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ΣΧΕΔΛΑΣΜΠΣ ΔΛΑΔΟΜΏΝ ΕΚΚΖΝΩΣΘΣ ΚΑΛ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΙΣ ΜΕΤΑΦΟΛΚΏΝ ΔΛΚΤΦΩΝ ΜΕΤΆ ΑΡΟ 
ΦΥΣΛΚΖΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΖΣ ΜΕΓΆΛΘΣ ΚΛΜΜΑΚΑΣ 

Κωνςταντίνοσ Αντωνίου, Επίκ. Κακθγθτισ ΣΑΤΜ ΕΜΡ 
Κζντρο Εκτίμθςθσ Φυςικϊν Κινδφνων και Ρρολθπτικοφ Σχεδιαςμοφ ΕΜΡ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘΣ ΑΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ & ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ (ΔΛΡΑΔ) 

 
ΕΝΘΜΕΩΤΛΚΘ ΘΜΕΛΔΑ: 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘ ΚΛΣΕΩΝ – ΦΥΣΛΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΕΣ 
- ΣΕΛΣΜΟΛ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΡΙΕΩΝ  
 

29/11/2011 

Σφνοψθ 

 Κζντρο Εκτίμθςθσ Φυςικϊν Κινδφνων  
     και Ρρολθπτικοφ Σχεδιαςμοφ ΕΜΡ 

 

 Ειςαγωγι (γιατί;) 
 Στρατθγικζσ ςχεδιαςμοφ (τι;) 
 Ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ κρίςεων (πωσ;) 
 Ρρολθπτικόσ ςχεδιαςμόσ και διαχείριςθ ςε πραγματικό χρόνο 

(πότε;) 
 

 Ραράδειγμα εφαρμογισ  

 Ρροκλιςεισ και προοπτικζσ 
 
 29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  
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Κζντρο Εκτίμθςθσ Φυςικϊν Κινδφνων και 
Ρρολθπτικοφ Σχεδιαςμοφ ΕΜΡ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Το Κζντρο Εκτίμθςθσ Φυςικϊν Κινδφνων και Ρρολθπτικοφ Σχεδιαςμοφ 
ιδρφκθκε με απόφαςθ τθσ Γ.Σ. τθσ ΣΑΤΜ ςτο πλαίςιο του αναπτυξιακοφ 
προγράμματοσ τθσ Σχολισ τον Λοφνιο του 2004 

 Διευκυντισ: Κακ. Γ. Τςακίρθσ 

 

 Διεπιςτθμονικι επιςτθμονικι μονάδα αφοςιωμζνθ ςτθ μελζτθ των 
φυςικϊν και ανκρωπογενϊν κινδφνων, όπωσ  ξθραςία, ανυδρία, 
ερθμοποίθςθ, πλθμμφρεσ, ςειςμοί, κατολιςκιςεισ, και δαςικζσ 
πυρκαγιζσ.  

 

 http://naturalhazards.ntua.gr/ 

Κζντρο Εκτίμθςθσ Φυςικϊν Κινδφνων και 
Ρρολθπτικοφ Σχεδιαςμοφ ΕΜΡ (ςυν.) 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Για να υποςτθρίξει τθν κοινωνία ςτθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων φαινομζνων, το Κζντρο 
προωκεί τθν προςζγγιςθ του προλθπτικοφ ςχεδιαςμοφ, μζςω των ακόλουκων 
δράςεων: 

 Διεξαγωγι διεπιςτθμονικισ επιςτθμονικισ ζρευνασ 

 Συνεργαςία με ςυναφι ιδρφματα και οργανιςμοφσ ςτθν Ευρϊπθ και τον κόςμο 

 Υποςτιριξθ κυβερνθτικϊν και τοπικϊν οργανιςμϊν για βζλτιςθ λιψθ αποφάςεων 

 Διοργάνωςθ εκπαιδευτικϊν μακθμάτων, ςεμιναρίων και ςυμποςίων 

 Δθμοςίευςθ βιβλίων, αναφορϊν, άρκρων και φυλλαδίων για τθν υποςτιριξθ τθσ 
επιςτθμονικισ κοινότθτασ και τθν αφφπνιςθ του κοινοφ για διάφορα επικίνδυνα φαινόμενα. 

