Απολογισµός Διοικητικού Συµβουλίου
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ
Τρίτη 29 Μαρτίου 2011
Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου Δηµοτικού Διαµερίσµατος Δήµου Αθηναίων (Πανόρµου 59)

Μέλη Διοικητικού Συµβουλίου
Πρόεδρος: Βασίλης Χαλκιάς
Αντιπρόεδρος: Ματθαίος Καρλαύτης
Γενικός Γραµµατέας: Κωνσταντίνος Αντωνίου
Ειδικός Γραµµατέας: Λουκάς Δηµητρίου
Ταµίας: Γιώργος Λυµπερόπουλος
Αναπληρωµατικά Μέλη:

Ανδριανή (Άννα) Γόγολα (µέχρι 2/2011)
Σπύρος Παρασκευόπουλος

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Περιεχόµενα Απολογισµού
Α. Γενικός Σχεδιασµός και Δραστηριότητες
Ι. Πρόγραµµα Δράσης του ΣΕΣ 2010-11
ΙΙ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2011
Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συµβουλίου
2. Συστηµατική ενηµέρωση Αρχείου Μελών
3. Εγγραφές Νέων Μελών
4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ
Γ. Οικονοµική Αυτοδυναµία του ΣΕΣ
5. Οργάνωση Ταµείου
6. Κατάσταση Ταµείου
7. Πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών
Δ. Ολοκληρωµένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέµατα
8. Θέσεις ΣΕΣ
9. Επιτροπές ΣΕΣ
Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεων του
10. Συνέδρια και Ηµερίδες
11. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Οµάδες Εργασίες
12. Άλλες εκδηλώσεις
13. Ενηµερωτικό Δελτίο ΣΕΣ
14. Ιστοσελίδα ΣΕΣ
15. Δηµοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ
16. Συναντήσεις µε Αρµόδιους Φορείς

Απολογισµός ΔΣ ΣΕΣ Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011

i

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Α. Γενικός Σχεδιασµός και Δραστηριότητες
I. Πρόγραµµα Δράσης του ΣΕΣ 2010-11
Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συµβουλίου [ΔΣ]
ακολούθησε την επιτυχηµένη δράση του προηγούµενου ΔΣ. Αν και δεν έχει ακόµα
εκπονηθεί Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ για την περίοδο µετά το 2010, το ΔΣ του ΣΕΣ
ακολούθησε τις ίδιες βασικές αρχές, επεκτείνοντας στην ουσία περαιτέρω το Σχέδιο
Ανάπτυξης του ΣΕΣ. Κινούµενοι στο ίδιο πνεύµα, το ΔΣ του ΣΕΣ λειτουργεί έχοντας ως
βασική κατεύθυνση τη συνεχιζόµενη προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν στο
τελευταίο πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ (2006-10). Για την οργάνωση των
δράσεων και την συγκεκριµενοποίηση των στόχων του ΔΣ, δόθηκε έµφαση στη
προσέγγιση τριών βασικών κατευθύνσεων:
•
•
•

την αυτοδύναµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΣΕΣ,
την επεξεργασία ολοκληρωµένης προσέγγισης στην αντιµετώπιση συγκοινωνιακών
θεµάτων,
την αποτελεσµατική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ.

Μετά από επεξεργασία από τα µέλη του ΔΣ, έγινε προσπάθεια ώστε η προώθηση των
δράσεων να είναι συντονισµένη και καταµερισµένη στα µέλη του ΔΣ, καθώς και σε
συνεργασία µε όλα τα µέλη του ΣΕΣ.
IΙ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2011
Σύµφωνα µε το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1ου έτους από την εκλογή του ΔΣ του
ΣΕΣ, θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση των πεπραγµένων του ΔΣ.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, προγραµµατίστηκε την Τρίτη 22 Μαρτίου
2011 στις 17:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου Δηµοτικού Διαµερίσµατος Δήµου
Αθηναίων (Πανόρµου 59) και λόγω έλλειψης απαρτίας πραγµατοποιήθηκε τελικά την Τρίτη
29 Μαρτίου 2011 στις 17:00 στον ίδιο χώρο. Το κείµενο του Ετήσιου Απολογισµού των
Πεπραγµένων 2010 - 2011 θα δηµοσιευτεί στο ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα
του ΣΕΣ.
Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συµβουλίου
Στις 22 Μαρτίου 2010, έγινε η επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Μετά τον απολογισµό της διετίας
2008 - 2010 και την απαλλαγή του ΔΣ εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την
ανάδειξη του νέου ΔΣ.
Τη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώµα µε την ακόλουθη σύνθεση, η
οποία εγκρίθηκε οµόφωνα:
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραµµατέας:
Ειδικός Γραµµατέας:
Ταµίας:
Α’ Αναπληρωµατικό µέλος:
Β’ Αναπληρωµατικό µέλος:

