψε σημαντική μείωση του αριθμού των
νεκρών σε οδικά ατυχήματα κατά 52%, ενώ τα οδικά ατυχήματα μειώθηκαν κατά
29%. Αυτή η εντυπωσιακή μείωση μπορεί να αποδοθεί στη συνδυαστική επί-
δραση: α) των πιο συστηματικών πρωτοβουλιών από πλευράς των Αρχών (εντα-
τικοποίηση της αστυνόμευσης, κατασκευή και αναβάθμιση 2.100 χλμ.
αυτοκινητόδρομων, σχέδια αστικής κινητικότητας) και β) της βαθιάς οικονομικής
ύφεσης, που έφερε νέα κυκλοφοριακά δεδομένα (λιγότερα οχηματοχιλιόμετρα).
Παρόλα αυτά, η Ελλάδα καταλαμβάνει σταθερά μία από τις τελευταίες θέσεις στην
Ευρώπη των 28 και ο αριθμός των 739 νεκρών και 12.891 βαριά και ελαφριά
τραυματιών του 2017 δεν μπορεί να είναι αποδεκτός, αναδεικνύοντας το μέγεθος
του προβλήματος.

Η ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ) από το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τον Μάρτιο του 2018 αναμφισβήτητα απο-
τελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του μείζονος
προβλήματος της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφά-
λειας αποτελούμενο από 37 τακτικά μέλη αποτελεί το θεσμικό όργανο επικοινω-
νίας και διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και των
εμπλεκόμενων επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων σε θέματα που αφορούν
στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνει εκπροσώπους από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς (Υπουργεία, Σώματα ασφαλείας, Επιστημονικούς φο-
ρείς, Ομοσπονδίες, ΜΚΟ κ.ά.)

Παρά τις όποιες “ενστάσεις” για το κατά πόσο ένα τόσο μεγάλο όργανο μπορεί να
είναι παραγωγικό, το ΕΣΟΑ συνεδρίασε με μεγάλη συμμετοχή των μελών του 3
φορές από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2018 αποδεικνύοντας την έμπρακτη
“εθελοντική” υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων στη νέα αυτή προ-
σπάθεια. Ωστόσο από την τρίτη συνεδρίαση του ΕΣΟΑ (Ιούλιος 2018) έως σήμερα
δεν υπάρχει καμία πρόοδος, συνεδρίαση ή όποια ενημέρωση για την πορεία του
ΕΣΟΑ. Τι μεσολάβησε; Η υπουργοποίηση της προέδρου του ΕΣΟΑ στον ανασχημα-
τισμό του Αυγούστου ως Υφυπουργού Εσωτερικών πιθανότατα αποτελεί την κύρια
αιτία αδρανοποίησης του Συμβουλίου αποδεικνύοντας ωστόσο με τον πλέον κα-
ταφανέστατο τρόπο ότι το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα συνεχίζει
να αντιμετωπίζεται χωρίς το απαιτούμενο ειδικό βάρος.

Δεδομένου ότι η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας πρέπει να αποτελεί
βασική προτεραιότητα σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας είναι επιτακτική
ανάγκη αφενός η άμεση επαναδραστηριοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής
Ασφάλειας αφετέρου η χάραξη στρατηγικής για την προώθηση της οδικής ασφά-
λειας που θα βασίζεται στον συνδυασμό προτεινόμενων μέτρων κι όχι στην απο-
σπασματική εφαρμογή τους.

Το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων θα συνεχίσει ακόμα εντονότερα
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες επιστημονικής τεκμηρίωσης, ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης Πολιτείας και πολιτών για την προώθηση των επιστημονικά
τεκμηριωμένων προτεινόμενων δράσεών του με την ελπίδα ότι οι ανθρώπινες
ζωές που χάνονται στους δρόμους θα καταστούν, κάποια στιγμή, προτεραιότητα
της Ελληνικής Πολιτείας.

Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

περιεχόμενα
σελ.2 Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ
σελ.6 Πρόγραμμα: Boarding Pass στον Αυτισμό
σελ.10 Ανάλυση της επιρροής των αυτόνομων οχη-
μάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης σελ.14 Οδική
ασφάλεια σε νησιωτικές περιοχές και μεταφορική
συμπεριφορά των εφήβων σελ.19 Συνάντηση του
Προέδρου της Δημοκρατίας με το ΔΣ του ΣΕΣ σελ.20
Έναρξη Οδοιπορικού ΣΕΣ με τίτλο «Ασφαλείς και Έξυ-
πνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 - 2030»
σελ.24 Ανακοίνωση Βραβείων Οδικής Ασφάλειας
σελ.26 COST Action TU1408 Air Transport and Re-
gional Development (ATARD) 2018, European Avia-
tion Conference (EAC) 2018 σελ.29 Πλοηγός του
έργου GreenYourMove σελ.30 9ο Διεθνές Συνέδριο
για την Έρευνα στις Μεταφορές "ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η
Έξυπνη Εξέλιξη" σελ.33 Σύγχρονοι αυτοκινητόδρο-
μοι. Πρόληψη και Οδική Ασφάλεια στην Ευρώπη και
την Ελλάδα σελ.36 Νέα του ΔΣ
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ (www.nrso.ntua.gr)
αναπτύχθηκε και λειτουργεί αδιάλειπτα από το 2004 στον Τομέα
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος αποτελεί
ένα κέντρο αριστείας στην έρευνα και στην καινοτομία στην οδική
ασφάλεια με διεθνή αναγνώριση (Πίνακας 1).

Η αποστολή του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ
(www.nrso.ntua.gr) είναι να υποστηρίξει την Ελληνική και τη
Διεθνή Κοινότητα Οδικής Ασφάλειας με τις πιο σύγχρονες γνώσεις
και δεδομένα οδικής ασφάλειας, τα οποία συλλέγονται, οργανώ-

νονται και αναλύονται στο πλαίσιο των ερευνητικών δραστηριοτήτων
του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ, καθώς
και σε συνεργασία με διάφορους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς
οδικής ασφάλειας. Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ
κάνει πράξη για περισσότερο από 15 χρόνια τις αρχές της ανοικτής
επιστήμης (open science) στην οδική ασφάλεια, διαθέτοντας ορ-
γανωμένα και χωρίς περιορισμούς τις πιο σύγχρονες γνώσεις και
δεδομένα οδικής ασφάλειας διεθνώς.

Ο απώτερος στόχος του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του
ΕΜΠ είναι να συμβάλει στη μείωση του αριθμού των οδικών ατυ-
χημάτων και των σχετικών ατυχημάτων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη
και παγκοσμίως μέσω της επιστημονικής τεκμηρίωσης της λήψης
αποφάσεων για τις απαραίτητες πολιτικές, τα απαραίτητα προ-
γράμματα και μέτρα οδικής ασφάλειας.

Η Επιστημονική Ομάδα του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας
του ΕΜΠ απαρτίζεται από περισσότερα από 20 μέλη: Διεθνώς
αναγνωρισμένοι Καθηγητές, Διδάκτορες Επιστημονικοί Συνεργάτες,
Υποψήφιοι Διδάκτορες, Έμπειροι και Νέοι Συνεργάτες Ερευνητές
καθώς και Μηχανικοί Πληροφοριακών Συστημάτων.

Το Παρατηρητhριο Οδικhς 
Ασφaλειας του ΕΜΠ

Γιώργος Γιαννής*

- Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ: 2ο στην Ευρώπη, 6ο

παγκοσμίως (AAP, 2018)
- Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ: 9ος

στην Ευρώπη, 39ος παγκοσμίως (ShanghaiRanking’s 2017)
- Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ - Ετε-

ροαναφορές επιστημονικών εργασιών: 3ος στην Ευρώπη, 19ος

παγκοσμίως (Pulse 2017)
- Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ: 11η στην Ευρώπη, 42η παγ-

κοσμίως (QS 2018)

Πίνακας 1. Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες κατατάξεις
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ αξιοποιεί την επι-
στημονική γνώση που έχει παραχθεί και παράγεται στον Τομέα
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ τα τελευταία 30
χρόνια, μέσα από περισσότερα από 80 ελληνικά και διεθνή ερευ-
νητικά έργα οδικής ασφάλειας, που ανατέθηκαν κυρίως μέσω
εξαιρετικά ανταγωνιστικών διαδικασιών και αρκετών διεθνών συ-
νεργασιών. Στο πλαίσιο αυτών των ερευνητικών δραστηριοτήτων
έχουν παραχθεί περισσότερες από 500 επιστημονικές δημοσιεύσεις

(περισσότερες από 160 σε επιστημονικά περιοδικά), με πολύ
υψηλό αριθμό ετεροαναφορών παγκοσμίως (Πίνακας 1).
Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ και τα Στελέχη του
ξεχωρίζουν για τις εθνικές και διεθνείς επιστημονικές δραστηριότητές
τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε δεκάδες επιστημονικές επι-
τροπές και συνεργασίες με τους σημαντικότερους Διεθνείς Οργα-
νισμούς Οδικής Ασφάλειας (Εικόνα 1), και δεκάδες Πανεπιστήμια
και Ερευνητικά Κέντρα Οδικής Ασφάλειας (Εικόνα 2).

Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ (www.nrso.ntua.gr)
αποτελεί ένα δυναμικό πληροφοριακό σύστημα οδικής ασφά-
λειας με πολύ πλούσια και σύγχρονα περιεχόμενα (σχεδόν 200
αναρτήσεις κατ' έτος), με τα πιο πρόσφατα στατιστικά, εκθέσεις,

αναλύσεις, νέα, χρήσιμους συνδέσμους και όλα τα συνέδρια στον
χώρο της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και διεθνώς, τα κυριό-
τερα από τα οποία αναμεταδίδονται συχνά στα αντίστοιχα κοινωνικά
δίκτυα (LinkedIn, Tweeter, κ.λπ.). 

Εικόνα 1. Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί Οδικής Ασφάλειας

Εικόνα 2. Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα
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4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο δικτυακός τόπος αυτός δέχεται περισσότερες από 3.000 επισκέ-
ψεις ανά μήνα και το πολύ ενδιαφέρον σχετικό ενημερωτικό δελτίο
(Road Safety Update) λαμβάνουν αδιάλειπτα από το 2007, περισ-
σότεροι από 3.000 ειδικοί και αρμόδιοι στην οδική ασφάλεια στην
Ελλάδα και διεθνώς. 

Ανάμεσα στα άλλα περιεχόμενα του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφά-
λειας του ΕΜΠ, ξεχωρίζουν οι σύνδεσμοι στα σημαντικότερα διεθνή
πληροφοριακά συστήματα οδικής ασφάλειας που έχουν αναπτύ-
ξει τα στελέχη του (Πίνακας 2).

Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ αξιοποιεί τη σημαν-
τική ερευνητική υποδομή του Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνια-
κής Υποδομής ΕΜΠ, όπως οι μεγάλες βάσεις δεδομένων (CARE,
IRTAD, UNECE, WHO, IRF, ERF, ELSTAT, κ.λπ.), τα λογισμικά στατι-
στικής ανάλυσης (SPSS, R, Python, MatLab, Stata, κ.λπ.), οι διε-
θνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, καθώς και η συνεχώς
εμπλουτιζόμενη μεγάλη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με περισσότερες
από 5.000 σύγχρονες εκθέσεις οδικής ασφάλειας.

Το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ καλύπτει το σύνολο
των αντικειμένων της επιστήμης της οδικής ασφάλειας (χρήστης
οδού, οδική υποδομή, όχημα, διαχείριση οδικής ασφάλειας), με
έμφαση στις νέες τεχνολογίες και στην ανάλυση των δεδομένων
οδικής ασφάλειας. Πρόσφατα επικεντρώνει και στην έρευνα στην
αυτόματη κυκλοφορία και στα δεδομένα ευρείας κλίμακας (big
data) ενώ ξεχωρίζει και η συνεισφορά των στελεχών του στην ανά-
πτυξη της πρωτοπόρας εφαρμογής παρακολούθησης και βελτίω-
σης της οδηγικής συμπεριφοράς OSeven.

Η οδική ασφάλεια είναι ένα τυπικό πεδίο με υψηλό κίνδυνο ση-
μαντικών επενδύσεων που δεν φέρνουν αποτελέσματα και για
τον λόγο αυτό το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας του ΕΜΠ,
δίνει έμφαση στην επιστημονική παρακολούθηση των επιδό-
σεων όλων των υπο-συστημάτων της οδικής ασφάλειας και των
σχετικών πολιτικών, προγραμμάτων, μέτρων και επεμβάσεων. Ει-
δικά στην εποχή της μετάβασης προς την ψηφιακή κινητικότητα
και την αυτόνομη κυκλοφορία, το Παρατηρητήριο Οδικής Ασφά-
λειας του ΕΜΠ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφαλή προσαρμογή
και διασύνδεση των οδηγών, πεζών, υποδομής και οχημάτων, με
βάση τις αρχές του ασφαλούς συστήματος και του οράματος
μηδέν, με τελικό στόχο ασφαλέστερους δρόμους και κυκλοφορία
για όλους και παντού.

*Γιώργος Γιαννής
Καθηγητής ΕΜΠ

Διευθυντής Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ

SafeFITS - UNECE Global Road Safety Model
SafetyCube - European Road Safety Decision Support System 
Erso - The European Road Safety Observatory
African RSO - The African Road Safety Observatory
Pract - The CEDR Road Safety APM and CMF Repository
Dacota - The European Road Safety Knowledge Centre

Πίνακας 2. Πληροφοριακά Συστήματα Οδικής Ασφάλειας
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Marathon Data Systems
Eκπαιδευτικά Σεμινάρια στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ArcGIS

AΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στα γραφεία μας

Marathon Data Systems
www.marathondata.gr - www.esri.com

e-mail: marathon@otenet.gr - Tηλ.: 210 6198866 - 68

Δηλώστε συμμετοχή στην ιστοσελίδα www.marathondata.gr
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6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Εισαγωγή
Το θέμα της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης της αγοράς των
μεταφορών αναδεικνύεται όλο και εντονότερα την τελευταία
δεκαετία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι διεθνείς φορείς, όπως ο
ΟΟΣΑ (ITF) και η παγκόσμια τράπεζα (βλέπε πρόγραμμα SuM4All),
με ένταση το τελευταίο διάστημα προβάλουν θέσεις και προωθούν
δράσεις για την αειφόρο κινητικότητα και την προσβασιμότητα.
Εστιάζοντας στην κοινωνική συνιστώσα της οικονομικής ανάπτυξης
που επιβάλλει η υιοθέτηση της ατζέντας του 2030 για την αειφόρο
Ανάπτυξη από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (2015)
η οποία αποτελείται από 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης (Sus-
tainable Development Goals-SDGs), και 169 επιμέρους στόχους
(targets), ενθαρρύνονται και προωθούνται ενέργειες ώστε να
οδηγηθεί η παγκόσμια κοινότητα προς μια βιώσιμη κατεύθυνση,
και γίνονται προσπάθειες για την καταπολέμηση όλων των μορφών

της ανισότητας, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κανείς δεν μένει
πίσω από αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
Στο παραπάνω πλαίσιο αρχών και δράσεων, δίνεται έμφαση κυρίως
σε μέτρα και πολιτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, ενώ ελάχιστες
μελέτες και δημοσιεύσεις αποτυπώνουν τη συμβολή σε κοινωνικά
θέματα των μεταφορών, δηλαδή, τη συμβολή των μεταφορών
στην κοινωνία και ειδικότερα στις πολιτικές και στα μέτρα είτε για
την αναβάθμιση είτε την παροχή νέων υπηρεσιών προς ειδικές
ομάδες πληθυσμού. 

