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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Το θέμα της σχολικής μεταφοράς μαθητών είναι ιδιαίτερα σημαντικό,  τόσο από 

την άποψη του επιπέδου της παρεχόμενης ασφάλειας των μεταφερόμενων  

μαθητών σε όλα τα στάδια της μετακίνησής τους (μετακίνηση από το σπίτι στην 

στάση, παραμονή στη στάση, επιβίβαση στο σχολικό λεωφορείο, μετακίνηση με το 

σχολικό, αποβίβαση από το λεωφορείο, και αντίστροφα), όσο και από οικονομική 

άποψη.  

 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, στην Ευρώπη περίπου 20.000 λεωφορεία 

εμπλέκονται σε ατυχήματα ετησίως, τα οποία αριθμούν περίπου 35.000 τραυματίες 

και 250 νεκρούς.  

 

Στη Σουηδία, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία των αστυνομικών αρχών, κατά την 

περίοδο 1994-2001 έχουν αναφερθεί 256 ατυχήματα με 361 τραυματίες μαθητές. 

 

Στην Ιταλία, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης φίλων Αστυνομίας δρόμου 

(Association of Friends of Road Police), 9.924 μαθητές τραυματίστηκαν το 2005 σε 

αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Το 17.3% των ατυχημάτων αυτών προκλήθηκε στην 

προσπάθειά τους να διασχίσουν το δρόμο. 

 

Στην Αυστρία το 2007, προκλήθηκαν 423 ατυχήματα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

σχολικών δρομολογίων, όπου 455 μαθητές ηλικίας 6-15 ετών τραυματίστηκαν κι 

ένας έχασε τη ζωή του.  

 

Στην Ελλάδα, τα επίσημα στατιστικά στοιχεία αριθμούν 1450 νεκρούς από το 

1990, σε ατυχήματα όπου υπήρχε εμπλοκή σχολικού λεωφορείου. Σύμφωνα με 

αυτά τα στοιχεία ετησίως 27 παιδιά χάνουν τη ζωή τους σε σχολικά ατυχήματα, εκ 

των οποίων τα επτά είναι επιβάτες σε σχολικό λεωφορείο και τα είκοσι πεζοί. Από 

τα είκοσι παιδιά που εκτελούν πεζή μετακίνηση, τα δεκατέσσερα τραυματίζονται 

θανάσιμα από σχολικά λεωφορεία και τα υπόλοιπα έξι από άλλα οχήματα. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία σχολικών ατυχημάτων το 50% αυτών συμβαίνει 

μπροστά ή πίσω από σχολικό λεωφορείο. [1] 

 

Όσον αφορά στον στόλο των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για τη σχολική 

μεταφορά, αυτός θα πρέπει να πληροί κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές 

σχετικά με τις ζώνες ασφαλείας, τον τύπο των θέσεων και τα όρια μέγιστης 

ταχύτητας. Εντούτοις στο θέμα της ασφάλειας εκτέλεσης των σχολικών διαδρομών 

δεν έχει δοθεί έως τώρα η απαραίτητη προσοχή σε βασικά θέματα που αφορούν 

στην τοποθέτηση των στάσεων, τη διαδρομή που θα ακολουθηθεί (κατάλληλο ή μη 

οδικό δίκτυο) και την καταγραφή της διαδρομής των οχημάτων. 
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Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν την άμεση ανάγκη αύξησης των παραμέτρων 

ασφάλειας  των μαθητών σε όλα τα στάδια της μετακίνησης τους, μέσα από 

καινοτόμα συστήματα και τεχνολογίες.  

 

Από οικονομική άποψη, η σχολική μεταφορά είναι ένα θέμα που απασχολεί 

ιδιαίτερα τα Ευρωπαϊκά κράτη και ως εκ τούτου και την Ελλάδα, καθώς τα 

κονδύλια που απαιτούνται ετησίως είναι αρκετά μεγάλα. Στις περισσότερες 

Ευρωπαϊκές χώρες τα σχολικά δρομολόγια εκτελούνται από τοπικούς παρόχους 

μεταφορικού έργου. 

 

Στη Σουηδία, η σχολική μεταφορά εκτελείται τόσο από ιδιωτικά όσο και από 

δημόσιας χρήσης λεωφορεία. Στην Πολώνια, υπάρχει συγκεκριμένο 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το κράτος για την αγορά σχολικών λεωφορείων. 

Στην Ιταλία, οι τοπικές αρχές είναι υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών 

μεταφοράς.  

 

Στην Ελλάδα, οι τοπικές αρχές υποχρεούνται εκ νόμου να παρέχουν υπηρεσίες 

μεταφοράς σε μαθητές που απέχουν συγκεκριμένη απόσταση από τη σχολική 

μονάδα στην οποία ανήκουν (1.5 χλμ). Ως εκ τούτου κάθε χρόνο οι τοπικές αρχές 

υπογράφουν συμβόλαια με ιδιωτικές εταιρείες για την εκτέλεση των σχολικών 

δρομολογίων. Το ετήσιο κόστος για τη μεταφορά των μαθητών αυτών ανέρχεται στο 

ποσό των 260 εκατομμυρίων ευρώ κυρίως λόγω έλλειψης ενός συστήματος που να 

καταγράφει τις ανάγκες των σχολικών δρομολογίων ώστε να υπολογίζει το 

πραγματικό κόστος. Επιπλέον, λόγω έλλειψης σωστού σχεδιασμού και εκτέλεσης 

των σχολικών δρομολογίων, οι διανυόμενες αποστάσεις αυξάνονται, επιβαρύνοντας 

με αυτόν τον τρόπο τα συνολικά κόστη αλλά και το περιβάλλον.[2] 

 

Τα παραπάνω σημαντικά θέματα καλείται να επιλύσει το έργο i-student trip 

αναπτύσσοντας ένα προηγμένο και καινοτόμο σύστημα που θα εξασφαλίζει την 

ασφαλή μεταφορά μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα με ταυτόχρονη 

μείωση του συνολικού κόστους των σχολικών δρομολογίων. 

 

1.1 Γενικά Στοιχεία του Έργου 

Το έργο i-student trip είναι ένα έργο σύμπραξης του Ινστιτούτου Βιώσιμης 

Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),  με παραγωγικούς φορείς της χώρας. 

Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΣΠΑ 2007-2013 

και ανήκει στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Συνεργασία 2011». 
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Σκοπός του έργου είναι ο  σχεδιασμός και ανάπτυξη ενός  ολοκληρωμένου 

συστήματος που θα εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά μαθητών από και προς τη 

σχολική τους μονάδα με: 

 παρακολούθηση της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού (ταχύτητα κίνησης, 

επιθετική οδήγηση )   

 ανίχνευση της επιβίβασης μαθητών και τοποθέτηση ζωνών ασφαλείας.  

 πληροφόρηση γονέων σε θέματα σχετικά με τη μεταφορά των μαθητών από 

και προς το σχολείο 

 διασύνδεση οχήματος με κέντρο κλήσεων για άμεση και αποτελεσματική 

ανταπόκριση σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

 μείωση συνολικού κόστους μετακίνησης  

 

Το έργο εκπονείται μέσα από τέσσερις επιμέρους Ενότητες Εργασίας, οι οποίες 

είναι οι εξής: 

 

Ε.Ε.1: Προσδιορισμός και Ανάλυση των αναγκών  των χρηστών. Περιλαμβάνει την 

ανάλυση σε βάθος όλων των επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται με τη σχολική 

μεταφορά,  τον καθορισμό των αναγκών των χρηστών του συστήματος που θα 

προκύψει μέσα από εστιασμένη έρευνα ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένες ομάδες 

στόχους (γονείς, οδηγοί σχολικών λεωφορείων, πάροχοι μεταφορικού έργου) και 

τον καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη 

κατά το στάδιο ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

  

ΕΕ2 : Ανάπτυξη εργαλείων, εφαρμογών και διεπαφών. Περιλαμβάνει τον 

καθορισμό των προδιαγραφών  του συστήματος που θα αναπτυχθεί και την 

ανάπτυξη όλων των απαραίτητων εργαλείων και εφαρμογών προκειμένου να 

αναπτυχθεί η διαδικτυακή πλατφόρμα “i-student trip”. 

 

ΕΕ3 : Αξιολόγηση του συστήματος. Περιλαμβάνει την αξιολόγηση του συστήματος 

και την ανάλυση αποδοχής του συστήματος από τους χρήστες και του βαθμού 

ικανοποίησης  των αναγκών τους 

 

ΕΕ4 : Εμπορική Εκμετάλλευση. Περιλαμβάνει τις βασικές δράσεις που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν ώστε να αναπτυχθούν  επιχειρησιακά μοντέλα συνεργασίας,  

να οριστούν οι όροι συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων και να 

καθοριστούν τα πλάνα εκμετάλλευσης του έργου. Επιπλέον, στην ΕΕ4 θα 

εξεταστούν θέματα που αφορούν στην εξασφάλιση της προστασίας προσωπικών 

δεδομένων αλλά και την εξασφάλιση διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των 

δεδομένων. Τέλος, η ΕΕ4 περιλαμβάνει όλες  τις δραστηριότητες διάδοσης, 

επικοινωνίας προβολής και δικτύωσης που θα επιτρέψουν την ευρεία διάδοση του 

έργου και την επικύρωση των αποτελεσμάτων του. 
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Το παρόν παραδοτέο αφορά στην πρώτη Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην ανάλυση σε 

βάθος όλων των επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται με τη σχολική μεταφορά,  

τον καθορισμό των αναγκών των χρηστών του συστήματος που θα προκύψει μέσα 

από εστιασμένη έρευνα ερωτηματολογίου σε συγκεκριμένες ομάδες στόχους 

(γονείς, οδηγοί σχολικών λεωφορείων, πάροχοι μεταφορικού έργου) και τον 

καθορισμό των απαιτούμενων παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 

στάδιο ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

 

1.2 Δομή Παραδοτέου 

Το παρόν παραδοτέο αποτελείται από πέντε κεφάλαια.  Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται τα εισαγωγικά στοιχεία του έργου. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφεται το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα σχετικά με τη 

μεταφορά των μαθητών. Στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθεται εκτενής βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με τα επιμέρους στοιχεία που σχετίζονται με τη σχολική 

μεταφορά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε τεχνολογικά συστήματα εξοπλισμού 

σχολικών λεωφορείων που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί στη χώρα μας στην 

Ευρώπη και Αμερική και που αφορούν στη σχολική μεταφορά. Επιπλέον, 

παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση ανάπτυξης αλγορίθμων που αφορούν σε 

βελτιστοποίηση σχολικών δρομολογίων. H ανασκόπηση αυτή θεωρείται πολύ 

σημαντική και άκρως απαραίτητη για την κατανόηση του γενικότερου 

προβλήματος της δρομολόγησης, καθώς σε αυτή θα στηριχτεί η μεθοδολογία 

ανάπτυξης αλγορίθμων βελτιστοποίησης σχολικών δρομολογίων που αποτελεί ένα 

από τα επόμενα παραδοτέα του έργου.  Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το 

μεθοδολογικό πλαίσιο καθορισμού των αναγκών και απαιτήσεων όλων των 

εμπλεκομένων στη σχολική μεταφορά φορέων και καθορίζονται οι απαραίτητες 

παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο ανάπτυξης της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων που 

συνθέτουν τη διαδικασία της σχολικής μεταφοράς και στα οποία στη συνέχεια θα 

βασιστούν τα επόμενα Παραδοτέα του έργου που αφορούν στην Ανάπτυξη 

Αλγορίθμων Βελτιστοποίησης σχολικών δρομολογίων, τη Γενική Αρχιτεκτονική 

και τις Τεχνικές Προδιαγραφές του συστήματος. 
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2 ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
 

2.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική περιγραφή των νομοθετικών 

ρυθμίσεων που αφορούν στη μεταφορά μαθητών στην Ελλάδα σύμφωνα με τη νέα 

Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) του 2013. Επιπλέον καταγράφονται οι κανόνες 

ασφαλείας που ισχύουν όσον αφορά στα λεωφορεία που χρησιμοποιούνται για τη 

σχολική μεταφορά. 

 

2.2 Υφιστάμενη Νομοθεσία για τη Μεταφορά των 

Μαθητών  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 9 του Νόμου 1566/85 «Μαθητές, που κατοικούν 

μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να 

διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η 

μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν 

διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα. β) Μαθητές, που 

φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από 

την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να 

διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι 

αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και 

διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα».  

 

Σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Άρθρο 1), οι Περιφέρειες πλέον 

είναι υπεύθυνες για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι οποίοι κατοικούν από τη 

σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως εξής: 

 

Α. με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα 

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

β. 2500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων 

γ. 4000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 

 

Η εκτύπωση των ΕΜΔ γίνεται με φροντίδα και δαπάνη της αρμόδιας Περιφέρειας.  
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Οι Περιφέρειες ή οι Δήμοι των οποίων τα ίδια μέσα χρησιμοποιούνται 

αποζημιώνονται με το 65% του ποσού όπως προκύπτει από το νέο μαθηματικό 

τύπο.  

 

Β. με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών 

 

α. 1200 μέτρα για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

β. 3000 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων 

γ. 5000 μέτρα για μαθητές Λυκείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ 

με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη 

χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού βάσει των διατάξεων του Π.Δ/τος 104/1979, όπως 

ισχύει.  

 

Η μεταφορά των μαθητών ΕΠΑΛ, μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων με 

δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, σύμφωνα με τα κατώτατα όρια της παρ.1.B, 

πραγματοποιείται εφόσον η απόσταση από τη σχολική μονάδα μέχρι την κατοικία 

τους δεν υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι 

ανωτέρω μαθητές κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, 

ελέγχεται η οικονομικότητα της δαπάνης αφενός για τη μεταφορά με δημόσια 

σύμβαση υπηρεσιών και αφετέρου για την απόδοση του επιδόματος της 

περίπτωσης (1β) του άρθρου 3 και επιλέγεται η πλέον συμφέρουσα. Οι διατάξεις 

της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται για τη μεταφορά μαθητών ΕΠΑΛ, 

μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων με δημόσια συγκοινωνία και ίδια μέσα, 

σύμφωνα με τα κατώτατα όρια της παρ.1.Α. του παρόντος άρθρου. 

 

Ως προς την επιδότηση των μαθητών (Άρθρο 3), αν η μεταφορά των μαθητών κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 2 είναι αδύνατη ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη και οι 

μαθητές: 

α. έχουν εγκατασταθεί σ’ άλλη κατοικία πλησίον του σχολείου τους, αποκλειστικά 

και μόνο με σκοπό τη φοίτησή τους στην εν λόγω σχολική μονάδα, χορηγείται 

μηνιαίο επίδομα 85 €. 

β. μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, ή των νομίμων 

επιτρόπων τους, χορηγείται επίδομα υπολογιζόμενο βάσει της χιλιομετρικής 

(μονής) απόστασης της κατοικίας από το σχολείο με κόστος ίσο με 0.35 

€/χιλιόμετρο και για τις ημέρες παρουσίας του μαθητή στο σχολείο. Το εν λόγω 

επίδομα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1500 € ανά μαθητή ανά σχολικό έτος, 

εξαιρουμένων των μαθητών ΣΜΕΑ 

 

Για το συντονισμό και την υποστήριξη της διαδικασίας μεταφοράς (Άρθρο 4), στο 

Υπουργείο Εσωτερικών συγκροτείται συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) 
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αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του ανωτέρω Υπουργείου, έναν υπάλληλο του 

Υπουργείου Οικονομικών, έναν υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, έναν υπάλληλο του 

Υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 

και έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών με τους αναπληρωτές τους. 

 

Έργο της συντονιστικής ΟΔΕ είναι: 

α. Η παρακολούθηση της μεταφοράς μαθητών σε εθνικό επίπεδο και η επίλυση 

αμφισβητήσεων ως προς την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας  

β. Η εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για ενδεχόμενες ενέργειες προς 

επίλυση των παρατηρούμενων προβλημάτων 

γ. Ο έλεγχος των απολογιστικών στοιχείων ανά Περιφέρεια 

 

Όσον αφορά στα αρμόδια όργανα (Άρθρο 5), η  Περιφέρεια αναλαμβάνει τις 

αρμοδιότητες που είχαν έως πρότινος οι Δήμοι. Επιπλέον οι Περιφέρειες είναι 

αρμόδιες για την καταβολή αποζημίωσης μεταφορικού έργου (Άρθρο 6) καθώς 

επίσης και για τον Απολογισμό μεταφορικού έργου (Άρθρο 7). 

 

Η παρ. 25 του άρθρου 6 του Νόμου 2240/1994 ορίζει ότι: «Η κατά το άρθρο 2 παρ. 

9 του Νόμου 1566/1985 μεταφορά των μαθητών στον τόπο που λειτουργεί το 

σχολείο πραγματοποιείται από τους οικείους Ο.Τ.Α. είτε με τη χρησιμοποίηση 

ιδιόκτητων μέσων είτε με τη χρήση των συνήθων αστικών και υπεραστικών μέσων 

είτε με μίσθωση ιδιωτικών μέσων μεταφοράς είτε με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για 

θέματα που προκύπτουν όταν η μεταφορά αναφέρεται σε μαθητές διαφορετικών 

Ο.Τ.Α. αποφασίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση».  

 

Ωστόσο, με το ΠΔ 161/2000, μεταβιβάστηκαν στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις 

αρμοδιότητες τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μεταξύ των οποίων και η "11. Μεταφορά μαθητών από 

τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης".  

 

Επίσης με το άρθρο  4 παρ.14-15 του Νόμου 1566/1985 ορίζεται ότι σε περίπτωση 

συγχώνευσης σχολείων «Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των 

συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων ή στις 

έδρες των κεντρικών δημοτικών σχολείων. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται, 

ύστερα από απόφαση του νομάρχη, με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα ή και με 

μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ιδιωτικά 

λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των 

οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.).  Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών 

εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών και μπορούν να μεταφέρονται στους Ο.Τ.Α. 

ή στο  Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση». 
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Τέλος, με το Νόμο 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης), τροποποιήθηκε ο 

Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και η αρμοδιότητα της μεταφοράς μαθητών από 

τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των 

μαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της μεταφοράς και σίτισης μαθητών 

μουσικών και καλλιτεχνικών λυκείων, μεταβιβάζεται αποκλειστικά στους Δήμους 

[3]. 
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3 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
Αυτοκίνητα οχήματα που διενεργούν οργανωμένες μεταφορές νηπίων και 

μαθητών, όλων των βαθμίδων, από και προς τα σχολεία, καθώς και σχολικές και 

εκπαιδευτικές εκδρομές, φέρουν υποχρεωτικά ζώνες ασφαλείας σύμφωνα με τη ΥΑ 

Α-οικ 61368/6146/2004 (ΦΕΚ Β’ 1894) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Α 

8731/687/2008 (ΦΕΚ Β’ 770). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα λεωφορεία 

αστικού τύπου, όταν μισθώνονται για τη μεταφορά μαθητών όλων των βαθμίδων 

εκπαίδευσης.  

