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1 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 28
Μαρτίου 2018 και η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου στις αρχές Απριλίου, ανέδειξαν ένα
νέο επταμελές (πέντε τακτικά και δύο αναπληρωμα-
τικά μέλη) ΔΣ για τη διετία 2018-2020. Σύσσωμο το

νέο ΔΣ σας ευχαριστεί θερμά για τη συμμετοχή σας στην εκλογική διαδικασία,
τη στήριξη και την εμπιστοσύνη σας. Το Νέο ΔΣ απαρτίζεται από ιδιαίτερα κα-
τηρτισμένους συναδέλφους, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επαγ-
γελματικό χώρο, κυρίως νέους σε ηλικία με διάθεση για προσφορά και δράση.
Πιστεύοντας στον εθελοντισμό και την ομαδική εργασία και στηριζόμενοι
πάνω στα γερά θεμέλια, την τεχνογνωσία, το κύρος και την εμπειρία των πα-
λαιότερων μελών του συλλόγου μας προσδοκούμε μια παραγωγική διετία με
την πολύτιμη συμβολή όλων σας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Σε μία περίοδο σημαντικών εξελίξεων και μεγάλων προκλήσεων στο διεθνές
και εγχώριο γίγνεσθαι του κλάδου των μεταφορών, ο ρόλος του επιστημονι-
κού συλλόγου μας είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η διαρκώς αυξανόμενη ζή-
τηση για μεταφορές, η προώθηση από την ΕΕ της ενοποίησης των τομέων των
μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας και η ανάπτυξη και-
νοτόμων χρηματοδοτικών μέσων για τις επενδύσεις υποδομών μεταφορών
με σκοπό τη βιώσιμη, ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς κινητικότητα οδηγούν
δυναμικά σε σημαντικές εξελίξεις τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο,
φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με μια μεγάλη γκάμα αξόνων του αντικειμένου
μας. Στην εγχώρια αγορά των μεταφορών, θέματα αιχμής, ισχυρού προβλη-
ματισμού αλλά και προκλήσεων είναι οι αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο με-
γάλων συγκοινωνιακών κόμβων, όπως η παραχώρηση 40-ετούς διάρκειας,
για τη λειτουργία, τη διαχείριση, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των 14 πε-
ριφερειακών αεροδρομίων, η επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του Διε-
θνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), η ιδιωτικοποίηση του λιμένα Θεσσαλονίκης,
η ανάπτυξη του εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο πεδίο κ.ά. Στις εταιρίες
λειτουργίας και παροχής μεταφορικού έργου στο επίκεντρο βρίσκονται η αλ-
λαγή στο καθεστώς λειτουργίας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ. Όσον αφορά
τους αυτοκινητόδρομους μετά την ολοκλήρωση των έργων παραχώρησης, η
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του νέου συστήματος
διοδίων καθώς και η μετάβαση των αυτοκινητοδρόμων στην εποχή των ηλε-
κτρονικών διοδίων, αποτελούν προκλήσεις προς την κατεύθυνση των βέλτι-
στων παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες των αυτοκινητοδρόμων,
καθώς και της προαγωγής της οδικής ασφάλειας. Μεγάλη πρόκληση αποτε-
λεί πως όλες αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν το παρεχόμενο επίπεδο εξυ-
πηρέτησης και την εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής σε όφελος της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας. 

Βρισκόμαστε σε περίοδο μεγάλων προκλήσεων και μπροστά σε μεγάλες αλ-
λαγές σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεισφορά των επιστημονικών
δυνάμεων και της τεχνογνωσίας του συλλόγου μας όσο ποτέ άλλοτε μπορεί
να είναι ουσιαστική και με αναπτυξιακό προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό το
Νέο ΔΣ με όραμα και διάθεση εθελοντικής προσφοράς, προσδοκά στην πλαι-
σίωση και την ενεργή συμμετοχή όλων των μελών, κάνοντας τον εθελοντικό
χαρακτήρα του σχεδίου δράσης μας το εχέγγυο για θετική συμβολή, περαι-
τέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του ρόλου του συλλόγου μας στις εξελίξεις του
τομέα των μεταφορών. 

Σαρτζετάκη Μαρία
Ειδικός Γραμματέας ΣΕΣ
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2 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Η ολοκλήρωση σημαντικού μέρους του δικτύου νέων αυτοκινη-
τοδρόμων της χώρας αποτελεί πλέον γεγονός, με σημαντικά
οφέλη στην κοινωνία και την οικονομία, αφού βελτιώνονται
άρδην οι συνθήκες οδικής μετακίνησης και αίρεται η «οδική ανα-
σφάλεια», την οποία παρείχε μέχρι πρότινος το πρωτεύον εθνικό
οδικό δίκτυο. Η διαδικασία υλοποίησής των οδικών αξόνων ανά
την Επικράτεια προσέφερε χρήσιμη και ουσιαστική εμπειρία προς
την κατεύθυνση της σωστής οργάνωσης της συνεργασίας του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησης
μεγάλων έργων υποδομής. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος και σε νέες
ανάλογες εφαρμογές σχημάτων συγχρηματοδότησης, σε μια πε-
ρίοδο που χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια δημόσιων πόρων. 

Η αποδοτική και οικονομικά βιώσιμη λειτουργία και συντήρηση
του δικτύου των αυτοκινητοδρόμων αποτελεί πλέον το νέο ζη-

τούμενο. Η συλλογή διοδίων αποτελεί βασική συνιστώσα για την
επίτευξη αυτού, καθώς μέσω των εσόδων των διοδίων είναι αφε-
νός εφικτή η αποπληρωμή των κεφαλαίων που επενδύθηκαν
για την κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων, και αφετέρου εξα-
σφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την ομαλή και ασφαλή λει-
τουργία και την έγκαιρη και πλήρη συντήρηση των οδικών
υποδομών. 

Ένα νέο, αναλογικότερο σύστημα συλλογής διοδίων μπορεί να
συμβάλλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης
και λειτουργίας των αυτοκινητοδρόμων, προς όφελος των χρη-
στών, του Δημοσίου και όλων των άμεσα εμπλεκομένων (Εται-
ρείες Παραχώρησης, τράπεζες κ.λπ.). Προφανώς οποιαδήποτε
πρόταση στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του συστήματος
διοδίων θα πρέπει καταρχάς να είναι αποτέλεσμα ουσιαστικής

Oi Θεσεις του Συλλογου Ελληνων
Συγκοινωνιολογων για τον 

Εκσυγχρονισμο του Συστηματος
Συλλογης Διοδιων στους 

Ελληνικους Αυτοκινητοδρομουσ
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3 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

διαβούλευσης και συμφωνίας με όλους τους άμεσα εμπλεκόμε-
νους φορείς, να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις που απορρέ-
ουν από τις συμβάσεις παραχώρησης και να λαμβάνει υπόψη τις
υφιστάμενες επενδύσεις (σε υποδομές, λειτουργίες κ.λπ.) που
σχετίζονται με τη συλλογή διοδίων. 

Με αφορμή λοιπόν, τον σε εξέλιξη διαγωνισμό για την «Εγκατά-
σταση πλήρους ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής χρέωσης
διοδίων τελών, δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική αναγνώ-
ριση» και των επικείμενων τελικών προδιαγραφών του νέου συ-
στήματος, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, με συνεχή
σαραντακονταετή παρουσία στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της Ελ-
λάδας, επισημαίνει σειρά βασικών ζητημάτων που θεωρεί ότι
πρέπει να καταστούν σαφή, στην προσπάθεια διαμόρφωσης του
εκσυγχρονισμού της λειτουργίας συλλογής των διοδίων:

1. Πολιτική χρέωσης των χρηστών  
Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών για τη συλλογή των διοδίων
παρέχει πλήθος δυνατοτήτων και ευκαιριών για την ορθολογικό-
τερη/δικαιότερη χρέωση των χρηστών. Κυρίαρχο στοιχείο είναι η
δυνατότητα εφαρμογής της αρχής της «χρέωσης με βάση τη
χρήση», που εξαλείφει τις ενίοτε άδικες χρεώσεις που επιβάλ-
λονται σε υπεραστικές διαδρομές μικρού μήκους, ή ορισμένες
κατηγορίες οχημάτων. Ένα σύγχρονο και ευέλικτο σύστημα χρέ-
ωσης πρέπει να εστιάζει στην κατά το δυνατόν αναλογικότερη επι-
βάρυνση, με βάση τη διανυόμενη απόσταση από πλευράς χρήστη. 

Παράλληλα, ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να παρέχει και πλήθος
άλλων επιλογών προς τους χρήστες, όπως η παροχή κινήτρων
για συχνή χρήση των αυτοκινητοδρόμων ή η μείωση του ύψους
τιμών διοδίων για χρήση σε περιόδους εκτός αιχμής, με αντί-
στοιχη αύξηση σε περιόδους αιχμής. Επίσης, οι χρεώσεις μπορούν
να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις διαφορετικές κατηγορίες οχη-
μάτων, κάποιες από τις οποίες μπορεί να επιβαρύνουν δυσανάλογα
την κυκλοφορία και να συμβάλουν περισσότερο στη φθορά των
οδικών υποδομών. 

