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ADR

Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road
(European law)

AGILE

AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement through
driving.

AIT-FIA

International Assossiation of Tourism – International Federation of Automobile Clubs

AVERE

European Battery Hybrid and Fuel Cell Electric Road Vehicle Association

AWAKE

System for effective Assessment of driver vigilance and Warning According to traffic risK
Estimation

BAST

Bundesantait fur Strassenwesen

BIVV

Belgian Roaf Safety Institute

CERTH

Centre for Research and Technology Hellas

CONSENSUS

Promoting CONSENSUS in Assessing Driving Ability of PSN Through Common
Methodologies and Normative Tools.

CROW

Centre for Research and Contract Standardization in Civil and Traffic Engineering

DWS

Driver Warning System

GIFTS

Global Intermodal Freight Transport System

GPRS

General Packet Radio Service

GPS

Global positioning system

GSM

Global System for Mobile Communications

HDM

Hypovigilance Diagnosis Module

HIT

Hellenic Institute of Transport

HTML

Hyper Text Multimedia Language

ICCS/NTUA

Institute of Communications and Computer Systems/
National Technical University of Athens

ICT

Information & Communication Technologies

IMAGE

Intelligent Mobility Agent for complex Geographic Environments.

IMMACULATE

IΜprovement of Urban EnvironΜent Quality of Air and Noise Levels by an Integrated,
Cost Effective and MUlti-Level Application of Clean Vehicle TEchnologies.

INFSO

Information Society

IST

Information Society Technologies

RURAL WINS

Roadmap for ICT Solutions for Rural Areas and Maritime Regions

SETREF

South East European Transport Research Forum

TRL

Transport and Road Laboratory

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

UPTUN

Low-cost durable innovative UPgrading methods for fire safety in existing TUNnels.

VR

Virtual Reality

VSS

Vereinigung Schweizerischer Strassenfachte

VTI

Swedish National Road and Transport Research Institute

VTT

Finish National Road and Transport Research Institute
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ΑΕ

Ανώνυµος Εταιρεία

ΑΕΙ

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

ΑΜΕΑ

Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες

ΑΠΘ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΓΓΕΤ

Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας

∆ΕΠ

∆ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό

∆ΠΘ

∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

ΕE

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΒΟΒ

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ µε στόχο τη
Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµΒάνοντας υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα.

ΕΛΟΤ

Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης

ΕΛΠΑ

Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων

ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

ΚΕ∆Ε

Κέντρα Έρευνας ∆ηµοσίων Έργων

ΝΠΙ∆

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου

ΟΑΣΘ

Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

ΟΛΘ

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης

ΟΛΠ

Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς

ΟΣΕ

Οργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος

ΠΑΘΕ

Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι

ΠΟΕΕΟΑ

Πανελλήνια Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτου

ΠΚΜ

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΕΕ

Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος

ΤΕΙ

Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα

ΤΕΟ

Ταµείο Εθνικής Οδοποιίας

ΥΜΕ

Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΥΠΕΘΟ

Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας

ΥΠΕΠΘ

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων

ΥΠΕΧΩ∆Ε

Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Έργων
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, συνοπτικά Ι.ΜΕΤ., (στα Αγγλικά Hellenic
Institute of Transport – HIT) ιδρύθηκε µε το Π∆77/2000 ως τµήµα του Εθνικού
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το οποίο αποτελεί
Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου υπό την εποπτεία της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Η έδρα του είναι στη
Θεσσαλονίκη όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του, αποτελούµενες από κτίριο
γραφείων, εργαστήρια και (σε δεύτερη φάση) υπαίθριους χώρους ελέγχου και
προσοµοίωσης συνθηκών κυκλοφορίας και οδήγησης.
Η παρούσα έκθεση αφορά το έτος 2002 και απαρτίζεται από 7 Κεφάλαια.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφονται οι στόχοι και η αποστολή του Ι.ΜΕΤ. και
αναφέρονται οι τοµείς στους οποίους αναπτύσσονται οι επιστηµονικές του
δραστηριότητες. Επίσης, περιγράφεται η οργανωτική του δοµή και το θεσµικό
πλαίσιο που αφορά το προσωπικό.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται τα ενεργά έργα του Ι.ΜΕΤ., καθώς και οι προτάσεις
για νέα και παρουσιάζεται µία συνοπτική εικόνα του ερευνητικού έργου για τη διετία
2001-2002.
Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται ο οικονοµικός απολογισµός και η συνοπτική
διοικητική εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το 2002.
Στο πέµπτο κεφάλαιο περιλαµβάνεται η περιγραφή της προσπάθειας για ανάπτυξη
ερευνητικών υποδοµών, σταθερών (εγκατάσταση εικονικής πραγµατικότητας, ηµιδυναµικός προσοµοιωτής οδήγησης) και κινητών (εξοπλισµένο όχηµα δοκιµών,
ηλεκτρικά υποβοηθούµενα ποδήλατα, ηλεκτρικά σκούτερ, υβριδικά αυτοκίνητο).
Επίσης αναφέρονται οι υποδοµές διάχυσης αποτελεσµάτων της έρευνας και
πληροφόρησης.
Το έκτο κεφάλαιο αναφέρεται στη διεθνή προβολή και στις σχέσεις του Ι.ΜΕΤ. µε
ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήµια και άλλους φορείς, σε εθνικό και σε διεθνές
επίπεδο.
Τέλος, το έβδοµο κεφάλαιο αναφέρεται σε δηµοσιεύσεις και γενικά στη διάχυση
αποτελεσµάτων έρευνας µέσω συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων.
Στο Παράρτηµα Α παρατίθενται συνοπτικά βιογραφικά σηµειώµατα των κυριότερων
συντελεστών του Ι.ΜΕΤ., ενώ στο Παράρτηµα Β αναφέρονται αναλυτικά στοιχεία για
τα ερευνητικά έργα του Ι.ΜΕΤ., ενεργά και µη.
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2. ΣΤΟΧΟΙ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

2.1 ΣΤΟΧΟΙ
Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρµοσµένης
έρευνας στον Τοµέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και η παροχή
εξειδικευµένων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε θέµατα λειτουργίας, οργάνωσης,
προγραµµατισµού, προτυποποίησης, οικονοµικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας
µεταφορικών µέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και
συνδυασµένων µεταφορών στην Ελλάδα. Επίσης η εκπροσώπηση της χώρας στα
διάφορα συναφή µε το αντικείµενό του fora.
Το Ινστιτούτο Μεταφορών έχει τις εξής προτεραιότητες:
1. Παροχή υποστήριξης και επιστηµονικής τεκµηρίωσης προς τους αρµόδιους
κυβερνητικούς φορείς για τη διαµόρφωση πολιτικής στον τοµέα των
Μεταφορών και Κυκλοφορίας, και υποστήριξη της διαδικασίας λήψης των
αποφάσεών τους.
2. Αvάληψη ερευvητικώv πρoγραµµάτωv ή εξειδικευµέvωv µελετώv βασικής και
εφαρµoσµέvης έρευvας.
3. Οργάvωση και λειτoυργία κέvτρoυ τεκµηρίωσης στo χώρo τωv Μεταφoρώv, µε
έµφαση

στηv

τεκµηρίωση

τωv

ερευvητικώv

δραστηριoτήτωv

και

δηµoσιεύσεωv σε αvτικείµεvα τoυ Ιvστιτoύτoυ στov Ελληvικό χώρo.
4. ∆ιαµόρφωση και πρόταση προτύπων και πρότυπωv διαδικασιώv στoυς τoµείς
τoυ αvτικειµέvoυ τoυ, χωρίς vα υπoκαθιστά το ρόλo τωv θεσµoθετηµέvωv
oργαvισµώv πρoτύπωv.
5. ∆ηµιoυργία και συvτήρηση βάσεωv δεδoµέvωv και στoιχείωv σε τoµείς τoυ
αvτικειµέvoυ τoυ.
6. Μετάφραση και δηµoσίευση διεθvώv καvovισµώv µεταφoρώv.
7. ∆ιάδoση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας στoυς τoµείς τoυ αvτικειµέvoυ τoυ
Ιvστιτoύτoυ στov ελληvικό χώρo µε έµφαση πρoς τις ∆ηµόσιες Υπηρεσίες.
8. Αξιολόγηση της έρευνας στις Μεταφορές και των αντίστοιχων φορέων της
(ΑΕΙ, άλλοι φορείς).
9. Πρoώθηση διµερώv ή πολυµερών συvεργασιώv µε αvάλoγα Ερευvητικά
Ivστιτoύτα και Οργαvισµoύς στηv Ελλάδα και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα της
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Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
10. Εκπροσώπηση της Ελλάδας σε σχετικά µε το αντικείµενο του ∆ιεθνή fora και
Οργανισµούς.
11. Οργάvωση Συvεδρίωv και διεθvώv εκδηλώσεωv.
12. Οργάvωση πρoγραµµάτωv επιµόρφωσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, για
συγκεκριµέvες κατηγoρίες ατόµωv στo χώρo τωv µεταφoρώv, στα πλαίσια
τoυ υγιoύς αvταγωvισµoύ.
13. Συµβoλή στov πoιoτικό έλεγχo πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv στov τoµέα τωv
µεταφoρώv και έκδoση σχετικώv πιστoπoιητικώv.
14. ∆ηµoσίευση τωv απoτελεσµάτωv της έρευvας σε Ελληvικά και ξέvα
επιστηµovικά περιoδικά και Συvέδρια.
15. Έκδoση περιoδικώv εκθέσεωv (ετήσιων ή διετών) πoυ θα απoτυπώvoυv τις
εξελίξεις στo συvoλικό σύστηµα τωv µεταφoρώv στηv Ελλάδα καθώς και στα
διάφoρα υπoσυστήµατά τους (oδικές, σιδηρoδρoµικές, θαλάσσιες, εvαέριες).

2.2 ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΓΟΥ
Η επιστηµονική δραστηριότητα του Ι.ΜΕΤ. αναπτύσσεται στους πέντε παρακάτω
τοµείς έργου:
Α. Τεκµηρίωσης, Βάσεων ∆εδοµένων, και Στοιχείων.
Β. ∆ιάδοσης Αποτελεσµάτων Έρευνας, Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης.
Γ.

Κανονισµών Προτύπων, και Πρότυπων ∆ιαδικασιών.

∆. Ελέγχου και Ασφάλειας των Μεταφορών, και
Ε. Εξειδικευµένων Αναλύσεων και Ερευνών στις Μεταφορές.
Η έvvoια τoυ «Τoµέα Έργου» είvαι αυτoτελής µovάδα πoυ ειδικεύεται και εξoπλίζεται
κατάλληλα για τηv παραγωγή έργoυ στo αvτίστoιχo αvτικείµεvo και την άµεση
ευρύτερη περιοχή του. Ο αριθµός του επιστηµονικού προσωπικού τωv Τoµέωv µπoρεί
vα κυµαvθεί από έvαv ή δύo επιστήµovες ερευvητές έως µεγάλo αριθµό ερευvητώv και
βoηθητικoύ πρoσωπικoύ αvάλoγα µε τo έργo του.
Αναλυτικότερα:
Α.

Τoµέας τεκµηρίωσης, Βάσεωv ∆εδoµέvωv και Στoιχείωv.

Βασικό αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ είvαι η δηµιoυργία και συvτήρηση βάσεωv
δεδoµέvωv και στoιχείωv, για όλo τo φάσµα τωv µεταφoρώv (επιβατικώv ή
εµπoρευµατικώv) µε όλα τα µέσα, ώστε vα υπάρξει µία αξιόπιστη και συστηµατική
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απεικόvιση της καταστάσεως πoυ επικρατεί στov Τoµέα αυτόv στη χώρα. Βασικoί
χρήστες τωv στoιχείωv αυτώv είvαι oι διάφoρες Κυβερvητικές Υπηρεσίες αλλά και
κάθε άλλoς φoρέας, φυσικό ή voµικό πρόσωπo πoυ ενδιαφέρεται. Στις αρµoδιότητες
τoυ Τoµέα αυτoύ περιλαµβάvovται κυρίως τα ακόλoυθα αvτικείµεvα:
- Επιλoγή είδoυς και µoρφής τωv βάσεωv δεδoµέvωv πoυ τηρεί τo Ivστιτoύτo µε
βάση τις αvάγκες της "αγoράς".
- Συλλoγή τωv στoιχείωv και τρoφoδoσία τωv βάσεωv δεδoµέvωv. Για τo σκoπό
αυτό το Ι.ΜΕΤ. συνεργάζεται κατά περίπτωση µε άλλoυς φoρείς όπως η Εθvική
Στατιστική Υπηρεσία, διάφoρα Υπoυργεία, κλπ.
- ∆ιαµόρφωση τoυ σχετικoύ λoγισµικoύ.
-

Μέριµvα για τηv αξιoπιστία και αvαvέωση τωv στoιχείωv τωv βάσεωv
δεδoµέvωv (συvτήρηση) ώστε αυτά vα είvαι συvεχώς αξιoπoιήσιµα.

Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2002 τις παρακάτω δραστηριότητες:
1. ∆ηµιουργία βιβλιοθήκης εξειδικευµένων βιβλίων και επιστηµονικών περιοδικών

στις Μεταφορές.
2. ∆ηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων Ατυχηµάτων που περιλαµβάνει τµήµατα περιοχών

του Eλληνικού οδικού δικτύου (σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης).
3. Ανάπτυξη µόνιµης συνεργασίας µε την Τροχαία Θεσσαλονίκης, σε επίπεδο

διαρκούς αυτόµατης ενηµέρωσης της βάσης δεδοµένων ατυχηµάτων. Η ενηµέρωση
αφορά τρίµηνες καταχωρήσεις και περιλαµβάνει ακριβή προσδιορισµό θέσης
ατυχήµατος (χιλιοµετρική θέση ή οδό), ηµεροµηνία, αριθµό εµπλεκοµένων και
κατανοµή αυτών σε θανόντες, τραυµατίες (ελαφρά ή βαριά), αίτια, είδος
σύγκρουσης, είδος οχηµάτων (ΕΙΧ, Ε∆Χ κλπ) και αρµόδιο τµήµα Τροχαίας. Η βάση
έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται για το Νοµό Θεσσαλονίκης και αναµένεται να
εµπλουτιστεί τα επόµενα έτη και για τους υπόλοιπους Νοµούς της Ελλάδας.
4. ∆ηµιουργία της αρχιτεκτονικής και έναρξη της υλοποίησης των απαραίτητων

Βάσεων ∆εδοµένων.
5. ∆ηµιουργία κόµβου παροχής των υπηρεσιών και βάσεων δεδοµένων του Τοµέα

µέσω διαδικτύου.
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Β.

Τoµέας ∆ιάδoσης Απoτελεσµάτωv Έρευνας, Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης

Βασικό αvτικείµεvo τoυ τoµέα αυτoύ είvαι η πρoσπάθεια για τη διάδoση τωv
απoτελεσµάτωv της έρευvας πoυ γίvεται στη χώρα όχι µόvo από τo Ivστιτoύτo, αλλά και
τoυς άλλoυς φoρείς πoυ ασχoλoύvται µε τηv έρευvα. Το Ι.ΜΕΤ. είναι για το λόγο αυτό
σε επαφή και συvεργασία µε τoυς αvτίστoιχoυς Ελληvικoύς φoρείς ή των άλλων χωρών
της ΕΕ και της Ευρώπης γενικότερα για διάδoση τωv απoτελεσµάτωv της Έρευvας.
Ο Τoµέας ασχoλείται επίσης µε τηv αξιολόγηση του επιτελούµενου έργου στην
έρευνα των Μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και την επιµόρφωση στov Τoµέα τωv
Μεταφoρώv µε έµφαση πρoγράµµατα πρακτικής επιµόρφωσης τoυ πρoσωπικoύ των
φoρέωv Μεταφoρώv. Η αρµoδιότητα τoυ Ivστιτoύτoυ στov τoµέα της επιµόρφωσης
περιλαµβάvει τηv διαµόρφωση τωv σχετικώv πρoγραµµάτωv, τη δηµιoυργία τωv
σχετικώv εγχειριδίωv, αλλά και λογισµικού εκπαίδευσης (π.χ. πολυµέσων,
βιντεοκασετών) και τηv oργάvωση και διεξαγωγή σεµιvαρίωv.
Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2002 τις παρακάτω δραστηριότητες :
1.

«Εκστρατεία ΒΟΒ» µε τον ευρέως γνωστό τίτλο στο κοινό «Αλκοόλ - Όχι

Απόψε - Οδηγώ». Στόχος της είναι η αφύπνιση της δηµόσιας συνείδησης κατά της
οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Περιλαµβάνει και προσαρµογή εκπαιδευτικών
εργαλείων στις σχολές οδήγησης και στη βασική σχολική εκπαίδευση.
Η επιτυχία της ενηµερωτικής εκστρατείας βασίζεται στην ενηµέρωση του κοινού µε
πειστικά επιχειρήµατα και αποδείξεις που έχουν προκύψει έπειτα από έρευνες σειράς
ετών, καθώς και µε σειρά µετρήσεων - αποδεικτικών στοιχείων για τα αρνητικά
αποτελέσµατα

του

συνδυασµού

αλκοόλ-οδήγησης.

Έχουν

δοθεί

πληθώρα

συνεντεύξεων στον Τύπο και στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, επεξηγώντας τα
αποτελέσµατα µακροχρόνιων ερευνών επάνω στο συνδυασµό οδήγησης –
κατανάλωσης αλκοόλ, και έχει παραχθεί ειδικό βίντεο για τα Σχολεία.
Στους υποστηρικτές της “Εκστρατείας Βob” µέχρι σήµερα συγκαταλέγονται:
•

Το περιοδικό «4Τροχοί» στο οποίο δηµοσιεύτηκε υλικό της εκστρατείας ΒΟΒ σε
ολοσέλιδη έγχρωµη καταχώρηση στο τεύχος Σεπτεµβρίου.

•

Η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ) η οποία διένειµε
ενηµερωτικό υλικό σε σταθµούς διοδίων, σε γραφεία της ανά την Επικράτεια, σε
αυτοκινητιστές που τους παρέχεται βοήθεια από την ΟΒΕΛΠΑ, σε εκδηλώσεις
που σχετίζονται µε το µηχανοκίνητο αθλητισµό (αγώνες, δεξιοτεχνίες κλπ).

•

Η εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων ΑVIS η οποία διένειµε ενηµερωτικό υλικό
σε γραφεία της σε όλη την επικράτεια, σε κιόσκια σε κεντρικές θέσεις
ενοικίασης, σε µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες που συνεργάζονται µε την
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εταιρεία, σε όλα τα Ελληνικά αεροδρόµια που φιλοξενούν γραφεία της εταιρείας.
•

Ο µη κερδοσκοπικός οργανισµός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών
Εκπαιδευτών Οδηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.Ε.Ο.Α.), που συνέβαλε στη διάδοση
και αφοµοίωση του υλικού από τους υποψήφιους οδηγούς, ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο τµήµα του συνόλου των οδηγών.

•

Ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ) που διένειµε
έντυπο ενηµερωτικό υλικό σε εκδοτήρια εισιτηρίων και έχει αναρτήσει για
διάστηµα δύο µηνών, την αφίσα µε το κεντρικό µήνυµα της εκστρατείας στα
οχήµατα όλων των γραµµών (500 περίπου).

•

Ο αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

•

Ο αερολιµένας Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

•

Ο ΗΣΑΠ και το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ.

•

∆ιάφορες άλλες αεροπορικές εταιρείες για την προθυµία τους να διανείµουν
έντυπο ενηµερωτικό υλικό στα εκδοτήριά τους.

Περισσότερα για την εκστρατεία «ΒΟΒ» αναφέρονται στο Παράρτηµα Β.

Γ.

Τoµέας Κανονισµών, Πρoτύπωv και Πρότυπωv ∆ιαδικασιώv

Τo αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ είvαι η υπoστήριξη και πρoώθηση µε κάθε πρόσφoρo
µέσo τωv πρoσπαθειώv για πρoτυπoπoίηση στo χώρo τωv µεταφoρώv και µεταφoρικώv
µέσωv στη χώρα µας. Στηv άσκηση της αρµoδιότητας αυτής o Τoµέας και τo Ivστιτoύτo
γεvικότερα δεv υπoκαθιστά άλλoυς αρµoδιότερoυς φoρείς πρoτυπoπoίησης όπως o
ΕΛΟΤ, αλλά µε τηv εξειδίκευση πoυ έχει στις Μεταφoρές εισηγείται και πρoτείvει
πρoτυπoπoίηση διαδικασιώv, υλικώv και εξαρτηµάτωv στo σύστηµα τωv µεταφoρώv
(περιλαµβαvoµέvωv και τωv µεταφoρικώv µέσωv). Έχει επίσης συvεργασία και
αvταπόκριση µε αvτίστoιχoυς Κoιvoτικoύς ή Παvευρωπαϊκoύς φoρείς στov τoµέα της
πρoτυπoπoίησης για ότι αφoρά τις µεταφoρές.
Πέραv από τα παραπάvω o Τoµέας αυτός ασχoλείται και µε τη µετάφραση στα Ελληvικά
ξέvωv πρoτύπωv πoυ εvδιαφέρoυv τηv Ελλάδα, καθώς και τηv τήρηση διεθvώv
καvovισµώv και πρoτύπωv στις Μεταφoρές πoυ έχει απoδεχθεί η χώρα µας (π.χ.
πρότυπα ADR για µεταφορά επικίνδυνων υλικών).
Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2002 τις παρακάτω δραστηριότητες :
1. Έναρξη µετάφρασης στα Ελληνικά των προτύπων ADR για τη µεταφορά

επικίνδυνων υλικών και φορτίων. Η µετάφραση και η προσαρµογή στην Ελληνική
πραγµατικότητα αναµένεται να ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους (2003).
2. Πρόταση προς την ΓΓΕΤ για συγχρηµατοδότηση δηµιουργίας εργαστηρίου spin-

off µέτρησης ποιότητας υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης οδών και
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αξιολόγησης νέων τεχνολογιών υλικών.

∆.

Πoιoτικός Έλεγχoς και Ασφάλεια τωv Μεταφoρώv

Βασικό αvτικείµεvo τoυ Τoµέα αυτoύ στov πoιoτικό έλεγχo, είvαι η υπoβoήθηση της
λειτoυργίας τωv αρµoδίωv κατά περίπτωση Κυβερνητικών ή άλλων Υπηρεσιώv στov
έλεγχo της πoιότητας τωv πρoσφερόµεvωv υπηρεσιώv από τo σύστηµα τωv Μεταφoρώv
ή τµήµατά τoυ. Η "υπoβoήθηση" αυτή συvίσταται στηv παρoχή τωv επιστηµovικώv
γνώσεων για απoτίµηση της πoιότητας τωv πρoσφεροµέvωv υπηρεσιώv (επίπεδo
εξυπηρέτησης, αvταπόκριση στις πρoσδoκίες τoυ κoιvoύ, κλπ.) από τα διάφoρα
µεταφoρικά µέσα ή φoρείς, η συλλoγή ή αvάλυση τωv απαραίτητωv στoιχείωv και η
επίσηµη γvωµoδότηση, όπoυ απαιτείται.
Πέρα από τo θέµα τoυ πoιoτικoύ ελέγχoυ, o Τoµέας αυτός έχει στηv αρµoδιότητά τoυ τη
διεξαγωγή έρευvας και γνωµοδοτήσεων σε θέµατα πoυ αφoρoύv τηv ασφάλεια τωv
µεταφoρώv σε όλoυς τoυς τoµείς. Ειδικότερα ασχoλείται µε αvάλυση τωv συvθηκώv και
παραγόvτωv πoυ επηρεάζoυv τηv ασφάλεια τωv µεταφoρώv σε όλα τα µεταφoρικά
µέσα, τηv εφαρµoγή τωv διεθvώv καvovισµώv και απoφάσεωv πoυ αφoρoύv τηv
ασφάλεια τωv µεταφoρών, κλπ. Η συλλoγή και τήρηση στατιστικώv στoιχείωv πoυ
αφoρoύv ατυχήµατα γίvεται από τov Τoµέα τεκµηρίωσης και βάσεωv δεδoµέvωv µε
ανάθεση από τους καθ’ύλην αρµόδιους φορείς.
Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2002 τις παρακάτω δραστηριότητες :
1. Ανάδειξη του Ι.ΜΕΤ. σε Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής

συµπεριφοράς του οδηγού στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ. Το έργο έχει ως στόχο την
ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής
συµπεριφοράς του οδηγού η οποία αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της οδικής
ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των µεταφορών.
2. Έργο AWAKE. Στοχεύει στη διαµόρφωση συστήµατος αποτελεσµατικής

εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού και προειδοποίησής του, σύµφωνα µε τις
κυκλοφοριακές συνθήκες. Ο στόχος του συστήµατος είναι η αύξηση της οδικής
ασφάλειας, µέσω µείωσης του αριθµού και των συνεπειών των ατυχηµάτων λόγω
µειωµένης ενάργειας (εγρήγορσης) του οδηγού.
3. Έργο AGILE. Στοχεύει στην υποστήριξη της κινητικότητας, οδικής ασφάλειας

και ποιότητας ζωής των ηλικιωµένων ατόµων µέσω της οδήγησης αυτοκινήτου,
µέσω της ανάπτυξης ενός νέου συστήµατος εκπαίδευσης, πληροφόρησης,
παροχής συµβουλών και εκτίµησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωµένων
ατόµων.
4. Έργο

CONSENSUS. Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ∆ικτύου Αριστείας

συστηµατικής ανταλλαγής πληροφοριών, που αφορά την εκτίµηση των
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ικανοτήτων οδήγησης ΑµΕΑ και στη διάδοση τεχνογνωσίας µεταξύ των
Ευρωπαϊκών χωρών.
Περισσότερα για τα παραπάνω έργα αναφέρονται στο Παράρτηµα Β που
αναφέρονται τα Ερευνητικά Έργα και Προγράµµατα του Ι.ΜΕΤ.
Ε.