 

Επίσης, σύμφωνα με την ΥΑ Α-οικ 61368/6146/8.12.2004 (ΦΕΚ Β’ 1894) που 

κατήργησε την υπ' αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (ΦΕΚ Β' 3) και την υπ' αριθμ. Α-ΟΙΚ. 

51870/4503/9.9.2004 (ΦΕΚ Β' 1442), οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να πληρούν τις 

σχετικές τεχνικές προδιαγραφές, να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και 

να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος ώστε να παρέχουν την 

επιζητούμενη προστασία και θα χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς 

νηπίων, μαθητών, στοιχειώδους και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως 

του μήκους της διαδρομής. 

 

Για τη χορήγηση έγκρισης τύπου σε σχολικά λεωφορεία μεταφοράς νηπίων, 

μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αυτά απαιτείται να είναι 

εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας-συστήματα συγκράτησης σε κάθε θέση 

μεταφερόμενου επιβάτη συμπεριλαμβανομένων του συνοδηγού και του οδηγού.  

 

Το όριο ταχύτητας των λεωφορείων που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, είτε 

αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία των σχολείων είτε είναι μισθωμένα για το σκοπό 

αυτό, ορίζεται από το άρθρο 10 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Νόμος 2696/99) 

και δεν υπερβαίνει τα 80 χλμ. ανά ώρα για διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους ενώ 

περιορίζεται σε 60 χλμ. ανά ώρα για το λοιπό οδικό δίκτυο (εκτός αστικών 

περιοχών). 

 

Για όλα τα μισθωμένα λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης που εξυπηρετούν σχολικές 

μεταφορές (κοινά – υπερυψωμένα- διώροφα) ισχύει η υποχρέωση ύπαρξης συνοδού 

(ή συνοδών) που ορίζεται για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των σχολείων (σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 5 της ΥΑ Δ-16900/2550/1976) μέριμνα του συνοδού είναι η 

αποτροπή συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής 

μεταφοράς. Ειδικά για τα μισθωμένα διώροφα λεωφορεία τονίζεται ότι θα πρέπει 

να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο συνοδοί εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σε κάθε 

όροφο. Οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων (ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν 

σχολικές μεταφορές υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο. 
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Όλα τα λεωφορεία (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν σχολικές 

μεταφορές υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο έλεγχο. 

 

Όλα τα λεωφορεία (δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης) που εξυπηρετούν σχολικές 

μεταφορές θα πρέπει να φέρουν στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα σχετική 

ευανάγνωστη πινακίδα (πχ. ΣΧΟΛΙΚΟ). 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, Ζ΄ κλιμάκιο, έκρινε ως σύννομο 

όρο της προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τον οποίο τα λεωφορεία που θα 

χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των μαθητών έπρεπε να μην ξεπερνούσαν ένα 

ανώτατο όριο «ηλικίας» [4]. 
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4 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

4.1 Εισαγωγή 

Στην παρούσα ενότητα παρατίθεται εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσα από 

την ανάλυση δημοσιευμένων εργασιών που εστιάζουν σε τεχνολογικά συστήματα 

πληροφόρησης που έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε Ευρώπη και Αμερική 

προκειμένου να διασφαλιστεί ασφαλής μεταφορά μαθητών καθώς επίσης και στην 

ανάπτυξη αλγορίθμων βελτιστοποίησης σχολικών δρομολογίων.  

 

Μέσα από τη διερεύνηση των παραπάνω και σε συνδυασμό με το νομοθετικό 

πλαίσιο που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, θα προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα σχετικά με το ποιοι φορείς εμπλέκονται στη σχολική μεταφορά και 

με ποια ευθύνη, ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες τέτοιων συστημάτων, ποιες 

τεχνολογίες συνάδουν με το νομοθετικό πλαίσιο και δε θίγουν θέματα ηθικής.  

Τα συμπεράσματα αυτά θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής του 

συστήματος  που θα σχεδιαστεί και εφαρμοστεί πιλοτικά σε σχολικά λεωφορεία  

στα πλαίσια του έργου “i-student trip”. 

 

4.2 Τεχνολογικά Συστήματα 

4.2.1 Σουηδία  

Στη Σουηδία καθημερινά, περίπου 250.000 μαθητές ηλικίας έξι έως δεκαέξι 

χρονών μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία στο 

διάστημα 2003-2006, εννέα μαθητές έχασαν τη ζωή τους, εξήντα δύο 

τραυματίστηκαν σοβαρά και τριακόσιοι τριάντα οκτώ ελαφριά, σε ατυχήματα που 

σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από ή και προς το σχολείο.  Το 

μεγαλύτερο ποσοστό, οφειλόταν κυρίως σε ατυχήματα που έγιναν απογευματινές 

ώρες σε σχολικές στάσεις, καθώς οι μαθητές περπατούσαν ή έτρεχαν μπροστά ή και 

πίσω από το σχολικό λεωφορείο.  

 

Το 2008 και έπειτα από πιλοτικές δοκιμές, εφαρμόστηκε σε δύο σχολικά λεωφορεία 

ένα σύστημα υποστήριξης οδηγού το οποίο μέσω προηγμένου συστήματος GPS 

μπορούσε να ανιχνεύει την παρουσία συγκεκριμένων προκαθορισμένων μαθητών 

σε σχολικές στάσεις, όπου  πραγματοποιούταν επιβίβαση και αποβίβαση και για 

τους οποίους ο οδηγός γνώριζε συγκεκριμένες πληροφορίες.   
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Τα δύο λεωφορεία ήταν εξοπλισμένα με συσκευές επικοινωνίας και 

αλληλεπίδρασης μεταξύ οχημάτων, στάσεων και μαθητών, συστήματα ανίχνευσης 

τοποθέτησης ζωνών ασφαλείας και κάμερες επιτήρησης εντός και εκτός του 

οχήματος. Επιπλέον στα λεωφορεία είχαν τοποθετηθεί εσωτερικοί και εξωτερικοί 

καθρέφτες, εξωτερικά μεγάφωνα, αυτοκόλλητα υπενθύμισης τοποθέτησης ζωνών 

ασφαλείας και κάρτες με κανόνες ασφαλείας.   

 

Το ηλεκτρονικό σύστημα με το οποίο εξοπλίστηκαν τα δύο οχήματα αποτελούταν 

από τις παρακάτω συσκευές: 

 

 Πληροφόρηση πλοήγησης και δρομολόγησης  

 Εφυές σύστημα προσαρμογής ταχύτητας  

 Σύστημα ανίχνευσης επιβίβασης-αποβίβασης μαθητή στο σχολικό λεωφορείο 

 Σύστημα GPS ανίχνευσης σχολικών στάσεων με οθόνη απεικόνισης της 

στάσης και άλλων πληροφοριών 

 Πληροφόρηση για κάθε ένα μαθητή που επρόκειτο να μετακινηθεί με τα 

συγκεκριμένα οχήματα  

 Προ μαγνητοφωνημένες ανακοινώσεις με τα ονόματα των μαθητών που 

επρόκειτο να αποβιβαστούν 

 

Επιπλέον οι μαθητές εφοδιάστηκαν με πομπούς επικοινωνίας (Εικόνα 3.1) και 

αλληλεπίδρασης με το σύστημα(σύστημα RFID). Ταυτόχρονα με την εφαρμογή του 

συστήματος, οι οδηγοί παρακολούθησαν ειδικά εκπαιδευτικά σεμινάρια.  

 

 

Εικόνα 3.1: Συσκευή ανίχνευσης μαθητή   Πηγή: [4] 

 

Κατά τη διάρκεια των δρομολογίων οι οδηγοί μπορούσαν να παίρνουν ακριβείς 

οδηγίες πλοήγησης μέσω του ενσωματωμένου συστήματος GPS. Η ενσωματωμένη 
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οθόνη απεικόνιζε την ταχύτητα του οχήματος καθώς επίσης και το όριο ταχύτητας 

της περιοχής. Σε περίπτωση που οδηγός είχε ξεπεράσει το όριο ειδοποιούταν τόσο 

οπτικά όσο και ακουστικά έτσι ώστε να επανέλθει στην επιτρεπόμενη ταχύτητα.  

 

Επιπλέον, καθώς το λεωφορείο πλησίαζε σε σχολική στάση (απόσταση 100-200 

μέτρα),  εμφανιζόταν στην οθόνη η εικόνα της στάσης, το όνομα της επόμενης 

στάσης και η ώρα που το λεωφορείο αναμενόταν να φτάσει σε αυτή (Εικόνα 3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.2: Οθόνη εντός του σχολικού απεικόνισης σχολικής στάσης και 

ταχύτητας σχολικού λεωφορείου       Πηγή: [4] 

 

Κατά την παραμονή του λεωφορείου στη στάση, ένας αισθητήρας κατέγραφε το 

σήμα που εξέπεμπε ο κάθε μαθητής που βρισκόταν εκεί και στην οθόνη 

εμφανιζόταν οι φωτογραφίες και τα ονόματα των μαθητών που έπρεπε να 

επιβιβαστούν στο λεωφορείο. Ο οδηγός μπορούσε να έχει επιπλέον πληροφορίες 

για κάθε μαθητή ενεργοποιώντας απλά στην οθόνη το όνομά του (π.χ. στοιχεία 

επικοινωνίας γονέων, καθηγητών κλπ).  

 

Κατά την αποβίβαση του μαθητή, παρέχονταν στον οδηγό οι ίδιες πληροφορίες με 

την επιβίβαση καθώς επίσης και από ποια έξοδο ο μαθητής αποβιβάστηκε ή αν 

χρειαζόταν τη βοήθεια συνοδού για να διασχίσει το δρόμο.  Όταν το λεωφορείο 

πλησίαζε στη στάση, ακουστική πληροφορία παρέχονταν και στους μαθητές 

σχετικά με το ποια θα ήταν η επόμενη στάση καθώς επίσης και τα ονόματα εκείνων 

των μαθητών που θα αποβιβαζόταν σύμφωνα με το πρόγραμμα. Ο οδηγός μπορούσε 

να γνωρίζει ποιοι μαθητές βρισκόταν εντός του οχήματος οποιαδήποτε στιγμή 

επιθυμούσε. 
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Στις σχολικές στάσεις, εγκαταστάθηκαν φωτεινές πινακίδες προειδοποίησης τα 

οποία ενεργοποιούνταν όταν μαθητές βρισκόταν σε απόσταση 100 μέτρων 

περιμετρικά της στάσης. Έτσι, οι υπόλοιποι χρήστες της οδού ενημερωνόταν για 

την παρουσία μαθητών στην περιοχή και μπορούσαν να μειώσουν έγκαιρα την 

ταχύτητά τους και να είναι ακόμα περισσότερο προσεκτικοί (Εικόνα 3.3).  

 

 

Εικόνα 3.3: Φωτεινές πινακίδες προειδοποίησης παρουσίας 

μαθητών στην περιοχή    Πηγή: [4] 

 

Η εφαρμογή αυτού του συστήματος είχε ως απώτερο σκοπό τη διερεύνηση της 

αύξησης της ασφάλειας των μαθητών κατά τη σχολική τους μεταφορά με λεωφορεία. 

Η διερεύνηση αυτή βασίστηκε στις παρακάτω αρχικές υποθέσεις όπου και 

στηρίχτηκε ο σχεδιασμός και ολοκλήρωση του συστήματος: 

  

 Οι χαμηλές ταχύτητες των διερχομένων από τη σχολική στάση οχημάτων 

οδηγούν σε μικρότερο αριθμό ατυχημάτων 

 Η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης πιθανών κινδύνων μπορεί να 

μειώσει τον αριθμό των ατυχημάτων 

 Το αίσθημα αυξημένης παροχής ασφάλειας στους μαθητές μπορεί να μειώσει 

τον αριθμό ατυχημάτων  

 

Στη διεξαγωγή της έρευνας συμμετείχαν συνολικά 130 μαθητές. Οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιήθηκαν αφορούσαν σε μετρήσεις ταχύτητας πριν και μετά την 

εγκατάσταση στις στάσεις των φωτεινών συστημάτων προειδοποίησης, σε 

καθημερινή καταγραφή των απαντήσεων των οδηγών σε ερωτήσεις σχετικά με την 

εμπειρία τους από την εφαρμογή του συστήματος και στις συνεντεύξεις  38 

μαθητών που με την άδεια των γονέων τους κατέγραψαν τις εντυπώσεις που 

αποκόμισαν καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας. 
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 Η αξιολόγηση του συστήματος οδήγησε στη διεξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, 

καθώς κατά τη διάρκεια εφαρμογής του παρατηρήθηκε μείωση της ταχύτητας των 

οχημάτων που διέρχονταν από τις σχολικές στάσεις. Επιπλέον οι οδηγοί θεώρησαν 

ιδιαίτερα χρήσιμη την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος,  ενώ οι μαθητές 

συμφώνησαν πως ένιωθαν πλέον περισσότερο ασφαλείς [4].  

 

4.2.2 Το έργο SAFEWAY2SCHOOL 

Το 2009, στα πλαίσια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης ξεκίνησε το έργο Safeway2school στο οποίο συμμετείχαν φορείς 

Ευρωπαϊκών χωρών μεταξύ των οποίων και το Ινστιτούτο Βιώσιμης  

Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών.  

 

Βασικότερος σκοπός του έργου ήταν ο σχεδιασμός, η αξιολόγηση και η εφαρμογή 

τεχνολογικών συστημάτων, που θα προσέφεραν υπηρεσίες μεταφοράς μαθητών με 

μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία.  

 

Πιο συγκεκριμένα το έργο αποσκοπούσε σε: 

 

 Βελτιστοποίηση σχολικών δρομολογίων έτσι ώστε να αποφεύγονται 

καθυστερήσεις και καθοδήγηση των δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο, 

λαμβάνοντας υπόψη τα κυκλοφοριακά δεδομένα. 

 Εγκατάσταση “έξυπνων” σχολικών στάσεων που θα εντοπίζουν τόσο τη θέση 

του μαθητή όσο και την ακριβή θέση του λεωφορείου στέλνοντας τα 

αντίστοιχα μηνύματα σε μαθητή και οδηγό. 

 Εφαρμογή συστήματος ανίχνευσης και καταγραφής της πραγματικής θέσης 

του λεωφορείου με ταυτόχρονη αποστολή μηνύματος στους γονείς σε 

περίπτωση που μαθητής δεν αποβιβάστηκε στο σχολικό λεωφορείο. 

 Καταγραφή ταχύτητας οχήματος και επιβεβαίωση τοποθέτησης ζωνών 

ασφαλείας. 

 Εφαρμογή συστημάτων προειδοποίησης για την παρουσία άλλων οχημάτων 

κοντά σε ακινητοποιημένο σχολικό λεωφορείο  όπου επιβιβάζονται / 

αποβιβάζονται μαθητές. 

 

Το έργο αφορούσε σε όλα τα στάδια μετακίνησης του μαθητή από την πόρτα του 

σπιτιού του μέχρι και  την πόρτα του σχολείου του και το αντίστροφο, σύμφωνα με 

την ολιστική προσέγγιση που περιγράφεται παρακάτω. 
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Πριν την αποχώρηση από το σπίτι: στο στάδιο αυτό συμμετείχε τόσο το σχολείο όσο 

και οι οικογένειες των μαθητών και περιελάμβανε το σχεδιασμό ασφαλούς 

δρομολόγησης, οδηγίες και εκπαίδευση. 

 

Προς τη σχολική στάση: καθοριζόταν μια ασφαλής περιοχή μετακίνησης για κάθε 

μαθητή.  

 

Στη σχολική στάση: αναβόσβηνε φωτεινό σύστημα προειδοποίησης όταν τα παιδιά 

πλησίαζαν στη στάση  

 

Επιβίβαση: σύστημα προειδοποίησης στο λεωφορείο, καθρέφτες, κάμερες, 

εξωτερικά μεγάφωνα, αισθητήρες ανίχνευσης άλλων οχημάτων. 

 

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης: υπενθύμιση τοποθέτησης ζωνών ασφαλείας, 

μεγάφωνα 

 

Πριν τη στάση: οπτική και ακουστική πληροφόρηση μαθητών για αποβίβαση 

 

Αποβίβαση: σύστημα προειδοποίησης στο λεωφορείο, καθρέφτες, κάμερες, 

εξωτερικά μεγάφωνα, αισθητήρες ανίχνευσης άλλων οχημάτων. 

 

Στη στάση: φωτεινό σύστημα προειδοποίησης όταν τα παιδιά πλησίαζαν στη στάση, 

οδηγίες πλοήγησης και πληροφόρηση οδηγών 

 

Προς το σχολείο: καθορισμός  ασφαλούς περιοχής μετακίνησης για κάθε μαθητή.  

Τελικός προορισμός: κοινοποίηση άφιξης μαθητή  

 

Ο εξοπλισμός του ηλεκτρονικού συστήματος αποτελούταν από τις παρακάτω 

συσκευές: 

 

Κέντρο ελέγχου που πληροφορούταν μέσω συστήματος υποστήριξης οδηγού για 

την επιβίβαση αποβίβαση μαθητών στα σχολικά λεωφορεία 

 

Μονάδα εντός του σχολικού οχήματος που επικοινωνούσε απευθείας με τις 

σχολικές στάσεις και τους μαθητές και μέσω του συστήματος υποστήριξης οδηγού 

με το κέντρο ελέγχου. 

 

Συσκευές RFID για κάθε μαθητή οι οποίες ανιχνευόταν από τη μονάδα εντός του 

οχήματος και από τις “έξυπνες”  στάσεις. 

 

Κινητά τηλέφωνα για μαθητές που επικοινωνούσαν με το κέντρο ελέγχου το οποίο 

στη συνέχεια επικοινωνούσε με τα κινητά τηλέφωνα των γονέων. 
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“Έξυπνες” στάσεις που μπορούσαν να ανιχνεύσουν την παρουσία μαθητών στην 

περιοχή και να ενεργοποιήσουν φωτεινούς σηματοδότες έτσι ώστε οι υπόλοιποι 

χρήστες οδού να μειώνουν την ταχύτητά τους και να είναι περισσότερο 

προσεκτικοί.  

  

Εικόνα 3.4: Φωτεινές πινακίδες προειδοποίησης παρουσίας 

μαθητών στην περιοχή    Πηγή: [1] 

 

Πιλοτικές εφαρμογές του συστήματος εφαρμόστηκαν σε πέντε Ευρωπαϊκές χώρες: 

Γερμανία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία και Αυστρία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

των πιλοτικών δοκιμών το σύστημα έγινε αποδεκτό από όλους τους χρήστες και στο 

μεγαλύτερο βαθμό από τους μαθητές.   

 

Τα αποτελέσματα των πιλοτικών δοκιμών συνοψίζονται στα παρακάτω: 

 

 Οι “έξυπνες” στάσεις προσέλκυσαν την οπτική προσοχή των οδηγών των 

διερχομένων οχημάτων. 

 Οι οδηγοί μείωσαν την ταχύτητά τους όταν κοντά στις σχολικές στάσεις 

εγκαταστάθηκαν πινακίδες σηματοδότησης καθώς επίσης και κατά τη 

διάρκεια που οι   “έξυπνες” στάσεις παρέμεναν ενεργοποιημένες. 

 Οι πινακίδες των σχολικών στάσεων δεν επηρέασαν την οδική συμπεριφορά 

των υπόλοιπων οδηγών. 

