
 

Γενικά Στοιχεία 
 

Κεληξηθόο νκηιεηήο:   
Γεώργιος Καραγιάννης, Τθππνπξγόο 
Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ, αξκόδηνο γηα 
ηηο Τπνδνκέο : ρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Τ-
πνδνκώλ γηα βηώζηκεο θαη αζθαιείο πόιεηο 
κέζσ ζεκαληηθώλ έξγσλ ππνδνκήο 

 

Οκηιεηέο:   
Νικόλαος Ηλιού, Καζεγεηήο Οδνπνηίαο 
θαη Οδηθήο Αζθάιεηαο, Σκήκα Πνιηηηθώλ 
Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο: 
ρέδηα Οδηθήο Αζθάιεηαο αζηηθώλ πεξην-
ρώλ & επηιεγκέλσλ δήκσλ ζην πιαίζην ηνπ 
Διιάδα 2.0 
 
Παντελεήμων Κοπελιάς, Αλαπιεξσηήο 
Καζεγεηήο Γηαρείξηζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ο-
δηθήο Τπνδνκήο θαη Κπθινθνξίαο, Σκήκα 
Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
Θεζζαιίαο: Η ηερλνινγία ζηελ ππεξεζία 
ηεο νδηθήο αζθάιεηαο. 

 
 

   

 

Πληροφορίες 
 
Δεκοθρίηεηο Παλεπηζηήκηο Θράθες,  
Στοιή Επηζηεκώλ Γεωπολίας θαη Δαζοιογίας, 
Τκήκα Δαζοιογίας θαη Δηατείρηζες Περηβάιιοληος  
θαη Φσζηθώλ Πόρωλ,  
 
Αζαλαζίοσ Παληαδίδοσ 193 
68200 Ορεζηηάδα 
 
  25520-41183, fax 25520-41183 
  
 

       https://fmenr.duth.gr/              
 
Οργάλωζε Ηκερίδας: Επίθοσρος Καζεγεηής  
 
Απόζηοιος Καληαρηδής 
 
  25520-41183,  
 
  apkantar@fmenr.duth.gr 

 
 
 

 
 

  

 

 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΓΑΟΛΟΓΙΑ 
ΣΜΗΜΑ ΓΑΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΣΟ  ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 

ΓΗΜΟ ΟΡΔΣΙΑΓΑ 

 

 
 

Ημερίδα 
«Βηώζηκεο θαη Αζθαιείο Πόιεηο» 

 

Σν Δξγαζηήξην Μεραληθώλ Δπηζηε-
κώλ θαη Σνπνγξαθίαο ηνπ Σκήκαηνο  
Γαζνινγίαο θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάι-
ινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ θαη ν Γή-

κνο Οξεζηηάδαο δηνξγαλώλνπλ      
ελεκεξσηηθή εκεξίδα κε ζέκα: 
«Βηώζηκεο θαη Αζθαιείο Πόιεηο» 

Πέμπτη 26 Μαΐοσ 2022 και ώρα 
14:00  

«Αμφιθέατρο  Σίδερης» 

 

 
 

 

https://fmenr.duth.gr/


 

 

 
 

Αντικείμενο  
 

 Αμηνιόγεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο Δπξσπατθώλ, 
Δζληθώλ – Πεξηθεξεηαθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ 
Οδηθή Αζθάιεηα. 

 Αλάδεημε ηνπ ρεδηαζκνύ ηεο Οδηθήο Αζθάιεη-
αο σο βαζηθήο ζπληζηώζαο ηνπ ζπλνιηθνύ ζρε-
δηαζκνύ Αζηηθήο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο (Αζηηθή 
Κηλεηηθόηεηα, Πνηόηεηα δσήο, Πεξηβαιινληηθή 
πκβαηόηεηα θιπ). 

 Θεζκνζέηεζε Οκάδαο Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ 
Γήκνπ & Αλαβάζκηζε ηεο Σερλνγλσζίαο ηεο. 

 Γηακόξθσζε Γεληθώλ Καηεπζύλζεσλ θαη Δλαι-
ιαθηηθώλ ρεδίσλ αλαβάζκηζεο ηνπ επηπέδνπ 
Οδηθήο Αζθάιεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 Καζνξηζκόο Ιεξαξρεκέλσλ ηξαηεγηθώλ Γξά-
ζεσλ ηεο Πόιεο γηα ηελ Οδηθή Αζθάιεηα θαη 
δηακόξθσζε-αλάπηπμε «έμππλσλ» εξγαιείσλ 
θαη ζηόρσλ πςειήο απνηειεζκαηηθόηεηαο. 

 Καζνξηζκόο ηειηθνύ παθέηνπ κέηξσλ, κεζνδν-
ινγία παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο ησλ 
κέηξσλ. 

 

 

 
 

Στόχοι 
 

Ο ζηόρνο ηεο εκεξίδαο είλαη ε εμνηθείσζε ησλ 
Φνξέσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ αιιά θαη ηεο Πα-
λεπηζηεκηαθήο Κνηλόηεηαο – ηδίσο ησλ θνηηεηώλ - 
κε ηελ έλλνηα ηεο Βησζηκόηεηαο ηνπ ρεδηαζκνύ 
θαη ησλ Τπνδνκώλ πνπ αθνξνύλ ζην δνκεκέλν 
πεξηβάιινλ, κε έκθαζε ζηελ Οδηθή Αζθάιεηα. 
Δπηπξόζζεηα, ζηόρνο ηεο Ηκεξίδαο, ηελ νπνία ζα 
αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο κε επξύ ζεκαηηθό πεδίν, 
είλαη ε ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε Κνπιηνύξαο 
Βησζηκόηεηαο ζε θάζε είδνπο ζρεδηαζκό θαη πιν-
πνίεζε έξγσλ πνπ αθνξνύλ ζην θπζηθό θαη αλ-
ζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.   
ην πιαίζην ηεο Ηκεξίδαο ζα παξνπζηαζηνύλ νη ελ 
εμειίμεη δξάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκώλ πνπ 
αθνξνύλ ζηε Βηώζηκε Οδηθή Αζθάιεηα θαη Κηλεηη-
θόηεηα θαζώο θαη ην εξεπλεηηθό έξγν ησλ Παλε-
πηζηεκίσλ ζε επίπεδν ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ 
θαη Δθαξκνζκέλσλ Πξνηάζεσλ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Χρήσιμες συμβουλές 
 

 ην ηέινο ηεο εκεξίδαο ζα ρνξεγεζεί ζηνπο 
ζπκκεηέρνληεο Βεβαίσζε πκκεηνρήο.  
 

 Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο εκεξίδαο ζα ηεξεζνύλ 
όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο 
ζύκθσλα κε ηηο θπβεξλεηηθέο νδεγίεο θαη ηνλ 
ΔΟΓΤ. 
 

 Η είζνδνο είλαη ειεύζεξε γηα ην θνηλό. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 