Σκοπός του άρθρου, είναι να παρουσιάσει νέες δράσεις που
γίνονται στην Ελλάδα και αναδεικνύουν την κοινωνική διάσταση
στη διαχείριση των συγκοινωνιακών κόμβων προς την κατεύθυνση
της εξυπηρέτησης ειδικών ομάδων πληθυσμού - επιβατών. Στόχοι
του άρθρου είναι να αναδειχθούν καλές πρακτικές και να παρακινήσει
εταιρίες και στελέχη τόσο στο να προβάλλουν το νέο, διευρυμένο 

Δράσεις για τη μετακίνηση ατόμων που θέλουν υποστήριξη
η περιπτωση μετακινουμενων με διαταραχη

του αυτιστικου φασματος

Προγραμμα: Boarding Pass
στον Αυτισμο

Δημήτριος I. Δημητρίου* 
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7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

κοινωνικό αποτύπωμα των μεταφορών όσο και να προβαλλουν το
έργο που ήδη γίνεται.

Μετακινούμενοι που περιλαμβάνονται
στο φάσμα του αυτισμού 
Τα άτομα που έχουν Διαταραχή του Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)
αποτελούν μια ειδική ομάδα πληθυσμού, όπου δυσκολεύονται να
υπακούσουν σε κανόνες που σχετίζονται με την κοινωνική επαφή
και την πληροφορία και διακατέχονται από άγχος όταν χρειάζεται
να αλλάξουν την κανονικότητα του προγράμματός τους. Μετακι-
νούμενοι σε αυτή την κατηγορία, συχνά, δυσκολεύονται να συμ-
μετέχουν σε συνθήκες ταξιδιού που συνδέονται με πολλές και
διαφορετικές διαδικασίες που συχνά συναντώνται ουρές αναμονής,
πυκνότητα επιβατών, διαδικασίες πολλαπλού ελέγχου κ.λπ. 
Τέτοιες συνθήκες εντοπίζονται στους τερματικούς σταθμούς των
διεθνών αερολιμένων της χώρας που είτε σε όλη τη διάρκεια του
έτους είτε εποχικά, καταγράφονται ιδιαίτερα στρεσογόνες καταστάσεις
στα άτομα που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, ειδικά κατά τη
διάρκεια του check-in, του ελέγχου ασφαλείας (security) και της
επιβίβασης (boarding) άλλα και της αναμονής στους χώρους είτε
της πτήσης είτε της παραλαβής αποσκευών, με αποτέλεσμα πολύ
συχνά αυτή η ομάδα του πληθυσμού να αποφεύγει να επιλέξει το
αεροπλάνο ως μέσο μεταφοράς και να προτιμά εναλλακτικούς
τρόπους μετακίνησης, με συνέπεια συχνά να μην επιλέγουν τη με-
τακίνησή τους προς/από μακρινούς προορισμούς είτε μέσω πο-
λυσύχναστων αερολιμένων. 
Η μετακίνηση με αεροπλάνο ενός παιδιού ή ενήλικα με ΔΑΦ δεν
είναι πάντα ζήτημα αναψυχής. Συχνά, παιδιά και ενήλικες απαιτείται
να ταξιδέψουν και να διανύσουν μεγάλες αποστάσεις για το ζωτικό
θέμα των θεραπειών τους. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι πολλές
φορές εφικτό, καθώς η όλη διαδικασία του αεροπορικού ταξιδιού
είναι αρκετά στρεσογόνα (φωτεινές πινακίδες, θόρυβοι, διαρκείς
μετακινήσεις, αναμονές, καθυστερήσεις, διαδικασία απογείωσης
και προσγείωσης, πιθανές αναταράξεις κ.λπ.). 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ διστάζουν
να επιλέξουν το αεροπλάνο ως μέσο της μετακίνησής τους. Και με
δεδομένο ότι στον αναπτυγμένο κόσμο, περίπου, 1 στα 68 παιδιά
του γενικού πληθυσμού διαγιγνώσκεται στο ευρύτερο φάσμα του

αυτισμού, η δυσκολία χρήσης ως μέσο μεταφοράς του αεροπλάνου
είναι ένα ζήτημα που αφορά ένα αρκετά μεγάλο μερίδιο του πλη-
θυσμού, δημιουργώντας την ανάγκη για διαμόρφωση των κατάλ-
ληλων συνθηκών στις υποδομές μεταφορών, κυρίως στους αερο-
λιμένες ώστε να διευκολύνεται η προσβασιμότητα για όλες τις
ειδικές ομάδες του πληθυσμού.

Δράσεις στους αερολιμένες
Οι αερομεταφορές δεν αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο αυτόνομο
στόχο SDG στην ατζέντα του 2030, αλλά ενσωματώνονται άμεσα ή
έμμεσα σε πολλούς επιμέρους στόχους SDG, ιδίως εκείνους που
αφορούν την ασφάλεια, την υγεία, τις υποδομές, και κυρίως την
ίση προσβασιμότητα. Στο πλαίσιο για συντονισμένη δράση σε
επίπεδο ΕΕ και σε επίπεδο κρατών μελών για τη βελτίωση της κα-
τάστασης σε σχέση με τα άτομα με ειδικές ανάγκες με στόχο την
προώθηση παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, καταπολέμησης
των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων αυτών και τη διασφάλιση
της ίσης προσβασιμότητας, όλο και περισσότες υποδομές αερο-
μεταφορών - διεθνείς αερολιμένες συμμετέχουν όλο και πιο
ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας κατάλληλων συνθηκών για
τη μετακίνηση ατόμων που θέλουν υποστήριξη και κυρίως τους
επιβάτες που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού αναπτύσοντας
προγράμματα και βέλτιστες πρακτικές ενσωματώνοντάς τες στη
διαχείριση της συγκοινωνιακής υποδομής με έμφαση στην κοινωνική
διάσταση.

Μερικές από τις καλές πρακτικές συναντώνται σε Ευρωπαϊκούς
αερολιμένες όπως ο Διεθνής Αερολιμένας Shannon (Ιρλανδία), o
οποίος διαθέτει ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι είναι
απομονωμένοι ώστε να εξασφαλίζουν το αίσθημα ηρεμίας στους
επιβάτες, καθώς και καπέλα και περικάρπια τα οποία διανέμει
στους επιβάτες που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού
κατά τη διάρκεια του ελέγχου εισιτηρίων, ώστε να διευκολύνει
τους εργαζόμενους του αερολιμένα να αντιλαμβάνονται άμεσα
τους επιβάτες που χρειάζονται άμεσα βοήθεια καθώς και ο Διεθνής
Αερολιμένας της Μάλτας, ο οποίος παρέχει ειδικούς χώρους
ησυχίας και συγκέντρωσης, βοήθεια στο check in, κατά τη διάρκεια
της επιβίβασης και στον χώρο παραλαβής αποσκευών.

Εικόνα 1:  Καλές πρακτικές σε διεθνείς αερολιμένες στον Καναδά, την Ιρλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία, και τη Μάλτα
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8 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Σε πολλούς αερολιμένες της Μεγάλης Βρετανίας έχουν ξεκινήσει
με ένταση το τελευταίο διάστημα συλλογικές δράσεις με πρωτο-
βουλία κυρίως της CAA, προσφέροντας ειδικά κορδόνια (Sunflower
Lanyard) που διευκολύνουν τους εργαζόμενους του αερολιμένα
να κατανοούν ποια άτομα χρειάζονται υποστήριξη και ιδιαίτερη
βοήθεια ώστε να τους δίνουν προτεραιότητα στις περιπτώσεις που
υπάρχει έντονος συνωστισμός. Επίσης έχουν αναπτυχθεί manual,τα
οποία όχι μόνο κατευθύνουν τους επιβάτες με αυτισμό μέσα στον
αεροσταθμό αλλά τους ενημερώνουν για οτιδήποτε δικαιούνται ή
μπορεί να τους διευκολύνει, πριν και κατά τη διάρκεια της πτήσης.
Επίσης προωθούν τη χρήση ως διακριτικό sticker πάνω στην
κάρτα επιβίβασης για να διευκολύνεται η πρόσβαση. 

Εκτός από τη διαδικασία ελέγχου εισητηρίου και επιβίβασης, η
διαδικασία της πτήσης δημιουργεί συχνά στρεσογόνες καταστάσεις
στις ειδικές αυτές πληθυσμιακές ομάδες, γεγονός που δημιούργησε
την ανάγκη εκτός απο τις υποδομές των μεταφορών να αναπτυχθούν
κατάλληλες δράσεις και προγράμματα και από τους αερομεταφορείς.
Αναλυτικότερα, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Air France,
η Virgin Atlantic και η Qatar Airways έχουν κατάλληλα εκπαιδευμένο
προσωπικό ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις.
Η Air New Zealand και η Etihad Airways προσφέρουν έπειτα από
ενημέρωση ειδικές θέσεις που εξασφαλίζουν ένα ευνοϊκότερο
κλίμα με περισσότερη ησυχία για επιβάτες που ανήκουν στο φάσμα
του αυτισμού. 

Πρόγραμμα: Boarding Pass στον Αυτισμό
στο ΔΑΑ
Τα δύο τελευταία χρόνια μέσα από ένα συντονισμένο πρόγραμμα,
το ίδρυμα Ωνάση σε συνεργασία με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Boarding Pass στον Αυτισμό”
που τελεί υπό την επιστημονική αιγίδα του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός του προγράμματος προ-
σομοίωσης αεροπορικού ταξιδιού για παιδιά με ΔΑΦ είναι η απευαι-
σθητοποίησή τους κατά την προσέλευση στον χώρο του αεροδρομίου
και την πτήση με αεροπλάνο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η
απευαισθητοποίηση, ακολουθήθηκε ένα συστηματικό πρόγραμμα
εκπαίδευσης και εξοικείωσης με τις διαδικασίες που προηγούνται
ενός αεροπορικού ταξιδιού, με τα παιδιά, τους γονείς και τους θε-
ραπευτές να καταλήγουν μέσα σε ένα πραγματικό αεροσκάφος. 

Έχοντας, λοιπόν, ως στόχο το να μπορέσουν και παιδιά με ΔΑΦ να
«ανοίξουν» τα φτερά τους, το “Boarding Pass στον Aυτισμό”, πε-
ριλαμβάνει τέσσερις άξονες: 
1. προσομοίωση διαδικασίας αεροπορικού ταξιδιού για παιδιά με

αυτισμό, 
2. δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εγχειρίδιου με κοινωνικές

ιστορίες για θεραπευτές και γονείς παιδιών με ΔΑΦ,
3. εκπαίδευση μέρους του προσωπικού που εργάζεται στον Διεθνή

Αερολιμένα Αθηνών και της AEGEAN Airlines, καθώς και 
4. δημιουργία ενός ενημερωτικού εντύπου για όλους τους ταξιδιώτες. 

Η αρχή έγινε με ένα ανοιχτό κάλεσμα τον Οκτώβριο του 2017.
Από τη διαδικασία προέκυψε μια ομάδα παιδιών, η οποία μαζί με
τους γονείς και τους θεραπευτές ακολούθησε την προβλεπόμενη
διαδικασία προετοιμασίας για ένα αεροπορικό ταξίδι, μέσα από
ένα άρτιο και ολοκληρωμένο επιστημονικό πρόγραμμα απευαι-
σθητοποίησης. Το πρόγραμμα κορυφώθηκε τη Δευτέρα 2 Απριλίου
2018, Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, με την επίσκεψη των παιδιών
αυτών, των γονέων και των θεραπευτών τους, στον Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών για μια προσομοίωση αεροπορικού ταξιδιού. 
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Η προσομοίωση ξεκίνησε από την είσοδο στις Αναχωρήσεις του
«Ελευθέριος Βενιζέλος», ακολούθησαν όλα τα απαραίτητα στάδια
προς την αεροπορική πτήση και κατέληξε σε ένα αεροσκάφος της
AEGEAN, όπου οι περίπου 30 συμμετέχοντες –παιδιά, γονείς και
θεραπευτές– παρακολούθησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες
και οδηγίες ασφαλείας που προηγούνται της απογείωσης. Με την
προσομοίωση αεροπορικού ταξιδιού δόθηκε η ευκαιρία σε παιδιά
και εφήβους με αυτισμό, καθώς και στις οικογένειές τους, να προ-
ετοιμαστούν, αλλά και να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες που πε-
ριλαμβάνει μια πτήση (π.χ. τον ατομικό έλεγχο του κάθε επιβάτη
και της χειραποσκευής του κ.λπ.), καθώς και με το πλήθος των
ερεθισμάτων (από τους πίνακες με τις αναγγελίες αναχωρήσεων-
αφίξεων μέχρι τις ηχητικές ανακοινώσεις και τις πολλαπλές ση-
μάνσεις). Το καινοτόμο εγχειρίδιο που δημιουργήθηκε, μπορεί να
αποτελέσει ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο στα χέρια γονέων
και θεραπευτών παιδιών με αυτισμό.

Η δράση συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά με το Ίδρυμα Ωνάση να
καλεί τα παιδιά με ΔΑΦ μαζί με τις οικογένειες και τους θεραπευτές
τους, να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 30.11.2018 ώστε να
βιώσουν την εμπειρία ενός αεροπορικού ταξιδιού στις 6 Απριλίου
2019. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση θεραπευτών και
γονέων στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού και στη δημιουργία
εξατομικευμένων κοινωνικών ιστοριών, επισκέψεις (απευαισθη-
τοποιήσεις) στους χώρους του αεροδρομίου (καθημερινές, ημέρα
Τετάρτη) και παράδοση στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικού εγ-
χειρίδιου που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του προγράμματος. 

