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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

1.1 Γενικά Στοιχεία του Έργου 

Το έργο «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» 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». 

 

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 και συνοδοί σχολικών λεωφορείων) 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”. 
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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. 

Το παρόν παραδοτέο αφορά στην τρίτη Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην ανάλυση της 

διαδικασίας αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων όπως αυτά προέκυψαν μετά από 

την πιλοτική εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος. 

1.2 Δομή Παραδοτέου 

Το παρόν παραδοτέο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.  Στο πρώτο κεφάλαιο 

παρουσιάζονται εισαγωγικά στοιχεία για το έργο και στο δεύτερο κεφάλαιο 

περιγράφεται συνοπτικά η βασική μεθοδολογία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε 

σύμφωνα  με το Σχέδιο Αξιολόγησης. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση των 

αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και στο τέταρτο παρουσιάζονται τα τελικά 

συμπεράσματα της αξιολόγησης του συστήματος.  
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2 ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Εισαγωγή 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την αξιολόγηση του συστήματος   σύμφωνα με 

όσα παρουσιάστηκαν στο Σχέδιο Αξιολόγησης (Παραδοτέο Π3.1, Ενότητα Εργασίας 

ΕΕ3) περιελάμβανε τις παρακάτω δράσεις: 

 Καθορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε σύστημα που θα 

αξιολογηθεί 

 Καθορισμός των ομάδων χρηστών που κλήθηκαν να αξιολογήσουν το 

σύστημα 

 Συμπλήρωση του φύλου-φόρμας αξιολόγησης που δημιουργήθηκε για τον 

σκοπό αυτό για κάθε επιμέρους υπηρεσία κάθε υποσυστήματος 

 

Tα υποσυστήματα και οι υπηρεσίες που αξιολογήθηκαν είναι: 

 

Α. Υποσύστημα Ενημέρωσης Γονέων  

Υπηρεσίες που προσφέρει: 

Πέρασμα δρομολογίων στο Παρουσιολόγιο.  

Διαχείριση Παρουσιολογίου εντός του οχήματος 

Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του Κέντρου για το Παρουσιολόγιo 

Ενημέρωση γονέων 

 

Β. Υποσύστημα Παρακολούθησης οχήματος και οδηγού 

Υπηρεσίες που προσφέρει: 

Παρακολούθηση οχήματος 

Παρακολούθηση οδηγικής συμπεριφοράς 

Παρακολούθηση ζώνης 

 

Γ.  Υποσύστημα Τηλεματικής και Ασφάλειας 

Υπηρεσίες που προσφέρει: 

Ενεργοποίηση κουμπιού πανικού 

Ανάδραση Κέντρου/Ενημέρωση Αρχών 

 

Η μεθοδολογία της αξιολόγησης του ολοκληρωμένου συστήματος “i-student” 

απεικονίζεται στο Σχήμα 2.1 που ακολουθεί 
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Σχήμα 2.1: Μεθοδολογία αξιολόγησης του συστήματος “i-student” 

 

2.2 Καθορισμός Κριτηρίων Αξιολόγησης 

2.2.1 Κριτήρια αξιολόγησης 

Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκε το ολοκληρωμένο σύστημα i-student είναι 

τα βασικά κριτήρια με τα οποία αξιολογείται κάθε νέα τεχνολογία που προσφέρει 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες είτε προς συγκεκριμένους χρήστες και διαχειριστές ή 

προς το ευρύ κοινό. Τα κριτήρια αυτά είναι: 

Αξιοπιστία: Αναφέρεται στην ικανότητά του συστήματος να εκτελεί την υπηρεσία 

που υποσχέθηκε με ακρίβεια και συνέπεια.  Η κλίμακα αξιολόγησης που 

χρησιμοποιήθηκε είναι:  «Εκτελεί την υπηρεσία σωστά από την πρώτη φορά», 

«Προκύπτουν σπάνια προβλήματα στην εκτέλεση της υπηρεσίας» «Προκύπτουν 

συχνά προβλήματα στην εκτέλεση της υπηρεσίας» «Ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί με 

την υπηρεσία αυτή» 

 Ανταπόκριση: σχετίζεται με την ευελιξία, την έγκαιρη ανταπόκριση, τη συνέπεια 

και την ακρίβεια της παρεχόμενης υπηρεσίας όταν ζητηθεί κάτι από τον πελάτη-

διαχειριστή. Κλίμακα αξιολόγησης:  "Ανταποκρίνεται έγκαιρα στα αιτήματα μου", 

"Υπάρχει κάποιες φορές καθυστέρηση στην ανταπόκριση" "Υπάρχει συχνά 
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καθυστέρηση στην ανταπόκριση" και "Δεν είσαι ποτέ σίγουρος αν θα σου 

ανταποκριθεί και πότε." 

Ευκολία στη χρήση: Το κριτήριο που απαντά στο αν το σύστημα είναι σχεδιασμένο 

με τέτοιον τρόπο που βοηθά  τους διαχειριστές και χρήστες να το 

χρησιμοποιήσουν, χωρίς δυσκολία, έχει εύκολη λογική, και επιτρέπει με απλό 

τρόπο να πραγματοποιηθούν όλες οι λειτουργικές δυνατότητες του. Κλίμακα 

αξιολόγησης:  «Εύκολη και κατανοητή η λειτουργία του από την πρώτη μέρα» 

«Κατανοητό αλλά μετά από μικρή εξάσκηση και επίδειξη» «Δύσκολο να το 

καταλάβει κανείς, χρειάζεται αρκετό χρόνο και βοήθεια» και «Δύσχρηστο και 

πολύπλοκο σύστημα, δεν γίνεται κατανοητό όσο και αν προσπαθήσεις» 

Εξατομίκευση: Το σύστημα αξιολογείται με το παρόν κριτήριο σχετικά με το αν 

έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις εξατομικευμένες ανάγκες 

ενός ιδιωτικού αλλά και ενός δημόσιου συστήματος μεταφοράς μαθητών ενώ 

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις κατά περίπτωση ανάγκες που προκύπτουν. Η 

κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιείται είναι: «Καλύπτει πλήρως τις 

απαιτήσεις μας ενώ υπάρχει δυνατότητα να προσαρμοστεί και σε μελλοντικές», 

«Καλύπτει αρκετές από τις απαιτήσεις μας αλλά με λίγη δουλειά θα το 

προσαρμόσουμε», «Χρειάζεται αρκετή δουλειά για να προσαρμοστεί στις ανάγκες 

μας» και «Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε για να 

καλύψει τις ανάγκες μας». 

Ασφάλεια: Εξετάζει τις τεχνικές προδιαγραφές των μεθόδων ασφάλειας που θα 

εξασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων του σχολείου αλλά και 

των υπολοίπων στοιχείων και διαδικασιών του. Κλίμακα αξιολόγησης:  «Υπάρχει 

καθορισμένη διαδικασία που εγγυάται την προστασία των δεδομένων», «Χρειάζεται 

μικρή παρέμβαση και τροποποίηση των μεθόδων ασφαλείας του συστήματος» 

«Χρειάζεται αρκετή δουλειά ακόμα για την εξασφάλιση της ασφάλειας των 

δεδομένων» και «με τις παρούσες προδιαγραφές δεν υπάρχει καμία περίπτωση να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια των δεδομένων». 

Σχεδιασμός των διεπαφών με τον χρήστη: Το παρόν κριτήριο αφορά στη 

διεπιστημονική λειτουργικότητα που σχετίζεται με το σχεδιασμό και την 

παραγωγή των διεπαφών των υπηρεσιών του συστήματος με το χρήστη του, αλλά 

δεν περιορίζονται σε αυτό, συμπεριλαμβάνει, την τεχνολογία που θα εφαρμοστεί, 

τη δομή της πληροφορίας, τον οπτικό σχεδιασμό κτλ. Η κλίμακα αξιολόγησης που 

θα χρησιμοποιηθεί είναι:  «Ο σχεδιασμός συμβάλει στην ευκολία χρήσης του 

συστήματος», "Ο σχεδιασμός των διεπαφών θα μπορούσε σε κάποιες υπηρεσίες να 

γίνει πιο αντιπροσωπευτικός", "οι περισσότερες υπηρεσίες χρειάζονται αρκετές 

παρεμβάσεις στις διεπαφές τους" και "Μάλλον σε μπερδεύει παρά σε κατευθύνει ο 

σχεδιασμός των διεπαφών"  
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2.2.2 Καθορισμός των ομάδων χρηστών που θα αξιολογήσουν το 

σύστημα 

Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνει από τους κύριους χρήστες του συστήματος που 

είναι και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή: 

 Το Κέντρο κίνησης των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη  

 Το Κέντρο κίνησης του Αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας 

 Οι συνοδοί Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 

 Οι οδηγοί των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 

 Οι οδηγοί του Αστικού ΚΤΕΛ Βέροιας 

Επιπλέον στην αξιολόγηση θα συμμετέχει και μια μικρή ομάδα εξωτερικών 

αξιολογητών, ατόμων που είναι άμεσα συνυφασμένα με τον τομέα των μεταφορών 

και εξειδικευμένων στα συγκοινωνιακά θέματα.  

