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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Εν μέσω της αποκαλούμενης 4ης βιομηχανικής επα-
νάστασης (Βιομηχανία 4.0), που βασίζεται στις αρχές
της αυτοματοποίησης και της ανταλλαγής δεδομένων,
ο τομέας των μεταφορών βρίσκεται μεταξύ των ταχέως
εξελισσόμενων, με τις καινοτομίες που εισάγονται
στην αγορά να μεταβάλλουν ριζικά τις μεταφορές σε
σχέση με αυτά που ως τώρα γνωρίζαμε. Με την αυτο-
ματοποίηση των οχημάτων, την ανάπτυξη «ευφυούς»

υποδομής, την κοινή χρήση δεδομένων και τη διασυνδεσιμότητα σε όλα τα
μέσα μεταφοράς, η κινητικότητα ατόμων και εμπορευμάτων βρίσκεται ήδη σε
τροχιά «ευφυούς εξέλιξης». 

Ξεκινώντας από τα πρώτα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, τα πρώτα υβριδικά
οχήματα και συστήματα ευφυούς ελέγχου κυκλοφορίας και δρομολόγησης,
φτάνουμε σήμερα να μιλάμε για αμιγώς ηλεκτρικά, συνδεδεμένα, συνεργατικά,
αυτόνομα και οχήματα κοινής χρήσης. Η όλη αυτή εξέλιξη καταδεικνύει την
τάση να χρησιμοποιηθεί η αιχμή της τεχνολογίας στην υπηρεσία των μεταφορών,
με στόχο να καταστήσει τις μεταφορές περισσότερο ασφαλείς, περιβαλλοντικά
φιλικές, οικονομικά αποδοτικές, σεβόμενες τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας
και εξασφαλίζοντας κινητικότητα για όλους. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), πιστοί στο
ραντεβού τους τα τελευταία 17 χρόνια, διοργανώνουν το 9ο Διεθνές Συνέδριο
για την Έρευνα στις Μεταφορές (ICTR 2019) (www.ictr.gr), με θέμα: «ΜΕ-
ΤΑΦΟΡΕΣ 4.0: Η Ευφυής Εξέλιξη». Οι εργασίες του Συνεδρίου θα λάβουν
χώρα στις 24 και 25 Οκτωβρίου 2019, στις εγκαταστάσεις της Αίγλης Ζαππείου,
στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας θα βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του
Συνεδρίου, όπου εκπρόσωποι της εγχώριας και διεθνούς ακαδημαϊκής και
ερευνητικής κοινότητας, καθώς και άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, παρουσιάζουν
τις εργασίες και τα ευρήματά τους σχετικά με το ευφυές μέλλον των μεταφορών. 

Ταυτόχρονα, το Οδοιπορικό του ΣΕΣ «Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη
Δεκαετία 2020-2030» συνεχίζει την πορεία του. Δύο ακόμη εκδηλώσεις
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αυτού: η ημερίδα «Μεταφορές και Τουρισμός»
στη Ρόδο και η εσπερίδα «Αστικές Μεταφορές στην Αττική: Υφιστάμενη
κατάσταση και προοπτικές» στην Αθήνα. Οι εξαιρετικές εισηγήσεις, αλλά και
η προσέλευση και ενεργός συμμετοχή του κοινού, συνέβαλλαν στο να
στεφθούν και οι δύο με επιτυχία, αναδεικνύοντας προβλήματα και προτείνοντας
λύσεις σε καίρια ζητήματα του τομέα των Μεταφορών (σχετικά άρθρα στο
παρόν τεύχος). 

Στόχο του ΣΕΣ αποτελεί διαχρονικά τόσο η προώθηση και η διάδοση των επι-
στημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, όσο και η ενεργός συνεισφορά
όλων των εμπλεκόμενων και άμεσα ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα
των Μεταφορών. Μέσω της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και άλλων
εκδηλώσεων, ενισχύεται το πνεύμα συνεργασίας και συμμετοχής καθώς και
η ανταλλαγή απόψεων και ιδεών για ένα καλύτερο, ασφαλέστερο και βιώσιμο
μέλλον στις μεταφορές στη χώρα μας. 

Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, παλιά και νέα μέλη, στις 24 και 25 Οκτωβρίου
στην Αίγλη Ζαππείου, στο ICTR 2019!  

Λίλα Γαϊτανίδου
Αντιπρόεδρος ΣΕΣ
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Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τις πρόσφατες έρευνες του παγκόσμιου οργανισμού

Εργασίας (ILO, 2019) η Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (ΕΥΑ)

εργασίας περιλαμβάνει την κοινωνική, ψυχική και σωματική ευη-

μερία των εργαζομένων, αντιμετωπίζοντας το άτομο ως ενιαίο σύ-

νολο. Ως εκ τούτου η εξασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και

ασφάλειας δε συμβάλλει μόνο στη μείωση των εργατικών ατυχη-

μάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, αλλά διερευνά τις βα-

θύτερες αιτίες κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον που

συμβάλλουν σε ένα ασφαλές σωματικά και ψυχικά περιβάλλον ερ-

γασίας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου πρόληψης και προστα-

σίας του εργαζομένου είναι απαραίτητη η αλληλεπίδραση με

άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η ιατρική της εργασίας, η δη-

μόσια υγεία, η εργονομία, η βιομηχανική μηχανική κ.ά.

Τα τελευταία 20 χρόνια έχει σημειωθεί μία τεράστια εισαγωγή νέων

χημικών ουσιών στους εργασιακούς χώρους, ενώ καινοτόμα υλικά

όπως είναι τα νάνο-υλικά αποτελούν νέες προκλήσεις για την υγεία

των εργαζομένων. Στους νέους επαγγελματικούς κινδύνους περι-

λαμβάνονται, επίσης, η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, το στρες,

οι υψηλές ψυχολογικές και πνευματικές απαιτήσεις και τα μυοσκε-

λετικά προβλήματα (Westgaard et al., 2012). Η διαχείριση της

επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας αναφέρεται στη ζωή εκα-

τομμυρίων ανθρώπων που εκτίθεται καθημερινά σε ποικίλους βιο-

λογικούς, χημικούς, φυσικούς, ραδιενεργούς και άλλους

παράγοντες και αποτελεί μία από τις περισσότερο σύνθετες διερ-

γασίες αναφορικά με τον τρόπο οργάνωσης της παραγωγικής δια-

δικασίας (Bennett et al., 2002). 

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργα-

σίας (ILO, 2019), κάθε χρόνο 2,3 εκ. θάνατοι εργαζομένων οφεί-

Η Επαγγελματικη Υγεια και 
Ασφαλεια στην Εργασια 

(Οccupational Health and Safety) 
στις Εταιριες Μεταφορων 

Δρ. Μαρία Σαρτζετάκη* 
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λονται σε επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα, ενώ

σε 160 εκατομμύρια υπολογίζονται οι μη θανατηφόρες επαγγελ-

ματικές ασθένειες και σε 270 εκατομμύρια τα μη θανατηφόρα ερ-

γατικά ατυχήματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, καταγράφονται

2,5 εκατομμύρια ατυχήματα που προκάλεσαν απουσία τουλάχιστον

4 ημερών από την εργασία και 3.515 θανατηφόρα ατυχήματα σε

ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία Eurofound, 2017.

Το παγκόσμιο και το ευρωπαϊκό κόστος των ατυχημάτων και των

ασθενειών που σχετίζονται με την εργασία είναι επίσης πολύ ση-

μαντικό. Το παγκόσμιο κόστος ανέρχεται σε 2,680 δισεκατ. EUR, δη-

λαδή στο 3,9% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Συγκριτικά, το ευρωπαϊκό

κόστος ανέρχεται σε 476 δισεκατ. EUR, ποσό που αντιστοιχεί στο

3,3% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και είναι αναλογικά χαμηλότερο από τον

παγκόσμιο μέσο όρο. Η κατανομή του κόστους μεταξύ θανατηφό-

ρων και μη θανατηφόρων περιστατικών σε παγκόσμιο επίπεδο και

στην ΕΕ-28 είναι σχεδόν η ίδια: κάθε κατηγορία αντιστοιχεί περίπου

στο ήμισυ του συνολικού κόστους (EU-OSHA, 2017).

Τα τελευταία 60 χρόνια, ο τομέας μεταφορών στην ΕΕ έχει σημει-

ώσει σημαντικές προόδους και εξακολουθεί να συμβάλλει στην

ευημερία και τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων απασχό-

λησης στην Ευρώπη, απασχολώντας σχεδόν 11 εκατομμύρια εργα-

ζόμενους, ήτοι το 5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της ΕΕ

το 2017, ενώ στο ίδιο ποσοστό κυμαίνεται η συμβολή του στο ακα-

θάριστο εγχώριο προϊόν (ΑεγχΠ), και αποτελείται από περίπου 1,2

εκ. ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις (Εurostat, 2019). 

Η Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων αυτών στις

1,2 εκ. επιχειρήσεις μεταφορών περιλαμβάνει ένα σύνολο προκλή-

σεων που απαιτεί την υιοθέτηση οργανωτικών, τεχνικών, ιατρικών,

και άλλων μέτρων με στόχο την πρόληψη και την εξάλειψη κινδύ-

νων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και ασφά-

λεια των εργαζομένων. Στόχος των μέτρων αυτών είναι η προστασία

της ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων

στον τομέα των μεταφορών στο εργασιακό τους περιβάλλον, μέσω

της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, με κύριο μέλημα τη μεί-

ωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθε-

νειών (Nielsen et al., 2013). Η διατήρηση ενός καλού επιπέδου

υγείας και ασφάλειας είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη βιομηχα-

νία των μεταφορών όσο και για τις εταιρίες λειτουργίας

Προκλήσεις και αναδυόμενοι 

κίνδυνοι στην Επαγγελματική Υγεία

και Ασφάλεια των εργαζομένων 
Aν και η εργασία παρουσιάζεται να έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυ-

χική υγεία και ευημερία, ωστόσο, εκτός από τις προφανείς εκθέσεις

σε κινδύνους, επιπρόσθτετες σωματικές και ψυχοκοινωνικές πτυχές

της εργασίας αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των εργαζόμενων.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της EU-OSHA (2019) το πιο

υψηλό ποσοστό των ευρωπαίων εργαζομένων που βιώνει αρνητι-

κές επιπτώσεις από την εργασία βρίσκεται εκτεθημένο σε χημικές

ουσίες, δονήσεις, θόρυβο, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, ανύ-

ψωση ή μεταφορά βαρέων φορτίων ή κουραστικές και επώδυνες

στάσεις (Leka et al., 2011) 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Επι-

χειρήσεις Σχετικά με τους Νέους και τους Αναδυόμενους Κινδύνους

(ESENER) που διενεργείται περιοδικά από τον Ευρωπαϊκό Οργανι-

σμό την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (EU-OSHA) το 2014 το

27% των εργαζομένων στην Ευρώπη πιστεύει ότι η υγεία τους έχει

επιρρεαστεί αρνητικά από την εργασία ενώ αντίστοιχα στην Ελλάδα

το 34% (Σχήμα 1). Όσον αφορά τη διενέργεια εκτίμησης κινδύνων,

στην Ελλάδα το 48.73% των επιχειρήσεων δεν διενεργούν τακτικά

εκτιμήσεις των κινδύνων στον χώρο εργασίας σε αντίθεση με το

22.7% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU-OSHA, 2017). 