Στις 6 Απριλίου 2019, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες
να πάρουν μέρος σε μια ακόμα ολοκληρωμένη προσομοίωση της
διαδικασίας ενός αεροπορικού ταξιδιού στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος». Εκεί, θα πραγματοποιηθεί προ-
σομοίωση της όλης διαδικασίας ενός ταξιδιού, που θα ξεκινήσει
από την είσοδο στις Αναχωρήσεις του «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Οι συμμετέχοντες –παιδιά, γονείς και θεραπευτές– θα ακολουθήσουν

όλα τα απαραίτητα στάδια προς την αεροπορική πτήση και στη συ-
νέχεια θα επιβιβαστούν σε ένα αεροσκάφος της AEGEAN, όπου θα
παρακολουθήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες και οδηγίες
ασφαλείας που προηγούνται της απογείωσης.
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Εισαγωγή
Τα αυτόνομα οχήματα αποτελούν ήδη μέρος της ζωής μας με στόχο
να αλλάξουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε τις μεταφορές (Schwarz
et al. 2013; Brown et al., 2014; Kyriakidis et al., 2015). Επιπλέον,
παρόλο που η κοινοχρησία οχημάτων άρχισε να χρησιμοποιείται
σε ορισμένες χώρες, η στάση της κοινής χρήσης αυτόνομων οχη-
μάτων για λόγους καθημερινής κινητικότητας δεν έχει ακόμη διε-
ρευνηθεί επαρκώς.

Ως αυτόνομα οχήματα ορίζονται τα αυτοκίνητα, τα οποία με ένα κα-
τάλληλα διαμορφωμένο σύστημα αισθητήρων (ραντάρ, λέιζερ,
κάμερες), λογισμικού, και άλλων οργάνων μπορούν να κυκλοφο-
ρούν στο οδικό δίκτυο χωρίς οδηγό. Σήμερα, ορισμένα μοντέλα
αυτοκινήτων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν συγκε-
κριμένες λειτουργίες πλοήγησης (φρενάρισμα, επιτάχυνση, αλ-
λαγή κατεύθυνσης) κάτω από συγκεκριμένες οδικές συνθήκες,
με τον οδηγό να μπορεί να αναλάβει τον έλεγχο ανά πάσα στιγμή

όταν και όπου απαιτείται η παρέμβασή του.

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναλύσει την επίδραση
των αυτόνομων οχημάτων στη συμπεριφορά μετακίνησης καθώς
και να προσδιορίσει τα κύρια χαρακτηριστικά που επηρεάζουν
αυτή τη συμπεριφορά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στό-
χος, αναπτύχθηκαν διαφορετικά στατιστικά μοντέλα που αποσκο-
πούν στην εκτίμηση του αντίκτυπου του κόστους, του χρόνου και
της ασφάλειας στην επιλογή ενός αυτόνομου οχήματος ή ενός
αυτόνομου οχήματος κοινής χρήσης, με βάση τη μέθοδο δεδη-
λωμένης προτίμησης.

Μεθοδολογία 
Για την επίτευξη του στόχου αναπτύχθηκε ερωτηματολόγιο, η δομή
του οποίου έγινε σε συνεργασία του Τομέα Μεταφορών και Συγκοι-
νωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ με το Πανεπιστήμιο του Purdue
(ΗΠΑ) στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής.

Αναλυση της Επιρροησ 
των Αυτονομων Οχηματων 

στη Συμπεριφορα Μετακινησησ
Παναγιώτης Παπαλυμπέρης*, Παναγιώτης Παπαντωνίου**, Γιώργος Γιαννής***
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Για αυτό το σκοπό, διεξήχθη αρχικά έρευνα με σκοπό την εμβά-
θυνση στο ευρύτερο πεδίο των αυτόνομων οχημάτων και των υπη-
ρεσιών κοινοχρησίας μετακινήσεων για την απόκτηση μιας
ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με την τεχνολογία και τις τελευ-
ταίες εξελίξεις στον χώρο αυτό. Συγκεντρώθηκε, επίσης, επαρκής
διεθνής βιβλιογραφία με τη μορφή επιστημονικών άρθρων και
ερευνών για να γίνει όσο το δυνατόν πιο ακριβής η εκτίμηση των
τιμών του χρόνου και του κόστους των υπηρεσιών κοινοχρησίας
μετακινήσεων με αυτόνομα οχήματα. Η παρούσα έρευνα βασί-
στηκε στη μέθοδο της δεδηλωμένης προτίμησης (stated prefer-
ence). Η δομή του ερωτηματολογίου είναι ως εξής:

Στην πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου συμπεριλήφθηκε ένας
αριθμός ερωτήσεων με σκοπό τη συλλογή στοιχείων για το επί-
πεδο γνώσης των ερωτηθέντων σχετικά με τα αυτόνομα οχήματα.
Με αυτόν τον τρόπο οι ερωτηθέντες εισάγονται σταδιακά στο κλίμα
και στη φιλοσοφία της έρευνας απαντώντας σε ερωτήσεις, οι
οποίες αργότερα θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες στην εξαγωγή συμ-
περασμάτων. 

Η δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου αναφέρεται στα χαρακτη-
ριστικά μετακίνησης των ερωτηθέντων. Οι ερωτήσεις αφορούν το
πλήθος, το είδος, τον σκοπό καθώς και το μέσο μετακίνησης που
επιλέγουν ανά περίσταση. Σκοπός της ενότητας είναι η άντληση
πληροφοριών σχετικά με τις μετακινήσεις των ερωτηθέντων σή-
μερα. Η τρίτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει ερωτή-
σεις που αφορούν τα χαρακτηριστικά εκείνα που επηρεάζουν την
απόφαση του ερωτηθέντα για την επιλογή μέσου μεταφοράς. Το
πρώτο μέρος της ενότητας στοχεύει στον προσδιορισμό της σπου-
δαιότητας των παραμέτρων για την επιλογή μέσου. Ενώ στο δεύ-
τερο εμφανίζονται γενικές ερωτήσεις για τα αυτόνομα οχήματα και
την άποψη του κάθε ερωτηθέντα σχετικά με αυτά. 

Στην τέταρτη ενότητα περιλαμβάνεται το σημαντικότερο μέρος για
τις αναλύσεις στο πλαίσιο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας.
Η ενότητα αναφέρεται στην πρόθεση χρήσης ενός αυτόνομου οχή-
ματος. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται ερωτήσεις που αφορούν
την πρόθεση χρήσης ενός αυτόνομου οχήματος. Στο δεύτερο μέρος
καλείται να επιλέξει μέσο μεταφοράς ανάμεσα σε συμβατικό
όχημα, υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που θα βρί-
σκεται μόνος στο όχημα και υπηρεσία κοινοχρησίας που δεν θα
βρίσκεται μόνος στο όχημα βάση 2 παραμέτρων (χρόνος-κόστος)
για μια συγκεκριμένη υπόθεση διαδρομής. Στην πέμπτη και τελευ-
ταία ενότητα της έρευνας περιλαμβάνονται ερωτήσεις σχετικά με
τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα,
ζητούνται το φύλο, η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα,
η οικογενειακή κατάσταση, και το οικογενειακό εισόδημα.

Στην τέταρτη ενότητα του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται τα 9
σενάρια. Στο σενάριο 0 οι χρήστες καλούνται να επιλέξουν μια από
τις 3 εναλλακτικές επιλογές, που αφορούν τις μετακινήσεις σή-
μερα με συμβατικά οχήματα (Ι.Χ., Ταξί, Μ.Μ.Μ.). Η μετακίνηση για
την οποία καλούνται να επιλέξουν μέσο αφορά το υποθετικό σενά-
ριο πως ξεκινούν από την περιοχή του Χαλανδρίου στις 8 π.μ. με
σκοπό να μεταφερθούν στον χώρο εργασίας τους, ο οποίος βρίσκε-
ται στην πλατεία Συντάγματος. Η επιλογή μεταξύ των τριών εναλ-
λακτικών επιλογών από τους ερωτηθέντες θα γινόταν με βάση δύο
παραμέτρους κόστος και χρόνος μετακίνησης.

Στα σενάρια 1-8 οι ερωτηθέντες καλούνταν να επιλέξουν ανάμεσα
σε τρείς εναλλακτικές επιλογές (συμβατικό όχημα, υπηρεσία κοι-
νοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που θα είστε μόνος στο όχημα και
υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που δεν θα είστε
μόνος στο όχημα) για το ίδιο σενάριο μετακίνησης με αυτό του σε-
ναρίου 0 και θεωρώντας πως τα αυτόνομα οχήματα είναι ήδη δια-
θέσιμα. Η επιλογή του συμβατικού οχήματος είναι σταθερή και
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αφορά το μέσο που επιλέχθηκε στο σενάριο 0 (Ι.Χ., Ταξί, Μ.Μ.Μ.).
Η επιλογή μεταξύ των τριών εναλλακτικών επιλογών από τους
ερωτηθέντες θα γινόταν με βάση δύο παραμέτρους κόστος και χρό-
νος μετακίνησης.
Η επιλογή των σεναρίων και των τιμών των παραμέτρων ακολού-
θησε έναν λογικό σχεδιασμό. Στο σενάριο 0 παρουσιάζονται τιμές
για το κόστος και τον χρόνο μετακίνησης που αφορούν τη σημερινή
πραγματικότητα. Στο κόστος συνυπολογίστηκαν όλα τα πιθανά
κόστη (π.χ. κόστος ασφάλισης Ι.Χ., συντήρηση Ι.Χ., στάθμευση) και
ο χρόνος αφορά ολόκληρο τον χρόνο μεταφοράς συμπεριλαμβά-
νοντας και τον χρόνο αναμονής. Στα σενάρια 1-8 για την επιλογή
του συμβατικού οχήματος οι τιμές των παραμέτρων κόστους και
χρόνου παραμένουν σταθερές και αφορούν το μέσο μετακίνησης
που επιλέχθηκε κατά το σενάριο 0. Οι τιμές των παραμέτρων των
άλλων δύο επιλογών παρουσιάζουν αυξομειώσεις σε συγκεκρι-
μένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές.

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του δείγ-
ματος ανά φύλο, ηλικία, εισόδημα, και μορφωτικό επίπεδο. Συνο-
λικά συλλέχθηκαν 235 πλήρη ερωτηματολόγια.

Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανομή του δείγματος ανά φύλο, ηλικία,
εισόδημα, και μορφωτικό επίπεδο

Τα στοιχεία του πίνακα 1 υποδηλώνουν ότι το δείγμα της έρευνας
είναι απόλυτα αντιπροσωπευτικό ως προς το φύλο ενώ και στις
υπόλοιπες κατηγορίες τα ποσοστά είναι αντιπροσωπευτικά.

Αποτελέσματα
Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της πολυωνυμικής
λογιστικής παλινδρόμησης (multinomial logistic regression) χρη-

σιμοποιήθηκε για το μέρος των σεναρίων του ερωτηματολογίου,
με εξαρτημένη μεταβλητή την επιλογή του μέσου μετακίνησης και
ανεξάρτητες μεταβλητές το κόστος, τον χρόνο και ερωτήσεις που
αφορούν την ασφάλεια, το περιβάλλον και τον όγκο τον μετακινή-
σεων κατά το προηγούμενο έτος. Επιπρόσθετα, εφαρμόστηκε η
διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση (binary logistic regression),
με την οποία βρέθηκαν οι μεταβλητές που επηρεάζουν σημαντικά
την απόφαση χρήσης ή μη ενός αυτόνομου οχήματος μόλις αυτά
γίνουν ευρέως διαθέσιμα. Τα αποτελέσματα των τριών μοντέλων
παρατίθενται στη συνέχεια:

Πολυωνυμική λογιστική παλινδρόμηση - Συνάρτηση επιλογής
Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομο όχημα που δεν θα είστε μόνος
στο όχημα:

Από τη συνάρτηση U1 μπορεί κανείς να συμπεραίνει τα εξής:
•   Αύξηση του κόστους κατά μία μονάδα οδηγεί σε αύξηση της πι-

θανότητας επιλογής της Υπηρεσίας κοινοχρησίας αυτόνομου
οχήματος που θα είστε μόνος στο όχημα (AVs) κατά 1,9 φορές.

•   Αύξηση του χρόνου κατά μία μονάδα οδηγεί σε μείωση της πι-
θανότητας επιλογής Υπηρεσίας κοινοχρησίας με αυτόνομα οχή-
ματα που θα είναι μόνοι στο όχημα AVs κατά 97%.

•   Οι ερωτηθέντες που διανύουν περισσότερα από 15.000 χιλιό-
μετρα σε ένα έτος είναι 2 φορές πιο πιθανό να επιλέξουν Υπη-
ρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που θα είναι μόνοι
στο όχημα (AVs).

• Οι ερωτηθέντες που θεωρούν πως τα αυτόνομα οχήματα θα είναι
πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα συμβατικά είναι 1,8 φορές
πιο πιθανό να επιλέξουν Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα
οχήματα που θα είναι μόνοι στο όχημα (AVs).

•   Οι ερωτηθέντες που θεωρούν πως θα φτάνουν στον προορισμό
τους ασφαλέστερα με ένα αυτόνομο όχημα είναι 1,9 φορές πιο
πιθανό να επιλέξουν Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχή-
ματα που θα είναι μόνοι στο όχημα (AVs).

•   Οι ερωτηθέντες που θεωρούν ότι θα έχουν αυξημένη την προ-
σοχή τους όταν χρησιμοποιούν ένα αυτόνομο όχημα είναι λιγό-
τερο πιθανό κατά 0,59 φορές ή 41% να επιλέξουν Υπηρεσία
κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που θα είναι μόνοι στο
όχημα (AVs).

Η συνάρτηση χρησιμότητας U2, η οποία εκφράζει τη συνάρτηση για
την επιλογή Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που δεν 
θα είναι μόνοι στο όχημα ορίζεται ως εξής:

Από τη συνάρτηση U2 μπορεί κανείς να συμπεράνει τα εξής:
•   Αύξηση του κόστους κατά μία μονάδα οδηγεί σε μείωση της πι-

θανότητας επιλογής της Υπηρεσίας κοινοχρησίας αυτόνομου
οχήματος που δεν θα είστε μόνος στο όχημα (SAVs) κατά 0,94
φορές ή 6%.

•   Αύξηση του χρόνου κατά μία μονάδα οδηγεί σε αύξηση της πι-
θανότητας επιλογής Υπηρεσίας κοινοχρησίας με αυτόνομα οχή-
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ματα που θα δεν είστε μόνοι στο όχημα AVs κατά 100%.
•   Οι ερωτηθέντες που διανύουν περισσότερα από 15.000 χιλιό-

μετρα σε ένα έτος είναι λιγότερο κατά 0,59 φορές ή 41% πιθανό
να επιλέξουν Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που
δεν θα είναι μόνοι στο όχημα (SAVs).