Βασίλης Χαλκιάς
Μαθιός Καρλαύτης
Κώστας Αντωνίου
Λουκάς Δηµητρίου
Γιώργος Λυµπερόπουλος
Ανδριανή (Άννα) Γόγολα (µέχρι 2/2011)
Σπύρος Παρασκευόπουλος
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Η συνάδελφος κ. Ανδριανή (Άννα) Γόγολα µε την από 8/2/2011 επιστολή της υπέβαλε την
παραίτηση της από Αναπληρωµατικό µέλος του ΔΣ. Το ΔΣ έκανε αποδεκτή την παραίτηση
της κυρίας Γόγολα, ευχαριστώντας την µε την από 12/2/2011 για την µέχρι τώρα
προσφορά της στον Σύλλογο.
Το ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Απριλίου 2010 Μαρτίου 2011 πραγµατοποίησε συνολικά 12 συνεδριάσεις. Επιθυµία των τακτικών µελών
του ΔΣ ήταν η ενεργός συµµετοχή και των αναπληρωµατικών, τα οποία προσκλήθηκαν και
συµµετείχαν στις περισσότερες των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΣ,
συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέµατα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισµό και
λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.
Σηµειώνεται η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο
έκανε συστηµατική χρήση της ταχείας συµβουλευτικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου και τηλεφώνου επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη προετοιµασία των
συνεδριάσεων του ΔΣ. Τα αρχεία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ανταλλάχθηκαν
µεταξύ των µελών έχουν αποθηκευθεί για µελλοντική αναφορά σε πρώτη ζήτηση.
2. Συστηµατική ενηµέρωση Αρχείου Μελών
Το αρχείο µελών του ΣΕΣ ενηµερώνεται συστηµατικά και σήµερα περιλαµβάνει στοιχεία
για τα 652 µέλη του ΣΕΣ.
Στο αρχείο αυτό περιλαµβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδροµείου των
περισσοτέρων µελών του ΣΕΣ, επιτρέποντας την ταχεία αποστολή µηνυµάτων
ενηµέρωσης και επικαιρότητας. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι
εµπιστευτικός και χρησιµοποιείται µόνο από το ΔΣ του ΣΕΣ µε βάση τις αρχές χρήσης που
έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ.
Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαµβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία για
διακεκριµένους φίλους του ΣΕΣ και δηµοσιογράφους που ασχολούνται µε θέµατα του
Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά εµπλουτίζονται µε πρόσθετα στοιχεία και
ενηµερώνονται τακτικά (αλλαγές ονοµάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα
ονόµατα. Τα στοιχεία των δηµοσιογράφων του Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων αποτελούν
ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο για την ταχεία δηµοσιοποίηση των θέσεων και άλλων
ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την αποστολή Δελτίων Τύπου.
3. Εγγραφές νέων µελών
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 εγκρίθηκε η εγγραφή 12
νέων µελών (από Αριθµό Μητρώου 641 έως 652). Σηµαντική δραστηριότητα του ΔΣ ήταν
η εκστρατεία ενηµέρωσης όλων των ασχολούµενων στον Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων
για την εγγραφή τους στο ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το
καταστατικό.
4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ
Τον Αύγουστο του 2010 τα γραφεία του ΣΕΣ µεταφέρθηκαν από την οδό Μαυροµιχάλη 25,
Τ.Κ. 10680, όπου λειτουργούσαν από την 1η Ιανουαρίου 2001, σε νέα γραφεία επί της
οδού Πανόρµου 61, 11524. Στα γραφεία του ΣΕΣ µεταφέρθηκε η τηλεφωνική γραµµή, το
σύστηµα υπολογιστή και οι άλλες συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις γραµµατειακές
ανάγκες του γραφείου και επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Στα γραφεία του ΣΕΣ λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και
πραγµατοποιούνται οι συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του ΣΕΣ.
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Στα γραφεία του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραµµατέας του ΣΕΣ, που
απασχολείται στη βάση της µερικής απασχόλησης και υποστηρίζει το γραφείο του ΣΕΣ
Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 14:00. Η γραµµατέας του ΣΕΣ υποστηρίζει την
αλληλογραφία, ενηµερώνει το αρχείο του Συλλόγου και διεκπεραιώνει το διαδικαστικό
µέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά την περίοδο λειτουργίας του παρόντος ΔΣ,
γραµµατέας του ΣΕΣ ήταν η κα Αναστασία Πατσιαντζή.
Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζονται από το
Λογιστικό Γραφείο του κ. Μανώλη Μενδρινού.
Γ. Οικονοµική Αυτοδυναµία του ΣΕΣ
5. Οργάνωση Ταµείου
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του έναντι
τρίτων. Ο τραπεζικός λογαριασµός για τις χρηµατικές δοσοληψίες του ΣΕΣ διαχειρίζεται
αποκλειστικά από τον Ταµία του ΣΕΣ, οι οποίες για λόγους ταχύτητας εκτελούνται στην
συντριπτική τους πλειοψηφία µέσω Web Banking. Ο σύλλογος διατηρεί λογαριαµό στην
ALPHA BANK στο υποκατάστηµα Πλατεία Αµερικής. Στις αρχές του 2011 υπογράφει
σύµβαση µε την ALPHA BANK για την παροχή της δυνατότητας στα µέλη πληρωµής
συνδροµών µέσω πιστωτικής κάρτας.
6. Κατάσταση Ταµείου
Από την 14η Μαρτίου 2010 (ηµεροµηνία ανάληψης ταµείου από τον τρέχοντα Ταµία), µέχρι
και την 15η Μαρτίου 2011 (ηµεροµηνία τρέχοντος απολογισµού), ως προς την κατάσταση
του ταµείου αναφέρεται ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού συµβούλιου
διαπιστώνεται υποσκελισµός εξόδων – εσόδων, ενώ αναµένεται περαιτέρω ενίσχυση του
ταµείου από την συγκέντρωση συνδροµών στην εκλογο-απολογιστική συνέλευση.
Η αναλυτική κατάσταση του οικονοµικού απολογισµού της περιόδου 2010-2011, θα
παρουσιασθεί αναλυτικά από τον Ταµία.
7. Πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών
Το πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και τη
διασφάλιση της οικονοµικής αυτοδυναµίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ,
αφορούσε σε τρεις κατηγορίες χορηγών:
- στους φορείς του Δηµοσίου και Ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα των Μεταφορών και
Συγκοινωνιών (χορηγίες για την πραγµατοποίηση συγκεκριµένων εκδηλώσεων και
καταχώρηση διαφηµίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων, ηµερίδων, κλπ.),
- στις εταιρίες λειτουργίας και εµπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω χορηγιών για σχετικές εκδηλώσεις και
καταχώρηση διαφηµίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του αναβαθµισµένου
Ενηµερωτικού Δελτίου),
- στα γραφεία των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω καταχώρησης
διαφηµίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων).
Το κόστος εκτύπωσης και αποστολής του Ενηµερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ έχει
αναληφθεί από χορηγούς διαφηµίσεων, κυρίως φορείς και εµπορικές εταιρείες του Τοµέα
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των Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σηµαντικά ο σχετικός
προϋπολογισµός του ΣΕΣ.
Το κόστος οργάνωσης συνεδρίων, ηµερίδων και εκδηλώσεων του ΣΕΣ, που
πραγµατοποιήθηκαν στο διάστηµα Μάρτιος 2010 - Μάρτιος 2011, καλύφθηκαν
αποκλειστικά από χορηγίες και τις συνδροµές των συµµετεχόντων.
Δ. Ολοκληρωµένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέµατα
8. Θέσεις ΣΕΣ
Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους συζητήθηκαν αναλυτικά και τελικά
επικαιροποιήθηκαν ή/και διαµορφώθηκαν θέσεις σε έντεκα (11) θέµατα σχετικά µε το
αντικείµενο του ΣΕΣ, οι οποίες και δηµοσιοποιήθηκαν στα µέλη και τα ΜΜΕ. Συνοπτικά οι
θέσεις αφορούσαν:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Δελτίο Τύπου µε τα βασικά συµπεράσµατα του 5ου Συνεδρίου για την Έρευνα στις
Μεταφορές (Σεπτέµβριος 2010)
Σχόλια και Προτάσεις του ΣEΣ για την τροποποίηση του Ν. 3316/2005
(Σεπτέµβριος 2010)
Δελτίο τύπου για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας 2010 (Οκτώβριος
2010)
Σιδηροδροµικές Μεταφορές στην Ελλάδα (Οκτώβριος 2010)
Ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία (Οκτώβριος 2010).
Δελτίο τύπου και θέσεις του ΣΕΣ για τους Μητροπολιτικούς Οργανισµούς
Πολεοδοµίας και Μεταφορών (Δεκέµβριος 2010)
Aντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων στις πόλεις (Νοέµβριος 2010)
Δελτίο τύπου για τη δηµιουργία Τµηµάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού στους
Δήµους (Δεκέµβριος 2010)
Οδική ασφάλεια στον αστικό χώρο (Ιανουάριος 2011)
Διόδια στα Έργα Παραχώρησης (Φεβρουάριος 2011)
Προώθηση των Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα (Φεβρουάριος
2011)