Εξειδικευµέvες Αvαλύσεις και Έρευvες στις Μεταφoρές

Ο Τoµέας αυτός περιλαµβάνει την εκπόνηση όλων των ερευνητών προγραµµάτων πoυ
αvαλαµβάvει τo Ivστιτoύτo και που δεν εµπίπτουν στους άλλους Τοµείς. Τo Ivστιτoύτo
αvαλαµβάvει εξειδικευµέvα πρoγράµµατα έρευvας και αvαλύσεις όπως αvαφέρovται
στov σκoπό που του ανατίθεται από Ελληνικούς ή άλλους φορείς, ιδιωτικούς ή
δηµόσιους. Επίσης µετέχει για το σκοπό αυτό σε οµάδες εκπόνησης τέτοιων έργων
(consortia).
Ο εν λόγω Τοµέας έχει να επιδείξει για το 2002 τις παρακάτω δραστηριότητες :
1. Έργο IMAGE. Σκοπεύει να αποτελέσει το εργαλείο παροχής ηλεκτρονικών

υπηρεσιών/δεδοµένων στους τελικούς χρήστες, µε σκοπό την κάλυψη των
γενικών µεταφορικών τους αναγκών σε ένα πολύπλοκο γεωγραφικό περιβάλλον.
2. Έργο GIFTS. Στοχεύει στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας

παροχής υπηρεσιών µέσω Internet σε όλα τα µέρη µιας εµπορευµατικής
µεταφοράς.
3. Έργο TRANSLOGNEΤ. Αποτελεί διακρατική συνεργασία στην περιοχή του

∆ιαδρόµου Αδριατικής – Ιονίου. Παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης
τηλεµατικών εφαρµογών µέσα στους λιµένες, καθώς και σε άλλα σχετιζόµενα µε
αυτούς κοµβικά σηµεία της περιοχής.
4. Έργο Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού (ΠΑΧΩΕ).

Παρέχει ένα µεθοδολογικό εργαλείο στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΑΧΩΕ, ικανό
να αποτυπώνει τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις από την κατασκευή της
Εγνατίας Οδού στη χωροταξική οργάνωση της χώρας και ειδικότερα της Βορείου
Ελλάδας.
5. Έργο DISTINCT. Αναφέρεται στην τελειοποίηση – ολοκλήρωση εφαρµογών µε

σκοπό την ολοκλήρωση του συστήµατος έξυπνων καρτών που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του ερευνητικού προγράµµατος DISTINCT.
6. Έργο ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ. Στοχεύει στην εξεύρεση εναλλακτικών

λύσεων οργάνωσης της εξυπηρέτησης του δικτύου των ακτοπλοϊκών συνδέσεων
µεταξύ των άγονων νησιών του Αιγαίου, και της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησής
τους.
7. Έργο

SPORT4ALL. Σκοπεύει στην παροχή υπηρεσιών, οι οποίες θα

απευθύνονται σε ηλικιωµένους και σε Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ) και θα
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συνεισφέρουν στη συµµετοχή τους σε αθλητικά γεγονότα µέσω της ηλεκτρονικής
κοινωνίας (e-society).
8. Έργο «Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το Υπουργείο Μεταφορών». Στοχεύει

στην παροχή υπηρεσιών συµβούλου προς το Υπουργείο Μεταφορών, υπηρεσίες
σχετικές µε έρευνες και αναλύσεις για το σύστηµα µεταφορών της Θεσσαλονίκης.
9. Έργο UPTUN. Στοχεύει στην εξεύρεση νέων µεθόδων βελτίωσης της

πυρασφάλειας σε σήραγγες, ένα θέµα το οποίο έχει τεθεί επί τάπητος µετά από
πρόσφατα συµβάντα που είχαν τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές.
10. Έργο RURAL WINS. Στοχεύει στο σχεδιασµό ενός στρατηγικού σχεδίου

ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT) σε αγροτικές και
παράκτιες περιοχές, καθώς και σε νησιά.
11. Έργο IMMACULATE. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη

µείωση των επιπέδων θορύβου σε αστικές περιοχές µέσω ενός πρωτοποριακού
συνδυασµού τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων (όλων των τύπων) µε προηγµένα
συστήµατα τεχνολογιών στο χώρο των µεταφορών.
Περισσότερα για τα παραπάνω έργα αναφέρονται στο Παράρτηµα Β.
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2.3 ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ
Το οργανόγραµµα του Ι.ΜΕΤ σύµφωνα µε τους πέντε τοµείς έργου και η ευρύτερη
Οργανωτική ∆οµή του Ινστιτούτου φαίνεται στο Σχήµα 1.
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Σχήµα 1: Οργανόγραµµα Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών
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2.4 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
2.4.1 Βαθµίδες και νοµοθετικό πλαίσιο
Το Ινστιτούτο διοικείται από το ∆ιευθυντή του, αναπληρούµενο από τον Αναπληρωτή
∆ιευθυντή όταν χρειάζεται. Το ∆ιευθυντή πλαισιώνει το Επιστηµονικό Συµβούλιο του
Ινστιτούτου (ΕΣΙ) το οποίο είναι πενταµελές.
Στο Ι.ΜΕΤ. απασχολείται µόνιµο προσωπικό (ερευνητές Α’, Β’, Γ’ και ∆’ βαθµίδας),
προσωπικό µε σύµβαση έργου, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, και εξωτερικοί συνεργάτες –
εµπειρογνώµονες ή υπό µορφή συµβούλων. Η οικονοµική και διοικητική του υποστήριξη
γίνεται από το Κέντρο ∆ιοίκησης του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Η οικονοµική διαχείριση υπόκειται σε
ετήσιο έλεγχο από ορκωτούς λογιστές.
Το προσωπικό του Ινστιτούτου διακρίνεται σε ερευνητικό, τεχνικό (επιστηµονικό και µη) και
διοικητικό – βοηθητικό.
Βαθµίδες Ερευνητικού προσωπικού
Το ερευνητικό προσωπικό κατατάσσεται σε τέσσερις βαθµίδες: Α΄ (∆ιευθυντής Ερευνών), Β΄
(κύριος ερευνητής), Γ΄ (εντεταλµένος ερευνητής), ∆΄ (δόκιµος ερευνητής).
Η πρόσληψη των ερευνητών γίνεται µε σύµβαση αορίστου χρόνου για τις βαθµίδες Α΄ και Β΄
και ορισµένου χρόνου για τις βαθµίδες Γ΄ και ∆΄, ύστερα από προκήρυξη, στην οποία
ορίζονται και οι βαθµίδες που θα έχουν οι προσλαµβανόµενοι ερευνητές.
Ο αριθµός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη προκήρυξη πλήρωσης
θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών προγραµµάτων που εκτελούνται.
Η προκήρυξη για την πρόσληψη ερευνητών γίνεται µε απόφαση του ∆Σ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.,
ύστερα από πρόταση του ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου και του Επιστηµονικού Συµβουλίου.
Για την πρόσληψη σε οποιαδήποτε βαθµίδα (Α΄, Β΄, Γ΄, ∆΄) ερευνητή του Ι.ΜΕΤ. απαιτείται
η κατοχή διδακτορικού διπλώµατος αντίστοιχης ειδικότητας των επιστηµονικών τοµέων του
Ινστιτούτου, η οποία ορίζεται ειδικότερα µε τη σχετική προκήρυξη, καθώς και η συνδροµή
των προσόντων που απαιτούνται για κάθε βαθµίδα ερευνητή, σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 του Ν. 1514/85, που εφαρµόζονται εδώ αναλόγως.
Ως προς τη διαδικασία κρίσης, το χρόνο παραµονής σε κάθε βαθµίδα, τις αποδοχές των
ερευνητών, τις ερευνητικές άδειες, την µετάκληση και τον διορισµό ελλήνων επιστηµόνων σε
κενή θέση ερευνητή βαθµίδας Α΄ κ.λπ. εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 16,
17 και 18 του Ν. 1514/85.
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Για τις ανάγκες των ερευνητικών προγραµµάτων του Ινστιτούτου, µπορεί να απασχοληθούν:
•

Επισκέπτες-εµπειρογνώµονες ερευνητές

•

Συνεργαζόµενοι ερευνητές

•

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

•

Μέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ

Οι παραπάνω 4 κατηγορίες προσωπικού διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.
1514/85, που εφαρµόζονται ανάλογα.

Βαθµίδες Τεχνικού Προσωπικού
Για την εκτέλεση ειδικών επιστηµονικών και τεχνικών εργασιών υποδοµής και λειτουργίας
του Ινστιτούτου, για την υποστήριξη της έρευνας, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την
προσφορά υπηρεσιών προς τρίτους µπορεί ύστερα από προκήρυξη να προσλαµβάνονται µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου, οι ακόλουθες κατηγορίες
προσωπικού µε τα περιγραφόµενα τυπικά προσόντα :
Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
Προσόντα που απαιτούνται για την πρόσληψη σε θέσεις Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων
είναι τα οριζόµενα στο άρθρο 20 του Ν. 1514/85. Οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες
κατατάσσονται σε βαθµίδες Α΄, Β΄, Γ΄ και ∆΄. Ως προς τα

ελάχιστα προσόντα που

απαιτούνται για την σε κάθε βαθµίδα πρόσληψη Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων, τη
διαδικασία κρίσης για πρόσληψη και προαγωγή, τον χρόνο παραµονής στη βαθµίδα, το
µισθολογικό, ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς των Ειδικών Λειτουργικών
Επιστηµόνων και τις ερευνητικές τους άδειες ισχύουν ανάλογα τα προβλεπόµενα για τους
Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήµονες των Ερευνητικών Ιδρυµάτων – ΝΠ∆∆, που
εποπτεύονται από της Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης. Ο αριθµός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη προκήρυξη
πλήρωσης θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών προγραµµάτων που εκτελούνται.
Ειδικοί Τεχνικοί Επιστήµονες
Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις ειδικών τεχνικών επιστηµόνων ορίζονται τα
αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ή διπλώµατα ΑΕΙ της ηµεδαπής, ή ισότιµα αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποδοµής και
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υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας, που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής
προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση µιας από τις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική ή Γερµανική. Ο αριθµός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών προγραµµάτων που
εκτελούνται.
Τεχνολόγοι Εφαρµογών
Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνολόγων εφαρµογών ορίζονται τα προβλεπόµενα
στα Π.∆. 194/88 και 172/92, καθώς και γνώσεις και εµπειρία σε θέµατα υποδοµής και
υποστήριξης της έρευνας και τεχνολογίας που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις σχετικής
προϋπηρεσίας τους. Απαραίτητη είναι η άριστη γνώση µιας από τις γλώσσες Αγγλική,
Γαλλική ή Γερµανική. Ο αριθµός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών προγραµµάτων που
εκτελούνται.
Τεχνικοί
Προσόντα για την πρόσληψη σε θέσεις τεχνικών ορίζονται κατά ειδικότητα τα προβλεπόµενα
στα Π.∆. 194/88 και 172/92 καθώς και ειδικές γνώσεις που αποδεικνύονται από βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας τους. Ο αριθµός των θέσεων κατά ειδικότητα ορίζεται µε την αντίστοιχη
προκήρυξη πλήρωσης θέσεων µε βάση τον αριθµό των ερευνητικών προγραµµάτων που
εκτελούνται.
∆ιοικητικό Προσωπικό
Για τη στελέχωση των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών του Ινστιτούτου, µπορεί
ύστερα από προκήρυξη µε την οποία ορίζεται ο αριθµός των προς πλήρωση θέσεων να
προσλαµβάνονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου ή αορίστου χρόνου, οι
ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού µε τα περιγραφόµενα κατωτέρω τυπικά προσόντα :
Κλάδος ∆ιοικητικός – Οικονοµικός Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των
Π.∆. 194/88 και 172/92.
Κλάδος ∆ιοικητικός – Λογιστικός Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΤΕ)
Προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των
Π.∆. 194/88 και 172/92.
Κατά την πρόσληψη του παραπάνω προσωπικού Πανεπιστηµιακής ή Τριτοβάθµιας
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 23

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εκπαίδευσης συνεκτιµάται και η γνώση µιας των γλωσσών που καθορίζεται στην προκήρυξη,
που αποδεικνύεται µε First Certificate in English των Πανεπιστηµίων Cambridge ή Michigan
για την αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχο τίτλο άλλης ξένης γλώσσας.
Κλάδος ∆ιοικητικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (∆Ε)
Προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των
Π.∆. 194/88 και 172/92.
Οι προσλαµβανόµενοι για γραµµατείς θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα µία από τις γλώσσες
Αγγλική, Γαλλική, Γερµανική, Ιταλική.
Κλάδος Βοηθητικού Προσωπικού (ΥΕ)
Προσόντα διορισµού στις θέσεις του κλάδου ορίζονται τα προβλεπόµενα στις διατάξεις των
Π.∆. 194/88 και 172/92.
Όπου απαιτείται παραπάνω άριστη γνώση ξένης γλώσσας αυτή αποδεικνύεται σύµφωνα µε
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.∆. 172/92 (ΦΕΚ 81 Α΄).
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού εφαρµόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες
διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού των φορέων του δηµόσιου τοµέα.
Επιτρέπεται τέλος η απόσπαση από και προς το Ινστιτούτο, ερευνητών, ειδικών επιστηµόνων,
τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων, άλλου ερευνητικού ιδρύµατος, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 1514/85. Η απόσπαση ενεργείται ή για λόγους εύρυθµης
λειτουργίας της έρευνας ή ορθολογικής αξιοποίησης του ερευνητικού προσωπικού και
εγκαταστάσεων ή ύστερα από αίτηση του αποσπώµενου µε απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης, ύστερα από σύµφωνη γνώµη του ∆.Σ. του ενδιαφερόµενου κέντρου ή του
∆ιευθυντή του ενδιαφερόµενου ινστιτούτου. Ο χρόνος απόσπασης ορίζεται µε σχετική
υπουργική απόφαση ανάλογα µε τη διάρκεια ανάγκης παροχής του έργου, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων που ισχύουν.
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2.4.2 Το προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. το 2002
Το επιστηµονικό προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. το 2002 αποτελείτο από τους:
Καθ. Γ. Γιαννόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, ∆ιευθυντή Ι.ΜΕΤ.
Καθ. Γ. Κανελλαίδη, Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο, Αναπλ. ∆ιευθυντή Ι.ΜΕΤ.
∆ρ. Ε. Μπεκιάρη, Μηχανολόγο Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο, Κύριο Ερευνητή Ι.ΜΕΤ
(Ερευνητής Β).
∆ρ. Μ. Μποϊλέ, Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο, Κύρια Ερευνήτρια Ι.ΜΕΤ
(Ερευνήτρια Β).
∆ρ. Φ. Στεργιόπουλο, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Μ. Μορφουλάκη, ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχανικό - Συγκοινωνιολόγο
Α. Τσιούτρα, ∆ιπλ. Πολιτικό Μηχανικό, MSc Περιβαλλοντολόγο - Συγκοινωνιολόγο
Το λοιπό ∆ιοικητικό και Επιστηµονικό προσωπικό του Ι.ΜΕΤ. για το έτος 2002 ήταν:
•

Τριαντατέσσερις Επιστηµονικοί Συνεργάτες µε σύµβαση έργου.

•

Μία ∆ιοικητική και Οικονοµική Υπεύθυνη, πτυχιούχος της Νοµικής Σχολής του ∆.Π.Θ.

•

∆ύο γραµµατείς, πτυχιούχοι ιδιωτικών σχολών γραµµατέων.

•

Μία Προπτυχιακή Υπότροφος, τελειόφοιτη φοιτήτρια του τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας.

Βιογραφικά σηµειώµατα για το κύριο επιστηµονικό προσωπικό δίνονται στο Παράρτηµα Α.

2.4.3 Πολιτική Ανθρώπινου ∆υναµικού
Οι ανάγκες σε προσωπικό στο Ι.ΜΕΤ. ανά έτος και σύµφωνα και µε τις προβλεπόµενες
δραστηριότητες και τοµείς (οι αριθµοί δίνονται αθροιστικά), εκτιµώνται ως εξής:
2003: 10 άτοµα επιστηµονικό προσωπικό, 2 άτοµα στις οικονοµικές υπηρεσίες και την
οικονοµική διαχείριση έργων, 2 τεχνικοί εργαστηρίου, 2 για γραµµατειακή υποστήριξη, 1
βιβλιοθηκονόµος.
2004: 15 άτοµα επιστηµονικού προσωπικού, 2 άτοµα στις οικονοµικές υπηρεσίες και την
οικονοµική διαχείριση έργων, 2 τεχνικοί εργαστηρίου, 3 για γραµµατειακή υποστήριξη, 1
βιβλιοθηκονόµος
2005-2006:

Σταδιακή αύξηση επιστηµονικών προσωπικού στα 25 άτοµα, 3 άτοµα στις

οικονοµικές υπηρεσίες και την οικονοµική διαχείριση έργων, 4 άτοµα τεχνικοί εργαστηρίου,
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3 άτοµα γραµµατειακή υποστήριξη, 1 βιβλιοθηκονόµος.
Το περαιτέρω επιστηµονικό προσωπικό θα είναι των παρακάτω ειδικοτήτων ανάλογα µε τις
ανάγκες. Η παρουσίαση είναι κατά σειρά εκτιµώµενης φθίνουσας ποσοστιαίας αναλογίας στο
σύνολο του προσωπικού:
Συγκοινωνιολόγοι,
Πολιτικοί Μηχανικοί, ή Τοπογράφοι µε ειδίκευση σε οδοποιία, λιµενικά ή λοιπά
στοιχεία κατασκευής συγκοινωνιακών έργων,
Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί,
Περιβαλλοντολόγοι (Χηµικοί Μηχανικοί, ή Μηχανικοί Περιβάλλοντος),
Οικονοµολόγοι και
Στατιστικολόγοι.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 26

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Ι.ΜΕΤ.
3.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ Ι.ΜΕΤ. ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΣΤΗΜΑ 2001-2003.
Ο Πίνακας 1 δείχνει τη χρονική κατανοµή των έργων κατά τη διετία 2001-2002. Με το
σύµβολο

καταδεικνύονται τα ενεργά έργα, ενώ µε το σύµβολο - τα µη ενεργά.

Πίνακας 1: Χρονική κατανοµή των έργων του Ι.ΜΕΤ. κατά τη διετία 2001-2002.
ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΥ

2001

2002

GIFTS
AWAKE
TRANSLOGNET
ΠΑΧΩΕ

-

DISTINCT

-

IMAGE
ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
BOB-CAMPAIGN
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

-

AGILE

-

SPORT4ALL

-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ Υ.ΜΕ.

-

UPTUN

-

CONSENSUS

-

RURAL WINS

-

IMMACULATE

-
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3.2 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Παράλληλα διαµορφώθηκαν και υποβλήθηκαν µέσα στο 2002, 25 προτάσεις για νέα
ερευνητικά έργα. Εξ΄ αυτών οι δώδεκα (12) αφορούσαν έργα συγχρηµατοδοτούµενα από την
Ε.Ε. και οι έξι (6) έργα συγχρηµατοδοτούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Επίσης
υποβλήθηκαν επτά (7) προτάσεις για δράσεις προς την Κοινωνία της Πληροφορίας στην
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Π.Κ.Μ.)
Οι πίνακες 2-6 που ακολουθούν περιέχουν αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά µε τις
προτάσεις για νέα ερευνητικά έργα που έγιναν κατά το 2002. Πιο συγκεκριµένα
περιλαµβάνουν πληροφόρηση σχετικά µε:
•

Προτάσεις για ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. Περιλαµβάνει δώδεκα
(12) προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού 3,85 εκατ. ευρώ.

•

Προτάσεις για ερευνητικά έργα χρηµατοδοτούµενα από το εσωτερικό. Περιλαµβάνει έξι
(6) προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού 1,17 εκατ. ευρώ.

•

Προτάσεις που έγιναν κατά την περίοδο 2000-2001 κατά το πρώτο έτος λειτουργίας του
Ι.ΜΕΤ., συνολικού προϋπολογισµού 0,78 εκατ. ευρώ.

•

Προτάσεις για δράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας Π.Κ.Μ. από Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.
Περιλαµβάνει επτά (7) προτάσεις, συνολικού προϋπολογισµού 7,38 εκατ. ευρώ.