Στόχος των παραπάνω είναι τόσο η ομαλή κυκλοφορία όσο και η
καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών των αυτοκινητο-
δρόμων. Οι επιλογές αυτές μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσι-
μες και σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή της
αναλογικής χρέωσης σύμφωνα με την απόσταση (π.χ. στην περί-
πτωση της Γέφυρας Ρίου – Αντιρρίου).

Σε κάθε περίπτωση τονίζεται ότι το όποιο σύστημα συλλογής διο-
δίων, καθώς και η όποια πολιτική τιμολόγησης των διοδίων υπο-
στηρίζεται από αυτό, θα πρέπει να εξασφαλίζει αφενός τη
δικαιότερη χρέωση και την ικανοποιητική εξυπηρέτηση των
χρηστών των αυτοκινητοδρόμων και αφετέρου τη χρηματοοι-
κονομική βιωσιμότητα και τη διατήρηση της λειτουργικότητας
και ποιότητας υπηρεσιών των αυτοκινητοδρόμων σε ικανοποι-
ητικό επίπεδο.

2. Τεχνολογία 
Διεθνώς τα συστήματα συλλογής διοδίων ποικίλουν και περιλαμ-
βάνουν διάφορες τεχνολογίες ή συνδυασμό τεχνολογιών, όπως
συστήματα DSRC (Dedicated Short Range Communication – Επι-
κοινωνίες Μικρής Εμβέλειας), συστήματα GNSS-based (Global
Navigation Satellite Systems - Συστήματα Παγκόσμιας Δορυφορι-
κής Κάλυψης) σε συνδυασμό με κινητή τηλεφωνία (GSM/GPRS),
συστήματα RFID (Radio Frequency Identification - Αναγνώριση
Ραδιοσυχνοτήτων), ταχογράφους, συστήματα Αυτόματης Αναγνώ-
ρισης Πινακίδων (ANPR, Automatic Number Plate Recognition).

Με εξαίρεση τη χειροκίνητη συλλογή διοδίου σε συγκεκριμένες
θέσεις του οδικού δικτύου (μετωπικά και πλευρικά διόδια), οι πα-
ραπάνω τεχνολογίες υποστηρίζουν επίσης μια πληθώρα διαδι-
κασιών συλλογής διοδίων όπως: 

•  Συστήματα που βασίζονται σε προμήθεια αυτοκόλλητου σήμα-
τος (vignette) με το οποίο επιτρέπεται η είσοδος σε αυτοκινη-
τοδρόμους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (ημερών,
εβδομάδων, μηνών, έτους, κ.λπ.). 

•  Κλειστά συστήματα διοδίων με καταγραφή του σημείου εισόδου
και χρέωση στο σημείο εξόδου και πληρωμή με διάφορες με-
θόδους (χειροκίνητα σε υπάλληλο, με προπληρωμένη κάρτα
ή συσκευή επί του οχήματος, κ.λπ.). Σε αυτά εντάσσονται και τα
πιο εξελιγμένα συστήματα χρέωσης εν κινήσει (free flow),
όπως τα δορυφορικά συστήματα καθώς και ηλεκτρονικά συστή-
ματα ελεύθερης ροής με συσκευή αποκλειστικής επικοινωνίας
μικρής εμβέλειας (DSRC) επί του οχήματος. Οι χρήστες μπο-
ρούν να είναι συνδρομητές των συστημάτων αυτών, ώστε να
διαθέτουν πομποδέκτη και να μπορούν να καταβάλουν τα διό-
δια, είτε μέσω προ-πληρωμένου λογαριασμού είτε σε επόμενο
χρόνο από αυτόν της χρήσης της οδού με χρήση πιστωτικής
κάρτας ή πάγιας τραπεζικής εντολής. Οι μη συνδρομητές και
όσοι δεν διαθέτουν έγκυρο πομποδέκτη, εντοπίζονται από σύ-
στημα Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδας (ANPR), το οποίο λει-
τουργεί συμπληρωματικά με στόχο τον εντοπισμό των μη
συνδρομητών ή των «συνειδητών» παραβατών. Αυτοί, μπο-
ρούν να προκαταβάλλουν τα διόδια μέσω εναλλακτικών επι-
λογών (π.χ. διαδικτυακά) ή αυτά να τους καταλογιστούν εκ των
υστέρων, ενδεχομένως μαζί με το αναλογούν διοικητικό κόστος
και πρόστιμο (σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής αυτών).

Σε γενικές γραμμές, οι τεχνολογίες συλλογής διοδίων έχουν
πλέον εξελιχθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δεκαετίες, με απο-
τέλεσμα να συνοδεύονται από μικρότερο τεχνολογικό κίνδυνο, σε
σχέση με το παρελθόν. Η ευρεία χρήση εφαρμογών κινητής τηλε-
φωνίας και του διαδικτύου έχει επίσης διευκολύνει αισθητά τις
διαδικασίες εγγραφής και πληρωμής των χρηστών (συνδρομητών
και μη) σε αυτοματοποιημένα συστήματα συλλογής διοδίων. 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος συλλογής διοδίων πρέπει
να γίνει μετά από ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία θα λαμβάνει 
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4 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

υπόψη όχι μόνο το κόστος υλοποίησης και συντήρησης, αλλά και
τον τύπο της οδικής υποδομής και του οδικού περιβάλλοντος (π.χ.
περιαστικό, υπεραστικό), το μέγεθός της, τα υπάρχοντα συστή-
ματα και υποδομές, τον υφιστάμενο στόλο οχημάτων εξοπλισμέ-
νων με πομποδέκτες συλλογής διοδίων, τις κατηγορίες οχημάτων
και τους φόρτους αυτών και φυσικά τις δυνατότητες αλλά και αδυ-
ναμίες τής κάθε τεχνολογίας. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στις δυ-
νατότητες αστυνόμευσης και εισπραξιμότητας του συστήματος,
ώστε αφενός να υπάρχει δικαιοσύνη στη χρέωση των χρηστών
και αφετέρου να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες εσόδων λόγω
της πιθανής παραβατικής συμπεριφοράς κάποιων εξ αυτών.

Αξίζει στο σημείο αυτό να γίνει αναφορά στην Οδηγία
2004/52/ΕΚ, η οποία θέτει το Ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο της
Διαλειτουργικότητας των συστημάτων διοδίων σε ολόκληρο το
Διευρωπαϊκό Δίκτυο, και στις τεχνολογίες που προβλέπονται στο
πλαίσιο της οδηγίας αυτής. Πρόκειται για τις τεχνολογίες DSRC,
GNSS και GSM/GPRS. Η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων
(ANPR) δεν υποστηρίζεται από το υφιστάμενο Ευρωπαϊκό νομο-
θετικό πλαίσιο ως αυτοτελές σύστημα συλλογής διοδίων λόγω
εγγενών τεχνολογικών αδυναμιών της, αλλά μόνο ως συμπλη-
ρωματικό σύστημα εντοπισμού παραβατών και μη συνδρομητών,
ενώ οι τεχνολογίες RFID και ταχογράφου δεν θεωρούνται (προς
το παρόν) συμβατές με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

3. Θεσμικές παρεμβάσεις
Οι νέες τεχνολογίες συλλογής διοδίων απαιτούν την εθελοντική
ένταξη των χρηστών των αυτοκινητοδρόμων σε κατάλληλο σύ-
στημα διαχείρισης (βάση δεδομένων), ώστε να είναι δυνατή η αυ-
τόματη ταυτοποίηση και χρέωσή τους. Αντίστοιχα, απαιτείται και
διαδικασία αναγνώρισης των παράνομων διελεύσεων και ταυτο-
ποίησης των παραβατών. Σε αυτό το πλαίσιο αναδεικνύονται προ-
βληματισμοί που σχετίζονται με: 

•  τη δυνατότητα είσπραξης των οφειλομένων διοδίων από τους
μη εγγεγραμμένους συνδρομητές ή τους «συνειδητούς» πα-
ραβάτες, 

•  τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων στοιχείων ταυτοποίησης, 
•  την προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Ταυτόχρονα, οποιαδήποτε συστηματική και κεντρική λειτουργία
συλλογής διοδίων, προϋποθέτει τον καθορισμό σαφών διαδικα-
σιών και κανόνων, μέσω των οποίων θα γίνεται η απόδοση των
διοδίων στους δικαιούχους (Ελληνικό Δημόσιο, εταιρίες παραχώ-
ρησης) έγκαιρα, εγγυημένα, με διαφάνεια, αξιοπιστία και στη
βάση των όρων των συμβάσεων παραχώρησης. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί:
-  Μέσω Κεντρικού Συστήματος Εκκαθάρισης Πληρωμών, το

οποίο θα διαχειρίζεται αξιόπιστος Φορέας, ο οποίος θα εγγυάται
την έγκαιρη και συνεπή απόδοση των εισπράξεων διοδίων
στους δικαιούχους. Ο φορέας αυτός θα μπορεί να είναι πλήρως
ανεξάρτητος όλων των εμπλεκόμενων στις παραχωρήσεις ή αν-
τίστροφα να αποτελεί προσυμφωνημένη σύμπραξη όλων των
εμπλεκομένων μερών σε αυτές. Η οποιαδήποτε ετεροβαρής
διαχείριση του κεντρικού συστήματος εκκαθάρισης πληρωμών

από οποιαδήποτε εμπλεκόμενη πλευρά μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία του κεντρικού αυτού συστήματος με πιθανές αρ-
νητικές επιπτώσεις για όλα τα μέρη.

