
+1,200 
εμπειρογνώμονες

+20 τεχνικές 
επιτροπές

Από το 
1909

ΔΙΕΘΝΉΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΓΙΑ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ  
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

+120 
χώρες



ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΝΕΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΟΔΏΝ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑΣ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΡΧΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΏΝ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΕΥΦΥΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΔΙΚΏΝ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

 ΟΔΟΣΤΡΏΜΑΤΑ

 ΧΏΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ENVIRONMENT

ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΙ

ΓΕΦΥΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ

...

ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ



Οι δρόμοι είναι ο παλαιότερος τρόπος μεταφοράς και εξακολουθούν να 
αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% των μεταφορών στις περισσότερες χώρες. 
Αντιμετωπίζουν όλο και πιο αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά τη ζήτηση για μεταφορές, 
τις νέες τάσεις, τις κοινωνικές πιέσεις και την αποδοτικότητα του προϋπολογισμού. 

Εμπειρογνώμονες, ερευνητές και επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο εργάζονται σε 
αυτά τα ζητήματα με σκοπό τη διατύπωση και την εφαρμογή των καταλληλότερων 
αποκρίσεων.

Η διεθνής συνεργασία είναι ένα ισχυρό εργαλείο σε αυτήν τη διαδικασία.  

RΑντί να ανακαλύψουμε εκ νέου τις βέλτιστες πρακτικές, αυτές 
διαμοιράζoνται μέσω συναντήσεων και συνεργασίας μεταξύ ομοτίμων, που 
εξοικονομεί χρόνο και χρήμα,
Οι ιδέες μπορούν επίσης να αμφισβητηθούν, γεγονός που διευκολύνει την 
εμφάνιση νέων εννοιών, 
Η συνεργασία αυτή επιτρέπει επίσης στους συμμετέχοντες να προωθήσουν 
τις εθνικές πρακτικές.

Η Παγκόσμια Ένωση Οδών, PIARC, ιδρύθηκε το 1909 για να διευκολύνει αυτό το 
είδος συνεργασίας σε όλα τα οδικά ζητήματα. Η διεθνής μας ένωση είναι απολιτική 
και μη κερδοσκοπική. Αποτελεί δίκτυα εμπειρογνωμόνων οδικών από όλο τον 
κόσμο, παρέχει σε αυτούς τους εμπειρογνώμονες συνεργατικές μεθόδους εργασίας 
και δημοσιεύει τις συστάσεις και τις εκθέσεις τους. Όλα αυτά συμβαίνουν σε ένα 
πλαίσιο ολοκληρωμένων και βιώσιμων μεταφορών.  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας είναι ευρέως προσβάσιμα και επικεντρώνονται 
στις προσδοκίες και τις απαιτήσεις που εκφράζονται από τη συμμετοχή των μελών 
μας, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τις κυβερνήσεις άνω των 120 χωρών.



Το Παγκόσμιο Οδικό Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια από το 1908  
- Αμπού Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) το 2019 ·  
- Πράγα (Τσεχία) το 2023.  

Το Διεθνές Χειμερινό Οδικό Συνέδριο  
- Γκντανσκ (Πολωνία) το 2018  
- Κάλγκαρι (Καναδάς) το 2022  

1.200 διεθνείς εμπειρογνώμονες 

Συνεδρίαση σε περισσότερες από 20 Τεχνικές Επιτροπές και Ειδικές Ομάδες 

Καταστατικές συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και του Συμβουλίου μας 

Συνεδριάσεις σε εθνικό επίπεδο (Εθνικές Επιτροπές)

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΟΡΟΥΜ ΑΙΧΜΗΣ  ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Δημοσίευση αναφορών, διαθέσιμη δωρεάν - 1 ανά μήνα 

Τριμηνιαίο τριγλωσσικό περιοδικό Routes/Roads 

Συνέδρια - Σήραγγες, Χαρακτηριστικά Οδοστρωμάτων 

Σύντομες περιλήψεις (Ειδικά έργα)



 Απαιτήσεις που ενσωματώνονται στα θέματα εργασίας μας 

 Διεθνή σεμινάρια - ένα κάθε έξι εβδομάδες 

 Περιφερειακές ομάδες εργασίας 

 Μηχανισμοί χρηματοδοτικής υποστήριξης 

ΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ 
ΛΗΨΗΣ - ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Το κορυφαίο σε απευθείας σύνδεση πολύγλωσσο Οδικό Λεξικό μας 

HDM-4: λογισμικό για πολιτική οδικής συντήρησης και λογισμικό 
ανάλυσης επενδύσεων 
   
DG-QRAM: ένα εργαλείο για τη διαχείριση της μεταφοράς 
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σήραγγες 