9. Επιτροπές ΣΕΣ
Κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2010, το ΔΣ του ΣΕΣ ενέκρινε οµόφωνα τον «Αναθεωρηµένο
Κανονισµό Λειτουργίας Επιτροπών ΣΕΣ». Κύριος στόχος της Αναθεώρησης αποτελεί η
τεκµηριωµένη και πολύπλευρη ανάπτυξη των θέσεων του ΣΕΣ µέσω συλλογικών
λειτουργικών διαδικασιών για την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του
έργου του ΣΕΣ. Συγκεκριµένα, η αναθεωρηµένη λειτουργία των Επιτροπών του ΣΕΣ
στοχεύει:
•
•
•
•
•

στην τεκµηριωµένη ανάπτυξη θέσεων του ΣΕΣ,
στην πληρότητα των θέσεων αυτών µε βάση τη συγκυρία και τις προοπτικές της
ελληνικής πραγµατικότητας, της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τις διεθνείς τάσεις,
στην ενεργό συµµετοχή των µελών στις δράσεις του ΣΕΣ για συνδιαµόρφωση
κοινών θέσεων µε ταυτόχρονη διασφάλιση της πολυφωνίας,
στη διαδραστικότητα µεταξύ των Επιτροπών και στον καλύτερο συντονισµό,
στην ουσιαστική συµβολή του ΣΕΣ στην αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής και
στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
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Μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών
που στοχεύει στον τεκµηριωµένο καθορισµό των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή
συµµετοχή των µελών στις δράσεις του.
Οι Επιτροπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι
Θεµατικές Επιτροπές, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριµένη οµάδα αντικειµένων που
άπτονται της ενασχόλησης των µελών του ΣΕΣ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι
Επιτελικές Επιτροπές, οι οποίες και εστιάζουν στην άµεση υποβοήθηση των δράσεων του
ΔΣ του ΣΕΣ:
Θεµατικές Επιτροπές
• Θ1: Αστικής Κινητικότητας
o Θ1.1: Αστικές Συγκοινωνίες
o Θ1.2: Κυκλοφορία και Στάθµευση
• Θ2: Εµπορευµατικών Μεταφορών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών
o Θ2.1: Εµπορευµατικών Μεταφορών
o Θ2.2: Υπεραστικές Συγκοινωνίες
• Θ3: Νέων τεχνολογιών και καινοτοµίας
• Θ4: Οδικής Ασφάλειας και Οδηγικής Συµπεριφοράς
• Θ5: Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Ενέργειας
• Θ6: Σχεδιασµού και Διαχείρισης Υποδοµών και Οδοστρωµάτων
o Θ6.1: Διαχείριση Υποδοµών
o Θ6.2: Οδοστρώµατα
• Θ7: Πλαισίου Λειτουργίας και Στρατηγικού Σχεδιασµού
Επιτελικές Επιτροπές
• Ε1: Συµβουλευτική
• Ε2: Έρευνας
• Ε3: Επικοινωνίας, Διασύνδεσης και Τεκµηρίωσης
• Ε4: Μετακινήσεων στην Ελληνική Περιφέρεια
Στις εργασίες των επιτροπών συµµετέχουν, εθελοντικά, σχεδόν 110 µέλη του Συλλόγου
στα οποία περιλαµβάνονται όλοι σχεδόν οι επαγγελµατικοί χώροι µε συναδέλφους από τα
Δηµόσια µέσα µεταφοράς, ελεύθερους επαγγελµατίες, µελετητές, κατασκευαστές,
δηµόσιους υπάλληλους και Πανεπιστηµιακούς. Η συµµετοχή των µελών αυτή ενισχύει την
πολυφωνία και επιτρέπει την ανάλυση των σύνθετων συγκοινωνιακών θεµάτων από
διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι επιτροπές συνεδρίασαν καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς
και εξέδωσαν θέσεις για όλα τα θέµατα της επικαιρότητας. Από την εργασία των
επιτροπών προέκυψαν και δηµοσιοποιήθηκαν θέσεις και δελτία τύπου σχετικά µε:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Την Ένταξη της Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Σχολεία (Σεπτέµβριο 2010),
Την τροποποίηση του Ν. 3316/2005 (Οκτώβριο 2010),
Τις Σιδηροδροµικές Μεταφορές στην Ελλάδα (Οκτώβριο 2010),
Προτάσεις για την δηµιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και
Μεταφορών (Δεκέµβριο 2010),
Την αντιµετώπιση των κυκλοφοριακών προβληµάτων στις πόλεις (Νοέµβριος
2010),
Την Οδική Ασφάλεια στον Αστικό Χώρο (Ιανουάριο 2011),
Τα Έργα Παραχώρησης των Αυτοκινητόδροµων (Φεβρουάριος 2011),
Την Προώθηση Συστηµάτων Ευφυών Μεταφορών στην Ελλάδα (Μάρτιος 2011)