-  Με την εφαρμογή Κοινόχρηστης, Κατανεμημένης Βάσης Δεδο-
μένων (Distributed Data Base, peer to peer approach). Σε αυτή
την περίπτωση, ο κάθε δικαιούχος διατηρεί τη δική του βάση
δεδομένων χρήσης του οδικού τμήματος / τμημάτων ευθύνης
του και συνδέεται με τους υπόλοιπους δικαιούχους, ανταλλάσ-
σοντας δεδομένα. Ο κάθε δικαιούχος διατηρεί την ανεξαρτησία
του και την ευθύνη συντήρησης και λειτουργίας της βάσης δε-
δομένων μόνο στο μέρος που τον αφορά, και όλοι οι δικαιούχοι
έχουν παράλληλη, ισότιμη και ανεξάρτητη πρόσβαση σε όλα τα
δεδομένα που τους αφορούν. Δημιουργείται όμως παράλληλα
«Συγκεντρωτικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου» (αν-
τίστοιχο του «Κεντρικού Συστήματος») στο οποίο θα πρέπει να
έχει πλήρη πρόσβαση και εποπτεία το Ελληνικό Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι η επιλογή της μίας ή της άλλης διαδικασίας κα-
τανομής εσόδων ενδεχομένως να απαιτεί μεγαλύτερες ή μικρό-
τερες συμβατικές και άλλες τροποποιήσεις στο υφιστάμενο
μοντέλο παραχώρησης. Επιπλέον, στο όποιο σύστημα πρέπει να
υπάρχει πλήρης πρόσβαση και σε όλους τους άλλους εμπλεκό-
μενους φορείς, για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης των δι-
καιωμάτων τους.

4. Πρακτικά θέματα
Ένα από τα θέματα που τίθενται είναι αυτό της παραβατικότητας
και του κατά πόσο η χρήση ενός συστήματος, έναντι ενός άλλου,
θα έχει θετική απόδοση στη μείωση αυτής. Η Ευρωπαϊκή και η
Διεθνής εμπειρία καταδεικνύουν πως η χρήση ηλεκτρονικών συ-
στημάτων ελεύθερης ροής αν μη τι άλλο δεν περιορίζει (ενδε-
χομένως δε και ευνοεί) την παραβατικότητα των οδηγών ως
προς τη συλλογή διοδίων. Αυτό καθώς ο οποιοσδήποτε έλεγχος
αυτών των παραβάσεων εξακολουθεί να βασίζεται στον ανθρώ-
πινο παράγοντα, (έλεγχος μέσω καμερών, κινητών μονάδων
αστυνόμευσης κ.λπ.), γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη στα
λειτουργικά έξοδα του συστήματος συλλογής διοδίων.

Έτσι, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματώσει
νέες διατάξεις για την αποτελεσματική αστυνόμευση, την ταχύ-
τατη ανάκτηση διοδίων καθώς και για την επιβολή των προστί-
μων-διοικητικών χρεώσεων στους παραβάτες. 

Παράλληλα, σε περιπτώσεις συστημάτων αναγνώρισης πινακί-
δων ANPR, τίθεται το ερώτημα ως προς το πώς θα χρεώνονται οι
χρήστες άλλων χωρών, σε περίπτωση όπου δεν υπάρχουν αντί-
στοιχες διακρατικές συμφωνίες. Επίσης, για τα ίδια συστήματα, θα
πρέπει η ποιότητα και διαθεσιμότητα της παρεχόμενης πληροφο-
ρίας να επαρκεί για την ταυτόχρονη αναγνώριση πινακίδων αρ-
κετών οχημάτων. Η κατά περίπτωση χαμηλή ποιότητα και η
έλλειψη τυποποίησης των πινακίδων κυκλοφορίας των οχημά-
των, σε συνδυασμό και με την έλλειψη ανάλογης αστυνόμευσης
αλλά και αξιόπιστων και συστηματικά επικαιροποιημένων βά-
σεων δεδομένων ταυτοποίησης των χρηστών, μπορεί να δυσχε-
ράνει τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος.
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Σχετική με τα παραπάνω είναι και η αποδοχή του νέου συστήματος
συλλογής διοδίων από τον χρήστη. Συνήθως, η επιλογή εναλλα-
κτικής διαδρομής με σκοπό την αποφυγή των διοδίων (τα οποία
σήμερα δεν είναι αναλογικά σε πολλές περιπτώσεις) μπορεί να
οδηγεί στην εκτροπή σημαντικού κυκλοφοριακού φόρτου σε οδικά
τμήματα ή σε περιοχές που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά ή τη χω-
ρητικότητα για να τον εξυπηρετήσουν. Η αναλογική χρέωση διο-
δίων μπορεί να περιορίσει αυτές τις επιλογές των μετακινούμενων,
αφού το κόστος χρήσης θα αναλογεί πλέον σε όλες τις περιπτώσεις
στη διανυθείσα απόσταση, δίνοντας επιπλέον κίνητρο στους χρή-
στες να χρησιμοποιήσουν τους αυτοκινητοδρόμους.    

Τέλος, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό
διαλειτουργικότητα μεταξύ των διοδίων όλων των αυτοκινητο-
δρόμων της χώρας («μια συσκευή - ένας λογαριασμός - ένα πα-
ραστατικό»), παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/52/EΚ που
προτρέπει προς την κατεύθυνση αυτή. 

5. Συμπεράσματα
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι αναφανδόν υπέρ
της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών συλλογής διοδίων με
στόχο τη δικαιότερη επιβάρυνση των χρηστών αυτών, και της πε-
ραιτέρω βελτίωσης του επιπέδου εξυπηρέτησης και ποιότητας
των αυτοκινητοδρόμων. Αποτελεί όμως απαραίτητη προϋπόθεση

η όποια υλοποίησή τους να ακολουθεί πλήρη και εμπεριστατω-
μένη μελέτη, η οποία θα τεκμηριώνει επαρκώς τόσο την εφαρ-
μοσιμότητά τους όσο και τη βιωσιμότητα των νέων οδικών
αξόνων, ώστε το όλο εγχείρημα να λειτουργήσει υπέρ του συμ-
φέροντος των μετακινούμενων.

Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η άρτια τεχνική, νομική και οι-
κονομική προετοιμασία και επεξεργασία του προτεινόμενου συ-
στήματος, ώστε να διαμορφωθεί η αναγκαία υποδομή σταδιακής
μετάβασης προς ένα σύγχρονο, δικαιότερο και λειτουργικότερο
σύστημα συλλογής διοδίων. Επίσης, θα πρέπει να διερευνηθεί
και αξιολογηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης υφιστάμενων υποδο-
μών συλλογής κομίστρων, ώστε να λειτουργούν καταρχάς ως
αναλογικές και στη συνέχεια ως συστήματα ελεύθερης ροής. Επί-
σης, θα πρέπει να διευκολυνθούν και οι υπάρχοντες χρήστες -
συνδρομητές συστημάτων αυτόματης καταβολής διοδίων, ως
προς τη μετάβασή τους στο νέο σύστημα.

O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και τα μέλη του με συ-
νεχή σαραντακονταετή παρουσία στο εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό
συγκοινωνιακό γίγνεσθαι βρίσκεται πάντα στη διάθεση της Πολι-
τείας και μπορεί να συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη
και στην ομαλή μετάβαση σε ένα σύγχρονο σύστημα συλλογής
κομίστρων στο εθνικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων.
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Πωσ Δημιουργειται η Καινοτομια
και Γιατι στην Ελλαδα 

Δεν την Εχουμε
Καθ. Γεώργιος Α. Γιαννόπουλος*

Εισαγωγή
Ο πιο απλός ορισμός της «καινοτομίας» είναι αυτός που δόθηκε
αρχικά από τον Schumpeter το 1942 κατά τον οποίο: «καινοτομία
είναι η εμπορική εκμετάλλευση νέων ιδεών» (Schumpeter,
2014). Ο βασικός αυτός ορισμός ισχύει και σήμερα αλλά μπο-
ρούμε να τον εξειδικεύσουμε περισσότερο με τη διατύπωση:
«Καινοτομία είναι η μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας
σε εκμεταλλεύσιμα εμπορικά προϊόντα τα οποία καλύπτουν ανάγ-
κες της κοινωνίας και της αγοράς». Η ύπαρξη ενδιαφέροντος από
την «αγορά» για την εμπορική αξιοποίηση ενός ερευνητικού απο-
τελέσματος είναι βασικό συστατικό της έννοιας της «καινοτο-
μίας». Με άλλα λόγια, αν η έρευνα είναι η μετατροπή οικονομικών
πόρων σε γνώση – η καινοτομία είναι η «μετατροπή» γνώσης σε
οικονομικούς πόρους. Από τον ορισμό της και μόνο, φαίνεται γιατί

η καινοτομία αποτελεί σήμερα το ζητούμενο για όλες σχεδόν τις
κυβερνήσεις και τους φορείς που χρηματοδοτούν την έρευνα οι
οποίοι απαιτούν πλέον ανοικτά, όχι μόνο την οικονομική ανταπο-
δοτικότητα των κονδυλίων που επενδύουν για έρευνα αλλά προ-
σβλέπουν και στα τεράστια πολλαπλασιαστικά οφέλη που έχει η
δημιουργία καινοτομίας για την τοπική και εθνική οικονομία μιας
χώρας.   