•

Από το σύνολο των 18 προτάσεων του έτους 2002, αν εξαιρεθούν οι 7 που έγιναν προς
τους φορείς του προγράµµατος Κοινωνία της Πληροφορίας, «άτυπα» (για προετοιµασία
δηλαδή των αντίστοιχων διαγωνισµών που όµως δεν έχουν προκηρυχθεί ακόµα),
ενεκρίθησαν οι δέκα (10), εκ των οποίων οι τέσσερις (4) συνολικού προϋπολογισµού
2,92 εκατ. ευρώ τελούσαν στο τέλος του 2002 υπό καθεστώς υπογραφής Συµβολαίων.
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Πίνακας 2: Προτάσεις Ι.ΜΕΤ. για ερευνητικά έργα κατά το 2002
Α/Α

AΚΡΩΝΥΜΙΟ
ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΡΟΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Euro)

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

1

VOLUNTEER

Leonardo da Vinci

11/01/02

For driving school instructors and professional drivers

Coordinator

160.000

75%

2

e-BIT

IST

20/02/02

E-Business Interoperability for Transport

Contractor

39.434

100%

3

IMONODE

INTERREG IIIB
CADSES

23/07/02

Integration of cargo transport Modes and Nodes in the
CADSES area

Leading Partner

1.200.000

75%

4

CITY PORTS

INTERREG IIIB
CADSES

23/07/02

Pilot project network for goods distribution logistics in
city systems

Project partner

425.000

75%

5

GILDANET

INTERREG IIIB
CADSES

24/07/02

GILDANET

Project partner

1.000.000

75%

6

IMAGINE

eTen (1.3) DGINFSO

17/09/02

IMAGINE

Contractor

442.000

50%

7

TESEUS

Alis

09/10/02

TELematic Services Using Self-Organising Practices in
Disadvantaged Areas and Communities

Partner

145.000

80%

8

ASSIST

Asia IT&C

10/10/02

Asia-Europe Liaison Activities for IT&C in intermodal
Freight transport with emphasis on port Management &
organization (ASSIST)

9

VETERAN

Leonardo da Vinci

25/10/02

Pan European Vocational Understanding and life-long
training scheme in clean vehicles for driving school
instructors and car mechanics

CO

160.000

75%

10

CREDIT

SOKRATES
PROGRAMME

25/10/02

Valuing Knowoledge and competencies acquired through
experience and their accreditation for elderly workers

CO

67.000

75%

11

VIRTUE

SOKRATES
PROGRAMME

29/10/02

Virtual and augmented reality use for cross-curricular,
open and distance learning

Partner

54.000

75%

12

PREVENT

Leonardo da Vinci

30/10/02

Develop a training programme to improve work zone
safety

CO

160.000

75%

ΣΥΝΟΛΟ

3.852.434
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Πίνακας 3: Προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2001-2002 εκτός Ε.Ε.
Α/Α

AΚΡΩΝΥΜΙΟ
ΕΡΓΟΥ

1

WEB PORTAL

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡ.
ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΡΟΛΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(Euro)

31/07/01

Υλοποίηση πύλης στο διαδίκτυο σε θέµατα τηλεµατικής
Μεταφορών

Coordinator

299.586

ΓΓΕΤ
2

ΙΤΕ

ΓΓΕΤ

25/09/01

Τεχνολογική Προοπτική ∆ιερεύνηση στην Ελλάδα

Subcontractor

20.543

3

Σύστηµα ∆εδοµένων

ΥΕΟ Μέτρο 3.3
Πράξη 3

03/12/01

Ολοκληρωµένο Ψηφιακό σύστηµα Καταγραφής και Οργάνωσης
Κυκλοφοριακών ∆εδοµένων

Κύριος φορέας

570.000

4

Παροχή τηλεµατικών
υπηρεσιών στα άτοµα
µε ειδικές ανάγκες

ΓΓΕΤ

07/06/02

Παροχή τηλεµατικών υπηρεσιών σε άτοµα µε ιδιαίτερες ανάγκες
για τη διάχυση της πληροφορίας σε σχέση µε αθλητικές εκδηλώσεις

Subcontractor του
ΙΝΑ Α.Ε

35.000

5

POLCORRIDOR

ΓΓΕΤ

17/06/02

Subcontractor του
ΟΣΕ Α.Ε

50.146

POLCORRIDOR LOGCHAIN STUDY
6

∆ηµιουργία
εργαστηρίου

ΓΓΕΤ

17/09/02

∆ηµιουργία εργαστηρίου για τον έλεγχο της φωτεινότητας και
αντανακλαστικότητας των υλικών κατακόρυφης σήµανσης οδών

Κύριος φορέας

29.000

7

ΕΙΚΟΝΑ

ΓΓΕΤ

20/12/02

Ανθρώπινο δίκτυο ΕκΤ επιµόρφωσης σε τεχνολογίες εικονικής
πραγµατικότητας

Partner

32.628

8

ADHRITO

ΓΓΕΤ

20/12/02

Human Network for the Strong Promotion of Road Safety in Greece

Κύριος φορέας

60.000

9

Αλβανικό Κέντρο

ΓΓΕΤ

20/12/02

∆ηµιουργία Εθνικού Αλβανικού Κέντρου για το Σχεδιασµό των
Μεταφορών

Partner

11.098

10

Ευφυές σύστηµα

ΓΓΕΤ

17/02/03

Ευφυές σύστηµα ταξιδιού, πληροφόρησης ταξιδιώτη και κράτησης
θέσεων σε συνδυασµένα

Partner

61.833

11

ΑΝΚΟΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

ΠΕΠΕΡ 2

28/02/03

Ολοκληρωµένο σύστηµα Logistics για την Οργάνωση και
Λειτουργία της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Υπεργολάβος

97.000

ΣΥΝΟΛΟ

1.169.834
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Πίνακας 4: Προτάσεις που υποβλήθηκαν την περίοδο 2000-2001
ΗΜΕΡ.

AΚΡΩΝΥΜΙΟ
Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΡΓΟΥ

1

ΠΕΠΕΡ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΡΟΛΟΣ
(Euro)

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΕΠΕΡ

20/11/00

∆ηµιουργία πληροφοριακού συστήµατος για την ολοκλήρωση της εφοδιαστικής
αλυσίδας

45.000

2

ISCBS

EUREKA

10/05/01

Intermodal Supply Chain Brokerage System

Coordinator

24.000

3

BCSE

EUREKA

10/05/01

Border crossing optimisation for railway freight flown in SE Europe

Coordinator

22.750

4

MATE

DG TREN

08/09/01

Ανάπτυξη συστήµατος διάγνωσης βλαβών για ναυτικές µηχανές και συστήµατα

Partner

500.000

5

MEDIATION

INCO-MED

10/09/01

Port-related interoperability between medit…

Contractor

150.900

6

ENVITRANS

LIFE

09/10/01

Μεθοδολογία οµογενούς εφαρµογής της οδηγίας ΕΕ 94/62/CE

Partner

37.000

ΣΥΝΟΛΟ
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Πίνακας 5: Προτάσεις εν αναµονή συµβολαίου
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΕΡΓΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
(EURO)

1

WEB PORTAL (ΓΓΕΤ)

Υλοποίηση πύλης στο διαδίκτυο σε θέµατα τηλεµατικής Μεταφορών

299.586

2

IMONODE

Integration of cargo transport Modes and Nodes in the CADSES area

1.200.000

CITY PORTS

Pilot project network for goods distribution logistics in city systems

425.000

3

4

GILDANET

INTERREG IIIB

CADSES

ΣΥΝΟΛΟ

1.000.000
2.924.586
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Πίνακας 6: Προτάσεις για δράσεις στην Κοινωνία της Πληροφορίας προς την Π.Κ.Μ.

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ

550.000

100%

571.000

100%

1.900.000

70%

526.000

100%

2.300.000

80%

330.000

100%

∆ηµιουργία ∆υναµικού Προσοµοιωτή Οδήγησης για Εκπαίδευση και
1

Μελέτη Συµπεριφοράς Οδηγών
Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Πληροφοριών Κυκλοφορίας για τη
∆ιαχείριση του Αστικού και Περιαστικού Οδικού ∆ικτύου στο

2

Μητροπολιτικό Συγκρότηµα της Θεσσαλονίκης
Επέκταση του τηλεµατικού συστήµατος αυτόµατου εντοπισµού

3

οχηµάτων και διαχείρισης στόλου λεωφορείων του Ο.Α.Σ.Θ. (*)

Σχεδιασµός, υλοποίηση και λειτουργία εξειδικευµένου ηλεκτρονικού
κόµβου στο διαδίκτυο, για την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών
παροχής πληροφοριών σε θέµατα τεχνολογιών και λειτουργίας του
4

συστήµατος των µεταφορών στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας
Ανάπτυξη συστήµατος δυναµικής πληροφόρησης επιβατικού κοινού

5

στις ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες του Π.Σ. Θεσσαλονίκης
Αυτόµατη Κινητή Μονάδα Κυκλοφοριακών και Περιβαλλοντικών

6

Μετρήσεων
Ανοικτό σύστηµα διαχείρισης εµπορευµατικών µεταφορών (ΑΣ∆ΕΜ)

7

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΣΥΝΟΛΟ

1.200.000

7.377.000
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ – ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
4.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Στον Πίνακα 7 που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά η οικονοµική εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για
το 2002.
Πίνακας 7: Εικόνα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας του Ι.ΜΕΤ. για το 2002
Εκτελούµενα Προγράµµατα (αριθµός έργων)

14

Σύνολο Ετήσιου Κύκλου Εργασιών 2002 (MEU)

1,116

Έσοδα από Ερευνητικά Έργα της Ε.Ε., (MEU)

0,338

Έσοδα από Ερευνητικά Έργα της Γ.Γ.Ε.Τ. (MEU)

0,652

Έσοδα από ερευνητικά έργα του εσωτερικού (ΜEU)

0,089

Έσοδα από Υπηρεσίες (MEU)

0,037

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 2, τα έσοδα του Ι.ΜΕΤ. για το 2002 προέρχονται κατά βάση από
ερευνητικά έργα της Γ.Γ.Ε.Τ. και έργα του εσωτερικού (σε ποσοστό 67%), ενώ τα έσοδα από
υπηρεσίες για το 2002 ήταν το 3% του συνολικού κύκλου εργασιών.

Έσοδα από
ερευνητικά έργα του
εσωτερικού (ΜEU)
8%

Έσοδα από
Υπηρεσίες (MEU)
3%

Έσοδα από
Ερευνητικά Έργα
της Ε.Ε., (MEU)
30%

Έσοδα από
Ερευνητικά Έργα
της Γ.Γ.Ε.Τ. (MEU)
59%

Σχήµα 2: Οικονοµική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το 2002
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4.2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Στον Πίνακα 8 παρουσιάζεται συνοπτικά η διοικητική και επιστηµονική εικόνα του Ι.ΜΕΤ.
για το 2002.
Πίνακας 8: ∆ιοικητική και Επιστηµονική εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το 2002
Προσωπικό (πλήρους απασχόλησης)

11

Προσωπικό (µερικής απασχόλησης)

34

∆ηµοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά µε κριτές

18

∆ηµοσιεύσεις σε διεθνή Συνέδρια

42

Αναφορές (Citations)

245

Άλλες δηµοσιεύσεις

104

∆ιδακτορικές διατριβές (σε εξέλιξη)

4

Προσωπικό
(πλήρους
απασχόλησης)
24%

Προσωπικό
(µερικής
απασχόλησης)
76%

Σχήµα 3: ∆ιοικητική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το 2002

Όπως είναι φυσικό, το 2002 (το δεύτερο έτος λειτουργίας του Ι.ΜΕΤ.) ήταν το έτος όπου το
έργο του στον Τοµέα της παροχής Υπηρεσιών είναι ακόµα σε αρχικό στάδιο, αναµένεται
όµως να αποσπάσει ένα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό στα επόµενα έτη.
Το προσωπικό για το έτος 2002 αποτελείτο όπως ήταν φυσικό κατά τα ¾ από εξωτερικούς
συνεργάτες και γενικά άτοµα µερικής απασχόλησης. Άλλωστε η έλλειψη επαρκών κτιριακών
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υποδοµών για στέγαση µεγάλου αριθµού µόνιµου προσωπικού είναι υπαρκτή. Η επόµενη
εικόνα παριστάνει την κατανοµή του Επιστηµονικού Έργου του Ι.ΜΕΤ.

∆ιδακτορικές
διατριβές (σε
εξέλιξη)
2%

Άλλες
δηµοσιεύσεις
48%

∆ηµοσιεύσεις
σε έγκριτα
περιοδικά µε
κριτές
8%

∆ηµοσιεύσεις
σε διεθνή
Συνέδρια
20%

Αναφορές
(Citations)
22%

Σχήµα 4: Επιστηµονική Εικόνα του Ι.ΜΕΤ. για το 2002

Τέλος, το Ι.ΜΕΤ. υποστηρίζει κατά το 2002 την εκπόνηση τεσσάρων ∆ιδακτορικών
∆ιατριβών.
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5. ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
5.1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το Ι.ΜΕΤ. στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης στο 6ο
χλµ. της οδού Θεσσαλονίκης-Θέρµης. Οι παρούσες εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
παρουσιάζονται στις παρακάτω φωτογραφίες.

Εικόνα 1: Εγκαταστάσεις Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
(Το µεσαίο κτίριο στεγάζει το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών).

Εικόνα 2: Κτίριο ∆ιοίκησης Ε.Κ.Ε.Τ.Α
Πιο συγκεκριµένα το Ι.ΜΕΤ. στεγάζεται στη Β΄ Πτέρυγα του συγκροτήµατος (µεσαίο κτίριο)
στο δεύτερο όροφο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 37

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η σηµερινή στέγαση θεωρείται προσωρινή και έχουν δροµολογηθεί οι διαδικασίες (µέσω του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) για την ανέγερση νέων σύγχρονων
εγκαταστάσεων στο χώρο 20 στρεµµάτων που έχει αγοραστεί δίπλα ακριβώς από τις
εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πάρκου.
Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπονται χώροι γραφείων συνολικού εµβαδού 1500 περίπου
τετραγωνικών µέτρων, υπόγειοι χώροι εργαστηρίων εµβαδού 1500, ενώ στους απώτερους
στόχους είναι η απόκτηση και ανάπτυξη υπαίθριου χώρου 6000 τετραγωνικών µέτρων για
εγκαταστάσεις προσοµοίωσης της κυκλοφορίας και ελέγχου υλικών κατασκευής υποδοµών
µεταφορών.
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5.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟ∆ΟΜΗ
Το Ι.ΜΕΤ. εξοπλίζεται συνεχώς µε σύγχρονους Η/Υ µεγάλης ισχύος, συναφών
περιφερειακών, κλπ, που του επιτρέπουν την εκπλήρωση της αποστολής του σε όλους τους
τοµείς.
Κυρίως όµως αναπτύσσει την κυρίως ερευνητική του υποδοµή η οποία ξεκίνησε να
διαµορφώνεται από τα τέλη του 2002 και αποτελείται από:

5.2.1 Οχήµατα καθαρής τεχνολογίας
Κατά το 2002 τέθηκαν οι βάσεις για την απόκτηση βασικού ερευνητικού εξοπλισµού για τις
ανάγκες των εγκεκριµένων έργων του Ι.ΜΕΤ το 2003. Ο εξοπλισµός αυτός αποτελείται από:

Α. Ηλεκτρικά υποβοηθούµενα ποδήλατα

Εικόνα 3: Τα δύο ηλεκτρικά υποβοηθούµενα ποδήλατα του Ι.ΜΕΤ.
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Εικόνα 4: Το ερευνητικό ηλεκτρικά υποβοηθούµενο ποδήλατο του Ι.ΜΕΤ. Η µπαταρία
αποσπάται και µπορεί να επαναφορτιστεί στο ρευµατοδότη του σπιτιού.

Β. Ηλεκτρικά υποβοηθούµενα σκούτερ

Εικόνα 5: Ένα από τα δύο ηλεκτρικά υποβοηθούµενα σκούτερ του Ι.ΜΕΤ.
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Εικόνα 6: Ηλεκτροκίνητο σκούτερ σε διαδικασία φόρτισης.
Αριστερά διακρίνεται ο ηλεκτροκινητήρας.

Γ. Υβριδικό όχηµα Τοyota Prius
Το Ι.ΜΕΤ. µέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2003 πρόκειται να εξοπλιστεί µε ένα υβριδικό όχηµα
TOYOTA PRIUS, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί - σε συνδυασµό µε τα δίκυκλα - για µετρήσεις
και έρευνες στα πλαίσια ερευνητικών έργων στον τοµέα των νέων τεχνολογιών καθαρών
αυτοκινήτων, καθώς και σε πιλοτική εκπαίδευση οδηγών.

Εικόνα 7: Το υβριδικό όχηµα Ι.ΜΕΤ. ένα ΤΟΥΟΤΑ PRIUS
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Εικόνα 8: Το υβριδικό όχηµα του Ι.ΜΕΤ., ένα ΤΟΥΟΤΑ PRIUS

5.2.2 Εγκατάσταση εικονικής πραγµατικότητας µονού τοίχου – Power Wall
Ήδη προς τα τέλη του 2002 ξεκίνησε η διαδικασία για την απόκτηση στο Ι.ΜΕΤ. ενός
συστήµατος εικονικής πραγµατικότητας µέσω µειοδοτικού διαγωνισµού. Η εγκατάσταση
συστήµατος Εικονικής Πραγµατικότητας Power-Wall θα υλοποιηθεί εντός του 2003.

Η γενική αρχιτεκτονική του συστήµατος µε το οποίο θα εξοπλιστεί το Ι.ΜΕΤ. φαίνεται στα
παρακάτω σχήµατα:

Σχήµα 5: Σύστηµα εικονικής πραγµατικότητας
µονού τοίχου

Σχήµα 6: Τοπολογία και αρχιτεκτονική
του συστήµατος
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5.2.3 Εξοπλισµένο όχηµα δοκιµών
Η φυσική αρχιτεκτονική ενός παρόµοιου συστήµατος που εφαρµόστηκε πρόσφατα σε
ανάλογο πρωτότυπο ερευνητικό όχηµα, έχει ως ακολούθως:
Αισθητήρας
Λωρίδων

Επικοινωνία
Οδηγού –
Οχήµατος

Αισθητήρας
Μεγάλων
Αποστάσεων
Αισθητήρας
Παρκαρίσµατος
Μαύρο
Κουτί

Αισθητήρας
Τιµονιού

Εικόνα 9: Φυσική αρχιτεκτονική των ερευνητικών αισθητήρων σε εξοπλισµένο όχηµα
δοκιµών

5.2.4 Ηµιδυναµικός προσοµοιωτής οδήγησης
Το Ι.ΜΕΤ. πρόκειται να εξοπλιστεί µέχρι τα τέλη του 2003 µε έναν ηµιδυναµικό προσοµοιωτή
οδήγησης. Ο προσοµοιωτής αυτός αναπτύσσεται στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου της
Ε.Ε. AGILE (QLRT-2001-00118), όπου το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ είναι ο συντονιστής φορέας. Θα
είναι εξοπλισµένος µε σύστηµα κίνησης που προσοµοιώνει την κίνηση και τις δονήσεις που
υφίσταται ο οδηγός από το κάθισµα. Ο προσοµοιωτής θα χρησιµοποιεί µία βάση δεδοµένων
στην οποία θα περιλαµβάνονται 300 χιλιόµετρα οδικού δικτύου (οδοί ταχείας κυκλοφορίας,
αστικοί, υπεραστικοί οδοί, αγροτικοί οδοί, κλπ) προσαρµοσµένα στα Ελληνικά δεδοµένα. Θα
είναι σε θέση να χρησιµοποιηθεί από διάφορες «κατηγορίες» οδηγών όπως π.χ. συχνών
παραβατών του ΚΟΚ, υποψηφίων οδηγών, νέων οδηγών, επαγγελµατιών οδηγών,
συµπεριλαµβάνοντας συνθήκες προσοµοίωσης πεζών, παιδιών, οδηγών δικύκλων, διελεύσεις
ζώων, κ.α.
◦

Ένας τυπικός προσοµοιωτής έχει οπτικό πεδίο 120 που υλοποιείται από τρεις οθόνες 34”. Το
οπτικό και ηχητικό σήµατα αναπαράγεται από τρεις προσωπικούς υπολογιστές (PC) µε
επεξεργαστές ATHLON XP 2000+ και κάρτες γραφικών NVIDIA GeForce4 Ti4200. Η
καµπίνα του αυτοκινήτου είναι ακριβές αντίγραφο του µοντέλου Smart της Mercedes.
Το λογισµικό ενός προσοµοιωτή αποτελείται από διαφορετικές ενότητες σεναρίων οδήγησης
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και µπορεί σε πρώτο στάδιο να χρησιµοποιείται για πιλοτική εκπαίδευση οδηγών.

Εικόνα 10: Προσοµοιωτής παρόµοιος µε αυτόν που θα εξοπλιστεί το Ι.ΜΕΤ. εντός του 2003.
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5.3 ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
5.3.1 Κόµβος Βάσεων δεδοµένων στο Ι.ΜΕΤ.
Η αναγκαιότητα χρήσης συστηµάτων υψηλής τεχνολογίας που θα εξυπηρετούν σκοπούς όπως
Παροχή Υπηρεσιών για τη ∆ιαχείριση ∆ροµολογίων και ∆ιανοµών ή Παροχή Εξειδικευµένων
Γεωγραφικών και Συγκοινωνιακών Πληροφοριών, έχει γίνει πλέον επιτακτική στα
αναπτυσσόµενα και στα ήδη ανεπτυγµένα αστικά κέντρα, καθώς οι απαιτούµενοι ρυθµοί
εξυπηρέτησης ικανοποιούνται όλο και δυσκολότερα, αφού παρεµποδίζονται από τις οξυµένες
κυκλοφοριακές συνθήκες.
Η Ανάπτυξη Κόµβου Βάσεων ∆εδοµένων από το Ι.ΜΕΤ. αποσκοπεί στο να καταστήσει
δυνατή την παροχή παρόµοιων υπηρεσιών σε δηµόσιες εταιρίες παροχής µεταφορικού έργου,
σε ιδιωτικές εταιρίες µε στόλους διανοµής προϊόντων, καθώς και σε έναν αριθµό
µεµονωµένων χρηστών που θα αναζητήσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Η υπηρεσία θα
παρέχει πλήρη ενηµέρωση σχετικά µε το είδος και το πλήθος δεδοµένων που συντηρούνται
στον Κόµβο, παρέχοντας τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων στο
διαδίκτυο. Επίσης, θα επιτρέπει το συνδυασµό περισσότερων αρχείων µέσω ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδοµένων για τη διάχυση τέτοιων πληροφοριών και την προαγωγή της χρήσης
του συστήµατος. Τέλος θα παρέχει τη δυνατότητα στους εµπλεκόµενους φορείς και χρήστες
να συµπεριλάβουν τις σχετικές υπηρεσίες τους σε αντίστοιχη βάση δεδοµένων µεταφορικών
υπηρεσιών στον κόµβο, προωθώντας έτσι τις Ελληνικές µεταφορικές επιχειρήσεις και
συµβάλλοντας στην ανάπτυξη συµπράξεων ιδιωτικών και δηµοσίων φορέων για την
παραγωγή µεταφορικού έργου.
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Σχήµα 7: Eνδεικτική µορφή παρουσίασης κωδικοποιηµένης γεωγραφικής πληροφορίας για
εκτέλεση έργων επί της οδού
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6. ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
6.1 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Ι.ΜΕΤ. ΣΕ ΕCTRI ΚΑΙ SETREF
•

ECTRI - European Conference of Transport Research Institutes

Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Μεταφορών
Στις 17 και 18 Σεπτεµβρίου του 2001, κατόπιν πρωτοβουλίας του Γαλλικού INRETS
(Institute des Researches des Transports) οι διευθυντές ή οι αντιπρόσωποι 15 Ινστιτούτων από
χώρες µέλη της Ε.Ε., αλλά και από συνεργαζόµενα µε αυτήν κράτη, αποφάσισαν να ιδρύσουν
την Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Μεταφορών (ECTRI). Συγκεντρώνοντας 3.000
ερευνητές, παρατήρησαν σύγκλιση των ενδιαφερόντων τους στην έρευνα στον τοµέα των
µεταφορών, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ερευνητικής Περιοχής (ΕRA).
Σήµερα, το ECTRI αποτελεί µια διεθνή ένωση που καλύπτεται από καταστατικά και
συµφωνίες συνεργασίας.
Η αποστολή του είναι:
•

Η προαγωγή της συνεργασίας για έρευνα στις επίγειες µεταφορές και η συµµετοχή στη
δηµιουργία της ERA.

•

Η παροχή µιας πλατφόρµας ανταλλαγής πληροφοριών µε σκοπό την ανάπτυξη
ερευνητικών δικτύων.

•

Η συµµετοχή στη µορφοποίηση της ERA διαµέσου δικτύων κινητικότητας και
κατάρτισης και µελετών ερευνητικών υποδοµών.

•

Η συµµετοχή στην ολοκλήρωση της ERA µε την προετοιµασία ∆ικτύων Αριστείας.

•

Η υποκίνηση της συµµετοχής των µελών της διάσκεψης σε ευρωπαϊκά προγράµµατα
έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στον τοµέα των µεταφορών.

Έτσι ουσιαστικά το ECTRI θα δηµιουργήσει και θα αναπτύξει στο µακροπρόθεσµο µέλλον
ένα Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Αριστείας, σε µια ευρύτερη λογική από εκείνη του 6ου Προγράµµατος
Πλαισίου (FRDP), πάντα σε εναρµόνιση µε την αρχή που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση διαµέσου της επικοινωνίας της µε την ERA, όπου η ολοκλήρωση και οι κοινές
δραστηριότητες είναι δυναµικές. Ήδη, το ECTRI εργάζεται για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού
Εργαστηρίου Πιστοποίησης στον τοµέα των Σύγχρονων Συστηµάτων Υποστήριξης του
Οδηγού (ΣΣΥΟ), µε την αξιοποίηση της υποδοµής όλων των µελών.
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Το Ι.ΜΕΤ. αποτελεί ιδρυτικό µέλος του ECTRI. Από τον Ιανουάριο του 2003 ο
∆ιευθυντής του Καθ. Γ. Γιαννόπουλος εξελέγη Πρόεδρος του ECTRI για τη διετία 20032005.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ECTRI: http://www.ectri.org

•

SETREF - South East European Transport Research Forum

Συνεργασία για την Έρευνα των Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Η Συνεργασία για την Έρευνα των Μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (SETREF)
είναι µία διεθνής µη κυβερνητική και µη κερδοσκοπική ένωση οργανισµών που έχουν την
έδρα τους σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και είναι αφιερωµένοι στην προώθηση της
έρευνας ή/και της εκπαίδευσης στον τοµέα των µεταφορών. Το αντικείµενο του SETREF
καλύπτει

µεγάλο

εύρος

δραστηριοτήτων

στο

χώρο

των

µεταφορών,

όπως

του

προγραµµατισµού, της αξιολόγησης, του σχεδιασµού, της κατασκευής και λειτουργίας του
συστήµατος µεταφορών σε όλες του τις εκφάνσεις (οδικές, σιδηροδροµικές, εναέριες και
πλωτές). Το SETREF ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1997. Τα γραφεία του είναι
στην Ελλάδα, στο Ινστιτούτο Μεταφορών.
Οι κύριοι στόχοι του είναι:
•

Η προηγµένη συνεργασία στην έρευνα και στην εκπαίδευση στον τοµέα των µεταφορών.