•   Οι ερωτηθέντες που θεωρούν πως τα αυτόνομα οχήματα θα είναι
πιο φιλικά προς το περιβάλλον από τα συμβατικά είναι 1,6 φορές
πιο πιθανό να επιλέξουν Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα
οχήματα που δεν θα είναι μόνοι στο όχημα (SAVs).

•   Οι ερωτηθέντες που θεωρούν πως θα φτάνουν στον προορισμό
τους ασφαλέστερα με ένα αυτόνομο όχημα είναι 1,6 φορές πιο
πιθανό να επιλέξουν Υπηρεσία κοινοχρησίας με αυτόνομα οχή-
ματα που δεν θα είναι μόνοι στο όχημα (SAVs).

•   Οι ερωτηθέντες που θεωρούν ότι θα έχουν αυξημένη την προ-
σοχή τους όταν χρησιμοποιούν ένα αυτόνομο όχημα είναι λιγό-
τερο πιθανό κατά 0,59 φορές ή 41% να επιλέξουν Υπηρεσία
κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που δεν θα είναι μόνοι στο
όχημα (SAVs).

Τέλος μέσω της Διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης υπολογί-
στηκε η συνάρτηση που εκφράζει την πρόθεση χρήσης αυτόνομου
οχήματος μόλις αυτά γίνουν ευρέως διαθέσιμα είναι:

Από τη συνάρτηση που εκφράζει την πρόθεση χρήσης αυτόνομου
οχήματος μπορεί κανείς να συμπεράνει τα εξής:
•  Οι ερωτηθέντες που ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ ΚΑΘΕΤΑ στην άποψη: Θα έβρι-

σκα εύκολο να κάνει αυτά που θέλω ένα αυτόνομο όχημα είναι
λιγότερο πιθανό κατά 54% να χρησιμοποιήσουν ένα αυτόνομο
όχημα.

•  Οι ερωτηθέντες που ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ στην άποψη: Θα έβρισκα εύκολο
να κάνει αυτά που θέλω ένα αυτόνομο όχημα είναι λιγότερο πι-
θανό κατά 56% να χρησιμοποιήσουν ένα αυτόνομο όχημα.

•  Οι ερωτηθέντες που ΔΙΑΦΩΝΟΥΝ στην άποψη: Αν θα χρησιμοποιώ
ένα αυτόνομο όχημα θα φτάνω στον προορισμό μου ασφαλέ-
στερα σε σχέση με ένα συμβατικό είναι λιγότερο πιθανό κατά
87% να χρησιμοποιήσουν ένα αυτόνομο όχημα.

•  Οι ερωτηθέντες που είναι ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ στην άποψη: Αν θα χρησι-
μοποιώ ένα αυτόνομο όχημα θα φτάνω στον προορισμό μου
ασφαλέστερα σε σχέση με ένα συμβατικό είναι λιγότερο πιθανό
κατά 86,2% να χρησιμοποιήσουν ένα αυτόνομο όχημα.

•  Οι ερωτηθέντες που ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ στην άποψη: Τα αυτόνομα οχή-
ματα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα για την κοινωνία μας
από τα συμβατικά είναι περισσότερο πιθανό κατά 4,5 φορές να
χρησιμοποιήσουν ένα αυτόνομο όχημα.

•  Οι ερωτηθέντες που έχουν δίπλωμα οδήγησης είναι λιγότερο πι-
θανό κατά 68% να χρησιμοποιήσουν ένα αυτόνομο όχημα μόλις
αυτά γίνουν ευρέως διαθέσιμα.

Συμπεράσματα
Οι ερωτηθέντες εμφανίζονται στην πλειοψηφία επιφυλακτικοί ως
προς τις υπηρεσίες κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που δεν
θα βρίσκονται μόνοι στο όχημα, αλλά διατηρούν μια θετική στάση
απέναντι στις υπηρεσίες κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που

θα βρίσκονται μόνοι στο όχημα. Ειδικότερα, όσο εξοικονομείται
χρόνος στις μετακινήσεις η πιθανότητα επιλογής υπηρεσιών κοι-
νοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που θα βρίσκονται μόνοι στο
όχημα εμφανίζεται μεγαλύτερη. Επίσης οι ερωτηθέντες δείχνουν
μεγαλύτερη προτίμηση στις υπηρεσίες κοινοχρησίας με αυτόνομα
οχήματα που θα βρίσκονται μόνοι στο όχημα σε σχέση με τις υπη-
ρεσίες κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που δεν θα βρίσκονται
μόνοι στο όχημα. Ενδεχομένως, η διαφορά αυτή οφείλεται στη μη-
δενική εξοικείωση με τέτοιες υπηρεσίες κοινοχρησίας μετακινή-
σεων παρότι το κόστος θα είναι χαμηλότερο.

Ο όγκος των μετακινήσεων σε ένα έτος επηρεάζει διαφορετικά την
επιλογή Υπηρεσίας κοινοχρησίας με αυτόνομα οχήματα που θα βρί-
σκονται μόνοι στο όχημα (AVs) και Υπηρεσίας κοινοχρησίας με αυ-
τόνομα οχήματα που δεν θα βρίσκονται μόνοι στο όχημα (SAVs).
Ειδικότερα, για ερωτηθέντες που διανύουν περισσότερα από
15.000 χιλιόμετρα σε ένα έτος η πιθανότητα επιλογής (AVs) αυξά-
νεται ενώ για (SAVs) μειώνεται. Τέλος, οι ερωτηθέντες που συμφω-
νούν με τις απόψεις πως τα αυτόνομα οχήματα είναι πιο ασφαλή
από τα συμβατικά, δεν θα έχουν αυξημένη την προσοχή τους κατά
τη χρήση ενός αυτόνομου οχήματος και πως τα αυτόνομα οχήματα
είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον έχουν αυξημένη πιθανότητα
επιλογής (AVs) και (SAVs) έναντι συμβατικού οχήματος.

Συμπερασματικά, εξαιτίας της φύσης του αντικειμένου που περι-
λαμβάνει τη σταδιακή ενσωμάτωση των αυτόνομων οχημάτων στην
καθημερινότητα των χρηστών του οδικού δικτύου και μη τα επόμενα
χρόνια επιβάλλεται η επανάληψη της έρευνας σε τακτά χρονικά δια-
στήματα, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι η γνώμη του κοινού θα με-
ταβάλλεται ανάλογα με τα εκάστοτε νέα δεδομένα της εποχής.
Τέλος, ενδέχεται να παρουσιάζει ενδιαφέρον η διεξαγωγή της έρευ-
νας αποκλειστικά σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της
χώρας ή/και ομάδες του πληθυσμού, ώστε να μελετηθούν οι ιδιαι-
τερότητες  – αν υπάρχουν – της κάθε περιοχής ή/και ομάδας σε συγ-
κοινωνιακές υποδομές και νοοτροπία σε σχέση με κάποια άλλη.

Βιβλιογραφία
- Brown A., Gonder J., Repac B. (2014). An Analysis of Possible En-

ergy Impacts of Automated Vehicles. In: Meyer G., Beiker S. (eds)
Road Vehicle Automation. Lecture Notes in Mobility. Springer,
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- Kyriakidis, M., Happee, R., De Winter, J. (2015). Public Opinion on
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among 5,000 Respondents, Transportation Research Part F: Traffic
Psychology and Behaviour, 32, 127-140

- Schwarz C., Thomas G., Nelson K., McCrary M., Schlarmann N.
(2013). Towards Autonomous Vehicles, Final Reports & Technical
Briefs from Mid-America Transportation Center. 92.
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Εισαγωγή
Τα τροχαία ατυχήματα και ειδικότερα οι επιπτώσεις τους στη δημό-
σια υγεία, το κοινωνικό σύνολο και την οικονομία έχουν προκαλέ-
σει έντονο προβληματισμό στη διεθνή και εγχώρια κοινότητα.
Παρόλο που ο ρυθμός των ατυχημάτων στην επικράτεια έχει μει-
ωθεί σημαντικά από το 2000 έως σήμερα λόγω της βελτίωσης των
οδικών αρτηριών και της λήψης πιο αυστηρών μέτρων οδικής προ-
στασίας, αστυνόμευσης και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης των
οδηγών, ο ρυθμός ατυχημάτων ανά νομό - κυρίως στην επαρχία
και στους νησιωτικούς νομούς - εμφανίζει έντονες διακυμάνσεις.
Στην πλειοψηφία των τροχαίων ατυχημάτων που συμβαίνουν στις
επαρχιακές περιοχές, εμπλέκονται ηλικιωμένοι και νεαρά άτομα
τα οποία οδηγούν δίκυκλα οχήματα. Από τις αναλύσεις των τρο-
χαίων ατυχημάτων προκύπτει πως η πλειοψηφία των νεκρών και
των τραυματιών από τροχαία ατυχήματα είναι ηλικίας μέχρι 24
ετών. Το γεγονός αυτό καθιστά σημαντική τη διερεύνηση της οδη-
γικής συμπεριφοράς και των συνηθειών μετακίνησης των νεαρών

ατόμων και κυρίως των ανηλίκων. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς στις
επαρχιακές περιοχές και οι υπηρεσίες που προσφέρουν είναι πε-
ριορισμένες με αποτέλεσμα να μην καλύπτουν τις ανάγκες μετα-
κινήσεις των ανηλίκων που εκτός από το σχολείο, συμμετέχουν σε
αρκετές εξωσχολικές δραστηριότητες για τις οποίες χρειάζονται
να μετακινηθούν. Ως αποτέλεσμα, επειδή οι γονείς δεν μπορούν
να μετακινούν συνεχώς τα παιδιά τους, τους επιτρέπουν να οδη-
γούν μηχανάκι, ακόμη και χωρίς δίπλωμα.
Συνήθως, τα άτομα μαθαίνουν να οδηγούν και αρχίζουν να διαμορ-
φώνουν την οδηγική τους συμπεριφορά κατά την εφηβεία. Αρχί-
ζουν να σχηματίζουν κάποιες στάσεις και αντιλήψεις για την
οδήγηση και για τις συνήθειες των μετακινήσεών τους. Αυτές οι
στάσεις και αντιλήψεις σε συνδυασμό με τις εμπειρίες τους και τα
κοινωνικό-οικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειά τους διαμορ-
φώνουν την οδηγική συμπεριφορά τους και τη συμπεριφορά τους
κατά τη μετακίνηση. 

Η ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς των εφήβων και των τρο-

Οδικη Ασφαλεια σε Νησιωτικες
Περιοχες και Μεταφορικη
Συμπεριφορα των Εφηβων

Νικολέτα Κρουσουλούδη*, Αμαλία Πολυδωροπούλου**
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15 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

χαίων ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται είναι αναγκαία για την
κατανόηση των αιτιών τους και επομένως την πρόταση μέτρων για
την πρόληψή τους.
Η καθημερινή μετακίνηση από και προς το σχολείο αλλά και οι με-
τακινήσεις για τις εξωσχολικές δραστηριότητες αποτελεί αντικεί-
μενο αρκετών μελετών την τελευταία δεκαετία. Πολλές έρευνες
έχουν διερευνήσει σε βάθος τα ζητήματα ασφάλειας των σχολικών
μεταφορών, εστιάζοντας στην υποδομή (όπως η προσβασιμότητα
και οι ασφαλείς διαδρομές στο σχολείο) και τα οχήματα (όπως
ασφαλή σχολικά λεωφορεία). Κατά συνέπεια, έχουν γίνει πολλές
παρεμβάσεις όσον αφορά την επιβολή της ταχύτητας στις σχολικές
περιοχές, την προσβασιμότητα και την ασφάλεια των σχολικών λε-
ωφορείων (Anund et al., 2011, Yannis et al., 2011, Antoniou et
al., 2009). Αυτές οι παρεμβάσεις συνέβαλαν στη μείωση του αριθ-
μού των παιδιών που θανατώθηκαν σε τροχαία ατυχήματα την τε-
λευταία δεκαετία. 
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι στην ηλικία των 14 ετών, ο κίν-
δυνος θανάτου σε τροχαίο ατύχημα αρχίζει να αυξάνεται έντονα
(DACOTA, 2012a). Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να είναι πιο έντονο
στις επαρχιακές περιοχές, όπου οι εναλλακτικές λύσεις στις μετα-
φορές είναι περιορισμένες και ως εκ τούτου οι μαθητές αρχίζουν
να οδηγούν μηχανάκι από νεαρή ηλικία χωρίς να έχουν ακόμη
άδεια οδήγησης (Polydoropoulou et al., 2013). Το γεγονός αυτό
εντείνει τις επικίνδυνες συνθήκες για όλους τους χρήστες του δρό-
μου, δημιουργώντας μια επιτακτική ανάγκη να διερευνηθούν οι πα-
ράγοντες που παρακινούν τους χρήστες των μικρών οδών, την
κουλτούρα και το στυλ οδήγησής τους και τη συμμετοχή τους στην
παράνομη συμπεριφορά χρήσης του οδικού δικτύου.

Μεθοδολογία 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε η καταγραφή και κωδικοποίηση των
τροχαίων ατυχημάτων του νομού της Χίου αλλά και η προτυπο-
ποίηση της οδικής συμπεριφοράς των κατοίκων προκειμένου να
διερευνηθούν οι παράγοντες που προκαλούν εκνευρισμό και
τάση για παρανομία κατά τη διάρκεια της οδήγησης και κατά συ-
νέπεια επιθετική οδική συμπεριφορά, αυξάνοντας έτσι τις πιθα-
νότητες πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος. Το τελευταίο τμήμα της
έρευνας είναι η «Ανάλυση της Οδικής Συμπεριφοράς Μαθητών
στη Χίο». Σε αυτό το τμήμα της έρευνας μελετήθηκε και προτυ-
ποποιήθηκε η οδική συμπεριφορά των μαθητών γυμνασίων και
λυκείων, οι συνήθειες μετακίνησής τους, οι στάσεις και οι αντι-
λήψεις τους σε θέματα οδικής ασφάλειας, οι εμπειρίες τους, η
πληροφόρηση που έχουν για το συγκεκριμένο θέμα και τα κοινω-
νικό-οικονομικά τους χαρακτηριστικά.  