Δεδομένου ότι σήμερα η χώρα μας έχει ιδιαίτερη ανάγκη να αξιο-
ποιήσει οικονομικά τα κάθε είδους καινοτομικά προϊόντα που θα
μπορούσε να παράξει, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ασχοληθούμε
με το πώς δημιουργείται η καινοτομία και πώς θα μπορούσε η Ελ-
λάδα να γίνει παραγωγός καινοτομίας διότι – εννοείται – τα συ-
νήθη ευχολόγια και η συνθηματολογία των πολιτικών για
ανάπτυξη της καινοτομίας δεν αρκούν. Ο χώρος των Μεταφορών

Το κείμενο που ακολουθεί είναι μια σύνοψη επιστημονικής ανακοίνωσης που έκανε ο συγγραφέας 
στην ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών στις 24 Μαΐου 2018 και που θα μπορεί ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης

να το βρει, στην πλήρη έκδοσή του, στα Πρακτικά της Συνεδρίας της 24/5/2018 της Ακαδημίας Αθηνών. 
Η ανακοίνωση αποτελεί τμήμα μιας μεγάλης διετούς έρευνας του συγγραφέως που θα εκδοθεί σε βιβλίο

με τίτλο «The accelerating Transport innovation revolution: A global case-study based assessment 
of current experience» από τον εκδοτικό οίκο Elsevier στις αρχές του 2019.
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προσφέρεται ιδιαίτερα για τη μελέτη αυτή δεδομένου ότι βρίσκε-
ται σε μια περίοδο επαναστατικών αλλαγών που βασίζονται σε
δημιουργία καινοτομίας. Αναφέρομαι στους τομείς των αυτόνο-
μων οχημάτων, των ηλεκτρικών οχημάτων και της ηλεκτρο-κινη-
τικότητας γενικότερα, των ευφυών και συνεργατικών συστημάτων
μεταφορών, της ανάπτυξης και παροχής υπηρεσιών κινητικότητας
και πολλών άλλων τομέων στους οποίους γίνεται πραγματική κο-
σμογονία1. Οι τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης καινοτομικών αλ-
λαγών σε όλους τους παραπάνω τομείς και οι επερχόμενες
ριζικές αλλαγές στην ατομική κινητικότητα και τον τρόπο μεταφο-
ράς εμπορευμάτων, θα καλύψουν όλο το πρώτο μισό του 21ου

αιώνα κατ’ ανάλογο τρόπο που και οι αντίστοιχες αλλαγές στα
οχήματα με μηχανή εσωτερικής καύσης κάλυψαν το πρώτο μισό
του 20ου αιώνα. Φανταστείτε λοιπόν ότι είμαστε ακόμη στο σημείο
που ήταν η μηχανή εσωτερικής καύσης το… 1918! 

Κλασσικές θεωρίες και μοντέλα 
καινοτομίας
Οι κλασσικές θεωρίες σχετικά με τη δημιουργία καινοτομίας μπο-
ρούν να διακριθούν σε δυο βασικές «σχολές»: τη λεγόμενη «κα-
νονιστική» σχολή (normative) και εκείνη της απλής μονοδιά-
στατης (ή γραμμικής) θεώρησης. Η πρώτη, επιχειρεί γενικά να
εξηγήσει τι δεν λειτουργεί σωστά σε ένα εθνικό σύστημα καινο-
τομίας και προτείνει τις αναγκαίες λύσεις και πολιτικές για τη βελ-
τίωσή του. Κάπως έτσι αντιμετωπιζόταν το θέμα και στην Ελλάδα
αλλά η κλασσική περίπτωση «κανονιστικού» μοντέλου καινοτο-
μίας είναι η μελέτη των Bonvillian και Weiss οι οποίοι αναλύουν
τη διαδικασία καινοτομίας στις ΗΠΑ και υποστηρίζουν ότι υπάρ-

χουν δυσλειτουργίες και εμπόδια που οφείλονται κυρίως στην
ύπαρξη και δράση, ως ανασταλτικών παραγόντων, ισχυρών «πα-
ραδοσιακών» (legacy) συμφερόντων σε βασικούς τομείς της οι-
κονομίας όπως οι μεταφορές, η ενέργεια, η εκπαίδευση και οι
κατασκευές (Bonvillian και Weiss, 2015). Για τον τομέα των Με-
ταφορών, οι ίδιοι αναφέρουν ότι η καινοτομία στις ΗΠΑ αναπτύσ-
σεται τμηματικά (incremental) και σε επί μέρους περιοχές του
τομέα οι οποίες δεν έχουν ισχυρά «παραδοσιακά» συμφέροντα.

Η δεύτερη «σχολή», χρησιμοποιεί ένα απλό γραμμικό μοντέλο
«μεταφοράς τεχνολογίας» για να εξηγήσει και αναλύσει την όλη
διαδικασία παραγωγής καινοτομίας. Το γραμμικό αυτό μοντέλο
αποτελείται από στάδια που ξεκινούν από την αρχική χρηματοδό-
τηση της βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας, περνάει στις δρα-
στηριότητες τεχνολογικής ανάπτυξης και ελέγχου πρωτοτύπων,
ακολουθούν τα στάδια κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων,
εύρεσης χρηματοδότησης και τέλος η είσοδος στην αγορά (Dodg-
son και Hinze, 2000). Στην πιο σύνθετη μορφή του, το γραμμικό
μοντέλο είναι αυτό που φαίνεται στο Σχήμα 1. Αυτή η μορφή απο-
τελεί το κλασσικό πλέον «γραμμικό» μοντέλο καινοτομίας με τις
δύο «κοιλάδες θανάτου» (valleys of death) δηλαδή τις περιοχές
όπου η όλη διαδικασία κινδυνεύει να ανατραπεί είτε από την αδυ-
ναμία τεχνικής αξιολόγησης των «προϊόντων» είτε από την αδυ-
ναμία εύρεσης οικονομικής υποστήριξης για την τελική είσοδο
στην αγορά. Άλλες προσπάθειες διατύπωσης ενός πιο σύνθετου
μοντέλου καινοτομίας περιλαμβάνουν το μοντέλο “ενδεχόμενης
αποτελεσματικότητας” (contingent effectiveness model) το
οποίο αναπτύχθηκε από το ΜΙΤ (Bozeman et al, 2015), κοκ.  

1 Μια αναλυτική περιγραφή όλων αυτών των καινοτομικών αλλαγών υπάρχει σε προηγούμενες εργασίες του συγγραφέως (Γιαννόπουλος Γ. ,  
2017), (Γιαννόπουλος Γ. Α., 2015)

Σχήμα 1: Διαγραμματική παράσταση του κλασσικού γραμμικού μοντέλου καινοτομίας
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Το προτεινόμενο νέο μοντέλο 
καινοτομίας
Επειδή η διαδικασία δημιουργίας καινοτομίας δεν είναι γραμμική,
αλλά κυκλική, πολύ-παραμετρική και σύνθετη διαδικασία που
λαμβάνει χώρα σε ένα «σύστημα» αλληλοεπιδρώντων στοιχείων
και παραγόντων, το προτεινόμενο νέο μοντέλο καινοτομίας βασί-
ζεται στην έννοια του «οικοσυστήματος». Ο ορισμός του «οικο-
συστήματος καινοτομίας» γίνεται κατ’ αντιστοιχία με τα βιολογικά
«οικοσυστήματα» και η μελέτη του βασίζεται στη σύνθεση τριών
γνωστών και καθιερωμένων θεωριών: 
•  Της «οικολογικής θεωρίας», σχετικά με τα βιολογικά οικοσυ-

στήματα και την προσαρμογή των έμβιων όντων και οργανι-
σμών στο περιβάλλον τους και των τρόπων με τους οποίους
αυτά επιτυγχάνουν τη δυναμική - βιώσιμη ισορροπία που τα
συντηρεί 2, 

•  Της «γενικής θεωρίας των συστημάτων» (General Systems
Theory) που μελετά το σύνολο εμπλεκομένων και αλληλοεπι-
δρώντων στοιχείων ενός «συστήματος»3 , και 

•  Της θεωρίας των «λεκανών έλξης» (basins of attraction) οι
οποίες μελετούν τη δυναμική κατάσταση ισορροπίας ενός συ-
στήματος στο χρόνο μέσα από τα λεγόμενα διαγράμματα χώρου
– φάσεων 4.  

Οι παραλληλισμοί που μπορούν να γίνουν μεταξύ ενός βιολογικού
και ενός καινοτομικού οικοσυστήματος αναδεικνύουν μια εκπλη-
κτική ομοιότητα συμπεριφοράς η οποία μπορεί να σκιαγραφηθεί
ως εξής:
1. Τα βιολογικά οικοσυστήματα λειτουργούν και καθορίζονται σε

μια συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα ή όριο (boundary).
Κατά τον ίδιο τρόπο ένα οικοσύστημα καινοτομίας περιλαμβά-
νει οργανισμούς και «στοιχεία» τα οποία δρουν μέσα σε ένα
συγκεκριμένο γεωγραφικό πλαίσιο με τους κανόνες και το (νο-
μικό) περιβάλλον που ορίζει η συγκεκριμένη τοπική ή κεν-
τρική διακυβέρνηση. 