•

Η προαγωγή των συνδυασµένων µεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

•

Η προαγωγή της κινητικότητας των ερευνητών.

•

Η υποστήριξη της ελεύθερης ροής πληροφοριών και ιδεών.

•

Η διευκόλυνση στην εναρµόνιση της βασικής έρευνας και άλλων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων.

•

Η υποστήριξη σε κυκλοφοριακές µελέτες και στον πολιτικό σχεδιασµό των µεταφορών
στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής και
συντήρησης βάσεων δεδοµένων στον τοµέα των µεταφορών και της κυκλοφορίας.

•

Η περιοχή εστίασης καλύπτει όχι µόνο ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά τις
ανατολικοευρωπαϊκές χώρες γενικότερα, καθώς και αυτές γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Άλλοι επιπλέον στόχοι του οργανισµού είναι:
•

Η διευκόλυνση της συνεργασίας στη χρήση των υπαρχόντων ερευνητικών εργαλείων.

•

Η διευκόλυνση στη συνεργασία κατά την αξιολόγηση ή/και την εκτέλεση της έρευνας.

•

Η διευκόλυνση στη συνεργασία για την προώθηση εξειδικευµένων ερευνών.
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•

Η συνεργασία και αλληλεπίδραση µε άλλους παραπλήσιους Ευρωπαϊκούς ή Παγκόσµιους
οργανισµούς.

Για να διασφαλίσει την επίτευξη των στόχων του SETREF εµπλέκεται σε έναν αριθµό
δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαµβάνουν:
•

Τη διευκόλυνση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας στον τοµέα των
µεταφορών.

•

Την προώθηση της ανταλλαγής προσωπικού µεταξύ των µελών του δικτύου.

•

Την

οργάνωση

Συνεδρίων,

Σεµιναρίων,

∆ιασκέψεων

και

άλλων

συναφών

δραστηριοτήτων µε σκοπό τη διάδοση της γνώσης στον τοµέα των µεταφορών.
•

Τη συµµετοχή σε µελέτες και ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία µε άλλους
συναφείς οργανισµούς.

•

Τη δηµιουργία και συντήρηση βάσεων δεδοµένων και άλλου υλικού το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί από τρίτους για κυκλοφοριακές µελέτες και έρευνα.

•

Την παροχή εξειδικευµένης τεχνικής υποστήριξης και συµβουλευτικού ρόλου σε
Κυβερνητικούς Οργανισµούς στο τοµέα των µεταφορών.

Το SETREF απέχει από οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα.
Αποτελεί σύνθεση των ιδρυτικών και άλλων οργανώσεων, οι οποίες έχουν επιλεγεί ως µέλη
από το ίδιο το SETREF. Οι επιλέξιµες οργανώσεις είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές ή εταιρείες οι
οποίες εµπλέκονται κατά κύριο λόγο στην έρευνα στο χώρο των µεταφορών, ή έχουν
ενδιαφέροντα που σχετίζονται µε την έρευνα και εδράζονται σε χώρες της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης (µε άλλα λόγια µέσα στην περιοχή που καθορίζεται βόρεια από τη Σλοβακία, τη
Ρουµανία και τη Μαύρη Θάλασσα, ανατολικά από την Τουρκία, νότια από την Κύπρο και την
Ελλάδα και δυτικά από την Ιταλία και την Αυστρία).
Το SETREF αυτήν την περίοδο απαρτίζεται από 32 οργανώσεις - µέλη.
Το Ι.ΜΕΤ. ενεγράφη ως µέλος του SETREF το Μάρτιο του 2001. Ο ∆ιευθυντής του
Ι.ΜΕΤ. Καθ. Γ. Γιαννόπουλος είναι Πρόεδρος του SETREF συνεχώς από το ∆εκέµβριο
του 1997.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του SETREF: http://hermes.civil.auth.gr/setref
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6.2 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Το Ι.ΜΕΤ. συνεργάζεται σε µόνιµη βάση µε µεγάλο αριθµό ερευνητικών κέντρων και
Πανεπιστηµίων του εξωτερικού. Οι κυριότεροι από αυτούς τους φορείς αναφέρονται στον
Πίνακα 9.
Πίνακας 9: Συνεργαζόµενοι φορείς σε χώρες της ΕΕ.
ΧΩΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

Βέλγιο

Centre de Recherches Routieres. Είναι ∆ηµόσιος Φορέας. Πέρα από
τα θέµατα µεταφορών ασχολείται µε θέµατα οδοποιίας που αναφέρονται
στα υλικά, την κατασκευή οδών και τον έλεγχο ποιότητας. Προετοιµάζει
τις σχετικές προδιαγραφές και τεχνικές οδηγίες στον τοµέα της
οδοποιίας.
AVERE (European Battery Hybrid and Fuel Cell Electric Road
Vehicle Association). Σκοπός της ένωσης είναι η διάδοση των
οχηµάτων νέας τεχνολογίας. Αποτελείται από 13 Εθνικούς Οργανισµούς
και απαριθµεί περισσότερα από 500 εξειδικευµένα µέλη στον τοµέα των
οχηµάτων νέας τεχνολογίας.
ΒIVV

(Belgian

Road

Safety

Institute)

Είναι

ιδιωτικός

µη

κερδοσκοπικός φορέας που εκτελεί και επιβλέπει τις δράσεις οδικής
ασφάλειας στο Βέλγιο.
Μ. Βρετανία

TRL (Transport and Road Laboratory). Το γνωστό Ερευνητικό
Ινστιτούτο Μεταφορών και Οδοποιίας. Πρόσφατα ιδιωτικοποιήθηκε.

Γερµανία

Bast (Bundesantait fur Strassenwesen). Πρόκειται για Κρατικό
Ίδρυµα που καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων έρευνας στον
τοµέα των Μεταφορών.
DLR (Dutsches Zentrum Fur Luft – und Raumfahrt)

Σουηδία

VTI (Swedish Road and Transport Research Institute). Είναι
κρατικό. Καλύπτει όλες τις δραστηριότητες οδοποιίας και µεταφορών.

Ελβετία

VSS (Vereinigung Schweizerischer Strassenfachte). Είναι ιδιωτικός
φορέας χρηµατοδοτούµενος για την έρευνα από την Οµοσπονδιακή
κυβέρνηση της Ελβετίας. Ασχολείται κυρίως µε έρευνα στην οδοποιία
και λιγότερο στις µεταφορές – κυκλοφορία. Είναι υπεύθυνο για τις
προδιαγραφές οδοποιίας στην Ελβετία.
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ΧΩΡΑ

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ

Λουξεµβούργο

Institute National de Recherche Routiere. Είναι κρατικό και
ασχολείται µε µεταφορές και οδοποιία.

Ολλανδία

CROW (Centre for Research and Contract Standardization in Civil
and Traffic Engineering). Είναι Ν.Π.Ι.∆. χρηµατοδοτούµενο από το
Υπουργείο Μεταφορών και ∆ηµ. Έργων, την Ένωση ∆ήµων –
Κοινοτήτων και την αντίστοιχη ΠΕ∆ΜΕ∆Ε (για έργα οδοποιίας).
Καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων πολιτικού µηχανικού µε
βαρύτητα στις µεταφορές, την οδοποιία και τα υδραυλικά έργα σε
θέµατα έρευνας και προδιαγραφών.
ΤΝΟ (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research)

∆ανία

Danish Road Institute. Πρόκειται για κρατική υπηρεσία που
ασχολείται µε µεταφορές και οδοποιία, εξαρτώµενη από το Road
Directorate του Υπουργείου Μεταφορών.

Γαλλία

INRETS (Institute des Researches des Transports) για τις µεταφορές
και LCPC (Laboratoire Central des Ponts et Chaussees) για οδοποιία.
Και τα δύο είναι κρατικά.

Φινλανδία

VTT (Finnist Transport Research Institute). Καλύπτει όλον τον
τοµέα των Μεταφορών.

6.3 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Το Ι.ΜΕΤ. έχει αναπτύξει στενές σχέσεις συνεργασίας µε τα ακόλουθα Εργαστήρια ή
Τµήµατα των παρακάτω Πανεπιστηµίων:
1.

Τοµέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδοµής, ∆ιαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης,
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ.

2.

Μηχανουργικής Τεχνολογίας, Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ.

3.

Οδοποιίας και Εδαφοτεχνικών Έργων, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Παν. Θεσσαλίας.

4.

Συγκοινωνιών και Σιδηροδροµικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ.

5.

Οικονοµίας Μεταφορών, Τµήµα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Πειραιώς.

6.

Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο
Θράκης.

7.

Τµήµα Ναυτιλίας, Πανεπιστήµιο Χίου.
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8.

University of California, Berkeley (Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής)

9.

Politecnico di Torino (Ιταλία)

10. Universidad Politecnica de Madrid (Ισπανία)
11. Ministerie van verkeer en waterstat, rijkswaterstaat (Βέλγιο)
12. Adviesdienst verkeer en vervoer (Ολλανδία)
13. Τransportokonomisk institutt (Νορβηγία)
14. Fraunhofer gesellschaft zur förderung der angewandten (Γερµανία)

6.4 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
Το Ι.ΜΕΤ. συνεργάζεται επίσης µε πολλούς άλλους φορείς ∆ηµόσιους ή Ιδιωτικούς σε
Ελλάδα και εξωτερικό, στα πλαίσια ερευνητικών προγραµµάτων ή συµβολαίων προσφοράς
υπηρεσιών.
Όσον αφορά την Ελλάδα ενδεικτικά αναφέρονται:
•

∆ηµόσιες υπηρεσίες και οργανισµοί (Υπ. Μεταφορών, Υπ. Αιγαίου, ΟΣΕ, ΤΕΟ, ΟΛΠ,
ΟΛΘ)

•

Τοπική αυτοδιοίκηση,

•

Επιχειρήσεις κατασκευής υποδοµής ή µεταφορών,

•

Μελετητικές εταιρίες,

•

Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης επιβατικών ή εµπορευµατικών µεταφορών

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 52

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

7. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ – ∆ΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ
7.1 ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η επιστηµονική προβολή του Ι.ΜΕΤ. και αποτελείται από τις ∆ηµοσιεύσεις των βασικών
στελεχών του Ινστιτούτου. Οι δηµοσιεύσεις αυτές είναι οι παρακάτω:
•

Καθ. κ. Γ. Α. Γιαννόπουλος

1. Giannopoulos, G.A., and Pyrgidis, Ch., (2002), “The south-east section of Rail Corridor

IX: current status and prospects for development”, Rail Engineering International, No.2.,
2002, pp 12-16.
2. Giannopoulos, G.A., (2002) “Issues of the European Transport Policy and current state

of the EU Funded Transport Research”, Yugoslav Journal of Operations Research, 12
(2002), No. 1, 109-120.
3. Giannopoulos, G.A., and Durr Eugene, (2002), “SITS: A system for uniform Intermodal

Freight

Transport

Information

Exchange”,

International

Journal

of

Transport

Management, (under publication).
4. Giannopoulos, G.A., (2002), “Integrating Freight Transport with its: Some European

Issues and Priorities”, Transportation Research, US Transportation Research Board,
Washington DC (under publication).
5. Giannopoulos, G.A., and Papageorgiou K., (2002), “An application of the techniques of

re-engineering

in

re-designing

port

processes”,

Transportation

Research,

US

Transportation Research Board, Washington DC (under publication).
6. Giannopoulos, G.A. (2002), “The application of new Technologies in Transport”, keynote

(invited) paper in the special edition of the European Journal of Operational Research with
the same subject, Elsevier (under publication).
7. Giannopoulos, G.A., and Mikoulik J., (2002), “Integrating Research from Accession

Countries:

The case of Transport Research”, Proceedings, Session F3 of the EU’s

Conference on “Surface Transport Technologies for Sustainable Development” Valencia,
Spain 4-6 June 2002.
8. Giannopoulos, G.A., (2002), “Opportunities and Prospects for Transport in S.E.Europe”,

Keynote Speech, Proceedings 2nd TES Conference, Sombor, Yugoslavia, April, 2002.
9. Giannopoulos, G.A., (2002), «Τοwards a Transportation Planning Process that takes into

account

environment

impacts»,

Παρουσίαση

στην

Ηµερίδα

Περιβαλλοντικού

Σχεδιασµούο, ΟΡΘΕ, Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2002.
10. Giannopoulos, G.A., (2002), «Τhe main elements of the new EU transport policy –

Provisions for the promotion of intermodality”, Proceedings International Conference of
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the GILDA Network, Ravenna, Italy 17th June, 2002.
11. Giannopoulos, G.A., and Pyrgidis, Ch.,(2001), “The prospects for the development of rail

axis IX and X:An exercise international co-operation”, 8th Scientific Conference
MOBILITA 2001, Bratislava, September 2001.
12. Giannopoulos, G.A., and Pyrgidis, Ch., (2001), “Corridor IX Perspectives for freight and

passenger transport”, Ιnternational Conference on Cost Effective Infrastructure and
systems to improve cargo and passenger transport in S.E.Europe, Budapest, 17-19,
October 2001.
13. Giannopoulos, G.A., and Theofanis, S., (2001), “A port Community information and

Data Communication Platform: Implementation of a system for the Adriatic – Ioanian Sea
area”, 8th World Congress on ITS, Sydney Australia, October 2001.
14. Giannopoulos, G.A., Shinakis, M., and Koukouloudi E., (2001), “Development and

operation of an Integrated Container Terminal Management System in the Port of
Thessaloniki, Greece”, 8th World Congress on ITS, Sydney Australia, October 2001.
15. Giannopoulos, G.A., (2001), “The port of Volos: A proposal for the development of its

central queue”, Proceedings, 2nd Pan-Hellenic Conference on Port Infrastructure, NTUA,
Athens, November 2001.
16. Giannopoulos, G.A., (2001), “Towards a European ITS based freight transport

Architecture: The THEMIS Thematic network approach”, Conference on ITS in Transport,
Prague ITS 01, Prague 2001.
17. Giannopoulos, G.A., 2001, “Proceedings 2nd International Conference, on Safety of

Maritime Transport University of the Aegean”, Chios 7-9 June 2001
18. Giannopoulos, G.A., (2001), “Elements of an ITS Based European Freight Architecture:

The THEMIS Approach”, Proceedings SETREF 1st International Conference on “Cost
Effective Infrastructure and Systems to improve Cargo and Passenger Transport in South
Eastern Europe” , Budapest, October 2001.
19. Giannopoulos, G.A., Bekiaris, E., and Boile, (2001) M., “Development of an internet

portal for Transport data und functions in Greece”, Proceedings 1st International
Conference on Transport Research in Greece,. Hellenic Institute of Transport, October
2001.
20. Giannopoulos G.A. (2001), “Transport Research in Greece”, Keynote speech,

Proceedings 1st International Conference on Transport Research in Greece,. Hellenic
Institute of Transport, October 2001.
21. Giannopoulos G.A., and Fokas, Ch., (2001), “The project SETHAM: Results of the

surveys on Passenger trip characteristics in the Aegean sea”, in the Xenia Conference on
the Prospects of Greek coastal shipping, Piraeus, January 2001.
22. Giannopoulos, G.A., (2001), “Transport in Greece: The prospects after the introduction

of the EURO (in Greek)”, in Special edition of the newspaper Express, January 2001.
23. Giannopoulos, G.A., (2001), “Prospects and possibilities of cooperation in Southeastern
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Europe and the Eurasian Area”, Istanbul Seminar at Istanbul Technical University, 3rd
May, 2001.
24. Giannopoulos, G.A., (2001), “An evaluation of the impacts of Transport Infrastructure in

the cross-border area of Greece with Bulgaria and FYROM”, Πρακτικά Ηµερίδας της
ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ., Thessaloniki, May 2001
•

Καθ. Γ. Κανελλαΐδης

1. M. Karlaftis, I. Kotzampassakis, G. Kanellaidis, "An empirical investigation of European
Drivers' Self-Assessment", δεκτή για δηµοσίευση στο Journal of Safety Research, 2002.
2. J. Taiganidis, G. Kanellaidis, "Required stopping sight distance on crest vertical curves",
ASCE Journal of Transportation Engineering, July/August 2001.
3. G. Kanellaidis, G.Yannis, J. Dimitropoulos, "Assessment of pedestrian safety measures in
Europe", Transportation Quarterly, 2001.
4. Γ. Γιαννής, Σ. Βαρδάκη, Χ. Καραδήµας, Γ. Κανελλαΐδης, "Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου
για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2001- 2005", 1o ∆ιεθνές Συνέδριο
"Έρευνα στις Μεταφορές", Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ινστιτούτο
Μεταφορών, Αθήνα, Φεβρουάριος 2002.
5. "Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα",
ερευνητικό πρόγραµµα ΕΜΠ - ΤΜΣΥ σε συνεργασία µε το ARRB Transport Research,
2001.
6. "Ανάπτυξη µεθοδολογίας προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό οδικό δίκτυο
της Ελλάδας", ερευνητικό πρόγραµµα ΕΜΠ, 2001.
•

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

1. Cacciabue, P.C., Amditis, A., Bekiaris, E., Andreone, L., Tango, F., “The importance of
user needs analysis on HMI design. The EUCLIDE example”, Panhellenic Conference with
International Participation on Human-Computer Interaction – 2001, [PC-HCI 2001],
Conference and Cultural Center, University of Patras, Rio Patras, Greece - December 7-9,
2001, www.ee.upatras.gr/pchci2001
2. Uneken, E., Brookhuis, K.A., Roskam, A.J., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., “The European
project TRAVELGUIDE (TRAVELler and traffic information systems: GUIDElines for the
enhancement of integrated information provision services)”. Human Factors & Ergonomics
Society (HFES) Annual Conference of the Europe.
3. Roskam, A.J., de Waard, D., Uneken, E., Brookhuis, K.A., Breker, S., Verwey, W.,
Naniopoulos, A., Bekiaris, E., “Graphical information provision to drivers; A simulator
study in the EU project TRAVELGUIDE”. Human Factors & Ergonomics Society (HFES)
Annual Conference of the Europe Chapter, November 2001, Turin.
4. Bekiaris, E., “Towards Keeping Elderly Safe and for longer behind the Steering Wheel”,
14th ICTCT workshop on road user characteristics with emphasis on life-styles, quality of life
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and safety, Caserta, Italy, October 25th & 26th 2001
5. Bekiaris, E., “Major Road Safety Innovations”, 1st Annual European Energy andTransport
Conference, Barcelona, World Trade Centre 18-19 October 2001
6. Bekiaris, E., Amditis, A., Wevers, K., “Advanced Driver Monitoring - the AWAKE project
-”, 8th WORLD CONGRESS ON ITS, Sydney, Australia, 30/9-4/10 2001
7. Bekiaris, E., Parkes, A., Stevens, A., Wiethoff, M., “A Structured Methodology and
Preliminary Results of ADAS Risk Assessment, including Technical, Behavioural, Liability
and Organisational Risks”, 8th WORLD CONGRESS ON ITS, Sydney, Australia, 30/9-4/10
2001
8. Amditis, Α., Bekiaris, E., Montanari, R., Baligand, B. & Perisse, J, Belotti, F., Kuhn, F.,
“An Innovative In-Vehicle Multimedia HMI based on an Intelligent Information Manager
Approach: The Comunicar Design Process”, 8th WORLD CONGRESS ON ITS, Sydney,
Australia, 30/9-4/10 2001
9. Breker, S., Wervey, W., Naniopoulos, A., Bekiaris, E., Lilli, F., Wevers, K., Brookhuis, K.,
“Adapting advanced traffic information provision to road users needs in TRAVEL-GUIDE, A
progress report”, 8th World Congress on Intelligent Transport Systems, Sydney Australia, 30
Sept – 4 Oct 2001
10. Bekiaris, E., Amditis, A., Bullinger, A., “The use of new technologies in the aetiological
and structured analysis of aged workers’ problems”, NES 2001 Conference, Tampere,
Finland, 5-6/9/01, http://www.uta.fi/laitokset/tsph/nes2001
11. Andreone, L., Amditis, A., Bekiaris, E., Laurentini, A., "EUCLIDE: Fusing data from
radar and IR sensors for enhancing automotive driver’s vision under night and adverse
weather conditions, IEEE Conference " Mechatronics and Machine Vision in Practice, 2001,
27-29/8/01
12. Herregods, D., Nowé H., Bekiaris, Ε., Baten, G., Knoll, C., “The TRAINER Project:
Matching training curricula to drivers real needs using multimedia tools”, DRIVING
ASSESSMENT 2001 – INTERNATIONAL DRIVING SYMPOSIUM ON HUMAN
FACTORS IN DRIVER ASSESSMENT, TRAINING AND VEHICLE DESIGN, Aspen,
Colorado, USA, August 14-17, 2001
13. Amditis, A., Andreone, L., Bekiaris. E., “Using Aerospace Technology to improve
obstacle detection under adverse environmental conditions for car drivers”, Universal Access
in Human-Computer Interaction, New Orleans, Louisiana, USA, 5-10 August 2001
14. Amditis, A., Bekiaris. E., Sartor, S., “HCI applications for professional driver seats and
their impact to driver’s health and efficiency”, Universal Access in Human-Computer
Interaction, New Orleans, Louisiana, USA, 5-10 August 2001
15. Boverie, S., Bekiaris. E., “Driver vigilance monitoring. A Challenge.”, New Concepts
for Automotive Safety, 27-28 March 2001, Muenchen, Germany
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•

∆ρ. Μ. Μποϊλέ

1. Theofanis, S. and Boilé M.P. (2001) “Institutional Framework and Market Deregulation in
the United States and Western Europe Port Industry – A Comparative Analysis” Proceedings
of the 43rd Annual Meeting of the Transportation Research Forum.
2. Sideris, A., Spasovic L.N., and Boilé M.P. (2001) “Development of a Logistics information
Tool for Marine Terminal Operations” Proceedings of the 43rd Annual Meeting of the
Transportation Research Forum.
3. Boile, M.P. (2001). “Evaluating the Efficiency of Transportation Services on Intermodal
Commuter Networks” Transportation Quarterly. Vol. 56, No.1, Winter 2002.
4. Boilé, M.P. and Gaspard J.G. (2001) “A New Intermodal Transportation Paradigm” in
Writing the Wrongs, a volume on current transportation issues, presented to the honorable
Norman Mineta, Secretary, U.S. Department of Transportation, by WTS.
5. Profillidis V.A. and Boile M.P. (2001). “Evolutions et Restructurations au Transport de Frêt
en Europe” Transports, no. 405, Janvier-Février.
6. Rowinski, J., Boile M.P., Spasovic L.N. and Wang Y. (2001). “A Multi-Commodity, MultiClass Generalized Cost User Equilibrium Assignment Model” Proceedings of the
Transportation Research Board annual meeting, on CD-ROM.
7. Boile, M.P. (2001). "Estimating Technical and Scale Inefficiencies of Public Transit
Systems." ASCE Journal of Transportation Engineering, Vol. 127, No. 3, May-June.
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7.2 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ FORA
1ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α, Αθήνα 21 και 22 Φεβρουαρίου, 2002
Συνδιοργανωτές Φορείς:
Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ελληνικό Ινστιτούτο
Μεταφορών
Το 1ο ∆ιεθνές Συνέδριο για την έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα οργανώθηκε από τον
Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών στο
Ξενοδοχείο Holiday Inn στην Αθήνα, την εβδοµάδα 21 και 22 Φεβρουαρίου 2002,
ολοκληρώνοντας τις εργασίες του µε µεγάλη επιτυχία.
Οι 200 περίπου Σύνεδροι προήρχοντο από όλα τα ερευνητικά κέντρα και φορείς που
ασχολούνται ή ενδιαφέρονται για την έρευνα στον τοµέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και
κάλυπταν σχεδόν το σύνολο του επιστηµονικού δυναµικού της χώρας στον τοµέα αυτόν.
Μετείχαν επίσης και διακεκριµένοι ξένοι επιστήµονες αλλά και Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι
του εξωτερικού κυρίως από χώρες της ΕΕ και τις ΗΠΑ.
Στη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν 51 επιστηµονικές εργασίες µε αποτελέσµατα
ερευνητικών και άλλων έργων που έγιναν στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Επιπλέον
έγιναν 3 οµιλίες από ειδικούς προσκεκληµένους οµιλητές (keynote speakers) καθώς επίσης
και µια οµιλία από τον ∆ιευθυντή Θαλάσσιων Μεταφορών της Επιτροπής της ΕΕ. Το
Συνέδριο έκλεισε µε συζήτηση στρογγυλής Τράπεζας σχετικά µε την σχέση έρευνας και
καθηµερινής πρακτικής στον τοµέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, στην οποία συµµετείχαν
διακεκριµένοι επικεφαλείς και στελέχη µεγάλων εταιρειών και φορέων στο χώρο των
Μεταφορών στην χώρα µας.
Μιλώντας στην εναρκτήρια Συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Επιστηµονικής Επιτροπής και
∆ιευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών καθηγητής του ΑΠΘ κ. Γιώργος
Γιαννόπουλος, τόνισε ότι στην Ελλάδα τα ποσά που διατίθενται για την έρευνα σε ποσοστό
του ΑΕΠ, βρίσκονται στην τελευταία θέση σε σχέση µε όλες τις άλλες χώρες της ΕΕ.
Ειδικότερα δε η ιδιωτική χρηµατοδότηση της έρευνας είναι πάρα πολύ χαµηλή και στο 1/5
περίπου του µέσου όρου της ΕΕ. Οι προοπτικές για την επόµενη δεκαετία είναι µικτές. Από
τη µία πλευρά οι προοπτικές για Ελληνικές συµµετοχές στα µεγάλα ερευνητικά προγράµµατα
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 58