Πιο συγκεκριμένα για κάθε υπηρεσία του κάθε υποσυστήματος θα 

πραγματοποιηθεί αξιολόγηση που θα βασίζεται στους παρακάτω πίνακες: 

Πίνακας 2.1: Καθορισμός αρμοδιοτήτων αξιολόγησης ανά υπηρεσία στο 

Υποσύστημα Ενημέρωσης Γονέων 

 Υποσύστημα Ενημέρωσης Γονέων 

Αξιολογητές Πέρασμα 

Δρομολογίων στο 

Παρουσιολόγιο 

Διαχείριση 

παρουσιολογίου 

μέσα στο όχημα 

Ενημέρωση σε 

πραγματικό 

χρόνο του 

Κέντρου για το 

παρουσιολόγιο 

Ενημέρωση 

Γονέων 

Κέντρο κίνησης 

Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 

√   √ 

Κέντρο κίνησης Αστικού 

ΚΤΕΛ Βέροιας 

√  √  

Συνοδοί Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 

 √   

Οδηγοί Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 

    

Οδηγοί Αστικού ΚΤΕΛ 

Βέροιας 

 √   

Ομάδα εξωτερικών 

αξιολογητών 
√ √ √ √ 
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Πίνακας 2.2: Καθορισμός αρμοδιοτήτων αξιολόγησης ανά υπηρεσία στο 

Υποσύστημα Παρακολούθησης Οδηγού και Οχήματος 

 Υποσύστημα Παρακολούθησης οχήματος και οδηγού 

Αξιολογητές Παρακολούθηση 

οχήματος 

Παρακολούθηση 

οδηγικής συμπεριφοράς 

Παρακολούθηση 

ζώνης 

Κέντρο κίνησης 

Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 

√ √  

Κέντρο κίνησης Αστικού 

ΚΤΕΛ Βέροιας 

√ √  

Συνοδοί Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 

  √ 

Οδηγοί Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 

√ √  

Οδηγοί Αστικού ΚΤΕΛ 

Βέροιας 

√ √  

Ομάδα εξωτερικών 

αξιολογητών 

√ √ √ 

 

Πίνακας 2.3: Καθορισμός αρμοδιοτήτων αξιολόγησης ανά υπηρεσία στο 

Υποσύστημα Τηλεματικής και Ασφάλειας 

 Υποσύστημα Τηλεματικής και Ασφάλειας 

Αξιολογητές Ενεργοποίηση 

κουμπί πανικού 

Ανάδραση Κέντρου/ 

Ενημέρωση Αρχών 

Κέντρο κίνησης 

Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη 
 √ 

Κέντρο κίνησης Αστικού 

ΚΤΕΛ Βέροιας 
 √ 

Συνοδοί Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 
  

Οδηγοί Εκπαιδευτηρίων 

Μαντουλίδη 
√  

Οδηγοί Αστικού ΚΤΕΛ 

Βέροιας 
√  

Ομάδα εξωτερικών 

αξιολογητών 
√ √ 

 

Για κάθε υπηρεσία κάθε υποσυστήματος δημιουργήθηκε ένα φύλλο/φόρμα 

αξιολόγησης όπου καταγράφηκε και αξιολογήθηκε η λειτουργικότητά της σύμφωνα 

με τα κριτήρια και τις κλίμακες που προαναφέρθηκαν.   Το δείγμα των 

αξιολογητών καθορίστηκε από τους βασικούς χρήστες των υποσυστημάτων και των 

υπηρεσιών που αξιολογήθηκαν και αποτελείται από τον παρακάτω αριθμό ατόμων. 
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Πίνακας 2.4: Καθορισμός αριθμού αξιολογητών ανά κατηγορία ειδικότητας και  

Φορέα προέλευσης 

 Αριθμός Αξιολογητών 

Ειδικότητα 

αξιολογητών 

Εκπαιδευτήρια 

Μαντουλίδη 

Αστικό ΚΤΕΛ 

Βέροιας 

Εξωτερικοί 

Αξιολογητές 

Κέντρο κίνησης  2 1 1 

Συνοδοί  5 1 1 

Οδηγοί  5 1 1 

Σύνολο 12 3 3 

 

Οι φόρμες αξιολόγησης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α του Παραδοτέου Π3.1 

Σχέδιο Αξιολόγησης. Η ανάλυση των φύλων–φορμών αξιολόγησης αποτέλεσαν και 

τη βάση διεξαγωγής συμπερασμάτων σχετικά με την αξιολόγηση του συστήματος.  
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3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΥΡΙΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ 

3.1 Γενικά 

Η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και 

κοστοβόρα διαδικασία κι επομένως η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιφέρει 

η λειτουργία τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, μέσα από τη 

διαδικασία αυτή, γίνεται ευκολότερη η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

λειτουργούν αυτά τα συστήματα. Σύμφωνα με τον Walsham (1993), η αξιολόγηση 

αποτελεί μια ποσοτική διαδικασία με πιθανό κόστος /κέρδος βάσει καθορισμένων 

κριτηρίων. 

Για τη σωστή αξιολόγηση ενός συστήματος είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει προ- 

αποφασιστεί “τι” αξιολογείται. Θεωρητικά, υπάρχουν δύο διαφορετικές 

καταστάσεις βάσει των οποίων μπορεί να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση.  

- Το τεχνολογικό σύστημα όπως είναι, που σημαίνει ότι αξιολογούμε το σύστημα 

χωρίς συμμετοχή από τους χρήστες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης βασίζονται 

στην εκτίμηση εξωτερικού αξιολογητή για το πώς το τεχνολογικό σύστημα 

υποστηρίζει την εκάστοτε λειτουργία, δηλαδή ο αξιολογητής εξερευνά τις 

δυνατότητες που παρέχει το σύστημα (Cronholm et al, 2003) 

- Το τεχνολογικό σύστημα σε χρήση όπου μελετάται μια κατάσταση χρήσης κατά 

την οποία υπάρχει αλληλεπίδραση του χρήστη με το σύστημα. Στην περίπτωση 

αυτή υπάρχει σαφέστατα μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Τα δεδομένα για τη 

συγκεκριμένη αξιολόγηση προκύπτουν από τις συνεντεύξεις χρηστών και  τις 

εκτιμήσεις τους για την ποιότητα του συστήματος, από παρατηρήσεις της 

αλληλεπίδρασης των χρηστών με το τεχνολογικό σύστημα και από το ίδιο το 

τεχνολογικό σύστημα (Cronholm et al, 2003). 

Η αξιολόγηση του τεχνολογικού συστήματος “i-student” που αναπτύχθηκε 

πραγματοποιήθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο περιελάμβανε την αξιολόγηση που 

πραγματοποιούταν από τους κύριους χρήστες του συστήματος (γραφεία κίνησης-

κέντρα ελέγχου σχολικών μονάδων, οδηγούς και συνοδούς) σε καθημερινή βάση. 

Οι χρήστες ετοίμαζαν στο τέλος κάθε εβδομάδας (για χρονική περίοδο τριών 

εβδομάδων) μια μικρή έκθεση (report), όπου ανέφεραν τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει, με σκοπό αυτά να διορθωθούν όπου ήταν 

εφικτό από τους τεχνολογικούς εταίρους του έργου. Παράλληλα, 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις μεταξύ των κύριων χρηστών και των εταίρων 

όπου και συζητήθηκαν τα σχετικά θέματα για κάποια από τα οποία χρειάστηκε να 

δοθούν επιπλέον διευκρινίσεις ενώ για κάποια άλλα προτάθηκαν άμεσες λύσεις. 

Τα περισσότερα προβλήματα προέκυψαν τις δύο πρώτες εβδομάδα λειτουργίας του 
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συστήματος, οπότε και αντιμετωπίστηκαν άμεσα μετά από τις κατάλληλες 

διορθωτικές παρεμβάσεις. 

Σε δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκε συνολική αξιολόγηση  για όλη την περίοδο 

λειτουργίας των πιλοτικών δοκιμών. Η αξιολόγηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο 

τέλος του έργου και οι χρήστες συμπλήρωσαν τις ειδικές φόρμες αξιολόγησης που 

δημιουργήθηκαν για τον σκοπό αυτό. Σε αυτή την αξιολόγηση συμμετείχαν 

επιπλέον και οι εξωτερικοί αξιολογητές στους οποίους πραγματοποιήθηκε αρχικά 

επίδειξη όλων των υποσυστημάτων και των λειτουργιών τους.  