Περιοχή Μελέτης
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στη Χίο, το 5ο σε μέγεθος νησί της Ελ-
λάδας. Ο πληθυσμός του νησιού είναι περίπου 52.000 άτομα εκ
των οποίων οι 30.000 ζουν στο κέντρο της πόλης. Αν και τα ποσο-
στά ιδιοκτησίας αυτοκινήτων αναμένεται να είναι υψηλότερα στην
ηπειρωτική Ελλάδα, η Χίος έχει το τρίτο υψηλότερο ποσοστό στη
χώρα σε ιδιοκτησία αυτοκινήτου και το πρώτο σε ιδιοκτησία μηχα-
νών. Ο πληθυσμός δεν έχει σημαντικές διακυμάνσεις κατά τις τε-
λευταίες δύο δεκαετίες, ενώ ο αριθμός των αυτοκινήτων και των
μηχανών αυξάνεται σταθερά. Οι μοτοσικλέτες χρησιμοποιούνται
ως επί το πλείστον στην πόλη, με τη χρήση τους να γίνεται ιδιαίτερα
δημοφιλής μεταξύ των νέων και των εφήβων, η πλειοψηφία των
οποίων οδηγεί χωρίς να έχει άδεια οδήγησης.
Όσον αφορά στη γεωμορφολογία, οι οδικές συνθήκες δεν είναι ιδα-
νικές για τη χρήση ποδηλάτου λόγω των ανηφορικών διαδρομών,
των στενών δρόμων δύο λωρίδων που έχουν μια λωρίδα προς
κάθε κατεύθυνση, τον κακό δρόμο φωτισμό, τα μικρά πεζοδρόμια,
την περιορισμένη ορατότητα κ.λπ. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση,
η ατμοσφαιρική ρύπανση - ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρι-
νών μηνών - η ηχορύπανση, οι ανεπαρκείς χώροι στάθμευσης και
τα ανεπαρκή μέτρα ασφάλειας της κυκλοφορίας αναγνωρίζονται
ως τα κυριότερα προβλήματα μεταφοράς στην πόλη της Χίου.
Όσον αφορά στα καταγεγραμμένα ατυχήματα της τελευταίας
15ετίας, στο 62% των ατυχημάτων εμπλέκονται δίκυκλα οχήματα,
το 50% των νεκρών και το 60% των τραυματιών είναι ηλικίας 18-
28 ετών. Το 44% των ατυχημάτων προκαλείται από έλλειψη προ-
σοχής ενώ το 20% των ατυχημάτων συμβαίνει το βράδυ της
Παρασκευής και το 19% τις πρώτες πρωινές ώρες τις Κυριακής.

Περιγραφή δείγματος
Η δειγματοληψία έγινε σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του νησιού τα σχολικά έτη 2014-2015 και 2015-
2016. Το δείγμα μας αποτελείται από 1.536 μαθητές γυμνασίου
και λυκείου.
Η ηλικία των μαθητών που πήραν μέρος στην έρευνα ήταν 12-19,
ενώ το μισό δείγμα αποτελείται από αγόρια και το μισό από κορί-
τσια. Σχεδόν το 28% των μαθητών έχουν στην ιδιοκτησία τους μη-
χανή αλλά μόνο το 5% αυτών έχει δίπλωμα. Περισσότερο από το
30% και 14.5% των μαθητών έχει εμπλακεί σε ατύχημα και βεβαι-
ώσει κάποια παράβαση αντίστοιχα. Σχεδόν οι μισοί μαθητές οδή-
γησαν πρώτη φορά σε ηλικία μικρότερη των 15 ετών, ενώ η
ελάχιστη ηλικία για να μπορέσει να κάνει κάποιος μαθήματα οδή-
γησης είναι τα 16 έτη. 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά δείγματος

ALL 207.qxp_Layout 1  27/01/2019  17:12  Page 17



16 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Όσον αφορά στην οδήγηση μηχανής για πρώτη φορά, σχεδόν το 20% των παιδιών οδήγησε μαζί με κάποιο φίλο, το 11% των μαθητών
ήταν μόνοι τους, το 1.5% μαζί με δάσκαλο οδήγησης και σχεδόν το 70% ήταν μαζί με κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Σχετικά με τη
χρήση μηχανής, στην καθημερινότητά τους τη χρησιμοποιεί το 8% των παιδιών, ενώ το 9% και 8% των μαθητών χρησιμοποιούν μερικές
φορές την εβδομάδα και μερικές φορές το μήνα αντίστοιχα. 

Αποτελέσματα
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται κάποιες παραδοχές σχετικά με τους λόγους επιλογής οχήματος για την καθημερινή
μετακίνηση των μαθητών, για την αντίληψη σχετικά με τις ικανότητές τους ως οδηγούς και με θέματα ασφάλειας, αλλά και σχετικά με
την επίδραση του κοινωνικού περιβάλλοντός τους στην επιλογή τους.
Οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά πόσο συμφωνούν με τους πιθανούς λόγους επιλογής μηχανής για τη μετακίνησή τους, απαντώντας σε
ερωτήσεις 7βάθμιας κλίμακας (όπου: 1=διαφωνώ απολύτως,…,7=συμφωνώ απολύτως). Οι κύριοι λόγοι που επιλέγουν το μηχανάκι
για την καθημερινή μετακίνησή τους είναι η αίσθηση ελευθερίας που νιώθουν, η άνεση επιλογής της διαδρομής που θα ακολουθήσουν
και γιατί τους ενοχλεί ο συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Σχετικά με τη χρήση μηχανής και την ασφάλεια, μεγάλο ποσοστό των μαθητών έχει συμμετάσχει σε αγώνες ταχύτητας με το μηχανάκι
του, ενώ δεν φοράνε κράνος με τη δικαιολογία ότι προσέχουν ή ότι δεν διανύουν μεγάλες αποστάσεις.
Όσον αφορά στην αντιλαμβανόμενη ικανότητα οδήγησης, τα παιδιά πιστεύουν εκτός από το ότι είναι καλοί οδηγοί, ότι και οι γονείς
και οι φίλοι τους τους εμπιστεύονται ως οδηγούς. 

Πίνακας 2: Οδήγηση μηχανής 1η φορά Πίνακας 3: Συχνότητα χρήσης μηχανής 

Πίνακας 4
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Στους παρακάτω πίνακες οι παραδοχές που συνάντησαν οι μαθητές ήταν σχετικές με την άποψη του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι-
κογενειακού και φιλικού, του μαθητή για τον ίδιο και τις επιλογές του (Πίνακας 7) και σχετικές με τη σημασία που έχει η άποψη αυτών
για τον ίδιο (Πίνακας 8).
Η γνώμη της οικογένειας είναι αυτή που ασκεί τη μεγαλύτερη επιρροή στις επιλογές των μαθητών και ακολουθεί ο κοινωνικός περί-
γυρος, οι φίλοι και τέλος οι συμμαθητές. 

Πίνακας 5 Πίνακας 6

Πίνακας 7 Πίνακας 8

17 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Συμπεράσματα
Οι βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια είναι:
το όχημα, η οδός και το περιβάλλον, και οι χρήστες της οδού. Θε-
ωρώντας δεδομένο ότι πλέον τα οχήματα αλλά και το οδικό πε-
ριβάλλον συνεχώς βελτιώνονται, συμπεραίνουμε ότι για τη
μείωση των ατυχημάτων πρέπει να βελτιωθεί η μεταφορική συμ-
περιφορά του χρήστη της οδού.

Οι έφηβοι αποτελούν μια ηλικιακή ομάδα με ιδιαίτερη συμπερι-
φορά. Τα χαμηλά επίπεδα ωριμότητάς τους συχνά τους οδηγούν
σε παραβάσεις. Αυτό εγείρει την ανάγκη για την εκπαίδευσή τους
σε θέματα οδικής ασφάλειας. Όπως είδαμε παραπάνω, οι έφηβοι
τείνουν να αντιγράφουν συμπεριφορές από τους γονείς και να
επηρεάζονται από τη γνώμη που έχει το οικογενειακό και φιλικό
τους περιβάλλον. 

Η ύπαρξη δράσεων για την ενημέρωση του κοινού και την ευαι-
σθητοποίηση της κοινωνίας τόσο σε θέματα οδικής ασφάλειας
αλλά και βιώσιμης κινητικότητας, η δημιουργία φορέα οδικής
ασφάλειας με ανάληψη θεσμικής πρωτοβουλίας από την Περι-
φέρεια αλλά και η αξιολόγηση αποτελεσματικότητας εναλλακτι-
κών δράσεων για την ιεράρχηση προτεραιοτήτων από τους
αρμόδιους φορείς είναι κάποιες από τις ενέργειες που θα μπο-
ρούσαν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην αλλαγή μετα-
φορικής συμπεριφοράς των εφήβων.
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Το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγ-

κοινωνιολόγων επισκέφτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο,

την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2018 τον Πρόεδρο της Δημο-

κρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο.

Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η ενημέρωση

του ΠτΔ αφενός με το αντικείμενο και τις δράσεις του ΣΕΣ

και αφετέρου με το αντικείμενο και τους στόχους του

νέου Οδοιπορικού με τίτλο «Ασφαλείς και Έξυπνες Με-

τακινήσεις – Πολιτική Μεταφορών, Στόχοι, Θεσμικό Πλαί-

σιο» που πρόκειται να ξεκινήσει το ΔΣ του ΣΕΣ το προσεχές

διάστημα. 

Η συζήτηση με τον ΠτΔ ήταν ιδιαίτερα ουσιαστική και

εποικοδομητική και θα θέλαμε να τον ευχαριστήσουμε

ιδιαίτερα για τον ενδιαφέρον του και την στήριξή του στη

νέα προσπάθεια του ΣΕΣ.  

Μέσω δράσεων που προάγουν τη συνεργασία αλληλοε-

ξαρτώμενων και αλληλοεπηρεαζόμενων φορέων, το

Οδοιπορικό αναμένεται να συμβάλει ώστε να διαμορφω-

θούν οι κατάλληλες συνθήκες για την εκπόνηση ενός

κοινού πλαισίου προτάσεων για τη βελτίωση του Συγκοι-

νωνιακού Συστήματος της χώρας. 

Συνaντηση 
του Προeδρου της Δημοκρατiας 

με το ΔΣ του ΣΕΣ
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20 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η λειτουργία και η συντήρηση των
δικτύων μεταφορών σήμερα (και ακόμα περισσότερο στο μέλλον)
αποτελεί προϊόν συνεργασίας και συμμετοχικών διαδικασιών
μεταξύ αφενός όλων των ειδικοτήτων του συγκοινωνιολόγου
μηχανικού και αφετέρου όλων των εμπλεκόμενων (πολλές
φορές ετερόκλητων) φορέων και άλλων συναφών επιστημονικών
ειδικοτήτων (π.χ. πολεοδόμοι, οικονομολόγοι, περιβαλλοντολόγοι,
νομικοί κτλ). Η ουσιαστική και άδολη  συνεργασία όλων των εμ-
πλεκόμενων φορέων και επιστημονικών ειδικοτήτων επιβάλλεται
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των με-
τακινήσεων προσώπων και αγαθών, την αύξηση του επιπέδου
της οδικής ασφάλειας των μεταφορών, τη βελτίωση της ποιότητας
και των συνθηκών ζωής των πολιτών της χώρας μας και των επι-
σκεπτών της, την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διαφάνεια και τον
έλεγχο του συστήματος μεταφορών της χώρας μας.

Ο ΣΕΣ έχοντας αντιληφθεί την αναγκαιότητα των συμμετοχικών

διαδικασιών στον σχεδιασμό, στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη
αποφάσεων και μέτρων, σχετικά με το σύστημα μεταφορών της
χώρας μας, προτίθεται να ξεκινήσει Οδοιπορικό με τίτλο «Ασφαλείς
και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 - 2030». Για τον
λόγο αυτό το ΔΣ του ΣΕΣ επισκέφτηκε στις 28/11/2018 τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το έργο του Συλλόγου
όσο και για τους στόχους και τις δράσεις του οδοιπορικού. Ο
ΠτΔ ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του ΣΕΣ, η τελετή έναρξης
του Οδοιπορικού να είναι υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δη-
μοκρατίας. Επίσης, ο ΠτΔ δήλωσε την πρόθεσή του να παραβρεθεί
ο ίδιος στην τελετή έναρξης του οδοιπορικού.  

Το οδοιπορικό θα συμβάλει με δράσεις, που προάγουν τη συνερ-
γασία μεταξύ φορέων, που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλε-
ξαρτώνται, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για
την εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων και δράσεων. 

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η λειτουργία και η συντήρηση των
δικτύων μεταφορών σήμερα (και ακόμα περισσότερο στο μέλλον)
αποτελεί προϊόν συνεργασίας και συμμετοχικών διαδικασιών
μεταξύ αφενός όλων των ειδικοτήτων του συγκοινωνιολόγου
μηχανικού και αφετέρου όλων των εμπλεκόμενων (πολλές
φορές ετερόκλητων) φορέων και άλλων συναφών επιστημονικών
ειδικοτήτων (π.χ. πολεοδόμοι, οικονομολόγοι, περιβαλλοντολόγοι,
νομικοί κτλ). Η ουσιαστική και άδολη  συνεργασία όλων των εμ-
πλεκόμενων φορέων και επιστημονικών ειδικοτήτων επιβάλλεται
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση των με-
τακινήσεων προσώπων και αγαθών, την αύξηση του επιπέδου
της οδικής ασφάλειας των μεταφορών, τη βελτίωση της ποιότητας
και των συνθηκών ζωής των πολιτών της χώρας μας και των επι-
σκεπτών της, την ανάπτυξη της οικονομίας, τη διαφάνεια και τον
έλεγχο του συστήματος μεταφορών της χώρας μας.

Ο ΣΕΣ έχοντας αντιληφθεί την αναγκαιότητα των συμμετοχικών

διαδικασιών στον σχεδιασμό, στη χάραξη πολιτικής και στη λήψη
αποφάσεων και μέτρων, σχετικά με το σύστημα μεταφορών της
χώρας μας, προτίθεται να ξεκινήσει Οδοιπορικό με τίτλο «Ασφαλείς
και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020 - 2030». Για τον
λόγο αυτό το ΔΣ του ΣΕΣ επισκέφτηκε στις 28/11/2018 τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος
έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για το έργο του Συλλόγου
όσο και για τους στόχους και τις δράσεις του οδοιπορικού. Ο
ΠτΔ ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του ΣΕΣ, η τελετή έναρξης
του Οδοιπορικού να είναι υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δη-
μοκρατίας. Επίσης, ο ΠτΔ δήλωσε την πρόθεσή του να παραβρεθεί
ο ίδιος στην τελετή έναρξης του οδοιπορικού.  

Το οδοιπορικό θα συμβάλει με δράσεις, που προάγουν τη συνερ-
γασία μεταξύ φορέων, που αλληλοεπηρεάζονται και αλληλε-
ξαρτώνται, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για
την εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου προτάσεων και δράσεων. 