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεων του
10. Συνέδρια και Ηµερίδες
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Η διοργάνωση επιστηµονικών ηµερίδων αποτελεί βασική δράση του ΣΕΣ και για τον λόγο
αυτό το ΔΣ έθεσε ως προτεραιότητα τον προγραµµατισµό και τη διεξαγωγή ηµερίδων,
ενηµερωτικών εκδηλώσεων, δηµόσιων συζητήσεων και συνεδρίων. Συνοπτικά, κατά τη
διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 πραγµατοποιήθηκαν ένα Διεθνές
Συνέδριο, δύο εκδηλώσεις παρουσίασης θέσεων του ΣΕΣ και µια οργανωµένη
εβδοµαδιαία δράση, ενώ πλήθος άλλων εκδηλώσεων και δηµόσιων συζητήσεων
βρίσκονται υπό οργάνωση/ υλοποίησή. Αναλυτικότερα:
• Ολοκληρώθηκαν µε µεγάλη επιτυχία οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την
Έρευνα στις Μεταφορές µε κεντρικό θέµα: «Ενέργεια, περιβάλλον και µεταφορές» που
συνδιοργάνωσαν ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ινστιτούτο
Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, σε
συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Το Συνέδριο, που έκλεισε µε αυτή τη
διοργάνωση τα 10 χρόνια ζωής του, παρακολούθησαν 200 περίπου Συγκοινωνιολόγοι
και άλλοι ειδικοί στις Μεταφορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό το διήµερο 27 και
28 Σεπτεµβρίου, 2010, στο Βόλο.
• Στις 9 Φεβρουαρίου 2011 διοργανώθηκε από την Επιτροπή Κυκλοφορίας και
Στάθµευσης του ΣΕΣ ηµερίδα µε θέµα «Κυκλοφοριακά θέµατα Δήµων Λεκανοπεδίου
Αττικής» στην αίθουσα Λ.Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών.
• Στις 16 Φεβρουαρίου 2011 διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αστικής Κινητικότητας
του ΣΕΣ Εσπερίδα µε θέµα: Oι Θέσεις του ΣΕΣ για τους Μητροπολιτικούς
Οργανισµούς Πολεοδοµίας και Μεταφορών στην αίθουσα Λ.Ζέρβας του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών.
• Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και ΣΕΣ
συνδιοργάνωσαν την 4η Εβδοµάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 17 έως τις 24
Μαρτίου 2011 αναλαµβάνοντας δράσεις πανελλαδικά (π.χ. σε Αθήνα, Πάτρα,
Θεσσαλονίκη, Φλώρινα, Χαλκίδα και Σέρρες). Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν:
• Πέµπτη 17 Μαρτίου: Αθήνα: Συνέδριο/σεµινάριο PRAISE µε θέµα «Οδική
Ασφάλεια και Εργασία» στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδηµίας 20, Αθήνα). Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε από το Βασίλη Χαλκιά, ο οποίος χαιρέτησε, προήδρευσε
συνεδρίας, ενώ παρουσίασε και τις προτάσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια.
• Παρασκευή 18 Μαρτίου: Ενέργεια «Νύχτα Χωρίς Ατυχήµατα» και ενηµέρωση των
πολιτών σε κέντρα διασκέδασης νέων στην παραλία της Χαλκίδας
• Σάββατο 19 Μαρτίου: Φλώρινα: Εκδήλωση Απονοµής Βραβείων στο πλαίσιο του
1ου Διαγωνισµού Ζωγραφικής – Γραπτού Κειµένου µε θέµα την Οδική Ασφάλεια
για µαθητές Ε’ και ΣΤ’ Τάξης Δηµοτικών Σχολείων του Δήµου Φλώρινας και τίτλο
«Zούµε στην Πόλη µας σηµαίνει Κυκλοφορούµε µε Ασφάλεια».
• Κυριακή 20 Μαρτίου: Αθήνα: Σεµινάριο Εθελοντών Ι.Ο.ΑΣ. (στo πλαίσιο Έτους
Εθελοντισµού), εκπαίδευση εθελοντών στην οδική ασφάλεια (train the trainers),
Τεχνόπολη.
• Κυριακή 20 Μαρτίου: Αθήνα: Εκδηλώσεις και παρουσία στην Τεχνόπολη στο
πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Έτους Εθελοντισµού 2011" µε περίπτερο.
• Κυριακή 20 Μαρτίου: Πανελλαδικά: Διανοµή εντύπου «Ευγένειας στο Δρόµο» από
εθελοντές και φορείς συνεργάτες του Ι.Ο.Α.Σ (Αθλητές µπάσκετ του Πανιωνίου
Γ.Σ.Σ. στη Ν. Σµύρνη και σε άλλες περιοχές από συνεργαζόµενους φορείς).
• Δευτέρα 21 Μαρτίου: Αθήνα: Εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στην αίθουσα
του ΜΕΤΡΟ/ΣΥΝΤΑΓΜΑ κατά το χρονικό διάστηµα από 21-23/3 και ώρες
λειτουργίας 10.00-20.00, µε διαδραστικά παιχνίδια για όλες τις ηλικίες.
• Τρίτη 22 Μαρτίου: Πάτρα: Υποστήριξη Δράσεων κατά την Περιφερειακή Ηµέρα
Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα (Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου - Πανεπιστήµιο
Πατρών - Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής “Πάνος Μυλωνάς” Δήµου Πατρέων).
Εκδηλώσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε παιδιά και νέους.
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον πρώην Πρόεδρο Γιάννη Χανδάνο.

Απολογισµός ΔΣ ΣΕΣ Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011

6

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

•

•

•

•

•

Τρίτη 22 Μαρτίου: Αθήνα: Βραβείο Τροχονόµου & Παρουσίαση αποτελεσµάτων
της συνεργασίας µε την Τροχαία στο ζήτηµα της ταχύτητας κ.α., αίθουσα:
Αµφιθέατρο Υπουργείου Υποφορών, Μεταφορών και Υποδοµών. Της τελετής
προήδρευσε ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Βασίλης Χαλκιάς.
Τετάρτη 23 Μαρτίου: Αθήνα: Συνέργειες µε άλλους φορείς, π.χ. ΕΔΙΠΑΒ, ΚΕΠΑ,
Ε.Μ.Π., Τροχαία, Δηµοτική Αστυνοµία, για την υλοποίηση έρευνας οδηγικής
συµπεριφοράς, µε παράλληλη δράση επικοινωνίας, στην Αθήνα κ.α. επιλεγµένες
πόλεις
Τετάρτη 23 Μαρτίου: Πανελλαδικά: Διανοµή εντύπου «Ευγένεια στο Δρόµο» από
τους Αυτοκινητόδροµους της χώρας (Αττική Οδός, Νέα Οδός, Κεντρική Οδός,
Ολυµπία Οδός, Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, ΜΟΡΕΑΣ) καθώς και από τη Γέφυρα
Ρίου Αντιρρίου
Πέµπτη 24 Μαρτίου: Πανελλαδικά: Ηµέρα Ευγένειας στο Δρόµο (στην Ελλάδα και
Πανευρωπαϊκά) - Διανοµή του εντύπου «Ευγένεια στο Δρόµο» και ενηµέρωση
πολιτών, οδηγών και φορέων από συνεργαζόµενους φορείς.
Πέµπτη 24 Μαρτίου: Αττική: διανοµή έντυπου Ευγένειας σε κεντρικά σηµεία
(δαχτυλίδι ΟΤΕ & Πειραιά)