Παρακάτω, παρουσιάζονται εκτενέστερα τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

κύριων χρηστών όπως αυτά προέκυψαν τόσο από τις σύντομες εκθέσεις και 

συναντήσεις όσο και από την τελική συμπλήρωση των φύλλων αξιολόγησης. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα βασικότερα αποτελέσματα από τις συμπληρωμένες 

φόρμες αξιολόγησης των εξωτερικών αξιολογητών. Επισημαίνεται, πως οι 

αξιολογητές δε θεωρούνται κύριοι χρήστες του συστήματος και κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν ένα προϊόν στην τελική του μορφή, όπου τα περισσότερα θέματα και 

αστοχίες που είχαν αρχικά δημιουργηθεί είχαν πλέον αντιμετωπιστεί. 

3.1.1 Αξιολόγηση υποσυστημάτων από Κέντρα Ελέγχου 

Οι υπηρεσίες των υποσυστημάτων και ο τρόπος που αξιολογήθηκαν από τα Κέντρα 

Ελέγχου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και των Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας 

αναφέρονται παρακάτω. Θα πρέπει να επισημανθεί πως όσον αφορά στα Αστικά 

ΚΤΕΛ Βέροιας, το λεωφορείο που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του 

συστήματος μεταφέρει καθημερινά μαθητές του Εργαστηρίου Ειδικής 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας, που είναι παιδιά ηλικίας 

6-16 ετών με ιδιαίτερες ανάγκες και χαίρουν ειδικής αντιμετώπισης και 

φροντίδας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τους υπεύθυνους κίνησης του 

Ειδικού Σχολείου. 

Υποσύστημα Α: Ενημέρωση γονέων  

Υπηρεσίες:   

1)Πέρασμα δρομολογίων στο Παρουσιολόγιο  

2)Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του κέντρου για το παρουσιολόγιο 

3) Ενημέρωση γονέων 

Έως σήμερα, το Κέντρο ελέγχου των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη το οποίο μαζί 

με τους οδηγούς και συνοδούς των σχολικών λεωφορείων,  είναι συν-υπεύθυνο για 
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την ασφαλή μεταφορά των μαθητών από και προς τη σχολική τους μονάδα 

ακολουθούσε μια διαδικασία που βασιζόταν στην πολυετή εμπειρία των ατόμων 

που εργάζονται στο γραφείο κίνησης. Τα άτομα αυτά γνωρίζουν με την παραμικρή 

λεπτομέρεια όλα τα δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά και είναι σε θέση να 

αντιμετωπίσουν επιτυχώς κάθε αλλαγή που μπορεί να προκύψει στη διάρκεια της 

ημέρας (π.χ. ξαφνική αλλαγή δρομολογίου μαθητή ή παραλαβή κάποιου μαθητή 

από τη σχολική μονάδα κλπ).  Η οποιαδήποτε επικοινωνία του γραφείου κίνησης  

με τα οχήματα του σχολείου γίνεται μέσω CB που υπάρχει σε κάθε ένα από αυτά 

με το τηλεφωνικό κέντρο του σχολείου. Το παρουσιολόγιο υπάρχει σε έντυπη 

μορφή και όχι καταχωρημένο ηλεκτρονικά, ενώ για την απουσία μαθητή το 

γραφείο κίνησης είτε ενημερώνεται τηλεφωνικά από τους γονείς οπότε στη 

συνέχεια ενημερώνει τον οδηγό/συνοδό ή δεν έχει καμία ενημέρωση, οπότε και 

επικοινωνεί απ’ ευθείας με τον γονέα.  

Μέσω του υπό συστήματος Ενημέρωσης Γονέων και των υπηρεσιών που αυτό 

προσφέρει, το γραφείο κίνησης μπορεί να έχει στη διάθεσή του άμεσα όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται ώστε να έχει πλήρη και σαφή εικόνα της 

κατάστασης των μετακινούμενων μαθητών οποιαδήποτε χρονική στιγμή που 

πραγματοποιείται το δρομολόγιο. Μέσω του διαδικτυακού εποπτικού και 

διαχειριστικού υποσυστήματος (Proof of Delivery) που στηρίζει την εφαρμογή του 

παρουσιολογίου, το γραφείο κίνησης-κέντρο ελέγχου του σχολείου, μπορεί να έχει 

άμεση και έγκυρη ενημέρωση για την πορεία όλων των παραλαβών/παραδόσεων 

των μαθητών.  

Οι εξειδικευμένες αναφορές και αναζητήσεις αποτυπώνουν άμεσα την κατάσταση 

των παραλαβών/παραδόσεων, προσφέροντας χρήσιμες πληροφορίες τόσο στη 

σχολική μονάδα όσο και στον κηδεμόνα. Τα πλεονεκτήματα του υποσυστήματος 

είναι:  

Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 

Αυτοματοποίηση διαδικασιών παράδοσης /παραλαβής μαθητών 

Κεντρική παρακολούθηση διαδικασιών 

Αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης των κηδεμόνων/μαθητών 

Βελτιστoποίηση της οργάνωσης μεταφοράς 

Μέσα από τις υπηρεσίες παρέχονται  ηλεκτρονικά οι κατάλογοι με τα ονόματα των 

μαθητών ανά όχημα και δρομολόγιο αλλά και άλλες πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την αποτελεσματική μετακίνησή τους (π.χ μοναδικός αριθμός που 

αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή ID, διευθύνσεις παράδοσης/παραλαβής μαθητών κλπ), 

ενώ ταυτόχρονα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής της ημερομηνίας και ώρας 
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παραλαβής/παράδοσης του μαθητή.  Έτσι, το γραφείο κίνησης-κέντρο ελέγχου 

μπορεί σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζει ποιοι μαθητές βρίσκονται εντός 

συγκεκριμένου σχολικού, ποιοι είναι οι επόμενοι που αναμένεται να 

επιβιβασθούν/αποβιβασθούν και ποιοί μαθητές απουσιάζουν δικαιολογημένα ή 

αδικαιολόγητα, ώστε να προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες. Στην τελευταία 

περίπτωση (της αδικαιολόγητης απουσίας), αυτή η υπηρεσία σύμφωνα με την 

άποψη των εργαζομένων στο γραφείο κίνησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τα 

παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου τα οποία προσέρχονται στις στάσεις χωρίς τη 

συνοδεία γονέα. Έτσι, το Κέντρο Ελέγχου μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα τον γονέα 

και να πληροφορηθεί για το τι ακριβώς συμβαίνει. Στην περίπτωση των 

μικρότερων παιδιών κάτι τέτοιο δεν ισχύει αφού τα παιδιά συνοδεύονται σχεδόν 

πάντα.  

Η υπηρεσία αυτή σύμφωνα με το γραφείο κίνησης των Εκπαιδευτηρίων, 

διευκολύνει σε πολύ μεγάλο βαθμό την καθημερινή τους εργασία, καθώς τους 

απαλλάσσει από μια διαρκή διαδικασία επαφής με τον οδηγό/συνοδό του κάθε 

σχολικού οχήματος, προκειμένου να πληροφορείται για την υπάρχουσα 

κατάσταση. Η εξοικείωση τους με την υπηρεσία αυτή, θεωρήθηκε ως μια σχετικά 

εύκολη διαδικασία, έπειτα από τις οδηγίες που έλαβαν και μετά από πολύ μικρό 

διάστημα εξάσκησης, καθώς ήταν κάτι νέο και τελείως διαφορετικό με αυτό που 

είχαν συνηθίσει έως τώρα να κάνουν. 

Ως προς την αξιοπιστία και την ανταπόκριση, στην αρχή των πιλοτικών δοκιμών  

δημιουργήθηκαν αρκετά θέματα που είχαν σχέση με τη λειτουργία του συστήματος 

και τα οποία οφειλόταν κυρίως σε θέματα διασύνδεσης με το διαδίκτυο. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα, την καθυστέρηση παροχής πληροφορίας τη ζητούμενη χρονική 

στιγμή, οπότε και το γραφείο κίνησης δεν μπορούσε να είναι ενημερωμένο για την 

επικρατούσα κατάσταση. Με τις απαραίτητες όμως παρεμβάσεις τα προβλήματα 

αυτά διορθώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και πλέον οι υπηρεσίες αυτές 

θεωρούνται αξιόπιστες και πλήρως ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις των κύριων 

χρηστών. Οι ανάγκες καλύπτονται πλήρως ενώ ο σχεδιασμός των διεπαφών 

συμβάλει στην ευκολία χρήσης του συστήματος. Τέλος η διαδικασία επεξεργασίας 

των δεδομένων θεωρείται ασφαλής καθώς  πρόσβαση έχουν συγκεκριμένα άτομα 

που διαχειρίζονται τις υπηρεσίες, μέσα από ειδικά εργαλεία με μοναδικούς 

κωδικούς πρόσβασης που γνωρίζουν μόνο οι ίδιοι.    