 Η εκπαίδευση μαθητών, οδηγών οχημάτων, οδηγών άλλων οχημάτων και 

γονέων πριν την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος κρίθηκε απαραίτητη. 

 Τόσο οι γονείς όσο και οι ίδιοι οι μαθητές δήλωσαν πως το αίσθημα 

ασφάλειας που βίωσαν κατά τις πιλοτικές δοκιμές αυξήθηκε σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. 
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4.2.3 Τέξας, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

Έρευνα σχετικά με τη βελτίωση της ασφάλειας των μαθητών κατά τη μεταφορά 

τους με σχολικά λεωφορεία πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή και συνεργασία 

του Τμήματος Μεταφορών του Τέξας και την Ομοσπονδία Διαχείρισης 

αυτοκινητοδρόμων [5], με βασικότερους στόχους:  

1. Την ανάπτυξη ενός προηγμένου συστήματος ανίχνευσης και 

προειδοποίησης για την παρουσία μαθητών σε σχολική στάση 

2. Την αξιολόγηση της επιρροής ενός τέτοιου συστήματος στη συμπεριφορά 

οδηγών (π.χ. μείωση ταχύτητας,  μείωση επικίνδυνων ελιγμών) 

 

Το σύστημα αποτελούταν από: 

 Προειδοποιητική Πινακίδα με ενσωματωμένους σηματοδότες στην κορυφή 

και τη βάση της (Εικόνα 3.4)  

 Μονάδα εντός του οχήματος εκπομπής σήματος 

 Σύστημα λήψης σήματος  και ενεργοποίησης της πινακίδας  

 

Η ενεργοποίηση του συστήματος των προειδοποιητικών σηματοδοτών μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί είτε με μεθόδους που υποστηρίζουν την ενεργοποίηση σε 

πραγματικό χρόνο, είτε με τη μέθοδο τήρησης συγκεκριμένου 

χρονοπρογραμματισμού σύμφωνα με ιστορικά δεδομένα (εκτίμηση της ώρας άφιξης 

του σχολικού λεωφορείου), ή τέλος μέσω της χρήσης κινητής τεχνολογίας 

(ενεργοποίηση σηματοδοτών εξ αποστάσεως από κεντρική μονάδα). 

 

Στο συγκεκριμένο σύστημα επιλέχτηκε η μέθοδος ενεργοποίησης σε πραγματικό 

χρόνο (που ουσιαστικά αποτελούσε και την πιο αξιόπιστη μέθοδο) με τη χρήση 

ραδιοσυχνοτήτων ευρέως φάσματος. 
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Εικόνα 3.5: Φωτεινές πινακίδες κοντά σε σχολικές στάσεις  Πηγή: [5] 

 

Τα σημεία τοποθέτησης του συστήματος επιλέχτηκαν βάσει των εξής παραμέτρων: 

 Περιορισμένη ορατότητα 

 Υψηλές ταχύτητες 

 Αγροτικές περιοχές 

 Κυκλοφοριακοί φόρτοι σε λογικά επίπεδα 

 Περιβάλλον οδού χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που να αποσπούν την 

προσοχή των οδηγών 

 

Για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιήθηκε έρευνα συμπεριφοράς 

οδηγών και μετρήσεις ταχυτήτων πριν και μετά την εγκατάσταση του συστήματος 

σε τέσσερα σημεία τοποθέτησης.  

 

Η έρευνα κατέληξε στα εξής συμπεράσματα: 

 

Η μέση ταχύτητα οχήματος στην ακριβή θέση της στάσης όσο και σε απόσταση 150 

μέτρων από αυτή μειώθηκε κατά 1,6 και 3,2 χλμ/ώρα αντίστοιχα όταν το σύστημα 

προειδοποίησης ήταν ενεργό. 

 

Σε τρία από τα τέσσερα σημεία τοποθέτησης του συστήματος παρατηρήθηκε μείωση 

της ταχύτητας των διερχομένων οχημάτων κατά 5 χλμ/ώρα. 
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Κατά τη διάρκεια παρουσίας σχολικού λεωφορείου στην περιοχή μελέτης η μέση 

ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων μειώθηκε κατά 14 χλμ/ώρα. Αυτό αφορούσε 

και στα τέσσερα διαφορετικά σημεία τοποθέτησης του συστήματος. 

 

Σε ένα από τα τέσσερα σημεία η μείωση της μέσης ταχύτητας των διερχομένων 

οχημάτων που καταγράφηκε ήταν της τάξεων των 25 χλμ/ώρα. 

 

4.2.4 Αμερική 

Σύμφωνα με το περιοδικό “Student transportation news” η εταιρεία κατασκευής 

σχολικών λεωφορείων Bluebird Body Company εξόπλισε τον στόλο των 

λεωφορείων της με συστήματα που κύριο στόχο είχαν τη βελτιστοποίηση της 

ασφάλειας μεταφοράς μαθητών [6].  

 

Σε συνεργασία με την εταιρεία Safety Vision που κατασκευάζει συστήματα 

ανίχνευσης και αποφυγής σύγκρουσης μεταξύ οχημάτων, το καλοκαίρι του 2012 

τοποθετήθηκε σε σχολικά λεωφορεία σύστημα κάμερας υψηλής ευκρίνειας 

(Safestop-HD stop arm camera). Το σημείο όπου τοποθετήθηκαν ήταν κάτω από 

τη φωτεινή ένδειξη που δηλώνει ακινητοποίηση του οχήματος. Σύμφωνα με το 

σύστημα αυτό η κάμερα ενεργοποιείται και ξεκινά την καταγραφή ταυτόχρονα με 

την ενεργοποίηση της φωτεινής ένδειξης. Η κάμερα καταγράφει πληροφορίες για 

το όχημα κατά τη διάρκεια παράνομης προσπέρασης και τα δεδομένα αυτά 

αποθηκεύονται σε μια ενσωματωμένη συσκευή εγγραφής έτσι ώστε να μπορούν να 

μπορούν να ανακτηθούν άμεσα. Η τοπική κοινωνία έχει θεσπίσει αντίστοιχους 

νόμους σύμφωνα με τους οποίους οι οδηγοί που προσπερνούν σχολικά λεωφορεία 

που είναι ακινητοποιημένα για λόγους επιβίβασης και αποβίβασης μαθητών να 

επιδέχονται χρηματικές ποινές.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι οδηγοί των 

διερχόμενων οχημάτων να συμμορφώνονται με τους αντίστοιχους κανονισμούς και 

να μη προσπερνούν τα ακινητοποιημένα σχολικά λεωφορεία, αυξάνοντας έτσι την 

ασφάλεια των μαθητών. 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.6: Το σύστημα Safestop-HD stop arm camera   Πηγή:[6] 
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Επιπλέον και σε συνεργασία με την εταιρεία Rosco Vision Systems που 

κατασκευάζει συστήματα εξοπλισμού οχημάτων εγκατέστησε ένα σύστημα 

συνδυασμού κάμερας και κατόπτρου οδήγησης. Η κάμερα τοποθετείται στο πίσω 

μέρος του οχήματος κι επιτρέπει στον οδηγό μέσω ενός κατόπτρου που 

τοποθετείται στον κεντρικό καθρέφτη του οχήματος, να βλέπει σε πραγματικό 

χρόνο την περιοχή πίσω από το λεωφορείο. Το σύστημα ενεργοποιείται κατά τη 

διάρκεια που το όχημα κινείται αντίστροφα.    

  

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.7: Το σύστημα Rosco Smart- Vision external 

Πηγή:[6] 

 

Τέλος, στα σχολικά οχήματα της εταιρείας Bluebird Body Company, υπάρχει και 

το σύστημα CARΕ που στηρίζεται σε τεχνολογία Doppler radar και το οποίο 

ανιχνεύει την παρουσία μαθητή ή και γενικότερα πεζού στην περιοχή γύρω από το 

σχολικό “επικίνδυνη ζώνη”  και ειδοποιεί τον οδηγό εκπέμποντας ακουστικό 

μήνυμα, ενώ ταυτόχρονα χτυπάει συναγερμός εκτός του λεωφορείου που 

προειδοποιεί τους παρευρισκομένους για την παρουσία σχολικού οχήματος στην 

περιοχή όπου βρίσκονται. 

 

Η εταιρεία First Student [7], είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

σχολικής μεταφοράς στη Βόρειο Αμερική. Καθημερινά εκτελεί σχολικά 

δρομολόγια σε 38 πολιτείες της Αμερικής και 9 σε πολιτείες του Καναδά με 

σχολικό στόλο 54.000 οχημάτων, εξυπηρετώντας έξι εκατομμύρια μαθητές. 

 

Σύμφωνα με πρόσφατο τριετές συμβόλαιο που υπέγραψε η εταιρεία για την παροχή 

υπηρεσιών σχολικής μεταφοράς στο Κάρλτον του Μίσσιγκαν, θα προσφέρει στους 

γονείς των μεταφερόμενων μαθητών τεχνολογία αιχμής μέσω του συστήματος 

MyFIRSTPass. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό δίνεται σε κάθε μαθητή μία κάρτα 

ταυτοποίησης  (μοναδικός κωδικός ανά μαθητή) η οποία σαρώνεται κατά την 

επιβίβαση και αποβίβαση του μαθητή από το σχολικό λεωφορείο. Η ακριβής μέρα, 

ώρα και τοποθεσία καταγράφεται και μεταδίδεται σε μια ασφαλή βάση δεδομένων. 

Οι γονείς μπορούν να πληροφορηθούν άμεσα μέσω μηνύματος που τους 

αποστέλλεται αυτομάτως αν το έχουν ζητήσει. 
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Επιπλέον, στα οχήματα η εταιρεία θα εγκαταστήσει πρόσθετα χαρακτηριστικά 

ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων, συστήματα εντοπισμού GPS, ψηφιακές 

βιντεοκάμερες εντός των οχημάτων, το ηλεκτρονικό σύστημα υπενθύμισης Check-

Mate που εξασφαλίζει πως κανένα παιδί δεν έμεινε μόνο του σε ένα λεωφορείο, και 

σύστημα που θα επιτρέπει στα παιδιά να περάσουν μπροστά από το λεωφορείο σε 

απόσταση ασφαλείας [8].    

 

4.3 Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης Σχολικών 

Δρομολογίων  

Το πρόβλημα της δρομολόγησης σχολικών λεωφορείων (School Bus Routing 

Problem, SBRT) έχει απασχολήσει και συνεχίζει να απασχολεί την επιστημονική 

κοινότητα, αν και ο αριθμός των ερευνών και μελετών που έχουν κατά καιρούς 

εκπονηθεί είναι αρκετά περιορισμένος. Αν και το πρόβλημα της σχολικής 

δρομολόγησης έχει πολλά κοινά στοιχεία με το πρόβλημα της δρομολόγησης 

εμπορευματικών οχημάτων (Vehicle Routing Problem, VRP), εντούτοις δεν μπορεί 

να αντιμετωπιστεί ισότιμα, και αυτή η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός πως οι 

μεταφερόμενοι μαθητές δεν είναι απλά προϊόντα παράδοσης (πακέτα), όπως ισχύει 

στην περίπτωση συλλογής και διανομής αγαθών. 

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, το πρόβλημα της 

σχολικής δρομολόγησης μπορεί να εξεταστεί είτε από την πλευρά των επιμέρους 

υπό-προβλημάτων  τα οποία σχετίζονται και αλληλοσυνδέονται αλλά λόγω της 

πολυπλοκότητας και του μεγέθους τους αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, ή μέσω των 

χαρακτηριστικών των προβλημάτων που τη συνθέτουν.  

 

Όσον αφορά στα υπό-προβλήματα, σύμφωνα με τους αυτά κατηγοριοποιούνται στα 

παρακάτω [9]: 

1. Προετοιμασία Δεδομένων  

2. Επιλογή σχολικής στάσης 

3. Χάραξη σχολικών διαδρομών 

4. Ρύθμιση δρομολογίων ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας των σχολείων 

5. Χρονοπρογραμματισμό διαδρομών 

 

1. Η προετοιμασία δεδομένων αφορά κι εμπλέκεται σε όλα τα υπόλοιπα υπό-

προβλήματα, καθώς μέσω της διαδικασίας αυτής, συλλέγεται και 

επεξεργάζεται όλη η πρωτογενής πληροφορία που απαιτείται για την 

επίλυση των επιμέρους υπό-προβλημάτων σχολικής δρομολόγησης. Οι 

πληροφορίες κατηγοριοποιούνται σε πληροφορίες μαθητών (διεύθυνση 

κατοικίας και σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ο μαθητής), 
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πληροφορίες σχολικών μονάδων (ακριβής διεύθυνση , έναρξη και λήξη 

μαθημάτων, μέγιστη χρονική διάρκεια παραμονής μαθητών μέσα σε σχολικό 

λεωφορείο), πληροφορίες σχολικών οχημάτων (χωρητικότητα) και Μητρώο 

Προέλευσης–Προορισμού (συντομότερη απόσταση, συντομότερος χρόνος 

μεταξύ δύο σημείων π.χ. ανάμεσα σε σχολείο και κατοικία μαθητή). 

 

2. Η επιλογή στάσης πολλές φορές παραλείπεται από τη βιβλιογραφία, καθώς 

θεωρείται παράμετρος προκαθορισμένη. Στην περίπτωση όμως που 

εξετάζεται ως υπό-πρόβλημα της σχολικής δρομολόγησης τότε υπάρχουν οι 

εξής δύο διαδικασίες προγραμματισμού και σχεδιασμού δρομολόγησης στις 

οποίες μπορεί να ενταχθεί: 

“Εντοπισμός-Κατανομή-Δρομολόγηση” (Location-Allocation-Routing, LAR)  

“Κατανομή-Δρομολόγηση-Εντοπισμός” (Allocation-Routing-Location, ARL) 

 

Στην πρώτη κατηγορία, αρχικά εντοπίζεται και καθορίζεται το σύνολο των 

στάσεων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τα δρομολόγια μιας σχολικής 

μονάδας, στη συνέχεια οι μαθητές κατανέμονται στις στάσεις και τέλος 

σχεδιάζονται τα δρομολόγια.  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Bodin & Berman (1979), Dulac et 

al. (1980) και  Desrossier et al (1981) προσέγγισαν το πρόβλημα βασιζόμενοι στην 

παραπάνω διαδικασία “Εντοπισμός-Κατανομή-Δρομολόγηση” (Location-Allocation-

Routing, LAR). 

 

Οι Bodin και Berman χρησιμοποίησαν αυτή τη διαδικασία προκειμένου να 

σχεδιάσουν τις διαδρομές των σχολικών λεωφορείων, θέτοντας ως περιορισμούς τη 

μέγιστη χωρητικότητα των λεωφορείων, τον αριθμό στάσεων, ένα ανώτατο όριο 

μήκους κάθε διαδρομής και ένα ανώτατο όριο απόστασης βαδίσματος κάθε μαθητή 

από την κατοικία του έως και τη σχολική στάση.  Αρχικά οι μαθητές κάθε σχολείου 

κατανεμήθηκαν σε προκαθορισμένες στάσεις και στη συνέχεια προέκυψαν οι 

διαδρομές που έπρεπε να ακολουθηθούν. Ο αλγόριθμος που ανέπτυξαν 

αποσκοπούσε στην ελαχιστοποίηση του μεταφορικού κόστους (το κόστος αυτό 

προκύπτει από το συγκεκριμένο κόστος κάθε οχήματος,  το συνολικό κόστος 

δρομολόγησης και το μέσο χρονικό διάστημα μετακίνησης κάθε μαθητή). 

   

Στην έρευνα των Dulac et al που αφορά σε δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων 

εντός αστικού οδικού δικτύου, γίνεται αρχικά επιλογή του μικρότερου κατά το 

δυνατόν αριθμού στάσεων κάθε διαδρομής (σε αντίθεση με την προηγούμενη 

έρευνα όπου οι στάσεις είναι προκαθορισμένες) και κατανομή των μαθητών στις 

στάσεις ανά σχολείο. Κύριος σκοπός είναι η μείωση του αριθμού των διαδρομών σε 

συνδυασμό με το συνολικό μήκος των διαδρομών.  
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Οι Desrosieurs et al διαφοροποιούνται ως προς το ανώτατο όριο του μήκους κάθε 

σχολικής διαδρομής που περιλαμβάνεται εντός αστικού οδικού δικτύου 

υποστηρίζοντας πως το κριτήριο αυτό δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε αστικές 

περιοχές, λόγω της υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας. Απώτερος σκοπός της 

έρευνάς τους είναι η ελαχιστοποίηση του αριθμού των σχολικών διαδρομών με την 

εκμετάλλευση της χωρητικότητας των λεωφορείων κατά το μέγιστο δυνατό. Γι αυτό 

και οι περιορισμοί που λαμβάνονται υπόψη αφορούν στον χρόνο μετακίνησης 

εντός αστικού οδικού δικτύου κάθε μαθητή, την απόσταση βαδίσματος κάθε 

μαθητή και τη χωρητικότητα του οχήματος μετακίνησης. 

 

Στη δεύτερη κατηγορία “Κατανομή-Δρομολόγηση-Εντοπισμός” (Allocation-

Routing-Location, ARL), οι μαθητές χωρίζονται σε “ομάδες-συστάδες" ανάλογα με 

την κατοικία τους (ο αριθμός κάθε ομάδας δε ξεπερνά τη χωρητικότητα του 

σχολικού οχήματος), επιλέγονται οι στάσεις βάσει των “ομάδων-συστάδων” και 

δημιουργείται μια διαδρομή. Ταυτόχρονα ικανοποιούνται όλες τις απαιτήσεις του 

προβλήματος δηλαδή η μέγιστη επιτρεπόμενη απόσταση βαδίσματος μαθητή από 

την κατοικία στη σχολική στάση, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός μαθητών που 

μπορούν να κατανεμηθούν σε μια σχολική στάση και η ελάχιστη επιτρεπόμενη 

απόσταση μεταξύ δύο στάσεων.  

 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι Chapleau et al (1985) , Bowerman 

et al. (1995) και Schittekat et al (2006) βασίστηκαν στην παραπάνω διαδικασία 

“Κατανομή-Δρομολόγηση- Εντοπισμός ” (Allocation-Routing-Location, ARL). 

 

Οι Chapleau et al, επικεντρώθηκαν στο πρόβλημα, στηριζόμενοι στους 

περιορισμούς της χωρητικότητας και της απόστασης βαδίσματος κάθε μαθητή 

εντός αστικού οδικού δικτύου, ενώ για την περίπτωση δρομολόγησης εκτός 

αστικού οδικού δικτύου προστίθενται οι περιορισμοί που αφορούν σε αριθμό 

στάσεων και μήκος κάθε διαδρομής και ταυτόχρονα αυξάνεται ο αριθμός των 

μαθητών κάθε διαδρομής στο μέγιστο δυνατό.   