Η Εβδοµάδα που διοργανώνεται µε πρωτοβουλία του Ι.Ο.ΑΣ. και του Σ.Ε.Σ. τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων, της «Συµµαχίας για την
Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στο Δρόµο» και µε την υποστήριξη της εταιρείας Ελληνικά
Καύσιµα, γνωστή από τα πρατήρια BP.
11. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας
Στο πλαίσιο των δράσεων για τη προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ, εντάσσονται και η
συµµετοχή µελών του σε Επιτροπές και Οµάδες Εργασίας καθώς και η υποστήριξη
πρωτοβουλιών και δράσεων σχετικών Φορέων. Έτσι, στο διάστηµα 2010-11, ο ΣΕΣ:
• Εξακολουθεί να συµµετέχει στην επιτροπή για την επεξεργασία προτάσεων για την
«Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» µε εκπρόσωπο τον Γιάννη
Χανδάνο και αναπληρωµατικό το Χρήστο Καραδήµα.
• Συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Το ΔΣ αποφάσισε την
εκπροσώπηση του ΣΕΣ από τον εκάστοτε Πρόεδρο του ΣΕΣ, Βασίλη Χαλκιά.
Αναπληρωµατικός ορίζεται ο Γιάννης Χανδάνος, ως ο προηγούµενος πρόεδρος του
ΣΕΣ. Μέχρι στιγµής έχουν πραγµατοποιηθεί 5 συνεδριάσεις, στο ΥΠΟΜΕΔΙ, όπου
έχουν συζητηθεί διάφορα θέµατα (η πρώτη συνάντηση είχε οργανωτικό χαρακτήρα,
ενώ οι υπόλοιπες συγκεκριµένες προκαθορισµένες θεµατικές).
• Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής του Κοινοβουλίου για
την Οδική Ασφάλεια στις 8 Δεκεµβρίου 2010, εκλήθη ο υφυπουργός Προστασίας του
Πολίτη κ. Μανώλης Όθωνας να παρουσιάσει τα συµπεράσµατα της Ελληνικής
Αστυνοµίας για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε
και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) κ.
Βασίλειος Χαλκιάς. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στον ΣΕΣ να παρουσιάσει τις θέσεις και τις
δράσεις του για τα θέµατα της Οδικής Ασφάλειας.
• Συνεχίζεται η επιτυχηµένη συνεργασία του ΣΕΣ µε την Ecocity στο πρόγραµµα
«Οικολογική Μετακίνηση», όπου συµµετέχουν µαθητές γυµνασίων της χώρας και
διενεργούνται διαγωνισµοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις. Για το διάστηµα
2010-2011 εκπροσωπούν το ΣΕΣ στην επιστηµονική επιτροπή ο Κωνσταντίνος
Αντωνίου, στην οργανωτική επιτροπή ο Γιώργος Λυµπερόπουλος κεντρικά, ο
Απόστολος Μπιζάκης στη Βόρεια Ελλάδα και η Άννα Γόγολα στη Δυτική Ελλάδα και
στην Επιτροπή Αξιολόγησης η Δέσποινα Αλεξανδροπούλου. Παράλληλα, ένας
αριθµός µελών του ΣΕΣ εκπροσωπούν το ΣΕΣ ως αξιολογητές στις διάφορες
περιοχές όπου υπάρχουν συµµετοχές.
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Συνεχίζεται η συνεργασία ΣΕΣ και ITS Hellas και ως εκπρόσωπος/παρατηρητής του
ΣΕΣ στις δράσεις του ITS Hellas, για τη διετία 2010-11, ορίστηκε ο Βασίλης Μιζάρας.
Ο ΣΕΣ συµµετέχει στην Οµάδα Εργασίας για τις Οδικές Μεταφορές (ΟΕ-ΟΜΕ) η
οποία συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2008 µε πρωτοβουλία του Ελληνικού
Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). Στην Οµάδα Εργασίας
συµµετέχούν εκπρόσωποι του ΥΜΕ, των ελληνικών επιµελητηρίων µεταφορών,
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των οδικών µεταφορών, της
ακαδηµαϊκής κοινότητας και συνάδελφοι µελετητές. Το ΣΕΣ εκπροσωπεί ο Λουκάς
Δηµητρίου.
Ο ΣΕΣ συνεχίζει τη συµµετοχή του στο ΔΣ του Οργανισµού Οδικής Ασφάλειας
Δήµου Αθηναίων (ΟΡΟΔΑ) µε εκπρόσωπο το Λ.Δηµητρίου. Κατά την τελευταία
συνεδρία, ο ΣΕΣ υλοποίησε τη δέσµευσή του για υποστήριξη πιλοτικής
εφαρµογής/υλοποίησης ποδηλατοδιαδροµής επί της οδού Αιόλου, µέσω της
συµµετοχής της συναδέλφου κας Δ. Περπερίδου. Η κα Περπερίδου, περιέγραψε τη
διεθνή εµπειρία στο αντικείµενο αυτό και ανέλαβε την προετοιµασία σχετικού κειµένου,
µε στόχο την πιο ολοκληρωµένη ενηµέρωση των µελών του ΔΣ του ΟΡΟΔΑ.
Συνεχίζει η συµµετοχή του ΣΕΣ ως µέλους του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας,
µε εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Αντωνίου.