Για το γραφείο κίνησης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης Βέροιας, που συμμετείχε στις πιλοτικές δοκιμές του συστήματος, 

οι υπηρεσίες του υπό συστήματος αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς το 

δρομολόγιο που παρακολουθείται, μεταφέρει μαθητές με ιδιαίτερες ανάγκες και 

απαιτήσεις. Μέχρι σήμερα, το γραφείο κίνησης, έχει ενημέρωση μόνο μέσω CB που 
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υπάρχει στο όχημα και οι υπηρεσίες του υπό-συστήματος ενημέρωσης γονέων 

θεωρούνται ως ιδιαίτερα καινοτόμες. 

Το σύστημα άρχισε να λειτουργεί πιλοτικά, αφού μεσολάβησε ένα μικρό χρονικό 

διάστημα λειτουργίας στα σχολικά λεωφορεία των Εκπαιδευτήριων Μαντουλίδη 

καθώς λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης έπρεπε να μειωθούν στο ελάχιστο 

οι τυχόν αστοχίες που θα αναφερόταν. Έτσι, τα προβλήματα σύνδεσης με το 

διαδίκτυο ελαχιστοποιήθηκαν οπότε και οι αντίστοιχες υπηρεσίες αξιολογήθηκαν 

ως ιδιαίτερα αξιόπιστες και άμεσα ανταποκρινόμενες στις ανάγκες που 

προκύπτουν καθημερινά. Ως προς την ασφάλεια η καθορισμένη διαδικασία που 

υπάρχει για την συλλογή κι επεξεργασία των δεδομένων εκτιμάται πως εγγυάται 

την  προστασία των μαθητών.  

Υποσύστημα Β: Παρακολούθηση οχήματος και οδηγού  

Υπηρεσίες:   

1)Παρακολούθηση οχήματος  

2) Παρακολούθηση οδηγικής συμπεριφοράς 

Ως προς την υπηρεσία παρακολούθησης του οχήματος, τα συγκεκριμένα γραφεία 

κίνησης θεωρούν πως πρόκειται για μια υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη όσον αφορά 

στην ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, καθώς είναι πλέον σε θέση να 

γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο την ακριβή θέση του οχήματος. Μέσω του 

υποσυστήματος αυτού, η εποπτεία κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των διαδρομών 

γίνεται εύκολη καθώς η χαρτογραφική αποτύπωση των διαδρομών παρέχει 

πληροφορίες που αφορούν στο οδικό δίκτυο από το οποίο περνάει κάθε όχημα και 

τα χαρακτηριστικά κίνησης του οχήματος στο δίκτυο αυτό. Καθώς τα οχήματα 

είναι εξοπλισμένα με συσκευή black box, το στίγμα τους εμφανίζεται επάνω στο 

χάρτη για την άμεση οπτική απεικόνιση του σχολικού λεωφορείου. Αυτό έχει 

μεγάλη σημασία, τόσο στην τήρηση των χρονοπρογραμματισμένων δρομολογίων 

όσο και στην περίπτωση καθυστερήσεων που μπορεί να προκύψουν.  

Επιπλέον, μέσα από αυτό το υποσύστημα παράγονται αναφορές σχετικά με το 

δρομολόγιο, το δελτίο κίνησης, το ιστορικό στιγμάτων των οχημάτων (συν/νες χ,ψ) 

και τον αριθμό χιλιομέτρων που εκτέλεσαν. Αυτό, είναι καθοριστικό για  την 

αύξηση της ασφάλειας των μετακινούμενων μαθητών, καθώς τα γραφεία κίνησης 

μπορούν να έχουν όλες εκείνες τις πληροφορίες που είναι σχετικές με την 

κίνηση/δρομολόγιο που έχει εκτελεσθεί. 

Η υπηρεσία παρακολούθησης οδηγικής συμπεριφοράς, παρέχει πληροφόρηση 

σχετικά με τις τιμές ταχυτήτων που αναπτύσσουν τα οχήματα καθ’ όλη τη διάρκεια 
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της διαδρομής που ακολουθούν. Αυτή η υπηρεσία, κρίθηκε ως η πλέον χρήσιμη 

και απαραίτητη, καθώς από τη μία πλευρά τα γραφεία κίνησης μπορούν να 

γνωρίζουν αν οι οδηγοί συμμορφώνονται με τα όρια ταχύτητας και επομένως 

εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια με απόλυτη ασφάλεια, ενώ από την άλλη πλευρά 

αυτό δρα καταλυτικά στη συμμόρφωση των οδηγών όσον αφορά στην τήρηση 

χαμηλών ταχυτήτων καθώς γνωρίζουν πως ελέγχονται συστηματικά. 

Ως προς την αξιοπιστία και ανταπόκριση των υπηρεσιών, δε διαπιστώθηκαν 

ιδιαίτερα προβλήματα σύνδεσης με το διαδίκτυο, και οι χρήστες μπορούσαν να 

έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα εκτελούμενα δρομολόγια σε 

πραγματικό χρόνο. Άλλωστε οι υπηρεσίες αυτές άμεσα συνδεδεμένες με το 

υποσύστημα ΕΡΜΉΣ της εταιρείας Ιnfotrip που λειτουργεί επιτυχώς εδώ και 

αρκετό χρονικό διάστημα κι ενημερώνεται διαρκώς. Ως προς την ευκολία στη 

χρήση, πρόκειται για ένα σύστημα η διαχείριση και η λειτουργία του οποίου είναι 

κατανοητή από την πρώτη μέρα, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των γραφείων 

κίνησης, παρέχει ασφάλεια στην επεξεργασία των δεδομένων καθώς οι χρήστες 

χρησιμοποιούν μοναδικούς κωδικούς πρόσβασης, ενώ οι διεπαφές που έχουν 

σχεδιαστεί (διεπαφή με σύστημα ΕΡΜΗΣ, black box οχήματος κλπ) συμβάλλουν σε 

ακόμα μεγαλύτερο βαθμό στην ευκολία χρήσης. 

Υποσύστημα Γ: Ασφάλεια και Τηλεματική 

Υπηρεσίες:  Ανάδραση Κέντρου/ενημέρωση αρχών 

Το υποσύστημα αυτό υποστηρίζει δυο διαφορετικές λειτουργικότητες ανάλογα με 

τον βαθμό επικινδυνότητας των περιστατικών. 

Η πρώτη αναφέρεται στη λειτουργικότητα “ειδοποίηση” για οποιαδήποτε 

παρεκτροπή από το προκαθορισμένο δρομολόγιο, υπέρβαση κάποιων ορίων σε 

σχέση με την οδική συμπεριφορά του οδηγού ή μη δικαιολογημένη απουσία 

μαθητή. 

Η υπηρεσία αυτή, σύμφωνα με τα κέντρα κίνησης, είναι αξιόπιστη καθώς ο 

χρήστης παρακολουθώντας τις υπηρεσίες των υποσυστημάτων Α και Β που 

προαναφέρθηκαν μπορεί να γνωρίζει άμεσα τόσο την περίπτωση της 

αδικαιολόγητης απουσία μαθητή, όσο και την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας. 

Επιπλέον ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες και στα αιτήματα των χρηστών και 

είναι εύκολο στη χρήση. Παρόλο αυτά, απαιτεί πλήρη αφοσίωση από τα άτομα που 

επιτηρούν και ελέγχουν τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται, κάτι που τελικά 

θεωρείται αρκετά δύσκολο σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των οχημάτων που 

θα ελέγχονται (επισημαίνεται πως σήμερα λόγω των πιλοτικών δοκιμών ο αριθμός 

των λεωφορείων είναι περιορισμένος κι επομένως αντιμετωπίσιμος).  
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Ως προς τη δεύτερη λειτουργικότητα που αναφέρεται στην  “Ασφάλεια”, τα γραφεία 

κίνησης θεωρούν πως σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος  η ανάδραση ήταν άμεση 

κι επομένως η υπηρεσία θεωρείται πλήρως αξιόπιστη, ανταποκρίνεται έγκαιρα στα 

αιτήματα, είναι εύκολη στη χρήση και καλύπτει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις 

απαιτήσεις των σχολικών μονάδων.   

