
   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 



ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κέντρο ελέγχου όπου θα αποστέλλονται και 
θα διαχειρίζονται όλες οι πληροφορίες από και 
προς τις παρακάτω μονάδες: 

• Μονάδα εντός οχήματος για την καταγραφή 
   των στοιχείων κίνησης του σχολικού 
   οχήματος (on board unit).

• Μονάδα εντοπισμού της επιβίβασης και της 
   αποβίβασης του μαθητή (RFID).

• Μονάδα επιβεβαίωσης της ασφάλισης των 
   μαθητών στο κάθισμα του οχήματος με τη 
   ζώνη ασφαλείας.

• Μονάδα αντιμετώπισης έκτακτων 
   συμβάντων (call center).

• Μονάδα ενημέρωσης του γονέα (mobile 
   application)
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της 
ασφαλούς μεταφοράς μαθητών από και 
προς τη σχολική τους μονάδα μέσω:

• της παρακολούθησης της οδικής  
   συμπεριφοράς του οδηγού,

• της ανίχνευσης της επιβίβασης /
   αποβίβασης των μαθητών και της   
   επιβεβαίωσης της χρήσης ζωνών 
   ασφαλείας, 
 
• της πληροφόρησης των γονέων σχετικά με 
   τη μεταφορά των παιδιών τους από και 
   προς το σχολείο, 

• της διασύνδεσης του οχήματος με κέντρο 
   κλήσεων έκτακτων περιστατικών.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

• Μείωση των οδικών ατυχημάτων που 
   εμπλέκουν σχολικά λεωφορεία.

• Αύξηση της ασφάλειας κατά την πεζή 
   μετακίνηση του μαθητή προς και από τη 
   στάση / σχολείο.

• Τήρηση των ορίων ταχύτητας από τους  
   οδηγούς των σχολικών λεωφορείων.

• Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών 
   κατά τη σχολική μεταφορά.

• Άμεση και έγκυρη πληροφόρηση των γονέων 
   για τη μετακίνηση του παιδιού τους από και 
   προς το σχολείο.

• Μείωση των περιβαλλοντικών ρύπων μέσω 
   της βελτιστοποίησης του σχεδιασμού των 
   δρομολογίων.
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ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
(RFID)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΖΩΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ