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

του λεγόµενου 6ου Προγράµµατος Πλαισίου για την έρευνα της ΕΕ (2002-2006) είναι
σχετικά µικρές λόγω των νέων συνθηκών που διαµορφώνονται και που ευνοούν µεγάλους
ερευνητικούς φορείς µε µεγάλη οικονοµική επιφάνεια και εµπειρία, αλλά και λόγω της
εισδοχής των 12 συνδεδεµένων χωρών στα προγράµµατα αυτά µε ίδιες συνθήκες
χρηµατοδότησης όπως και τα κράτη µέλη. Από την άλλη πλευρά όµως δηµιουργούνται πλέον
και στην Ελλάδα οι ερευνητικές εκείνες υποδοµές που θα στηρίξουν και προωθήσουν µια πιο
ουσιαστική και αναβαθµισµένη έρευνα στον Τοµέα των Μεταφορών. Μια τέτοια υποδοµή
είναι και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών που µε έδρα την Θεσσαλονίκη αναπτύσσει
υποδοµές και φιλοδοξεί να υποστηρίξει ερευνητικά τον τοµέα των Μεταφορών σε όλη την
Ελλάδα.
Μιλώντας στην ίδια συνεδρίαση ο παγκοσµίου φήµης Συγκοινωνιολόγος καθηγητής του
Αµερικανικού Πανεπιστηµίου ΜΙΤ, κ. Μ. Ben Akiva αναφέρθηκε στις εξελίξεις στην έρευνα
των Μεταφορών στις ΗΠΑ τα τελευταία 30 χρόνια (1968 - 1998) και απαρίθµησε τους τοµείς
στους οποίους επικεντρώνεται η προσπάθεια σήµερα. Οι τοµείς αυτοί είναι κυρίως οι τοµείς
που αφορούν τις κάθε είδους εφαρµογές τηλεµατικής στις Μεταφορές και ιδίως τις
"επιφάνειες διεπαφής" µεταξύ των χρηστών και των µηχανηµάτων δηλαδή τα µέσα και τους
τρόπους µε τους οποίους οι χρήστες του συστήµατος των Μεταφορών θα αξιοποιούν τις
δυνατότητες που τους δίνουν οι σύγχρονες τεχνολογίες, η διαµόρφωση νέων απλοποιηµένων
υποδειγµάτων για την πρόβλεψη των αναγκών για µετακινήσεις, βελτιστοποίηση δικτύων,
προσοµοίωση και δηµιουργία "άϋλων" εργαστηρίων µελέτης της κυκλοφορίας (virtual Labs),
και οικονοµικές θεωρίες στις Μεταφορές.
Μίλησε επίσης, ως προσκεκληµένος οµιλητής, ο οµότιµος καθ. του ΕΜΠ κ. Ι.
Φραντζεσκάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην σηµερινή δοµή και οργάνωση των Ελληνικών
Υπηρεσιών και Φορέων στο τοµέα των Μεταφορών και πόσο αυτή επιδρά στις
καθυστερήσεις και τον τρόπο Ανάπτυξης της Συγκοινωνιακής Υποδοµής.
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου έγινε ειδική τελετή, στην οποία τιµήθηκε ο ∆ιευθυντής
Θαλασσίων Μεταφορών της Επιτροπής της ΕΕ, κ.Φώτης Καραµήτσος, για την µεγάλη
συµβολή του στην προώθηση της έρευνας στις Μεταφορές τη δεκαετία 1990 - 2000. Ο κ.
Καραµήτσος ήταν κατά τη διάρκεια 1989 - 20001, υπεύθυνος της οµάδας της Γενικής
∆ιεύθυνσης ΧΙΙΙ που χρηµατοδοτούσε την έρευνα για την εφαρµογή συστηµάτων
Τηλεµατικής στις Μεταφορές. Από τη θέση του εκείνη βοήθησε σηµαντικά στην ανάπτυξη
της έρευνας στις Μεταφορές, όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για το λόγο
αυτό οι συνδιοργανωτές φορείς δηλαδή το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών και ο Σύλλογος
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Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων έδωσαν στον κ. Καραµήτσο ειδική πλακέτα. Τον τιµώµενο
προσφώνησε ο καθ. κ.Γ. Γιαννόπουλος, και ακολούθησε οµιλία του κ. Καραµήτσου µε θέµα
"Η πολιτική για την έρευνα στην ΕΕ: Σχέση της µε τις άλλες πολιτικές και ιδίως την πολιτική
των Μεταφορών".
Στο τέλος του Συνεδρίου έλαβε χώρα συζήτηση στρογγυλής τράπεζας µε κεντρικό θέµα
"Πόσο κοντά είναι η έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, µε την εφαρµογή και τις ανάγκες
των χρηστών?".
Το πάνελ αποτελούσαν διακεκριµένα και επίλεκτα στελέχη οργανισµών και φορέων στο χώρο
των Μεταφορών στην Ελλάδα και συγκεκριµένα οι κ.κ. Σ. Λαµπρόπουλος ∆/νων Σύµβουλος
της ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ που ήταν και πρόεδρος του πάνελ, Ι.Μανιάτης Πρόεδρος του Οργανισµού
Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας και πρώην Γεν. Γραµµατέας του Υπουργείου Μεταφορών,
Αλ. Σκαµπαρδώνης εντεταλµένος καθηγητής στο Πανεπιστήµιο του Berkeley Καλιφόρνια, Λ.
Κίκηρας πρώην πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Α. Κούντρας εκπρόσωπος της εταιρείας
INTRACOM, Χρ. Τοκαµάνης ανώτερο στέλεχος της Γ∆ RESEARCH της Επιτροπής της ΕΕ,
Κρ. Ιωαννίδης Πρόεδρος της εταιρείας ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΑΕ, και Ιορ. Παραδεισόπουλος ανώτερο
στέλεχος και εκπρόσωπος του προέδρου του ΟΣΕ.
Το κύριο συµπέρασµα από τη συζήτηση που ακολούθησε ήταν ότι στην Ελλάδα η έρευνα στις
Μεταφορές βρίσκεται ακόµη σε ένα στάδιο καθιέρωσης και προσπάθειας αναγνώρισής της
σαν ένας βασικός παράγων "επίλυσης" των οξυµένων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η
χώρα µας στον τοµέα των Μεταφορών. Ελλείπουν όµως βασικοί µηχανισµοί εφαρµογής της
στους περισσότερους φορείς και Υπουργεία, ώστε να µπορούν να ενσωµατωθούν τα
αποτελέσµατά της στις πολιτικές και τις ενέργειες που λαµβάνονται από τους φορείς λήψης
αποφάσεων. Χρειάζεται ακόµη συνεχής και συστηµατική προσπάθεια και από τις δύο
πλευρές δηλαδή τόσο από τους ερευνητές στο να δίνουν όσο το δυνατόν πρακτική διάσταση
στα αποτελέσµατά τους µε πλήρη αναγνώριση των αναγκών των "χρηστών" των ερευνών
τους, όσο και από την πλευρά των φορέων διαµόρφωσης πολιτικής οι οποίοι θα πρέπει να
ενδιαφέρονται και να ζητούν πρακτικές αποτιµήσεις και αποτελέσµατα τα οποία θα
ενσωµατώνονται εύκολα στις διαµορφούµενες πολιτικές και µέτρα.
Καθολική τέλος ήταν η αναγνώριση της σηµασίας του Συνεδρίου και η ανάγκη καθιέρωσής
του ώστε να αποτελέσει θεσµό στην Ελληνική πραγµατικότητα. Οι συνδιοργανωτές
δεσµεύτηκαν να επαναληφθεί το Συνέδριο σε 2 χρόνια και κάθε 2 χρόνια.
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Εικόνα 11: Από την τελετή επιβράβευσης του ∆/ντή Θαλασσίων Μεταφορών της Επιτροπής
της Ε.Ε κου Φώτη Καραµήτσου.
Από δεξιά διακρίνονται ο Πρόεδρος του Σ.Ε.Σ. κ. Γ. Γιαννής (δεξιά), ο κ. Φ. Καραµήτσος και
ο ∆/ντής του Ι.ΜΕΤ. Καθ. κ. Γ. Γιαννόπουλος (αριστερά).

Εικόνα 12: Άποψη της µίας από τις δύο αίθουσες του Συνεδρίου κατά την παράλληλη
συνεδρίαση 2Α.
Στην πρώτη σειρά από δεξιά διακρίνονται ο Καθ. του Μ.Ι.Τ. κ. Ben Akiva, ο Γεν.
Γραµµατέας του Υπουργείου Εσωτερικών και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Ι. Χρυσουλάκης, ο
Οµότιµος Καθ. του Ε.Μ.Π. κ. Ι. Φραντζεσκάκης και οι εκπρόσωποι των κοµµάτων της Νέας
∆ηµοκρατίας και του Συνασπισµού αντίστοιχα.
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7.3 ∆ΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο πλαίσιο της ευρύτερης διάχυσης αποτελεσµάτων της έρευνας, το Ι.ΜΕΤ. αυξάνει
σταδιακά την ενεργό δράση του στους τοµείς της εκπαίδευσης – επιµόρφωσης.
Ένας πρώτος τοµέας ενδιαφέροντος είναι η εκπαίδευση ή η επίβλεψη – συντονισµός και
ποιοτικός έλεγχος της εκπαίδευσης οδηγών, σε θέµατα µεταφοράς επικίνδυνων φορτίων
οδικά, κατ΄ επιταγή του κώδικα ADR.
Ένας άλλος τοµέας ενδιαφέροντος είναι η υποστηρικτική συµβολή του Ι.ΜΕΤ. στη θέσπιση
νέων κανονισµών εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών και κυρίως των εκπαιδευτών τους. Ο
συγκεκριµένος τοµέας στη χώρα µας κρίνεται ανεπαρκής και απαρχαιωµένος, ενώ αποτελεί
µία από τις αιτίες του τεράστιου προβλήµατος των οδικών τροχαίων ατυχηµάτων. Η
εκπαίδευση επίσης οδηγών οχηµάτων άµεσης ανάγκης (περιπολικά, ασθενοφόρα,
πυροσβεστικά) είναι από τα θέµατα που χρήζουν προτεραιότητας στο άµεσο µέλλον.
Το Ι.ΜΕΤ. σκοπεύει να συµµετάσχει στην ανάπτυξη νέων εργαλείων εκπαίδευσης και
αξιολόγησης οδηγών όλων των παραπάνω κατηγοριών (π.χ. λογισµικό πολυµέσων,
εξοµοιωτής οδήγησης, κλπ), αλλά και την αναθεώρηση των σχετικών εκπαιδευτικών
προγραµµάτων.
Το Ι.ΜΕΤ. δεν προτίθεται να αναλάβει το ρόλο του θεσµικού εκσυγχρονιστή αλλά - µε
δεδοµένη την τεχνογνωσία του πάνω σε θέµατα οδικής ασφάλειας - σε συνεργασία µε το Υπ.
Μεταφορών να βοηθήσει στη σύνταξη νέων κανόνων εκπαίδευσης και εξέτασης, και
ενδεχοµένως να αναλάβει µία πιλοτική επιµόρφωση των εκπαιδευτών, πάνω στην οποία θα
στηριχτεί η προσπάθεια ανανέωσης του συστήµατος µε απώτερο στόχο τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ι.ΜΕΤ.
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ΚΥΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ.
•

Καθ. Γ. Α. Γιαννόπουλος, ∆/ντής Ι.ΜΕΤ.

Ο κ. Γιαννόπουλος είναι καθηγητής Συγκοινωνιακής Τεχνικής
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και ∆ιευθυντής
του Ινστιτούτου Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Ο κ. Γιαννόπουλος έχει ασχοληθεί τα τελευταία 25 χρόνια σε όλους τους τοµείς των
Μεταφορών κυρίως ως υπεύθυνος µεγάλων µελετητικών ή ερευνητικών προγραµµάτων
(πάνω από 100), στους τοµείς των ∆ηµόσιων Επιβατικών Συγκοινωνιών, Εµπορευµατικών
Μεταφορών, Οδικής κυκλοφορίας και κυκλοφοριακού ελέγχου, πολιτικής των Μεταφορών,
και εφαρµογές της τηλεµατικής σε διάφορους κλάδους των Μεταφορών (οδική κυκλοφορία,
οργάνωση λιµένων, θαλάσσιες και εµπορευµατικές µεταφορές, ηλεκτρονική πληρωµή στις
µεταφορές, κλπ).
Έχει συγγράψει πάνω από 100 επιστηµονικές εργασίες και άρθρα που δηµοσιεύθηκαν σε
Ελληνικά και ξένα επιστηµονικά περιοδικά ή Συνέδρια, και 8 βιβλία εκ των οποίων τα 2 στην
Αγγλική.
Ο κ. Γιαννόπουλος διετέλεσε Σύµβουλος του Υπουργείου Μεταφορών επί 7ετία, και
αναπληρωτής του Έλληνα Υπουργού Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη Υπουργών
Μεταφορών για 6 χρόνια. Ήταν επίσης επικεφαλής της οµάδας των εµπειρογνωµόνων στις
Μεταφορές κατά τις διαπραγµατεύσεις ένταξης της χώρας στην ΕΕ.
Από το 1989 είναι συνεχώς εκπρόσωπος της χώρας αρχικά στην επιτροπή διαχείρισης του
προγράµµατος Προηγµένων Εφαρµογών Τηλεµατικής στις Μεταφορές (Advanced Transport
Telematics) και αργότερα στην ειδική οµάδα εµπειρογνωµόνων του προγράµµατος IST
(Information Society Technologies) της Γεν. ∆/νσης INFSO της ΕΕ.
Το 1997 ίδρυσε, και είναι µέχρι σήµερα πρόεδρος της Συνεργασίας για τη έρευνα στις
Μεταφορές Ν.Α. Ευρώπης (South East European Transport Research Forum – SETREF) που
σήµερα είναι ένας ∆ιεθνής µη κυβερνητικός Οργανισµός µε πάνω από 30 Οργανισµούς µέλη
σε 12 χώρες της περιοχής.
Από τον Ιανουάριο 2003 εξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ινστιτούτων
Μεταφορών, η οποία περιλαµβάνει τα 15 µεγαλύτερα Ινστιτούτα και Οργανισµούς Έρευνας
στις Μεταφορές από όλες τις χώρες της Ε.Ε.
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•

Καθ. Γ. Κανελλαΐδης, Αναπλ. ∆/ντής Ι.ΜΕΤ.

Ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Γ. Κανελλαΐδης αποτελεί
µέλος του ∆ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του ΕΜΠ από το 1987, ενώ διετέλεσε
∆ιευθυντής του Τοµέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής του Τµήµατος των
Πολιτικών Μηχανικών του Ιδρύµατος.
∆ιδάσκει στους σπουδαστές του Τµήµατος τα δύο υποχρεωτικά µαθήµατα της «Οδοποιίας»
και στους σπουδαστές της κατεύθυνσης του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού τo υποχρεωτικό
µάθηµα των «Ειδικών Κεφαλαίων Οδοποιίας» και το κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό µάθηµα των
«Ειδικών

Θεµάτων Σχεδιασµού

Οδών».

Επιβλέπει

επίσης διπλωµατικές εργασίες

σπουδαστών καθώς και διδακτορικές διατριβές.
Η έρευνα αποτελεί µια από τις κύριες ασχολίες του καθώς από το 1987 συµµετέχει σε
ερευνητικά προγράµµατα που ανατέθηκαν στο ΕΜΠ τόσο από φορείς της Ελλάδας
(αναφέρονται "η ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα", "η ανάπτυξη µεθοδολογίας προσδιορισµού επικίνδυνων θέσεων στο υπεραστικό
οδικό δίκτυο της Ελλάδας", "η σύνταξη προδιαγραφών για τον Έλεγχο Οδικής Ασφάλειας
στην Εγνατία Οδό", κ.λπ.) και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (αναφέρονται "η ανάπτυξη µέτρων
για τη µείωση των κινδύνων εµπλοκής σε ατύχηµα των ευάλωτων και µη έµπειρων χρηστών
της οδού" - PROMISING, "η διερεύνηση µέτρων ασφαλείας στις θέσεις εκτελέσεως εργασιών
επί των οδών" - ARROWS, "το πλαίσιο κανονισµών για τον σχεδιασµό οδών" - SAFESTAR,
κ.λπ.). Επισηµαίνεται ότι συνολικά µέχρι σήµερα έχει συµµετάσχει ενεργά σε περισσότερα
από 20 ερευνητικά προγράµµατα, στα περισσότερα από τα οποία υπήρξε ο επιστηµονικός
υπεύθυνος.
Έχει λάβει µέρος σε περισσότερα από 60 διεθνή και εθνικά συνέδρια σχετικά µε τις
Μεταφορές

παρουσιάζοντας

επιστηµονικές

εργασίες,

ενώ

µεγάλος

αριθµός

(55)

επιστηµονικών εργασιών του έχει δηµοσιευθεί σε έγκριτα επιστηµονικά περιοδικά τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς.
Ο καθηγητής κ. Γ. Κανελλαΐδης έχει µεγάλη επαγγελµατική εµπειρία εξειδικευµένη στο χώρο
των Μεταφορών και της Συγκοινωνιακής Υποδοµής παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες
σε φορείς στην Ελλάδα (ΥΠΕΧΩ∆Ε, ΕΥ∆Ε ΠΑΘΕ, "Εγνατία Οδός", κ.λπ.) και διεθνώς
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας της Αυστραλίας, ∆ανικό Οδικό
Ινστιτούτο, κ.λπ.).
Ανάµεσα στις λοιπές του δραστηριότητες ο καθηγητής κ. Γ. Κανελλαΐδης είναι µέλος της
επιτροπής για τον σχεδιασµό και τη λειτουργία των οδών της Αµερικανικής Ένωσης
Πολιτικών Μηχανικών (ASCE), κριτής στο διεθνές περιοδικό "Journal of Transportation
Engineering" της ASCE, πρόεδρος του Τεχνικού Συµβουλίου του ΕΜΠ κ.λπ.
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•

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης, Κύριος Ερευνητής Ι.ΜΕΤ.

Ο ∆ρ. Ε. Μπεκιάρης, ∆ρ. Μηχ/γος Μηχ/κός Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, είναι Κύριος Ερευνητής (Ερευνητής Β΄) σε θέµατα
Εφαρµογών

Τηλεµατικής

στις

Μεταφορές

του

Ινστιτούτου

Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Ο ∆ρ. Ε. Μπεκιάρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και αποφοίτησε από τη Σχολή
Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως 1ος από το έτος του,
ενώ εκπόνησε και ∆ιδακτορική ∆ιατριβή στο ίδιο Πολυτεχνείο. Μιλά άπταιστα Αγγλικά και
Γερµανικά.
Έως τώρα έχει διατελέσει Γενικός συντονιστής 4 µεγάλων ερευνητικών έργων,
συγχρηµατοδοτούµενων από την Ε.Ε., τεχνικός συντονιστής 2 άλλων και διαχειριστικός
συντονιστής σε 3 ακόµη.
Ειδικεύεται σε ευρύ πεδίο εφαρµογών, από θέµατα Οδικής Ασφάλειας έως εξειδικευµένες
εφαρµογές Τηλεµατικής σε ιδιωτικά οχήµατα, µέσα µαζικής µεταφοράς, ακόµη και πλοία.
Ακόµη πρέπει να σηµειωθεί η εµπειρία του σε θέµατα τεχνολογίας για Άτοµα µε Ειδικές
Ανάγκες (ΑµΕΑ), µε έµφαση σε προσβάσιµα συστήµατα µεταφοράς.
Ο ∆ρ. Μπεκιάρης διετέλεσε αξιολογητής προτάσεων για 3 διαφορετικά προγράµµατα της
Ε.Ε., ενώ προσεκλήθη και µίλησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέµατα
κινητικότητας και µεταφορών ΑµΕΑ.
Παράλληλα, είναι τεχνικός σύµβουλος της ΕΛΠΑ και µέλος πολλών άλλων Κοινωνικών και
Επιστηµονικών Φορέων της Ελλάδας και του εξωτερικού (π.χ. Εταιρεία Υποστήριξης
Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Ελληνικό
Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητου Οχήµατος / AVERE, TEE, SAE, κλπ.).

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 66

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

•

∆ρ. Μ. Μποϊλέ, Κύρια Ερευνήτρια Ι.ΜΕΤ.

Η ∆ρ. Μ. Μποϊλέ, είναι Κύρια Ερευνήτρια (Ερευνήτρια Β΄) στο
Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Απέκτησε το δίπλωµα του Πολιτικού Μηχανικού - µε ειδίκευση στο Συγκοινωνιακό Τοµέα από το Εθνικό Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Αθήνας το 1990, το Μεταπτυχιακό Τίτλο του
Περιβαλλοντολόγου Μηχανικού από το Πολυτεχνείο του Rutgers το 1992, καθώς και τον
τίτλο του ∆ρ. Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο του New Jersey
το 1995.
H ∆ρ. Μποϊλέ διετέλεσε Επικ. Καθηγήτρια σε θέµατα Μεταφορών στο τµήµα Πολιτικών και
Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήµιο του Rutgers από τον Ιούλιο του 2000,
Επικ. Καθηγήτρια στο τµήµα Πολιτικών και Περιβαλλοντολόγων Μηχανικών στο Lafayette
College από τον Ιούλιο του 1995 έως τον Ιούλιο του 2000, και Επισκέπτρια Επικ.
Καθηγήτρια στο τµήµα Βιοµηχανικής και Κατασκευαστικής Μηχανικής στο Εθνικό Κέντρο
Μεταφορών και Βιοµηχανικής Ανάπτυξης του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του New Jersey, από
τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2000.
Κατά τη δεκαετή ερευνητική και διδακτική δραστηριότητά της η ∆ρ. Μποϊλέ έχει µελετήσει
θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη συγκοινωνιακών µοντέλων µεταφοράς προσώπων και
εµπορευµατικών φορτίων. Το ερευνητικό της έργο εστιάζεται στην ανάλυση των
συνδυασµένων µεταφορών και στην επίλυση των προβληµάτων που αυτές επιφέρουν κατά
την µετακίνηση προσώπων και αγαθών. Επιπρόσθετα, κατά τη διπλωµατική της εργασία η
∆ρ. Μποϊλέ έχει διεξάγει έρευνα µε αντικείµενο τα γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών και
τη σχέση τους µε τις µεταφορές, τις ∆ηµόσιες συγκοινωνίες, την Οικονοµική των µεταφορών
και τη γενικότερη χρήση νέων τεχνολογιών στις µεταφορές.
Η έρευνά της έχει χρηµατοδοτηθεί µεταξύ άλλων από φορείς όπως οι NJDOT, PennDOT,
USDOT,

FHWA,

ATT

και

το

Εθνικό

Κέντρο

Μεταφορών

και

Βιοµηχανικής

Παραγωγικότητας. Κατά τη διάρκεια των 8 προηγούµενων ετών έχει δηµοσιεύσει πάνω από
50 άρθρα σε περιοδικά και σε συνέδρια. Στο ενεργητικό της υπάρχουν τιµητικές διακρίσεις
και απονοµές βραβείων συµπεριλαµβανοµένου και του τίτλου του Μαθητή της Χρονιάς
(1994) από το Αµερικάνικο Υπουργείο Μεταφορών, καθώς και βραβεία από φορείς όπως οι
Eno

Transportation

Foundation,

Women's

Transportation
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Vehicle/Highway Society of America. Πρόσφατα δε, έλαβε το βραβείο καλύτερου άρθρου
από το Transportation Research Forum για το άρθρο της µε αντικείµενο: Evaluating the
Efficiency of Transportation Services on Intermodal Commuter Networks.
Η ∆ρ. Μποϊλέ είναι µέλος του Συµβουλευτικού Συµβουλίου του Transportation Research, Part
B, κριτής σε έξι (6) διεθνή επιστηµονικά περιοδικά, µέλος σε αρκετούς εθνικούς και διεθνείς
επαγγελµατικούς συλλόγους και επιτροπές, ενώ υπήρξε επίσηµη προσκεκληµένη ως
εµπειρογνώµων του Υπουργείου Μεταφορών της Αµερικανικής Κυβέρνησης.