2. Τόσο τα βιολογικά όσο και τα καινοτομικά οικοσυστήματα, χα-
ρακτηρίζονται πάντα από μια «κατάσταση ισορροπίας» η οποία
είναι βασική κατάσταση ύπαρξής τους. Π.χ. ένα βιολογικό οι-
κοσύστημα σε ισορροπία, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη επαρ-
κών πόρων για την τροφοδοσία των έμβιων οργανισμών του
συστήματος και την υγιή ύπαρξή τους καθώς επίσης και άλλων
διεργασιών που ρυθμίζουν και συντηρούν την κατάσταση ισορ-
ροπίας του συστήματος όπως ένας θερμοστάτης ρυθμίζει τη
θερμοκρασία ενός χώρου. Αντίστοιχα σε ένα οικοσύστημα και-
νοτομίας η «τροφοδοσία» και ισορροπία του εξασφαλίζεται από
μια σειρά εισροών («πόρων» και «διεργασιών» ή «υπηρε-
σιών» που προσφέρονται) και εκροών (ιδέες και ερευνητικά
προϊόντα που θα μετατραπούν σε εμπορικά μέσω της καινοτο-
μίας). Όταν η ισορροπία σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας δια-

ταραχθεί από κάποιον εξωτερικό παράγοντα (π.χ. η οικονομική
κρίση) ή κάποια εσωτερική του αδυναμία ενεργοποιούνται νέοι
μηχανισμοί εξισορρόπησης. Οι μηχανισμοί αυτοί περιλαμβά-
νουν, ενδεικτικά, τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κε-
φαλαίων προς περισσότερο «υγιείς» και δοκιμασμένες
επενδύσεις, την αναπροσαρμογή των «ορίων» του συστήματος
με επέκτασή τους ή περιορισμό τους για να περιλάβουν τα στοι-
χεία που τους λείπουν, κοκ. Όταν η νέα ισορροπία δεν μπορεί
να επιτευχθεί, τότε – καταληκτικά – ένα οικοσύστημα καινοτο-
μίας (όπως και ένα βιολογικό) θα ατονήσει και καταρρεύσει. 

3. Η ύπαρξη ποικιλίας σε ένα βιολογικό οικοσύστημα (βιοποικι-
λότητα) είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ύπαρξή του. Οι
σχέσεις «ανταγωνισμού» μεταξύ των στοιχείων του συστήμα-
τος συντηρούν τους κύκλους για τροφή, ενέργεια, ασφάλεια
και είναι τόσο πιο «υγιείς» και βιώσιμοι όσο περισσότερη ποι-
κιλία ειδών και «υπηρεσιών» υπάρχει στο σύστημα. Αντίστοιχα,
σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας υπάρχει ανάλογη ανάγκη για
ποικιλία «παικτών» ώστε αυτό να διατηρείται σε κατάσταση
υγιούς και βιώσιμου ανταγωνισμού. Σε περιπτώσεις όπου
υπάρχουν μονοπωλιακές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται
από την επικράτηση μικρού αριθμού «παικτών» σε ένα καινο-
τομικό οικοσύστημα, η βιωσιμότητά του και η αντίστασή του σε
έκτακτες καταστάσεις (resilience) καθώς και οι προοπτικές για
επιβίωσή του είναι μειωμένες. 

4. Σε ένα βιολογικό οικοσύστημα, υπάρχει πάντα ένας «πυρή-
νας» βασικών στοιχείων που αποτελούν τους κύριους πυλώνες
του συστήματος και το χαρακτηρίζουν. Σε μεγάλο βαθμό ο πυ-
ρήνας αυτός αποτελείται από είδη και στοιχεία που κατά κάποιο
τρόπο «ξεκίνησαν» τη δημιουργία του οικοσυστήματος αρχικά
και αποτελούν τον κύριο μοχλό συντήρησής του. Ανάλογος
«πυρήνας» βασικών «παικτών» υπάρχει και σε ένα οικοσύ-
στημα καινοτομίας. Ο πυρήνας αυτός αποτελεί την αναγκαία
συνθήκη έναρξης μιας καινοτομικής δραστηριότητας σε μια
συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή. 

5. O “μεταβολισμός”, που είναι μια βασική διεργασία ενός βιολο-
γικού οικοσυστήματος και αναφέρεται στη συνολική ενέργεια
(ηλιακή, τροφική, κοκ) που «διεκπεραιώνεται» από το σύ-
στημα, υπάρχει αντίστοιχα και σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας
και εκφράζεται από το συνολικό ποσό οικονομικών πόρων που
«διεκπεραιώνεται» σ’ αυτό. 

6. Η αλληλεπίδραση των στοιχείων ενός βιολογικού οικοσυστή-
ματος με στοιχεία άλλων οικοσυστημάτων είναι συχνό φαινό-
μενο και συνήθως αποτελεί παράγοντα ανάπτυξης και
προόδου. Π.χ. η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθοφόρων φυ-
τών και των εντόμων που τα γονιμοποιούν αποτελεί τρόπο ανά-
πτυξης, «προόδου» αλλά και λόγο ύπαρξης του πρώτου
οικοσυστήματος. Αντίστοιχα, η βιωσιμότητα και παραγωγικό-
τητα ενός καινοτομικού οικοσυστήματος εξαρτάται από την ικα-
νότητά του να ανταποκρίνεται και εκμεταλλεύεται ερεθίσματα

2 Οι βιολογικές οικολογικές θεωρίες και έννοιες βασίστηκαν στις αρ-
χικές ιδέες του Arthur Tansley του 1935 (Tansley, 1935) αλλά ξεκί-
νησαν ουσιαστικά από τις εργασίες των Odum (Odum, 1953) και
DuBos (DuBos, 1972). Η σύνθεση της οικολογικής θεωρίας με τη γε-
νική θεωρία συστημάτων έδωσε την έννοια του βιολογικού «οικοσυ-
στήματος» ή «βιοσυστήματος» η οποία πρωτοεμφανίστηκε στις
εργασίες των (Auerswald, 1968), (Meyer, 1976), (Capra, 1996),

(Mattaini et al, 2002), και άλλων συγγραφέων.
3 Μια κλασσική αναφορά στη θεωρία αυτή βρίσκεται στην αναφορά

(von Bertalanff, 1967). 
4 Πρόκειται για τρισδιάστατες καμπύλες που ορίζονται από τη θέση και

την αντίστοιχη ορμή (για κάθε βαθμό ελευθερίας του συστήματος)
ενός κινουμένου σημείου. Μια αναλυτική περιγραφή των μαθηματι-
κών του χώρου των φάσεων βρίσκεται στην αναφορά (Nolte, 2010). 
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5 Π.χ. προσωπικό, κεφάλαια, τεχνολογίες, ερευνητικά αποτελέσματα.  
6 Π.χ. Κοινωνικές επιδράσεις, εισροές από άλλα συστήματα καινοτομίας, περιβαλλοντικές απαιτήσεις, κλπ.

από εξωτερικούς παράγοντες και να αλληλοεπιδρά με άλλα
οικοσυστήματα. 

Με βάση τα παραπάνω, ένα «οικοσύστημα καινοτομίας» μπορεί
να οριστεί ως ένα μεγάλης έκτασης και πολυπλοκότητας δίκτυο
συσχετίσεων μεταξύ φορέων στο χώρο της καινοτομίας αυτό-προ-
σαρμοζόμενο στο «περιβάλλον» που υπάρχει και ευρισκόμενο
σε μια δυναμική, βιώσιμη, κατάσταση ισορροπίας. Κατ’ αντιστοιχία
με τον όρο δίκτυο της ζωής (web of life) που ο Capra χρησιμο-
ποίησε για ένα βιολογικό οικοσύστημα (Capra, 1996) μπορούμε
και εμείς να αναφερθούμε εδώ στο δίκτυο καινοτομίας – web of
innovation σχετικά με το οικοσύστημα καινοτομίας. 

Η συστημική θεώρηση της καινοτομίας, σύμφωνα με τα παρα-
πάνω, φαίνεται διαγραμματικά στο Σχήμα 2. Στο κέντρο υπάρχει
ένας «πυρήνας» φορέων οι οποίοι συνήθως είναι από τους πρώ-
τους φορείς που ενεργοποιούνται στο συγκεκριμένο οικοσύστημα
και κάνουν τη δημιουργία καινοτομίας σε αυτό μια βιώσιμη και
αποδοτική διεργασία. Αποτελούν – οι φορείς αυτοί – και την «κρί-
σιμη μάζα» πάνω από την οποία το οικοσύστημα είναι αυτοδύ-
ναμο και βιώσιμο ενώ κάτω από αυτήν είναι θνησιγενές και
φθίνον. Με την έννοια αυτή, ο «πυρήνας» ενός οικοσυστήματος
καινοτομίας το «έλκει» και το συγκρατεί σε τροχιά ανάπτυξης και
ισορροπίας και γι’ αυτό ονομάζεται και «πυρήνας έλξης». Ο πυ-
ρήνας έλξης είναι μια βασική έννοια στο οικοσυστημικό μοντέλο
καινοτομίας. Γύρω από τον πυρήνα υπάρχουν μια σειρά από φο-
ρείς που εμπλέκονται στην παραγωγή καινοτομίας και που όλοι
μαζί αποτελούν τα στοιχεία ενός βιώσιμου και ισορροπημένου οι-
κοσυστήματος καινοτομίας. 