 

Στην έρευνα των Bowerman et al, η δρομολόγηση σχολικών λεωφορείων αφορά σε 

αστικό οδικό δίκτυο και βασίζεται στην ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση του αριθμού 

των σχολικών διαδρομών, την ελαχιστοποίηση της μεταβολής του αριθμού των 

μαθητών ανά διαδρομή, τη μείωση της διακύμανσης του μήκους διαδρομής  και την 

απόσταση περπατήματος κάθε μαθητή. Η ελαχιστοποίηση των στόχων αυτών 

στηρίζεται στη θεώρηση πως στις αστικές περιοχές και λόγω της υψηλής 

πυκνότητας πληθυσμού οι σχολικές διαδρομές τείνουν να είναι σύντομες καθώς οι 

θέσεις των λεωφορείων καλύπτονται από μαθητές έπειτα από μικρό αριθμό 

στάσεων. Σε περιοχές εκτός αστικού οδικού δικτύου το μήκος των διαδρομών και ο 

χρόνος μετακίνησης είναι επιπλέον περιορισμοί που λαμβάνονται υπόψη. 
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Οι Schittekat et al θέτουν επιπλέον και τον περιορισμό της ομοιογένειας του 

στόλου (όλα τα σχολικά λεωφορεία παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά ( 

χωρητικότητα, κόστος, )  

 

1. Το υπό-πρόβλημα της χάραξης σχολικών διαδρομών ακολουθεί τη λογική 

της επιλογής στάσης και βιβλιογραφικά κατηγοριοποιείται ως εξής: 

 

Δημιουργία διαδρομής και κατανομή μαθητών (route first, cluster second).  

Κατανομή μαθητών και δημιουργία διαδρομής (cluster first, route second) 

 

Στην πρώτη περίπτωση δημιουργείται μια μεγάλη διαδρομή που περιλαμβάνει 

όλες τις στάσεις,  η οποία στη συνέχεια χωρίζεται σε μικρότερες λαμβάνοντας 

υπόψη συγκεκριμένους περιορισμούς (Bodin & Berman και Newton & Thomas) 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, κατανέμονται οι μαθητές σε ομάδες έτσι ώστε κάθε ομάδα 

να μπορεί να εξυπηρετηθεί σαν μία διαδρομή, ικανοποιώντας τους ισχύοντες 

περιορισμούς (Chapleau et al, Bowerman et al) 

 

2. Στο υπό-πρόβλημα της Ρύθμισης δρομολογίων ανάλογα με τις ώρες 

λειτουργίας των σχολείων, οι περιορισμοί είναι πολύ συγκεκριμένοι και 

αφορούν στις ώρες έναρξης και λήξης της σχολική βάρδιας (Desroisiers et al 

1981, 1986a). Παρόλο αυτά, υπάρχει αριθμός ερευνών όπου οι ώρες αυτές 

θεωρούνται μεταβλητές, οπότε και η προσπάθεια εστιάζει στη 

βελτιστοποίησή τους με απώτερο σκοπό τη  μεγιστοποίηση του αριθμού των 

διαδρομών που μπορούν να εξυπηρετηθούν ταυτόχρονα από το ίδιο όχημα, 

μειώνοντας κατ’ επέκταση και τον αριθμό του στόλου των οχημάτων που 

απαιτούνται ( Fugenschuh (2009)) 

 

3. Όσον αφορά στον χρονοπρογραμματισμό των δρομολογίων, η έρευνα 

βασίζεται στην ακρίβεια καθορισμού της έναρξης και λήξης κάθε σχολικής 

διαδρομής διαμορφώνοντας έτσι μια σειρά διαδρομών που μπορούν να 

εξυπηρετηθούν διαδοχικά από το ίδιο σχολικό λεωφορείο.  

 

Οι Newton και Thomas (1974) ανέπτυξαν ένα μοντέλο προσδιορισμού όλων των 

σχολικών διαδρομών μιας περιοχής το οποίο και στήριξαν στην υπόθεση πως τα 

σχολεία έχουν διαφορετικές μεταξύ τους ώρες έναρξης.  

 

Οι Bodin και Berman (1979), υπέθεσαν πως τα χρονικά περιθώρια-παράθυρα των 

σχολείων μπορούν να χωριστούν σε διακριτές χρονικές περιόδους έτσι ώστε η 

δρομολόγηση να λυθεί ανά χρονική περίοδο και η τελική διαδρομή να προκύψει 

στη συνέχεια. Το πρόβλημα μπορεί να δημιουργηθεί όταν υπάρχει επικάλυψη στις 

χρονικές περιόδους.   
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Σε αντίθεση με τις περισσότερες έρευνες  όπου κάθε πρόβλημα δρομολόγησης 

αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για κάθε σχολείο και στη συνέχεια καθορίζεται ο 

χρονοπρογραμματισμός των δρομολογίων οι Braca et al (1997), ερεύνησαν το 

πρόβλημα όλων των σχολείων συνολικά.  

 

Οι Li και Fu (2002), αντιμετώπισαν τον χρονοπρογραμματισμό των δρομολογίων 

δημιουργώντας αρχικά μια ενιαία διαδρομή και μεταθέτοντας στη συνέχεια 

στάσεις από τη διαδρομή αυτή σε μικρότερες διαδρομές. Έτσι, για σχολικά 

λεωφορεία της ίδιας χωρητικότητας η μετάθεση των στάσεων, σχεδιάζεται βάσει 

της ελαχιστοποίησης του κενού χρόνου μετακίνησης.   

 

Όσον αφορά στα χαρακτηριστικά των προβλημάτων, τα κριτήρια με τα οποία 

κατηγοριοποιούνται αφορούν: 

 

1. Αριθμό  σχολείων (Μοναδιαίο ή πολλά) 

2. Περιοχή εξυπηρέτησης (Αστικό οδικό δίκτυο ή Υπεραστικό οδικό δίκτυο) 

3. Ώρα δρομολόγησης (Πρωινή ή απογευματινή) 

4. Μεικτά φορτία (μαθητές που ανήκουν σε περισσότερες από μία σχολικές 

μονάδες) 

5. Δρομολόγηση διαφορετικής κατηγορίας μαθητών (Μαθητές ειδικής 

εκπαίδευσης) 

6. Κατηγορία σχολικών οχημάτων (Ομοιογενής ή ετερογενής στόλος) 

 

1. Αριθμός σχολείων 

Στην επίλυση του προβλήματος της δρομολόγησης των σχολικών λεωφορείων, 

μπορεί να συμμετέχει μία μόνο σχολική μονάδα ή και ένα σύνολο από σχολικές 

μονάδες. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, το μεγαλύτερο μέρος των 

ερευνών εστιάζουν στην επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιώντας μία σχολική 

μονάδα.  

 

Η μεθοδολογία προσέγγισης σε αυτή την περίπτωση είναι παρόμοια με αυτή της 

δρομολόγησης οχημάτων, όπου μία διαδρομή ξεκινάει από έναν σταθμό, διασχίζει 

μια σειρά πελατών και καταλήγει στον ίδιο σταθμό. Η διαφορά έγκειται στο ότι 

στην περίπτωση της σχολικής δρομολόγησης ο σταθμός δεν ταυτίζεται με τη 

σχολική μονάδα. Επιπλέον, ο χρόνος και η απόσταση μετακίνησης του οχήματος 

από τον σταθμό έως την πρώτη στάση και από τη σχολική μονάδα στον σταθμό 

θεωρούνται αμελητέες.  

 

Στην περίπτωση που εξετάζονται περισσότερες από μία σχολικές μονάδες σύμφωνα 

με τους Spada et al (2005), υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Η μία 

βασίζεται στην τοποθεσία του σχολείου και τη δημιουργία ενός αριθμού 
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δρομολογίων για κάθε σχολική μονάδα , και η κάθε διαδρομή κατανέμεται σε στόλο 

σχολικών λεωφορείων και προγραμματίζεται σύμφωνα με τους χρόνους 

λειτουργίας του σχολείου. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η επιβίβαση 

μαθητών που ανήκουν σε διαφορετικά σχολεία , στο ίδιο σχολικό και την ίδια 

χρονική στιγμή.   

 

Αντίθετα, στη δεύτερη προσέγγιση, των Braca et al (1997), μαθητές που ανήκουν 

σε διαφορετικά σχολεία μπορούν να επιβιβαστούν στο ίδιο όχημα και την ίδια 

χρονική στιγμή. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, σε μια διαδρομή προστίθεται κάθε 

φορά και μια στάση από την οποία περνάει και το όχημα που εξυπηρετεί το 

αντίστοιχο σχολείο. Αν το σχολείο δεν ανήκει στη συγκεκριμένη διαδρομή τότε ο 

αλγόριθμος βρίσκει το επόμενο βέλτιστο σημείο εξυπηρέτησής του λαμβάνοντας 

υπόψη και το επιπλέον κόστος αυτής της προσθήκης. 

 

2. Περιοχή εξυπηρέτησης   

Η προσέγγιση διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή στην οποία ανήκουν οι 

μαθητές που πρόκειται να μετακινηθούν. Στις αστικές περιοχές οι μαθητές 

βαδίζουν το τμήμα της διαδρομής τους από την κατοικία τους στη σχολική στάση, 

σε αντίθεση με τις υπεραστικές περιοχές όπου τα σχολικά λεωφορεία λόγω του 

μικρού αριθμού μαθητών που έχουν να μεταφέρουν, κάνουν στάση μπροστά από 

τις κατοικίες τους. Αυτό αυτομάτως καθιστά και την επιλογή των σχολικών 

στάσεων μη απαραίτητη διαδικασία, καθώς αυτές είναι ήδη προκαθορισμένες.  

 

Πολλές από τις έρευνες που έχουν γίνει επιβεβαιώνουν τις διαφορές που υπάρχουν 

ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες.  

 

Σύμφωνα με τους Bodin και Berman (1979), Chapleau et al (1985), Bowerman et 

al (1995) Shimfi Levi et al (2005), το θέμα της μέγιστης χωρητικότητας δεν είναι 

δεσμευτικό στην περίπτωση της σχολικής μεταφοράς εντός αστικού οδικού 

δικτύου, καθώς λόγω τη πληθυσμιακής πυκνότητας, τα σχολικά οχήματα αποκτούν 

τη μέγιστη πληρότητα πολύ σύντομα. Επιπλέον οι Bowerman et al θεώρησαν πως 

και η ώρα εντός του σχολικού οχήματος δε θα πρέπει να είναι δεσμευτική.  

 

Οι Clen et al (1990), τόνισαν πως η σχολική μεταφορά εντός υπεραστικού 

περιβάλλοντος διαφέρει ως προς τη σχολική μεταφορά εντός αστικού ιστού καθώς η 

πληθυσμιακή πυκνότητα είναι πολύ μικρότερη, η απόσταση μετακίνησης 

μεγαλύτερη, ο αριθμός των μαθητών ανά στάση μικρότερος, ο αριθμός των στάσεων 

μεγαλύτερος και η ύπαρξη μονόδρομων στο οδικό δίκτυο αμελητέα. 

 

Οι Howely et al (2001), υποστήριξαν μέσα από την έρευνά τους πως οι σχολικές 

διαδρομές εκτός αστικού ιστού είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που 
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πραγματοποιούνται εντός αστικού ιστού ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης περιοχής 

που πρέπει να καλυφθεί. 

 

3. Ώρα δρομολόγησης 

Η προσέγγιση του προβλήματος της σχολικής δρομολόγησης αφορά στην πρωινή 

και απογευματινή βάρδια και η διαφοροποίηση οφείλεται αφενός μεν στην 

αυξημένη κυκλοφορία που παρατηρείται τις πρωινές ώρες και αφετέρου στα 

διαφορετικά ωράρια έναρξης μαθημάτων των σχολικών  μονάδων. Η βιβλιογραφία 

εστιάζει κυρίως στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την πρωινή σχολική 

δρομολόγηση παρά κατά την απογευματινή καθώς θεωρούνται περισσότερο 

αντιπροσωπευτικά. 

 

Παρόλο αυτά σύμφωνα με τους Li και Fu (2002) , το πρόβλημα της απογευματινής 

σχολικής δρομολόγησης μπορεί να αντιμετωπιστεί παρόμοια με αυτό της πρωινής, 

με μικρές τροποποιήσεις.  

 

Οι Bodin και Bermen πρότειναν μια απλή προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η 

απογευματινή δρομολόγηση είτε είναι μια απλή αντιγραφή της πρωινής ή 

παραμένει η ίδια αλλά  με αντιστροφή της αλληλουχίας των στάσεων. Στην πρώτη 

περίπτωση επιτυγχάνεται ισοκατανομή στην ώρα που ο κάθε μαθητής βρίσκεται 

εντός του σχολικού λεωφορείου, καθώς αυτός που επιβιβάζεται πρώτος το πρωί και 

πραγματοποιεί ολόκληρη τη διαδρομή, το απόγευμα αποβιβάζεται πρώτος και έτσι 

ελαχιστοποιεί το χρόνο εντός του σχολικού. Στη δεύτερη περίπτωση επιτυγχάνεται 

μείωση του συνολικού χρόνου διαδρομής κυρίως λόγω μείωσης των κυκλοφοριακών 

φόρτων.  

 

Οι Desrosiers et al εξέτασαν όλα τα πιθανά σενάρια πρωινής και απογευματινής 

δρομολόγησης θεωρώντας ως περιορισμό το ανώτατο όριο που μπορεί ένας μαθητής 

να περιμένει από την ώρα που φτάνει στο σχολείο μέχρι και την έναρξη των 

μαθημάτων.  

  

4. Μεικτά φορτία (μαθητές που ανήκουν σε περισσότερες από μία σχολικές 

μονάδες) 

 

Αν και το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει απασχολήσει αρκετά, εντούτοις μόνο οι 

Braca et al (1997), πρότειναν συγκεκριμένο αλγόριθμο για μεικτά φορτία 

υποστηρίζοντας πως η πραγματοποίηση τέτοιου είδους δρομολογίων οδηγεί στη 

μείωση κόστους. Ο αλγόριθμος που ανέπτυξαν,  στηρίχτηκε στην εισαγωγή νέας 

στάσης ανάμεσα σε δύο διαδοχικά σημεία μιας διαδρομής με την προϋπόθεση το 

σχολείο να ανήκει στη συγκεκριμένη διαδρομή. Σε περίπτωση που το σχολείο δεν 

ανήκει στη διαδρομή, τότε μέσω του αλγόριθμου, προσδιορίζεται το κατάλληλο 
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σημείο εισαγωγής νέας στάσης και ταυτόχρονα ενημερώνεται ένα σύνολο 

διαδρομών, με αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού μήκους της διαδρομής.  

 

Οι Bodin και Berman (1979), υποστήριξαν πως η δρομολόγηση μαθητών που 

ανήκουν σε διαφορετικά σχολεία μπορεί να εξεταστεί μόνο για την περίπτωση 

υπεραστικών περιοχών, ενώ οι Chen et al (1988) τόνισαν πως η δρομολόγηση προς 

μια σχολική μονάδα είναι εξαιρετικά περιοριστική καθώς θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ένας μεγάλος αριθμός σχολικών λεωφορείων για τις 

απομακρυσμένες περιοχές.   

 

5. Δρομολόγηση διαφορετικής κατηγορίας μαθητών 

 

Η δρομολόγηση μαθητών ειδικής εκπαίδευσης παρουσιάζει κάποιες διαφορές από 

την τυπική δρομολόγηση που αφορά στους υπόλοιπους μαθητές. Οι διαφορές που 

παρατηρούνται είναι οι παρακάτω: 

 Σημείο επιβίβασης/αποβίβασης των μαθητών αυτής της ειδικής κατηγορίας, 

είναι η κατοικία τους  και όχι μια προκαθορισμένη στάση. 

 Ο χρόνος παραμονής εντός του σχολικού λεωφορείου, πρέπει να είναι πολύ 

μικρότερος από το χρόνο παραμονής των υπόλοιπων μαθητών. 

 Ο κάθε μαθητής πρέπει να αντιμετωπίζεται διαφορετικά και κάθε φορά 

ανάλογα με το πρόβλημα ή την ιδιαιτερότητα που παρουσιάζει.   

 Κάποιοι από τους μαθητές χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό κι ενδεχομένως και 

ειδικό σχολικό λεωφορείο που να καλύπτει αυτές τις ανάγκες μετακίνησής 

τους.  

 

Οι Russel και Morrel (1986), ασχολήθηκαν με τη δρομολόγηση μαθητών ειδικής 

εκπαίδευσης, εστιάζοντας στον τρόπο μείωσης των σχολικών μονάδων που θα 

πρέπει να περιλαμβάνει η δρομολόγηση κάθε διαδρομής και κατ’ επέκταση και στο 

χρόνο παραμονής κάθε μαθητή εντός του οχήματος.  Για τον σκοπό αυτό, 

πρότειναν την ανάπτυξη ενός συστήματος μεταφοράς, το οποίο περιελάμβανε τη 

δρομολόγηση όλων των σχολικών λεωφορείων σε δύο προκαθορισμένες περιοχές 

που εξυπηρετούσαν τα δύο σχολεία που συγκέντρωναν το μεγαλύτερο αριθμό 

μαθητών. Έτσι οι μαθητές των δύο αυτών σχολείων αποβιβάζονταν στις σχολικές 

τους μονάδες ενώ οι μαθητές που δεν ανήκαν σε κάποιο από τα δύο σχολεία, 

ανακατανέμονταν σε σχολικά λεωφορεία. Με τον τρόπο αυτό, ο αριθμός των 

σχολείων που εμπεριέχονταν στη δρομολόγηση  μειωνόταν σε και προέκυπταν πιο 

συμπαγείς διαδρομές.  

 

Ο Ripplinger (2005), εστίασε στη δρομολόγηση μαθητών ειδικής εκπαίδευσης σε 

υπεραστικές περιοχές και κατέληξε σε δύο διαφορετικές εκδοχές αντιμετώπισης 

του προβλήματος. Σύμφωνα με την πρώτη, οι μαθητές ειδικής εκπαίδευσης 

διαφοροποιούνται πλήρως από τους τυπικούς μαθητές, οπότε και η δρομολόγηση 
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αντιμετωπίζεται ξεχωριστά για κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση οι μαθητές αντιμετωπίζονται κοινά και η δρομολόγηση αφορά 

όλες τις κατηγορίες. 

 

6. Κατηγορία σχολικών οχημάτων (Ομοιογενής στόλος ή ετερογενής στόλος) 

 

Η δρομολόγηση που αφορά σε ετερογενή στόλο, προϋποθέτει τα οχήματα να 

παρουσιάζουν ανομοιογένεια ως προς τα χαρακτηριστικά τους  (χωρητικότητα, 

κόστος απόστασης κλπ).  