Σχήμα 1: Ποσοστό των εργαζομένων (50+) που πιστεύουν ότι η υγεία τους επηρεάζεται αρνητικά από την εργασία (Πηγή: EU-OSHA,
2017) 



Οι χώροι εργασίας εξελίσσονται διαρκώς υπό την επίδραση των αλ-

λαγών στις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Στην πρόσφατη

Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις Επιχειρήσεις Σχετικά με τους Νέους και

τους Αναδυόμενους Κινδύνους (ESENER) αντικατοπτρίζονται ορι-

σμένες από τις αλλαγές αυτές, καθώς το 21% των επιχειρήσεων

στην ΕΕ-28 δηλώνει ότι οι εργαζόμενοι ηλικίας άνω των 55 ετών

είναι περισσότεροι από το ένα τέταρτο του εργατικού τους δυναμι-

κού. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώνονται στη Σουηδία (36%), τη

Λετονία (32%) και την Εσθονία (30%). Ταυτόχρονα, το 13% των επι-

χειρήσεων στην ΕΕ-28 δηλώνει ότι απασχολεί σε τακτική βάση ερ-

γαζομένους υπό καθεστώς εργασίας από το σπίτι (τηλεργασία). Τα

υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις Κάτω Χώρες (26%) και στη

Δανία (24%). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 6% των επιχει-

ρήσεων στην ΕΕ-28 δηλώνει ότι απασχολεί εργαζομένους οι οποίοι

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη γλώσσα η οποία μιλιέται στις εγ-

καταστάσεις της εκάστοτε επιχείρησης. Τα υψηλότερα ποσοστά

απαντούν στο Λουξεμβούργο (16%) και στη Μάλτα (16%), καθώς

και στη Σουηδία (15%). Αυτές οι συνθήκες εργασίας εγείρουν νέες

προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν τη λήψη μέτρων που θα διασφαλί-

ζουν υψηλά επίπεδα υγείας και ασφάλειας στην εργασία (EU-OSHA,

2017). 

Πολλά χαρακτηριστικά, όπως οι διαπροσωπικές δεξιότητες, η επαγ-

γελματική εμπειρία και η εμπειρογνωσία συσσωρεύονται με την πά-

ροδο του χρόνου. Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης

ηλικίας είναι πιθανό να συγκαταλέγονται στους βαθύτερους γνώστες

και τους πλέον αφοσιωμένους εργαζομένους, πολύ σημαντική είναι

η διασφάλιση της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας των εργα-

ζομένων αυτών. Η πολυμορφία των γενεών θα δώσει ώθηση στη

δημιουργικότητα και την ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων

και, λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, η δυνατότητα προσέλκυ-

σης, διατήρησης και αξιοποίησης των ταλέντων των εργαζομένων

μεγαλύτερης ηλικίας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Γενικά,

οι βασικές γνωστικές δεξιότητες δεν επηρεάζονται σχεδόν καθόλου

πριν από την ηλικία συνταξιοδότησης, ενώ η νοημοσύνη, η γνώση,

οι γλωσσικές δεξιότητες και οι δεξιότητες επίλυσης σύνθετων προ-

βλημάτων είναι πιθανό να συνεχίσουν να αυξάνονται έως και την

ηλικία των 60 ετών. Ασφαλώς, ορισμένες σωματικές και αισθητη-

ριακές δεξιότητες είναι πιθανό να εξασθενούν και, σε περίπτωση

ατυχήματος, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ενδέχεται να χρειάζονται

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ανάκαμψης. 

Όσον αφορά το φύλο, υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ αν-

δρών και γυναικών όσον αφορά την επαγγελματική τους ζωή, γε-

γονός που επηρεάζει την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία τους.

Το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στις μεταφορές στην

Ελλάδα είναι ένα από τα χαμηλότερα στην ΕΕ. Η Ελλάδα βρίσκεται

στην προτελευταία θέση μαζί με τη Σλοβενία και τη Ρουμανία με

ποσοστό 16%, έναντι 22% του Ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ωστόσο,

μια «ουδέτερη ως προς το φύλο» προσέγγιση στον τομέα της εκτί-

μησης της επικινδυνότητας και της πρόληψης μπορεί να οδηγήσει

στην υποτίμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες ή

ακόμη και στην πλήρη παράβλεψή τους. Κατά συνέπεια, είναι ση-

μαντικό να συνυπολογίζεται η διάσταση του φύλου στις εκτιμήσεις

επικινδυνότητας στην εργασία (EU-OSHA, 2013). 

Αναδυόμενοι κίνδυνοι Επαγγελματικής

Υγείας και Ασφάλειας στον κλάδο των

μεταφορών  
Οι εργαζόμενοι στον τομέα των μεταφορών δεν είναι μια ομοιογενής

ομάδα. Μέσα σε ένα τόσο πολύπλευρο τομέα, με τόσο πολλά δια-

φορετικά επαγγέλματα, πολλές ειδικές ομάδες εργασίας και δια-

φορετικές συνθήκες και κινδύνους παρουσιάζουν διαφορετικές

απαιτήσεις (Dimitriou et al., 2019; Dimitriou et al., 2018). Το κό-

στος για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις μεταφορών και την

κοινωνία είναι τεράστιο λόγω της μη πρόληψης των κινδύνων, της

επικράτησης ανασφαλών συνθηκών και της πρόκλησης δυσάρε-

στων συμβάντων (όπως είναι τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγ-

γελματικές ασθένειες). 

Η ταχεία ανάπτυξη των μεταφορών τα τελευταία έτη, και η ανάπτυξη

νέων υποδομών με αποτέλσμα ραγδαία αύξηση επιβατών τα τελευ-

ταία χρόνια έχει ως αποτελέσμα εργαζόμενοι να πρέπει παρακολου-

θήσουν περισσότερους επιβάτες σε χώρους που πρέπει συνεχώς να

προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, με όλες τις επι-

πτώσεις που μπορεί να έχει αυτό από τον οργανωτικό και τον σωμα-

τικό φόρτο εργασίας και άγχους (Zantanidis et al., 2019). 

Η διοίκηση των επιχειρήσεων μεταφορών φέρει νομική ευθύνη για

την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους επαγγελμα-

τικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και οφείλει να διενεργεί εκτίμηση

επικινδυνότητας για την υποστήριξη των μέτρων που λαμβάνει για

την υγεία και την ασφάλεια. Ωστόσο, η επαγγελματική ασφάλεια

και υγεία δεν αφορά μόνο τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία και δεν

συνιστά απλώς ένα διοικητικό καθήκον. Αποτελεί τμήμα ζωτικής

σημασίας για τη βέλτιση διοίκιση και διαχείριση των επιχειρήσεων

μεταφορών (EU-OSHA, 2017). Η αποφυγή ζημιών και διαταραχών

της παραγωγής, αδειών λόγω ασθένειας, υλικών ζημιών στον εξο-

πλισμό, καθώς και η αποφυγή διοικητικών και νομικών δαπανών,

αποτελούν ορισμένα μόνο από τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν

για τις επιχειρήσεις από τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων στην

εργασία και από τον περιορισμό της κακής κατάστασης της υγείας

που συνδέεται με την εργασία (Sartzetaki et al., 2019). 

Στην προσπάθεια να εγερθούν τα βασικά θέματα και οι ενδεχόμενοι

κινδύνοι για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον

τομέα των μεταφορών παρακάτω αναλύονται οι κίνδυνοι και οι πα-

ράμετροι οι οποίοι φέρονται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο να επηρεάζουν

τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις επιχει-

ρήσεις του κλάδου μεταφορών. 
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Σχήμα 2: Γήρανση του εργατικού δυναμικού στην ΕΕ- 28 (EU-
OSHA, 2019)



Αναλυτικά παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την

υγεία των εργαζομένων στους τομείς των μεταφορών είναι ανά

τομέα: 

Αστικές συγκοινωνίες: 
• Σταθερή πίεση χρόνου

• Κυκλοφοριακή συμφόρηση 

• Βία και παρενόχληση

• Αυξημένη επαφή με πελάτες, περιλαμβανομένης της επεξήγησης
οργανωτικών αλλαγών σε πελάτες, π.χ. σε χώρους έκδοσης ει-
σιτηρίων

• Μοναχική εργασία

• Εργασία σε βάρδιες

• Αντικρουόμενες απαιτήσεις (παρακολούθηση πελατών και οδή-
γηση), με αποτέλεσμα υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιαγγειακές
νόσους

• Ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού

Σιδηρόδρομος 
• Θέματα χρόνου εργασίας

• Εργασία με βάρδιες και εργασίες για το Σαββατοκύριακο

• Αύξηση μεταφορικών δραστηριοτήτων μεγάλων αποστάσεων

• Εργονομία και σχεδιασμός χώρου εργασίας

• Κλιματικές συνθήκες

• Ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού

Θαλάσιες μεταφορές 
• Αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και διαφορετικού ενεργού

πληθυσμού

• Ο διαχωρισμός των φύλων σε πολύ διαφορετικές θέσεις εργασίας
και καθήκοντα

• Μεταδοτικές ασθένειες

• Συνθήκες απομόνωσης 

• Κίνδυνοι από τη μεταφορά εκπομπών αερίων στη μεταφορά εμ-
πορευματοκιβωτίων

• Αύξηση της χρήσης των εσωτερικών υδάτινων μεταφορών για
εμπορεύματα

• Ανάγκες ενός γηράσκοντος εργατικού δυναμικού

Οδικές μεταφορές
• Διαχείριση χρόνου που οδηγεί σε υψηλή πίεση εργασίας

• Αύξηση της χρήσης απομακρυσμένης παρακολούθησης και σύν-
θετης τεχνολογίας

• Σχεδιασμός χώρου εργασίας

• Προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών (υγιεινής,
τροφής και ιατρικής)

• Μεταδοτικές ασθένειες

• Βία και επίθεση

• Παρατεταμένη καθιστική ζωή και έκθεση σε κραδασμούς

• Κίνδυνοι ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης και
εκφόρτωσης

• Ανάγκες γηράσκοντος εργατικού δυναμικού

Αερομεταφορές 
• Θέματα χρόνου εργασίας, εργασία με βάρδιες, παράτυποι χρόνοι

εργασίας

• Εργονομικές συνθήκες, εμπιστευμένοι χώροι, π.χ. για τους συνο-
δούς

• Βαριά ανύψωση και κλιματικές συνθήκες για χειριστές απο-
σκευών

• Ακτινοβολία, προσωπικό πλεύσης

• Προσαρμογή ώρας/βάρδιας για μεγάλες αποστάσεις, ξαφνικές
κλιματολογικές αλλαγές

• Αύξηση των απαιτήσεων των πελατών

• Χρόνος πίεσης και οργανωτικά ζητήματα εργασίας για τους
ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας 

• Κίνδυνοι ατυχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων και
των πτώσεων

• Πολύ δυνατός θόρυβος και δονήσεις
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Σχήμα 3: Ποσοστό εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία τους στον ομαδοποι-
ημένο κλάδο των μεταφορών κατά NACE Rev. 2 (EU-OSHA, 2017) 

Στην Ελλάδα το 33.6% των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών εκτίθεται σε παράγοντες κινδύνου που επηρεάζουν αρνητικά την

υγεία τους έναντι του 27% σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Ανάλυση κινδύνων ΕΥΑ στον τομέα 

των μεταφορών στην ΕΕ και την Ελλάδα 
Στην ομάδα κλάδων οικονομικής δραστηριότητας κατά NACE rev.
2, που περιλαμβάνει τον τομέα των μεταφορών (Θ) και των υπο-
στηρικτικών του κλάδων (ομάδα κλάδων Ζ, Η, Θ) σε επίπεδο Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης οι συχνότερα εντοπιζόμενοι παράγοντες
κινδύνου συνδέονται με τις επαναλαμβανόμενες κινήσεις των χε-
ριών ή των βραχιόνων (49%), κίνδυνο ατυχημάτων με εργαλεία και

μηχανήματα (49%), έπειτα κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώ-
ματος (48%) και κίνδυνο ατυχημάτων με οχήματα κατά τη διάρκεια
της εργασίας (45%). Αντίστοιχα στην Ελλάδα οι συχνότερα εντοπι-
ζόμενοι παράγοντες είναι καταρχήν οι επαναλαμβανόμενες κινή-
σεις των χεριών ή των βραχιόνων (42%), ο κίνδυνος ατυχημάτων
με εργαλεία και μηχανήματα (39%), και έπειτα οι κίνδυνοι ατυχη-
μάτων με οχήματα κατά τη διάρκεια της εργασίας (36%) και αυτοί
που οφείλονται σε κουραστικές ή επίπονες στάσεις του σώματος
(36%), (Σχήμα 4).

