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Βιώσιμες Μεταφορές και
Δημοσιεύσεις

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
BEST
European Federation for Transport and Environment

Συχνότερα Ζητούμενη Μελέτη (στα
Αγγλικά):
Βιώσιμες Μεταφορές/Χρεώσεις Στάθμευσης Αυτοκινήτου (Κάντε
κλικ εδώ)

Βιώσιμες Μεταφορές στον 21ο Αιώνα
Η HSM Associates προσφέρει Βιώσιμες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για ομάδες του δημοσίου τομέα, εμπορικούς
οργανισμούς και ομάδες εθελοντισμού, στοχεύοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού κόστους
των μεταφορών. Οι ικανότητες και η εμπειρία μας, μας επιτρέπουν να βοηθάμε τους πελάτες μας να:

•
•
•
•
•

Εξελίσσουν βιώσιμες πρακτικές που ενισχύουν την πρόσβαση και την κινητικότητα
Αναλύουν την τρέχουσα χρήση των μεταφορών τους και να επανεξετάζουν την πολιτική μεταφορών τους
Εξακριβώνουν το περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό κόστος της πολιτικής των μεταφορών τους
Εκμεταλλεύονται καινοτόμες λύσεις μεταφορών
Ελαχιστοποιούν τη χρήση των ενεργειακών, εδαφικών, υλικών και οικονομικών πόρων

Η HSM Associates παρέχει Συμβουλές και πρακτικές λύσεις στα παρακάτω πεδία:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Χρήση γης και χωροταξικός σχεδιασμός
Ανάλυση προσβασιμότητας
Πολιτική βιώσιμων μεταφορών και ανάπτυξη στρατηγικής
Αξιολογήσεις μεταφοράς
Προετοιμασία και εξέταση οικολογικών σχεδίων ταξιδίου
Περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανάλυση
Εργαστήρια εκπαίδευσης
Τρόποι μείωσης των ταξιδιωτικών αναγκών του οργανισμού
Εναλλακτικές τεχνολογίες οχημάτων/μεταφοράς
Διαχείριση επιμελητείας/στόλου
Έρευνα, παρακολούθηση και ανάλυση μεταφορών
Ανάπτυξη λύσεων λογισμικού κατά παραγγελία
Πληροφορίες για επιχορηγήσεις και άλλες διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης

Στοιχεία επικοινωνίας:

HSM Associates
Sustainable Transport

Ερωτήσεις +44(0)870-01 01 370
Εξωτ. 2252
Φαξ +44(0)870-01 01 371
Email: Sustainable@hsmassociates.eu
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Ασφάλεια Δρόμων και Δημοσιεύσεις

Ασφάλεια Δρόμων στον 21ο Αιώνα
Η HSM Associates παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες για ομάδες δημόσιου τομέα, για τη βιομηχανία μεταφορών
και για οργανισμούς εθελοντισμού που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της ασφάλειας στους δρόμους

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
European Road Safety Programme
Driving Standards Agency

Ειδικευόμαστε στην παροχή συμβουλών, κατόπιν της κατάλληλης μεθόδου έρευνας, για τον προσδιορισμό των
ατελειών στις ικανότητες των οδηγών, των προβλημάτων υψομέτρου και της αντίληψης. Μπορούμε να σας
βοηθήσουμε να υλοποιήσετε κατάλληλες και αποτελεσματικές μεθόδους εκπαίδευσης και ελέγχου των οδηγών και
να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της οδηγικής συμπεριφοράς και της ασφάλειας των δρόμων.
Ζητώντας τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας, εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε:

•

DfT Road Safety Educational Resources

Συχνότερα Ζητούμενη Μελέτη (στα
Αγγλικά):

•
•
•
•
•
•

Δοκιμή Αντίληψης Κινδύνου Μελέτη 1 (κάντε κλικ εδώ - pdf)
Δοκιμή Αντίληψης Κινδύνου Μελέτη 2 (κάντε κλικ εδώ - pdf)

•

Τεχνικές ικανότητες σχετικά με την αξιολόγηση της απόδοσης των οδηγών, χρησιμοποιώντας:
o Αξιολόγηση στο δρόμο
o Δείκτες Nahviλ και Nahviα
o Εξομοιωτή οδήγησης
Μεθόδους εξασφάλισης της ακεραιότητας των Διπλωμάτων Οδήγησης και αποτροπής απάτης
Έλεγχο κινδύνου οδηγών
Έλεγχο ασφαλείας
Έλεγχο κουλτούρας ασφαλείας
Διάδοση της πολιτιστικά/περιβαλλοντικά κατάλληλης καλύτερης πρακτικής στην εκπαίδευση οδηγών και
την ασφάλεια των δρόμων
Ποιοτική έρευνα με τη χρήση συνεντεύξεων για την αποκάλυψη αντιλήψεων για την οδήγηση και τα
ζητήματα που σχετίζονται με τις μεταφορές
Εμπειρία στην καθοδήγηση ερευνητικών ομάδων

Στοιχεία επικοινωνίας:

HSM Associates
Road Safety & Sustainable transport Consultants

Ερωτήσεις +44(0) 870-01 01 370
Εξωτ. ασφάλειας δρόμων 2221
roadsafety@hsmassociates.eu
Εξωτ. επιμόρφωσης και εκπαίδευσης οδηγών 2222
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det@hsmassociates.eu

Για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τις Σχολές Οδήγησης και τις τοποθεσίες τους, παρακαλούμε αποστείλετε
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@drivingschools-directory.eu