 

Σύμφωνα με τους Newton και  Thomas (1974), το πρόβλημα του ετερογενούς 

στόλου στηρίζεται στην υπόθεση πως όλα τα σχολικά έχουν την ίδια χωρητικότητα, 

ενώ οι Bowerman et al εξετάζουν τη δρομολόγηση ενός συνόλου σχολικών 

λεωφορείων που έχουν την ίδια χωρητικότητα και παράλληλα θέτουν και το θέμα 

της κατάληψης χώρου του σχολικού από τους μαθητές η οποία όμως 

διαφοροποιείται λόγω της ηλικίας των μαθητών (οι μαθητές Δημοτικού, 

καταλαμβάνουν τα 2/3 της θέσης που καταλαμβάνουν οι μαθητές Γυμνασίου και 

Λυκείου).   
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5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
 

Στα πλαίσια του έργου i-student trip και προκειμένου να καθοριστούν οι ανάγκες 

και απαιτήσεις χρηστών και εμπλεκομένων στο τομέα της σχολικής μεταφοράς 

κρίθηκε σκόπιμο να ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία: 

 

 Καθορισμός των ομάδων-στόχων που θα συμμετέχουν στην έρευνα 

Οι ομάδες στόχοι καθορίστηκαν σύμφωνα με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που πραγματοποιήθηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Σύμφωνα με αυτή τα 

άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη σχολική μεταφορά και η άποψη των 

οποίων κρίνεται αναγκαία στη διαμόρφωση και υλοποίηση του 

τεχνολογικού συστήματος που πρόκειται να αναπτυχθεί είναι: 

 Οδηγοί/Συνοδοί σχολικών λεωφορείων 

 Γονείς 

 Εκπρόσωποι σχολικών μονάδων -δημοσίων και ιδιωτικών: 

διευθυντές/καθηγητές 

 Πάροχοι σχολικής μεταφοράς 

 

 Συνεντεύξεις με εκπροσώπους των ομάδων στόχων.  

Η μέθοδος της συνέντευξης σε επιλεγμένους εκπροσώπους των 

καθορισμένων ομάδων στόχων αποτελεί τρόπο συλλογής πληροφοριών 

σχετικών με τις απόψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τις προτάσεις 

τους σχετικά με το θέμα της σχολικής μεταφοράς. Η μέθοδος θεωρείται 

ποιοτική και τα αποτελέσματα που προσφέρει αν και δε γενικεύονται, εν 

τούτοις δίνουν μια αρχική εικόνα σχετικά με το εν λόγω ζήτημα. Ο κύριος 

σκοπός της μεθόδου είναι η βαθύτερη και πιο εκτεταμένη καταγραφή των 

σκέψεων και προβληματισμών όλων των εμπλεκομένων σχετικά με την 

ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών από και προς τη σχολική τους 

μονάδα.  

 

 Εστιασμένη Έρευνα ερωτηματολογίου στις ομάδες στόχους 

Λαμβάνοντας υπόψη τα πρώτα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 

μέθοδο των συνεντεύξεων κι έχοντας μια συνολική εικόνα από την 

τοποθέτηση όλων των εμπλεκομένων, είναι δυνατός ο σχεδιασμός και η 

σύνταξη των ερωτηματολογίων για τις διαφορετικές ομάδες στόχους. Η 

ανάλυση των ερωτηματολογίων θα οδηγήσει στον τελικό καθορισμό των 

αναγκών των χρηστών του συστήματος σχολικής μεταφοράς 
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Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα το ΙΜΕΤ οργάνωσε και 

πραγματοποίησε μια σειρά συζητήσεων-συνεντεύξεων με εκπροσώπους των 

ομάδων στόχων, από τις οποίες προέκυψαν τα πρώτα συμπεράσματα στα 

οποία βασίστηκε και ο σχεδιασμός των ερωτηματολογίων που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα αναγκών χρηστών του συστήματος που 

ακολούθησε. Παρακάτω περιγράφονται τα βασικότερα σημεία των 

συζητήσεων-συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν. 

 

5.1 Συνέντευξη σε Οδηγούς των Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του Ινστιτούτου Βιώσιμης 

Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και οδηγών των Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη. Οι οδηγοί ήταν συνολικά οκτώ άντρες ηλικίας 35-55 ετών, με 

πολυετή πείρα στη σχολική μεταφορά. Ο χρόνος συνεργασίας όλων με τα 

Εκπαιδευτήρια στη συγκεκριμένη θέση είναι μεγαλύτερος από δέκα χρόνια.   

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις των 

Εκπαιδευτηρίων και διήρκησε περίπου μία ώρα. Πριν την έναρξη οι οδηγοί 

κλήθηκαν να συμπληρώσουν μια φόρμα συγκατάθεσης (Παράρτημα Α), που 

διαβεβαιώνει πως προσωπικά δεδομένα δεν καταγράφονται και πως σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει απολύτως καμία αντιστοίχιση των δεδομένων 

που συλλέγονται και των ατόμων από τα οποία προέρχονται. 

 

Στη συνέχεια έγινε μια σύντομη παρουσίαση του έργου και των στόχων του και 

ζητήθηκε από τους οδηγούς να εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, τις 

εμπειρίες όλων αυτών των χρόνων και τους προβληματισμούς τους σχετικά με το 

υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς μαθητών από και προς τις σχολικές τους μονάδες.  

Τα θέματα στα οποία επικεντρώθηκε η συζήτηση μεταξύ των οδηγών και των 

στελεχών του ΙΜΕΤ ήταν τα εξής: 

 

1. Ανάγκες που δεν καλύπτει το υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς μαθητών 

γενικότερα στην Ελλάδα. Προβλήματα που καθημερινά οι οδηγοί 

αντιμετωπίζουν. 

 Το σύστημα της σχολικής μεταφοράς που  λειτουργεί σήμερα στα 

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, σύμφωνα με την άποψη των οδηγών του είναι 

οργανωμένο και σωστά σχεδιασμένο, καθώς υπάρχει η δυνατότητα 

επικοινωνίας μεταξύ οδηγών, σχολείου και γονέων σε περιπτώσεις αλλαγής 

δρομολογίων και καθυστερήσεων, ώστε να μη δημιουργηθεί κάποιο 
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πρόβλημα. Παρόλο αυτά δεν είναι τεχνολογικά εξοπλισμένο με κάποιο 

σύστημα όπως αυτό που πρόκειται να αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου i-

student trip.  

 Σημαντική ανάγκη που δεν καλύπτεται είναι η ύπαρξη συνοδού στα 

δρομολόγια του Γυμνασίου και του Λυκείου. Εκτιμούν μάλιστα πως συνοδός 

θα πρέπει να είναι κάποιος καθηγητής του σχολείου καθώς οι μαθητές 

συμμορφώνονται ευκολότερα στις υποδείξεις του. 

 Κάποια από τα δρομολόγια του Γυμνασίου-Λυκείου εκτελούνται με 

μισθωμένα τουριστικά λεωφορεία στα οποία όμως το σύστημα αυτόματου 

περιορισμού ταχύτητας έχει ως όριο τα 100χλμ/ώρα έναντι των 80χλμ/ώρα, 

γεγονός που αυτομάτως οδηγεί σε μείωση της ασφάλειας των μαθητών. 

 Τα σχολικά λεωφορεία δεν είναι ασφαλή καθώς δεν είναι εξοπλισμένα με 

ζώνες τριών σημείων (από 31/08/2013 έως και το τέλος του 2017 όλα τα 

λεωφορεία πλέον θα πρέπει σύμφωνα και με νόμο που θα ισχύσει σε όλα τα 

κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξοπλιστούν με ζώνες τριών 

σημείων). Επιπλέον ο τρόπος κατασκευής των σχολικών λεωφορείων στην 

Ελλάδα, διαφέρει σημαντικά σε σχέση με αυτόν των υπολοίπων χωρών της 

Ευρώπης. Τα σχολικά οχήματα είναι μεν κατασκευασμένα σύμφωνα με τους 

κανονισμούς και τις προδιαγραφές του κράτους, εντούτοις δεν παρέχεται η 

μέγιστη δυνατή ασφάλεια (π.χ. τα καθίσματα είναι ίδια για όλες τις ηλικίες, 

δεν καλύπτονται με ειδικά προστατευτικά υλικά κλπ). 

 Όσον αφορά στη σχολική μεταφορά που πραγματοποιείται στα Δημόσια 

Σχολεία σύμφωνα με τις απόψεις των οδηγών το σύστημα δεν είναι 

οργανωμένο και σχεδιασμένο σωστά, καθώς υπάρχει παντελής έλλειψη 

ενημέρωσης σχολείου, οδηγών, συνοδών και γονέων καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σχολικής μεταφοράς.  

 Ως προς τα προβλήματα που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθημερινά, 

συμφώνησαν πως περισσότερο συχνά είναι αυτά που σχετίζονται με 

καθυστερήσεις που προκαλούνται στο οδικό δίκτυο καθώς επίσης και τα 

διάφορα κυκλοφοριακά προβλήματα που είναι περισσότερο έντονα εντός του 

αστικού ιστού της πόλης. 

 Σημαντικό θέμα επίσης είναι και η ατίθαση συμπεριφορά των μαθητών 

Γυμνασίου και Λυκείου, που δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από τους 

οδηγούς και που δημιουργεί προβλήματα κυρίως σε θέματα οδικής 

ασφάλειας. 

  

2. Καταγραφή της  σχέσης τους με τα παιδιά μέσα στο σχολικό λεωφορείο και 

της σχέση τους με τους συνοδούς . Οι αρμοδιότητές τους και τα προβλήματα 

που προκύπτουν από αυτές. 

 Σε ότι αφορά στα παιδιά του Δημοτικού οι οδηγοί δεν έχουν να 

αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Οι συνοδοί είναι αυτοί που είναι 

υπεύθυνοι για την επιβίβαση και αποβίβασή τους καθώς επίσης και για τη 
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χρήση της ζώνης ασφαλείας. Επιπλέον οι συνοδοί είναι οι υπεύθυνοι για 

την παράδοση των παιδιών στους κηδεμόνες. Σε περίπτωση που στη στάση 

δεν υπάρχει κάποιος να παραλάβει τον μαθητή, ο οδηγός υποχρεούται να 

ειδοποιήσει το τηλεφωνικό κέντρο του σχολείου που στη συνέχεια θα 

επικοινωνήσει με τον κηδεμόνα και να επιστρέψει τον μαθητή στο σχολείο. 

 Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα στις μεγαλύτερες τάξεις Γυμνασίου 

και Λυκείου όπου στο λεωφορείο δεν υπάρχει συνοδός, οπότε και είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί η συμπεριφορά των μαθητών. Στις 

συγκεκριμένες ηλικίες, οι μαθητές είναι ιδιαίτερα ατίθασοι, περιφέρονται 

στο λεωφορείο και οι περισσότεροι από αυτούς δε κάνουν χρήση της ζώνης 

ασφαλείας. Με τη συμπεριφορά τους αυτή αποσπούν την προσοχή των 

οδηγών και μπορεί να προκαλέσουν οδικά ατυχήματα.   

 Οι οδηγοί σε περιπτώσεις που οι μαθητές δε συμμορφώνονται με τις 

υποδείξεις τους, μπορούν να τους αναφέρουν στον Διευθυντή του σχολείου, 

ο οποίος και στη συνέχεια θα επαληφθεί επί του θέματος. 

 

3. Τι θα πρέπει να έχει ένα σύστημα που θα αναπτυχθεί που θα τους 

ικανοποιεί περισσότερο. Πως πρέπει να παρέχονται οι διάφορες 

υπηρεσίες  για να μην αποσπάται η προσοχή τους (οπτικά, ακουστικά κλπ) 

Το σύστημα θα πρέπει να παρέχει τα εξής: 

 Ζώνες τριών σημείων 

 Σύστημα αισθητήρων στις ζώνες και οθόνη όπου να εμφανίζεται ένδειξη σε 

περίπτωση που ο μαθητής δεν την έχει ασφαλίσει (οπτική πληροφόρηση). 

Επιπλέον το σύστημα αυτό θα πρέπει με κάποιο τρόπο (π.χ. μέτρηση 

μήκους ανοίγματος ζώνης), να διασφαλίζει πως ο μαθητής έχει τοποθετήσει 

τη ζώνη σωστά (περίπτωση μεγαλύτερων μαθητών που ασφαλίζουν τη ζώνη 

αλλά κάθονται από πάνω).  

 Σύστημα παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού. Οι 

πληροφορίες θα αφορούν σε απότομο φρενάρισμα και απότομο ξεκίνημα, 

πόσο συχνά το κάνει αυτό, παρέκκλιση πορείας οχήματος.  

 Κάμερα παρακολούθησης συμπεριφοράς οδηγού 

 Σύστημα πιστοποίησης πως ο μαθητής βρίσκεται στη στάση (οπτική 

πληροφόρηση) 

 Σύστημα υπολογισμού της απόστασης στην οποία βρίσκεται ο μαθητής από 

τη στάση το οποίο θα ενημερώνει τον οδηγό (οπτική πληροφόρηση) 

 Σύστημα ειδοποίησης οδηγού σε περίπτωση που ο μαθητής καθυστερήσει να 

εμφανιστεί στη στάση (οπτική πληροφόρηση)  

 Σύστημα πληροφόρησης και ενημέρωσης οδηγού σε περίπτωση έκτακτου 

συμβάντος που θα προκαλέσει καθυστερήσεις στο δρομολόγιο και σύστημα 

πλοήγησης με εναλλακτικές διαδρομές (χάρτης πορείας) λαμβάνοντας 

υπόψη ειδικές παραμέτρους όπως για παράδειγμα τον τύπο του λεωφορείου, 

οδικό δίκτυο κλπ. (οπτική πληροφόρηση) 
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 Ενημέρωση μαθητών Γυμνασίου-Λυκείου που βρίσκονται στη στάση 

επικείμενης καθυστέρησης λεωφορείου (μήνυμα sms) 

 

5.2 Συνέντευξη σε Οδηγούς και Εκπρόσωπο του 

Αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε.  

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπου του Ινστιτούτου Βιώσιμης 

Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και οδηγών των Αστικών ΚΤΕΛ 

Βέροιας. Οι οδηγοί ήταν συνολικά πέντε άντρες, ηλικίας 30-60 ετών, με πολυετή 

πείρα στην αστική και σχολική μεταφορά. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο 

πρόεδρος της Αστικό ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε. ως κύριος εκπρόσωπος της εταιρείας.  

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις εγκαταστάσεις του 

Αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας Α.Ε.  και διήρκησε περίπου δύο ώρες. Πριν την έναρξη οι 

οδηγοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν μια φόρμα συγκατάθεσης (Παράρτημα Α), που 

διαβεβαιώνει πως προσωπικά δεδομένα δεν καταγράφονται και πως σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει απολύτως καμία αντιστοίχιση των δεδομένων 

που συλλέγονται και των ατόμων από τα οποία προέρχονται. 

Ακολούθησε μια ελεύθερη συζήτηση που επικεντρώθηκε στα εξής θέματα: 

 

1. Το υφιστάμενο σύστημα μεταφοράς μαθητών. Προβλήματα που καθημερινά 

οι οδηγοί αντιμετωπίζουν  

 

Η σχολική μεταφορά στη Βέροια, πραγματοποιείται από την Αστικό ΚΤΕΛ 

Βέροιας. Τα παρακάτω προβλήματα είναι αυτά που αφορούν στο συγκεκριμένο 

μεταφορικό έργο που παράγεται, πολλά όμως από αυτά είναι κοινά για το 

υφιστάμενο σύστημα που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα και που αφορά στη μεταφορά 

μαθητών Δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. 

 Τα μαθητικά δρομολόγια σχεδιάζονται από τη Νομαρχία και στη συνέχεια 

δημοπρατούνται. Αυτό σύμφωνα με τους οδηγούς είναι λανθασμένο καθώς 

τα δρομολόγια θα πρέπει να σχεδιάζονται από τους ανθρώπους που τα 

εκτελούν. Αυτοί είναι που γνωρίζουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να οργανωθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι χρόνοι μετακίνησης 

αλλά και οι χρόνοι παραμονής των μαθητών εντός των σχολικών οχημάτων. 

Με τον τρόπο αυτό αυτομάτως μειώνονται και τα συνολικά κόστη. 

 Στην πόλη της Βέροιας, οι διευθυντές συμφώνησαν άτυπα η ώρα έναρξης 

των μαθημάτων σε όλα τα σχολεία να είναι η ίδια (08:30 πμ.). Αυτό 

δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς είναι αδύνατον όλα τα 

δρομολόγια να μπορούν ταυτόχρονα να εκτελεστούν ώστε οι μαθητές να 

είναι στην ώρα τους στο σχολείο. 
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 Οι μαθητές μετακινούνται καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας και για άλλους 

λόγους πέραν του σχολείου (αθλοπαιδείες, φροντιστήρια, ψυχαγωγία κλπ). 

Είναι αδύνατον τα παιδιά αυτά που σε όλες τους τις διαδρομές δεν τους 

υποχρεώνει κανείς να χρησιμοποιήσουν τη ζώνη ασφαλείας, να 

συμμορφωθούν στα σχολικά δρομολόγια και να κάνουν χρήση των ζωνών. 

 Τα μεγαλύτερα προβλήματα ασφάλειας δημιουργούνται κατά τη φάση 

επιβίβασης/αποβίβασης των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία. Ο συνωστισμός 

στη στάση και στις σκάλες των λεωφορείων, ο συνωστισμός στην πόρτα του 

σχολικού και τα παρκαρισμένα ΙΧ οχήματα στις στάσεις, δυσχεραίνουν την 

μετακίνηση των μαθητών από το σχολικό προς στο σχολείο.  

 Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, ο οδηγός πολλές φορές προσπαθεί να 

συμμορφώσει τους μαθητές, κάτι που αποσπά την προσοχή του με 

αποτέλεσμα να μειώνεται το επίπεδο της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας. 

Σύνηθες είναι και το φαινόμενο μαθητές να αρνούνται να επιβιβαστούν στο 

πρώτο  λεωφορείο που διέρχεται από τη στάση και περιμένουν το επόμενο. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μετακινούνται λεωφορεία είτε άδεια ή υπέρ 

πλήρη. 

 Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. κάποια τάξη σχόλασε νωρίτερα από 

την προκαθορισμένη ώρα), δεν υπάρχει η ανάλογη οργάνωση ώστε το 

σχολείο να ενημερώνει το Αστικό ΚΤΕΛ για να εκτελέσει επιπλέον 

διαδρομή και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες που δημιουργήθηκαν.  

 Οι στάσεις δε χωροθετούνται  σωστά. Σύμφωνα με νόμο που ισχύει από το 

2001 και έπειτα, οι νέες στάσεις χωροθετούνται 100 μέτρα μακριά από 

σχολική μονάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ασφάλειας των 

μαθητών. Επιπλέον οι στάσεις που ορίζονται από Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια ή 

από τουριστικές εταιρείες που μισθώνουν λεωφορεία για σχολική μεταφορά, 

δεν πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές (π.χ. συγκεκριμένη απόσταση 

από διασταύρωση)  

 Όταν πρόκειται για μισθωμένα λεωφορεία, δεν υπάρχει έλεγχος των οδηγών 

(ωράρια εργασίας, αν το προηγούμενο βράδυ έχει εκτελέσει δρομολόγιο κοκ.) 

 Σε περίπτωση ύπαρξης συνοδού σε κάποιο δρομολόγιο, δεν είναι πουθενά 

διευκρινισμένο αν ο/η συνοδός έχει κάποια ευθύνη. 

 Υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και επικοινωνίας σχολείου, οδηγών και 

γονέων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής μεταφοράς.  

 Τέλος βασικά είναι και τα προβλήματα που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν 

καθημερινά και σχετίζονται με καθυστερήσεις που προκαλούνται στο οδικό 

δίκτυο καθώς επίσης και διάφορα κυκλοφοριακά προβλήματα που είναι 

περισσότερο έντονα εντός του αστικού ιστού της πόλης 

 

2. Καταγραφή της  σχέσης τους με τα παιδιά μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Οι 

αρμοδιότητές τους και τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτές. 