Σχήμα 4: Παράγοντες κινδύνου στην ΕΥΑ στην εργασία στις επιχειρήσεις του ενοποιημένου τομέα μεταφορών (τομείς Ζ-Θ) (Πηγή:
EU-OSHA, 2019)

Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου θεωρούνται πιο δύσκολοι
στη διαχείρισή τους σε σχέση με τις άλλες κατηγορίες κινδύνων.
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης το 62% οφείλεται στην αντιμετώπιση
δύσκολων πελατών, ασθενών, μαθητών κ.λπ., έπειτα στην πίεση
χρόνου (39%), στις ακανόνιστες ώρες εργασίας και υπερωρίες

(24%) και τέλος στην εργασιακή ανασφάλεια και επικοινωνία ή
συνεργασία εντός των οργανισμών (24%). Στην Ελλάδα το 57%
οφείλεται στην αντιμετώπιση δύσκολων πελατών/επιβατών, έπειτα
στην πίεση χρόνου (44%), στις ακανόνιστες ώρες εργασίας και
υπερωρίες (18%) αλλά και στην εργασιακή ανασφάλεια (18%). 

Σχήμα 5: Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου στην ΕΥΑ στην εργασία στις επιχειρήσεις του ενοποιημένου τομέα μεταφορών
(τομείς Ζ-Θ) (Πηγή: EU-ΟSHA, 2019) 



7 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Οι συχνότερα χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες υγείας και ασφάλειας
στις επιχειρήσεις μεταφορών είναι οι παρεχόμενες από ιατρούς
εργασίας (64% στην ΕΕ-28), ενώ στην Ελλάδα μόλις το 16%. Ειδι-
κότερα όσον αφορά τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους, μόνο το

16% των επιχειρήσεων μεταφορών στην ΕΕ-28 δηλώνει σύμφωνα
με την έρευνα ESENER, ότι αξιοποιεί υπηρεσίες ψυχολόγου ενώ
στην Ελλάδα η υπηρεσία αυτή τείνει στο μηδέν. 

Σχήμα 6: Χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στις επιχειρήσεις του ενοποιημένου τομέα μεταφορών (τομείς Ζ-
Θ) (EU-OSHA, 2019)

Όσον αφορά τους ευνοϊκούς παράγοντες που ωθούν τις επιχειρήσεις
μεταφορών στη διαχείριση της ΕΑΥ, το 85% στην ΕΕ-28 δήλωσε ως
σημαντικότερο κριτήριο την εκπλήρωση της σχετικής νομικής υπο-
χρέωσης, ακολουθεί η αποφυγή επιβολής προστίμων (83%), έπειτα
η διατήρηση της καλής φήμης της επιχείρησης (80%) και η κάλυψη
των εργαζομένων (79%), και τέλος η αύξηση της παραγωγικότητας

(68%). Αντίθετα στην Ελλάδα το 93% δήλωσε ως σημαντικότερο
κριτήριο τη διατήρηση της φήμης του οργανισμού, ακολουθεί η
αποφυγή επιβολής προστίμων (89%) και η αύξηση της παραγωγι-
κότητας (89%) έπειτα η κάλυψη των προδοκιών των εργαζομένων
(79%), και τέλος η εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων (77%). 

Σχήμα 7: Λόγοι ενασχόλησης με την ΕΥΑ στις επιχειρήσεις του ενοποιημένου τομέα μεταφορών (τομείς Ζ-Θ) (EU-OSHA, 2019)
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Συμπεράσματα 
Οι συνεχείς αλλαγές στην εργασία και στις συνθήκες εργασίας στον
τομέα των μεταφορών ενέχουν νέους κινδύνους για την υγεία στην
εργασία και, ενδεχομένως, νέες ασθένειες που συνδέονται με την
εργασία. Η παρακολούθηση των εν λόγω νέων κινδύνων για την
υγεία και τις ασθένεις που συνδέονται με την εργασία είναι πολύ ση-
μαντική για την καλύτερη κατανόηση της σχέσης τους με την εργασία
και τη διασφάλιση έγκαιρων παρεμβάσεων και της πρόληψης. Οι
δομικές αυτές αλλαγές που χαρακτηρίζουν τον τομέα των μεταφορών
είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση για την παρακολούθηση και πρόληψη
των κυριότερων κινδύνων που συμπεριλαμβάνουν εργονομικούς κιν-
δύνους, οργανωτικό άγχος εργασίας, θόρυβος, επικίνδυνες ουσίες,
δονήσεις, ασυνήθιστοι χρόνοι εργασίας, εργασία μακριά από το σπίτι
και από μια βάση εργασίας, έλλειψη εγκαταστάσεων, περίπλοκη κα-
τάσταση εργασίας. Ο εντοπισμός νέων κινδύνων και ασθενειών που
σχετίζονται με την εργασία στον κλάδο των μεταφορών απαιτεί
πρόσθετα μέσα, πέραν εκείνων που ήδη χρησιμοποιούνται για την
παρακολούθηση γνωστών επαγγελματικών ασθενειών. 
Η αποφυγή ζημιών και διαταραχών της παραγωγής, αδειών λόγω
ασθένειας, υλικών ζημιών στον εξοπλισμό της εταιρείας, καθώς και
η αποφυγή διοικητικών και νομικών δαπανών, αποτελούν ορισμένα
μόνο από τα δυνητικά οφέλη που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις
μεταφορών από τα χαμηλότερα ποσοστά ατυχημάτων στην εργασία
και από τον περιορισμό της κακής κατάστασης της υγείας που συνδέεται
με την εργασία.

Η εργασία στον τομέα των μεταφορών απαιτεί - υψηλά επίπεδα επαγ-
γελματικών δεξιοτήτων και - επάρκεια. Εάν ο στρατηγικός σχεδιασμός
και οι διοικήσεις επιχειρήσεων μεταφορών στοχεύουν σε κίνητρα και
εργαζόμενους με υψηλά προσόντα στις μεταφορές, κυρίαρχη σημασία
πρέπει να δοθεί στις συνθήκες Επαγγαλματικής Υγείας και Ασφάλειας
και στα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων. Βασικός
στόχος της διοίκησης επιχειρήσεων μεταφορών είναι να αναπτύξουν
την ανταγωνιστικότητά τους μέσω ποιότητας υπηρεσιών ή προϊόντων.

Η προαγωγή της ασφάλειας και της υγείας στις επιχειρήσεις των με-
ταφορών αποτελεί βασικό παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής
προόδου και ως εκ τούτου βασική μέριμνα κάθε οργανισμού και επι-
χείρησης καθώς βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας και αυξάνει την
αποδοτικότητα των εργαζομένων, ελαττώνοντας σημαντικά ή και απο-
τρέποντας επαγγελματικές ασθένειες και εργατικά ατυχήματα. Ακρο-
γωνιαίος λίθος της αποτελεσματικής διαχείρισης είναι η παραγωγική
χρήση του ανθρώπινου δυναμικού και η σύγχρονη προσέγγιση δια-
χείρισης να αναπτύξει και να παρακολουθήσει μια συστηματική προ-
σέγγιση για να χειριστεί τον πολύ σημαντικό παράγοντα της επαγγελ-
ματικής υγείας και ασφάλειας στην εργασία. 
Η ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων μεταφορών
μπορεί να στηριχθεί μόνο στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων
και των υπηρεσιών τους, η οποία εξαρτάται απόλυτα από τον ανθρώπινο
παράγοντα, και άρα προαπαιτεί ένα περιβάλλον που όχι μόνο δεν
απειλεί, αλλά προάγει την ασφάλεια και υγεία. H διασφάλιση της
ασφάλειας και της υγείας από την άλλη συνεπάγεται την αύξηση της
παραγωγικότητας των εργαζομένων με πολλά οικονομικά, κοινωνικά
και άλλα οφέλη για τους εργαζόμενους και τις εταιρίες μεταφορών.

Αναφορές 
1. Bennett, D. (2002). Health and Safety Management Systems:

Liability or Asset? , Journal of Public Health Policy, 23 (2),
pp. 153-171.

2. Dimitriou D., Sartzetaki M. (2018). Assessing air transport
socioeconomic footprint, International Journal of Transportation
Science and Technology, 7(4), pp. 283-290.

3. Dimitriou D., Sartzetaki M. (2018). Social Dimension of Air
Transport Sustainable Development, International Journal of
Industrial and Business Engineering, 12 (4), pp. 568-571.

4. Dimitriou D., Sartzetaki M., Lintzerakou S. (2019). Management
Directions towards Social Responsibility in Special Population
Groups by Airport Enterprises: The Case of Autism, International
Journal of Economics and Management Engineering, 13(9),
pp.1251-1254.

5.EU-OSHA (2017). Estimating the costs of work-related acci-
dents and ill-health: An analysis of European data sources,
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publica-
tions/estimating-cost-work-relatedaccidents-and-ill-health-
analysis/view. 

6. EU-OSHA 2013. New risks and trends in the safety and
health of women at work (Bilbao). Available at:
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-
and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-

Σχήμα 8: Οφέλη από την ΕΥΑ για τις επιχειρήσεις μεταφορών



9 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

atwork/view. 
7. EU-OSHA 2017. Worker participation in the management of

occupational safety and health: qualitative evidence from
ESENER 2. Available at: https://osha.europa.eu/en/tools-and-
publications/publications/ worker-participation-management-
occupational-safety-health/view. 

8. Eurofound and ILO: Working anytime, anywhere. 2017. The
effects on the world of work (Luxembourg).

9. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA).
2019. OSH in figures: https://osha.europa.eu/el/facts-and-
figures/data-visualisation/interactive-dashboard, assessed
September 2019. 

10. Eurostat 2019, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-ex-
plained/index.php?title=Transport, accessed September
2019. 

11. ILO, 2019. Safety and Health at the heart of the future of
work, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public 

12. Leka, S., Jain, A., Cox, T. & Kortum, E. (2011). The development
of the European framework for psychosocial risk management:
PRIME-EF. Journal of Occupational Health, 53, 137-143. 

13. Nielsen, K. & Randall, R. (2013). Opening the black box: pre-
senting a model for evaluating organization level interventions.
European Journal of Work and Organizational Psychology,
22 (5), 601-617. 

14. OSH- Europa (2011). Occupational safety and health in the
transport sector - An overview Luxembourg: https://osha.eu-
ropa.eu/en/publications/osh-figures-occupational-safety-
and-health-transport-sector-overview/view   

15. Sartzetaki M., Asprouli V., Dimitriou D., Konstantinidis T.
(2019). Assessing health and safety risks in regional airport
enterprises, International Journal of Science and Research
(IJSR), Volume 8, Issue 9, pp.544-547.

16. Sartzetaki M., Koltsikoglou I., Konstantinidis T., Dimitriou D.
(2019). Interventions for occupational stress management
in air traffic providers, Journal of Social and Political Sciences,
in press. 

17. Westgaard, R.H. & Winkel J. (2011). Occupational muscu-
loskeletal and mental health: Significance of rationalization
and opportunities to create sustainable production systems
- a systematic review. Applied Ergonomics, 42, 261-296.

