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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  
‘ΠΡΑΣΙΝΕΣ’ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 
ΘΕΜΑ:  
Αθηναϊκό Ταξί 
 
 
 
Περιγραφή Θεµατικής Ενότητας 
 
Η θεµατική ενότητα ‘Πράσινες’ Μετακινήσεις αναγνωρίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι 
µετακινήσεις ανθρώπων αλλά και αγαθών τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ποιότητα της 
ζωής. Σκοπός της ενότητας δεν είναι να αναπτύξει και να δοκιµάσει νέες τεχνολογίες 
κίνησης αλλά να εφαρµόσει state of the art θεωρία και πρακτική στην σχεδίαση οχηµάτων 
ωστέ να προκύψουν υλοποιήσιµες σχεδιαστικές προτάσεις. 
 
Βασισµένη σε αποδεδειγµένα λειτουργικά και αποδοτικά συστήµατα κίνησης και 
παραγωγής, η σχεδιαστική διαδικασία θα ακολουθήσει ένα τυπικό κύκλο σχεδίασης 
βιοµηχανικών προϊόντων µε κύριο σχεδιαστικό εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκτός 
από την τεχνική αρτιότητα των προτάσεων ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στον επιτυχή 
προσδιορισµό του προβληµατικού χώρου, ωστέ οι προτάσεις όχι µόνο να απαντούν σε 
υπαρκτά προβλήµατα, αλλά και να λαµβάνουν υπ΄όψιν τη σύνθετη πραγµατικότητα των 
µετακινήσεων του 21ου αιώνα.    
 
 
Θέµα 
 
Αθηναϊκό Ταξί 
 
 
Πλαίσιο 
 
Το ταξί είναι ένας ισχυρότατος παράγοντας στην διαµόρφωση της κυκλοφοριακής 
πραγµατικότητας µίας µητρόπολης όπως η Αθήνα. Πολλές πόλεις [Λονδίνο, Νέα Υόρκη, 
Μουµπάι] έχουν επιχειρήσει την προτυποποίηση του ταξί, για διαφορετικούς λόγους κάθε 
φορά. Σε κάθε περίπτωση το ταξί υιοθετεί την υπόσταση ενός συµβόλου της εκάστοτε 
πόλης. 
 
Στην Αθήνα η επιρροή των ταξί στην κυκλοφορία είναι τεράστια και εµφανέστατη όταν 
υπάρχει απεργία του κλάδου. Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι ορισµένες φορές αµφίβολη 
όπως και η φιλικότητα προς το περιβάλλον της πλειοψηφίας των οχηµάτων. Παράλληλα µία 
πόλη µε τόσο δυσµενές γεωγραφικό και συγκοινωνιακό περιβάλλον όπως η Αθήνα θα 
απαιτούσε εξειδικευµένες λύσεις.  
 
Μεγάλη ευκαιρία στην σχεδίαση του αθηναϊκού ταξί δεν είναι βέβαια µόνο η επίλυση των 
πολλών λειτουργικών προβληµάτων αλλά και η επινόηση ενός σύγχρονου συµβόλου για 
µία εµβληµατική µητρόπολη η οποία θέλει να υποδέχεται εκατοµµύρια τουρίστες κάθε 
χρόνο.        
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Περιορισµοί / Δεδοµένα  
 

 
 

1. Κίνηση από φυσικό αέριο. 
2. Δυνατότητα µεταφοράς 4 επιβατών. 
3. Δυνατότητα µεταφοράς αποσκευών 4 επιβατών [4 βαλίτσες µεσαίου µεγέθους + 4 
αποσκευές χειρός]. 

4. Δυνατότητα κίνησης και ελιγµών σε στενούς δρόµους. 
5. Δυνατότητα ασφαλούς κίνησης σε αυτοκινητόδροµο. 
6. Ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες. 
7. Ασφάλεια οδηγού από επιθέσεις. 
8. Δυνατότητα µεταφοράς ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 
9. Δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων. 
10. Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωµής. 
11. GPS. 
12. Κλιµατισµός. 
13. Ηχοµόνωση. 
14. Φθηνό κι εύκολο στην συντήρηση. 
15. Νόµιµο για κυκλοφορία. 