 



ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ  
(Αριθ. Έκθεσης:  ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ–ΕΜ–Β–2013–10) 
  

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών /  
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 37 

 Οι οδηγοί δεν είναι αρμόδιοι και ούτε μπορούν να επιβάλλουν στους 

μαθητές να κάνουν χρήση της ζώνης. Συμφωνούν στο ότι η χρήση της ζώνης 

εντός των λεωφορείων είναι περιττή και δε θα τους διευκολύνει. 

 Δεν έχουν συγκεκριμένη λίστα ονομάτων μαθητών που θα παραλάβουν από 

κάποια στάση, ούτε και λίστα ονομάτων που θα επιβιβαστούν σε 

συγκεκριμένη στάση.  

 Τα προβλήματα συμπεριφοράς εντός των λεωφορείων, είναι κοινά σε 

μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου/Λυκείου. Η έλλειψη συνοδού 

υποχρεώνει τους οδηγούς να ασχολούνται με την εξασφάλιση της τάξης 

εντός του οχήματος, με αποτέλεσμα να αποσπάται η προσοχή τους. Πολύ 

συχνά αναγκάζονται να ακινητοποιούν το όχημα, με αποτέλεσμα να 

σημειώνονται χρονικές καθυστερήσεις.  

 

3. Τι θα πρέπει να έχει ένα σύστημα που θα αναπτυχθεί που θα τους 

ικανοποιεί περισσότερο.  

Πέρα από κάποια μέτρα που είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη στους χώρους 

μπροστά από το σχολείο και ειδικότερα στους χώρους επιβίβασης/αποβίβασης των 

μαθητών, το επίπεδο ασφάλειάς τους κατά τη σχολική μεταφορά μπορεί να αυξηθεί 

αν το σύστημα που θα αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό θα περιλαμβάνει τις εξής 

λειτουργίες: 

 

 Σύστημα παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς του οδηγού. 

 Σύστημα ειδοποίησης του οδηγού με μήνυμα (ακουστικό/οπτικό) σε 

περίπτωση που ξεπερνάει συγκεκριμένα όρια ταχυτήτων 

 Σύστημα πληροφόρησης και ενημέρωσης οδηγού σε περίπτωση έκτακτου 

συμβάντος που θα προκαλέσει καθυστερήσεις στο δρομολόγιο. 

 Σύστημα πλοήγησης με εναλλακτικές διαδρομές (χάρτης πορείας) 

λαμβάνοντας υπόψη ειδικές παραμέτρους όπως για παράδειγμα το οδικό 

δίκτυο, τον τύπο των λεωφορείων κλπ. 

 Σύστημα ενημέρωσης στη στάση μαθητών και γονέων για τυχόν 

καθυστερήσεις (υπάρχουσες πινακίδες τηλεματικής) 

 Σύστημα που να ενημερώνει πλήρως το υπάρχον κέντρο διαχείρισης για 

ταχύτητες, λειτουργίες ψύξης-θέρμανσης εντός των οχημάτων κλπ. 

 Ενημέρωση του κέντρου διαχείρισης και οργάνωση έκτακτων δρομολογίων 

(π.χ. κατά την περίοδο των εξετάσεων Ιουνίου/Σεπτεμβρίου 
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5.3 Συνέντευξη σε Γονείς και Καθηγητές των 

Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μεταξύ εκπροσώπων του Ινστιτούτου Βιώσιμης 

Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και γονέων των Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη. Οι γονείς ήταν συνολικά δεκαοκτώ,  δεκαέξι άντρες και δύο γυναίκες, 

με παιδιά που φοιτούν σε όλες τις σχολικές βαθμίδες (Παιδικός Σταθμός, 

Νηπιαγωγείο, Δημορικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).   

 

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις 

του Γυμνασίου/Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη  και διήρκησε περίπου 

μία ώρα. Πριν την έναρξη οι γονείς κλήθηκαν να συμπληρώσουν μια φόρμα 

συγκατάθεσης (Παράρτημα Α), που διαβεβαιώνει πως προσωπικά δεδομένα δεν 

καταγράφονται και πως σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να γίνει απολύτως 

καμία αντιστοίχιση των δεδομένων που συλλέγονται και των ατόμων από τα οποία 

προέρχονται. 

 

Ακολούθησε μια ελεύθερη συζήτηση που επικεντρώθηκε στα εξής θέματα: 

 

1. Βασικές ανάγκες που θέλουν οι γονείς να καλύπτει ένα σύστημα μεταφοράς 

μαθητών. Ποιες από αυτές καλύπτονται από το υφιστάμενο σύστημα 

μεταφοράς μαθητών των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη. Προβλήματα που 

συχνά αντιμετωπίζουν οι γονείς σχετικά με τη σχολική μεταφορά. 

 

 Το σύστημα της σχολικής μεταφοράς που  λειτουργεί σήμερα στα 

Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, είναι αρκετά οργανωμένο, καθώς υπάρχει η 

δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ οδηγών, σχολείου και γονέων σε 

περιπτώσεις αλλαγής δρομολογίων και καθυστερήσεων, ώστε να μη 

δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Αυτή είναι και η βασικότερη ανάγκη που 

πρέπει να καλύπτεται μέσα από ένα σύστημα μεταφοράς μαθητών, καθώς 

σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των μαθητών. 

 

 Βασικό πρόβλημα είναι το γεγονός πως τα παιδιά κυρίως του Γυμνασίου/ 

Λυκείου τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά 

κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, με αποτέλεσμα να μειώνεται το επίπεδο 

της οδικής ασφάλειας (π.χ. απασφάλιση ζώνης, κινητικότητα εντός του 

σχολικού λεωφορείου, απόσπαση προσοχής οδηγού στην προσπάθειά του να 

επαναφέρει τους μαθητές σε τάξη, κλπ.). 

 

 Οι μαθητές Γυμνασίου Λυκείου αδιαφορούν για τις ζώνες  ασφαλείας, οπότε 

και θα πρέπει να διερευνηθεί πιθανή λύση όχι μόνο επιβεβαίωσης της 
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χρήσης της αλλά και επιπλέον έλεγχος που να διασφαλίζει πως ο μαθητής 

πραγματικά τη φοράει.  

 

 Δεν υπάρχει έλεγχος της ταχύτητας που αναπτύσσουν οι οδηγοί των 

σχολικών λεωφορείων. Σε περιπτώσεις που ένα σχολικό για οποιοδήποτε 

λόγο έχει καθυστερήσει ως προς το δρομολόγιο που έχει να εκτελέσει, 

μπορεί ο οδηγός να αναπτύσσει ταχύτητα πέραν της επιτρεπόμενης, 

προκειμένου να προλάβει να βρίσκεται στις αντίστοιχες στάσεις εντός του 

προβλεπόμενου χρονοπρογραμματισμού.  

 

 Η ανάγκη παρακολούθησης και πρόβλεψης του χρόνου εκτέλεσης του κάθε 

δρομολογίου σε πραγματικό χρόνο κρίνεται άμεση.   

 

 Μεγάλη είναι η ανάγκη ενημέρωσης και ιδιαίτερης εκπαίδευσης όλων των 

οδηγών σε θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και τον τρόπο εκτέλεσης 

των σχολικών δρομολογίων, ώστε να υπάρχει ενιαία στάση και αντιμετώπιση 

από όλους τους οδηγούς. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός πως τα 

σχολικά δρομολόγια των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη εκτελούνται πέρα 

από τους μόνιμους οδηγούς της επιχείρησης και από εξωτερικούς 

συνεργάτες μισθωμένων λεωφορείων. 

 

 Ανάγκη βελτιστοποίησης των δρομολογίων μέσω αλγορίθμων 

επιχειρησιακής έρευνας,  ώστε η μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά 

λεωφορεία να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη. 

 

 Ανάγκη προειδοποίησης του μαθητή για την ακριβή ώρα που το σχολικό θα 

περάσει από τη στάση καθώς επίσης και ανάγκη προειδοποίησης του γονέα 

για την ακριβή ώρα που ο μαθητής θα αποβιβαστεί στην στάση. 

 

2. Ποια  θεωρούν ότι είναι (από συζητήσεις με τα παιδιά τους) η σχέση των 

παιδιών τους με τους οδηγούς και συνοδούς των σχολικών λεωφορείων. 

Ποια είναι τα καθήκοντα και η συμπεριφορά που οι γονείς θα ήθελαν να 

έχουν οδηγοί και συνοδοί κατά τη σχολική μεταφορά των παιδιών τους. 

 

 Η σχέση των μαθητών με τους οδηγούς κρίνεται από τους γονείς πολύ καλή. 

 

 Οι οδηγοί δεν έχουν πλήρη εξουσία στην παραβατικότητα των μαθητών, με 

αποτέλεσμα συχνά οι μαθητές να είναι ατίθασοι και να δημιουργούν 

προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής τους μεταφοράς. 

 

 Όσον αφορά στα δρομολόγια δημοτικού Σχολείου η συνοδός είναι και πρέπει 

να είναι υπεύθυνη για την τοποθέτηση των ζωνών ασφαλείας. 
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 Οι συνοδοί τηρούν τις διαδικασίες όπως αυτές είναι προγραμματισμένες κι 

επομένως δεν υπάρχει ανάγκη ύπαρξης τεχνολογίας ανάλογης με του 

συστήματος 

 

3. Τι θα πρέπει να έχει ένα ιδανικό σύστημα για να ικανοποιεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο τις ανάγκες που μπορεί να προκύψουν κατά τη σχολική 

μεταφορά (π.χ. παρακολούθηση συμπεριφοράς οδηγού, ενημέρωση γονέα για 

επιβίβαση/αποβίβαση μαθητή στο σχολικό, έλεγχος τοποθέτησης ζωνών 

ασφαλείας, ενημέρωση επικείμενης καθυστέρησης μαθητή στη στάση, 

ενημέρωση καθυστέρησης σχολικού στη στάση, έκτακτο συμβάν και 

αναδρομολόγηση κλπ)   

 

 Το σύστημα αυτό ίσως να πρέπει χρησιμοποιείται και στην περίπτωση των 

εσωτερικών δρομολογίων του σχολείου (π.χ. ημερήσιες εκδρομές, ξεναγήσεις 

κλπ.) 

 

 Σημαντική ανάγκη που πρέπει να ικανοποιεί το σύστημα κρίνεται η 

πιστοποίηση τοποθέτησης ζώνης ασφαλείας και διασφάλιση πως δεν υπάρχει 

τρόπος παραβίασης του συστήματος από τους μαθητές 

 

 Το σύστημα ειδοποίησης των οδηγών θα πρέπει να είναι ηχητικό ώστε να 

μην αποσπάται η προσοχή του οδηγού  

 

 Απαραίτητη κρίνεται η ενημέρωση του γονέα σχετικά με επικείμενη 

καθυστέρηση δρομολογίου και εμφάνισης σχολικού λεωφορείου στη στάση 

 

 Τα σχολικά λεωφορεία θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα ελέγχου 

συμπεριφοράς οδηγών   

 

 Ο οδηγός θα πρέπει να γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών που 

επιβιβάζονται και αποβιβάζονται σε κάθε στάση. 

 

 Ασφάλεια και τήρηση προσωπικών δεδομένων 

 

Από τις συνεντεύξεις που προηγήθηκαν προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη σύνταξη δύο ερωτηματολογίων που 

αφορούσαν στις ανάγκες και τις ελλείψεις που εντοπίζουν γονείς και οδηγοί στο 

σημερινό σύστημα σχολικής μεταφοράς. 

 

Ακολούθησαν έρευνες ερωτηματολογίου σε οδηγούς και γονείς τα αποτελέσματα 

των οποίων αναλύονται παρακάτω 
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5.4 Έρευνα αναγκών σε οδηγούς σχολικών 

λεωφορείων 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και συνολικά συμμετείχαν 

65 οδηγοί οι οποίοι εκτελούν σχολικά δρομολόγια Δημοτικού- Γυμνασίου και 

Λυκείου σε Ιδιωτικά και Δημόσια σχολεία (34 εκτελούν δρομολόγια ιδιωτικών 

σχολείων και 31 δημοσίων σχολείων). Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα 

τμήματα (Παράρτημα Β). Το πρώτο τμήμα αφορά σε δημογραφικά στοιχεία, το 

δεύτερο σε στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση σχολικών δρομολογίων και το τρίτο 

στα προβλήματα που οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των σχολικών διαδρομών. Τέλος στο τέταρτο τμήμα οι ερωτώμενοι 

καλούνται να αξιολογήσουν κάποιες ανάγκες που πιθανά δεν καλύπτονται από το 

υφιστάμενο σύστημα σχολικής μεταφοράς.  Η ανάλυση των ερωτηματολογίων 

περιγράφεται παρακάτω. 

 

Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Ως προς το φύλο το 95% του δείγματος είναι άντρες και το 5% γυναίκες. Όσον 

αφορά στην ηλικία τους το 28% ανήκει στην κατηγορία των 40-50 ετών, το 27% 

στην κατηγορία των 50-60 ετών και το 26% στην κατηγορία των 30-40 ετών 

(Διαγράμματα 5.1 και 5.2).  

 

 
Διάγραμμα 5.1: Φύλο δείγματος Διάγραμμα 5.2: Ηλικία δείγματος 

 

Ως προς τα χρόνια εμπειρίας το 31% έχει εμπειρία μικρότερη από 10 χρόνια, το 35% 

από 10-20 χρόνια και το 17% από 20-30 χρόνια. Όσον αφορά στη σχολική 

μεταφορά το 50% των οδηγών έχει 10-15 χρόνια εμπειρίας και το 13% 15-20 

χρόνια, ενώ το 17% ανήκει στην κατηγορία που παρουσιάζει την μικρότερη 

εμπειρία (0-5 χρόνια). (Διαγράμματα 5.3 και 5.4). 
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Διάγραμμα 5.3: Χρόνια εμπειρίας 

οδηγών 
Διάγραμμα 5.4: Χρόνια εμπειρίας στη 

σχολική μεταφορά  

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά 

με τη μεταφορά μαθητών με σχολικό λεωφορείο το 55% απάντησε θετικά. 

 

Β. Στοιχεία εκτέλεσης σχολικών δρομολογίων 

 

Ως προς τον τύπο οχήματος που οδηγούν το 47% των ερωτηθέντων οδηγεί όχημα 

Δημόσιας Συγκοινωνίας (π.χ. ΚΤΕΛ), το 44% ιδιωτικό όχημα και μόλις το 9% 

μισθωμένο (Διάγραμμα 5.5).  Το 56% των μαθητών που μεταφέρουν είναι μαθητές 

Γυμνασίου-Λυκείου, το 30% μαθητές Δημοτικού και το υπόλοιπο 14% μαθητές 

νηπίων και προσχολικής ηλικίας (Διάγραμμα 5.6).   

 

 
Διάγραμμα 5.5: Τύπος οχήματος Διάγραμμα 5.6: Ηλικίες μεταφερόμενων 

μαθητών  

 

Όσον αφορά στα όρια ταχυτήτων εντός αστικής περιοχής, οι ελάχιστες ταχύτητες 

με τις οποίες κινούνται τα σχολικά λεωφορεία είναι της τάξεως των 30-40χλμ και 

40-50 χλμ/ώρα και οι μέγιστες της τάξεως των 40-50χλμ και 50-60 χλμ/ώρα 

(Διάγραμμα 5.7). Οι αντίστοιχες τιμές ελάχιστης ταχύτητας για τις υπεραστικές 

περιοχές είναι 40-50χλμ και 50-60 χλμ/ώρα  και μέγιστης 50-60 χλμ και 60-70 

χλμ/ώρα. (Διάγραμμα 5.8).   
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Διάγραμμα 5.7: Ελάχιστη ταχύτητα 

εντός αστικής περιοχής  
Διάγραμμα 5.8: Μέγιστη ταχύτητα 

εντός αστικής περιοχής  

 

Γ. Αρμοδιότητες και προβλήματα κατά τη διάρκεια της μετακίνησης 

 

Ως προς το πώς ιεραρχούν οι οδηγοί τις φάσεις μετακίνησης των μαθητών σε 

επίπεδο επικινδυνότητας φαίνεται πως πιο επικίνδυνη φάση θεωρείται αυτή κατά 

την μετακίνηση των μαθητών από το σπίτι τους προς τη στάση και αντίστροφα 

καθώς συγκεντρώνει ποσοστό 44%, ενώ επίσης επικίνδυνο  θεωρείται το χρονικό 

διάστημα που οι μαθητές αναμένουν στην στάση το σχολικό λεωφορείο (ποσοστό 21% 

και 38% το θεωρούν πολύ επικίνδυνο έως επικίνδυνο). Η φάση επιβίβασης των 

μαθητών στο σχολικό δε θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνη καθώς το 50% του 

συνόλου των ερωτηθέντων το αξιολόγησε ως λίγο επικίνδυνο και το 33% ως μέτρια 

επικίνδυνο. Ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό (34%) θεωρεί πως η φάση μετακίνησης με 

το σχολικό λεωφορείο είναι αυτή που δεν κρίνεται επικίνδυνη ενώ τέλος η φάση 

αποβίβασης από το σχολικό αξιολογείται από τους οδηγούς ως ελάχιστα επικίνδυνη 

αφού συγκεντρώνει συνολικά ποσοστό 72% (αξιολόγηση από μέτρια επικίνδυνο έως 

καθόλου),(Διάγραμμα 5.9).    

 

Στην ερώτηση πότε οι παραπάνω περιπτώσεις θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες 

το 53% απαντά κατά τις πρωινές ώρες και το 47% κατά τις απογευματινές. 
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Διάγραμμα 5.9: Ιεράρχηση επικινδυνότητας των φάσεων μετακίνησης μαθητή 

 

Ως προς το ποιες προτεραιότητες οι οδηγοί θεωρούν ως περισσότερο ή λιγότερο 

σημαντικές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των σχολικών δρομολογίων, όπως φαίνεται 

και στο διάγραμμα 5.10 που ακολουθεί, πολύ σημαντικός είναι ο έλεγχος  

επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών ενώ ακολουθεί και ο έλεγχος χρήσης 

ζώνης ασφαλείας. Λιγότερος σημαντική προτεραιότητα θεωρείται ο έλεγχος 

συμπεριφοράς των μαθητών εντός των λεωφορείων ενώ ως καθόλου σημαντική 

προτεραιότητα κρίθηκε ο έλεγχος των  δελτίων και εισιτηρίων των μαθητών καθώς 

συγκεντρώνει ποσοστό 72%. 

 

Διάγραμμα 5.10: Διάγραμμα Ιεράρχηση προτεραιοτήτων οδηγών κατά τη διάρκεια 

της σχολικής διαδρομής 
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Δ) Εφαρμογή τεχνολογικών συστημάτων εξοπλισμού σχολικών λεωφορείων 

 

‘Όσον αφορά σε πιθανές ανάγκες που δεν καλύπτει το υφιστάμενο σχολικό 

σύστημα μεταφοράς μαθητών  οι οδηγοί θεωρούν πολύ σημαντικές τις ελλείψεις 

συστημάτων ενημέρωσης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος, την έλλειψη ενός 

αυτόματου μηχανισμού περιορισμού της ταχύτητας όταν αυτή ξεπερνάει τα 

80χλμ/ώρα την έλλειψη ζωνών ασφαλείας τριών σημείων και τέλος την εκπαίδευση 

μαθητών/γονέων/οδηγών και συνοδών σε θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια. 