18. Zantanidis S. Sartzetaki M., Nena E., Konstantinidis T., Dimitriou
D., (2019). Component and parameters for the development
of a modern occupational health and safety system in air
transport services providers, Journal of Hygeia and Ergasia,
special issue: occupational health and safety in transport
enterprises, accepted for publication. 

*Δρ. Μαρία Σαρτζετάκη
Συγκοινωνιολόγος

Διδάκτωρ, Διαχείριση και Οικονομικά μεταφορών 
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Η λιμενική Βιομηχανία έχει μετεξελιχθεί, ο λιμενικός ανταγωνισμός
γίνεται διαρκώς εντονότερος και μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση,
προκειμένου να αποκατασταθεί η κερδοφορία, οι λιμενικές υπηρε-
σίες που παρέχονται οφείλουν να επαναξιολογηθούν, να επανασχε-
διαστούν και να προσδιοριστούν.

Απο πύλη εισόδου σε κόμβο εφοδιαστικής
Τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά εμπορικά λιμάνια (Hamburg, Rotterdam)
έχουν ήδη αντιληφθεί τα πλεονεκτήματα συνεργασίας με τις σιδηρο-
δρομικές αρχές και ανάπτυξης ενός καλά οργανωμένου σιδηροδρο-
μικού δικτύου εντός ή πλησίον του λιμένα, εξασφαλίζοντας έτσι
στους πελάτες μια ολοκληρωμένη υπηρεσία μεταφοράς εμπορευ-
μάτων προς τον τελικό προορισμό με ευελιξία είδους και φορτίου εμ-
πορευμάτων, χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη αξιοπιστία. Το
παράδειγμά τους ακολουθούν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσό-
τερα λιμάνια. Στην τελευταία ανάλυση για τις συνδυασμένες μεταφο-
ρές στην Ευρώπη το 2018 από τη Διεθνή ένωση σιδηροδρόμων (UIC)
στα λιμάνια της Ιταλίας και της Ισπανίας παρουσιάζεται ανάπτυξη του
συνδυασμού θαλάσσιας - σιδηροδρομικής μεταφοράς από το 2015-

Oi Βaσικοι Πυλωνεσ Αναπτυξησ
των Περιφερειακων Λιμενων 
με Εμφαση στην Αναπτυξη 
του Επιχειρησιακου Σχεδιου 

του Λιμενα Βολου
Κηπουρού Ευαγγελία* 

Η προβολή της γεωγραφικής τοποθεσίας του κάθε λιμένα δεν αρκεί,
πλέον, για να καθορίσει την προσέλκυση νέων αγορών και τη διατή-
ρηση των υπαρχόντων.

Ο συνδυασμός με την προσφορά ποιοτικών καινοτόμων υπηρεσιών,
η άμεση σύνδεση με τα υπόλοιπα μεταφορικά δίκτυα, και κυρίως με
τον σιδηρόδρομο, καθώς η ύπαρξη συνεργασιών σε επίπεδο λιμενι-
κών αρχών αποτελούν τα βασικά κριτήρια στην επιλογή λιμένα από
τους χρήστες και τους επενδυτές.
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2017 έως και 63% (λιμένας Trieste) και 17% (λιμένας Barcelona).
Επιπλέον, ο λιμένας Constanza δείχνει έντονα τη δυναμικότητά του
καταλαμβάνοντας τη 10η θέση το 2017 ανάμεσα στους κορυφαίους
λιμένες που χρησιμοποιούν τον σιδηρόδρομο για τη μεταφορά εμ-
πορευματοκιβωτίων.

Στο 3ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ο ΟΣΕ, παρουσίασε τα
απογοητευτικά για την Ελλάδα αποτελέσματα δείχνοντας ότι η Ελ-
λάδα εξακολουθεί να μένει πίσω στην τάση και τις οδηγίες της ΕΕ για
την ενίσχυση των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών (με-
ρίδιο μόλις 1,2% στο σύνολο των εμπορευματικών μεταφορών, όταν
ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 17%), εμμένοντας στις οδικές εμπο-
ρευματικές μεταφορές και αγνοώντας τις αυξημένες εκπομπές
ρύπων και την επιρροής τους στα οδικά ατυχήματα.

Ο λιμένας Πειραιώς μετά την ιδιωτικοποίησή του στη Cosco shipping,
έχει αναπτύξει την παροχή σιδηροδρομικής υπηρεσίας στους πελά-
τες του με κύριους τελικούς προορισμούς τα Βαλκάνια, την Ουγγαρία,
τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Πολωνία. Η COSCO ελέγχει το 80%
του ελληνικού σιδηροδρομικού φορτίου μέχρι την κεντρική Ευρώπη.

Ο λιμένας του Βόλου ενώ αντιλήφθηκε απο τη δεκαετία του ’80 τη
σημασία του σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη των λιμένων κατασκευά-
ζοντας το σιδηροδρομικό πορθμείο και προσπαθώντας να αναπτύξει
συνεργασίες με τη Συρία, τη Ρωσία και την Τουρκία, δυστυχώς, εγκα-
ταλείφθηκε πριν καν μπει σε λειτουργία. Αντίθετα, η Τουρκία, η
Ρωσία, η Βουλγαρία, η Ουκρανία και η Ρουμανία έχουν αναπτύξει εμ-
πορικές σχέσεις στους λιμένες τους με τη χρήση των σιδηροδρομι-
κών πορθμείων τους απλοποιώντας τις διαδικασίες και τον χρόνο
μεταφόρτωσης. 

Το επιχειρησιακό σχέδιο του λιμένα Βόλου οφείλει να στηρίζεται στη
συνεργασία με τον σιδηρόδρομο, ώστε να αποτελέσει θελκτικό λι-
μάνι για τους επενδυτές και να μην παραγκωνιστεί εξαιτίας της μη

αξιοποίησης των δυνατοτήτων του και της προσβασιμότητάς του. 

Καινοτομία
Ο όρος «έξυπνος λιμένας» είναι ένας σχετικά νέος όρος στην παγ-
κόσμια αγορά που όμως παρατηρείτε ότι ολοένα και περισσότεροι
λιμένες προσπαθούν να ενταχθούν και να ενσωματώσουν τεχνολο-
γίες στις προσφερόμενες υπηρεσίες αυξάνοντας την αποτελεσματι-
κότητά τους. Γενικότερα, στον επιστημονικό, αλλά και στον εμπορικό
τομέα κυριαρχεί η αντίληψη ότι οι λιμένες που θα καταφέρουν να επι-
βιώσουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον θα είναι αυτοί που θα εξε-
λιχθούν και θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλής παραγωγής
και οικολογίας με ενσωμάτωση τεχνολογικών μέτρων.

Οι ελληνικοί λιμένες, δεν μπορούν να παραμείνουν σε ένα παραδο-
σιακό απαρχαιωμένο μοντέλο. Έχει έρθει η στιγμή να δημιουργηθούν
επιχειρησιακά σχέδια που να επιτελούν ψηφιακό μετασχηματισμό όχι
μόνο όσον αφορά τη βελτιστοποίηση της φόρτωσης, εκφόρτωσης,
αποθήκευσης αλλά και τον εντοπισμό διαφόρων κινδύνων στις θα-
λάσσιες μεταφορές, όπως οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή τα
υψηλά επίπεδα μόλυνσης και θεσμικό μετασχηματισμό για την αυ-
τοματοποίηση και απλοποίηση διαδικασιών όπως ο εκτελωνισμός,
η δημιουργία ζώνης ελεύθερου εμπορίου και η ασφάλιση των εμπο-
ρευμάτων.

Η ψηφιοποίηση του λιμένα Βόλου χρειάζεται εξονυχιστικό σχεδιασμό
ώστε να μη χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες που δεν φάνηκαν αποτε-
λεσματικές σε άλλους λιμένες και γρήγορα εγκαταλείφθηκαν ή τε-
χνολογίες που γρήγορα θα απαρχαιωθούν, γι’ αυτό κρίνεται
απαραίτητο η διερεύνηση σε παγκόσμιο επίπεδο καλών πρακτικών
που εφαρμόζουν ήδη «έξυπνοι λιμένες» όπως ο λιμένας της Σεβίλ-
λης στοχεύοντας στη βελτιστοποίηση κυκλοφορίας πλοίων, ο λιμέ-
νας της Βαρκελώνης στοχεύοντας στην καινοτομία καθώς και οι
κορυφαίοι εμπορικοί λιμένες (Hamburg, Rotterdam, Shanghai
κ.λπ.).
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Λιμένας 4ης γενιάς
Οι περιφερειακοί λιμένες παρατηρώντας τις δραστηριότητές τους,
μπορεί να χαρακτηριστούν λιμένες 2ης γενιάς, με προσπάθειες ορι-
σμένων, όπως ο λιμένας Βόλου, ένταξής τους σε λιμένες 3ης γενιάς,
κυρίως, λόγω της μικρής ενασχόλησής του με τη διαχείριση εμπο-
ρευματοκιβωτίων που όμως υπάρχουν αδυναμίες σε 24ωρη λειτουρ-
γία, υπηρεσίες διανομής και εμπορικές ευκολίες για άμεσους και
έμμεσους χρήστες. 

Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, ο Λιμένας Πειραιώς, διαχειρίστηκε
το 91% του φορτίου ε/κ που διακινούνται εντός και εκτός συνόρων
και παρουσίασε ενδιαφέρον στη διαχείριση φορτίου RO/RO (17%),
ενώ δεν φαίνεται να προσανατολίζεται στη διαχείριση χύδην και γε-
νικού φορτίου. Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης δεν έχει αναπτύξει ουσια-
στικά, ακόμα, τη δυναμικότητά του, παρά το έντονο επενδυτικό
ενδιαφέρον από το οποίο περικλείεται, αφού διαχειρίστηκε μόλις το
9% του ξηρού φορτίου, 7% του φορτίου σε ε/κ και 2% του γενικού
φορτίου. Οι λιμένες Ηγουμενίτσας και Πάτρας εστιάζουν, κυρίως, στη
διαχείριση φορτίου RO/RO.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2018 ο Λιμένας Βόλου διαχειρίστηκε
5εκατ. τόνους, από τους οποίους το 85% προήλθε από ξηρό χύδην
φορτίο, ενώ από τη διαχείριση ε/κ και γενικού φορτίου μόλις 5% και
1% αντίστοιχα. Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ελληνικούς λιμένες
ο Λιμένας Βόλου διαχειρίστηκε το 12% του συνολικού ξηρού χύδην
φορτίου που διακινήθηκε εντός και εκτός συνόρων, μόλις το 1% του
γενικού φορτίου και του φορτίου σε ε/κ και δεν εστιάζει καθόλου στη
διαχείριση φορτίου RO/RO.

Ο Λιμένας Βόλου οφείλει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειές του και
να μεταπηδήσει κατευθείαν σε λιμένα 4ης γενιάς, καθώς οι λιμένες
αυτοί έχουν αναδυθεί και εξελίσσονται από το 2000 με βασική προ-
ϋπόθεση την πλήρη αυτοματοποίηση των λειτουργιών τους, τη συ-
νεργασία και τη συνέργεια μεταξύ των λιμένων σε μικρή ή μεγάλη
απόσταση δημιουργώντας ένα στρατηγικό δίκτυο.
Η δημιουργία συνεργασίας με τον λιμένα Πειραιώς για τη διαχείριση

του φορτίου RO/RO του -αφού από τα στατιστικά στοιχεία ο λιμένας
Πειραιώς εμφανίζεται να στοχεύει αποκλειστικά στη διαχείριση εμ-
πορευματοκιβωτίων- θα αναπτύξει την επαγγελματική εμπειρία του
λιμένα Βόλου, και κάθε περιφερειακού λιμένα, και θα προωθήσει
την καινοτομία παρατηρώντας τις καλές πρακτικές του λιμένα και της
Cosco Shipping, ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης ροών φορτίου.

