
   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Τίτλος: 
   Ολοκληρωμένο σύστημα για την 
   ασφαλή μεταφορά μαθητών 
   Integrated system for secure and   
   safe student transportation

• Ακρωνύμιο: 
   i-student trip

• Φορέας χρηματοδότησης: 
   ΓΓΕΤ-ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

• Συντονιστής έργου: 
   Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας &   
   Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) - Εθνικό    
   Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής 
   Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)  

• Διάρκεια: 
   24 μήνες

• Ιστοσελίδα: 
   www.i-student.gr
 

school bus

Πηγαίνοντας 
μαζί σχολείο!

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ 
  (Εθνικό Κέντρο Έρευνας &  
  Τεχνολογικής Ανάπτυξης - 
  Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας  
  & Δικτύων Μεταφορών)
  www.hit.certh.gr

  INFOTRIP Α.Ε.
  www.infotrip.gr

  G4S TELEMATIX S.A.
  www.telematix.gr

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ Α.Ε.
  www.mandoulides.gr

  ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε.
  www.astikoverias.gr

 
 

bus stop

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Το ολοκληρωμένο σύστημα “i-student trip” 
αναπτύχθηκε με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση 
ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και προς τη 
σχολική τους μονάδα μέσω της: 

• παρακολούθησης της οδικής συμπεριφοράς 
του οδηγού, 
• ανίχνευσης επιβίβασης/αποβίβασης μαθητών κι 
επιβεβαίωσης της χρήσης ζωνών ασφαλείας καθ’ 
όλη τη διάρκεια τη μετακίνησης,
• πληροφόρησης γονέων σε θέματα σχετικά με τη 
μεταφορά των μαθητών από και προς τη σχολική 
τους μονάδα,
• διασύνδεσης οχήματος με Κέντρο Ελέγχου για 
άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε 
οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Το σύστημα αποτελείται από τα παρακάτω βασικά 
στοιχεία:

• Black Box που καταγράφει όλα τα γεγονότα που 
αφορούν στο όχημα και στην κίνηση του στο οδικό 
δίκτυο και αποστέλλονται στον server της 
διαχείρισης στόλου.
• Εφαρμογή Παρουσιολογίου που καταγράφει την 
απουσία του μαθητή μέσω καρτών RFID/NFC και 
αποστέλλει την πληροφορία στο server του 
παρουσιολογίου. 
• Σύστημα ανίχνευσης πρόσδεσης ζωνών 
ασφαλείας το οποίο αποτελείται από έναν αριθμό 
ζωνών (με αισθητήρα πρόσδεσης), μία κονσόλα 
ελέγχου και την απαραίτητη καλωδίωση μεταξύ των 
ζωνών και της κονσόλας ελέγχου. Κάθε φωτεινή 
ένδειξη της κονσόλας ελέγχου ανάβει όταν η 

αντίστοιχη ζώνη δεν είναι ασφαλισμένη. Καθώς η 
διάταση των φωτεινών ενδείξεων στην κονσόλα 
ελέγχου είναι αντίστοιχη της φυσικής διάταξης των 
θέσεων μέσα στο λεωφορείο ο οδηγός ή συνοδός 
μπορεί να εντοπίσει ευκολότερα τον επιβάτη που δεν 
έχει ασφαλίσει την ζώνη του. 
• Servers Διαχείρισης Στόλου και Παρουσιολογίου 
όπου υπάρχει το διαχειριστικό κομμάτι των 
εφαρμογών καθώς και οι υπηρεσίες διαδικτύου που 
επικοινωνούν με το Κέντρο Ελέγχου ή Ασφάλειας. 
• Κέντρο Ελέγχου/ Ασφάλειας

Για τον υπολογισμό των βέλτιστων δρομολογίων των 
σχολικών λεωφορείων, αναπτύχθηκαν  εξειδικευμένοι 
αλγόριθμοι με τους οποίους καθορίζεται όχι μόνο η 
διαδρομή αλλά και η σειρά παραλαβής του κάθε 
μαθητή.
Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται με 
αυτοματοποιημένη διαδικασία στο παρουσιολόγιο 
ενώ επικαιροποιούνται όποτε υπάρξουν σημαντικές 
αλλαγές. 
Με την εκκίνηση του δρομολογίου το black box που 
έχει εγκατασταθεί στα οχήματα καταγράφει όλα τα 
στοιχεία που αφορούν στη θέση του και τα 
χαρακτηριστικά της κίνησης του στο οδικό δίκτυο 
(ταχύτητα, επιτάχυνση κ.α.) ενώ μέσω της εφαρμογής 

του παρουσιολογίου καταγράφονται ο αριθμός και η 
ταυτότητα των μαθητών που σε πραγματικό χρόνο 
μεταφέρει το όχημα.  Τέλος με το κουμπί πανικού 
ενημερώνεται το κέντρο ελέγχου για  οποιοδήποτε 
έκτακτο συμβάν έχει πραγματοποιηθεί.  Εντός του 
οχήματος, η συνοδός ή ο οδηγός ελέγχουν από την 
ειδική οθόνη ανά πάσα στιγμή την ορθή ασφάλιση 
των μαθητών με τις ζώνες ασφαλείας.
Όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο 
καθώς προβάλλονται στην οθόνη του κέντρου 
ελέγχου που βρίσκεται στη σχολική μονάδα, 
αποθηκεύονται στις βάσεις δεδομένων του ενώ 
επιλεγμένες πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν 
μέσω SMS ή email στους γονείς. 
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