12. Άλλες εκδηλώσεις
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσηµα από µέλη του ΔΣ σε σειρά εκδηλώσεων και ηµερίδων.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις:
• Το Σάββατο 17 Απριλίου 2010 έλαβε χώρα, στο αµφιθέατρο του Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, η τελετή βράβευσης των σχολικών οµάδων
που έλαβαν µέρος στην εκστρατεία ECOMOBILITY 2009-2010. Τον ΣΕΣ
εκπροσώπησε ο Κώστας Αντωνίου.
• Στις 19-20 Απριλίου 2010 ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Βασίλη Χαλκιά µε
χαιρετισµό και οµιλία στην Ηµερίδα “Innovation & Risk Management in PPP’s” που
διοργάνωσε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου στη Χίο.
• Συµµετοχή στην Ηµερίδα «Κυκλοφοριακή Αγωγή – Άµεση προτεραιότητα για την
ασφάλεια των παιδιών» που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και τον
ΟΡΟΔΑ στο Αµφιθέατρο του ΥΠΟΜΕΔΙ στις 11 Μαΐου 2010. Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε µε οµιλία του Προέδρου Βασίλη Χαλκιά.
• Συµµετοχή στο Συνέδριο της IBTTA που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 20-22
Ιουνίου 2011, µε τίτλο “Modern Toll Roads – a new Chapter in Social
Responsibility”. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά. Επίσης,
έγινε βράβευση εκ µέρους των Αττικών Διαδροµών και του ΣΕΣ προς τη WilburSmith για την πρώτη κυκλοφοριακή µελέτη που έγιε στην Ελλάδα, ενώ παρέστησαν
και αρκετοί συνάδελφοι, περιλαµβανοµένου και του Ιωάννη Φραντζεσκάκη, ο
οποίος είχε µάλιστα συµµετάσχει στη µελέτη αυτή.
• Συµµετοχή στη Γενική Συνέλευση της EIC (European International Contractors)
που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 10 Αυγούστου 2010 µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά
µε τίτλο “Turbulent times require courage and flexibility”.
• Συµµετοχή στην ετήσια έκθεση της Αστυνοµικής Διεύθυνσης Αχαΐας – Τµήµατος
Τροχαίας Πατρών και Αυτοκινητοδρόµων Αχαΐας, στις 15 Σεπτεµβρίου 2011, όπου
ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Ειδικό Γραµµατέα, κ. Λουκά Δηµητρίου.
• Παρουσίαση του Προέδρου του ΣΕΣ Β.Χαλκιά στο Συνέδριο που οργάνωσε ο
Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών στα Ιωάννινα (Conference on Improving Road
Safety in the BSEC Region, UNECE,18th & 19th November, 2010, Ioannina,
Greece).
• Συµµετοχή στο Διεθνές Forum “Infrastructure, Urban Development & Interior
Architecture” που έλαβε χώρα στη Ρουµανία στις 29-30 Νοεµβρίου 2010 µε οµιλία
του Βασίλη Χαλκιά.
Απολογισµός ΔΣ ΣΕΣ Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Τοποθέτηση µε παρουσίαση και συµµετοχή σε ανοικτό πάνελ (Η στρατηγική της
Ελλάδας στο επίκεντρο της Μεσογείου) του Ειδ. Γραµµατέα κ. Λουκά Δηµητρίου
στο ‘14ο Ετήσιο Συνέδριο Logistics” που έλαβε χώρα στο Ζάππειο Μέγαρο 19-20
Νοεµβρίου και οργάνωσε η Ελληνική Εταιρία Logistics.
Συµµετοχή µε παρουσίαση του Λουκά Δηµητρίου σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο
Σύνδεσµος Εµπόρων & Εισαγωγέων Μοτοσυκλετών, την Κυριακή 5 Δεκεµβρίου,
στον Πειραιά.
Συµµετοχή σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για το
Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδοµών Μεταφορών Ευρύτερης Περιοχής
Θεσσαλονίκης 2020 στις 9 Δεκεµβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη. Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε από τα µέλη του Απόστολο Μπιζάκη και Κατερίνα Χρυσοστόµου.
Συµµετοχή του Α΄ αναπληρωµατικού µέλους του ΔΣ, κ. Ανδριανής Γόγολα στην
Επιτροπή Αξιολόγησης Πελοποννήσου του Ecocity για τη δράση “Ecomobility –
Οικολογική Μετακίνηση 2010 - 2011”
Υποβολή πρότασης συνεργασίας στο Δήµο Πατρέων (αρ. πρωτ. 3393602.11.2010), που αφορά στην παροχή εθελοντικής και αµισθί συµβουλευτικής
αρωγής για την αποδοτικότερη λειτουργία του ΠΚΑ “Πάνος Μυλωνάς”.
Εκπροσώπηση του ΣΕΣ στα εγκαίνια του ΠΚΑ “Πάνος Μυλωνάς”, την Τρίτη 21
Δεκεµβρίου 2010, από το συνάδελφο κ. Νίκο Μηλιώνη.
Συµµετοχή στη Διηµερίδα Οδικής Ασφάλειας που διοργάνωσε το EKETA/IMET και
το FERSI στην Αθήνα στις 21-22 Φεβρουαρίου 2011. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από
το Λουκά Δηµητρίου (χαιρετισµός), το Βασίλη Χαλκιά (προεδρία συνεδρίας) και το
Κώστα Αντωνίου (συµµετοχή σε panel).
Συµµετοχή στη 3η Διεθνή Έκθεση «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics 2011» που
πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 28 Φεβρουαρίου 2011. Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε µε παρουσίαση του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο "Περιβαλλοντική
Ευαισθησία στις Αστικές Διανοµές. Μειώστε τους ρύπους και προσφέρετε
καλύτερες Logistics υπηρεσίες"
Συµµετοχή στην ηµερίδα ASECAP 2011 Road Safety Event που διοργάνωσε η
ASECAP στην Αθήνα την 1η Μαρτίου 2011 µε οµιλία του Βασίλη Χαλκιά µε τίτλο
“Road Safety Campaigns in Greece”.
Υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας και παραλαβή του σχετικού
διπλώµατος αναγνώρισης στην εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 3 Μαρτίου 2011
στο αµφιθέατρο του ΥΠΟΜΕΔΙ στην Αθήνα. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τους
Βασίλη Χαλκιά, Λουκά Δηµητρίου και Γιώργο Λυµπερόπουλο.

Επίσης, στις 14 Οκτωβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια και ο αγιασµός του νέου
γραφείου του ΣΕΣ, ενώ ακολούθησε εκδήλωση σε παρακείµενο εστιατόριο.
Τέλος, µε σηµαντική συµµετοχή µελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων
φορέων, γιορτάστηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ στην Αθήνα, που
πραγµατοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου, 2011 στην ταβέρνα Πλακεντία στην Πεντέλη.
13. Ενηµερωτικό Δελτίο ΣΕΣ
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011 εκδόθηκαν τέσσερα ενηµερωτικά Δελτία
(Νο. 171 - Νο. 174). Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής του Ενηµερωτικού Δελτίου,
διατήρησε η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών εκδόσεων.
Από το τεύχος 174 το Ενηµερωτικό Δελτίο έχει αλλάξει µορφή και έχει εµπλουτιστεί µε νέο
υλικό. Συνεχίζουν οι στήλες των νέων της Βόρειας και Δυτικής Ελλάδας. Στο νέο