Θεματικά ηλεκτρονικά εγχειρίδια: οδική ασφάλεια, λειτουργίες 
σήραγγας, διαχείριση οδικών περιουσιακών στοιχείων, λειτουργία 
δικτύου / ευφυείς μεταφορές 



ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; 

Συγκεντρώνουν περισσότερους από 1.200 
εμπειρογνώμονες από όλο τον κόσμο, 
καθιστώντας την PIARC το μεγαλύτερο δίκτυο 
οδικών εμπειρογνωμόνων στον κόσμο. Το 
έργο τους περιστρέφεται γύρω από δύο ετήσιες 
συναντήσεις και σεμινάρια σε χώρες με χαμηλό 
ή μεσαίο εισόδημα και κορυφώνεται με τη 
δημοσίευση εκθέσεων πάνω σε τεχνικά θέματα 
προτεραιότητας. 

Το κύριο μέρος των προϊόντων μας είναι 
διαθέσιμο στα Αγγλικά, Γαλλικά και Ισπανικά - 
που είναι οι τρεις γλώσσες εργασίας του PIARC 
- και μερικές φορές σε άλλες γλώσσες. 

Τεχνικές 
Επιτροπές 

Εθνικές 
Επιτροπές 

Διεθνείς 
Στρατηγικές και 

Συνεργασίες

Ειδικά 
Έργα 

Ειδικές 
Ομάδες

Η PIARC επιδιώκει ενεργά συνεργασίες με σκοπό να τοποθετήσει τους δρόμους ως βασικό συστατικό του συστήματος 
μεταφορών, διασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα μας διανέμονται ευρέως, συμβάλλοντας στην κοινή χρήση βέλτιστων 
πρακτικών, παρέχοντάς μας μεγαλύτερη πρόσβαση στις οδικές κοινότητες, συντονίζοντας σχέδια δράσης και 
σχεδιάζοντας κοινά έργα.  

Εθνικές Επιτροπές PIARC: εθνικές οδικές ενώσεις, που έχουν συσταθεί σε εθνικό επίπεδο σε περισσότερες από 40 
χώρες. 

Περιφερειακές οδικές ενώσεις: CEDR στην Ευρώπη, AGEPAR στη γαλλόφωνη Αφρική, REAAA στην Ασία και 
DIRCAIBEA στη Λατινική Αμερική. 

Αναπτυξιακοί οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Τράπεζα Ανάπτυξης της 
Λατινικής Αμερικής κ.λπ. 

Διεθνείς τεχνικοί οργανισμοί: TRB (Ηνωμένες Πολιτείες), International Tunnelling & Underground Space 
Association (ITA-AITES), FISITA κλπ. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διεθνή 
Σεμινάρια 

Οι Τεχνικές επιτροπές και οι Ειδικές Ομάδες 
αποτελούν το πιο ορατό στοιχείο της PIARC. 



Ή ΟΜΑΔΑ ΤΉΣ PIARC

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΉ PIARC!

Προσφέρουμε διάφορες κατηγορίες μελών: εθνικές κυβερνήσεις. περιφερειακές 
αρχές · εταιρείες ή πανεπιστήμια · μεμονωμένα μέλη. 

Γενική 
Γραμματεία της 

PIARC 
Ο Πρόεδρος

Εκλέγεται 
από το 

Συμβούλιο 

Για θητεία 4 ετών 

Το Συμβούλιο 

Ευθύνη για 
τη διοίκηση της 

Ένωσης 

Αποτελείται από 
αντιπροσωπείες 
από χώρες μέλη, 

με επικεφαλής τον 
Πρώτο Αντιπρόσωπο

Ή 
Εκτελεστική 

Επιτροπή

Διοικεί την 
Ένωση 

Υποβοηθούμενη από 
διάφορες Επιτροπές 

Συντονίζει 
όλες τις 

δραστηριότητες 

Με έδρα το Παρίσι, 
Γαλλία 

Ηγέτες και 
εμπειρογνώμονες 

που παρέχονται από 
ορισμένες χώρες 

μέλη 

Υπάλληλοι

Στις εκδηλώσεις μας

Στη συνεργασία σε οδικά θέματα σε διεθνές επίπεδο 

Στις τεχνικές επιτροπές και τις Ειδικές Ομάδες 

Στον εντοπισμό ζητημάτων που σχετίζονται με τους 
δρόμους 

Στο περιοδικό μας Routes/Roads 

Στη διαδικτυακή μας βιβλιοθήκη 
Τεχνικών Εκθέσεων 

Στο διαδικτυακό οδικό λεξικό μας

Στα προϊόντα λογισμικού μας 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ



www.piarc.org

Κατεβάστε τις εκδόσεις μας 

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά μέσα 

Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο μας 

Μετάφραση Ιωάννη Μπενέκου,  
Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)