•

∆ρ. Φ.Στεργιόπουλος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Επιστηµονικός Συνεργάτης
Ο ∆ρ. Φ. Στεργιόπουλος, επιστηµονικός συνεργάτης στο
Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ., γεννήθηκε στη Βέροια το 1972. Απέκτησε
µε άριστα το ∆ίπλωµα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την
Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, το 1995 και το διδακτορικό του
δίπλωµα το 1999 από το Πανεπιστήµιο του Birmingham, Μεγ.
Βρετανία, εργαζόµενος σε αντικείµενα ηλεκτρονικών ισχύος µε
εφαρµογές στην ηλεκτροκίνηση και στη µεταφορά ηλεκτρικής
ενέργειας.

Κατά το διάστηµα 1998-1999 εργάστηκε ως Μηχανικός Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στο
ερευνητικό κέντρο της Asea Brown Boveri (ABB) στη Σουηδία, µε αντικείµενο µετατροπείς
ηλεκτρονικών ισχύος. Η εργασία του είχε ως αποτέλεσµα την κατοχύρωση µίας πατέντας και
άλλων 3 καταχωρήσεων εφευρέσεων στην ΑΒΒ.
Τα αντικείµενα ενδιαφέροντος του ∆ρ. Φ. Στεργιόπουλου καλύπτουν µεταξύ άλλων τις νέες
εξελίξεις στον τοµέα των καθαρών οχηµάτων, όπου και συµµετάσχει στο σχεδιασµό και
υλοποίηση ερευνητικών προγραµµάτων.
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•

Μαρία Μορφουλάκη, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος /

Επιστηµονικός Συνεργάτης (Μεταπτυχιακή υπότροφος)
Η Μαρία Μορφουλάκη, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ,
Συγκοινωνιολόγος,

είναι

Επιστηµονικός

Συνεργάτης

του

Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών, εκπονώντας συγχρόνως τη
∆ιδακτορική ∆ιατριβή της µε αντικείµενο τις ∆ηµόσιες
Συγκοινωνίες.

Η Μ. Μορφουλάκη γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1971 και αποφοίτησε από το τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ το 1995. Το 1996 ξεκίνησε τη
∆ιδακτορική ∆ιατριβή της στο ίδιο Τµήµα και συγκεκριµένα στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής
Τεχνικής.
Έως τώρα έχει εργαστεί σε πλήθος Eερευνητικών προγραµµάτων και Μελετών µε
αντικείµενο τις µεταφορές και συγκοινωνίες, ως επιστηµονικός συνεργάτης του Α.Π.Θ, του
γραφείου συγκοινωνιακών µελετών ΤΡΙΑΣ Α.Ε, της εταιρείας συµβούλων ∆ιευρωπαϊκή
Οµάδα Συµβούλων Θεσσαλονίκης, ΤRUTh A.E, και από τον Οκτώβριο του 2001 του
Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών I.MET.
Ειδικεύεται στη προσοµοίωση και µελλοντική πρόβλεψη της κυκλοφορίας µε τη χρήση
συγκοινωνιακών µοντέλων, ενώ ασχολείται και µε το Σχεδιασµό και Αξιολόγηση των
συστηµάτων ∆ηµοσίων Μεταφορών αλλά και µε θέµατα Οδικής Ασφάλειας και
Εµπορευµατικών Μεταφορών.
Η Μ. Μορφουλάκη έχει 4 δηµοσιεύσεις σε περιοδικά και επιστηµονικά συνέδρια, µιλά καλά
Αγγλικά και Γερµανικά, και έχει άριστη γνώση χειρισµού υπολογιστή.
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•

Αθανάσιος Τσιούτρας, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος - MSc

Περιβαλλοντολόγος/ Επιστηµονικός Συνεργάτης (Μεταπτυχιακόs υπότροφος).
Ο Αθανάσιος Τσιούτρας, ∆ιπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
-

Συγκοινωνιολόγος,

M.Sc.

Περιβαλλοντολόγος,

είναι

Επιστηµονικός Συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου
Μεταφορών,

εκπονώντας

συγχρόνως

τη

∆ιδακτορική

∆ιατριβή του µε αντικείµενο τα Σύγχρονα Συστήµατα
Υποστήριξης του Οδηγού (ΣΣΥΟ).

Ο Α. Τσιούτρας γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1970 και αποφοίτησε από το τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ το 1996. Το 1999 απέκτησε
Μεταπτυχιακό Τίτλο µε ειδίκευση στον Τοµέα του Περιβάλλοντος. Το 2001 ξεκίνησε τη
∆ιδακτορική ∆ιατριβή του στο τµήµα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
Μέχρι σήµερα έχει εργαστεί σε πληθώρα Ερευνητικών Προγραµµάτων και Μελετών µε
αντικείµενο τις µεταφορές και συγκοινωνίες, ως εξωτερικός συνεργάτης των εταιρειών
συµβούλων «∆ιευρωπαϊκή Οµάδα Συµβούλων Θεσσαλονίκης A.E. - ΤRUTh S.A.», και
«∆ιεθνής Ερευνητική Α.Ε. - TRD S.A.)» και από το Φεβρουάριο του 2001 του «Ελληνικού
Ινστιτούτου Μεταφορών - I.MET.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΚΥΡΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2001 - 2002
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Β.1 ΕΝΕΡΓΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ι.ΜΕΤ.
1. GIFTS: Global Intermodal Freight Transport System. Ολοκληρωµένο σύστηµα
συνδυασµένων εµπορευµατικών µεταφορών.
Πρόκειται για έργο 30 µηνών που στοχεύει στη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης πλατφόρµας
παροχής υπηρεσιών µέσω Internet σε όλα τα µέρη µιας εµπορευµατικής µεταφοράς. Η
πλατφόρµα αυτή που απευθύνεται κυρίως σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, θα τροφοδοτείται
µέσα από δίκτυα τηλεπικοινωνίας µε όλα τα τηλεπικοινωνιακά µέσα. Οι πληροφορίες (σε
πραγµατικό χρόνο) θα δίνονται στη συνέχεια στους χρήστες της πλατφόρµας µε φιλικό προς
το χρήστη, τρόπο. Επίσης θα υπάρχει µια σειρά έτοιµων «πακέτων» εφαρµογής για χρήση και
πάλι των Μικροµεσαίων «χρηστών»του εµπορευµατικού συστήµατος Μεταφορών (π.χ. για
διαχείριση παραγγελιών, εύρεση φορτίων, πληρωµή, ανταλλαγή εγγράφων, επαγωγή
διαδροµής, κ.λ.π.).
Η «συνέχεια» (seamless) των ενεργειών που αφορούν την αλυσίδα εµπορευµατικών
µεταφορών θα επιτευχθεί µε την κάλυψη όλων των σταδίων µεταφοράς, στα οποία
περιλαµβάνονται:
•

Το Bασικό Eµπορευµατικό στάδιο, µε τους αγοραστές και τους πωλητές των αγαθών,
συµπεριλαµβανοµένων των κρατήσεων, της εξόφλησης λογαριασµών και άλλων
διατραπεζικών εργασιών, κλπ.

•

Το ∆ιοικητικό στάδιο που περιλαµβάνει υπηρεσίες καταχώρησης, προστασίας,
πιστοποίησης (π.χ. έλεγχος βάρους και διαστάσεων), ασφάλειας και νοµικών θεµάτων.

•

Το Λειτουργικό στάδιο π.χ. υπηρεσίες διαχείρισης του στόλου συµπεριλαµβανοµένης της
παρακολούθησης της θέσης των οχηµάτων, της επιλογής διαδροµής, της πρόβλεψης του
χρόνου διαδροµής (µέσω δυναµικής διαχείρισης πληροφοριών), κλπ.

•

Το στάδιο ∆ιαχείρισης Φορτίων, που περιλαµβάνει τη συσχέτιση φορτίου/µέσου, τη
διαχείριση και µεταφορά µοναδοποιηµένων φορτίων, την παρακολούθηση της ποιότητας
των φορτίων, κλπ.

•

Το στάδιο Ανάπτυξης Στρατηγικού Σχεδίου, για παράδειγµα συλλογή και επεξεργασία
δεδοµένων ταξιδιού, κατασκευή και προσοµοίωση, κλπ.

Ένας αριθµός δύο ή τριών πιλοτικών εφαρµογών και/ή επιδείξεων σχεδιάζεται να λάβουν
χώρα κατά µήκος ενός αριθµού διαδρόµων. Οι εφαρµογές αυτές θα συνδυάζουν τα παρακάτω
είδη µεταφοράς:
• Οδικές/Σιδηροδροµικές.
• Οδικές/Θαλάσσιες.
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• Οδικές ή µόνο Σιδηροδροµικές.
Τα παραπάνω θα δείξουν την εφαρµοσιµότητα του προϊόντος και των υπό εξέλιξη εργαλείων.

Ακρωνύµιο Έργου:

GIFTS

Τίτλος Έργου:

Global Intermodal Freight Transport System

Συντονιστής Φορέας:

TPZ (Telespazio S.p.A., Ιταλίας)

Έναρξη Έργου:

1-7-2001

∆ιάρκεια Έργου:

30 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος

Προϋπολογισµός:

392.462 Ευρώ
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2. AWAKE: System for effective Assessment of driver vigilance and Warning According to
traffic risK Estimation. Σύστηµα αποτελεσµατικής εκτίµησης της ενάργειας του οδηγού
και προειδοποίησής του, σύµφωνα µε τις κυκλοφοριακές συνθήκες.
Ο στόχος του έργου AWAKE είναι η αύξηση της οδικής ασφάλειας, µέσω µείωσης του αριθµού
και των συνεπειών των ατυχηµάτων λόγω µειωµένης ενάργειας (εγρήγορσης) του οδηγού. Το
AWAKE θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο σύστηµα που θα παρακολουθεί τον οδηγό και το
περιβάλλον, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, και θα εντοπίζει έγκαιρα περιπτώσεις µειωµένης
ενάργειας, βάσει ποικίλων παραµέτρων. Η αξιοπιστία του συστήµατος θα διασφαλίζεται από τη
συνεχή (και όχι διακριτή) παρακολούθηση του οδηγού, προσαρµογή του συστήµατος στο
συγκεκριµένο οδηγό, και αντίληψη των συνθηκών κυκλοφορίας. Σε περίπτωση εντοπισµού
µειωµένης ενάργειας του οδηγού το σύστηµα θα προειδοποιεί κατάλληλα τον οδηγό, µε
διάφορα επίπεδα, ανάλογα µε την κατάσταση του οδηγού και τον εκτιµώµενο κίνδυνο. Το
σύστηµα θα λειτουργεί αξιόπιστα και αποτελεσµατικά σε όλες τις συνθήκες σε περιβάλλον
αυτοκινητοδρόµου.
Πιο συγκεκριµένα, οι στόχοι του AWAKE είναι:
Ανάπτυξη συστήµατος έγκαιρου εντοπισµού µειωµένης ενάργειας του οδηγού (HDM)
Tο σύστηµα θα συνδυάζει δεδοµένα από αισθητήρες παρακολούθησης του οδηγού (π.χ.
σύστηµα παρακολούθησης των οφθαλµών, αισθητήρας της δύναµης λαβής που ασκείται
στο τιµόνι) καθώς και από παρακολούθηση χαρακτηριστικών παραµέτρων της
συµπεριφοράς οδήγησης (π.χ. σύστηµα εντοπισµού διαχωριστικών γραµµών λωρίδων,
αισθητήρες συστήµατος επιτάχυνσης / πέδησης / διεύθυνσης). Το σύστηµα HDM θα
προσαρµόζεται ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου οδηγού, ώστε να
επιτευχθεί αξιοπιστία µεγαλύτερη από 90% και ποσοστό λαθών χαµηλότερο του 1% σε
όλες τις περιπτώσεις οδήγησης σε αυτοκινητόδροµο.
Ανάπτυξη συστήµατος υπολογισµού του κινδύνου (TRE). Tο σύστηµα αυτό θα
συνδυάζει δεδοµένα από ένα επεκτεταµένο χάρτη πλοήγησης, ραντάρ αποφυγής
σύγκρουσης, αισθητήρα ταχύτητας, αισθητήρα αναγνώρισης εστίασης βλέµµατος
οδηγού. Η απόφαση του συστήµατος αυτού θα εισάγεται στο σύστηµα HDM, για
επανέλεγχο της κατάστασης του οδηγού. Επίσης θα συνυπολογίζεται στον καθορισµό
του επιπέδου προειδοποίησης του οδηγού.
Ανάπτυξη βέλτιστου συστήµατος προειδοποίησης του οδηγού (DWS). Θα καθορισθούν
διάφορα επίπεδα προειδοποίησης ανάλογα µε τον εκτιµώµενο κίνδυνο και την
κατάσταση του οδηγού.
Ανάπτυξη συστήµατος συντονισµού όλων των υποσυστηµάτων αυτών.
Ανάπτυξη συστήµατος καταλλήλου για: Ι.Χ. πόλης, Ι.Χ. µεγάλου κυβισµού και βαρύ
όχηµα, για να καλυφθούν όλες οι περιπτώσεις εφαρµογής.
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Αύξηση της οδικής ασφάλειας λόγω της µείωσης των ατυχηµάτων που σχετίζονται µε
υπνηλία του οδηγού.
Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών λόγω της παροχής υποστήριξης
σε περιπτώσεις µακρόχρονης οδήγησης ή οδήγησης υπό αντίξοες συνθήκες.
Συνειδητοποίηση του προβλήµατος υπνηλίας των οδηγών από το κοινό.
Για την επιτυχία των σκοπών αυτών δηµιουργήθηκε µια Κοινοπραξία από σηµαντικούς
σχετικούς φορείς, όπως κατασκευαστές συστηµάτων και αισθητήρων (Siemens, Actia,
Autoliv, Navtech), ερευνητικά ινστιτούτα (Ι.ΜΕΤ., TNO, VTI, ICCS-NTUA, CNRS-LAAS,
CNRS-CEPA,

BIVV-CARA),

Πανεπιστηµιακά

Τµήµατα

(IAT,

COAT),

αυτοκινητοβιοµηχανίες (Fiat, Daimler-Chrysler) και οδηγούς - χρήστες, µέσω της ∆ιεθνούς
Οµοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΑΙΤ/FIA).

Σχήµα 8: Το λογότυπο του έργου AWAKE.

Ακρωνύµιο Έργου:

AWAKE

Τίτλος Έργου:

System for effective Assessment of driver vigilance and Warning
According to traffic risK Estimation

Συντονιστής Φορέας: Ι.ΜΕΤ.
Έναρξη Έργου:

1-9-2001

∆ιάρκεια Έργου:

36 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

579.941 Ευρώ
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3. IMAGE: Intelligent Mobility Agent for Complex Geographic Environments. Ευφυείς
∆ράστες Κινητικότητας για πολύπλοκα γεωγραφικά περιβάλλοντα.
Το IMAGE σκοπεύει να αναπτύξει ένα περιβάλλον έξυπνης πληροφόρησης καλούµενο
«AGENT» το οποίο θα αποτελέσει το εργαλείο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών/δεδοµένων
στους τελικούς χρήστες, µε σκοπό την κάλυψη των γενικών µεταφορικών τους αναγκών σε
ένα πολύπλοκο γεωγραφικό περιβάλλον. Για την επίτευξη των παραπάνω, το IMAGE θα
σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα ανοικτό και αρθρωτό δίκτυο υπηρεσιών, το οποίο θα ενεργεί
ως το κεντρικό σηµείο αναφοράς. Αυτό θα συνεργάζεται µε το σύνολο των τελικών
αποδεκτών και τους προµηθευτές των υπηρεσιών δεδοµένων (ζήτηση χρηστών-απόκριση
προµηθευτών).
Το περιβάλλον πληροφόρησης θα αποτελείται από:
Μία έξυπνη µονάδα, η οποία θα παρακολουθεί, αναλύει και προβλέπει τις απαιτήσεις των
χρηστών και τα ιδιαίτερα προφίλ και προτιµήσεις τους, για υπηρεσίες σχετικές µε το χώρο
και το χρόνο παροχής κάθε σχετικής υπηρεσίας.
Μία µονάδα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, που θα παρεµβάλλεται µεταξύ των χρηστών
και των προµηθευτών υπηρεσιών, µε σκοπό την ανταλλαγή των απαιτούµενων
δεδοµένων.
Μία πλατφόρµα GIS, η οποία θα µετατρέπει τα εισερχόµενα δεδοµένα σε γεωγραφικές
συντεταγµένες, τόσο για τους χορηγούς των υπηρεσιών, όσο και για τους τελικούς
χρήστες αυτών.
Ολοκληρωµένες υπηρεσίες που θα παρέχονται υπό τη σκέπη του συστήµατος IMAGE,
όπως:
-

Υπηρεσία εντοπισµού θέσης των τελικών χρηστών στο γεωγραφικό περιβάλλον.

-

Υπηρεσία πλοήγησης που θα καθοδηγεί το χρήστη στον προορισµό του, µε χρήση των
καταλληλότερων µεταφορικών µέσων και συνδυασµούς αυτών.

-

Υπηρεσία ηλεκτρονικού εµπορίου που θα συνδέει το χρήστη µε τις εξωτερικές υπηρεσίες
του ηλεκτρονικού εµπορίου, για πληρωµή των σχετικών υπηρεσιών.

Μέσω των εµπλεκοµένων υποσυστηµάτων όλοι οι σχετικοί φορείς καθίστανται µέρος του
∆ικτύου Ολοκληρωµένων Υπηρεσιών του IMAGE (ISON). To ISON ενσωµατώνει
τερµατικούς χρήστες και τους χορηγούς των υπηρεσιών σε ένα λειτουργικό δίκτυο και τους
καθιστά στοιχεία ενός γεωγραφικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως της θέσης τους. Το ISON
εκµεταλλεύεται τις ήδη υπάρχουσες και τις καινούργιες τεχνολογίες επικοινωνιών και
πληροφοριών (π.χ. Ιnternet, GSM, GPRS, UMTS, Mobile IP) για να παρέχει στους χρήστες
του υπηρεσίες και πληροφορίες, µε διαρκή και προσαρµοσµένη πρόσβαση. Το ISON θα
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 76

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

παρέχει διεθνή πρόσβαση µέσω αξιοποίησης του διαδικτύου και των επικοινωνιακών δικτύων
IP. Θα γίνεται χρήση της τεχνολογίας ΧΜL έτσι ώστε τα περιεχόµενά του να µπορούν να
δηµοσιευθούν, χωρίς προβλήµατα σε ένα µεγάλο εύρος µέσων (για παράδειγµα WML,
HTML), κατάλληλων για διαφορετικές µορφές τερµατικών.
Το πρόγραµµα IMAGE διαφοροποιείται σε σχέση µε τις προηγούµενες σχετικές απόπειρες,
λόγω του ότι θα παρέχει:
•

Ολοκληρωµένες υπηρεσίες: οι χρήστες δεν είναι διατεθειµένοι να αποκτήσουν
συσκευές και να γίνουν συνδροµητές αν το συνολικό δίκτυο υπηρεσιών είναι φτωχό.

•

Προσωποποιηµένη υπηρεσία: οι ανάγκες των χρηστών σε σχέση µε τις παραπάνω
υπηρεσίες διαφέρουν τόσο, ώστε οι γενικές υπηρεσίες να µην ταιριάζουν και να µην
πληρώνονται από κανέναν. Γι΄ αυτό η προσαρµογή της υπηρεσίας σε διάφορους
τύπους χρηστών δεν είναι πολυτέλεια, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία
της.

•

Ενδολειτουργικές και προτυποποιηµένες υπηρεσίες στην Ευρώπη: η κινητή
τηλεφωνία πέτυχε γιατί ακολούθησε ένα πανευρωπαϊκό πρότυπο (και τώρα το
παγκόσµιο UMTS).

•

Πραγµατικός χρόνος, δυναµικά δεδοµένα: οι υφιστάµενες υπηρεσίες βασίζονται σε
στατικά δεδοµένα κυρίως, γιατί στερούνται τόσο των απαραίτητων πληροφοριών όσο
και των προωθητικών µηχανισµών για να συλλέξουν και να µεταδώσουν δεδοµένα σε
πραγµατικό χρόνο. Έτσι, οι χρήστες διαπιστώνουν συχνά ότι η πραγµατικότητα είναι
εντελώς διαφορετική και χάνουν την εµπιστοσύνη τους στο σύστηµα.

•

Εύχρηστη και φιλική επικοινωνία µε το χρήστη: κάποια κινητά τηλέφωνα
υπερίσχυσαν των άλλων, στηριζόµενα στην καλή επικοινωνία τους µε το χρήστη. Τα
κινητά τηλέφωνα αλλά και οι υπολογιστές παλάµης επί του παρόντος δεν είναι ακόµη
αρκετά εύχρηστοι και φιλικοί για κατάλληλη χρησιµοποίηση από το IMAGE για
ολοκληρωµένες υπηρεσίες προς το χρήστη.

•

Νέα οργανωτική διάταξη, διασυνδέοντας όλους τους σχετικούς φορείς: ένα ακόµη
ανεπίλυτο ζήτηµα στο χώρο της παρακολούθησης της κυκλοφορίας – διαχείρισης του
συστήµατος, όπου οι παροχείς πληροφοριών επιθυµούν να πωλήσουν τις πληροφορίες
τους, ενώ οι παροχείς υπηρεσιών επιθυµούν να ανταλλάξουν την πληροφορία µε
πληροφορία.

•

Μείωση του κόστους και απλοποίηση των διαθέσιµων λύσεων: οι υπάρχουσες λύσεις
δεν προσφέρουν ικανοποιητική οικονοµική ανταποδοτικότητα και παρόλη την
ενεργητική τους εκµετάλλευση χρειάζεται σηµαντική δουλειά σε µια πιο
συγκεκριµένη και διαµορφωµένη αρχιτεκτονική του συστήµατος, για να επιφέρει
µείωση του κόστους τους, χωρίς να µειωθεί η λειτουργικότητα του συστήµατος.
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Το IMAGE θα ελέγξει την τεχνική απόδοση του συστήµατος και την οικονοµική του
βιωσιµότητα σε 2 πιλοτικές εφαρµογές: στο Τορίνο (Ιταλία) και στο Τάµπερ (Φιλανδία).
Παρόλο που η κοινοπραξία οραµατίζεται ότι το IMAGE θα µπορεί φιλοξενήσει δυναµικά
αναρίθµητες υπηρεσίες (εύκολη επέκταση του συστήµατος), στις πιλοτικές εφαρµογές θα
υποστηριχτούν οι παρακάτω τύποι υπηρεσιών:
•

Πληροφόρηση για χρήση δηµοσίων συγκοινωνιών.

•

Πληροφόρηση κυκλοφοριακών δεδοµένων.

•

Τουριστική πληροφόρηση.

Σχήµα 9: Το λογότυπο του έργου IMAGE

Εικόνα 13: Προσωπικός Ψηφιακός Βοηθός
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Ακρωνύµιο Έργου:

IMAGE

Τίτλος Έργου:

Intelligent

Mobility

Agent

for

Environments.
Συντονιστής Φορέας:

Ι.ΜΕΤ.