Με βάση τη «συστημική» θεώρηση του Σχήματος 2 το νέο μον-
τέλο καινοτομίας μπορεί να περιγραφεί διαγραμματικά όπως φαί-
νεται στο Σχήμα 3. Το σχήμα αυτό, αναδεικνύει την κυκλική
αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων και συντελε-
στών καινοτομίας, τόσο μέσα στα υποσυστήματα ομοειδών φο-
ρέων όσο και μεταξύ αυτών υπό την επίδραση εισροών (inputs)
από ενδογενείς5 και εξωγενείς6 παράγοντες για να παραχθούν
οι εκροές (outputs). Οι εκροές αυτές είναι τα καινοτομικά προ-
ϊόντα - μεμονωμένες (incremental innovations) ή «επαναστατι-
κές» καινοτομίες που αλλάζουν τη μορφή του συστήματος –
καθώς επίσης και τα οικονομικά οφέλη από την εμπορική αξιο-
ποίηση των καινοτομιών που παράγονται. Όλες οι δράσεις αλλη-
λεξάρτησης στο μοντέλο του Σχήματος 3, νοούνται αμφίδρομες
δηλαδή τα επενεργούντα υποσυστήματα και στοιχεία του οικοσυ-
στήματος επηρεάζουν και επηρεάζονται σε μια αμφίσημη διαδι-
κασία αλληλεπίδρασης. 

Η διαδικασία επίτευξης ισορροπίας
Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή (ή περίοδο) το οικοσύστημα
καινοτομίας λειτουργεί, ή πρέπει να λειτουργεί, κάτω από συν-
θήκες ισορροπίας. Σε ένα βιολογικό οικοσύστημα, «βιώσιμη
ισορροπία» υπάρχει όταν υπάρχει ισορροπία μεταξύ των εισροών

(π.χ. θρεπτικά συστατικά, ηλιακό φως, κλπ.) και των εκροών (π.χ.
καρποί, καθαρισμός του αέρα, κλπ.) που παράγονται. Η ισορρο-
πημένη χρήση και αξιοποίηση των εισροών και των εκροών σε
κάθε βαθμίδα ή υποσύστημα του όλου συστήματος είναι βασική
συνθήκη ώστε το σύστημα να είναι αυτοσυντήρητο και βιώσιμο.
Η «ισορροπία» που δημιουργείται είναι δυναμική δηλαδή αλλά-
ζει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά στο χρόνο ανάλογα με
τις συνθήκες που επικρατούν και επηρεάζουν. Κατ’ ανάλογο
τρόπο και ένα οικοσύστημα καινοτομίας, λειτουργεί κάτω από
συνθήκες ισορροπίας σε κάθε δεδομένη χρονική περίοδο. Πρέπει
δηλαδή να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των «εισροών» (π.χ. κεφα-
λαίων για έρευνα και καινοτομία, ανθρώπινου δυναμικού, κινή-
τρων, υλικοτεχνικών υποδομών, νομοθετικού πλαισίου, κοκ.) και
«εκροών» (δηλαδή συστηματική και διευκολυνόμενη εμπορική
ανάπτυξη καινοτομικών τεχνολογιών και διαδικασιών, κατοχύ-
ρωση πνευματικών δικαιωμάτων, διατήρηση και επαύξηση αν-
θρώπινου δυναμικού, οριζόντια και κάθετη διασύνδεση δεδομέ-
νων και εφαρμογών, κοκ.). 

Η έννοια της «ισορροπίας» σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας και
της δυναμικής της μεταβολής στο χρόνο μπορεί να εκφραστεί μέσα
από τη θεωρία των «λεκανών έλξης» (basins of attraction). Η έν-
νοια των «λεκανών έλξης» ξεκίνησε από τις θεωρίες των Ludwig
Boltzmann, Henri Poincaré, and Willard Gibbs σχετικά με τα δια-
γράμματα «χώρου φάσεων» (phase space) τα οποία δημιουργούν-
ται από την κίνηση ενός σημείου στον χώρο που ορίζεται από τη
θέση και την αντίστοιχη ορμή του. Οι αρχικές συνθήκες λειτουργίας
του συστήματος (που καθορίζονται από τον «πυρήνα έλξης»), απο-
τελούν στοιχείο διαμόρφωσης της όλης καμπύλης. Το σύνολο των
σημείων ισορροπίας, στον χρόνο, δημιουργούν μια τρισδιάστατη
καμπύλη «χώρου φάσεων» (τη «λεκάνη έλξης») η οποία έχει ένα
σημείο οριστικής ισορροπίας στο κέντρο της καμπύλης. Μια γρα-
φική παράσταση δύο λεκανών έλξης φαίνεται στο Σχήμα 4. 

Δεδομένου ότι κάθε οικοσύστημα – βιολογικό ή καινοτομίας –
βρίσκεται σε μια συνεχή κατάσταση αλλαγής με τάση να ισορρο-
πεί σε κάποιο σημείο ισορροπίας είναι φυσικό να χρησιμοποιηθεί
η μαθηματική θεωρία «χώρου φάσεων» και οι καμπύλες λεκα-
νών έλξης για να το εκφράσουν και απεικονίσουν. Στην πράξη, οι
διαδοχικές θέσεις ισορροπίας του οικοσυστήματος επιτυγχάνον-
ται μέσα από «βρόγχους ανατροφοδότησης» (feedback loops)
όπου τα αποτελέσματα μιας αλλαγής έρχονται και αναμορφώνουν
τα δεδομένα για μια επανάληψη της διαδικασίας, ώστε σταδιακά
να διαμορφώνεται η νέα κατάσταση ισορροπίας.  

Στην περίπτωση που δημιουργείται μια «επαναστατική» καινοτο-
μία, που αλλάζει δηλαδή τις συνθήκες λειτουργίας του οικοσυ-
στήματος, αυτό θα απεικονίζεται από τη μεταπήδηση της κουκίδας
(θέση ισορροπίας συστήματος) σε μια νέα λεκάνη έλξης με δια-
φορετικά χαρακτηριστικά και συνθήκες ισορροπίας. 

Επειδή μια «λεκάνη έλξης» διαμορφώνεται όχι μόνο από τις αρ-
χικές συνθήκες (δηλαδή τον αρχικό πυρήνα έλξης) αλλά και από
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την «ορμή» κίνησης, πρέπει να δούμε πώς εκφράζεται αυτή η
«ορμή» κίνησης σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Η «ορμή»
αυτή είναι το αποτέλεσμα της δράσης ενός ή περισσότερων «πα-

ραγόντων έλξης» (attractors). Το ποιοι είναι οι συνηθέστεροι πα-
ράγοντες έλξης στα οικοσυστήματα καινοτομίας, θα μπορούσε να
συνοψισθεί ως εξής: 

Σχήμα 2: Διαγραμματική παρουσίαση
της συστημικής θεώρησης ενός 
συστήματος καινοτομίας 

Σχήμα 3: Σχηματική παράσταση των
διεργασιών παραγωγής καινοτομίας
σε ένα «οικοσύστημα καινοτομίας»  
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1) Το μέγεθος και η ισχύς των «πυρήνων» καινοτομίας στις αν-
τίστοιχες επιστημονικές περιοχές, για δημιουργία θετικών αρ-
χικών συνθηκών και συντήρηση του όλου οικοσυστήματος
καινοτομίας όταν αυτό αρχίσει να λειτουργεί και είναι βιώσιμο.

2) Καλά χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και ανάπτυ-
ξης (με σταθερή ροή) από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.
Η ύπαρξη και διάθεση ιδιωτικών πόρων για έρευνα και ανά-
πτυξη είναι σημαντικότατος παράγων υγείας του όλου συστή-
ματος και η απουσία τους δημιουργεί συνθήκες αστάθειας και
μη βιωσιμότητας. 

3) Ύπαρξη επαρκούς μεγέθους αγορών που να επιτρέπουν την
ανάληψη «ρίσκου» από τους επιχειρηματίες για την υλοποί-
ηση ιδεών ή «άυλων» ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

4) Ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου που να διευκολύνει την προ-
σπάθεια αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων
της έρευνας, κατοχύρωσης πνευματικών δικαιωμάτων, παρα-
γωγής πρωτοτύπων, εγκρίσεων, κλπ.

5) Παροχή οικονομικών κινήτρων (ή άλλων) από το κράτος για ένα
αρχικό στάδιο κυρίως για στήριξη του πυρήνα του οικοσυστήμα-
τος και μέχρι να αποκτηθεί η απαιτούμενη «κρίσιμη» μάζα ώστε
να μπορεί να λειτουργεί το σύστημα αυτοσυντηρούμενο.

6) Ύπαρξη επαρκούς αριθμού και διαφοροποίησης πηγών χρη-
ματοδότησης για την καινοτομία.  

7) Αξιόλογο εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα διαρκούς εκπαί-
δευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού ικανού να στε-
λεχώσει τους οργανισμούς και φορείς στο οικοσύστημα
καινοτομίας. 

8) Επιχειρηματικός και κοινωνικός περίγυρος που να ενδιαφέ-
ρεται, αναγνωρίζει και μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη και-
νοτομικών πρωτοβουλιών και προϊόντων. 