 Ρεριςςότερα από ςαράντα άτομα από διάφορα εργαςτιρια ςυμμετζχουν ςτισ 
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Κζντρου.  

 Θ ΣΑΤΜ/ΕΜΡ ζχει μακρόχρονθ εμπειρία ςε αντιμετϊπιςθ κεμάτων που ςχετίηονται 
με φυςικοφσ κινδφνουσ και διαχείριςθ φυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

 Ζχουν ολοκλθρωκεί με επιτυχία πάνω από 45 ζργα, πολλά από αυτά με παγκόςμια 
εμβζλεια και πολλοφσ διεκνείσ εταίρουσ. 
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Ειςαγωγι – Καταςτροφζσ 

 Σειςμόσ 
 Συνικωσ μθδενικι 

προειδοποίθςθ 

 

 Ακραία καιρικά φαινόμενα 
 Ρικανά μικρι προειδοποίθςθ 

 

 Ατυχιματα 
 Συνικωσ μθδενικι 

προειδοποίθςθ 

 

 Ρυρκαγιζσ, κ.α. 
29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

Ακινα – 7 Σεπτεμβρίου, 1999 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Σειςμόσ ζνταςθσ 5.9 R 
 Καταρρεφςεισ δεκάδων κτιρίων 
 146 νεκροί 

 Κυκλοφοριακό χάοσ ςτο κζντρο 
 Και ςε αρτθρίεσ προσ τθν 

περιφζρεια 

 Διακοπζσ ρεφματοσ 
 Ακινθτοποιθμζνα τρόλεϊ 
 Φωτεινοί ςθματοδότεσ εκτόσ 

λειτουργίασ 

 Οχιματα άμεςθσ επζμβαςθσ 
(πρϊτων βοθκειϊν, 
πυροςβεςτικισ, κτλ.) 
ακινθτοποιθμζνα ςτθν κίνθςθ 

 
 

14:58 

15:15 
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Northridge, CA – 17/1/1994 

 04:30: Σειςμόσ ζνταςθσ 6.8 R 

 141.000 κτίρια ολικϊσ ι μερικϊσ 
κατεςτραμμζνα 

 Δεκάδεσ νεκροί, χιλιάδεσ τραυματίεσ 
 

 Εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ ςε οδικζσ 
υποδομζσ 
 Υπερυψωμζνοι (επί ςτφλων) οδοί 

ταχείασ κυκλοφορίασ 

 Ανιςόπεδοι κόμβοι 

 Γζφυρεσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

Kobe, Λαπωνία – 17/1/1995 

 05:47: ςειςμόσ ζνταςθσ 7.2 R 
 241.000 κτίρια ολικϊσ ι μερικϊσ κατεςτραμμζνα 

 >6 χιλιάδεσ νεκροί 

 Εκτεταμζνεσ καταςτροφζσ ςε οδικζσ υποδομζσ 
 Υπερυψωμζνοι (επί ςτφλων) οδοί ταχείασ 

κυκλοφορίασ 

 Ανιςόπεδοι κόμβοι 

 Γζφυρεσ 

 Σοβαρζσ καταςτροφζσ ςτο λιμάνι του Kobe και το 
ςιδθροδρομικό δίκτυο 

 

 Σθμαντικόσ αρικμόσ κανάτων οφείλεται ςτισ 
κακυςτεριςεισ των ςωςτικϊν ςυνεργείων και 
αςκενοφόρων λόγω κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ 

 
29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  
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Ειςαγωγι – Επιπτϊςεισ 

 Άμεςεσ 
 Καταςτροφι υποδομϊν 
 Συγκοινωνιακϊν και τθλεπικοινωνιακϊν 

 Ζμμεςεσ 
 Ρανικόσ  διαφορετικι ςυμπεριφορά 

των οδθγϊν 
 Ρυρκαγιζσ 2007: εγκλωβιςμόσ οδθγϊν 

από φλόγεσ 

 