Εναρξη Οδοιπορικοy ΣΕΣ με Tiτλο
«Ασφαλεiς και Εξυπνες Μετακινhσεις

στη Δεκαετiα 2020 – 2030»

Εναρξη Οδοιπορικοy ΣΕΣ με Tiτλο
«Ασφαλεiς και Εξυπνες Μετακινhσεις

στη Δεκαετiα 2020 – 2030»
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Στόχοι του Οδοιπορικού θα αποτελούν:
•  Συνεργασία με φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και

την οδική ασφάλεια (συμμετοχικές διαδικασίες).
•  Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στην Επι-

σήμανση παθογενειών και  δυσλειτουργιών του κράτους σε
ό,τι αφορά τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

•  Διατύπωση αρχών και θέσεων για επιμέρους θέματα μεταφορών
και κινητικότητας.

• Διατύπωση προτάσεων και πολιτικών για Έξυπνες μετακινήσεις
– Νέες τεχνολογίες –  Καινοτόμες πρακτικές.

•  Συγγραφή τεύχους (πεπραγμένων) του Οδοιπορικού. 

Οι δράσεις του Οδοιπορικού πρόκειται να είναι:
•  Σειρά επαφών με φορείς που σχετίζονται με οδική ασφάλεια

και μεταφορές.
•  Διερεύνηση επί μέρους θεμάτων και προτάσεων από τις αντί-

στοιχες 9 Επιτροπές του ΣΕΣ. 
•  Διοργάνωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) Θεματικών Εσπερίδων

–  Ημερίδων. 
•  Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού.
•  Διαμόρφωση κοινού οράματος – Τεύχος πεπραγμένων 
•  Διοργάνωση Τελετής Παρουσίασης του Οδοιπορικού.

Το Οδοιπορικό προβλέπεται να ξεκινήσει αρχές του 2019 και θα
διαρκέσει περίπου 15 μήνες έως τον Μάρτιο του 2020. Τον συν-
τονισμό του Οδοιπορικού, έχει αναλάβει ο Θανάσης Τσιάνος
(μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΣ). 

Στα πλαίσια του οδοιπορικού επιδιώκεται η ουσιαστική δραστη-
ριοποίηση των μελών του ΣΕΣ είτε μέσω των επιτροπών του ΣΕΣ
είτε μεμονωμένα. Για αυτόν τον λόγο παρακαλούνται όσα Μέλη
του ΣΕΣ ή Φορείς θέλουν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν
στην επιτυχή διεξαγωγή του οδοιπορικού παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν είτε με τον συντονιστή του Οδοιπορικού Θανάση
Τσιάνο (τηλ. 210 3003078) είτε με τη γραμματεία του Συλλόγου
(τηλ. 210 3640604). 

Στόχοι του Οδοιπορικού θα αποτελούν:
•  Συνεργασία με φορείς που σχετίζονται με τις μεταφορές και

την οδική ασφάλεια (συμμετοχικές διαδικασίες).
•  Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση στην Επι-

σήμανση παθογενειών και  δυσλειτουργιών του κράτους σε
ό,τι αφορά τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες.

•  Διατύπωση αρχών και θέσεων για επιμέρους θέματα μεταφορών
και κινητικότητας.

• Διατύπωση προτάσεων και πολιτικών για Έξυπνες μετακινήσεις
– Νέες τεχνολογίες –  Καινοτόμες πρακτικές.

•  Συγγραφή τεύχους (πεπραγμένων) του Οδοιπορικού. 

Οι δράσεις του Οδοιπορικού πρόκειται να είναι:
•  Σειρά επαφών με φορείς που σχετίζονται με οδική ασφάλεια

και μεταφορές.
•  Διερεύνηση επί μέρους θεμάτων και προτάσεων από τις αντί-

στοιχες 9 Επιτροπές του ΣΕΣ. 
•  Διοργάνωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) Θεματικών Εσπερίδων

–  Ημερίδων. 
•  Δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού.
•  Διαμόρφωση κοινού οράματος – Τεύχος πεπραγμένων 
•  Διοργάνωση Τελετής Παρουσίασης του Οδοιπορικού.

Το Οδοιπορικό προβλέπεται να ξεκινήσει αρχές του 2019 και θα
διαρκέσει περίπου 15 μήνες έως τον Μάρτιο του 2020. Τον συν-
τονισμό του Οδοιπορικού, έχει αναλάβει ο Θανάσης Τσιάνος
(μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΣ). 

Στα πλαίσια του οδοιπορικού επιδιώκεται η ουσιαστική δραστη-
ριοποίηση των μελών του ΣΕΣ είτε μέσω των επιτροπών του ΣΕΣ
είτε μεμονωμένα. Για αυτόν τον λόγο παρακαλούνται όσα Μέλη
του ΣΕΣ ή Φορείς θέλουν να συμμετάσχουν και να συνεισφέρουν
στην επιτυχή διεξαγωγή του οδοιπορικού παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν είτε με τον συντονιστή του Οδοιπορικού Θανάση
Τσιάνο (τηλ. 210 3003078) είτε με τη γραμματεία του Συλλόγου
(τηλ. 210 3640604). 

21 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΚΕΤΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.)

6Ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης - Τ.Θ. 60361 - 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: 2310 498453,  Fax: 2310 498269, e-mail:hit@certh.gr, www.imet.gr

Το έργο «Inter-Connect» ως αρωγός στην ενίσχυση
των πολυτροπικών επιβατικών μεταφορών

(https://interconnect.adrioninterreg.eu/)

Το έργο «Inter-Connect» - «Intermodality Promotion
and Rail Renaissance in Adriatic – Ionian Region»,
αποτελεί ένα από τα 10 εγκεκριμένα έργα της πρώτης
πρόσκλησης του Διακρατικού Προγράμματος Συνεργα-
σίας “Interreg V-B Αδριατική Ιόνιο 2014-2020” υπό τον
Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνδεσιμότητα της περιοχής»
(1/1/2018-31/12/2018). 

Το έργο αναζητά καινοτόμες λύσεις, προσαρμοσμένες
στις ιδιαιτερότητες της περιοχής της Αδριατικής - Ιονίου,
για την προώθηση των πολυτροπικών επιβατικών με-
ταφορών ενώ παράλληλα καθοδηγεί τους αρμόδιους
φορείς στην αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση
σχεδίων για την βέλτιστη συνδεσιμότητα της περιοχής.
Ξεκινώντας από την δημιουργία ενιαίου οράματος για
την συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και κινητικότητα
στην περιοχή μελέτης, 8 κόμβοι-πιλότοι με διαφορετικά
χαρακτηριστικά, δυναμικότητα και ρόλους στο σύστημα
των μεταφορών της Αδριατικής - Ιονίου (η πόλη της
Ηγουμενίτσας, η Περιφέρεια της Emilia Romagna, η
Τεργέστη, η Λουμπλιάνα, το Ζάγκρεμπ, το Μπαρ, το Δυρ-
ράχιο και το Βελιγράδι) ενώνουν τις δυνάμεις τους και
την τεχνογνωσία τους για να δοκιμάσουν και να αξιολο-
γήσουν ήπιες παρεμβάσεις στις επιβατικές μεταφορές,
ικανές να βελτιώσουν το προφίλ των δημοσίων συγκοι-
νωνιών. Το έργο μέσα από τις πιλοτικές του εφαρμογές
(εναρμόνιση δρομολογίων, ενιαίο εισιτήριο, ενιαία πλη-
ροφόρηση, ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών, βελτίωση
προσβασιμότητας τερματικών σταθμών) στοχεύει στην

αναζωογόνηση του σιδηροδρόμου, των συνδυασμένων
σιδηροδρομικών - θαλασσίων διακρατικών μετακινήσεων
και στην στήριξη των Δημοσίων Συγκοινωνιών εντός
των αστικών κέντρων και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Η αναγνώριση κοινών χαρακτηριστικών (κατηγοριοποί-
ηση) των πόλεων της περιοχής καθώς και των υφιστά-
μενων και μελλοντικών πόλων έλξης μετακινούμενων,
η κατανόηση των αναγκών των ταξιδιωτών, η αναζήτηση
των κινητήριων δυνάμεων πίσω από την ανάπτυξη της
περιοχής, η ανάπτυξη σχημάτων συνεργασίας μεταξύ
φορέων, η υλοποίηση ήπιων μέτρων κινητικότητας, η
αναγνώριση χρηματοδοτικών ευκαιριών και τέλος η δια-
μόρφωση ενός κοινού οδικού χάρτη για την ανάπτυξη
της συνδεσιμότητας της περιοχής συνθέτουν την μεθο-
δολογία του έργου Inter-Connect.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μετα-
φορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έχοντας τον ρόλο του
Τεχνικού Συντονιστή του έργου, είναι υπεύθυνο για τον
σχεδιασμό της μεθοδολογίας τεχνικής υλοποίησης του
έργου ενώ επίσης επιβλέπει τις πιλοτικές δράσεις του
έργου και (ανά)κατευθύνει τις πόλεις - πιλότους ώστε
να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας αποτέλεσμα ενώ επι-
πλέον σχεδιάζει, συντονίζει και ηγείται της ανάπτυξης
οράματος για την βέλτιστη συνδεσιμότητα της περιοχής
της Αδριατικής - Ιονίου.
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Εικόνα 1: Η πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου για την Ελληνική

περίπτωση μελέτης, την πόλη της Ηγουμενίτσας (21/09/2018)

Στα βασικά αποτελέσματα του έργου συγκαταλέγεται η
ανάπτυξη εργαλείου εκπαιδευτικού χαρακτήρα - Inter-
Connect toolkit, το οποίο αναπτύσσει το ΙΜΕΤ χτίζοντας
πάνω στα τεχνικά αποτελέσματα του έργου. 
Το εργαλείο αυτό, το οποίο ήδη βρίσκεται στην φάση
υλοποίησης (interconnect.imet.gr), αποτελείται από 4
βασικές υπηρεσίες (οι οποίες ενδέχεται να τροποποιηθούν
/ ενισχυθούν με επιπλέον λειτουργίες ανάλογα με την
πρόοδο των τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου):

• Πολιτικές, στρατηγικές και κατευθύνσεις για την ενί-
σχυση των πολυτροπικών επιβατικών μεταφορών
στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου

• Βάση ανεύρεσης πηγών και σχημάτων χρηματοδό-
τησης στον τομέα των μεταφορών

• Οι πιλοτικές εφαρμογές του έργου, οι συνεργασίες,
το πριν και το μετά στην συνδεσιμότητα των πιλοτικών
περιοχών 

• Ο Οδικός Χάρτη του έργου για ένα βιώσιμο σύστημα
επιβατικών μεταφορών στην περιοχή

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί με την ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού/εγχειρίδιο για τις πολυτροπικές
επιβατικές μεταφορές και την παράλληλη οργάνωση
και διενέργεια εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο προσω-
πικό των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σε
λοιπούς ενδιαφερόμενους φορείς.  

Εικόνα 4: Inter-Connect toolkit (υπό ανάπτυξη)

Εικόνα 2: Inter-Connect toolkit, οι Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για
τις μεταφορές και το περιβάλλον 

Εικόνα 3: Inter-Connect toolkit, οι Εθνικές /Περιφερειακές/
Τοπικές κατευθύνσεις στον τομέα των επιβατικών μεταφορών
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24 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Συνέντευξη τύπου για την ανακοίνωση των ετήσιων βραβείων
οδικής ασφάλειας που θεσπίστηκαν, αρχίζοντας από το 2018,
από τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), το ΙΜΕΤ/ΕΚΕ-
ΤΑ και τη HELLASTRON πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Νοεμ-
βρίου στα γραφείο του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ.

Στη συνέντευξη ήταν παρόντες οι κκ. Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης,
Διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ο Βασίλης Χαλκιάς, πρόεδρος της HEL-
LASTRON (Ένωση Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων), ο Δρ. Πανα-
γιώτης Παπαντωνίου, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), ο Παραολυμπιονίκης Κολύμβησης
Γιάννης Κωστάκης και η χορογράφος-καθηγήτρια χορού Τατιάνα
Παπαδοπούλου καθώς και η αναπληρώτρια διευθύντρια του
ΙΜΕΤ Γεωργία Αϋφαντοπούλου.

Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου
ερευνητή” απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους, μεταπτυχιακούς,

διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Το βραβείο θα
απονέμεται στα πλαίσια του διεθνούς Συνεδρίου Έρευνας στις
Μεταφορές (ICTR) (κατά τη χρονιά διεξαγωγής του) ή σχετικού
συνεδρίου που υλοποιούν κάποιοι από τους 3 φορείς (στα εν-
διάμεσα έτη). Φέτος, απονεμήθηκε στο πλαίσιο του “7ου Πανελ-
λήνιου Συνεδρίου Οδικής Ασφάλειας” στον Απόστολο Αναγνω-
στόπουλο.

Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” θα απο-
νέμεται σε Φορέα (Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μικτό-Νομικό πρόσωπο)
για σχετική δράση του που έχει ξεκινήσει ή βρίσκεται σε
διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγουμένων μηνών
από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών. Κατά τη
διάρκεια της συνέντευξης ανακοινώθηκε ότι το Πανελλαδικό
Βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας 2018” φέτος
αποδίδεται στο 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων, για τις δράσεις του σε
σχέση με την Οδική Ασφάλεια.

Ανακοινωση Βραβειων 
Οδικης Ασφαλειας
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Ο εκπρόσωπος του ΣΕΣ κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου τόνισε
πως “η απονομή του φετινού βραβείου σηματοδοτεί την
αρχή μιας πολύ σημαντικής προσπάθειας συστράτευσης
του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και επαγγελματικού δυ-
ναμικού της χώρας με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου
Οδικής Ασφάλειας”.

Ο διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης
τόνισε τη μεγάλη σπουδαιότητα της θέσπισης των Βραβείων
Οδικής Ασφάλειας ΙΜΕΤ-HELLASTRON-ΣΕΣ. Επίσης, επισήμανε
πως πίσω από τις καινοτόμες και πρωτοποριακές ιδέες
που υλοποιούνται παγκόσμια, βρίσκονται σπουδαία μυαλά
Ελλήνων ερευνητών κι αυτό οφείλει να αναδειχτεί μέσω
του βραβείου «Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας
Νέου Ερευνητή». Παράλληλα, έκανε λόγο για τις μεμο-
νωμένες προσπάθειες που γίνονται σήμερα από σχολεία,
αστυνομικές διευθύνσεις, δήμους και άλλους φορείς που
βραβεύονται μέσω του βραβείου «Καλύτερης Δράσης
Οδικής Ασφάλειας».

Ο κ. Βασίλης Χαλκιάς, αναφέρθηκε στη μεγάλη βελτίωση
των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων που είναι «από τους
πλέον σύγχρονους στην Ευρώπη», τονίζοντας πως «δεν
μας φταίει ο δρόμος» για την οδική μας συμπεριφορά ενώ
όσον αφορά στα θύματα της ασφάλτου ήμασταν ως χώρα
28οι και γίναμε 24οι στις χώρες της ΕΕ, σημειώνοντας
πρόοδο 61%. 