Εφαρμογή του οικοσυστημικού 
μοντέλου στην Ελλάδα
Το οικοσυστημικό μοντέλο καινοτομίας που σκιαγραφήθηκε πα-
ραπάνω ελέγχθηκε σε μια σειρά μελετών περιπτώσεων (case
studies) σε διάφορες χώρες του κόσμου. Συγκεκριμένα έγιναν
δέκα μελέτες περιπτώσεων (case studies) σε επτά χώρες: ΗΠΑ
(3 περιπτώσεις), Γερμανία (2 περιπτώσεις), Ιταλία, Ισραήλ, Ελ-
λάδα, Μ. Βρετανία και Κίνα. Αναλυτικά αποτελέσματα και στοιχεία
θα αναφέρονται στο υπό έκδοση βιβλίο που αναφέρθηκε στην
αρχή (Γιαννόπουλος και Munro, 2018). Αξίζει όμως να κλείσουμε
τη σύντομη αυτή παρουσίαση, με μια συνοπτική αποτίμηση της
Ελληνικής πραγματικότητας όσον αφορά την ύπαρξη και λειτουρ-
γία οικοσυστημάτων καινοτομίας και να δούμε μέσα από αυτήν,
τα προβλήματα και τους παράγοντες που επηρεάζουν και δυσχε-
ραίνουν την επίτευξη καινοτομίας στη χώρα μας.

Α. Σημερινή κατάσταση των βασικών «στοιχείων» οικοσυστη-
μάτων καινοτομίας στην Ελλάδα
Πρόκειται για τους φορείς που φαίνονται διαγραμματικά στο
Σχήμα 2, δηλαδή: 
•  Οργανισμοί και φορείς έρευνας. 
•  Οργανισμοί και φορείς χρηματοδότησης. 
•  Οργανισμοί και φορείς της αγοράς (αγοραστές και πωλητές

αγαθών, φορείς προώθησης προϊόντων, αναλυτές αγοράς,
κλπ.).

•  Οργανισμοί και φορείς εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διακίνηση
πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων. 

•  Κυβερνητικοί οργανισμοί και νομοθετικό – διοικητικό πλαίσιο.  

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με τις παραπάνω κα-
τηγορίες φορέων συνοψίζεται στα επόμενα. 

Οργανισμοί και φορείς έρευνας: Επιστημονική έρευνα γίνεται συ-
στηματικά στην Ελλάδα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
χώρας (κυρίως τα Πανεπιστήμια) καθώς επίσης και στα ερευνη-
τικά Κέντρα της χώρας. Υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα 23 Πανε-
πιστήμια με συνολικό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό της
τάξης των 20.000 ατόμων. Υπάρχουν επίσης 18 Ερευνητικά Κέν-
τρα (ΕΚ), με προσωπικό της τάξης των 12.000 σε όλες τις ειδικό-
τητες. Στους περισσότερους από τους φορείς αυτούς υπάρχουν
αξιόλογες ερευνητικές ομάδες που κάνουν συστηματική έρευνα
διεθνούς επιπέδου. Λείπει όμως η επαρκής και συστηματική χρη-
ματοδότηση της έρευνας αυτής από πλευράς τόσο του δημόσιου
όσο και του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα υπάρ-
χοντα στατιστικά στοιχεία (του έτους 2016) η χρηματοδότηση της
έρευνας στην Ελλάδα σκιαγραφείται ως εξής (EKT, 2018): 
•  Η κατανομή της συνολικής χρηματοδότησης για έρευνα και

ανάπτυξη είναι: ιδιωτικός τομέας 42,5% (705,5 εκ Ευρώ) , Ελ-
ληνικό δημόσιο (κυρίως από τον προϋπολογισμό) 45 % (746,8
εκ Ευρώ), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) 12,5 % (208,5 εκ Ευρώ).  

•  Η έρευνα που γίνεται στον ιδιωτικό τομέα (σε επίπεδο επιχει-
ρήσεων) χρηματοδοτήθηκε στο 87,6% (648,5 εκ Ευρώ)7 από
ίδια κεφάλαια. Η έρευνα που έγινε στους διάφορους κρατικούς
φορείς (Ερευνητικά Κέντρα και ερευνητικά εργαστήρια των δια-
φόρων Υπουργείων) χρηματοδοτήθηκε κατά 79,9% (349,9 εκ    

Σχήμα 4: Σχηματική απεικόνιση δύο «λεκανών έλξης» που 
δημιουργούνται από την «κίνηση» σημείων στον χώρο και 
τον χρόνο με βάση τη θεωρία του χώρου φάσεων
Πηγή: Ocean Tipping Points Project (http://oceantipping-
points.org/).

7 Το μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό το ποσό διατίθεται για ιατρική έρευνα από τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες. 
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Ευρώ) από το Ελληνικό Δημόσιο. Για τους φορείς τριτοβάθμιας  
εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ) το 65,3% της χρηματοδότησης (371,1   
εκ Ευρώ) ήταν από το Ελληνικό Δημόσιο.

•   Ο δείκτης «έντασης της έρευνας» (συνολική χρηματοδότηση
έρευνας προς το συνολικό ΑΕΠ) είναι παραδοσιακά πολύ χα-
μηλός στην Ελλάδα (της τάξης του 0,6%) αν και τα τελευταία
χρόνια με την οικονομική κρίση και τη δραματική μείωση του
ΑΕΠ της χώρας εμφανίζεται αυξημένος και το 2016 έφτασε το
1,01%.  

•   Τρία Ερευνητικά Κέντρα της χώρας βρίσκονται στα 500 πρώτα
του κόσμου σύμφωνα με τα κριτήρια και την κατάταξη του
Ranking Web of Research Centers. Πρόκειται κατά σειρά για
τα: Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) 233ο, Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 322ο , και το Ιν-
στιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
(ΙΤΥΕ) 489ο.

•  Όσον αφορά τα Πανεπιστήμια, στη γενική κατάταξη του QS
World University Rankings (που παράγεται χρησιμοποιώντας
αναφορές που προέρχονται από τη βάση δεδομένων του Else-
vier Scopus) το 2017 υπήρχαν τρία μόνο Ελληνικά Πανεπιστή-
μια στα κορυφαία 500 του κόσμου: το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο
Πατρών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

•   Στις κατατάξεις με βάση τις επί μέρους ειδικότητες, το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) καταλαμβάνει την
16η θέση στην ειδικότητα Κλασσική και Αρχαία Ιστορία ενώ το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κατέχει, στην ειδικότητα των Πο-
λιτικών Μηχανικών, την 42η θέση. 

•   Τα Ελληνικά Πανεπιστημιακά ιδρύματα λαμβάνουν επίσης
υψηλή βαθμολογία 76,44/100 στον δείκτη έτερο-αναφορών
ανά μονάδα επιστημονικού προσωπικού («Citations per Fac-
ulty»). Το 9% των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων
κατατάσσεται μεταξύ αυτών με τις περισσότερες αναφορές παγ-
κοσμίως. Το ποσοστό αυτό είναι αρκετά υψηλό και πάνω από
τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παρόλα όμως τα προηγούμενα, θετικά, αποτελέσματα (τα οποία
η σημερινή οικονομική συγκυρία κάνει περισσότερο έντονα και
ελπιδοφόρα), υπάρχουν και μερικά σαφώς αρνητικά αποτελέ-
σματα και ενδείξεις απαξίωσης τα οποία είναι ιδιαίτερα ανησυχη-
τικά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 2017, κανένα Ελληνικό
Πανεπιστήμιο δεν μπόρεσε να βελτιώσει τη θέση του έναντι του
προηγούμενου έτους. Κανένα Ελληνικό Πανεπιστήμιο δεν συγκα-
ταλέγεται πλέον στα κορυφαία 400 Πανεπιστήμια του κόσμου. Π.χ.
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο είχε παραδοσιακά την
καλλίτερη επίδοση από τα Ελληνικά ΑΕΙ, σημειώνει πτώση και από
την 395η θέση που ήταν, βρίσκεται τώρα στη κατηγορία 401-410.
Το ίδιο συμβαίνει και με το ΑΠΘ που βρίσκεται τώρα στην κατηγο-
ρία 501-550 σαφώς χαμηλότερα από τις προηγούμενες αξιολο-
γήσεις. Τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας σημειώνουν επίσης πτώση
των θέσεών τους στους δείκτες «φήμης» τόσο στους ακαδημαϊ-
κούς όσο και τους εργοδοτικούς δείκτες. Οι δείκτες αυτοί μετρούν
τη γνώμη των ακαδημαϊκών και των εργοδοτικών κύκλων σχετικά
με τα συγκεκριμένα Πανεπιστήμια. Τέλος όλα τα Ελληνικά Πανε-
πιστήμια λαμβάνουν μικρότερη βαθμολογία στη μέτρηση του δεί-

κτη φοιτητών προς μέλη ΔΕΠ (λόγω μείωσης του ΔΕΠ).  