σχεδιασµό έχει υιοθετηθεί νέα ‘εµφάνιση’ η οποία στόχο έχει όχι την αισθητική
αναβάθµιση µόνο, αλλά –κυρίως- την αναβάθµιση του επιστηµονικού διαλόγου
Απολογισµός ΔΣ ΣΕΣ Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011
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µεταξύ των µελών του ΣΕΣ. Η αντίληψη του νέου Ενηµερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ
περιλαµβάνει την µετατόπιση της ύλης του προς µια κατεύθυνση περισσότερο
γνωσιακή/τεχνική, µε έµφαση στην προβολή της ελληνικής τεχνογνωσίας στο
αντικείµενο, διατηρώντας όµως την ευελιξία να συνεχίζει να περιλαµβάνει άρθρατοποθετήσεις που συµβάλουν στο συντονισµό µας σε τρέχοντα ζητήµατα και,
βέβαια, χρήσιµα νέα και ανακοινώσεις. Η αντίληψη αυτή υλοποιήθηκε µε την
υπόµνηση ότι ο ΣΕΣ είναι επιστηµονικός Σύλλογος και ως εκ τούτου οφείλει να
εκφράζεται κατά τέτοιον τρόπο. Το αποτέλεσµα της προσπάθειας που
καταβάλλεται την τρέχουσα περίοδο θα είναι απόρροια της διάθεσης για
συµµετοχή και τελικά του δυναµισµού όλων των µελών του Συλλόγου. Για τον
σκοπό καλούνται όλα τα µέλη µας να συµβάλλουν στον επιστηµονικό διάλογο
αποστέλλοντας τεχνικά/γνωσιακά άρθρα για το Ενηµερωτικό Δελτίο στην
διεύθυνση ED@ses.gr,
Το κόστος της αναβαθµισµένης έκδοσης και αποστολής του Ενηµερωτικού Δελτίου
καλύπτεται αποκλειστικά από χορηγίες για διαφηµίσεις, ελαφρύνοντας έτσι σηµαντικά τον
έως σήµερα σχετικό προϋπολογισµό του ΣΕΣ.
Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενηµερωτικού Δελτίου έχει διευρυνθεί σηµαντικά
(περίπου 1.450 αποδέκτες σήµερα) αφού περιλαµβάνει εκτός των 652 µελών του ΣΕΣ,
600 στελέχη και 200 δηµοσιογράφους του Τοµέα των Συγκοινωνιών. Με τον τρόπο αυτό,
το Ενηµερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ δεν αποτελεί µόνο εργαλείο εσωτερικής ενηµέρωσης των
µελών του ΣΕΣ, αλλά επιχειρεί την ενηµέρωση όλων εκείνων που παίζουν σηµαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη και λειτουργία των συγκοινωνιακών συστηµάτων στην Ελλάδα, ενώ
ταυτόχρονα προωθεί την ολοκληρωµένη προσέγγιση του ΣΕΣ.
14. Ιστοσελίδα ΣΕΣ
Στόχος του ΔΣ είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία
ενηµέρωση τόσο των µελών του ΣΕΣ όσο και των άλλων ενδιαφερόµενων. Για το λόγο
αυτό το ΔΣ διατηρεί και ενηµερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ, ενώ έχει συνάψει
ετήσια σύµβαση µε εξειδικευµένο εξωτερικό σύµβουλο, για την συντήρηση και ενηµέρωσή
της. Επιπλέον, µε τον τρόπο αυτό αναµένεται η ταχύτερη ενηµέρωση της.
Μετά από διαδικασία λήψης και εξέτασης προσφορών από το ΔΣ του ΣΕΣ, στις 6
Σεπτεµβρίου 2010 υπεγράφη σύµβαση µεταξύ του ΣΕΣ και της εταιρίας «makebelieve
Ο.Ε.» για την ανανέωση της ιστοσελίδας του ΣΕΣ. Η νέα ιστοσελίδα του ΣΕΣ παραδόθηκε
στο τέλος του 2010 και διαθέτει πλήθος νέων λειτουργιών που θα βοηθήσουν στην άµεση
και αποτελεσµατική διάχυση των δράσεων του ΣΕΣ, ενηµέρωση των µελών, αλλά και
ανταλλαγή απόψεων.
Το Δεκέµβριο του 2010 ο νέος δυναµικός ιστοχώρος του ΣΕΣ αντικατέστησε την
προηγούµενη έκδοση και αποτελεί πλέον ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που παρέχει
πλήθος καινοτόµων δυνατοτήτων και υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα κάνει πιο
αποτελεσµατική τη διαχείριση του περιεχοµένου. Για το σκοπό αυτό υιοθετήθηκαν
σύγχρονες τεχνολογίες του διαδικτύου, ενώ ταυτόχρονα λήφθηκαν υπόψη τόσο η πρότερη
εµπειρία των διαχειριστών του ιστοχώρου όσο και οι αναδυόµενες ανάγκες των µελών του
Συλλόγου για ενηµέρωση και συµµετοχή. Επανασχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το
µηδέν, ώστε εκτός από τη λειτουργική κι αισθητική ανανέωση των δικτυακών σελίδων, ο
Σύλλογος να έχει πλέον στη διάθεσή του ένα δυναµικό εργαλείο υποστήριξης των µελών
του. Συγκεκριµένα, µετά από 12 χρόνια επιτυχηµένης λειτουργία του, ο νέος

ιστοχώρος του ΣΕΣ στοχεύει στην κάλυψη πέντε αναγκών: α) την αµεσότερη και
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πιο σύγχρονη πληροφόρηση των συναδέλφων, των µέσων ενηµέρωσης αλλά και
των ‘φίλων’ του Συλλόγου (αποτελεί ευχάριστη έκπληξη ο αριθµός των αιτήσεων
‘επισκεπτών’ του ιστοχώρου που επιθυµεί να γίνει ‘φίλος’ του Συλλόγου, β) στην
αυθεντικότερη έκφραση των µελών µας µέσω της λειτουργία ‘χώρου’ για την
ανάρτηση των δραστηριοτήτων των επιτροπών, την λειτουργία blog (όπου
αναµένουµε να αναπτυχθεί ‘ζωηρός’ διάλογος), των προγραµµατιζόµενων
webinars,
αλλά και των σύντοµων δηµοσκοπήσεων για διάφορα θέµατα
επικαιρότητας, γ) την µετατροπή του από µέσο ενηµέρωσης, σε επίσηµη
πληροφοριακή βάση του Έλληνα Συγκοινιωλόγου µε την σταδιακή ανάρτηση όλων
των άρθρων Συνεδρίων/Ηµερίδων που έχει οργανώσει ή συµµετάσχει ο Σύλλογος
δ) η διευκόλυνση της τακτοποίησης των οικονοµικών οφειλών των µελών µέσω
web-banking, και, ε) η αµερόληπτη τήρηση των στοιχείων των µελών από τους
ίδιους.
Η επένδυση (χρόνου και κόστους) που έγινε για τον ανασχεδιασµό της ιστοσελίδας
είχε άµεσα αποτελέσµατα στην διείσδυτικότερη παρέµβαση του ΣΕΣ στα θέµατα
ενδιαφέροντός του, όπως φαίνεται από το ιστορικό της επισκεψιµότητας των
σελίδων της.

Σχήμα	
  2:	
  Επισκέψεις	
  από	
  15	
  Ιανουαρίου	
  2011	
  έως	
  15	
  Φεβρουαρίου	
  2011	
  

