
 

 

Το car pooling ξεκινάει με την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012!!! 

Αγαπητά μέλη της Πολυτεχνειακής κοινότητας, διδάσκοντες, 
εργαζόμενοι, σπουδαστές 

Τον Ιούνιο του 2011, με e-mail που στάλθηκε σε όλα τα μέλη της Πολυτεχνειακής 
Κοινότητας ενημερωθήκατε ότι το Πολυτεχνείο, ξεκίνησε την εφαρμογή ‘car pooling – 

παρέα στο αυτοκίνητο’ με σκοπό να ενθαρρυνθούν όσοι έχουν αυτοκίνητο και περνούν από 
το σταθμό μετρό Κατεχάκη και όσοι περιμένουν στη στάση του λεωφορείου, προς και από  
την Πολυτεχνειούπολη να μοιράζονται τη μετακίνησή τους. Παρενεβλήθησαν οι διακοπές 

του καλοκαιριού και οι καταλήψεις. 

Τώρα το πρόγραμμα ξεκινάει πάλι και η χρησιμότητά του είναι ακόμα μεγαλύτερη: 
οι διελεύσεις των λεωφορείων είναι ακόμη πιο αραιές, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά 

προβλήματα εντείνονται και η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των μελών της Πολυτεχνειακής 
Κοινότητας κάτω από τις συνθήκες που ζούμε είναι απαραίτητη. 

Ήδη, ομάδα φοιτητών επεξεργάζεται την ψηφιακή υποστήριξη του προγράμματος 
με διαδικτυακή εφαρμογή για την επέκταση του car pooling ΕΜΠ σε ολόκληρη την Αθήνα. 

Μέχρι τότε, ας συμμετέχουμε όσο μπορούμε περισσότεροι για τις μετακινήσεις 
μεταξύ ΕΜΠ και σταθμού Κατεχάκη! 

Θυμίζουμε ότι στις στάσεις του λεωφορείου 242 που αποτελούν από δω και στο 
εξής και στάσεις του ‘car pooling  – παρέα στο αυτοκίνητο’ έχει  τοποθετηθεί  η  

πινακίδα της φωτογραφίας. Αναζητήστε την, σταθείτε κοντά της ... και μη 
ξεχάσετε να κρατάτε την κάρτα σας. Όσοι οδηγοί αυτοκινήτου περνούν από 

μπροστά, κατευθύνονται προς τον σταθμό μετρό Κατεχάκη και έχουν τοποθετήσει 
στο παρμπρίζ το σχετικό αυτοκόλλητο ας ρίχνουν μια ματιά μήπως υπάρχουν 

συνάδελφοι ή σπουδαστές που περιμένουν.  



  

 

Η παραλαβή των καρτών, ή απλά των αυτοκόλλητων για όσους έχουν ήδη κάρτα 
βιβλιοθήκης,  αλλά και αι όσους δεν έχουν, γίνεται από το γραφείο δανεισμού 
(γραφείο 219) της κεντρικής Βιβλιοθήκης ΕΜΠ. Μη ξεχνάτε επίσης ότι για να 

πάρετε την κάρτα, θα πρέπει πρώτα να έχετε συμπληρώσει τη φόρμα εγγραφής 

στην ιστοσελίδα www.carpooling.ntua.gr.  

Επισκεφτείτε την !!  

Θα βρείτε οδηγίες συμμετοχής και απαντήσεις σε πιθανές ερωτήσεις σας.  

Υποστηρίξτε την προσπάθεια!!! Η επιτυχία του προγράμματος θα είναι μια ανάσα 
αισιοδοξίας για τις δύσκολες ώρες που περνάμε και θα ανοίξει το δρόμο για την 

επέκτασή του σε πιο ολοκληρωμένη μορφή για μετακινήσεις των μελών της 
Πολυτεχνειακής Κοινότητας στο σύνολο της Αθήνας 

 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά,  

 

Η Συγκλητική Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

με την επιστημονική στήριξη 

- του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος της Σχ. Αρχιτεκτόνων 
- της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχ. Αγρ. και Τοπογρ. Μηχ 

 

http://www.carpooling.ntua.gr/