Έναρξη Έργου:

1-11-2001

∆ιάρκεια Έργου:

24 µήνες

Υπεύθυνος Έργου για Ι.ΜΕΤ.: ∆ρ. Ε. Μπεκιάρης
Προϋπολογισµός:

454.324 Ευρώ
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4. Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού στο
Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.
Το έργο έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός Κέντρου Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της
δυναµικής συµπεριφοράς του οδηγού η οποία αποτελεί ένα πολύ βασικό στοιχείο της οδικής
ασφάλειας και αποτελεσµατικότητας των µεταφορών. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει εντός του
2002, αφού έτυχε έγκρισης και µάλιστα µε βαθµό 9,4/10.
Για να πετύχει τον παραπάνω στόχο, το Κέντρο θα εξοπλιστεί µε µία σειρά ερευνητικών
εργαλείων:
Α) Εγκατάσταση Εικονικής Πραγµατικότητας, εξοπλισµένη µε ένα εικονικό περιβάλλον
προσοµοίωσης των συστηµάτων ενός αυτοκινήτου και του περιβάλλοντος χώρου
(κυκλοφορία, ευρύτερο περιβάλλον οδού). Η εγκατάσταση θα ελέγχει την αλληλεπίδραση
διαφορετικών συστηµάτων και στοιχείων ενός αυτοκινήτου, προτού αυτά προτυποποιηθούν
και πάρουν το δρόµο της παραγωγής, βελτιώνοντας έτσι την εργονοµία των οχηµάτων. Το
σύστηµα θα είναι ενός τοίχου (single wall), µε δυνατότητα επεκτασιµότητας σε διαµορφώσεις
δύο, τριών, ακόµα και έξι τοίχων. Την παρακολούθηση του χώρου θα αναλάβουν οπτικά ή
ηλεκτροµαγνητικά συστήµατα, ανάλογα µε την εκάστοτε εφαρµογή, για την οποία θα
χρησιµοποιηθεί εξειδικευµένο λογισµικό εργονοµικών µελετών ευρείας χρήσης από τις
αυτοκινητοβιοµηχανίες. Η εγκατάσταση εικονικής πραγµατικότητας θα χρησιµοποιηθεί
επίσης για πιλοτική εκπαίδευση οδηγών.
Β) Εξοπλισµένο Όχηµα ∆οκιµών µε διάφορα προηγµένα συστήµατα υποβοήθησης του
οδηγού (αισθητήρες, κάµερες, ραντάρ, κ.α.). Θα χρησιµοποιείται για πειραµατική αξιολόγηση
των νέων συστηµάτων, πιστοποιώντας τη συµβολή τους στην υποβοήθηση του οδηγού. Θα
δηµιουργηθεί ένα σύστηµα καταγραφής δεδοµένων ανά πάσα χρονική στιγµή. Τα αρχεία που
θα αποθηκεύονται θα περιλαµβάνουν κείµενο, µετρήσεις και εικόνες (π.χ. πρόσωπο οδηγού,
εξωτερικό περιβάλλον) και θα αποτελέσουν µία βάση δεδοµένων για σύγκριση διαφορετικών
σεναρίων. Θα είναι επίσης δυνατή η δηµιουργία γραφικών, τα οποία θα αναπαραστούν τη
χρονική εξέλιξη των µετρηθέντων παραµέτρων, την οπτικοποίηση δεδοµένων µε βίντεο και
τη µεταγενέστερη επεξεργασία τους.
Γ) Ηµι-δυναµικός Προσοµοιωτής Οδήγησης, µέσω του οποίου θα είναι δυνατή η
προσοµοίωση εν δυνάµει επικινδύνων καταστάσεων (κακές - ακραίες καιρικές συνθήκες,
οδοί ταχείας κυκλοφορίας, επικίνδυνοι ελιγµοί, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και/ή
υπνηλίας, οδήγηση σε συνδυασµό µε συνοµιλία σε κινητό τηλέφωνο) οι οποίες δεν είναι
ασφαλές να δοκιµαστούν σε πραγµατικές συνθήκες. Ο προσοµοιωτής αυτός αναπτύσσεται
στα πλαίσια του εγκεκριµένου έργου της ΕΕ AGILE (QLRT-2001-00118), όπου το
Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ. είναι ο συντονιστής φορέας. Ο προσοµοιωτής αυτός θα είναι
εξοπλισµένος µε σύστηµα κίνησης που προσοµοιώνει την κίνηση και τις δονήσεις που
υφίσταται ο οδηγός από το κάθισµα. Ο προσοµοιωτής θα χρησιµοποιεί µία βάση δεδοµένων
στην οποία θα περιλαµβάνονται 300 χιλιόµετρα οδικού δικτύου (οδοί ταχείας κυκλοφορίας,
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αστικοί, υπεραστικοί οδοί, αγροτικοί οδοί, κλπ) προσαρµοσµένα στα Ελληνικά δεδοµένα. Θα
είναι σε θέση να χρησιµοποιηθεί από διάφορες «κατηγορίες» οδηγών όπως π.χ. συχνών
παραβατών του ΚΟΚ, υποψηφίων οδηγών, νέων οδηγών, επαγγελµατιών οδηγών,
συµπεριλαµβάνοντας συνθήκες προσοµοίωσης πεζών, παιδιών, οδηγών δικύκλων, διελεύσεις
ζώων, κ.α.

Εικόνα 14: Προσοµοιωτής οδήγησης αυτοκινήτου σε κατάσταση λειτουργίας

Ακρωνύµιο Έργου:

ΑΡΙΣΤΕΙΑ - NOVEL

Τίτλος Έργου:

Κέντρο Αριστείας σε θέµατα ελέγχου της δυναµικής συµπεριφοράς
του οδηγού στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.

Αναθέτων Φορέας:

Yπουργείο

Ανάπτυξης

-

Γενική

Γραµµατεία

Τεχνολογίας
Έναρξη:

1-5-2002

∆ιάρκεια:

24 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

400.000 Ευρώ
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5. AGILE: AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life Enhancement
through driving. Ενσωµάτωση στην κυκλοφορία των ηλικιωµένων ατόµων, υποστήριξη
της κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και ποιότητας ζωής τους µέσω της οδήγησης
αυτοκινήτου.
Στις δυτικές κοινωνίες αυξάνεται συνεχώς ο πληθυσµός των ατόµων της τρίτης ηλικίας. Αυτό
συνεπάγεται και αύξηση του ποσοστού συµµετοχής τέτοιων ατόµων στην κυκλοφορία. Το εν
λόγω πρόγραµµα εστιάζει σε δύο κύριους στόχους:
1. Στην ανάπτυξη της απαιτούµενης γνώσης και των εργαλείων για την ορθολογική πολιτική
αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωµένων και
2. Στην όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξή τους, µέσω επανεκπαίδευσης και βοηθηµάτων
µε στόχο την ασφαλή οδήγηση.
Το πρόγραµµα στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου συστήµατος εκπαίδευσης, πληροφόρησης,
παροχής συµβουλών και εκτίµησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωµένων ατόµων. Αυτό
θα επιτευχθεί µέσω ενός συστήµατος συνεκτίµησης ενός εύρους φυσικών, ψυχολογικών και
άλλων παραγόντων, όπως οδικής συµπεριφοράς και στοιχείων επικοινωνίας µε άλλους
οδηγούς.
Οι στόχοι θα επιτευχθούν µέσω ενός αριθµού ενδιαµέσων σταδίων, όπως:
Αναγνώριση και αιτιολόγηση των προβληµάτων των ηλικιωµένων οδηγών και ανάλυση
των ατυχηµάτων τους.
Επιλογή

καταλλήλων

ηλικιωµένους

κριτηρίων

οδηγούς,

αξιολόγησης

χρησιµοποιώντας

ικανότητας

παραµέτρους

οδήγησης

για

συµπεριφοράς,

τους
νευρο-

ψυχολογικές και φυσιολογικές και καθορισµό ορίων γι΄ αυτά.
Ανάπτυξη ενός εργαλείου προεκτίµησης της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωµένων
χαµηλού κόστους, για χρήση από τους οικογενειακούς τους ιατρούς, ή µέσω άλλων
ειδικών, είτε µέσω συνεντεύξεων ή ακόµα και µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
Ανάπτυξη

παραµετροποιηµένης βάσης δεδοµένων συµπεριφοράς και ικανότητας

οδήγησης ηλικιωµένων οδηγών, για να χρησιµοποιηθεί σαν εξειδικευµένο υπόβαθρο για
ανάπτυξη σχετικών εργαλείων αξιολόγησης ικανότητας και αποφάσεων.
Ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος οδηγιών αξιολόγησης ικανότητας των
ηλικιωµένων για οδήγηση, συµπεριλαµβάνοντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία εκτίµησης,
όπως νευρο-ψυχολογικά τεστ, σενάρια προσοµοίωσης οδικής πραγµατικότητας και
ελέγχου σε πραγµατικές συνθήκες δρόµου, για καθοδήγηση και υποστήριξη εκείνων των
ηλικιωµένων, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την οδήγηση.
Ανάπτυξη ενός σχετικού πλάνου δοκιµών, το οποίο θα επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των
παραπάνω εργαλείων.
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Ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και αποδοτικού εργαλείου συνολικής αξιολόγησης και
παροχής συµβουλών σε ηλικιωµένους σε σχέση µε την οδήγηση, συνδυάζοντας τα
αποτελέσµατα των διαφόρων εργαλείων αποτίµησης.
Ανάπτυξη µιας προτυποποιηµένης πανευρωπαϊκής διαδικασίας αξιολόγησης αποτίµησης
των ηλικιωµένων σε σχέση µε την οδήγηση.
Έλεγχο και βελτιστοποίηση όλων των κριτηρίων, εργαλείων και µεθόδων που έχουν
αναπτυχθεί, µέσα από πιλοτικές δοκιµές, µέσω ενός κατάλληλου δείγµατος ηλικιωµένων
οδηγών από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές.
Έλεγχος κόστους-ωφελειών και της βιωσιµότητας των προτεινοµένων µεθόδων

και

εργαλείων.
Ανάπτυξη οδηγιών σχεδίασης οχηµάτων φιλικών προς τους ηλικιωµένους οδηγούς και
βοηθηµάτων οδήγησης γι΄ αυτούς.
Ανάπτυξη καταλλήλων εκπαιδευτικών και ενηµερωτικών προγραµµάτων, µε σκοπό τη
υποβοήθηση των ηλικιωµένων στο να ξεπεράσουν τα προβλήµατά τους σε σχέση µε την
οδήγηση.
Στρατηγική αποδοχής από τους ηλικιωµένους της προτεινόµενης µεθοδολογίας
αξιολόγησής τους, αλλά και προώθηση θετικών µηνυµάτων, µέσω της κοινωνικής
στήριξης των ικανοτήτων των ηλικιωµένων οδηγών, αποτρέποντας έτσι τα αρνητικά
στερεότυπα και καθιερώνοντας όταν και όπου απαιτείται, αντισταθµιστικές πολιτικές για
τυχόν περιορισµό του δικαιώµατός τους στην οδήγηση.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο στόχος του έργου δεν είναι η δηµιουργία νέων εµποδίων για τους
ηλικιωµένους οδηγούς, αλλά αντίθετα η απλοποίηση της επιβαλλόµενης διαδικασίας για τους
περισσότερους απ’ αυτούς και η υποβοήθηση των υπόλοιπων να ανακαλύψουν τις
κατάλληλες τεχνικές για να παραµείνουν ασφαλείς οδηγοί. Φυσικά, σε τελευταία ανάλυση
µια τέτοια προσέγγιση λογικά και δίκαια θα εξακολουθεί να αποκλείει από την οδήγηση
εκείνους τους ηλικιωµένους ανθρώπους οι οποίοι

αποτελούν κίνδυνο για την οδική

ασφάλεια, διατηρώντας όµως τον αριθµό τους στον ελάχιστο δυνατό και παρέχοντας σ’
αυτούς υποστήριξη και πρόσβαση σε εναλλακτικές µεθόδους µετακίνησης.
Οι σχετικοί µετρήσιµοι στόχοι τους οποίους θέτει η Κοινοπραξία είναι:
-

Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της αναπτυσσόµενης µεθόδου αξιολόγησης πρέπει να
ανέρχεται στο 80-98% των εξεταζοµένων περιπτώσεων. Το κόστος της αρχικής
προεκτίµησης θα πρέπει να ανέρχεται κάτω από τα 100 ΕΥΡΩ και του συνολικού
συστήµατος κάτω από τα 1000 ΕΥΡΩ.

-

Ο συνολικός χρόνος αποτίµησης θα πρέπει να µην ξεπερνά τις 1-2 ώρες (σε σύγκριση µε
τις 3-8 ώρες που απαιτούνται σήµερα, χρησιµοποιώντας τα υπάρχοντα εργαλεία, που
επιπρόσθετα µετρούν µόνο κάποιες φυσιολογικές παραµέτρους).
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-

Το επίπεδο αποδοχής των εφαρµοζοµένων εργαλείων θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον
στο 7 (στην κλίµακα από 0-10), από τους ειδικούς (µέσος όρος) και πάνω από το 5 για
τους ηλικιωµένους χρήστες.

Για την υλοποίηση ενός τόσο φιλόδοξου έργου έχει σχηµατιστεί µια Κοινοπραξία από
σηµαντικούς σχετικούς φορείς, αποτελούµενη από 13 Συµµετέχοντες, που αντιπροσωπεύουν
7 Ευρωπαϊκά κράτη. Περιλαµβάνει µέλη µε ιστορικό σε σηµαντική βιοτεχνολογική/κλινική
έρευνα, οι οποίες αναπτύσσουν µεθόδους και εργαλεία (ΑMAP, IfADo, COAT), κέντρα
αποτίµησης ικανότητας οδήγησης ηλικιωµένων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες - ΑµΕΑ,
(BIVV-CARA, AV-GOCA, NIRH) Ινστιτούτα Μεταφορών τα οποία ειδικεύονται πάνω στα
θέµατα ηλικιωµένων και ΑµΕΑ (IMET, USTUTT, VTI), έναν κατασκευαστή αυτοκινήτων
(CRF/FIAT), σχεδιαστές εργαλείων αξιολόγησης (Psytest, Foerst) και την Πανευρωπαϊκή
Οµοσπονδία Σχολών Οδήγησης (EAF).

AGILE Database

Training needed

AGILE Decision Tool
Need of particular aid

GP interview

Simulator / car

Σχήµα 10: ∆οµή του συστήµατος

Ακρωνύµιο Έργου:

AGILE
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Τίτλος Έργου:

AGed people Integration, mobility, safety and quality of Life
Enhancement through driving.

Συντονιστής Φορέας:

Ι.ΜΕΤ.

Έναρξη Έργου:

1-1-2002

∆ιάρκεια Έργου:

36 µήνες

Υπεύθυνος Έργου για Ι.ΜΕΤ.: ∆ρ. Ε. Μπεκιάρης
Προϋπολογισµός:

432.538 Ευρώ
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6. SPORT4ALL: Provision of Telematic Services to the Disabled for the Diffusion of
Information on Athletics Events. Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών σε ηλικιωµένους και
ΑµΕΑ για τη ∆ιάχυση Πληροφορίας σε Αθλητικά Γεγονότα
Ο αθλητισµός είναι µία από τις πιο διαδεδοµένες ανθρώπινες δραστηριότητες που περιλαµβάνει την
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και την αναψυχή για τους αθλητές και το κοινό. Ο αθλητισµός
θεωρείται από την ΕΕ ακέραιο µέρος της εκπαίδευσης και του πολιτισµού και έτσι αυτή χρησιµοποιεί
τις δυνατότητες της για να ενθαρρύνει τις αθλητικές δραστηριότητες, που σηµαίνουν οικονοµική
ανάπτυξη, απασχόληση, γεφύρωση του χάσµατος µεταξύ ανθρώπων µε διαφορετικές νοοτροπίες και,
το πιο σπουδαίο, την ενσωµάτωση των ανθρώπων στην κοινωνία.
Υπάρχουν εντούτοις αρκετοί περιορισµοί όσον αφορά τη συµµετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στο
πλαίσιο που περικλείει τη διεξαγωγή και παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων. Η πλειοψηφία των
ηλικιωµένων και ΑµΕΑ (οι οποίοι αποτελούν σηµαντικό µέρος του πληθυσµού) εξαιρούνται από την
παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, λόγω περιορισµών στην πρόσβαση στους αγωνιστικούς
χώρους και τη λήψη της κατάλληλης πληροφορίας.
Στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το έργο SPORT4ALL
στοχεύει να επωφεληθεί από τις εξελίξεις στον τοµέα των τηλεπικοινωνιών, ώστε να παρέχει
υπηρεσίες προστιθέµενης αξίας, προσανατολισµένες στον χρήστη (user-oriented), που να
απευθύνονται στους ηλικιωµένους και τα ΑµΕΑ και να συνεισφέρουν σε αυτό το πλαίσιο στην
συµµετοχή τους στην ηλεκτρονική κοινωνία (e-society) σε συσχετισµό µε αθλητικά γεγονότα.
Ένας τεράστιος αριθµός πληροφοριών είναι διαθέσιµος στην αγορά και αυξάνει συνεχώς σε όγκο και
πολυπλοκότητα. Η πληροφορία που αφορά αθλητικά γεγονότα γίνεται περισσότερο συµπυκνωµένη,
όσο ο συναγωνισµός στα αθλητικά γεγονότα µεγαλώνει και γεγονότα υψηλής στάθµης αποκτούν
περισσότερη δηµοσιότητα. Η απόκτηση και η διαχείριση της πληροφορίας σχετικά µε αθλητικά
γεγονότα είναι ένα πολύπλοκο έργο, που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των ηλικιωµένων και των
ΑµΕΑ σε εκδηλώσεις αναψυχής, όπως η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων. Το έργο
SPORT4ALL θα διευκολύνει το πληθυσµό των ηλικιωµένων και ΑµΕΑ στην πρόσβαση σε αθλητικά
γεγονότα.
Οι συγκεκριµένοι στόχοι του έργου είναι:
•

∆ηµιουργία ολιστικής προσέγγισης για τη δηµιουργία, συλλογή, διαχείριση και διάχυση της
πληροφορίας και των υπηρεσιών τηλεµατικής προς τους ηλικιωµένους και τα ΑµΕΑ, όσον αφορά
τα αθλητικά γεγονότα.

•

Χρήση τεχνικών ψηφιακής οικονοµίας για τη διάχυση και χρήση υπηρεσιών από τους
ηλικιωµένους και τα ΑµΕΑ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

•

Ανάπτυξη µίας πηγής πληροφοριών στο διαδίκτυο που θα επιτρέπει την ευρεία πρόσβαση σε
δυναµικές πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση και παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων, σε
συσχετισµό µε τις ειδικές ανάγκες του υπόψη πληθυσµού.

•

∆ηµιουργία ενός διανεµηµένου δικτύου που περιλαµβάνει πρακτορεία ταξιδίων, προµηθευτές
υπηρεσιών διαµονής, τοπικούς, περιφερειακούς και διευρωπαϊκούς πράκτορες µεταφορών,
οικονοµικούς οργανισµούς και παράγοντες του αθλητισµού. Αυτό το δίκτυο θα δίδει πρόσβαση σε
ποιοτικές υπηρεσίες υποστήριξης για ένα ευρύ φάσµα ηλικιωµένων και ΑµΕΑ.
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Ακρωνύµιο Έργου:

SPORT4ALL

Τίτλος Έργου:

Παροχή Τηλεµατικών Υπηρεσιών σε ηλικιωµένους και ΑµΕΑ για
τη ∆ιάχυση Πληροφορίας σε Αθλητικά Γεγονότα

Αναθέτων Φορέας:

TEN-TELECOM

Έναρξη:

01-04-2002

∆ιάρκεια:

18 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

393.000 Ευρώ

7. ΒΟΒ – CAMPAIGN: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµΒάνοντας υπόψη τα σχετικά
κοινωνικά πρότυπα.
Όπως ήταν αναµενόµενο, το έργο “BOB-Campaign” λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα του
συνεχίζεται και για την περίοδο 2002-2003. Το Ι.ΜΕΤ. συνεχίζει την προσπάθειά του για τη
δραστική µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων διαµέσου της πανευρωπαϊκής εκστρατείας
ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ (BOB-Campaign). Έµφαση θα
δοθεί στη δηµιουργία συνειδητοποιηµένων πολιτών µέσα από την εκπαίδευση, µε την
προβολή εκπαιδευτικής βιντεοταινίας που θα είναι έτοιµη εντός του 2002.
Το Ι.ΜΕΤ. βρίσκεται στις καταληκτικές διαπραγµατεύσεις για την αγορά ενός εξοπλισµένου
µε προσοµοιωτή οδήγησης καταστάσεων υπό την επήρεια αλκοόλ mini-van, το οποίο θα
επισκεφτεί σχολεία σε όλη την επικράτεια. Οι µαθητές θα µπορούν να προσοµοιώνουν
συνθήκες νηφαλιότητας αλλά και µέθης, συνεπώς µέσω της σύγκρισης θα αφοµοιώσουν µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο το µήνυµα.
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Εικόνα 15: Εξώφυλλο εκπαιδευτικής βιντεοταινίας.
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Ακρωνύµιο Έργου:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΟΒ

Τίτλος Έργου:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµΒάνοντας
υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα.

Αναθέτων Φορέας:

Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας

Έναρξη:

1-10-2002

∆ιάρκεια:

15 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

326.000 Ευρώ
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8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το ΥΜΕ.
Πρόκειται για έργο που ανήκει στην κατηγορία παροχής υπηρεσιών προς ιδιωτικούς ή
∆ηµόσιους φορείς. Στην προκειµένη περίπτωση το έργο παρέχει υπηρεσίες συµβούλου προς
το Υπουργείο Μεταφορών, υπηρεσίες σχετικές µε έρευνες και αναλύσεις για το σύστηµα
µεταφορών της Θεσσαλονίκης.

Ακρωνύµιο Έργου:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Τίτλος Έργου:

Υπηρεσίες γνωµοδότησης προς το ΥΜΕ

Αναθέτων Φορέας:

ΥΜΕ

Έναρξη:

12-06-2002

∆ιάρκεια:

12 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

Καθ. Γ. Γιαννόπουλος

Προϋπολογισµός:

69.259 Ευρώ

9. UPTUN: Low-cost durable innovative UPgrading methods for fire safety in existing
TUNnels. Νέες ανθεκτικές και χαµηλού κόστους µέθοδοι βελτίωσης της πυρασφάλειας σε
σήραγγες.
Το έργο «UPTUN» έχει στόχο την εξεύρεση νέων µεθόδων βελτίωσης της πυρασφάλειας σε
σήραγγες, ένα θέµα το οποίο έχει τεθεί επί τάπητος µετά από πρόσφατα συµβάντα που είχαν
άµεσο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και έµµεσο οικονοµικό κόστος δισεκατοµµυρίων Ευρώ.
Οι τελευταίες έρευνες απέδειξαν πως υπάρχουν ακόµα πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε την
ασφάλεια στις σήραγγες. Ατυχήµατα κυρίως σε υπάρχουσες, αλλά και σε καινούριες - έτοιµες
προς χρήση - σήραγγες αποδεικνύουν πως τα παρόντα συστήµατα ασφαλείας, ίσως και να
µην είναι τόσο αποτελεσµατικά. Οι αυξηµένοι κυκλοφοριακοί φόρτοι ή ο όγκος µεταφοράς
επικίνδυνων αγαθών, επιτείνουν την κατάσταση. Περαιτέρω αναλύσεις δείχνουν πως τέτοιου
είδους πυρκαγιές εγκυµονούν κινδύνους για την κατασκευαστική υποδοµή των σηράγγων
(αστοχία υλικών) οδηγώντας σε µεγάλες απώλειες για τον προϋπολογισµό της Ε.Ε.
Τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα του έργου είναι:
•

Ένα ανεπτυγµένο, αξιόπιστο και αποδοτικό οικονοµικά πακέτο µέτρησης που έχει αρχικό
σκοπό τη µείωση της πιθανότητας δηµιουργίας πυρκαγιών σε σήραγγες, καθώς και των
συνεπειών αυτών. Τελικός στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ασφάλειας κατά τη
διέλευση σηράγγων.
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•

Ένα ανεπτυγµένο και ολοκληρωµένο δίκτυο εκτίµησης και αναβάθµισης σε υπάρχουσες
σήραγγες, βασισµένο σε νέες µεθοδολογίες και ανεπτυγµένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να
επιτρέπει στις αρµόδιες αρχές ασφαλείας να εκτιµούν και να διαχειρίζονται µε ορθολογικό
τρόπο τα ατυχήµατα και την κατασκευαστική ασφάλεια των σηράγγων.

Το έργο στοχεύει επίσης στην παραγωγή µεθόδων διαχείρισης λειτουργίας υπαρχόντων
σηράγγων, µε παράλληλη πρόβλεψη των επιπέδων ασφάλειας έπειτα από ενδεχόµενες
αναβαθµίσεις των συστηµάτων πυρασφάλειας.
Το έργο τέλος θα παρέχει πλήρη οικονοµοτεχνική πληροφόρηση σχετικά καταστάσεις
ανίχνευσης, επιθεώρησης και παρακολούθησης από Ευρωπαίους επιθεωρητές, ενώ όλα τα
παραπάνω θα συνδυαστούν µε τη δηµιουργία των απαραίτητων εκείνων προδιαγραφών για τη
δηµιουργία προγράµµατος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, ώστε να διευκολύνονται οι
περίπλοκοι υπολογισµοί.