Η συνεργασία και η συνέργεια με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης θεωρεί-
ται αναγκαία καθώς και οι δύο λιμένες θεωρούνται από τους σημαν-
τικότερους στη Βόρεια Ελλάδα, σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους και
με δυνατότητα άμεσης οδικής και σιδηροδρομικής πρόσβασης. Ως
κίνητρο για συνεργασία των λιμένων επιτελεί η καλύτερη και μεγα-
λύτερη πρόσβαση στην ενδοχώρα, δυναμικότερο marketing καθώς
θα υπάρχει αμφίπλευρη προώθηση της ανάπτυξης των δύο λιμένων
και η δυνατότητα η δημόσια ή ιδιωτική αρχή που είναι ή θα είναι
υπεύθυνη για τον κάθε λιμένα να αναπτύξουν ένα συμπληρωματικό
αναπτυξιακό σχεδιασμό, αποφεύγοντας όμοιες διπλές επενδύσεις
και έναν άσκοπο ανταγωνισμό των λιμένων.

Το μοντέλο δημιουργίας λιμενικού δικτύου συνεργασίας και συνέρ-
γειας εντός της χώρας λειτουργεί με κερδοφόρα αποτελέσματα στην
Ευρώπη, υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα λιμένων τόσο στη Με-
σόγειο όσο και στη Βόρεια θάλασσα που το μοντέλο αυτό ενδυνά-
μωσε οικονομικά τους λιμένες, προσέλκυσε νέες αγορές, αύξησε
την αποτελεσματικότητά τους και δημιούργησε νέες θέσεις απασχό-
λησης. 

Οι περιφερειακοί λιμένες και συγκεκριμένα ο Λιμένας Βόλου, θα πρέ-
πει να αναθεωρήσουν το μέχρι πρότινος “εγωκεντρικό” επιχειρη-
σιακό τους σχέδιο και να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς
αναπτύσσοντας σχεδιασμό για δημιουργία συνεργαζόμενων κόμβων
logistics.

*Κηπουρού Ευαγγελία
Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
MSc Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός



Μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία στάθμευσης αναπτύσσεται
στην Ελλάδα στα πλαίσια του ερευνητικού έργου SocialPARK. Το
έργο, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗ-
ΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διάρκεια 30 μηνών και αναμένεται
να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2021.

Βασικός στόχος του SocialPARK είναι η δημιουργία μιας ολοκληρω-
μένης ψηφιακής πλατφόρμας παροχής εξατομικευμένων υπηρε-
σιών στάθμευσης (parking-as-a-service), η οποία «ενοποιεί» και
διαχειρίζεται κεντρικά τους περιορισμένους διαθέσιμους πόρους
στάθμευσης που ανήκουν σε πολίτες, επιχειρήσεις (π.χ. super mar-
kets ή εταιρείες με ιδιόκτητα υπόγεια γκαράζ), εταιρείες ενοικίασης
θέσεων στάθμευσης, δήμους, κ.λπ. Η πληροφορία διαθεσιμότητας
των θέσεων στάθμευσης επικοινωνείται είτε με κατάλληλους αυ-
τοματισμούς (χρήση καμερών, αισθητήρων, κ.λπ.) όπου αυτοί
υπάρχουν, ή (κυρίως) μέσω πληθοπορισμού από ιδιοκτήτες ή μη
των θέσεων στάθμευσης.

Βασική συνεισφορά της πλατφόρμας SocialPARK είναι:
• η αξιοποίηση συλλογικής γνώσης και η παροχή προτάσεων για

αποδοτικότερες πολιτικές εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων
στάθμευσης σε αστικά περιβάλλοντα,

• η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών προς πολίτες και ευαίσθη-
τες κοινωνικές ομάδες για τη διευκόλυνση εύρεσης και δέσμευ-
σης θέσεων στάθμευσης καθώς και υπηρεσίας πλοήγησης προς
αυτές,

• η διαχείριση μαζικών (περιοδικών ή έκτακτων) αιτημάτων στάθ-
μευσης, π.χ. για τις ανάγκες κάποιας εκδήλωσης ή την καθημε-
ρινή εξυπηρέτηση των υπαλλήλων μιας εταιρείας, και

• η δημιουργία μιας νέας αλυσίδας αξίας (value-chain) που να συν-
δέεται με υπηρεσίες στάθμευσης και επιβράβευσης συμπεριφο-
ρών προς όφελος του συνόλου.

Το SocialPARK υλοποιείται από τη σύμπραξη τεσσάρων φορέων: του
Πανεπιστημίου Πατρών (στο συντονισμό της κοινοπραξίας), του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) το
οποίο συμμετέχει με δύο ερευνητικά Ινστιτούτα: το Ινστιτούτο Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) και το Ινστιτούτο
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), την εταρεία
EuropCar και τη Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης.

Η εφαρμογή κινητών τηλεφώνων που αναπτύσσεται από το ΙΜΕΤ σε
συνεργασία με το ΙΠΤΗΛ και το Πανεπιστήμιο Πατρών, δίνει τη δυ-
νατότητα στους χρήστες της εφαρμογής να κάνουν χρήση των υπη-
ρεσιών στάθμευσης, να δηλώσουν θέσεις προς ενοικίαση
στάθμευσης ή να επικοινωνήσουν τη διαθεσιμότητα ελεύθερης
θέσης παρά την οδό. 

Η εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά και ζήτηση θέ-
σεων και τα εξατομικευμένα κριτήρια των χρηστών, ικανοποιεί βέλ-
τιστα τις ανάγκες τους. Η πληθοποριστική δήλωση διαθεσιμότητας
θέσεων επιβραβεύεται από το σύστημα παρέχοντας ανταποδοτικά

Ολοκληρωμeνη Υπηρεσiα Στaθμευσης
Μeσω Κινητοy Τηλεφωνου
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Ενδεικτικά στιγμιότυπα από το γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής κινητών που αναπτύσσει το ΙΜΕΤ

οφέλη για τους χρήστες. Η εφαρμογή παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, πραγματικού χρόνου, με πλοήγηση/δρομολόγηση στο σημείο
στάθμευσης και παροχή πληροφοριών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για συνδυαστικές μετακινήσεις. Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για την
κάλυψη αναγκών ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Η εφαρμογή θα εφαρμοστεί πιλοτικά στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Για περισσότερες πληροφορίες επι-
σκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.socialpark.upatras.gr/

Συντονιστής έργου: 
Καθ. Χρήστος Ζαρολιάγκης
zaro@ceid.upatras.gr

Επιστημονικά Υπεύθυνη έργου για 
το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ: 
Δρ. Μαίρη Πάνου
mpanou@certh.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για 
το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ: 
Δρ. Διονύσης Κεχαγιάς
diok@iti.gr
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Γνωστοποιήθηκε η ίδρυση Φοιτητικού Συνδέσμου μη κερδοσκοπι-

κού χαρακτήρα με την επωνυμία «ITS STUDENT CHAPTER», σύμφωνα

με την υπ’ αριθμό 36/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Πατρών, με

αριθμό μητρώου 2993 στις 06.09.2018. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε από

30 μέλη, τα οποία διαμόρφωσαν το όραμα και παρά το γεγονός ότι

προοδεύουν στον τομέα τους, βρίσκονται εντός ή εκτός της χώρας,

διαθέτουν χρόνο και εαυτό, με σκοπό την προσφορά και τη βελτίωση

των συνθηκών μέσα στις οποίες η επόμενη γενιά μηχανικών θα κλη-

θεί να ξεκινήσει και θα διαμορφώσει τους στόχους της. Η δράση αλλά

κυρίως η διά δράση είναι εκείνη που μας βοηθάει να προοδεύσουμε

αλλά και σαν σύλλογο αποτελεί τον κυριότερο λόγο για τον οποίο

εργαζόμαστε. 

Η ανάπτυξη των έξυπνων πόλεων δεν είναι αποτέλεσμα μιας αλλη-

λουχίας ευφυών λύσεων για την κάλυψη των αναγκών της σύγχρο-

νης πραγματικότητας, αλλά υποστηρίζεται από ένα δίκτυο ανθρώπων

που μοιράζονται το ίδιο όραμα, διαθέτουν τη γνώση ή τη θέληση για

περαιτέρω αναζήτηση και συνεργάζονται αναπτύσσοντας προϊόντα

και υπηρεσίες που επηρεάζουν σε μικρό η μεγαλύτερο βαθμό τη ζωή

μας. Η ανταλλαγή γνώσεων και επιστημονικών πρακτικών στο πλαί-

σιο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και των Έξυπνων πόλεων

αποτελεί τον πρώτο στόχο μας. Με την οργάνωση και συμμετοχή σε

συνέδρια, workshops, ενημερωτικές ημερίδες, εκπαιδευτικές επι-

σκέψεις ενεργούμε μεθοδικά για την επίτευξη του δεύτερου βασικού

στόχου μας που είναι η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση των σχέσεων

μεταξύ της πανεπιστημιακής κοινότητας της Πάτρας με άλλες αντί-

στοιχες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές επίπεδο, αλλά και με

όλους εκείνους που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη νέων

ιδεών. Η Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και των λίγων ευκαιριών

για πολλούς πιστεύουμε ότι είναι μια χώρα με προοπτικές κυρίως

λόγω των ανθρώπων της. Η ελεύθερη διακίνηση και διαμόρφωση

επιστημονικών και κοινωνικών ιδεών αποτελεί τον τρίτο από τους

βασικούς στόχους μας.

Συνοπτικά, παρακάτω παρουσιάζονται οι σκοποί του Φοιτητικού Συν-

δέσμου:

• Η ανταλλαγή γνώσεων και επιστημονικών πρακτικών στο πλαίσιο

των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και των Έξυπνων πόλεων.

• Η ελεύθερη διακίνηση και η διαμόρφωση επιστημονικών και κοι-

νωνικών ιδεών.

• Η συμβολή στην ανύψωση του πνευματικού επιπέδου των μελών

του μέσω του διαλόγου.

• Η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα καινο-

τομίας. 

• Η οργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, workshops, ενημερωτι-

κές ημερίδες, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδηλώσεις δημοσιό-

τητας.

• Η δημιουργία και διαχείριση Forum και βάσεων δεδομένων επι-

στημονικής ή επαγγελματικής εξέλιξης.

• Η ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχους φοιτητικούς συνδέσμους,

εντός αλλά και εκτός Ελλάδας.

• Η διασύνδεση των μελών του συλλόγου, φοιτητών και νέων επι-

στημόνων, με την αγορά εργασίας και τους φορείς επαγγελματικής

υποστήριξης (π.χ. ΤΕΕ, ITS Hellas).

Παρουσιαση Συνδεσμου 
ITS - Student Chapter

Παρουσίαση έργου Φοιτητικού συνδέσμου 
ΙTS - Student Chapter
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Ενεργή συμμετοχή και υποστήριξη του ο δεύτερου κύκλου της

προ-θερμοκοιτίδας RE-STARTUP με συμμετοχή και υποστήριξη

τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο Πατρών, ΤΕΙ Δυτι-

κής Ελλάδας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο) και των επενδυ-

τικών σχημάτων του Metavallon VC, του UNI.FUND, των Velocity.

Partners και του Venture Friends και άλλων μεγάλων οργανι-

σμών όπως το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, το aroma hub.