 Ανάγκθ για επζμβαςθ, περίκαλψθ, 
επιβολι τάξθσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

Ειςαγωγι - Άμεςεσ επιπτϊςεισ 

 Επικεντρωνόμαςτε μόνο 
ςτισ άμεςεσ επιπτϊςεισ 

 Συγκεκριμζνα ςτθν αςφαλι 
εκκζνωςθ του πλθκυςμοφ 

 Ραράδειγμα 
μακροπρόκεςμων 
επιπτϊςεων 

 Επαναφορά ηωισ και 
οικονομίασ ςτουσ ςυνικεισ 
ρυκμοφσ  

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  
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Ειςαγωγι – Χαρακτθριςτικά εκκζνωςθσ 

 Διαφορετικι δομι μετακίνθςθσ 
 Κίνθςθ από τθν περιοχι τθσ 

καταςτροφισ προσ τισ αςφαλείσ 
ηϊνεσ 

 Διαφορετικά μζςα μετακίνθςθσ 
 Λδανικά χριςθ και μζςων μαηικισ 

μεταφοράσ (ΜΜΜ) 

 Απαιτείται ςυντονιςμόσ και 
ςυνεργαςία διαφορετικϊν τομζων 
τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ 
 Αν δεν υπάρχει κατάλλθλοσ 

ςχεδιαςμόσ, ςυνικωσ ακολουκεί 
χάοσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

Βαςικζσ ζννοιεσ εκκζνωςθσ 

 Ηϊνθ επιρροισ ςυμβάντοσ 

 Στακερι 

 Μεταβαλλόμενθ (π.χ.τοξικό 
νζφοσ, πυρκαγιά, 
μεταςειςμοί) 

 «Αςφαλείσ» ηϊνεσ 

 Ρλθκυςμόσ προσ εκκζνωςθ  

 Ρροςωπικό άμεςθσ 
επζμβαςθσ  

 Διακζςιμο δίκτυο  

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  
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Kobe: Στρατθγικι αντιμετϊπιςθσ  
μελλοντικϊν ζκτακτων γεγονότων 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Kαταςκευι ενόσ εκνικοφ 
δικτφου μεταφορϊν για τθν 
αντιμετϊπιςθ ζκτακτων  
γεγονότων 
 Aποτελείται από τισ οδοφσ που κα 

χρθςιμοποιοφνται από ςωςτικά 
ςυνεργεία, πυροςβεςτικι, 
εφοδιαςμό, κλπ.  

 Οδικι υποδομι και παρόδια κτίρια 
καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τθν 
πλζον ςφγχρονθ αντιςειςμικι 
τεχνολογία. 

  Σε τοπικό επίπεδο, το δίκτυο ςυνδζει, τισ βάςεισ όλων των φορζων 
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων γεγονότων, νοςοκομεία, κφριουσ κόμβουσ των 
μεταφορικϊν ςυςτθμάτων, δθμόςια πάρκα/ελεφκερουσ χϊρουσ, Κζντρo 
Διαχείριςθσ ζκτακτων γεγονότων  

 

Northridge: Στρατθγικι αντιμετϊπιςθσ  
μελλοντικϊν ζκτακτων γεγονότων 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

Κζντρα Διαχείριςησ ζκτακτων γεγονότων (από το 1992) 