3.1.2 Αξιολόγηση υποσυστημάτων από Οδηγούς  

Οι υπηρεσίες των υποσυστημάτων και ο τρόπος που αξιολογήθηκαν από τους 

οδηγούς των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και των Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας 

αναφέρονται παρακάτω. 

Υποσύστημα Β: Παρακολούθηση οχήματος και οδηγού  

Υπηρεσίες:   

1)Παρακολούθηση οχήματος  

2) Παρακολούθηση οδηγικής συμπεριφοράς 

Ως προς την υπηρεσία παρακολούθησης του οχήματος, οι οδηγοί θεωρούν πως 

πρόκειται για μια υπηρεσία ιδιαίτερα χρήσιμη όσον αφορά στην ασφάλεια των 

μεταφερόμενων μαθητών, καθώς το γραφείο κίνησης της εκάστοτε σχολικής 

μονάδας μπορεί και γνωρίζει σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σχολικής 

διαδρομής, σε ποιο σημείο βρίσκεται το όχημα αλλά και ποιους μαθητές μεταφέρει 

κι επομένως δε χρειάζεται να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους μέσω CB, παρά 

μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. μεγάλες καθυστερήσεις). Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων ασφάλειας των μεταφερόμενων μαθητών, 

καθώς ο οδηγός μπορεί και είναι πλήρως αφοσιωμένος στην εκτέλεση του 

δρομολογίου του.    

Επιπλέον, μέσα από τις αναφορές που παράγονται σχετικά με το δρομολόγιο, το 

δελτίο κίνησης, το ιστορικό στιγμάτων των οχημάτων (συν/νες χ,ψ) και τον αριθμό 

χιλιομέτρων που εκτέλεσαν, οι οδηγοί είναι καλυμμένοι ως προς την τήρηση των 

υποχρεώσεών τους (π.χ. πέρασαν από τη σωστή στάση τη συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, ακολούθησαν το δρομολόγιο όπως αυτό έχει προκαθορισθεί από το γραφείο 

κίνησης στην αρχή του σχολικού έτους κλπ) σε περίπτωση που αναφερθεί από 

κάποιον γονέα ή και από την ίδια τη σχολική μονάδα κάτι διαφορετικό από αυτό 

που πραγματικά έχει συμβεί.  

Η υπηρεσία παρακολούθησης οδηγικής συμπεριφοράς, με την παροχή 

πληροφόρησης σχετικά με τις τιμές ταχυτήτων που αναπτύσσονται κατά τη 

διάρκεια της διαδρομής που ακολουθείται κρίθηκε πολύ χρήσιμη καθώς οι οδηγοί 
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έχουν έναν επιπλέον λόγο για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στον τρόπο που 

εκτελούν τα σχολικά δρομολόγια.  

Ως προς την αξιοπιστία και ανταπόκριση των υπηρεσιών, δε διαπιστώθηκαν 

ιδιαίτερα προβλήματα σύνδεσης με το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες εκτελούνται 

σωστά από την πρώτη φορά . Ως προς την ευκολία στη χρήση, πρόκειται για ένα 

σύστημα η διαχείριση και η λειτουργία του οποίου δεν εμπλέκει τους οδηγούς 

καθώς η παρακολούθηση γίνεται από τα γραφεία κίνησης.  

Υποσύστημα Γ: Ασφάλεια και Τηλεματική 

Υπηρεσία:  Ενεργοποίηση κουμπιού Πανικού 

Η υπηρεσία αυτή σχετίζεται άμεσα με την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών 

καθώς σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος ο οδηγός ενεργοποιεί το κουμπί πανικού 

και ακολουθούνται αυτόματα ή χειροκίνητα οι εξής ενέργειες: 

1. Αυτόματη Αποστολή σήματος στο Fleet Man Server 

2. Αυτόματη Αποστολή μηνύματος στο Κέντρο Ελέγχου/Ασφάλειας 

3. Αυτόματη ενημέρωση Αρχών – Κηδεμόνα 

 

Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών, το κουμπί πανικού δοκιμάστηκε από 

τους κύριους χρήστες ώστε να επαληθεύσουν ότι λειτουργεί σωστά και 

ανταποκρίνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο, καθώς στην πραγματικότητα δε 

δημιουργήθηκε κάποιο συμβάν. Σύμφωνα με τις απόψεις των οδηγών, η 

συγκεκριμένη υπηρεσία είναι πολύ χρήσιμη σε περίπτωση που χρειαστεί να 

ενεργοποιηθεί. Ως προς την αξιοπιστία της, εκτελέστηκε σωστά από την πρώτη 

φορά, ενώ ο χρόνος ανταπόκρισης ήταν άμεσος. Η θέση που είναι τοποθετημένο το 

καθιστά ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση ενώ καλύπτει απόλυτα και όλες τις 

απαιτήσεις των οδηγών. Ο σχεδιασμός των διεπαφών συμβάλει στην ευκολία 

χρήσης του συστήματος καθώς οι ενέργειες ακολουθούνται αυτόματα. 

3.1.3 Αξιολόγηση υποσυστημάτων από Συνοδούς 

Οι υπηρεσίες των υποσυστημάτων και ο τρόπος που αξιολογήθηκαν από τις 

συνοδούς των Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και των Αστικών ΚΤΕΛ Βέροιας 

αναφέρονται παρακάτω.  

Υποσύστημα Α: Ενημέρωση γονέων  

Υπηρεσίες:   

1) Διαχείριση Παρουσιολογίου μέσα στο όχημα  
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2) Παρακολούθηση τοποθέτησης ζωνών ασφαλείας 

Η υπηρεσία της  διαχείρισης του Παρουσιολογίου εντός των σχολικών οχημάτων 

είναι μια υπηρεσία για την οποία αποκλειστικά υπεύθυνες είναι οι συνοδοί των 

σχολικών όσον αφορά σε μετακίνηση μαθητών Δημοτικού σχολείου των 

Εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη και του Ειδικού σχολείου Βέροιας. Κατά την έναρξη 

των πιλοτικών δοκιμών του συστήματος, αρκετά προβλήματα παρουσιάστηκαν που 

προκάλεσαν δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας. Τα προβλήματα 

αυτά σχετιζόταν κυρίως  με τη σύνδεση στο διαδίκτυο, την αναγνώριση του 

κωδικού πρόσβασης αλλά και την εφαρμογή φόρτωσης του παρουσιολογίου στο 

smart phone της συνοδού. Έπειτα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις τα προβλήματα 

αυτά ελαχιστοποιήθηκαν. Πιο συγκεκριμένα,  και πλέον οι συνοδοί θεωρούν πως η 

συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί κανονικά με ελάχιστες εξαιρέσεις που 

οφείλονται σε γενικότερα προβλήματα του διαδικτύου. 

Επιπλέον, οι συνοδοί δήλωσαν πως τις πρώτες ημέρες της πιλοτικής λειτουργίας 

του συστήματος, η διαχείριση του παρουσιολογίου τους δυσκόλεψε αρκετά καθώς 

επιβαρύνθηκαν με μια επιπλέον διαδικασία που θα έπρεπε να ολοκληρώσουν σε 

περιορισμένο χρονικό διάστημα. Πλέον όμως η διαδικασία έχει ενσωματωθεί 

πλήρως στο ημερήσιο πρόγραμμα καθηκόντων τους και πραγματοποιείται ομαλά.  

Σύμφωνα με την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τις συνοδούς η υπηρεσία 

θεωρείται αρκετά αξιόπιστη καθώς πλέον, σπάνια προκύπτουν προβλήματα κατά 

την εκτέλεσή της, ενώ ανταποκρίνεται σχετικά καλά στις απαιτήσεις και τα 

αιτήματά τους.  Το σύστημα είναι κατανοητό και εύκολο στη λειτουργία του και 

καλύπτει αρκετές από τις απαιτήσεις αλλά  ίσως να χρειάζεται κάποιες περαιτέρω 

παρεμβάσεις για να μπορέσει προσαρμοστεί καλύτερα στις εξειδικευμένες 

απαιτήσεις των Εκπαιδευτηρίων και του Ειδικού σχολείου. Τέλος, όσον αφορά 

στην ασφάλεια των δεδομένων, η διαδικασία συλλογής κι επεξεργασίας τους 

εγγυάται την προστασία τους αλλά οι κάρτες  RFID που διατίθενται στους μαθητές 

πολλές φορές χάνονται ή ξεχνιούνται. 

Ως προς την υπηρεσία του συστήματος παρακολούθησης ορθής χρήσης των ζωνών 

ασφαλείας, θεωρήθηκε από τις συνοδούς ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς μπορούν πλέον 

να ελέγχουν άμεσα τους μαθητές και με τις κατάλληλες υποδείξεις να τους 

συμμορφώνουν ως προς την τοποθέτηση των ζωνών ασφαλείας. Το σύστημα 

αξιολογήθηκε ως αξιόπιστο, ασφαλές και εύκολο στη χρήση. 