Η δομή του προγράμματος τους 2 πρώτους μήνες είναι εκπαιδευ-

τική, αλλά και πρακτική ώστε οι συμμετέχοντες να καταλάβουν τη

μεθοδολογία lean που χρησιμοποιούμε και εργαλεία για την ανά-

πτυξη των ιδεών τους σε πρωτότυπα. Τους επόμενους 2 μήνες, οι

ομάδες που θα επιλεγούν θα έρθουν σε επαφή με εταιρίες και

επενδυτές και θα διοργανώσουμε εξειδικευμένα και εξατομικευ-

μένα workshops για την ανάπτυξη των project τους. Το μοντέλο

που ακολουθείται είναι της ανοιχτής καινοτομίας, με βιομηχανικά

challenges από εταιρίες με στόχο οι ομάδες να έρθουν σε επαφή

με πραγματικά προβλήματα και απαιτήσεις της αγοράς. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι ομάδες έχουν δωρεάν

πρόσβαση στο coworking space και σε εξοπλισμό του maker

space με arduino, raspberry και άλλο εξοπλισμό που θα εξασφα-

λίσουμε ανάλογα με τα project.

Οικοδόμηση συνεργασίας με το POS4work, τον πρώτο χώρο συ-

νεργασίας (coworking space) της Πάτρας, o οποίος αποτελεί έναν

κόμβο καινοτομίας και θερμοκοιτίδα νεοφυών επιχειρήσεων με

συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα,

Πρεσβείες άλλων χωρών και επενδυτικά σχήματα.

Διοργάνωση ημερίδας με τίτλο: Πάτρα, Έξυπνη πόλη. Η εκδή-

λωση πραγματοποιήθηκε για 4η συνεχόμενη χρονιά με την υπο-

στήριξη του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Πατρών.  Βασικοί στόχοι της ήταν να:

• διαπιστώσουμε τις δυνατότητες που παρουσιάζει κάθε πόλη για

να λειτουργήσει ως έξυπνη,

• ακούσουμε τις ιδέες των φοιτητών και μελλοντικών μηχανικών

μας,

• μάθουμε περισσότερα για όσα αποτελούν πραγματικότητα στη

σύγχρονη εποχή, με τη συνεργασία των ιδιωτικών, δημοσίων και

εκπαιδευτικών φορέων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: 

• παρουσιάστηκαν οι ιδέες και το όραμα των προπτυχιακών φοι-

τητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου

Πατρών για να γίνει η Πάτρα μία έξυπνη πόλη,

• συζητήθηκαν οι ενέργειες που έχουν ακολουθηθεί από τους φο-

ρείς της Πάτρας με σκοπό αυτή να καταστεί έξυπνη πόλη, 

• παρουσιάστηκε ο νεοσύστατος Φοιτητικός Σύνδεσμος "ITS Stu-

dent Chapter".

Παρακάτω παρουσιάζεται η ατζέντα της συγκεκριμένης ημερίδας,

καθώς και φωτογραφικό υλικό από αυτή:

Πάτρα, Έξυπνη Πόλη, Πάτρα 4 Ιουνίου 2019,  Αγορά Αργύρη

Στοιχεία επικοινωνίας Συνδέσμου ITS - Student Chapter: 
Email: its.studentchapter@gmail.com, Facebook: ITS Student Chapter, Linkedin: ITS Student Chapter
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Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE GreenYourMove έχει ως στόχο
την ανάπτυξη ενός πλοηγού που προωθεί τη χρήση των Μέσων Μα-
ζικής Μεταφοράς και ταυτόχρονα ελαχιστοποιεί τις εκπομπές των
αερίων του θερμοκηπίου. Ο πλοηγός, που δίνει με έναν εύχρηστο
και γρήγορο τρόπο τα βέλτιστα δρομολόγια των δημοσίων μέσων
μεταφοράς από ένα σημείο σε ένα άλλο, έχει ως στόχο τη μείωση
των παραγόμενων αερίων ρύπων αλλά και την ελαχιστοποίηση του
χρόνου μεταφοράς των επιβατών. Για την εύρεση της βέλτιστης δια-
δρομής ο πλοηγός χρησιμοποιεί συνδυασμό ευρετικών και αναλυ-
τικών προσεγγίσεων ενώ στα πλαίσια δημιουργίας του αναπτύχθηκε
ένα νέο μοντέλο υπολογισμού αερίων ρύπων από μέσα μεταφοράς.

Το 2016 παρουσιάστηκε η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του πλοηγού,
ενώ παράλληλα ολοκληρώθηκε και η βάση δεδομένων της πλατ-
φόρμας. Σήμερα ο πλοηγός έχει αναβαθμιστεί τόσο στην WEB μορφή
του όσο και στην Android (έκδοση 1.4) και iOS (έκδοση 1.2) και
είναι διαθέσιμος σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, όπως: Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Πάτρα, Κατερίνη, Σέρρες, Αλεξαν-
δρούπολη, Κομοτηνή, Τρίκαλα, και άλλες, αλλά και της υπόλοιπης
Ευρώπης, καθώς καλύπτει δίκτυα μεταφοράς στην Τσεχία, τη
Σλοβακία, την Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, το Λουξεμβούργο, τη 

Με τις νέες αναβαθμίσεις ο οδηγός γίνεται ταχύτερος ενώ η πλοήγηση
γίνεται ακόμα καλύτερη. Ένα καινοτόμο στοιχείο που προστέθηκε
είναι η αυτοματοποιημένη βέλτιστη επιλογή περπατήματος από την
έναρξη της διαδρομής μέχρι τον πιο κοντινό σταθμό. Για αυτό τον

σκοπό αναπτύχθηκε ένα μοντέλο βελτιστοποίησης διαδρομής περ-
πατήματος που στόχο έχει να μειώσει τον χρόνο περπατήματος και
τον χρόνο ταξιδίου.

Ο πλοηγός θα είναι διαθέσιμος για το κοινό στη φετινή ΔΕΘ και πιο
συγκεκριμένα στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο
περίπτερο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Εκπρόσωποι του έργου θα παρουσιάσουν
τον πλοηγό ενώ θα μοιραστεί και σχετικό ενημερωτικό υλικό. Την
ίδια περίοδο μέλη της ομάδας έργου θα βρίσκονται σε στάσεις λε-
ωφορείων και τρένων στην περιοχή της Θεσσαλονίκης για να ενη-
μερώνουν τους επιβάτες.

Το LIFE GreenYourMove (GYM) συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή 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 (Πα-
νεπιστήμιο 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 Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας 

στο           GreenYourMove

στο @GreeenYourMove και 

στο           GreenYourMove

Αναβαθμιση της Πλατφορμας
του Eργου GreenYourMove

Σλοβενία, τη Σουηδία, την Ολλανδία και την Ελβετία. 
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Μεταδιδακτορική έρευνα στο Technical University of Munich (TUM)
πραγματοποιεί ο Διδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος,
Παναγιώτης Παπαντωνίου στο πλαίσιο του προγράμματος EuroTech
Postdoc. Το ερευνητικό έργο έχει τίτλο ”HumAV - Human Like Au-
tonomous Vehicles” και αντικείμενο τη διερεύνηση, μέσα από προ-
γράμματα προσομοίωσης της κυκλοφορίας, της συνύπαρξης στους
δρόμους οχημάτων με και χωρίς οδηγό. 

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου: 
•  Θα αποτυπωθεί η πραγματική κυκλοφορία οδικών αξόνων σε δια-

φορετικά οδικά περιβάλλοντα (αυτοκινητόδρομο, αστικό/επαρ-
χιακό δίκτυο) σε πρόγραμμα προσομοίωσης κυκλοφορίας.

•  Θα αναπτυχθούν σενάρια με ταυτόχρονη κυκλοφορία συμβατικών
και αυτόνομων οχημάτων (τα οποία θα προκύψουν έπειτα από κα-
τάλληλο προγραμματισμό και διαφορετικά επίπεδα αυτονομίας).
Κάθε σενάριο θα αφορά διαφορετικό οδικό περιβάλλον και θα πε-
ριλαμβάνει διαφορετικά ποσοστά κυκλοφορία αυτόνομων/συμβα-
τικών οχημάτων.

•  Θα δημιουργηθεί ένα “Turing Test” μέσα από το οποίο θα εξετάζεται
(ανά ζεύγη γραφημάτων/μεταβλητών) κατά πόσο η μικροσκοπική
οδηγική συμπεριφορά των αυτόνομων οχημάτων προσομοιάζει
αυτή των συμβατικών.

Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να έχουν επιρροή τόσο στο
χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας όσο και σε ερευνητικό επίπεδο ενώ
ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε δράσεις διάχυσης και δημοσιότητας για το
ευρύ κοινό. 

Το έργο HumAV χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Και-
νοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης “Horizon 2020” στο πλαίσιο του

προγράμματος EuroTech Postdoc που ανήκει στην οικογένεια προ-
γραμμάτων Marie Curie. Στόχος των υποτροφιών Marie Curie είναι η
προώθηση της κινητικότητας των ερευνητών και η μεταφορά της
γνώσης στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβλέπων Καθη-
γητής του ερευνητικού έργου είναι ο Constantinos Antoniou (TUM)
και συνεπιβλέπων ο Jeppe Rich (DTU).

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό έργο HumAV: 
https://www.bgu.tum.de/en/tse/research/humav/
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα EuroTech Postdoc: 
http://postdoc.eurotech-universities.eu/

Μεταδιδακτορικh Ερευνα με Τιτλο
“Human Like Autonomous Vehicles”

στο Πλαισιο του Προγραμματος 
EuroTech Postdoc

Ο αυτοκινητόδρομος που επιλέχθηκε για προσομοίωση και έλεγχο δια-
φορετικών σεναρίων είναι η Αττική Οδός. Πιο συγκεκριμένα το τμήμα
της από τον 8ο έως και τον 13ο κόμβο με κατεύθυνση προς Ελευσίνα,
καθότι παρουσιάζει έντονα φαινόμενα συμφόρησης και τα αποτελέ-
σματα του έργου θα είναι αρκετά πιο ευδιάκριτα. Τα σενάρια που θα
αναπτυχθούν θα περιλαμβάνουν διαφορετικά ποσοστά αυτόματων οχη-
μάτων τα οποία θα συνυπάρχουν στην κυκλοφοριακή ροή με τα συμ-
βατά. 
Τα αποτελέσματα θα έχουν άμεσα αντίκτυπο σε διάφορους φορείς,
συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών, της αυτοκινητοβιομηχανίας και
της ασφαλιστικής βιομηχανίας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο πρόκειται να
επωφελήσει την αυτοκινητοβιομηχανία μέσω της συνεισφοράς του στην
ανάπτυξη αυτόματων οχημάτων που δύσκολα μπορούν να διαχωρι-
στούν από τα συμβατά. Επιπλέον, το κόστος και η οδική ασφάλεια των
αυτόματων οχημάτων θα αναπτυχθούν καταλλήλως από τους αρμόδι-
ους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, τα ωφέλη θα είναι
σημαντικά και για τον γενικό πληθυσμό, καθώς θα προβληθεί το αντί-
κτυπο της έρευνας τόσο στην οδική ασφάλεια όσο και στην τεχνολογία. 
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, την Τετάρτη 4 Σε-
πτεμβρίου, η Ημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(ΣΕΣ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δι-
κτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) με τίτλο «Μεταφορές και Τουρισμός». 

Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο του Οδοιπορικού του ΣΕΣ
«Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις στη Δεκαετία 2020-2030»
και τέλεσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υφυπουργός Τουρισμού, βουλευτές, εκ-
πρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και άλλων τοπικών φο-
ρέων, ενώ συμμετείχαν παράγοντες τόσο των μεταφορών όσο και του
τουρισμού στην περιοχή, καθώς και πλήθος ενδιαφερομένων. 