Σημαντική επίσης είναι και η έλλειψη ενός συστήματος επικοινωνίας μεταξύ 

σχολείου οδηγών μαθητών και γονέων. Ουδέτερη κρίνεται η παρουσία συνοδού ή 

και καθηγητή στα δρομολόγια Γυμνασίου και Λυκείου (Διάγραμμα 5.11).   

 

 

Διάγραμμα 5.11: Αξιολόγηση αναγκών που δεν καλύπτει το υφιστάμενο σύστημα 

σχολικής μεταφοράς 

 

Στην ερώτηση αν θα τους ενδιέφερε να εξοικειωθούν με τη χρήση τεχνολογικών 

συστημάτων εξοπλισμού σχολικών λεωφορείων το 84% απαντά θετικά και το 

υπόλοιπο 16% αρνητικά. Από το σύνολο αυτών που απάντησαν θετικά, το 47% 

επιλέγει ως τρόπο εκπαίδευσης τα ειδικά σεμινάρια ενώ το 36% δηλώνει πως θα 

επιθυμούσε να συμμετέχει σε πιλοτικές δοκιμές ενός συστήματος που θα 

εγκατασταθεί σε σχολικά λεωφορεία με κύριο σκοπό την αύξηση του επιπέδου 

ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών (Διάγραμμα 5.12).       
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Διάγραμμα 5.12: Επιλογή τρόπου εκπαίδευσης οδηγών σε νέες τεχνολογίες εντός 

των σχολικών οχημάτων 

 

Όσον αφορά στις πιθανές λειτουργίες που οι οδηγοί θα ήθελαν να τους παρέχονται 

μέσα από ένα τεχνολογικό σύστημα με το οποίο θα εξοπλιζόταν τα σχολικά 

λεωφορεία πολύ σημαντική θεωρείται η ύπαρξη ενός συστήματος ενημέρωσης των 

οδηγών σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος καθώς επίσης και ένα σύστημα ελέγχου 

των ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης των οδηγών σε περίπτωση που τα έχει 

ξεπεράσει (Διάγραμμα 5.13).   

 

 

Διάγραμμα 5.13: Αξιολόγηση πιθανών λειτουργιών ενός τεχνολογικού συστήματος 

εξοπλισμού λεωφορείων 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την   

ιεράρχηση των υπηρεσιών, βάσει του υψηλότερου ποσοστού που αυτές 

συγκέντρωσαν αξιολογούμενες από τους οδηγούς ως πολύ σημαντικές. 
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Πίνακας 5.1: Ιεράρχηση υπηρεσιών από οδηγούς 

1. Σύστημα ενημέρωσης οδηγού σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος 

2. Σύστημα ελέγχου ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού 

σε περίπτωση που τα έχει ξεπεράσει 

3. Σύστημα παρακολούθησης οδικής συμπεριφοράς οδηγού (π.χ. 

απότομο φρενάρισμα, επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ) 

4. Οθόνη ένδειξης χρήσης ή μη χρήσης  ζωνών ασφαλείας 

5. Σύστημα αισθητήρων στις ζώνες 

6. Επιβεβαίωση χρήσης της ζώνης με εξειδικευμένους αισθητήρες  

7. Σύστημα ενημέρωσης οδηγού σε περίπτωση καθυστέρησης 

εμφάνισης μαθητή στη στάση   

8. Σύστημα επιβεβαίωσης παρουσίας μαθητή στη στάση 

9. Σύστημα επιβεβαίωσης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητή στη σωστή 

στάση 

10. Σύστημα πλοήγησης οδηγού σε πραγματικό χρόνο (χάρτης 

πορείας) 

11. Σύστημα υπολογισμού της απόστασης του μαθητή από τη στάση 

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαφοροποίηση των απόψεων μεταξύ οδηγών σχολικών 

λεωφορείων ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων σχετικά με την εφαρμογή διαφόρων 

τεχνολογικών συστημάτων εξοπλισμού σχολικών λεωφορείων. Ως προς το σύστημα 

αισθητήρων στις ζώνες (Διάγραμμα 5.14) , το 50% των οδηγών ιδιωτικών σχολείων 

θεωρεί την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σημαντική και το 32% πολύ 

σημαντική σε αντίθεση με τους οδηγούς των δημόσιων σχολείων όπου τα 

αντίστοιχα ποσοστά μειώνονται σε 17% και 13%. Επιπλέον το 70% των οδηγών 

δημόσιων σχολείων θεωρεί την εφαρμογή από καθόλου σημαντική έως ουδέτερη 

όταν μόλις το 18% των οδηγών ιδιωτικών σχολείων συμφωνεί με αυτήν την άποψη. 

 

Αντίστοιχα στο Διάγραμμα 5.15 είναι ξεκάθαρη η διαφοροποίηση των απόψεων ως 

προς την εγκατάσταση οθόνης ένδειξης χρήσης ή μη ζωνών ασφαλείας από τους 

μαθητές. Η συντριπτική πλειοψηφία (89%) των οδηγών ιδιωτικών σχολείων τη 

θεωρούν σημαντική έως πολύ σημαντική ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των οδηγών 

δημόσιων σχολείων είναι μόλις 28%. 
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Διάγραμμα 5.14: Διαφοροποίηση οδηγών 

ως προς το σύστημα αισθητήρων στις 
ζώνες  

Διάγραμμα 5.15: Διαφοροποίηση οδηγών 
ως προς την οθόνη ένδειξης χρήσης ή 

μη ζωνών ασφαλείας  
 

Ως προς την άποψη των οδηγών για την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου 

ταχύτητας, τόσο οι οδηγοί ιδιωτικών όσο και δημοσίων σχολείων συμφωνούν στην 

εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς το αξιολογούν από σημαντικό  έως πολύ 

σημαντικό σύστημα  σε ποσοστά 82% και 73% αντίστοιχα (Διάγραμμα 5.16). 

Αντίστοιχα αξιολογούν και το σύστημα ελέγχου οδικής συμπεριφοράς, καθώς 

κρίνεται από σημαντικό έως πολύ σημαντικό από το 64% και το 61% των οδηγών 

ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων (Διάγραμμα 5.17).  

 

  

Διάγραμμα 5.16: Απόψεις οδηγών για 
την εγκατάσταση του συστήματος  

Διάγραμμα 5.17: Απόψεις οδηγών ως 
προς το σύστημα ελέγχου οδικής 

συμπεριφοράς  
 

Ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος πλοήγησης σε 

πραγματικό χρόνο, το 28% και το 14% των οδηγών (τόσο των ιδιωτικών όσο και των 

δημοσίων) το έκρινε αντίστοιχα από σημαντικό ως πολύ σημαντικό. Ουδέτερο 

κρίθηκε από το 50% και το 30% αντίστοιχα των οδηγών ιδιωτικών και δημόσιων 

σχολείων (Διάγραμμα 5.18). 
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Τέλος, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 5.19, οι οδηγοί συμφωνούν πως η 

εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος που να τους ενημερώνει σε 

περίπτωση έκτακτης ανάγκης, είναι πολύ σημαντική καθώς συγκεντρώνει πολύ 

μεγάλα ποσοστά. Για τους οδηγούς ιδιωτικών σχολείων το σύστημα αυτό κρίνεται 

άκρως απαραίτητο καθώς το 100% των ερωτηθέντων το αξιολογεί σημαντικό-πολύ 

σημαντικό, ενώ για τους οδηγούς των δημοσίων σχολείων υπάρχει κι ένα ποσοστό 

20% που θεωρεί το σύστημα μη σημαντικό-ουδέτερο.   

 

  

Διάγραμμα 5.18: Απόψεις οδηγών ως 
προς το σύστημα πλοήγησης σε 

πραγματικό χρόνο  

Διάγραμμα 5.19: Απόψεις οδηγών ως 
προς το σύστημα ενημέρωσης  

 

5.5 Έρευνα αναγκών σε γονείς μεταφερόμενων 

μαθητών 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013 και συνολικά συμμετείχαν 

147 γονείς ιδιωτικών και δημοσίων σχολείων. Το ερωτηματολόγια στάλθηκε 

ηλεκτρονικά σε γονείς των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και του 5ου Δημοτικού 

Σχολείου Περαίας, ενώ κάποιος αριθμός ερωτηματολογίων συμπληρώθηκε με 

προσωπικές συνεντεύξεις σε γονείς Δημοσίων σχολείων της Βέροιας. Το 

ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα (Παράρτημα Γ). Το πρώτο τμήμα 

αφορά σε δημογραφικά στοιχεία, το δεύτερο σε στοιχεία σχετικά με την 

μετακίνηση των μαθητών και το τρίτο στα διάφορα ζητήματα που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της μετακίνησης. Τέλος στο τέταρτο τμήμα οι ερωτώμενοι 

καλούνται να αξιολογήσουν κάποιες ανάγκες που πιθανά θα ήθελαν να τους 

παρέχει ένα τεχνολογικό σύστημα, με κύριο σκοπό  την αύξηση της ασφάλειας των 

μεταφερόμενων μαθητών. Η ανάλυση των ερωτηματολογίων περιγράφεται 

παρακάτω. 
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Α. Δημογραφικά στοιχεία 

Ως προς το φύλο το 38% του δείγματος είναι άντρες και το 62% γυναίκες. Όσον 

αφορά στην ηλικία τους το 56% ανήκει στην κατηγορία των 40-50 ετών, το 9% 

στην κατηγορία των 50-60 ετών και το 34% στην κατηγορία των 30-40 ετών 

(Διαγράμματα 5.20 και 5.21).  

  

 

Διάγραμμα 5.20: Ηλικία δείγματος  Διάγραμμα 5.21: Μορφωτικό επίπεδο  
 

Β. Στοιχεία μετακίνησης 

Ως προς το μέσο με το οποίο μετακινούνται οι μαθητές το 80% χρησιμοποιεί 

ιδιωτικό σχολικό λεωφορείο, το 10% δημόσια συγκοινωνία (π.χ. ΚΤΕΛ) και το 

υπόλοιπο 10% μισθωμένο τουριστικό λεωφορείο. Συνοδοί υπάρχουν στο 75% των 

σχολικών λεωφορείων.  

 

Γ. Ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης 

Σε αυτό το μέρος του ερωτηματολογίου οι γονείς καλούνται να εκφράσουν την 

άποψή τους σχετικά με το τι πιστεύουν πως ισχύει στο σημερινό σύστημα 

μεταφοράς των μαθητών από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα και στη συνέχεια 

να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα κάποιων πιθανών καταστάσεων. Για τον λόγο 

αυτό οι ερωτήσεις ομαδοποιούνται σύμφωνα με τις φάσεις μετακίνησης των 

μαθητών (Φάση μετακίνησης από το σπίτι στην στάση, Φάση παραμονής μαθητή 

στην στάση, Φάση επιβίβασης στο σχολικό, Φάση μετακίνησης με το σχολικό, 

Φάση αποβίβασης από το σχολικό).  

 

Φάση  μετακίνησης από το σπίτι στη στάση: 

Στη φάση αυτή, ποσοστό 50% πιστεύει πως το λεωφορείο περνάει από οδικό δίκτυο 

μεγάλων ταχυτήτων και πως στα μεγαλύτερα τμήματα της διαδρομής του υπάρχει 

πεζοδρόμιο για να περπατήσει, ενώ σύμφωνα με το 75% των γονέων η απόσταση 

που πρέπει να καλύψει ο μαθητής για να φτάσει στην στάση είναι μικρή 

(Διάγραμμα 5.22).  
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Διάγραμμα 5.22: Διάγραμμα Φάση μετακίνησης από το σπίτι στη στάση   

  

Ως προς το πώς αξιολογούν οι γονείς τις καταστάσεις αυτές, πάνω από το 84% 

θεωρεί πως το να περνάει το λεωφορείο από δίκτυο υψηλών ταχυτήτων είναι 

επικίνδυνο έως πολύ επικίνδυνο, το ίδιο ισχύει στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει 

πεζοδρόμιο στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής (ποσοστό 80%) αλλά και στην 

περίπτωση όπου ο μαθητής θα πρέπει να διανύσει μεγάλη απόσταση για να φτάσει 

στην στάση (Διάγραμμα 5.23). 

 

 

Διάγραμμα 5.23: Αξιολόγηση επικινδυνότητας 

 

Φάση παραμονής στη στάση: 

Κατά τη φάση παραμονής στη στάση το 74% των ερωτηθέντων πιστεύει πως η 

στάση δε βρίσκεται πάνω σε οδό υψηλών ταχυτήτων, το 59% πως βρίσκεται σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο πεζοδρόμιο, και το 65% πως υπάρχει στέγαστρο ή 

κάποιο προστατευτικό για την κακοκαιρία (Διάγραμμα 5.24). 
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Διάγραμμα 5.24: Φάση παραμονής στην στάση 

 

Ως προς την αξιολόγηση του συστήματος, για το 69% και 16% των ερωτηθέντων το 

να βρίσκεται η στάση πάνω σε οδό υψηλών ταχυτήτων κρίνεται πολύ και αρκετά 

επικίνδυνο, για το 82% το να παραμένει το παιδί στο οδόστρωμα καθώς δεν 

υπάρχει πεζοδρόμιο πολύ επικίνδυνο ενώ η περίπτωση του να μην υπάρχει 

στέγαστρο ή προστατευτικό για την κακοκαιρία αξιολογείται ως κατάσταση πολύ 

επικίνδυνη από το 35%  και αρκετά επικίνδυνη από το 33% (Διάγραμμα 5.25).  

 

 

Διάγραμμα 5.25: Αξιολόγηση επικινδυνότητας 

 

Φάση επιβίβασης στο σχολικό λεωφορείο: 

Κατά τη φάση επιβίβασης στο σχολικό λεωφορείο, το 68 % των γονέων μαθητών 

Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού δηλώνει πως υπάρχει επίβλεψη 

κατά την άνοδο των παιδιών που διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, 
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το 12% πιστεύει πως αυτό δεν ισχύει ενώ ένα ποσοστό της τάξεως του 20% δηλώνει 

πως δε γνωρίζει (Διάγραμμα 5.26). 

 

 

Διάγραμμα 5.26: Φάση επιβίβασης μαθητών στο σχολικό 

 

Ως προς τον τρόπο που οι ίδιοι γονείς αξιολογούν την πιθανότητα απουσίας 

επίβλεψης κατά την άνοδο των παιδιών στο σχολικό με σκοπό την τήρηση των 

βασικών κανόνων ασφαλείας, το 55% το αξιολογεί ως πολύ επικίνδυνο, το 28% 

αρκετά επικίνδυνο το 11%  επικίνδυνο. Συνολικά μόλις το  6% το αξιολογεί ως 

καθόλου ή ελάχιστα επικίνδυνο. 

 

Επιπλέον, η πιθανότητα ελλιπούς ελέγχου και ενημέρωσης του γονέα πως ο 

μαθητής επιβιβάστηκε στο λεωφορείο, αξιολογείται από αρκετά έως πολύ 

επικίνδυνο συγκεντρώνοντας συνολικά ποσοστό 87%, ενώ μόλις το 13% συνολικά 

το  κρίνει καθόλου έως ελάχιστα επικίνδυνο. 

 

Φάση μετακίνησης με σχολικό λεωφορείο: 

Κατά τη φάση μετακίνησης των μαθητών με σχολικό λεωφορείο, το 71% των 

γονέων πιστεύει ή και γνωρίζει πως υπάρχει συνοδός που να επιβλέπει τη 

συμπεριφορά των μαθητών (η συγκεκριμένη ερώτηση αφορά σε μαθητές Παιδικού 

Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού), σε αντίθεση με το 9% που πιστεύει ή 

γνωρίζει πως δεν υπάρχει και το υπόλοιπο 20% που δε ξέρει ή δε γνωρίζει. 

 

Ως προς τον έλεγχο στην οδήγηση και τη συμπεριφορά του οδηγού το 30% θεωρεί 

πως υπάρχει, το 31% πως δεν υπάρχει ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό της τάξεως 

του 40% δεν το γνωρίζει.    

 

Στην ενημέρωση προς τον γονέα ή το σχολείο για τυχόν έκτακτα περιστατικά που 

μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδρομής, το 45% των 
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ερωτηθέντων απαντά πως αυτό ισχύει, το 39% πως δεν ισχύει ενώ το υπόλοιπο 16% 

δεν το γνωρίζει. 

 

Τέλος το 54% των γονέων θεωρεί πως το σχολικό λεωφορείο ακολουθεί ασφαλές 

οδικό δίκτυο, το 11% πως αυτό δεν ισχύει και το 35% δεν το γνωρίζει (Διάγραμμα 

5.27). 

 

 

Διάγραμμα 5.27: Φάση μετακίνησης των μαθητών με το σχολικό 

 

Ως προς τον τρόπο που οι γονείς αξιολογούν την πιθανότητα απουσίας συνοδού 

που να επιβλέπει τη συμπεριφορά των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 

διαδρομής, το 69% θεωρεί μια τέτοια κατάσταση πολύ επικίνδυνη και το 22% 

αρκετά επικίνδυνη, ενώ μόλις ένα ποσοστό της τάξης του 1 και 3% αντίστοιχα τη 

θεωρούν καθόλου έως ελάχιστα επικίνδυνη.   

 

Η πιθανότητα απουσίας ελέγχου της οδήγησης και της συμπεριφοράς του οδηγού 

ενός σχολικού λεωφορείου, κρίνεται πολύ επικίνδυνη σε ποσοστό 69% και αρκετά 

επικίνδυνη σε ποσοστό 19%, ενώ το 1% και 3% των ερωτηθέντων τη κρίνουν από 

καθόλου έως ελάχιστα επικίνδυνη.   

 

Η πιθανότητα ελλιπούς ενημέρωσης προς τον γονέα ή το σχολείο για τυχόν 

έκτακτα περιστατικά που μπορεί να συμβούν στη διάρκεια μιας σχολικής 

διαδρομής, κρίνεται επικίνδυνη σε ποσοστό 20%, αρκετά επικίνδυνη σε ποσοστό 38% 

και πολύ επικίνδυνη σε ποσοστό 38% (συνολικά 96%). 

 

Τέλος, η περίπτωση το σχολικό λεωφορείο να ακολουθεί ακατάλληλο κι επικίνδυνο 

δίκτυο αξιολογείται από τους γονείς ως πολύ επικίνδυνη (ποσοστό 72%) και 

αρκετά επικίνδυνη (ποσοστό 20%) (Διάγραμμα 5.28). 
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Διάγραμμα 5.28: Αξιολόγηση επικινδυνότητας 

 

Φάση αποβίβασης από το σχολικό λεωφορείο: 

Κατά τη φάση της αποβίβασης των μαθητών από το σχολικό λεωφορείο, το 68% των 

γονέων πιστεύει πως υπάρχει επίβλεψη κατά την κάθοδο των παιδιών με σκοπό 

την τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας, για το 10% κάτι τέτοιο φαίνεται πως 

δεν ισχύει, ενώ το υπόλοιπο 22% δεν το γνωρίζει. 