3.1.4  Αξιολόγηση υποσυστημάτων από ομάδα εξωτερικών 

αξιολογητών 

Όπως προαναφέρθηκε, για την αξιολόγηση του συστήματος από τους εξωτερικούς 

αξιολογητές προηγήθηκε επίδειξη όλων των υποσυστημάτων τους και στη συνέχεια 
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συμπληρώθηκαν οι αντίστοιχες φόρμες αξιολόγησης. Οι παρακάτω πίνακες 

συνοψίζουν τα βασικότερα αποτελέσματα. 
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Υποσύστημα Α 

Υπηρεσία : Πέρασμα δρομολογίων στο Παρουσιολόγιο 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Εκτελεί την 

υπηρεσία σωστά 

από την πρώτη 

φορά  

Ανταποκρίνεται 

έγκαιρα στα 

αιτήματά μου 

Κατανοητό 

αλλά μετά 

από μικρή 

εξάσκηση 

και 

επίδειξη 

Καλύπτει 

αρκετές από τις 

απαιτήσεις μας 

αλλά με λίγη 

δουλειά θα το 

προσαρμόσουμε 

Υπάρχει 

καθορισμένη 

διαδικασία 

που 

εγγυάται 

την 

προστασία 

των 

δεδομένων 

Ο σχεδιασμός 

των διεπαφών 

θα μπορούσε 

σε κάποιες 

υπηρεσίες να 

γίνει πιο 

αντιπροσωπευ

τικός 

Υπηρεσία : Διαχείριση Παρουσιολογίου μέσα στο όχημα 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Προκύπτουν 

σπάνια 

προβλήματα 

στην εκτέλεση 

της υπηρεσίας  

Υπάρχει 

κάποιες φορές 

καθυστέρηση 

στην 

ανταπόκριση 

Εύκολη 

και 

κατανοητή 

η 

λειτουργία 

από την 

πρώτη 

μέρα 

Καλύπτει 

αρκετές από τις 

απαιτήσεις μας 

αλλά με λίγη 

δουλειά θα το 

προσαρμόσουμε 

Υπάρχει 

καθορισμένη 

διαδικασία 

που 

εγγυάται 

την 

προστασία 

των 

δεδομένων 

συστήματος 

Ο σχεδιασμός 

συμβάλλει 

στην ευκολία 

χρήσης του 

συστήματος 

Υπηρεσία : Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του κέντρου για το παρουσιολόγιο 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Προκύπτουν 

σπάνια 

προβλήματα 

στην εκτέλεση 

της υπηρεσίας  

Υπάρχει 

κάποιες φορές 

καθυστέρηση 

στην 

ανταπόκριση 

Κατανοητό 

αλλά μετά 

από μικρή 

εξάσκηση 

και 

επίδειξη 

Καλύπτει 

αρκετές από τις 

απαιτήσεις μας 

αλλά με λίγη 

δουλειά θα το 

προσαρμόσουμε 

Υπάρχει 

καθορισμένη 

διαδικασία 

που 

εγγυάται 

την 

προστασία 

των 

δεδομένων 

συστήματος 

Ο σχεδιασμός 

των διεπαφών 

θα μπορούσε 

σε κάποιες 

υπηρεσίες να 

γίνει πιο 

αντιπροσωπευ

τικός 
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Υπηρεσία : Ενημέρωση γονέων 

Εκτελεί την 

υπηρεσία σωστά 

από την πρώτη 

φορά 

Ανταποκρίνεται 

έγκαιρα στα 

αιτήματά μου 

Εύκολη 

και 

κατανοητή 

η 

λειτουργία 

από την 

πρώτη 

μέρα 

Καλύπτει 

αρκετές από τις 

απαιτήσεις μας 

αλλά με λίγη 

δουλειά θα το 

προσαρμόσουμε 

Χρειάζεται 

μικρή 

παρέμβαση 

και 

τροποποίηση 

των μεθόδων 

ασφαλείας 

του 

συστήματος 

Ο σχεδιασμός 

θα μπορούσε 

σε κάποιες 

υπηρεσίες να 

γίνει πιο 

αντιπροσωπευ

τικός 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα για τις υπηρεσίες “Πέρασμα 

δρομολογίων στο Παρουσιολόγιο” και “ Ενημέρωση γονέων” του Υποσυστήματος Α, 

όλα τα κριτήρια καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. Για τις υπηρεσίες του 

“Παρουσιολογίου μέσα στο όχημα” και “Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο του 

κέντρου για το παρουσιολόγιο” τα κριτήρια καλύπτονται εν μέρει σε 

ικανοποιητικό βαθμό, ενώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης κυρίως ως προς την 

αξιοπιστία και την ανταπόκριση του συστήματος.     
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Υποσύστημα Β 

Υπηρεσία : Παρακολούθηση οχήματος 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Εκτελεί την 

υπηρεσία σωστά 

από την πρώτη 

φορά 

Ανταποκρίνεται 

έγκαιρα στα 

αιτήματά μου 

Κατανοητό 

αλλά μετά 

από μικρή 

εξάσκηση 

και 

επίδειξη 

Καλύπτει 

πλήρως τις 

απαιτήσεις μας 

ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα να 

προσαρμοστεί 

και σε 

μελλοντικές 

Υπάρχει 

καθορισμένη 

διαδικασία 

που 

εγγυάται 

την 

προστασία 

των 

δεδομένων 

Ο σχεδιασμός 

θα μπορούσε 

σε κάποιες 

υπηρεσίες να 

γίνει πιο 

αντιπροσωπευ

τικός 

Υπηρεσία : Παρακολούθηση οδηγικής συμπεριφοράς 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Εκτελεί την 

υπηρεσία σωστά 

από την πρώτη 

φορά 

Ανταποκρίνεται 

έγκαιρα στα 

αιτήματά μου 

Εύκολη 

και 

κατανοητή 

η 

λειτουργία 

από την 

πρώτη 

μέρα 

Καλύπτει 

πλήρως τις 

απαιτήσεις μας 

ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα να 

προσαρμοστεί 

και σε 

μελλοντικές 

Υπάρχει 

καθορισμένη 

διαδικασία 

που 

εγγυάται 

την 

προστασία 

των 

δεδομένων  

Ο σχεδιασμός 

συμβάλλει 

στην ευκολία 

χρήσης του 

συστήματος 

Υπηρεσία : Παρακολούθηση ζώνης 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Εκτελεί την 

υπηρεσία σωστά 

από την πρώτη 

φορά 

Ανταποκρίνεται 

έγκαιρα στα 

αιτήματά μου 

Εύκολη 

και 

κατανοητή 

η 

λειτουργία 

από την 

πρώτη 

Καλύπτει 

πλήρως τις 

απαιτήσεις μας 

ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα να 

προσαρμοστεί 

και σε 

Υπάρχει 

καθορισμένη 

διαδικασία 

που 

εγγυάται 

την 

προστασία 

των 

Ο σχεδιασμός 

συμβάλλει 

στην ευκολία 

χρήσης του 

συστήματος 
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μέρα μελλοντικές δεδομένων  

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα όλες οι υπηρεσίες του υποσυστήματος Β, 

τα κριτήρια που καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό. 

Υποσύστημα Γ 

Υπηρεσία : Ενεργοποίηση κουμπί πανικού 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Εκτελεί την 

υπηρεσία σωστά 

από την πρώτη 

φορά 

Ανταποκρίνεται 

έγκαιρα στα 

αιτήματά μου 

Εύκολη 

και 

κατανοητή 

η 

λειτουργία 

από την 

πρώτη 

μέρα 

Καλύπτει 

πλήρως τις 

απαιτήσεις μας 

ενώ υπάρχει η 

δυνατότητα να 

προσαρμοστεί 

και σε 

μελλοντικές 

Χρειάζεται 

μικρή 

παρέμβαση 

και 

τροποποίηση 

των μεθόδων 

ασφαλείας 

του 

συστήματος 

Ο σχεδιασμός 

θα μπορούσε 

σε κάποιες 

υπηρεσίες να 

γίνει πιο 

αντιπροσωπευ

τικός 

Υπηρεσία : Ανάδραση κέντρου/ενημέρωση αρχών 

Αξιοπιστία Ανταπόκριση Ευκολία 

στη χρήση 

Εξατομίκευση Ασφάλεια Σχεδιασμός 

διεπαφών 

Προκύπτουν 

σπάνια 

προβλήματα 

στην εκτέλεση 

της υπηρεσίας  

Υπάρχει 

κάποιες φορές 

καθυστέρηση 

στην 

ανταπόκριση 

Εύκολη 

και 

κατανοητή 

η 

λειτουργία 

από την 

πρώτη 

μέρα 

Καλύπτει 

αρκετές από τις 

απαιτήσεις μας 

αλλά με λίγη 

δουλειά θα το 

προσαρμόσουμε 

Χρειάζεται 

μικρή 

παρέμβαση 

και 

τροποποίηση 

των μεθόδων 

ασφαλείας 

του 

συστήματος 

Ο σχεδιασμός 

θα μπορούσε 

σε κάποιες 

υπηρεσίες να 

γίνει πιο 

αντιπροσωπευ

τικός 

 

Σύμφωνα με τους αξιολογητές η υπηρεσία “Ενεργοποίηση κουμπί πανικού” είναι 

αξιόπιστη και ανταποκρίνεται έγκαιρα στις απαιτήσεις, η χρήση της είναι εύκολη 

και κατανοητή, ενώ επιδέχεται βελτιώσεις ως προς τον σχεδιασμό των διεπαφών. 