ALL 207.qxp_Layout 1  27/01/2019  17:12  Page 27



26 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Την Τρίτη 6 και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποι-

ήθηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταν-

τίνου 48, Αθήνα) η πανευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας (work-

shop) στο θεματικό αντικείμενο Αερομεταφορές και Ανάπτυξη.

Το workshop διοργανώθηκε από τον αναπληρωτή καθηγητή

του τμήματος Οικονομικών επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Θράκης, κ. Δημήτριο Δημητρίου στο πλαίσιο της 4ετούς δράσης

COST Action TU1408 Air Transport and Regional Development

(ATARD). Συνολικά συμμετείχαν 56 ερευνητές από διαφορετικά

ερευνητικά τμήματα και Πανεπιστήμια, με 35 παρουσιάσεις, σε

θεματικές ενότητες όπως «Συνδεσιμότητα και προσβασιμότητα»,

«Ανάπτυξη, Λειτουργία και Διαχείριση Αεροπορικών Μεταφορών»,

«Ανταγωνισμός και διεθνείς προοπτικές στις αεροπορικές με-

ταφορές» κ.ά., ενώ οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 150 ανά

ημέρα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας έλαβαν

χώρα αρκετές παράλληλες εκδηλώσεις, όπως η συνάντηση

εργασίας της Γερμανικής ακαδημίας αερομεταφορών (GARS)

και η συνεδρίαση της ειδικής επιτροπής αεροπορικών μεταφορών

του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ).

COST Action TU1408 Air Transport and Regional
Development (ATARD), 2018 

Εuropean Aviation Conference
(EAC) 2018 

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη το 7ο Ευρωπαϊκό συνέδριο Εu-

ropean Aviation Conference (EAC 2018) με θέμα “Ownership

and Privatization of Airports, Airlines and Air Traffic Control:

Getting it Right” στις 8 και 9 Νοεμβρίου 2018 στο Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. To Ευρωπαϊκό συνέδριο θε-

σμός που φέρνει κοντά Ευρωπαϊκούς φορείς, Διεθνείς οργανι-

σμούς, Εταιρίες λειτουργίας, Πανεπιστήμια και Ερευνητικούς

φορείς από όλο τον κόσμο διοργανώνεται τα τελευταία 7 χρόνια,

ενώ φέτος διοργανώθηκε στην Αθήνα με την πρωτοβουλία και

επιστημονική υποστήριξη του αναπληρωτή καθηγητή  του τμή-

ματος Οικονομικών επιστημών Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου

Θράκης, κ. Δημήτριο Δημητρίου, τη στήριξη του ΕΒΕΑ, της Γερ-

μανικής Ακαδημίας μεταφορών και του Συλλόγου Ελλήνων Συγ-

κοινωνιολόγων. 

Το συνέδριο άνοιξε ο αναπληρωτής καθηγητής του Δημοκριτείου

Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Δημήτριος Δημητρίου o οποίος ιδιαί-

τερα ευχαρίστησε όλους τους χορηγούς: τον Διεθνή Αερολιμένα

Αθηνών, την Aegean Airlines, τη Skyepxress, τη Fraport Greece,

τη Goldair handling καθώς και τους υποστηρικτές του συνεδρίου

το Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο, τον Σύλλογο Ελλήνων

Συγκοινωνιολόγων και τη Γερμανική Ακαδημία Αερομεταφορών.
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Ποικίλες ήταν οι ενότητες που αναπτύχθηκαν. Ιδιαίτερη έμφαση

δόθηκε στο επίκαιρο θέμα της ιδιωτικοποίησης καθώς και στο

ιδιοκτησιακό καθεστώς και ρυθμιστικό πλαίσιο των αερολιμένων.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθει το Industry Symposium την

πρώτη μέρα του συνεδρίου, το οποίο έδωσε την ευκαιρία συμ-

μετοχής των μεγαλύτερων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

στον κλάδο των αερομεταφορών και οδήγησε σε ένα γόνιμο

διάλογο με βασικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη του κλάδου

των αερομεταφορών. Τη 2η μέρα του Συνεδρίου αναπτύχθηκε

το ζήτημα της ανάπτυξης του κλάδου των αερομεταφορών, και

συγκεκτριμένα του θεσμικού πλασίου καθώς και του ιδιοκτησιακού

καθεστώτος αερολιμένων, αερομεταφορέων για διαφορετικές

χώρες, ενώ συμμετείχαν εκπρόσωποι από τη Διεθνή Ένωση αε-

ρομεταφορών (ΙΑΤΑ), από το τμήμα Aviation Policy DG Move

European Commission, Airport Council International (ACI),

ΟECD /ITF κ.λπ. 

Η παρουσία στο συνέδριο όλων των θεσμικών και επιστημονι-

κών φορέων, εταιρειών ανέδειξε τον ρόλου του Ευρωπαϊκού

συνεδρίου αερομεταφορών σε πλατφόρμα παράθεσης σκέ-

ψεων και προβληματισμών για την επίτευξη τελικά μιας σύνθε-

σης απόψεων με ολοκληρωμένες προτάσεις όσον αφορά το

θέμα της ανάπτυξης αερομεταφορών και αερολιμένων. 
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Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE GreenYourMove έχει ως στόχο

την ανάπτυξη ενός πλοηγού που προωθεί τη χρήση των Μέσων

Μαζικής Μεταφοράς και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές

των αερίων του θερμοκηπίου. Ο πλοηγός, που δίνει με έναν

εύχρηστο και γρήγορο τρόπο τα βέλτιστα δρομολόγια των δη-

μοσίων μέσων μεταφοράς από ένα σημείο σε ένα άλλο, περι-

λαμβάνει το δίκτυο 3 Ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Τσεχία

και Σλοβακία) και έχει ως στόχο τη μείωση των παραγόμενων

αερίων ρύπων αλλά και την ελαχιστοποίηση του χρόνου μετα-

φοράς των επιβατών. Το 2016 παρουσιάστηκε μία πρώτη δο-

κιμαστική έκδοση του πλοηγού ενώ την ίδια χρονιά ολοκλη-

ρώθηκε και η βάση δεδομένων της πλατφόρμας. Για την εύρεση

της βέλτιστης διαδρομής ο πλοηγός χρησιμοποιεί συνδυασμό

ευρετικών και αναλυτικών προσεγγίσεων ενώ στα πλαίσια δη-

μιουργίας του αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο υπολογισμού

αερίων ρύπων από μέσα μεταφοράς.

Από τον Σεπτέμβριο 2018 ο πλοηγός παρουσιάζεται σε όλες

τις μεγάλες πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα

ο πλοηγός παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ

(08/09/18 ως 16/09/18) στη Θεσσαλονίκη με διπλή παρουσία

i) στο περίπτερο του πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ii) στο πε-

ρίπτερο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Και στα δύο σημεία παρουσίασης του

πλοηγού οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να ενημερωθούν για

τον πλοηγό των μέσων μαζικής μεταφοράς, να τον κατεβάσουν

στο κινητό τους (IOS & Android) δωρεάν και να τον χρησιμο-

ποιήσουν στην πράξη για την επόμενη μετακίνησή τους. Στην

ίδια εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και η ημερίδα με τίτλο

«Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες, το σήμερα και το

αύριο» με κύριους ομιλητές τον κ. Σακελλαρίου, Πρόεδρο

των Αστικών Συγκοινωνιών Λάρισας και τον κ. Κολυνδρίνη

Πρόεδρο των Υπεραστικών ΚΤΕΛ Μαγνησίας. 

Μετά τη λήξη της 83ης ΔΕΘ και κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής

Εβδομάδας Κινητικότητας (16/09/18-22/09/18) υλοποιήθηκαν

προωθητικές δράσεις από την επιστημονική ομάδα του Green

YourMove σε συνεργασία με 22 παρόχους μέσων μαζικής με-

ταφοράς 11 πόλεων της Ελλάδας. Ο πλοηγός παρουσιάστηκε

στους προέδρους, μετόχους και συνεργάτες αστικών και υπε-

ραστικών λεωφορείων, σε εκπροσώπους δήμων και περιφερειών

και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ενώ παράλληλα ομάδες

ατόμων παρουσίαζαν την εφαρμογή σε επιβάτες σε κεντρικούς

σταθμούς κάθε πόλης. Η προώθηση περιλάμβανε εκδηλώσεις

ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο της εφαρμογής, προωθητικά

αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν στο πίσω/πλάγιο μέρος των

λεωφορείων ενώ παράλληλα δόθηκαν και ως δώρο εισιτήρια

σε επιβάτες που κατέβαζαν την εφαρμογή στο κινητό τους.

Προωθητικές αφίσες του πλοηγού τοποθετήθηκαν σε σταθμούς

και στάσεις των ΚΤΕΛ αλλά και σε σταθμούς του ΟΣΕ.

Οι δράσεις ξεκίνησαν από την Πάτρα στις 14/09/18 συνεχίστηκαν

σε Αλεξανδρούπολη και Κομοτηνή στις 17/09/18. Στη συνέχεια,

η επιστημονική ομάδα κινήθηκε νότια και πιο συγκεκριμένα

στις 18/09/18 οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε Λάρισα και Τρίκαλα.

Στις 19/09/18, οι προωθητικές δράσεις έλαβαν χώρα στον

Βόλο και στην Κατερίνη ενώ στις 20/09/18 η επιστημονική

ομάδα επισκέφτηκε τη Λαμία και τη Χαλκίδα. Τέλος στις

21/09/18, οι δράσεις υλοποιήθηκαν στις Σέρρες και στη

Φλώρινα. 

Το LIFE GreenYourMove (GYM) συγχρηματοδοτείται από την

Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον άξονα για το περιβάλλον - LIFE14

ENV/GR/000611, το πράσινο ταμείο και τη Γενική Γραμματεία

Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για συνεργασία συνολικά

6 εταίρων από την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, AVMap

GIS A.E., ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και ΕΜΙΣΙΑ Α.Ε), την Τσεχία (CHAPSspol.

s.r.o.) και τη Σλοβακία (INPROP) υπό τον συντονισμό του Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

https://www.greenyourmove.org/ και ακολουθήστε μας 

στο            GreenYourMove

στο            @GreeenYourMove και 

στο            GreenYourMove

Ο πλοηγoς του  Eργου 
GreenYourMove Παρουσιαστηκε 

στις Μεγαλυτερες Ελληνικες Πολεις
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9ο Διεθνές Συνέδριο για 
την  Έρευνα στις Μεταφορές

"ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η  Έξυπνη Εξέλιξη"

Αθήνα, 24-25 Οκτωβρίου 2019 
www.ictr.gr  

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(Σ.Ε.Σ.) διοργανώνουν το «9ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα
στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η
Έξυπνη Εξέλιξη» το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στις 24
και 25 Οκτωβρίου 2019. 

Το Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International
Congress on Transportation Research - ICTR) αποτελεί εδώ
και δεκαεπτά έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών
και απευθύνεται στην εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή
κοινότητα, καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και 
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υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών
και συγκοινωνιακών υποδομών. Στόχοι του Συνεδρίου είναι η
παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρό-
σφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο
των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας
και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα
έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων
για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών
στη χώρα. 

Οι επιστημονικές εργασίες που θα υποβληθούν, είναι επιθυμητό
να εντάσσονται σε κάποια από τις ακόλουθες επιστημονικές
περιοχές (χωρίς να αποκλείονται πρωτότυπες εργασίες σε άλλα
αντικείμενα σχετικά με τις μεταφορές). 
•  Αστική κινητικότητα
•  «Έξυπνες» πόλεις
•  Αυτόνομες μεταφορές (όλα τα μέσα)
•  Εξηλεκτρισμός των μεταφορών (όλα τα μέσα)
•  Ασφάλεια των μεταφορών
•  Ανθεκτικότητα και ασφάλεια
•  Κυκλοφοριακά μοντέλα
•  Οικονομικά και Πολιτική των μεταφορών
•  Σχεδιασμός και Λειτουργία των μεταφορών
•  Μεταφορικές υποδομές

•  Εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων 
•  Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)

Η διαδικασία υποβολής των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε
δύο φάσεις (περίληψη και πλήρες κείμενο), μέσω της ιστοσελίδας
του συνεδρίου www.ictr.gr, σύμφωνα με το παρακάτω χρονο-
διάγραμμα: 
•  15η Ιανουαρίου 2019: Προθεσμία υποβολής περίληψης ερ-

γασιών (έως 500 λέξεις) 
• 15η Φεβρουαρίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία ενημέρωσης

συγγραφέων για την αποδοχή ή όχι της εργασίας τους 
•  15η Απριλίου 2019: Προθεσμία υποβολής πλήρους εργασίας

από συγγραφείς 
•  31η Μαΐου 2019: Καταληκτική ημερομηνία αποστολής σχολίων

κρίσης πλήρους εργασίας στους συγγραφείς 
•  30η Ιουνίου 2019: Προθεσμία υποβολής αναθεωρημένης

πλήρους εργασίας από συγγραφείς 

Οι εργασίες μπορεί να γραφούν είτε στην Ελληνική είτε στην
Αγγλική γλώσσα με εκτεταμένη περίληψη στην άλλη αντίστοιχα
γλώσσα (το συγκεκριμένο προαπαιτούμενο αφορά αποκλειστικά
συμμετέχοντες των οποίων η μητρική γλώσσα είναι η Ελληνική).
Σε επόμενη ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Συνεδρίου θα δοθούν πληροφορίες για τον τρόπο συγγραφής
και παρουσίασης των τελικών εργασιών. 
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Τέλος, σημειώνεται ότι θα δοθεί η δυνατότητα δημοσίευσης
επιστημονικών εργασιών υψηλού επιπέδου σε διεθνές επι-
στημονικό περιοδικό (ειδικό τεύχος με πρόσκληση) ύστερα
από πρόσθετη κρίση και κατάλληλη προσαρμογή τους. Ο τίτλος
του περιοδικού θα ανακοινωθεί κατά το προσεχές χρονικό διά-
στημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο μπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου www.ictr.gr

Θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην Αθήνα! 