 
 

 
Εκτός από τα παραπάνω ουδένας περιορισµός τίθεται σχετικά µε την µορφή, τα 
χειριστήρια, τις διαστάσεις, το απευθυνόµενο κοινό,  το περιβάλλον κλπ. 
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Απαιτούµενα Παραδοτέα 
 
Τα παραδοτέα ακολουθούν την διαδικασία σχεδίασης η οποία µπορεί να χωριστεί σε τρείς 
φάσεις. Κάθε φάση καταλήγει σε µία παρουσίαση οπού τα αποτελέσµατα/ευρύµατα 
παρουσιάζονται και τεκµηριώνονται. Οι φάσεις είναι: 
 
Φαση Διάρκεια Παραδοτέα προς παρουσίαση 
Ερευνα και Ανάλυση 4 εβδοµάδες 1-5 
Προσχεδιακή Εξέλιξη 4 εβδοµάδες 6-8 
Εξέλιξη Τελικού Σχεδίου  5 εβδοµάδες 9-11 
 
 
 
 Παραδοτέο  Μορφή Στοιχεία Αξιολόγησης 
1 Σύνοψη ερευνητικών δεδοµένων 

 
Κείµενο, εικόνες, 
video, ήχος, 
διαγράµµατα 

Εύρος, εγκυρότητα 

2 Μεθοδολογία ανάλυσης και 
προσδιορισµού προβληµατικού 
χώρου 
 

Κείµενο, εικόνες, 
διαγράµµατα 

Εγκυρότητα, καταλληλότητα 
εργαλείων, τεκµηρίωση, 
αξιοποίηση ερευνητικών 
δεδοµένων 

3 Οριστική περιγραφή έργου 
[brief] 

Κείµενο, εικόνες, 
διαγράµµατα 

Εγκυρότητα, πληρότητα 

4 Σενάρια χρηστών 
 

Κείµενο, εικόνες, 
διαγράµµατα 

Εγκυρότητα, πληρότητα, 
καταλληλότητα 

5 Σχεδιαστικές προδιαγραφές 
 

Κείµενο, εικόνες, 
διαγράµµατα 

Εγκυρότητα, πληρότητα, 
τεκµηρίωση 

6 Αποτελέσµατα ιδεασµού Σκίτσα, εικόνες Εύρος, καινοτοµία, έκταση 
7 Προσχέδια Σκίτσα, εικόνες, 

CAD 
Εύρος, καινοτοµία, 
πληρότητα, ικανοποίηση ΣΠ 

8 Αξιολόγηση προσχεδίων Κείµενο, 
διαγράµµατα 

Εγκυρότητα, τεκµηρίωση 

9 Σύνοψη  εξελικτικής διαδικασίας 
τελικού σχεδίου 

Σκίτσα, µακέτες, 
CAD 

Εγκυρότητα, πληρότητα, 
τεκµηρίωση, µεθοδολογία 

10 Τελικό σχέδιο και λεπτοµέρειες 
του 

Απεικονίσεις CAD, 
πρωτότυπο, 
κατασκευαστικά 
σχέδια, υλικά και 
µέθοδοι 
παραγωγής, τεχνική 
περιγραφή,     

Ωριµότητα, πληρότητα, 
ικανοποίηση ΣΠ, καινοτοµία 

11 Αξιολόγηση τελικού σχεδίου Κείµενο, 
διαγράµµατα 

Εγκυρότητα, τεκµηρίωση, 
πληρότητα 
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Αξιολόγηση Εργασιών 
 
 
1η Παρουσίαση, Ερευνα και Ανάλυση  
 
 

Βάσει παραδοτέων και 
στοιχείων αξιολόγησης 
 

25% 

2η Παρουσίαση, Προσχεδιακή Εξέλιξη  
 
 
 

Βασει παραδοτέων και 
στοιχείων αξιολόγησης 

25% 

3η Παρουσίαση, Εξέλιξη Τελικού Σχεδίου 
 
 

Βασει παραδοτέων και 
στοιχείων αξιολόγησης 

25% 

Ποιότητα παρουσιάσεων, συµµετοχή στο 
µάθηµα, συνέπεια, συµµετοχή/υποστήριξη 
κατά τις παρουσιάσεις 
 
 

Βαθµολογείται ξεχωριστά σε 
κάθε παρουσίαση για τη 
συγκεκριµένη φάση και 
αθροίζεται στο τέλος 

25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