Όσον αφορά στην υπηρεσία ανάδρασης του κέντρου, όλα τα κριτήρια καλύπτονται 

σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
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3.2 Μεθοδολογία Παρακολούθησης-Αξιολόγησης 

της Οδηγικής Συμπεριφοράς  

Για την αξιολόγηση της οδηγικής συμπεριφοράς, βασική προϋπόθεση ήταν η 

συστηματική καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων από την κίνηση του κάθε 

οχήματος. Καταγράφηκαν και αναλύθηκαν περαιτέρω στοιχεία που αφορούν στη 

τήρηση ή μη των ορίων ταχύτητας καθώς επίσης και οι τιμές επιταχύνσεων κατά 

τη διάρκεια των δρομολογίων.  

3.2.1 Παρακολούθηση της τήρησης των ορίων ταχύτητας 

Με την ολοκλήρωση των δρομολογίων, τα δεδομένα συλλέγονται από την Infotrip 

και αποστέλλονται στο ΙΜΕΤ σε μορφή αρχείων txt. Στα πλαίσια εισαγωγής των 

συλλεχθέντων δεδομένων στις Βάσεις Δεδομένων του ΙΜΕΤ, αναπτύχθηκε ειδικό 

διαδικτυακό εργαλείο για την εισαγωγή και την ταυτοποίησή τους σε γεωγραφικό 

υπόβαθρο (Εικόνα 3.1). Κατά τη διάρκεια εισαγωγής των δεδομένων με το 

παραπάνω εργαλείο γίνεται ταυτοποίηση των στιγμάτων καταγραφής με το οδικό 

δίκτυο  το οποίο διαθέτει το ΙΜΕΤ.  
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Εικόνα 3-1:  Διαδικτυακό εργαλείο εισαγωγής τιμών ταχυτήτων 

Η ταυτοποίηση αυτή, προσδιορίζεται με τη διαδικασία του “nearest segment” 

βάσει κριτηρίων που έχουν προσδιοριστεί. Κάθε στίγμα δηλαδή, συσχετίζεται με το 

κοντινότερο οδικό τμήμα (segment), όπου από εκεί παρέχεται το όριο ταχύτητας 

του οδικού τμήματος και άλλων χαρακτηριστικών του οδικού δικτύου. Στη 
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συνέχεια δημιουργήθηκε το user interface, για την  προβολή και παρακολούθηση 

των πιθανών υπερβάσεων ταχύτητας βάσει χρονικής υπόστασης του δρομολογίου. 

Τα αποτελέσματα εμφανίζονται με τη μορφή γραφήματος, που συνοδεύεται από 

πίνακα όπου υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα τα απαραίτητα δεδομένα (trip id, trip 

code, χρονική στιγμή, όνομα οδού, όριο ταχύτητας οδικού τμήματος, ταχύτητα με 

την οποία κινείται το όχημα, αν είναι εντός των ορίων ταχύτητας ή κατά πόσο το 

έχει υπερβεί). Σε κάθε δρομολόγιο το οποίο έχουμε προ-επιλέξει αντιστοιχεί ένα 

γράφημα κι ένας πίνακας ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει το δρομολόγιο 

και όλα τα στίγματα απεικονισμένα και σε χάρτη  (Εικόνα 3.2). Επιπλέον για το 

συγκεκριμένο δρομολόγιο μπορούμε να επιλέξουμε την ημερομηνία που μας 

ενδιαφέρει. 

 

Εικόνα 3-2:  Αποτύπωση τιμών ταχύτητας δρομολογίου και σύγκριση με τα όρια 

ταχύτητας που ισχύουν ανά οδικό δίκτυο 

Από το γράφημα μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες για συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή του δρομολογίου (π.χ. στις 7:21 π.μ.), σε ποιο οδικό τμήμα βρισκόταν το 

όχημα, με τι ταχύτητα κινούταν και ποιο είναι το όριο ταχύτητας στο 

συγκεκριμένο σημείο. Επιπλέον, φαίνεται ξεκάθαρα σε ποια σημεία υπήρχε 

υπέρβαση ταχύτητας και πόσο μεγάλη ήταν.  

3.2.2 Παρακολούθηση των επιταχύνσεων του οχήματος 

Όπως αναφέρθηκε και στο παραδοτέο «Π2.6 Σύστημα έλεγχου οχήματος- οδηγού» η 

διαδικασία της παρακολούθησης των επιταχύνσεων ακολουθεί δυο φάσεις. Στην 

πρώτη φάση ο έλεγχος εστιάζει στη σωστή παραμετροποίηση του εξοπλισμού σε 

επιβατικό ΙΧ της εταιρείας Infotrip (σωστή τοποθέτηση του εξοπλισμού, 
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καλιμπράρισμα, κλπ). Στη συνέχεια οι τιμές επεξεργάζονται κατάλληλα ώστε να 

δημιουργηθεί ένα σετ δεδομένων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

κατανόηση της επιτάχυνσης βάση των ορίων που βρέθηκαν από τη βιβλιογραφική 

ανασκόπηση. Στη δεύτερη φάση της πιλοτικής λειτουργίας χρησιμοποιούνται τα 

στοιχεία που βρέθηκαν από την πρώτη φάση και θεσπίζονται  τα αντίστοιχα όρια 

για τα σχολικά οχήματα με σκοπό την δημιουργία κατάλληλων κατηγοριών για την 

κατάταξη του οδηγού σε συγκεκριμένα προφίλ οδήγησης. 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία εξεταστήκαν τα όρια της επιτάχυνσης, του 

ρυθμού μεταβολής επιτάχυνσης και του στροφόμετρου συγκρίνοντας τα όρια της 

βιβλιογραφίας. Τα όρια που θεσπίστηκαν ήταν  4.7m/s2, 9.9m/s3 και 3000 RPM 

αντίστοιχα. Τα όρια αυτά δοκιμάστηκαν σε συνθήκες οδήγησης στο όχημα της 

εταιρείας. Η αίσθηση του οδηγού και του συνοδηγού περιγράφηκε ως  μια δύναμη 

που τους τους ωθεί στο πίσω μέρος του καθίσματος  και παράλληλα το φορτίο στο 

όχημα μετατοπίζεται στο πίσω μέρος του οχήματος. Στην περίπτωση της απότομης 

επιβράδυνσης ο οδηγός αισθάνθηκε μια δύναμη που τον αναγκάζει να εκτιναχθεί 

προς το τιμόνι ενώ παράλληλα  το φορτίο του οχήματος μετατοπίζεται προς το 

μπροστινό μέρος του οχήματος. 

Στην περίπτωση της πλευρικής επιτάχυνσης/επιβράδυνσης  ο οδηγός και ο 

συνοδηγός αισθάνθηκαν πως εξακολουθούσαν να κινούνται σε μια ευθεία γραμμή 

και να ωθούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση σε σχέση με την στροφή του 

οχήματος. Το φορτίο του οχήματος στράφηκε αντίθετα από την κατεύθυνση 

περιστροφής του οχήματος.  

Σχετικά με τον ρυθμό της μεταβολής της επιτάχυνσης στα πειράματα με το όχημα 

της εταιρείας διαπιστώθηκε ότι η οδηγική συμπεριφορά επηρεάζεται ανάλογα με 

τον αριθμό των παραβάσεων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο και την 

προκαθορισμένη απόσταση. Αν ο οδηγός σε διάρκεια μιας ώρας ξεπερνούσε έναν 

αυθαίρετο αριθμό παραβάσεων που θεσπίστηκε για τα πειράματα σε μια διαδρομή 

Χ χιλιομέτρων τότε η οδηγική συμπεριφορά μπορούσε να θεωρηθεί ελαττωματική. 