Κζντρο χεδιαςμοφ και 
Εφαρμογισ για τθν 
Αντιμετϊπιςθ των 

ειςμϊν 

Κζντρο  
Διαχείριςθσ 

Κυκλοφορίασ 
Σροχαία  

Τπουργείο 
Μεταφορϊν 
Καλιφόρνια 

Σχζδιο διαχείριςησ 
κυκλοφορίασ 

Εφαρμογή ευφυών 
μεταφορικών 
ςυςτημάτων 

Εκςτρατεία 
ενημζρωςησ 

Διαχείριςη 
ςυμβάντων 

αςτυνόμευςη 

Εφαρμογή  
Σχεδίου διαχείριςησ 

Εφαρμογή  
Σχεδίου 

διαχείριςησ 
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Ριλοτικό πρόγραμμα «θλιακϊν» 
διαδρόμων εκκζνωςθσ ςτθ Βοςτϊνθ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Θ πόλθ τθσ Βοςτϊνθσ ζλαβε $1.3 
εκατ. για τθ δθμιουργία θλιακϊν 
διαδρομϊν εκκζνωςθσ 
 Εφεδρικά φωτοβολταϊκά ςυςτιματα 

για τα ςυςτιματα ανεφοδιαςμοφ 
καυςίμων οχθμάτων άμεςθσ 
επζμβαςθσ 

 Θλιακζσ ςυςτοιχίεσ για ςθματοδότεσ, 
ςυςκευζσ  διαχείριςθσ και 
παρακολοφκθςθσ τθσ κυκλοφορίασ, 
φωτιςμό και αναμεταδότεσ εκτάκτου 
ανάγκεσ. 

 Θλιακζσ ςυςτοιχίεσ για κάμερεσ, 
πινακίδεσ μεταβλθτϊν μθνυμάτων, ... 

Μερικά από τα αίτια τθσ  
κυκλοφοριακισ ςυμφόρθςθσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Θ ραγδαία και άναρχθ ανάπτυξθ των 
πόλεων τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 

 Θ υψθλι πυκνότθτα πλθκυςμοφ 
 Θ ζλλειψθ ενόσ ςωςτά δομθμζνου δικτφου 

μεταφορϊν  

 Θ ζλλειψθ ελεφκερων χϊρων και 
υποδομϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των 
φυςικϊν κινδφνων 

 Θ ζλλειψθ εκπαίδευςθσ των πολιτϊν     
 Θ ζλλειψθ ςχεδίου εκκζνωςθσ επιςφαλϊν 

περιοχϊν και διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ 
κατά τθν διάρκεια και μετά από φυςικζσ 
καταςτροφζσ μεγάλθσ κλίμακασ  
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Σενάρια διαμόρφωςθσ  
κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Εξαρτάται από τθν ϊρα εμφάνιςθσ του φαινομζνου 

 Διεκνισ ζρευνα: τα μζλθ μιασ οικογζνειασ ςυγκεντρϊνονται πρϊτα ςτθν 
κατοικία και ςτθ ςυνζχεια κατευκφνονται προσ ελεφκερουσ χϊρουσ 

ειςμόσ - Εργάςιμεσ ϊρεσ ειςμόσ - Νυχτερινζσ ϊρεσ Κίνδυνοσ από 
ςυγκεκριμζνθ κατεφκυνςθ 

Ακινα 1999 Ακινα 1981 π.χ. τοξικό νζφοσ, 
πυρκαγιά, πλθμμφρεσ 

Κφριοσ όγκοσ κυκλοφορίασ 
ςτισ οδοφσ του κζντρου και 
τισ λεωφόρουσ που 
οδθγοφν ςτισ ςυνοικίεσ 
(περιοχζσ κατοικίασ) 

Συμφόρθςθ αρχίηει από 
μικρζσ ςυνοικιακζσ οδοφσ 
και εξαπλϊνεται ςτισ 
κυριότερεσ οδικζσ 
αρτθρίεσ που οδθγοφν 
προσ ελεφκερουσ χϊρουσ 

Κυκλοφοριακό πρόβλθμα 
εντοπίηεται ςε κατεφκυνςθ 
αντίςτροφθ του ςθμείου 
που ςυμβαίνει το γεγονόσ 

Βαςικζσ ςυνιςτϊςεσ αποτελεςματικοφ 
ςχεδίου διαχείριςθσ κρίςθσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