Σχήμα	
  3:	
  Πηγές	
  επισκεψιμότητας	
  στον	
  ιστοχώρο	
  του	
  ΣΕΣ	
  

Με την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη των µελών του Συλλόγου ο νέος ιστοχώρος
φιλοδοξεί να αποτελέσει αξιόπιστη πηγή ενηµέρωσης και βήµα διαλόγου για τα τρέχοντα
Συγκοινωνιακά θέµατα.
Η διεύθυνση του ιστοχώρου παραµένει http://www.ses.gr.
15. Δηµοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ
Η δηµοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΣ είναι περισσότερο αποτελεσµατική αφού αυτές
αποστέλλονται από τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΕΣ σε όλους τους δηµοσιογράφους του
τύπου και των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών που καλύπτουν θέµατα στα οποία
δραστηριοποιείται ο ΣΕΣ.
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Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2010 - Μάρτιος 2011
πραγµατοποιήθηκε η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε
αρκετές συνεντεύξεις, δηλώσεις, άρθρα και αναφορές των µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΣΕΣ σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς και στον ηµερήσιο και
εβδοµαδιαίο τύπο, κυρίως για θέµατα της επικαιρότητας, ήτοι το κυκλοφοριακό, η οδική
ασφάλεια και η βιώσιµη κινητικότητα.
Επίσης, πραγµατοποιείται η δηµοσιοποίηση θέσεων για τα συγκοινωνιακά θέµατα, µέσω
ειδικής στήλης του ΣΕΣ στο µηνιαίο Περιοδικό «Cargo Plus» η οποία φιλοξενεί απόψεις
µελών του ΣΕΣ σε τακτική βάση,
Ο ΣΕΣ υποστήριξε την ειδική ένθετη έκδοση «Πρώτα οι Πεζοί» του Περιοδικού Εικόνες
που συνοδεύει την εφηµερίδα Έθνος. Η καµπάνια δηµοσιεύθηκε σε τέσσερα τεύχη, µεταξύ
Νοεµβρίου 2010 και Φεβρουαρίου 2011.
Το έργο των Επιτροπών συνεχίζεται και θέσεις για όλα τα θέµατα που απασχολούν την
ελληνική κοινωνία και άπτονται της ειδικότητας των συγκοινωνιολόγων και ο στόχος είναι
να παράγονται µε τρόπο συστηµατικό. Το έργο των Επιτροπών και οι θέσεις του ΣΕΣ
πρέπει να δηµοσιοποιούνται ώστε να χρησιµεύσουν τόσο στην Ελληνική Πολιτεία όσο και
στον τεχνικό κόσµο της χώρας αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο µε σηµείο
αναφοράς την επίλυση προβληµάτων που αφορούν τη βελτίωση των θεσµών και την
προώθηση της ανάπτυξης.
Για το λόγο αυτό υπήρξε παρουσία του ΣΕΣ στα Μέσα Ενηµέρωσης, µε συνεντεύξεις και
άρθρα. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Άρθρο στο περιοδικό Cargo Plus, µε θέµα «Σχεδιάζοντας για ΑµεΑ/ΑµΕΑ»
• Άρθρο στο περιοδικό Cargo Plus, µε θέµα «Δίληµµα: Αεροπλάνο ή αυτοκίνητο;
Η σύγχρονη επιλογή: Τηλε-διάσκεψη!»
• Άρθρο στο περιοδικό Cargo Plus, µε θέµα «Ασφαλής φόρτωση και οδική
ασφάλεια»
• Άρθρο στο περιοδικό Επιλογή µε θέµα «Ματιές στο Μέλλον» (ΝοέµβριοςΔεκέµβριος 2010)
• Συνέντευξη στο site του Auto-Τρίτη για την Οδική Ασφάλεια (1-8/9/2010)
• Συνέντευξη για το Περιβάλλον στο site του Auto-Τρίτη (27/10/2010)
• Άρθρο για την Αστική Κινητικότητα στο site του ΕΛΙΑΜΕΠ (31/12/2010)
• Δελτίο Τύπου – Ενηµερωτικό ΤΕΕ για την ανάπτυξη
• Δελτίο Τύπου για τις Σιδηροδροµικές µεταφορές στην Ελλάδα
• Δελτίο Τύπου για τη Δηµιουργία Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και
Μεταφορών
• Δελτίο Τύπου για τη Δηµιουργία Τµηµάτων Κυκλοφοριακού Σχεδιασµού σε
Δήµους
• Τηλεοπτική Συνέντευξη του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του ΣΕΣ στο
Channel 9 (30/12/2010) µε θέµα τις θέσεις του ΣΕΣ για τη Δηµιουργία
Μητροπολιτικών Οργανισµών Πολεοδοµίας και Μεταφορών και άλλα θέµατα
της επικαιρότητας, όπως αυτό των διοδίων
• Τηλεοπτική Συνέντευξη του Προέδρου του ΣΕΣ στο Mega Channel µε θέµα τα
έργα παραχώρησης στην Ελλάδα (29/1/2011)
• Τηλεοπτική Συνέντευξη του Ειδ. Γραµµατέα του ΣΕΣ στον Antenna µε
αντικείµενο την τιµολόγηση της χρήσης στα υπεραστικά οδικά έργα
Παραχώρησης (9/2/2011).
• Ραδιοφωνική Συνέντευξη του Αντιπροέδρου του ΣΕΣ στον Ρ/Σ Flash µε θέµα
τον Δηµόσιο Χαρακτήρα των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς
16. Συναντήσεις µε Αρµόδιους Φορείς
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Το Διοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΣ επεδίωξε και πραγµατοποίησε συναντήσεις
ανταλλαγής απόψεων µε αρµόδιους φορείς σε θέµατα επικαιρότητας. Ενδεικτικά
αναφέρονται οι συναντήσεις των µελών του ΔΣ:
•

•

•

•

•

Στις 31 Μαΐου 2010, το ΔΣ πραγµατοποίησε συνάντηση µε τον τότε Υφυπουργό
Προστασίας του Πολίτη κ. Σπύρο Βούγια. Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν την
οδική ασφάλεια, την εφαρµογή νέων τεχνολογιών και την αστυνόµευση, τόσο στους
δρόµους όσο και στα ΜΜΜ.
Στις 22 Σεπτεµβρίου 2010 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε το ECOCITY µε
αντικείµενο την εκστρατεία ECOMOBILITY 2010-2011, όπου ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε από τους Βασίλη Χαλκιά και Λουκά Δηµητρίου.
Συνάντηση κλαδικών και εργασιακών συλλόγων µε τους Γενικούς Γραµµατείς του
ΥΠΟΜΕΔΙ, κ. Ι. Οικονοµίδη και Σ. Λαµπρόπουλο καθώς και Υπηρεσιακών
παραγόντων στις 30 Σεπτεµβρίου, 2010 µε θέµα το Νοµοσχέδιο Μελετών. Τον
ΣΕΣ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Β. Χαλκιά και ο πρώην Πρόεδρος κ. Κ.
Ηλιόπουλος.
Στις15 Δεκεµβρίου 2010 µέλη του ΔΣ συναντήθηκαν µε τον κ. Σπύρο Βούγια,
Υφυπουργό τώρα, Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων και Υπηρεσιακούς
παράγοντες. Συζητήθηκαν θέµατα που αφορούν την αναµόρφωση των Δηµόσιων
Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας, την εφαρµογή του Σχεδίου Καλλικράτης και τον
διευρυµένο ρόλο του Εθνικού Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ), το οποίο στο
εξής τίθεται υπό την Προεδρία του Υφυπουργού.
Συνάντηση
κλαδικών
και
εργασιακών
συλλόγων
των
µηχανικών
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 21.12.2010 ώρα 14:00 – 18:00 στο ΤΕΕ. Συµµετείχαν
24 εκπρόσωποι του ΤΕΕ και των Συλλόγων. Εισηγητής και Συντονιστής της
συνάντησης ήταν ο νέος πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπρίτζης.
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