Σχήµα 11: Το λογότυπο του έργου UPTUN

Ακρωνύµιο Έργου:

UPTUN

Τίτλος έργου:

Νέες ανθεκτικές και χαµηλού κόστους µέθοδοι βελτίωσης της
πυρασφάλειας σε σήραγγες.

Αναθέτων Φορέας:

GROWTH

Έναρξη:

1 Σεπτεµβρίου 2002

∆ιάρκεια:

48 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

Καθ. Π. Παπαϊωάννου

Προϋπολογισµός:

237.006 Ευρώ
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10. CONSENSUS: Promoting CONSENSUS in Assessing Driving Ability of PSN Through
Common Methodologies and Normative Tools. Προώθηση της τυποποίησης µέσω
οµόφωνης κοινής µεθοδολογίας και µέσων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων οδήγησης
ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες (ΑµΕΑ).
Επί του παρόντος, υπάρχει έλλειµµα στην προτυποποίηση των µεθόδων και εργαλείων, για
την εκτίµηση της φυσικής κατάστασης των ηλικιωµένων οδηγών, καθώς και των οδηγών µε
ειδικές ανάγκες. Μόνο η καθιέρωση ενός ενιαίου Θεµατικού ∆ικτύου σε Πανευρωπαϊκή
κλίµακα θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης ενός δικτύου ειδικών, το οποίο θα συντελέσει
στη σύγκλιση προς κοινές πρακτικές και εργαλεία, ικανά ώστε να εφαρµοστούν σε όλη την
Ευρώπη. Το CONSENSUS στοχεύει στην ανάπτυξη ∆ικτύου Αριστείας συστηµατικής
ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν την εκτίµηση των ικανοτήτων οδήγησης ατόµων µε
ειδικές ανάγκες (ΑµΕΑ) και στη διάδοση τεχνογνωσίας µεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών
(κυρίως από προηγµένες τεχνολογικά χώρες προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες) µε τη βοήθεια
της τηλεµατικής, καθώς και νέων πειραµατικών εργαλείων υποστήριξης (βάσεις δεδοµένων
και τεχνογνωσία ειδικών).
Οι κύριοι στόχοι του έργου είναι:
•

Οµόφωνη συµφωνία κατηγοριοποίησης των λειτουργικών ικανοτήτων των ΑµΕΑ σε
σχέση µε την ικανότητά τους στην οδήγηση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

•

Οµόφωνη συµφωνία για κοινά κριτήρια, εργαλεία και µεθοδολογίες αξιολόγησης ΑµΕΑ.

•

Προδιαγραφές και χρήση βάσης δεδοµένων υπαρχόντων µέσων και µεθοδολογιών
αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης ΑµΕΑ, καθώς και εργαλείων για την υποστήριξη
των ειδικών στην τελική απόφαση και τυποποίηση της ποιότητας εξέτασης.

•

Αναγνώριση σχετικών κενών στα υπάρχοντα µέσα αξιολόγησης, ως κύρια θέµατα για
µελλοντική έρευνα.

•

Ίδρυση οµάδας ειδικών και κέντρων αριστείας πανευρωπαϊκά, για τη διευκόλυνση της
έρευνας της υφιστάµενης τεχνογνωσίας στον τοµέα της τηλεµατικής, µε την ανταλλαγή
γνώσεων και εµπειριών.

•

Πρόταση για κώδικα καλής πρακτικής στην αξιολόγηση της ικανότητας οδήγησης των
ΑµΕΑ, υποδείξεις σε σχετικές αρχές και στη βιοµηχανία και ενίσχυση της αποδοχής των
χρηστών και της κοινής γνώµης.

Ακολουθούν τα ποσοτικά κριτήρια του έργου:
•

Χρήση της κατηγοριοποίησης των λειτουργικών ικανοτήτων των ΑµΕΑ και των κοινών
κριτηρίων, εργαλείων και µεθοδολογιών αξιολόγησης, σε τουλάχιστον 6 Ευρωπαϊκές
χώρες, έως το τέλος του έργου.

•

Χρήση της κατηγοριοποίησης και των κοινών κριτηρίων, εργαλείων και µεθοδολογιών
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αξιολόγησης, σε τουλάχιστον 15 Ευρωπαϊκές χώρες, 10 χρόνια µετά τη λήξη του έργου,
εφόσον το ∆ίκτυο αποδειχτεί πράγµατι αυτοσυντηρούµενο.
•

Αξιοποίηση των σχετικών προτάσεων προς τις αρχές και τη βιοµηχανία, τουλάχιστον από
3 εθνικές ή διεθνής αρχές και από 3 κατασκευαστές, έως το τέλος του έργου.

•

Συµµετοχή τουλάχιστον εξήντα µελών στο ∆ίκτυο έως τη λήξη του έργου.

Ακρωνύµιο Έργου:

CONSENSUS

Τίτλος έργου:

Προώθηση οµόφωνης κοινής µεθοδολογίας και κανονισµών για την
αξιολόγηση των ικανοτήτων οδήγησης ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες
(ΑµΕΑ).

Αναθέτων Φορέας:

IST

Έναρξη:

1 Σεπτεµβρίου 2002

∆ιάρκεια:

24 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

115.000 Ευρώ

11. RURAL WINS: Roadmap for ICT Solutions for Rural Areas and Maritime Regions.
Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT) σε
Αγροτικές & Παράκτιες Περιοχές.
Το έργο έχει στόχο τη σχεδίαση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Υπολογιστών (ICT), το οποίο θα διασφαλίσει την ανάπτυξη ενός
επικοινωνιακού µετώπου διάδοσης πληροφοριών σε αγροτικές και παράκτιες περιοχές, όπως
και σε νησιά.
Το έργο στοχεύει:
•

Στη µείωση του χάσµατος µεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών.

•

Στην πρόγνωση των τάσεων της τεχνολογική εξέλιξης του απαιτούµενου εξοπλισµού.

•

Στην ανάπτυξη υπηρεσιών οι οποίες θα ολοκληρώνουν τον εξοπλισµό και

•

Στη διαχείριση της ανάπτυξης, η οποία θα επιτρέψει τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των
αγροτικών περιοχών σε παγκόσµιο επίπεδο.

Ακρωνύµιο Έργου:

RURAL-WINS

Τίτλος έργου:

Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορίας και
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Υπολογιστών (ICT) σε Αγροτικές & Παράκτιες Περιοχές.
Αναθέτων φορέας:

IST

Έναρξη:

1 Ιουλίου 2002

∆ιάρκεια:

12 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

4.338 Ευρώ

12. IMMACULATE: IΜprovement of Urban EnvironΜent Quality of Air and Noise Levels
by an Integrated, Cost Effective and MUlti-Level Application of Clean Vehicle
TEchnologies. Bελτίωση της ποιότητας του αέρα και περιορισµός του θορύβου σε αστικό
περιβάλλον µέσω µιας ολοκληρωµένης, οικονοµικά αποτελεσµατικής και πολυ-επίπεδης
εφαρµογής τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων
Το ΙMMACULATE στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη µείωση των
επιπέδων θορύβου σε αστική περιοχή (∆ήµος Θεσσαλονίκης) µέσω ενός πρωτοπόρου
συνδυασµού τεχνολογιών καθαρών οχηµάτων για διαφορετικούς τύπους οχηµάτων (ηλεκτρικά
βοηθούµενα ποδήλατα, ηλεκτρικά δίκυκλα, υβριδικά αυτοκίνητα και µίνι-λεωφορεία φυσικού
αερίου) µε διάφορα προηγµένα συστήµατα τεχνολογιών στο χώρο των µεταφορών (όπως
συστήµατα πληροφορικής, διαχείρισης και τηλεµατικής, τεχνολογία έξυπνων καρτών,
σχήµατα διαχείρισης κυκλοφορίας).
Στα πλαίσια του έργου, οι παρακάτω ενέργειες και µέσα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν:
•

Προσδιορισµός των ειδικών απαιτήσεων των χρηστών και των καταλλήλων σεναρίων
χρήσης.

•

Προσδιορισµός των λειτουργικών προδιαγραφών των οχηµάτων και των σύγχρονων
τηλεµατικών εφαρµογών στις µεταφορές, που θα χρησιµοποιηθούν.

•

Ανάπτυξη ενός σχεδίου εκπαίδευσης και κατάρτισης οδηγών προσανατολισµένο στην
ιδέα της «οικολογικής συνείδησης».

•

Οργάνωση και εκτέλεση πιλοτικών δοκιµών χρησιµοποιώντας τα οχήµατα και τις νέες
τεχνολογίες στην πόλη της Θεσσαλονίκης, συµπεριλαµβανοµένων 4 ηλεκτρικά
βοηθουµένων ποδηλάτων, 4 ηλεκτρικών δικύκλων, 1 υβριδικού αυτοκινήτου και ενός
µινι-λεωφορείου µε φυσικό αέριο.

•

Τεχνολογική, κοινωνικο-οικονοµική ανάλυση, ανάλυση χρηστικότητας και κινδύνων του
προτεινοµένου σχήµατος.

•

Παρακολούθηση και προσδιορισµός των νοµικών και οργανωτικών θεµάτων.

•

Υλοποίηση ανάλυσης απόδοσης κόστους, προσδιορίζοντας τα οφέλη.
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•

∆ιαµόρφωση οδηγιών και πολιτικών για σχετικές εφαρµογές και προέκτασή τους σε
συνθήκες άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων, µέσω σχετικού Πανευρωπαϊκού ∆ικτύου
Χρηστών, της Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας Ηλεκτρικού Αυτοκινήτου.

Το IMMACULATE θα έχει ως αποτέλεσµα την επίδειξη µιας πρωτοπόρου προσέγγισης για
τον περιορισµό της ρύπανσης του αέρα και των προβληµάτων θορύβου στην πόλη της
Θεσσαλονίκης – µε δυνατότητα προέκτασης και σε άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις – µέσω της
εισαγωγής ενός συστήµατος βασισµένου σε συνδυασµό «καθαρών» οχηµάτων και
προηγµένων εφαρµογών τηλεµατικής και διαχείρισης για µεταφορές. Επιπλέον, µέσω των
δραστηριοτήτων διασποράς των αποτελεσµάτων και των πιλοτικών δοκιµών, το έργο
συνεισφέρει αποτελεσµατικά στη δηµιουργία «οικολογικής συνείδησης» στους πολίτες της
αστικής περιοχής.
Στα πλαίσια του εν λόγω έργου έχει αγοραστεί εξοπλισµός αξίας 40.000 €, ο οποίος
αποτυπώνεται στο Κεφάλαιο 5 που αφορά τις υποδοµές του Ι.ΜΕΤ.
Ακρωνύµιο Έργου:

IMMACULATE

Τίτλος έργου:

Bελτίωση της ποιότητας του αέρα και περιορισµός του θορύβου σε
αστικό

περιβάλλον

αποτελεσµατικής

µέσω

µιας

ολοκληρωµένης,

και πολυ-επίπεδης εφαρµογής τεχνολογιών

καθαρών οχηµάτων
Αναθέτων φορέας:

LIFE

Έναρξη:

1 Νοεµβρίου 2002

∆ιάρκεια:

24 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

586.000 Ευρώ

οικονοµικά
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Β.2 ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΤΩΘΗΚΑΝ ΤΟ 2002
1. ΒΟΒ – CAMPAIGN: ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµΒάνοντας υπόψη τα σχετικά
κοινωνικά πρότυπα.

Το Ι.ΜΕΤ. στοχεύει στη δραστική µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, διαµέσου της
υλοποίησης της πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την
επήρεια αλκοόλ (BOB-Campaign). Στόχος της είναι η αφύπνιση της δηµόσιας συνείδησης
κατά της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, µε ταυτόχρονη προσαρµογή εκπαιδευτικών
εργαλείων στις σχολές οδήγησης και στη βασική σχολική εκπαίδευση. Η επιτυχία της
ενηµερωτικής εκστρατείας βασίστηκε στην ενηµέρωση του κοινού µε ακλόνητα επιχειρήµατα
και επιστηµονική τεκµηρίωση, καθώς και µε σειρά µετρήσεων - αποδεικτικών στοιχείων του
ολέθριου συνδυασµού αλκοόλ-οδήγησης.
Η σύλληψη της ιδέας οφείλεται στο Ινστιτούτο BIVV του Βελγίου, στο οποίο και
εφαρµόζεται επιτυχώς από το 1995 η σχετική πρωτοβουλία. Το έργο επέκτεινε τη σχετική
δραστηριότητα και στην Ελλάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
γνωρίσµατα συµπεριφοράς, ψυχοσύνθεσης και συνηθειών οδήγησης των Ελλήνων οδηγών.
Το Ι.ΜΕΤ. ανέλαβε την εκπροσώπηση και το συντονισµό της χώρας στην ανωτέρω
πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενηµέρωσης, έχοντας σαν πρότυπο τις προδιαγραφές που
τηρήθηκαν στα υπόλοιπα Ευρωπαϊκά κράτη. Αρωγός της εκστρατείας ήταν ο µη
κερδοσκοπικός οργανισµός της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Εκπαιδευτών
Οδηγών Αυτοκινήτων (Π.Ο.Ε.Ε.Ο.Α.) ο οποίος και φρόντισε για την ευρύτερη διάδοση και
αφοµοίωση του υλικού στους υποψήφιους οδηγούς, ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο τµήµα του
συνόλου των οδηγών. Αρωγοί επίσης ήταν το γνωστό περιοδικό θεµάτων αυτοκινήτου, οι
«4Τροχοί», το οποίο και την πρόβαλε φιλοξενώντας την επανειληµµένα σε ολοσέλιδη
έγχρωµη καταχώρηση, η Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγήσεων (ΕΛΠΑ) και η
εταιρεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων ΑVIS οι οποίες συνέδραµαν µε τη σειρά τους στη διάδοση
της εκστρατείας ανά την επικράτεια.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Ι.ΜΕΤ. 2002 - Σελίδα 96

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εικόνα 16: Εκστρατεία ΒΟΒ στην Ελλάδα
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Ακρωνύµιο Έργου:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΒΟΒ

Τίτλος Έργου:

ΕΚΣΤΡΑΤΕΙA ενηµέρωσης κατά της οδήγησης υπό την επήρεια
αλκοόλ µε στόχο τη Βελτίωση της Οδικής ασφάλειας, λαµΒάνοντας
υπόψη τα σχετικά κοινωνικά πρότυπα.

Αναθέτων Φορέας:

Ευρωπαϊκή Ένωση - Γενική ∆ιεύθυνση Μεταφορών και Ενέργειας

Έναρξη:

1-8-2001

∆ιάρκεια:

15 µήνες

Υπεύθυνος Έργου:

∆ρ. Ε. Μπεκιάρης

Προϋπολογισµός:

348.300 Ευρώ

2. TRANSLOGNET: TRANSportation and transport nodal points LOGistics management
NETwork.

∆ίκτυο διαχείρισης πληροφοριών και δεδοµένων logistics σε λιµάνια και

τερµατικούς σταθµούς.
Το έργο TRANSLOGNET είναι το αποτέλεσµα διακρατικής συνεργασίας στην περιοχή του
∆ιαδρόµου Αδριατικής – Ιονίου. Σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την παραγωγικότητα των
συνδυασµένων µεταφορών στην περιοχή και να συνεισφέρει στην αποτελεσµατικότερη
ολοκλήρωση των Ευρωπαϊκών ∆ικτύων Μεταφορών στις θάλασσες της Αδριατικής, του
Ιονίου και του Αιγαίου πελάγους. Θα παρέχει τη δυνατότητα χρησιµοποίησης τηλεµατικών
εφαρµογών µέσα στους λιµένες, καθώς και σε άλλα σχετιζόµενα µε αυτούς κοµβικά σηµεία
της περιοχής, που όλες µαζί θα αποτελούν ένα απλό, οικονοµικά αποτελεσµατικό και
ανοικτής αρχιτεκτονικής σύστηµα πληροφόρησης όλων των εµπλεκόµενων µερών σε ένα
λιµάνι, τόσο για ολοκλήρωση της αλυσίδας των logistics, όσο και για τις επιβατικές
µεταφορές.
Οι κύριοι στόχοι του έργου επικεντρώνονται στα ακόλουθα:
•

Ανάπτυξη γενικευµένων εφαρµογών λογισµικού και ενός δικτύου πληροφοριών που θα
βασίζεται σε κοινές δοµές ανάπτυξης, για τη µετάδοση πληροφορίας και δεδοµένων που
σχετίζονται µε τα λιµάνια.

•

Ανάπτυξη ανοικτής αρχιτεκτονικής για τη δηµιουργία «κόµβου λιµένων» στο internet
βασισµένο σε προηγµένες δικτυακές εφαρµογές χαµηλού κόστους.

•

Επίτευξη δια-συνδεσιµότητας και δια-λειτουργικότητας υπαρκτών και νέων εφαρµογών,
µέσω της ανάπτυξης καταλλήλων εργαλείων διεπαφής.

Η περιοχή εφαρµογής είναι ο άξονας Αδριατικής - Ιονίου - Αιγαίου µε κύρια σηµεία
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αναφοράς τους Ελληνικούς και Ιταλικούς λιµένες από τους οποίους διέρχονται φορτία που
χρησιµοποιούν τον άξονα αυτόν, δηλαδή τα λιµάνια Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου,
Πάτρας, Ηγουµενίτσας, Αλεξανδρούπολης, και αντίστοιχα λιµάνια στην Ιταλική πλευρά όπως
Bari, Brindisi, Ancona, Venetia και Trieste.
Το έργο απευθύνεται στη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, µε λύσεις και
συγκεκριµένα οφέλη στους κύριους φορείς µεταφορών και χρήστες µεταφορικών υπηρεσιών
όπως:
-

Οργανισµούς ή φορείς διοικήσεως των Λιµένων Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Ηρακλείου,
Πάτρας, Ηγουµενίτσας και Αλεξανδρούπολης.

-

Οργανισµό Σιδηροδρόµων Ελλάδας και αντίστοιχους όµορων κρατών.

-

Οργανισµούς υπεύθυνους για το οδικό δίκτυο (π.χ. Εγνατία Α.Ε.).

-

Οργανισµούς Λιµένων στην Ιταλία και τη Σλοβενία.

-

Σιδηροδροµικούς/Οδικούς Οργανισµούς σε άλλες συµµετέχουσες στο πρόγραµµα χώρες.

-

Εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των µεταφορών (εφοπλιστές, ναυτιλιακά
γραφεία, διαµεταφορείς, µεταφορικές εταιρίες κλπ).

-

Τελικοί χρήστες των υπηρεσιών µεταφορών, ή επιβάτες πλοίων.

Ακρωνύµιο Έργου:

TRANSLOGNET

Τίτλος Έργου:

TRANSportation and transport nodal points LOGistics
management NETwork

Συντονιστής Φορέας:

Ο.Λ.Θ.

Έναρξη Έργου:

1-1-2001

∆ιάρκεια Έργου:

18 µήνες (6 µήνες για το Ι.ΜΕΤ.)

Υπεύθυνος Έργου:

Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος

Προϋπολογισµός:

480.880 Ευρώ

3. ΠΑΧΩΕ: Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού.
Σκοπός του συγκεκριµένου ερευνητικού προγράµµατος είναι η παροχή ενός µεθοδολογικού
εργαλείου στα πλαίσια λειτουργίας του ΠΑΧΩΕ, ικανό να αποτυπώσει τις άµεσες και
έµµεσες επιπτώσεις από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού στην χωροταξική οργάνωση της
χώρας και ειδικότερα της Βορείου Ελλάδας. Μέσω αυτού του προγράµµατος αναπτύσσεται
ένα σύστηµα δεικτών που διακρίνονται σε «∆είκτες Λειτουργίας του Οδικού ∆ικτύου»,
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«Κοινωνικοοικονοµικοί ∆είκτες» και «Περιβαλλοντικοί ∆είκτες», που καλούνται να
ανιχνεύσουν την επιρροή σε φαινόµενα σχετικά µε την πρόσβαση στις αγορές προϊόντων και
υπηρεσιών, τη διάρθρωση του δικτύου των οικισµών και την προστασία και ανάδειξη του
φυσικού περιβάλλοντος.
Η πιλοτική εφαρµογή ουσιαστικά παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε δείκτη και
τη µεθοδολογία προσέγγισης και προσδιορισµού του. Επιπλέον προχωρά στη συλλογή
στοιχείων και τον αναλυτικό υπολογισµό είκοσι δεικτών (20) από το σύνολο των σαράντα
πέντε (45), στην περιοχή του πεδίου εφαρµογής που επιλέχθηκε να είναι ο Νοµός Καβάλας µε
το κατασκευασµένο τµήµα από τον Α/Κ του Αγ. Ανδρέα έως τον Α/Κ του Αγ. Σύλλα.

Ακρωνύµιο Έργου:

ΠΑΧΩΕ

Τίτλος Έργου:

Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού

Αναθέτων Φορέας:

Εγνατία Οδός Α.Ε.

Έναρξη:

1-10-2000

∆ιάρκεια:

7 µήνες

Επιστ. Υπεύθυνη:

Καθ. Μ. Πιτσιάβα-Λατινοπούλου

Προϋπολογισµός:

21.817 Ευρώ

4. DISTINCT: Deployment and Integration of SmarΤ card and Information Networks for
Cross-Sector Telematics. Εφαρµογή και ολοκλήρωση Ευφυών Καρτών και ∆ικτύων
Πληροφοριών για Πολυτοµεακές Εφαρµογές Τηλεµατικής..
Το συγκεκριµένο έργο αναφέρεται στην τελειοποίηση – ολοκλήρωση εφαρµογών µε σκοπό
την ολοκλήρωση του συστήµατος έξυπνων καρτών που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του
ερευνητικού προγράµµατος DISTINCT.
Αναλυτικά οι εργασίες αφορούν:
Την ανάπτυξη - ολοκλήρωση του λογισµικού διαχείρισης της έξυπνης κάρτας.
Τη βελτίωση του συστήµατος πλοήγησης στις σελίδες της εφαρµογής DISTINCT.
Την ανάπτυξη δεικτών αξιολόγησης για τις εφαρµογές DISTINCT.

Τίτλος Έργου:

Ολοκλήρωση
ανταγωνιστικό

ορισµένων
πρόγραµµα

ενεργειών

για

DISTINCT

το

Ευρωπαϊκό

(Deployment

and

Integration of SmarΤ card and Information Networks for CrossSector Telematics)
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Αναθέτων Φορέας:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Έναρξη Έργου:

1-3-2001

∆ιάρκεια Έργου:

4 ½ µήνες

Επιστ. Υπεύθυνος:

Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος

Προϋπολογισµός:

11.739 Ευρώ

5. ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ: Μελέτη σκοπιµότητας εναλλακτικών λύσεων
οργάνωσης δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων ενδοεπικοινωνίας των µικρών νησιών του
Αιγαίου.
Η εξυπηρέτηση ορισµένων νησιών ή οµάδων νησιών είναι «άγονη» µε την έννοια ότι δεν
υπάρχει περιθώριο κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, ενώ δεν υπάρχει η δυνατότητα να
αναµένει κανείς βελτίωση των συνθηκών ή των στοιχείων εκµετάλλευσης για τις οµάδες
αυτές µετά την άρση του Cabotage. Επιπλέον δεν υπάρχει σήµερα και δε φαίνεται να υπάρξει
στο µέλλον, επιχειρηµατικό ενδιαφέρον για την εξυπηρέτησή τους. Το έργο έχει στόχο την
εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης της εξυπηρέτησης του δικτύου των ακτοπλοϊκών
συνδέσεων µεταξύ των άγονων νησιών του Αιγαίου, και της οικονοµοτεχνικής αξιολόγησής
τους.
Ακρωνύµιο Έργου:

ΑΓΟΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Τίτλος Έργου:

Μελέτη σκοπιµότητας εναλλακτικών λύσεων οργάνωσης δικτύου
ακτοπλοϊκών συνδέσεων ενδοεπικοινωνίας των µικρών νησιών του
Αιγαίου

Αναθέτων Φορέας:

Υπουργείο Αιγαίου

Έναρξη Έργου:

1-9-2001

∆ιάρκεια Έργου:

8 µήνες

Επιστ. Υπεύθυνος:

Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος

Προϋπολογισµός:

146.735 Ευρώ
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