 

Ως προς τον έλεγχο της οδήγησης και συμπεριφοράς του οδηγού στη φάση 

επιβίβασης των μαθητών το 54% πιστεύει πως δεν υπάρχει έλεγχος σε αντίθεση με 

το 28% (Διάγραμμα 5.29). 

 

 

Διάγραμμα 5.29: Φάση αποβίβασης των μαθητών από το σχολικό 

 

Η περίπτωση της απουσίας επίβλεψης κατά την κάθοδο των παιδιών με κύριο 

σκοπό την τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας (στην περίπτωση μαθητών 

Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου και Δημοτικού), κρίνεται σε πολύ μεγάλο 

ποσοστό (72%) πολύ επικίνδυνη και σε ποσοστό 18% αρκετά επικίνδυνη.   
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Η περίπτωση απουσίας ελέγχου κι ενημέρωσης του γονέα πως το παιδί από το 

λεωφορείο στη σωστή στάση και βρίσκεται καθοδόν για το σπίτι αξιολογείται ως 

πολύ επικίνδυνη από το 42%, αρκετά επικίνδυνη από το 27% και ως επικίνδυνη 

από το 20% των ερωτηθέντων (Διάγραμμα 5.30).  

 

 

Διάγραμμα 5.30: Αξιολόγηση επικινδυνότητας 

 

Συνολικά όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θεωρούνται περισσότερο επικίνδυνες 

κατά την απογευματινή φάση μετακίνησης (επιστροφή στο σπίτι) σε ποσοστό 56% 

ενώ για το υπόλοιπο 46% οι περιπτώσεις αυτές θεωρούνται περισσότερο 

επικίνδυνες κατά την πρωινή φάση μετακίνησης (προς το σχολείο). 

 

Στην ερώτηση αν οι γονείς θα ενδιαφερόταν να έχουν άμεση πληροφόρηση σχετικά 

με την μετακίνηση του παιδιού τους μέσω εφαρμογής κινητής τηλεφωνίας ή μέσω 

διαδικτύου, το 95% απαντά θετικά και μόλις το 5% επί του συνόλου απαντά 

αρνητικά. 

 

Δ. Αξιολόγηση των πιθανών αναγκών που οι ερωτηθέντες επιθυμούν να 

παρέχονται μέσα από ένα τεχνολογικό σύστημα, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των 

μεταφερόμενων μαθητών με σχολικό λεωφορείο. 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου οι γονείς κλήθηκαν να αξιολογήσουν 

κάποιες υπηρεσίες που πιθανά θα μπορούσε να τους παρέχει ένα τεχνολογικό 

σύστημα με κύριο σκοπό την αύξηση της ασφάλειας των μαθητών από το σπίτι στο 

σχολείο και αντίστροφα.  

 

Ως προς το σύστημα αισθητήρων στις ζώνες ασφαλείας το 90% των γονέων το 

θεωρεί αρκετά έως πολύ σημαντικό, ενώ παρόμοια ποσοστά συγκεντρώνουν τα 

συστήματα ελέγχου ορίου ταχύτητας του οδηγού και παρακολούθησης της οδικής 

συμπεριφοράς (96% και 95% αντίστοιχα). Θα πρέπει να σημειωθεί πως αυτά τα 

τρία συστήματα δεν αξιολογήθηκαν από κανέναν ερωτώμενο ως καθόλου ή μη 

σημαντικά.  
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Το σύστημα επιβεβαίωσης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητή στη σωστή στάση μέσω 

αναγνώρισής του από συγκεκριμένη κάρτα που θα διαβάζει ειδικό μηχάνημα εντός 

του λεωφορείου, το σύστημα ενημέρωσης μαθητών-γονέων για ενδεχόμενες 

καθυστερήσεις του σχολικού λεωφορείου και το σύστημα δρομολόγησης έτσι ώστε 

το όχημα να ακολουθεί όσο το δυνατόν ασφαλέστερους οδικούς άξονες, 

συγκεντρώνουν πολύ μεγάλα ποσοστά σημαντικότητας, (84%, 94%, 94% 

αντίστοιχα), αλλά στο δείγμα υπάρχουν και απαντήσεις σύμφωνα με τις οποίες 

κάποιοι από τους ερωτηθέντες τα θεωρούν αδιάφορα και καθόλου ή μη σημαντικά  

(αντίστοιχα ποσοστά 15%, 6%, 6%) Διάγραμμα (5.31) 

 

 

Διάγραμμα 5.31: Αξιολόγηση παρεχόμενων τεχνολογικών υπηρεσιών 

 

Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα, ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει την   

ιεράρχηση των υπηρεσιών, βάσει του υψηλότερου ποσοστού που αυτές 

συγκέντρωσαν αξιολογούμενες από τους γονείς ως πολύ σημαντικές. 

 

Πίνακας 5.2: Ιεράρχηση παρεχόμενων υπηρεσιών από γονείς  

 

1. Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού 

και κέντρου ελέγχου σε περίπτωση που το έχει ξεπεράσει. 

2. Σύστημα παρακολούθησης οδικής συμπεριφοράς οδηγού (π.χ. 

απότομο φρενάρισμα, επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ). 

3. Ύπαρξη συστήματος αισθητήρων ζώνης ώστε να ενημερώνεται 

οδηγός και συνοδός ότι η ζώνη στο κάθισμα του παιδιού σας είναι 

ασφαλισμένη ή όχι. 

4. Σύστημα δρομολόγησης έτσι ώστε το όχημα να ακολουθεί όσο το 

δυνατόν ασφαλέστερους οδικούς άξονες 

5. Σύστημα ενημέρωσης μαθητών-γονέων για ενδεχόμενες 
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καθυστερήσεις του σχολικού λεωφορείου. 

6. Σύστημα επιβεβαίωσης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητή στη σωστή 

στάση μέσω αναγνώρισής του από συγκεκριμένη κάρτα που θα 

διαβάζει ειδικό μηχάνημα εντός του λεωφορείου 

 

Περαιτέρω ανάλυση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε με σκοπό να 

διερευνηθεί αν και κατά πόσο διαφοροποιείται η άποψη των γονέων ιδιωτικών και 

δημόσιων σχολείων σχετικά με τις υπηρεσίες που θα ήθελαν να τους παρέχονται 

μέσω ενός προηγμένου τεχνολογικού συστήματος. Στο Διάγραμμα 5.32 που 

ακολουθεί εξετάζονται τα έξι πιθανά συστήματα.  

 

1. Σύστημα αισθητήρων ζώνης ώστε να ενημερώνεται οδηγός και συνοδός ότι η 

ζώνη στο κάθισμα του μαθητή είναι ασφαλισμένη ή όχι. 

2. Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού και κέντρου 

ελέγχου σε περίπτωση που το έχει ξεπεράσει. 

3. Σύστημα παρακολούθησης οδικής συμπεριφοράς οδηγού (π.χ. απότομο 

φρενάρισμα, επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ). 

4. Σύστημα επιβεβαίωσης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητή στη σωστή στάση 

μέσω αναγνώρισής του από συγκεκριμένη κάρτα που θα διαβάζει ειδικό 

μηχάνημα εντός του λεωφορείου. 

5. Σύστημα ενημέρωσης μαθητών-γονέων για ενδεχόμενες καθυστερήσεις του 

σχολικού λεωφορείου. 

6. Σύστημα δρομολόγησης έτσι ώστε το όχημα να ακολουθεί όσο το δυνατόν 

ασφαλέστερους οδικούς άξονες 

 

 

Διάγραμμα 5.32: Αξιολόγηση παρεχόμενων τεχνολογικών υπηρεσιών γονέων 

ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων  
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα δεν παρατηρείται ιδιαίτερη διαφοροποίηση ως προς τις 

απόψεις των γονέων αναφορικά με τη σημαντικότητα των συστημάτων.  

 

Η ιεράρχηση των συστημάτων παρόλο αυτά όπως φαίνεται και στον πίνακα που 

ακολουθεί διαφοροποιείται. 

 

Πίνακας 5.3: Ιεράρχηση συστημάτων από Ιδιωτικά και Δημόσια Σχολεία 

Ιεράρχηση συστημάτων 
Ιδιωτικά 

Σχολεία 

Δημόσια 

Σχολεία 

Σύστημα αισθητήρων ζώνης 5 6 

Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας 

και προειδοποίησης οδηγού 
1 3 

Σύστημα παρακολούθησης οδικής 

συμπεριφοράς οδηγού 
4 1 

Σύστημα επιβεβαίωσης 

επιβίβασης/αποβίβασης  μαθητή 
6 4 

Σύστημα ενημέρωσης μαθητών 

/γονέων για τυχούσες καθυστερήσεις 
2 5 

Σύστημα δρομολόγησης 3 2 
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6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Το παρόν παραδοτέο Π1.1 Προσδιορισμός και ανάλυση αναγκών χρηστών αποτελεί 

το πρώτο Παραδοτέο του έργου “Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά 

των μαθητών” i-student trip.  

 

Σκοπός του έργου όπως προαναφέρθηκε είναι ο  σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός  

ολοκληρωμένου τεχνολογικού συστήματος που θα εξασφαλίζει την ασφαλή 

μεταφορά μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα με ταυτόχρονη μείωση 

του συνολικού κόστους μετακίνησης.  

 

Για το σκοπό αυτό και στα πλαίσια του παραδοτέου πραγματοποιήθηκε μία εις 

βάθος ανάλυση  όλων εκείνων των επιμέρους στοιχείων που σχετίζονται με τη 

σχολική μεταφορά. Η ανάλυση αυτή οδήγησε στον καθορισμό όλων των 

απαιτούμενων παραμέτρων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το στάδιο της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος. 

 

Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση των επιμέρους στοιχείων περιελάμβανε τα εξής 

στάδια: 

 

1. Καταγραφή των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στη μεταφορά 

μαθητών στην Ελλάδα. Αυτό είχε ως σκοπό την ευρύτερη κατανόηση του 

ισχύοντος καθεστώτος και της υφιστάμενης λειτουργίας του συστήματος της 

σχολικής μεταφοράς στη χώρα μας. 

 

2. Παρουσίαση τεχνολογικών συστημάτων πληροφόρησης (μέσα από εκτενή 

βιβλιογραφική ανασκόπηση) που έχουν σχεδιαστεί κι εφαρμοστεί σε 

Ευρώπη και Αμερική προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά 

μαθητών. Επιπλέον, παρουσίαση μεθόδων ανάπτυξης αλγορίθμων 

βελτιστοποίησης δρομολογίων, η οποία ήταν απαραίτητη για την κατανόηση 

του γενικότερου προβλήματος της δρομολόγησης.    

 

Η διερεύνηση των παραπάνω σε συνδυασμό με την παρουσίαση του νομοθετικού 

πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα, οδήγησε στη διεξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων σχετικά με το ποιοι είναι οι φορείς που εμπλέκονται στη σχολική 

μεταφορά και με ποια ευθύνη, ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες τέτοιων συστημάτων 

και τέλος ποιες τεχνολογίες συνάδουν με το νομοθετικό πλαίσιο και δε θίγουν 

θέματα ηθικής.  

 

3. Παρουσίαση του μεθοδολογικού πλαισίου καθορισμού των αναγκών και 

απαιτήσεων όλων των εμπλεκομένων στη σχολική μεταφορά φορέων.  
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Το στάδιο αυτό περιελάμβανε τον καθορισμό των ομάδων στόχων, συνεντεύξεις με 

εκπροσώπους ομάδων στόχων και εστιασμένη έρευνα ερωτηματολογίου στις ομάδες 

στόχους.  

 

Οι ομάδες στόχοι καθορίστηκαν από την αντίστοιχη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

που προηγήθηκε στα προηγούμενα στάδια και περιελάμβανε οδηγούς σχολικών 

λεωφορείων, γονείς, εκπροσώπους σχολικών μονάδων (διευθυντές/καθηγητές) και 

παρόχους σχολικής μεταφοράς (π.χ. ΚΤΕΛ, ιδιωτικά οχήματα).  

 

Ακολούθησε μια σειρά συνεντεύξεων σε επιλεγμένους εκπροσώπους των 

καθορισμένων ομάδων στόχων και συλλέχτηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες 

σχετικά με το θέμα της σχολικής μεταφοράς. Με τον τρόπο αυτό διαμορφώθηκε μια 

πρώτη εικόνα σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα αφού καταγράφηκαν όλες οι 

απόψεις και οι προβληματισμοί των άμεσα εμπλεκομένων στη σχολική μεταφορά.   

 

Τέλος, από τα πρώτα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη μέθοδο των 

συνεντεύξεων κι έχοντας μια συνολική εικόνα από την τοποθέτηση όλων των 

εμπλεκομένων, σχεδιάστηκαν δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια και 

πραγματοποιήθηκαν  δύο εστιασμένες έρευνες που διεξήχθησαν σε οδηγούς 

σχολικών λεωφορείων και γονείς μαθητών.  

 

Η πρώτη έρευνα απευθυνόταν σε οδηγούς σχολικών λεωφορείων. Συνολικά 

συμμετείχαν 65 οδηγοί που εκτελούσαν σχολικά δρομολόγια Δημοτικού- 

Γυμνασίου και Λυκείου σε Ιδιωτικά και Δημόσια σχολεία.  

 

Ως προς τις απόψεις τους σχετικά με το τι ισχύει σήμερα στη σχολική μεταφορά, 

αυτές συνοψίζονται στις παρακάτω: 

 Ως  πιο επικίνδυνη φάση μετακίνησης για τους μαθητές κρίθηκε αυτή κατά 

την μετακίνηση των μαθητών από το σπίτι τους στην στάση και αντίστροφα, 

σε αντίθεση με τη φάση αποβίβασης από το σχολικό που θεωρήθηκε ως η 

λιγότερο επικίνδυνη. 

 Περισσότερο επικίνδυνες θεωρήθηκαν οι πρωινές ώρες μετακίνησης σε 

σχέση με τις απογευματινές. 

 Ο έλεγχος επιβίβασης/αποβίβασης των μαθητών στο σχολικό λεωφορείο και ο 

έλεγχος χρήσης ζωνών ασφαλείας κρίθηκαν ως οι πλέον σημαντικές 

προτεραιότητες που θα πρέπει να έχουν οι οδηγοί. 

 Η εξοικείωση με τη χρήση τεχνολογικών συστημάτων εξοπλισμού σχολικών 

λεωφορείων είναι κάτι που φάνηκε να ενδιαφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων οδηγών. 
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Ως προς τις ανάγκες και τις απαιτήσεις που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο 

σύστημα σχολικής μεταφοράς αλλά και αυτές που θεωρούνται πολύ σημαντικές  

για την ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τεχνολογικού συστήματος που 

κύριο σκοπό έχει την αύξηση της ασφάλειας των μεταφερόμενων μαθητών, η 

ανάλυση των ερωτηματολογίων κατέληξε στα παρακάτω: 

 Ως ανάγκες που δεν καλύπτονται αναφέρθηκε η ανάπτυξη ενός 

τεχνολογικού συστήματος ενημέρωσης σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος, η 

έλλειψη ζωνών ασφαλείας τριών σημείων και η εκπαίδευση 

μαθητών/γονέων/οδηγών και συνοδών σε θέματα σχετικά με την οδική 

ασφάλεια. 

 Οι βασικότερες υπηρεσίες που οι οδηγοί θα ήθελαν να παρέχονται μέσα από 

ένα τεχνολογικό σύστημα με το οποίο θα εξοπλιζόταν τα σχολικά λεωφορεία 

αφορούσαν σε ένα σύστημα ενημέρωσης οδηγού σε περίπτωση έκτακτου 

συμβάντος, ένα σύστημα ελέγχου των ορίων ταχύτητας και προειδοποίησης 

οδηγού σε περίπτωση που τα έχει ξεπεράσει, σε ένα σύστημα 

παρακολούθησης οδικής συμπεριφοράς οδηγού (π.χ. απότομο φρενάρισμα, 

επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ) και σε οθόνη ένδειξης χρήσης ή μη χρήσης  ζωνών 

ασφαλείας. 

 

Η δεύτερη έρευνα απευθυνόταν σε γονείς μαθητών Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, 

Γυμνασίου και Λυκείου. Συνολικά συμμετείχαν 147 γονείς ιδιωτικών και 

δημοσίων σχολείων, οι οποίοι και αξιολόγησαν τις διάφορες φάσεις μετακίνησης 

του παιδιού ως εξής: 

 Κατά τη φάση μετακίνησης από το σπίτι στη στάση ως ιδιαίτερα επικίνδυνες 

καταστάσεις αξιολογήθηκαν οι περιπτώσεις όπου το λεωφορείο περνάει από 

δίκτυο υψηλών ταχυτήτων και οι μαθητές πρέπει να διανύσουν μεγάλη 

απόσταση για να φτάσουν στην στάση. 

 Κατά τη φάση παραμονής των μαθητών στη στάση ως ιδιαίτερα επικίνδυνες 

καταστάσεις αξιολογήθηκαν οι περιπτώσεις όπου η στάση βρίσκεται σε οδό 

υψηλών ταχυτήτων, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο και στέγαστρο ή 

προστατευτικό για την κακοκαιρία. 

 Κατά τη φάση επιβίβασης στο σχολικό λεωφορείο, πολύ επικίνδυνες 

κρίθηκαν οι περιπτώσεις της έλλειψης συνοδού και της έλλειψης ελέγχου 

κι ενημέρωσης του γονέα πως ο μαθητής επιβιβάστηκε στο σχολικό. 

 Κατά τη φάση μετακίνησης με το σχολικό λεωφορείο, πολύ επικίνδυνες 

κρίθηκαν οι περιπτώσεις της έλλειψης συνοδού που να επιβλέπει τη 

συμπεριφορά των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της σχολικής διαδρομής και η 

πιθανότητα ελλιπούς ενημέρωσης για τυχόν έκτακτα περιστατικά. 

 Τέλος κατά τη φάση αποβίβασης από το σχολικό, ιδιαίτερα επικίνδυνη 

αξιολογήθηκε η περίπτωση έλλειψης ελέγχου κι ενημέρωσης του γονέα πως 

το παιδί από το λεωφορείο στη σωστή στάση και βρίσκεται καθοδόν για το 

σπίτι. 
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 Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θεωρήθηκαν περισσότερο επικίνδυνες κατά 

την απογευματινή φάση μετακίνησης των μαθητών κι όχι κατά την πρωϊνή.  

 

Ως προς τις πιθανές υπηρεσίες που οι γονείς θεώρησαν ως απαραίτητες να 

παρέχονται μέσω ενός τεχνολογικού συστήματος που θα εγκατασταθεί στα σχολικά 

λεωφορεία ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια των μεταφερομένων μαθητών αυτές 

αφορούσαν πρωτίστως σε:  

 Σύστημα ελέγχου ορίου ταχύτητας και προειδοποίησης οδηγού και κέντρου 

ελέγχου σε περίπτωση που το έχει ξεπεράσει 

 Σύστημα παρακολούθησης οδικής συμπεριφοράς οδηγού (π.χ. απότομο 

φρενάρισμα, επικίνδυνοι ελιγμοί κλπ).  

 Ύπαρξη συστήματος αισθητήρων στις ζώνες ασφαλείας.  

 Σύστημα δρομολόγησης έτσι ώστε το όχημα να ακολουθεί όσο το δυνατόν 

ασφαλέστερους οδικούς άξονες  
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