• Αποτελεςματικόσ ςυντονιςμόσ  

• Χριςθ των χωρθτικότθτασ τθσ 
υποδομισ μεταφορικϊν δικτφων  

• Εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ τθσ 
κυκλοφορίασ 

• Διακεςιμότθτα των πόρων 
αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων 
γεγονότων (φυςικϊν 
καταςτροφϊν)   
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Ανάγκθ για ςυνεργαςία φορζων 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 

Μείωςθ χρόνου αποκατάςταςθσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Χωρίσ το ςφςτθμα 
ςυντονιςμοφ  
 Χρόνοσ: 93 λεπτά 

 Συνεχισ παρουςία 

 Με το ςφςτθμα 
ςυντονιςμοφ  
 Χρόνοσ: 59 λεπτά 

 Ελάχιςτθ παρουςία 
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Τα 4 κρίςιμα ερωτιματα 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

Ρροσ ποιοφσ ελεφκερουσ/αςφαλείσ 
χϊρουσ κα πρζπει να διοχετευκεί θ 
κυκλοφορία  

Ροιεσ είναι οι καλφτερεσ διαδρομζσ που 
κα πρζπει να ακολουκιςουν οι 
μετακινοφμενοι  

Ρωσ κα πρζπει να διαχειριςκεί θ 
κυκλοφορία ςε αυτζσ τισ διαδρομζσ για να 
πετφχουμε τθν πιο αποδοτικι εκκζνωςθ 
του δικτφου 

Ροιοσ είναι ο βζλτιςτοσ ρυκμόσ εκκζνωςθσ 
διαφορετικϊν περιοχϊν που κα 
εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ εκκζνωςθ όλων 
των κατοίκων τθσ περιοχισ  

 

Αρχζσ ςχεδίου διαχείριςθσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 Άμεςοσ ζλεγχοσ τθσ υποδομισ μεταφορϊν και διακοπι κυκλοφορίασ ςε 
επιςφαλι τμιματα του δικτφου μεταφορϊν  

 Παρακολοφκθςθ κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν από αζρα – αξιολόγθςθ 
καταςτροφϊν  

 Ρροςδιοριςμόσ και οργάνωςθ των παρακάμψεων 

 Μετάδοςθ Πλθροφορίασ : Ρινακίδεσ Μεταβλθτϊν Μθνυμάτων (VMS), 
ραδιόφωνο, internet 

 Ρροςαρμογι προγραμμάτων ςθματοδότθςθσ  

 Πλοιγθςθ οχθμάτων αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων γεγονότων, ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ, 
τροχαία, Ρυροςβεςτικι  

 Διευκόλυνςθ Μζςων Μαηικισ Μεταφοράσ 

 Ρροςαρμογι και βελτίωςθ του ςυςτιματοσ διαχείριςθσ κυκλοφοριακϊν 
ςυμβάντων – ρυμουλκϊν (ακινθτοποίθςθ οχθματοσ)  
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29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  
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Ρρολθπτικόσ ςχεδιαςμόσ 

29/11/2011 Κ. Αντωνίου                                                                 ΓΓΔΕ/ΔΙΠΑΔ  

 

Real World
(simulated)

Real World
(simulated)
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 Αξιόπιςτα δεδομζνα 

 Τεχνολογικι υποδομι 

 Ανκρϊπινοσ παράγοντασ 

 Αποτελεςματικι μεκοδολογία 
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Αξιόπιςτα δεδομζνα 
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 Ρθγι: dilbert.com 

Τεχνολογικι υποδομι 

 Συςτιματα πλθροφόρθςθσ οδθγϊν για 
αναβάκμιςθ δυνατότθτασ αντίδραςθσ 

 Συςτιματα υποςτιριξθσ αποφάςεων (ςε 
πραγματικό χρόνο) 

 Συςτιματα προςομοίωςθσ  
 Συμπεριφοράσ 

 Εξζλιξθσ ςυμβάντων 

 Αλγόρικμοι βελτιςτοποίθςθσ ςυςτιματοσ 
μεταφορϊν και ςχεδίων εκκζνωςθσ 

 Δείκτεσ εκκζνωςθσ, επιχειρθςιακι απόδοςθ 
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Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ 