Με εκτίμηση, 
Η Οργανωτική Επιτροπή ICTR 2019 
ictr@certh.gr 

Eπιστημονική Επιτροπή Οργανωτική Επιτροπή

* Τα μέλη αναφέρονται με αλφαβητική σειρά* Τα μέλη αναφέρονται με αλφαβητική σειρά

* Τα μέλη αναφέρονται με αλφαβητική σειρά* Τα μέλη αναφέρονται με αλφαβητική σειρά
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33 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Συγχρονοι Αυτοκινητοδρομοι.
Προληψη και Οδικη Ασφαλεια
στην Ευρωπη και την Ελλαδα

Η  Ένωση των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοδρόμων (ASECAP)*, με
την υποστήριξη του φορέα Ελληνικές Υποδομές & Οδοί με Διόδια
(HELLASTRON), πραγματοποίησε στις 19 Σεπτεμβρίου 2018
Συνέντευξη Τύπου για την Οδική Ασφάλεια, με αφορμή την Πα-
νευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανατηφόρα Τροχαία (Project EDWARD
- European Day Without A Road Death), που για φέτος ορίστηκε
η 19η Σεπτεμβρίου 2018.

Η συνέντευξη δόθηκε στην Αθήνα, καθώς φέτος πρόεδρος της
ASECAP έχει εκλεγεί o πρόεδρος της HELLASTRON και Διευθύνων
Σύμβουλος στις «Αττικές Διαδρομές ΑΕ» κ. Βασίλης Χαλκιάς
και τέθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ειδικής Μόνιμης
Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων, κ. Γε-

ωργίου Ουρσουζίδη.
Αναγνωρίζοντας την συνεισφορά της Ελληνικής Προεδρίας της
ASECAP στην πανευρωπαϊκή προβολή του Project EDWARD, η
Επίτροπος Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Violeta
Bulc, ανέφερε μεταξύ άλλων στο μήνυμά της προς την ASECAP
και την HELLASTRON:

«Με χαροποιεί που βλέπω τέτοια αποφασιστικότητα και δέσμευση
στη συμβολή της Ελλάδας στην Τρίτη χρονιά της Πανευρωπαϊκής
Ημέρας χωρίς Θανατηφόρα Τροχαία (EDWARD), που γίνεται
φέτος στις 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Κινητικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ΕΛΛΑΔΑ και σε όλους
όσοι συνέβαλαν σ’ αυτό!»
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Η ASECAP συνεργάζεται στενά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα,
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο των Υπουργών, με στόχο τη διαμόρφωση του θεσμικού,
οικονομικού και τεχνολογικού πλαισίου που είναι απαραίτητο
για το κοινό όραμα, τον κοινό στόχο που είναι η ανάπτυξη ενός
σύγχρονου και ασφαλούς πανευρωπαϊκού δικτύου οδικών
αξόνων, όπου η πλήρης εξάλειψη των οδικών ατυχημάτων
(zero accident)  δεν θα είναι ένα απλό σύνθημα, αλλά  στρατηγικός
στόχος. 

Ο Πρόεδρος της ASECAP κ. Βασίλης Χαλκιάς υπογράμμισε ότι
οι αυτοκινητόδρομοι της Ευρώπης προσφέρουν στους χρήστες
τους άνετες και ασφαλείς μετακινήσεις, ενώ παρουσιάζουν
συνεχή βελτίωση στον τομέα της ασφάλειας, αφού τα θανατηφόρα
ατυχήματα έχουν μειωθεί κατά 64% τα τελευταία 15 χρόνια. Ο
σχετικός δείκτης αγγίζει σήμερα τους 2,3 νεκρούς για κάθε 1
δισεκατομμύριο χιλιόμετρα που οδηγούνται στους Ευρωπαϊκούς
αυτοκινητοδρόμους, αριθμός αξιοζήλευτος παγκοσμίως.

Επίσης ο κ. Χαλκιάς τόνισε ότι για το 2018 η ASECAP σε συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε να μεταφέρει το κεντρικό
μήνυμα «ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΑΣ, ΟΧΙ ΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ», σε όλη την Ευρώπη. Το μήνυμα αυτό μεταφέρεται
μέσω των ηλεκτρονικών πινακίδων που διαθέτουν οι αυτοκινη-
τόδρομοι όλης της Ευρώπης, φυσικά στη γλώσσα κάθε χώρας,
ενώ πρόσθεσε ότι η Ελλάδα με την υλοποίηση του νέου,
σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου μήκους 2.133 χιλιο-
μέτρων βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της Ευρώπης και αποτελεί
σημαντικό παράγοντα στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Αυτοκινη-
τοδρόμων.

Ο Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
της Βουλής κ. Γεώργιος Ουρσουζίδης, εκπροσωπώντας τον
Πρόεδρο της Βουλής κ. Βούτση σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Από
το 2000 ως το 2015 η Ελλάδα θρήνησε 22.397 νεκρούς σε
254.404 τροχαία δυστυχήματα, χιλιάδες συμπολίτες μας τραυ-
ματίστηκαν βαριά ή έμειναν ανάπηροι, ενώ δαπανήθηκαν πάνω
από 81 δις ευρώ! Αν ένα μικρό μέρος του ποσού αυτού είχε
διατεθεί στην πρόληψη, θα είχαν σωθεί εκατοντάδες ανθρώπινες
ζωές και η πολιτεία θα είχε εξοικονομήσει σημαντικά κόστη»,
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τονίζοντας ακόμη πως η μεγάλη πρόκληση είναι η κατοχύρωση
και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση των επιδόσεων οδικής ασφάλειας
και έξω από το περιβάλλον της οικονομικής κρίσης που αναπό-
φευκτα οδηγεί σε αύξηση των μετακινήσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών κ. Ιωάννης Καρνέσης, αναφέρθηκε
στη σημασία των υποδομών για την οδική ασφάλεια αναφέροντας,
μεταξύ άλλων: «Από το 2008 ως το 2017 το ελληνικό δημόσιο,
με την αμέριστη συμπαράσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
υλοποίησε το εξαιρετικά μεγάλο, για τα δεδομένα της χώρας
μας, πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων που περιε-
λάμβανε την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων στην ηπει-
ρωτική Ελλάδα. Σημείωσε επίσης ότι προτεραιότητα θα δοθεί
στο μέλλον στην κατασκευή νέου αναβαθμισμένου αυτοκινη-
τοδρόμου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ)». 

Ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οδικής Ασφά-
λειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κ. Δημήτρης
Παπαγιαννίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Το Ελληνικό Δημόσιο
στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια
υλοποίησε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με τροποποιήσεις στον
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), όπου επιχειρήθηκε κατη-
γοριοποίηση των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα
της παράβασης, της συχνότητας πρόκλησης ατυχήματος, της
αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς αλλά και τα οικονομικά
δεδομένα των πολιτών. 

Επίσης, προγραμματίζει την εισαγωγή της Κυκλοφοριακής
Αγωγής στα σχολεία ώστε να αποτελέσει την απαρχή μιας νέας
προσέγγισης εκ μέρους της Πολιτείας για την εκπαίδευση του
μαθητικού πληθυσμού στο θέμα της Oδικής Aσφάλειας.»

Στη δική του παρέμβαση ο Ταξίαρχος κ. Ν. Σπανουδάκης, Διευ-
θυντής Τροχαίας Αττικής, παρέθεσε στοιχεία για τη μείωση του
αριθμού των νεκρών κατά 43,77% στην Αττική κατά την περίοδο
2010-2017. Επεσήμανε όμως ότι παρόλα αυτά ο αριθμός των
167 νεκρών το έτος 2017 στον Ν. Αττικής θα πρέπει με κάθε
τρόπο να μειωθεί. Προτεραιότητα, όπως είπε, η Ελληνική
Αστυνομία θα δώσει στην προστασία των ευάλωτων ομάδων
όπως οι δικυκλιστές και οι πεζοί και στην αλλαγή της οδικής
συμπεριφοράς.

Τέλος ο κ. Φάνης Παπαδημητρίου, Επικεφαλής της Επιτροπής
Στατιστικής Τεκμηρίωσης της HELLASTRON και Διευθυντής Κυ-
κλοφορίας & Συντήρησης της «Αττικές Διαδρομές ΑΕ», παράθεσε
τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία οδικής ασφάλειας του
δικτύου σύγχρονων ελληνικών αυτοκινητοδρόμων και αναφέρ-
θηκε στις ενέργειες που γίνονται καθημερινά και προγραμματι-
σμένα στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους με τις συνεχείς
εποχούμενες περιπολίες, τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης
της κυκλοφορίας και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις
δράσεις για την οδική ασφάλεια στους ελληνικούς αυτοκινητό-
δρομους.
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Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
1. Ο Κ. Κεπαπτσόγλου και ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησαν

τον ΣΕΣ στη Συνέντευξη Τύπου για την Οδική Ασφάλεια, με
αφορμή την Πανευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς Θανατηφόρα Τρο-
χαία (Project EDWARD - European Day Without A Road
Death) που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 19 Σεπτεμ-
βρίου 2018 από την Ένωση των Ευρωπαϊκών Αυτοκινητο-
δρόμων (ASECAP) με την υποστήριξη του φορέα Ελληνικές
Υποδομές & Οδοί με Διόδια (HELLASTRON).

2. Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στο 2ο Auto Forum
με τίτλο «Αλλάξτε Αυτοκίνητο!» που διοργάνωσε η Εthos
Events σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς», το οικονομικό και επιχειρηματικό por-
tal banks.com.gr και το περιοδικό ΧΡΗΜΑ στην Αθήνα στις
7 Νοεμβρίου 2018.

3. Ο Π. Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ και απηύθυνε χαι-
ρετισμό στη συνέντευξη τύπου για τα Ελληνικά Βραβεία Οδι-
κής Ασφάλειας που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη στις 8 Νοεμβρίου 2018.

4. Ο Κ. Κεπαπτσόγλου και ο Θ. Τσιάνος εκπροσώπησαν τον ΣΕΣ
στην ημερίδα με θέμα «Οδηγώ με ασφάλεια, χθες - σήμερα
- αύριο» που διοργάνωσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυ-
νομίας και η διεύθυνση Τροχαίας Αττικής στο Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 21 Νοεμβρίου 2018.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ επισκέφτηκε στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο για να τον
ενημερώσει για το αντικείμενο και τους στόχους του Οδοι-
πορικού με τίτλο «Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις
2020-2030» που πρόκειται να ξεκινήσει το ΔΣ του ΣΕΣ το
προσεχές διάστημα.

6. Ο Θ. Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στο κεντρικό δελτίο ει-
δήσεων του Star Channel με θέμα «Κυκλοφοριακό και Ση-
ματοδότες» στις 29 Νοεμβρίου 2018.

Νέα Μέλη
KAΡΑΚΙΚΕΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 821
ΓΑΛΑΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ εγγράφεται με Α.Μ. 822

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Νeα του ΔΣ
Παναγιώτης Παπαντωνίου*

Μήνυμα Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ 
κυρίας Violeta Bulc 
προς ASECAP και HELLASTRON
Με χαροποιεί που βλέπω τέτοια αποφασιστικότητα και δέ-
σμευση στη συμβολή της Ελλάδας στην Τρίτη Πανευρωπαϊκή
Ημέρα χωρίς Θανατηφόρα Τροχαία (EDWARD), που γίνεται
φέτος στις 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην
ΕΛΛΑΔΑ και σε όλους όσοι συνέβαλαν σ’ αυτό!

Ο στόχος της ενημερωτικής εκστρατείας, που αποτελεί πρω-
τοβουλία του Δικτύου Τροχαίας των Ευρωπαϊκών κρατών
(TISPOL) και έχει την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
είναι να μην υπάρξει νεκρός στους δρόμους της Ευρώπης
στις 19 Σεπτεμβρίου. Τις ημέρες πριν από την Ευρωπαϊκή
Ημέρα Χωρίς Θανατηφόρα Τροχαία, οι οδηγοί καλούνται να
σκεφθούν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, τον κίνδυνο
που οι ίδιοι αποτελούν για άλλους και τρόπους για να
μειώσουν τους κινδύνους αυτούς.

Καλωσορίζω αυτή την ευρεία πρωτοβουλία της ASECAP με
τη συμμετοχή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και της Βουλής των Ελλήνων. Είμαι πεπεισμένη ότι οι κοινές
αυτές προσπάθειες θα αυξήσουν αποτελεσματικά την ανα-
γνωρισιμότητα των κινδύνων που αντιμετωπίζουμε σε ολό-

κληρο το οδικό δίκτυο, όχι μόνον στους αυτοκινητοδρόμους.
Η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην οδική ασφά-
λεια την τελευταία δεκαετία και τέτοιες πρωτοβουλίες μας
φέρνουν πιο κοντά στον τελικό στόχο: μια ημέρα χωρίς ούτε
ένα θανατηφόρο τροχαίο - το όραμα για το οποίο πρέπει να
αγωνιζόμαστε κάθε μέρα, όχι μόνο στις 19 Σεπτεμβρίου.

* H ASECAP είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Λειτουργίας
Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια. Αποτελεί τον μοναδικό Πα-
νευρωπαϊκό Οργανισμό Συνεργασίας και Δράσης των Παρα-
χωρησιούχων Οδικής Υποδομής που διαχειρίζεται 51.456,71
χιλιόμετρα σε 25 χώρες. Το οδικό δίκτυο που διαχειρίζονται
τα μέλη της ASECAP αποτελεί σημαντικότατο τμήμα των Πα-
νευρωπαϊκών Οδικών Δικτύων, ενώνοντας πόλεις, αεροδρόμια
και λιμάνια στις ευρωπαϊκές χώρες και τις περιφέρειες της
ΕΕ, διασφαλίζοντας σύγχρονες, ασφαλέστερες, εξυπνότερες,
και πιο φιλικές προς το περιβάλλον συνθήκες μετακίνησης.

Η ASECAP συνεργάζεται στενά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όρ-
γανα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
και το Συμβούλιο των Υπουργών, με στόχο τη διαμόρφωση του
θεσμικού, οικονομικού και τεχνολογικού πλαισίου που είναι
απαραίτητο για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ασφαλούς
πανευρωπαϊκού δικτύου οδικών αξόνων. Ταυτόχρονα, τα μέλη
της ASECAP που εκπροσωπούν τις χώρες τους συνεργάζονται
στενά με τις Εθνικές Κυβερνήσεις με στόχο τον σχεδιασμό και
την κατασκευή σύγχρονων οδικών υποδομών.

36 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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Στρατηγική συνεργασία
Αutodesk & Esri

Partnering to Bring Together BIM & GIS

Διασυνδέστε το GIS και το ΒΙΜ και αξιοποιήστε
την δύναμη των δεδομένων σας

Marathon Data Systems
www.marathondata.gr - www.esri.com - e-mail: marathon@otenet.gr 

Tηλ.: 210 6198866 - Fax: 210 6198825

Για περισσότερες πληροφορίες

ALL 207.qxp_Layout 1  27/01/2019  17:12  Page 39



ALL 207.qxp_Layout 1  27/01/2019  17:12  Page 40