Ο αριθμός των παραβάσεων είναι υποκειμενικός στην περίπτωση του ρυθμού 

μεταβολής της επιτάχυνσης και σχετίζεται με την αυστηρότητα του ιδιοκτήτη του 

οχήματος ή της πολιτικής που ακολουθεί η εκάστοτε εταιρεία. 

Στο δεύτερο σκέλος της πιλοτικής λειτουργιάς που διεξήχθη στα Εκπαιδευτήρια 

Μαντουλίδη και τα Αστικά ΚΤΕΛ Βέροιας εφαρμόζονται τα παραπάνω 

συμπεράσματα με μειωμένα όρια κατά 10-20% λόγω της διαφορετικότητας των 

τεχνικών χαρακτηριστικών των οχημάτων και της μεταφοράς μαθητών.   

Για τον έλεγχο του συστήματος πραγματοποιείται περαιτέρω μείωση των ορίων σε 

όλη τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών, με σκοπό την αναγνώριση προβλημάτων 

σε αυστηρότερα όρια από αυτά που έθεταν οι βιβλιογραφίες και το γραφείο κίνησης 
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των εταιρειών.  Η εμφάνιση της πληροφορίας των παραβάσεων στους άμεσα 

ενδιαφερομένους πρέπει  να είναι σαφής και να μην μπερδεύει τον παρατηρητή.  

Η κατάληξη αυτής της προσπάθειας απεικονίζεται με δυο τεχνικές, μια ποσοτική 

απεικόνιση με την βοήθεια ιστογραμμάτων και μια ποιοτική πινακοποιημένη 

απεικόνιση που εμφανίζει με λεπτομέρεια τυχόν παραβάσεις. 

 

Σχήμα 3.1:Γραφική προβολή οδηγικής συμπεριφοράς 
 

 

Σχήμα 3.2:Πινακοποιημένη μορφή οδηγικής συμπεριφοράς 
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4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η ανάπτυξη τεχνολογικών συστημάτων όπως το «Ολοκληρωμένο σύστημα για την 

ασφαλή μεταφορά μαθητών – i-student trip» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του 

έργου, είναι μια ιδιαίτερα χρονοβόρα και κοστοβόρα διαδικασία κι επομένως η 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιφέρει η λειτουργία τους θεωρείται 

ιδιαίτερα σημαντική. Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία αυτή, γίνεται ευκολότερη 

η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν αυτά τα συστήματα, αλλά και 

των ελλείψεων που τυχόν υπάρχουν και μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα 

λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, προτείνοντας κι εφαρμόζοντας τις αντίστοιχες 

διορθωτικές παρεμβάσεις.   

Το ολοκληρωμένο σύστημα i-student αξιολογήθηκε σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 

περιλαμβάνει την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε σε καθημερινή βάση από 

τους κύριους χρήστες του συστήματος (οδηγούς, συνοδούς, γραφεία κίνησης 

σχολικών μονάδων). Αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ολοκλήρωσή του, καθώς 

επεσήμαναν τις δυσκολίες και τα κενά που υπήρχαν στους τεχνολογικούς εταίρους 

του έργου, οι οποίοι και στη συνέχεια αντιμετώπισαν με επιτυχία τα διάφορα 

προβλήματα. Σε δεύτερο επίπεδο πραγματοποιήθηκε συνολική αξιολόγηση  για 

όλη την πιλοτική περίοδο λειτουργίας του συστήματος, τόσο από τους κύριους 

χρήστες όσο και από εξωτερικούς αξιολογητές, οι οποίοι εστίασαν στις δυνατότητες 

του συστήματος. 

Τα βασικά κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκε το σύστημα αφορούν στην 

αξιοπιστία, την ικανότητά δηλαδή  του συστήματος να εκτελεί την υπηρεσία που 

υποσχέθηκε με ακρίβεια και συνέπεια, την ανταπόκριση που σχετίζεται με την 

ευελιξία, την έγκαιρη ανταπόκριση, τη συνέπεια και την ακρίβεια της 

παρεχόμενης υπηρεσίας, την ευκολία στη χρήση που απαντά στο αν το σύστημα 

είναι σχεδιασμένο με τέτοιον τρόπο που βοηθά  τους διαχειριστές και χρήστες να 

το χρησιμοποιήσουν χωρίς δυσκολία, την εξατομίκευση όπου το σύστημα 

αξιολογείται σχετικά με το αν έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει 

τις εξατομικευμένες ανάγκες ενός ιδιωτικού αλλά και ενός δημόσιου συστήματος 

μεταφοράς μαθητών, την ασφάλεια η οποία εξετάζει τις τεχνικές προδιαγραφές των 

μεθόδων ασφάλειας που θα εξασφαλίσουν την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων του σχολείου και τέλος τον σχεδιασμό των διεπαφών των υπηρεσιών του 

συστήματος με τον χρήστη του. 

Η αξιολόγηση του συστήματος i-student οδήγησε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα 

που βασίστηκαν σε δεδομένα που προέκυψαν αφενός μέσα από τις συνεντεύξεις 

των κύριων χρηστών και  τις εκτιμήσεις τους για την ποιότητα του συστήματος κι 
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αφετέρου μέσα από παρατηρήσεις της αλληλεπίδρασής τους με το τεχνολογικό 

σύστημα. Τα βασικά συμπεράσματα αναφέρονται παρακάτω: 

 Το κάθε είδος σχολικής μεταφοράς (μεταφορά ιδιωτικών και δημόσιων 

εκπαιδευτηρίων) παρουσιάζει ιδιαιτερότητες οι οποίες πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό αντίστοιχων  τεχνολογικών 

συστημάτων. 

 Το σύστημα i-student ως ένα καινοτόμο προϊόν το οποίο εγκαταστάθηκε και 

λειτούργησε για πρώτη φορά σε στόλο λεωφορείων που εκτελούν σχολική 

μεταφορά ιδιωτικών και δημόσιων εκπαιδευτηρίων, παρουσίασε στην αρχή 

(όπως ήταν αναμενόμενο) κάποια προβλήματα κυρίως σε επίπεδο σύνδεσης 

διαδικτύου και διεπαφών μεταξύ των υποσυστημάτων και των λειτουργιών 

που αυτά παρέχουν.    

 Η καθημερινή δοκιμή  του συστήματος από τους κύριους χρήστες του 

οδήγησε στον εντοπισμό συγκεκριμένων προβλημάτων και δυσκολιών τα 

οποία και αντιμετωπίστηκαν άμεσα έπειτα από τις κατάλληλες τεχνολογικές 

παρεμβάσεις. 

 Οι κύριοι χρήστες αλλά και οι εξωτερικοί αξιολογητές αξιολόγησαν το 

σύστημα i-student ως ένα τεχνολογικό σύστημα που αυξάνει τα επίπεδα 

παρεχόμενης ασφάλειας των μεταφερόμενων μαθητών, καθώς καλύπτει 

ελλείψεις και κενά που σχετίζονται με την παρακολούθηση του ευρύτερου 

συστήματος της σχολικής μετακίνησης. Σε μια εποχή που η ύπαρξη GPS ή 

οι εφαρμογές εντοπισμού του οχήματος και καταγραφής των 

χαρακτηριστικών της κίνησης του θεωρείται δεδομένη, για τα οχήματα που 

μεταφέρουν μαθητές προς και από τη σχολική τους μονάδα έως τώρα, δεν 

είχε αναπτυχθεί ανάλογη εφαρμογή που να μπορεί να παρακολουθεί και να 

γνωρίζει οποιαδήποτε χρονική στιγμή εκτέλεσης σχολικής διαδρομής σε 

ποιο σημείο του δικτύου βρίσκεται το σχολικό όχημα, πόσους και ποιους 

μαθητές μεταφέρει.  

 Οι υπηρεσίες των επιμέρους υπό συστημάτων αξιολογήθηκαν ως αξιόπιστες 

καθώς σπάνια πλέον προκύπτουν προβλήματα κατά την εκτέλεσή τους,  ενώ 

φαίνεται πως ανταποκρίνονται έγκαιρα στις απαιτήσεις τους και είναι 

ιδιαίτερα εύκολες στη χρήση τους.  

 Όσον αφορά στην ικανοποίηση των διαφορετικών απαιτήσεων των σχολικών 

μονάδων, εκτιμάται πως οι περισσότερες καλύπτονται πλήρως ενώ υπάρχει 

και η δυνατότητα να ικανοποιηθούν απαιτήσεις που πιθανά προκύψουν στο 

μέλλον. 

 Ως προς την ασφάλεια, η καθορισμένη διαδικασία που ακολουθείται 

εγγυάται την  προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
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