Την ημερίδα προλόγισαν η Αντιπρόεδρος του ΣΕΣ και επικεφαλής
του εργαστηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΙΜΕΤ, Λίλα Γαϊτανίδου και
το μέλος ΔΣ του ΣΕΣ και Συντονιστής του Οδοιπορικού, Θανάσης
Τσιάνος. Ακολούθησαν ομιλίες από εκπροσώπους της ακαδημαϊκής
και ερευνητικής κοινότητας και αρμόδιων φορέων:
•  Δρ. Μαίρη Πάνου, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΕΤA/ΙΜΕΤ
•  Καθ. Γιώργος Γιαννής, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής

Υποδομής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 
•  Γιώργος Σμυρνάκης, Γεν. Γραμματέας WEGEMT
•  Γεώργιος Στέργου, Αστυνομικός Υποδιευθυντής, Διοικητής Τρο-

χαίας Ρόδου
•  Δρ. Στάθης Μαλάκης, Υπεύθυνος Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Αερο-

λιμένα Διαγόρα
•  Παρασκευή Μωραΐτου, Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης,

Δήμος Ρόδου
•  Κώστας Ηλιόπουλος, πρώην Πρόεδρος ΣΕΣ, πρώην Γεν. Γραμμα-

τέας ΕΟΤ

ενώ η ημερίδα έκλεισε με στρογγυλή τράπεζα και ανοιχτή συζήτηση,
την οποία συντόνισε ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ Δρ. Ευάγγελος Μπεκιά-
ρης. 

Μέσω των ομιλιών και του διάλογου μεταξύ των εμπλεκόμενων φο-
ρέων σχετικά με τις μεταφορές και τον τουρισμό, παρουσιάστηκε η
υφιστάμενη κατάσταση, αναδείχθηκαν τα προβλήματα αλλά και οι
καλές πρακτικές και συζητήθηκε το πώς μπορεί να προαχθεί ο το-
μέας των μεταφορών σε σχέση και σε αλληλεπίδραση με τον τουρι-
σμό, ώστε οι ελληνικοί τουριστικοί προορισμοί να παρέχουν
σύγχρονες, ασφαλείς και υψηλών προδιαγραφών μεταφορικές υπη-

ρεσίες και υποδομές, εκμεταλλευόμενοι και τη συνδρομή των τεχνο-
λογικών εξελίξεων στον χώρο. 

Ημερίδα ΣΕΣ - ΙΜΕΤ 
«Μεταφορές και Τουρισμός»

στο πλαίσιο του Οδοιπορικού του ΣΕΣ 
«Ασφαλείς και Έξυπνες Μετακινήσεις 

στη Δεκαετία 2020-2030»
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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

Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες απαιτούν από τις εταιρείες
να αλλάξουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να επα-
νεξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουν την αλυσίδα
εφοδιασμού τους. Αρκετές από τις παγκόσμιες τάσεις
έχουν μεγάλη επιρροή στον τρόπο σχεδιασμού της στρα-
τηγικής της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συνεχής ανάπτυξη
των αγροτικών περιοχών παγκοσμίως, η πίεση για τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς
και οι κανονισμοί κυκλοφορίας για κοινωνικοοικονομικούς
λόγους προσθέτουν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η εφοδιαστική αλυσίδα και οδηγούν στην έννοια της
κοινής οικονομίας.

Για την καλύτερη ανταπόκριση των εταιρειών στις νέες
προκλήσεις στον κλάδο της εφοδιαστικης αλυσίδας, το
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών
του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α. - Ι.ΜΕΤ.) εγκαινίασε το Competence Center
for Business & Logistics Challenges (CCLBC), τη Δευτέρα
1 Ιουλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσα-
λονίκη. Το «Κέντρο Ικανοτήτων» που αναπτύχθηκε στο

πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τεχνολογικού Πάρκου
Θεσσαλονίκης για τη Δημιουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού
Κέντρου - Thess-INTEC, έχει ως στόχο να υποστηρίξει την
ανάπτυξη ικανοτήτων στις ελληνικές επιχειρήσεις του
κλάδου, την ενίσχυση της έρευνας και την επίτευξη επι-
χειρηματικής συνεργασίας μέσω της εφαρμογής, αφενός
νέων επιχειρηματικών μοντέλων και αφετέρου της υιο-
θέτησης των νέων τεχνολογιών. Τα εγκαίνια συνδυάστηκαν
με την έναρξη του πρώτου Θερινού Σχολείου στο Digital
Supply Chains & Logistics Management  το οποίο διήρκεσε
από την 1 μέχρι τις 5 Ιουλίου, με προοπτική στο μέλλον
να συνδυαστεί με σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στο summer school συμμετείχαν 20 μεταπτυχιακοί φοιτητές,
πτυχιούχοι και νέοι ερευνητές (MSc, διδακτορικοί φοιτητές,
μεταδιδακτορικοί) από 9 χώρες. Στόχος ήταν να εξοικειώσει
τους φοιτητές με τις προηγμένες τεχνολογικές εξελίξεις
και καινοτομίες στην ψηφιακή αλυσίδα εφοδιασμού, συμ-
περιλαμβανομένων των ψηφιακών υποδομών, της δια-
χείρισης παραγωγής και μεταφοράς και της ψηφιακής
ζήτησης. 

Πραγματοποιήθηκε το 1ο Θερινό Σχολείο 
στο Digital Supply Chains & Logistics Management  
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Για την εκπλήρωση αυτού του στόχου, τα μαθήματα βασί-
στηκαν σε σεμινάρια από διακεκριμένους καθηγητές, λέ-
κτορες, και επαγγελματίες του χώρου των logistics και
της εφοδιαστικής αλυσίδας που προέρχονταν από διάφορες
χώρες της Ευρώπης αλλά και την Αμερική. Παρουσιάστηκαν
case studies από διεθνείς κα καταξιωμένες εταιρίες όσον
αφορά στην ψηφιοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας  και
έγιναν διαλέξεις από καθηγητές και εισηγητές σε θέματα
πρόβλεψης της ζήτησης στην 4η Βιομηχανική επανάσταση,
IoT & autonomous technologies, physical internet, smart
cities και blockchain τεχνολογίας. 

Στο πλαίσιο του summer school υπογράφτηκε μνημόνιο
συνεργασίας (MoU) για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, επι-
στημονικών απόψεων και διεθνών πρακτικών στον χώρο
της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταξύ του Ινστιτούτου Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και του
Texas A&M Transport Institute.

Tις υπογραφές τους στο Mνημόνιο Συνεργασίας έβαλαν
από πλευράς Texas A&M Transportation Institute o Διευ-
θυντής του Φορέα κ. Greg Winfree και από πλευράς ΙΜΕΤ
ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης.

Η δημιουργία του Competence Center, ήταν μία ιδέα που
υποστηρίχθηκε από το ΕΚΕΤΑ και το ΑΠΘ, αλλά και από
Έλληνες ακαδημαϊκούς, καθηγητές στο Πανεπιστήμιο του
Τέξας. 

Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο προώθησαν η Διευθύντρια
Ερευνών του ΙΜΕΤ κα Γεωργία Αϋφαντοπούλου, ο καθηγητής
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ Δημήτριος
Βλάχος, ο Ελευθέριος Ιακώβου, Director of Manufacturing
& Logistics στο TTI, όπως και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
του  Τέξας και αντιπρύτανης Ερευνών στο Texas A&M Trans-
portation Institute κ. Δημήτριος Λαγούδας. 
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Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα της
Ευφυούς Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, την
Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές
«EN.I.R.I.S.S.T.», που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη
18 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα. Η
Ερευνητική Υποδομή που συγχρηματοδοτείται από
την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινο-
τομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020, ένωσε υπό τον συντονισμό του Πανε-
πιστημίου Αιγαίου 11 κορυφαία ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα
της χώρας τα οποία και συνεργάστηκαν για την επιτυχημένη αυτή
εκδήλωση που συγκέντρωσε δεκάδες ερευνητές και ερευνήτριες
της χώρας με την παρουσία υψηλών επισήμων.

Ο στόχος της ημερίδας ήταν διττός. Αφ’ ενός, να παρουσιάσει την
ερευνητική υποδομή και τις πλατφόρμες και επιμέρους υπηρεσίες
που προσφέρει για τη ναυτιλία και το θαλάσσιο περιβάλλον, τις
χρηματοπιστωτικές αγορές, τις διατροπικές μεταφορές, τις επιβατικές
μετακινήσεις, τη ναυτιλιακή κληρονομιά και τις υποδομές. Αφ’
ετέρου, να διερευνηθεί η οπτική γωνία των σχετικών κλάδων ως
προς τις πλατφόρμες και υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η
ερευνητική υποδομή, έχοντας πάντα ως στόχο την ανάπτυξη
σύγχρονων, χρηστικών και ωφέλιμων εφαρμογών για την ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας, της νέας επιχειρηματικότητας και της ανά-
πτυξης δεξιοτήτων των νέων ερευνητών.

Οι εργασίες της Ημερίδας άνοιξαν με χαιρετισμούς από τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Νικόλαο Παπαθανάση, τον Υφυπουργό
Έρευνας & Τεχνολογίας κ. Χρίστο Δήμα, τον Γενικό Γραμματέα
Ναυτιλίας και Λιμενικών Υποδομών κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, τον
Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο
Μπακογιάννη, τον Πρόεδρο του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδα
Δημητριάδη-Ευγενίδη και το στέλεχος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού
και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Αντώνιο
Γυπάκη. 
Η παρουσίαση της Ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. έγινε με ει-
σήγηση της κας Αμαλίας Πολυδωροπούλου, Επιστημονικά Υπεύθυνης
& Συντονίστριας της Ερευνητικής Υποδομής και Καθηγήτριας του
Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου ενώ ακολούθησαν τέσσερις συνεδρίες σε διαφορετικές
θεματικές ως ακολούθως

Η Πρώτη Συνεδρία είχε τίτλο «Εμπορευματικές Με-
ταφορές». Τη συζήτηση συντόνισαν οι κ.κ. Σεραφείμ
Κάπρος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αθα-
νάσιος Ζηλιασκόπουλος, Καθηγητής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και Αθανάσιος Μπαλλής, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στη

συζήτηση συμμετείχαν η κα Βασιλική Περιστερά, Διευθύντρια Εμ-
πορευμάτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ο κ. Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης
Σακέλλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας,
ο κ. Ιωάννης Σαραντίτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της SARMED S.A., και ο κ. Νικόλαος Αδαμόπουλος, Γενικός Διευθυντής
Logistics της ΠΛΑΙΣΙΟ Computers.

Η Δεύτερη Συνεδρία με τίτλο «Ναυτιλία και Περιβάλλον» συντονίστηκε
από την κα Ελένη Θανοπούλου, Αναπληρώτρια Συντονίστρια της
Ερευνητικής Υποδομής και Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη Δρ.
Αλεξάνδρα Γώγου, Ερευνήτρια του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών. Στη συζήτηση συμμετείχαν η Δρ. Ανθή Κατσιρίκου Προ-
ϊσταμένη της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ο Διευθυντής
Κλάδου Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ Υποναύαρχος ΛΣ κ. Αγησίλαος Ανα-
στασάκος, ο κ. Νικόλαος Βεντίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ο κ. Ιωάννης Θεοτοκάς, Κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η Τρίτη Συνεδρία είχε τίτλο «Επιβατικές Μεταφορές». Τη συζήτηση
συντόνισαν η κα Αμαλία Πολυδωροπούλου, Καθηγήτρια του Τμήματος
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και ο κ. Ιωάννης Πολίτης, Επίκουρος Καθηγητής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στη συζήτηση συμμετείχαν
ο κ. Βασίλειος Αξιώτης, Αντιδήμαρχος Αστικών Υποδομών και Σχεδίου
Πόλεως, ο κ. Αντούλιο Ρικέττα, Διευθύνων Σύμβουλος της IBIGroup
Hellas, ο κ. Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, Πρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, η κα Νέλλη Τζιβέλου, Προϊσταμένη
Τμήματος Δημοτικής Συγκοινωνίας και Ταξί του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αθηνών, ο κ. Αλέξανδρος Δελούκας Υποδιευθυντής
Έρευνας και Τεχνολογίας της Αττικό Μετρό, ο κ. Δημήτριος Μιχαρι-
κόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Fortisis και ο κ. Γεώργιος
Βουλγαρούδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Brainbox.