 Αντίκετα π.χ. με ζνα πλθροφοριακό 
ςφςτθμα ςε κρίςθ 
 Ππου τα «πακζτα» πλθροφορίασ 

ακολουκοφν τισ οδθγίεσ που λαμβάνουν 
και το ςχζδιο αποκατάςταςθσ 
εφαρμόηεται πλιρωσ 

 Ο ανκρϊπινοσ παράγοντασ δυςχεραίνει 
τθ διαδικαςία τθσ εκκζνωςθσ 
 Ρότε κα επιλζξουν οι πολίτεσ να 

εκκενϊςουν 

 Οδικι ςυμπεριφορά και λιψθ 
αποφάςεων υπό ςυνκικεσ πίεςθσ ι και 
πανικοφ 
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Αποτελεςματικι μεκοδολογία 
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 Ρθγι: dilbert.com 
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Ραράδειγμα εφαρμογισ 

 Εκκζνωςθ κεντρικισ 
οικονομικισ περιοχισ 
ςε αςφαλι ηϊνθ  
 Εκτόσ του εξωτερικοφ 

δακτυλίου (Λ-95, μεταξφ 
των Λ-93 και Λ-90) 

 Αντιςτροφι 
κατεφκυνςθσ (contra-
flow) ςτο ειςερχόμενο 
ρεφμα του I-90 
 Εκτόσ από μια λωρίδα 

για πρόςβαςθ εκτάκτου 
ανάγκθσ/αςφαλείασ 
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Χρόνοι εκκζνωςθσ 
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Ρροκλιςεισ  

 Χαρακτθριςτικά του δικτφου 

 Απϊλειεσ οδικϊν τμθμάτων, 
πικανά εξελιςςόμενεσ 

 Αναδιοργάνωςθ δικτφου 
δυναμικά με χριςθ τεχνολογιϊν 
και φυςικϊν εμποδίων 

 “reconfigurable” network 

 Εξζλιξθ δομισ ηιτθςθσ για 
μετακίνθςθ 

 Συμπεριφορά των οδθγϊν 
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Ρροοπτικζσ 
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 Ρλθκϊρα κυκλοφοριακϊν 
δεδομζνων πραγματικοφ χρόνου 
 Κινθτά τθλζφωνα / GPS 

 Floating car data (FCD) 

 Μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (twitter, 
…) 

 Συςτιματα παρακολοφκθςθσ 
κυκλοφορίασ (κάμερεσ, αιςκθτιρεσ 
διαφόρων τεχνολογιϊν) 

 Κατάςταςθ υποδομισ (π.χ. ςτατικι 
κατάςταςθ γεφυρϊν ι ςθράγγων) 

 Εναζρια μζςα 
 Και πολλά άλλα 

	



11/30/2011 

19 

ΣΧΕΔΛΑΣΜΠΣ ΔΛΑΔΟΜΏΝ ΕΚΚΖΝΩΣΘΣ ΚΑΛ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΙΣ ΜΕΤΑΦΟΛΚΏΝ ΔΛΚΤΦΩΝ ΜΕΤΆ ΑΡΟ 
ΦΥΣΛΚΖΣ ΚΑΤΑΣΤΟΦΖΣ ΜΕΓΆΛΘΣ ΚΛΜΜΑΚΑΣ 

Κωνςταντίνοσ Αντωνίου, Επίκ. Κακθγθτισ ΣΑΤΜ ΕΜΡ 
Κζντρο Εκτίμθςθσ Φυςικϊν Κινδφνων και Ρρολθπτικοφ Σχεδιαςμοφ ΕΜΡ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ 
ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΑΜΟΦΩΣΘΣ ΑΧΩΝ & ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΛΑΣΦΑΛΛΣΘΣ 
ΡΟΛΟΤΘΤΑΣ ΔΘΜΟΣΛΩΝ ΕΓΩΝ & ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘΣ ΑΝΚΩΡΛΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟΥ (ΔΛΡΑΔ) 
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