Την Τέταρτη Συνεδρία με τίτλο «Μεταφορές και Οικονομία-Χρημα-

Ημερίδα Ερευνητικής Υποδομής
«Ευφυής Ερευνητική 

Υποδομή στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα, 
και τις Μεταφορές - EN.I.R.I.S.S.T.»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
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τοπιστωτικές Αγορές» συντόνισε ο κ. Γεώργιος Ξηραδάκης, Διευθύνων
Σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Στη συζήτηση συμμετείχαν
η κα Ελένη Θανοπούλου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο
κ. Δημήτριος Δημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης και ο κ. Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους μέλη της ακα-
δημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας και φορέων ναυτιλιακών
και μεταφορικών υπηρεσιών.

Λίγα λόγια για την Ερευνητική Υ ποδομή EN.I.R.I.S.S.T.
Η EN.I.R.I.S.S.T αποτελεί μια μοναδική και πρωτοποριακή ερευνητική
υποδομή που έχει στόχο να καλύψει ένα σημαντικό υφιστάμενο
ερευνητικό κενό στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής
αλυσίδας και των μεταφορών στην Ελλάδα. Συνδυάζει τη συλλογή
και επεξεργασία δεδομένων (με μέριμνα της διαφύλαξης της ιδιω-
τικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων), τη δημιουργία καινο-
τόμων μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού, την ανάπτυξη χρή-
σιμων εφαρμογών, ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες/ριες,
και τέλος την ανάπτυξη ψηφιακών παρατηρητηρίων με στόχο την
υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς,
κτλ.). Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της EN.I.R.I.S.S.T. είναι να
αποτελέσει ένα κέντρο αριστείας που θα προάγει και θα υποστηρίζει
την έρευνα στους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας
και των μεταφορών.

Η ερευνητική υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση
Ερευνητικών Υποδομών Εθνικής Εμβέλειας» και χρηματοδοτείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρημα-
τικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020». Δημιουργήθηκε
από τη σύμπραξη 11 Εταίρων στην Ελλάδα (8 Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων και 3 Ερευνητικών Κέντρων) ως ακολούθως.

1. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Συντονιστής του Έργου)
2. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
5. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
6. Πανεπιστήμιο Πειραιά
7. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
8. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
9. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ‘’Δημόκριτος’’

10. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
11. Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών
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October 24th - 25th 2019, Aegli Zappiou, Athens
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
και ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΗELLENIC INSTITUTE OF TRANSPORT

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
ΗELLENIC INSTITUTE OF 

TRANSPORTATION ENGINEERS
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Important days 
• 15 November 2019, Abstract Submission

• 20 December 2019, Authors notification

• 14 February 2020, Oral presentations and poster submission

• 11-13 March 2020, Conference days

• 31 March 2020, Authors notification for full paper submission to special edition

• 29 June 2020, Full paper submission

• 28 August 2020, Paper reviews notification

Conference Chair
The Conference Chair is Dr. Dimitrios J. Dimitriou (ddimitri@econ.duth.gr), Associate Professor, Department of Economics,
Democritus University of Thrace. 

2nd International Conference on Intermodal Transport
Infrastructure Planning, Operation Performance 

and Network Development

11 - 13 March 2020
Alexandroupolis, Greece   

DEPARTMENT OF ECONOMICS
DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE

https://econ.duth.gr

Conference web: https://vip4ride.com



Abstract Submission
The paper abstracts invited to be submitted to conference Chair Dimitrios Dimitriou, Professor Assoc. DUTh, by email to:
ddimitri@econ.duth.gr, with the indication:

Abstract submission for the 2nd International Conference on Intermodal Transports

The abstract should provide the title, the authors names and affiliations, the main content of the paper, the research methodology,
contribution, outputs and up to 5 keywords should be provided. The length of the abstract is suggested not exceeding 300 words.

Conference language
English is the official languages of the conference. Translation to Greek will be provided.

Place and venue
The conference venue is the Conference Center of the Astir-Egnatia Resort in the city of Alexandroupolis. 

Special Issue Συνεδρίου: “Sustainable Planning, Management and Economics in Transport” 
στο επιστημονικό περιοδικό “Sustainability’’

Στα πλαίσια του συνεδρίου το επιστημονικό περιοδικό Sustainability έχει δημοσιεύσει ένα special
issue με τίτλο "Sustainable Planning, Management and Economics in Transport" (Guest Editor:
Prof. Dr. Dimitrios Dimitriou). 

https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/sustainable_planning_management_economics_in_transport

Το Special Issue ‘’Sustainable Planning, Management and Economics in Transport", θα δεχτεί κατόπιν πρόσκλησης επιστημονικές
εργασίες υψηλού επιπέδου του συνεδρίου "2nd International Conference: “Intermodal Transports: Innovations in Planning, Man-

agement, Business Development & Decision Making" που θα διεξαχθεί στις 11-13 Μαρτίου στην Αλεξανδρούπολη.  
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Πρόσκληση υποβολής εργασιών στο Special Issue 
"Bicycling Today: Establishing and Learning 

from the State of the Art"

Το επιστημονικό περιοδικό “Sustainability” έχει δημοσιεύσει ένα special issue με τίτλο Bicycling Today:
Establishing and Learning from the State of the Art.
https://www.mdpi.com/journal/sustainability/special_issues/bicycling
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις επιστημονικές τους δημοσιεύσεις στον σύνδεσμο:
https://susy.mdpi.com

This Special Issue endeavors to create an interdisciplinary forum that will focus on cycling research ad-
vancements and welcomes papers that examine:

• the environmental, health and societal impact of cycling;
• cycling and travel behaviour in metropolitan, urban and rural areas;
• perceptions/attitudes reflecting and affecting cycling use and uptake;
• pro-cycling transport policies and interventions and their impact on cycling adoption and bike usage

rates;
• case studies and best practice in bicycling;
• bike-sharing successes and failures (for station-based or dockless bike fleets);
• electric/pedal assisting bicycling usage and acceptance;
• synergies between cycling and public transport;
• synergies between cycling and walking;
• bicycling safety;
• cycling infrastructure and urban planning;

Special Issue Editors

Dr. Alexandros Nikitas 
Guest Editor
Huddersfield Business School, University of Huddersfield

Dr. Efthimios Bakogiannis 
Guest Editor
Sustainable Mobility Unit, National Technical University 
Athens

[



This book highlights the latest research in the field of

Sustainable Aviation. In recent decades, there have been

considerable improvements in aviation efficiency and en-

vironment disturbance reduction. However, with the demand

for both passenger and freight transportation expected to

increase significantly in future years, the aviation sector

is becoming a growing source of environmental problems

and a major contributor to global warming. Focusing on

the need to address this mounting problem, this book dis-

cusses important new trends and outlines likely future de-

velopments in carbon emission reduction, carbon trading,

and the impact of emerging technologies, as well as social,

legal, and regulatory changes as they pertain to the aviation

sector. The book offers an invaluable reference guide for

practitioners, regulators, academics, and students alike,

in fields ranging from business and engineering to the

social sciences. 

It can be used as a textbook, and will benefit anyone inter-

ested in the future of aviation and supply chain business

ecosystem. Ιn chapter 9: Social Dimensions of Aviation on

Sustainable Development pp.173-191 by D. Dimitriou and

M. Sartzetaki the aviation social benefits towards sustainable

development and the respectfulness of human values re-

spectfulness as defined, highlighted the crucial role of

aviation’s social dimension on sustainable development.

In addition, the key qualititave indicators used to evaluate

airport’s social dimension on sustainable development per-

formance were given. In doing so, a tool is provided to

airport management to monitor the airports social dimension

on sustainable development performance. 

Διατίθεται από τον εκδοτικό οίκο Palgrave Macmillan και: 

https://www.palgrave.com/gp/book/97830z30286606

και

https://www.springer.com/de/book/9783030286606 
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SUSTAINABLE AVIATION, GREENING THE FLIGHT PATH
A Book by Palgrave Macmillan

Chapter 9: Social dimension of aviation on Sustainable Development 
By Prof.assoc.D. DIMITRIOU and Dr. M. SARTZETAKI 

ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

“

”

Chapter 9 discusses 
social Dimensions of 

Aviation on Sustainable 
Development, providing a

tool  to airport 
management to monitor

the airports
social dimension on 

sustainable development
performance



Εκπροσώπηση του ΣΕΣ

• Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ

στις συναντήσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτρο-

πής Αναθεώρησης του ΚΟΚ για την κατηγοριοποίηση

των παραβάσεων βάση του άρθρου 28 του

ν.4530/18

• Ο Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στις συ-

ναντήσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Ανα-

θεώρησης του ΚΟΚ σχετικά με τα άρθρα του Κώδικα

Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν μέτρα ρύθμισης

της κυκλοφορίας βάση του άρθρου 28 του

ν.4530/18

• Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ

στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του One Channel με

θέμα τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας στις 6 Ιου-

νίου 2019

Νέα Μέλη
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 831
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 832

Νέα Μέλη
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 831
ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ εγγράφεται με Α.Μ. 832

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

Νeα του ΔΣ
Παναγιώτης Παπαντωνίου*
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Marathon Data Systems
website: www.marathondata.gr - email: marathon@marathondata.gr - τηλ: 210 6198866

  ArcGIS GeoEvent Server
To λογισμικό ArcGIS GeoEvent Server αποτελεί μέρος του Geospatial Cloud της Esri με λειτουργικότητα 
προσανατολισμένη στην διαχείριση δεδομένων πραγματικού χρόνου. Διασυνδέει την πλατφόρμα ArcGIS 
με πηγές δεδομένων πραγματικού χρόνου και δημιουργεί ειδοποιήσεις κάτω από καθορισμένες 
συνθήκες, προς τους χρήστες, ενημερώνοντας τους δυναμικά σε σχέση με τα συμβάντα που προκύπτουν 
από τις ροές δεδομένων.

Αντιπροσωπευτικές δυνατότητες του ArcGIS Geoevent Server

 Παρακολούθηση συμβάντων και κρίσιμων 
πληροφοριών πραγματικού χρόνου σε ξηρά, 
θάλασσα και αέρα. Λήψη ειδοποιήσεων για 
συμβάντα που αφορούν πληροφορίες 
πραγματικού χρόνου. 

 Διαχείριση ροών δεδομένων πραγματικού 
χρόνου που μπορεί να προέρχονται από 
διάφορες πηγές. Χρήση φίλτρων και 
ρυθμίσεων για την ανάδειξη των σημαντικών 
συμβάντων.

 Σύνδεση με οποιοδήποτε αισθητήρα. Χρήση 
των προσφερόμενων connectors για 
πολλαπλές ροές δεδομένων real – time 
προερχόμενων από συστήματα εντοπισμού 
οχημάτων, από κινητές συσκευές και 
κοινωνικά δίκτυα. Ενσωμάτωση ακόμη και 
ειδικών connectors που προσφέρονται από 
κατασκευαστές αισθητήρων ή χρήση του SDK 
του GeoEvent Server για εξειδικευμένη 
παραμετροποίηση.

ArcGIS GeoEvent 
Server