Η παραπάνω εικόνα δείχνει ότι η Ελλάδα διαθέτει ακόμη ένα αξιο-
σημείωτο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό το οποίο όμως
βαίνει σε φθίνουσα πορεία. Επί πλέον το δυναμικό αυτό μένει ανεκ-
μετάλλευτο ως προς την παραγωγή καινοτομίας δεδομένου ότι η
επιστημονική γνώση που παράγεται δεν μετατρέπεται κατά κανόνα
σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Λαμβάνοντας σαν δείκτη τον
αριθμό αιτήσεων κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας ανά εκατομμύριο
κατοίκους και σύμφωνα με στοιχεία του European innovation
scoreboard η Ελλάδα έρχεται σχεδόν τελευταία στον δείκτη αυτό
με τεράστια διαφορά από τις άλλες χώρες (σύμφωνα με στοιχεία
του 2016, η Ελλάδα έχει δείκτη 9 ενώ η Φιλανδία έχει 294, η Σουη-
δία 313, η Γερμανία 225, η Ολλανδία 209 κοκ – μόνο η Πολωνία
και η Ρωσία εμφανίζονται με μικρότερους δείκτες από την Ελλάδα). 

Οργανισμοί και φορείς χρηματοδότησης καινοτομίας: Κυριότερες
χρηματοδοτικές πηγές της έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα
σήμερα (κατά φθίνουσα σειρά σημασίας και όγκου διατιθέμενων
κεφαλαίων) είναι οι ακόλουθες:
1. Ίδια κεφάλαια. Σε πρόσφατη έρευνα της Γενικής Γραμματείας

Βιομηχανίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής διαβούλευσης για
την ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων, το 83,5% των ερωτηθέν-
των δήλωσαν τα «ίδια κεφάλαια» ως πηγή της χρηματοδότη-
σής τους και μόλις το 4,7% δανεισμό από Τράπεζα. 

2. Ευρωπαϊκά κονδύλια. Όσον αφορά την καινοτομία πρόκειται
κυρίως για κονδύλια που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό πρό-
γραμμα Jeremie το οποίο στην Ελλάδα είχε επενδύσει μέχρι
το τέλος του 2017, 50 περίπου εκ Ευρώ σε 60 νεοφυείς εται-
ρείες. Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω τεσσάρων επενδυτικών
σχημάτων (Jeremie Funds), που είναι τα: 
• Odyssey Jeremie Fund, 
• Eliconos Jeremie SICAR, 
• PJ Tech Catalyust Fund, και
• OpenFund I και II.  

3. Άλλες Ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές πηγές, κυρίως το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Επενδύσεων (European Investment Fund - EIF)
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Investment
Bank – EIB). 

4. Τα διάφορα Venture Capitals του εσωτερικού8 ή του εξωτερι-
κού. Τα VC που ενεργοποιούνται σήμερα στην Ελλάδα, συνή-
θως χρηματοδοτούν τις πρώτες 100.000 και φθάνουν το πολύ
έως 500.000 Ευρώ. Πάνω από το ποσόν αυτό και ιδίως πάνω
από 1.000.000 Ευρώ πρέπει κάποιος να απευθυνθεί στο εξω-
τερικό και αυτό είναι δύσκολο να γίνει όταν βρίσκεσαι στην Ελ-
λάδα. Έτσι πολλές Ελληνικές start-ups που χρειάζονται
μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης από 500.000 Ευρώ συνή-
θως λαμβάνουν την απόφαση να μεταφερθούν στο εξωτερικό.
Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 έχει προβλεφθεί ένα αρκετά μεγάλο κον-
δύλι για χρηματοδότηση Venture Capital funds και αυτό θα
συνδυαστεί με χρήματα ιδιωτών επενδυτών. Δεν υπάρχουν
όμως στοιχεία για την υλοποίηση σχετικών δράσεων.

Οργανισμοί και φορείς της αγοράς: Όλοι οι φορείς της αγοράς που
θα μπορούσαν να απορροφήσουν και υποστηρίξουν μια καινοτο-

8 Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν 5-6 ενεργά venture capitals.  
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μική πρωτοβουλία και δράση, υπάρχουν στην Ελλάδα. Η έννοια
των «φορέων αγοράς» χρησιμοποιείται εδώ με την ευρεία έννοια
δηλαδή περιλαμβάνει όλους εκείνους τους φορείς που είναι δυ-
νάμει χρήστες καινοτομικών προϊόντων και με την έννοια αυτή
αποτελούν οι ίδιοι μια «υπο-αγορά» της ευρύτερης «αγοράς»
στην οποία αναφερόμαστε. Όπως είναι φυσικό, κατά τομέα οι φο-
ρείς αυτοί διαφέρουν. Μέχρι σήμερα όμως, η μεγάλη πλειοψηφία
των φορέων αυτών προτιμά την εισαγωγή καινοτομίας από το
εξωτερικό παρά τη στήριξη και ανάπτυξη εγχώριας καινοτομίας
δηλαδή βασισμένη σε Ελληνική έρευνα και υλοποιούμενη από
Ελληνικούς φορείς. Το πρόβλημα προέρχεται από τους εξής – κυ-
ρίως – λόγους: 
1. Η επικρατούσα στην Ελλάδα οικονομική κρίση και δυσπραγία,

για πολλά πλέον χρόνια. 
2. Ανυπαρξία «κουλτούρας», για επιστημονική και ερευνητική

υποστήριξη, και χαμηλή έως ανύπαρκτη εμπιστοσύνη στην εγ-
χώρια επιστημονική παραγωγή.  

3. Ανυπαρξία φορολογικών «κινήτρων» από πλευράς πολιτείας
για την υποβοήθηση μιας εντονότερης και βιώσιμης παρουσίας
των φορέων της αγοράς στην Ελληνική καινοτομία (τουλάχι-
στον στον τομέα των Μεταφορών).   

4. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς είναι γενικά μικρό. Το γεγονός
αυτό δημιουργεί συνθήκες επενδυτικής απροθυμίας για και-
νοτομία, δεδομένου ότι μια σχετική ανάλυση κόστους – οφε-
λών δεν δημιουργεί συνήθως θετικούς δείκτες. 

Οργανισμοί και φορείς εφοδιαστικής αλυσίδας για τη διακίνηση
πρώτων υλών ή τελικών προϊόντων: Η κατηγορία αυτή είναι ση-
μαντική κυρίως στις περιπτώσεις οικοσυστημάτων καινοτομίας
με έντονη «κατασκευαστική» δραστηριότητα, δηλαδή δραστη-
ριότητα πλήρους παραγωγής καινοτομικών προϊόντων στην Ελ-
λάδα. Η Ελλάδα είναι μια κατ’ εξοχήν περιοχή η οποία προ-
σφέρεται για ανάπτυξη εξελιγμένων μορφών υπηρεσιών μεταφο-
ράς και logistics. 

Κυβερνητικοί οργανισμοί και νομοθετικό – διοικητικό πλαίσιο: Το
νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την έρευνα και παραγωγή καινο-
τομίας, είναι δυστυχώς ρευστό και συνεχώς αλλάζει. Ένας από
τους πιο σημαντικούς λόγους που η Ελλάδα έχει κακές επιδόσεις
στο πεδίο της καινοτομίας, είναι ότι οι καινοτόμες επιχειρήσεις
στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν ένα δυσμενές ρυθμιστικό πλαίσιο,
το οποίο αποθαρρύνει επενδυτές, διαχειριστές και επιχειρηματίες
από του να επενδύσουν στην έρευνα και καινοτομία (Richter K.
et al, 2015). Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση «Doing Business»
της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2016, το 2010 η Ελλάδα ήταν στην
109η θέση μεταξύ 183 χωρών και κατάφερε να βελτιωθεί - φτά-
νοντας στην 60η θέση μεταξύ 189 χωρών - το 20169. Παρά τη βελ-
τίωση αυτή, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα με έντονη κρατική
παρέμβαση και υπερβολικές νομοθετικές ρυθμίσεις σε σύγκριση
με άλλες χώρες. Σε σχετική πρόσφατη μελέτη της ΔιαΝΕΟσης επι-

σημαίνεται η ύπαρξη περισσοτέρων από 550 κανονισμών που
αφορούν τομείς όπως η επεξεργασία τροφίμων, το λιανικό εμπό-
ριο, τα οικοδομικά υλικά, ο τουρισμός και άλλοι και που θα πρέπει
να καταργηθούν χωρίς αντικατάσταση (ΔιαΝΕΟσις, 2016). 

Β. Κατάσταση ως προς τους παράγοντες επηρεασμού των λεκα-
νών έλξης
Για κάθε έναν από τους παράγοντες επηρεασμού που προαναφέρ-
θηκαν παρατηρούμε – για την περίπτωση της Ελλάδας – τα εξής:

Α) Ύπαρξη «πυρήνων» καινοτομίας: «Πυρήνες έλξης» καινοτο-
μίας με την έννοια της αρχικής ομάδας φορέων που ενεργοποιούν
και εμπλέκονται σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας σε μια συγκεκρι-
μένη επιστημονική περιοχή, υπάρχουν στην Ελλάδα ελάχιστοι. Οι
τομείς στους οποίους εστιάζονται αυτοί, είναι κυρίως οι τομείς της
πληροφορικής, της ενέργειας, και της ιατρικής έρευνας (κυρίως
βιοτεχνολογίας – βιοϊατρικής). Κατά τον γράφοντα οι κυριότεροι
«πυρήνες» καινοτομίας στην Ελλάδα, σήμερα, είναι τρεις:
1. Το Ερευνητικό Κέντρο "Αθηνά" στην Αθήνα. Πρόκειται για τον

πρώτο ίσως Ελληνικό «πυρήνα έλξης» οικοσυστήματος και-
νοτομίας στον τομέα της πληροφορικής αρχικά και αργότερα
και σε άλλους τομείς.

2. Η περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη περιλαμβά-
νονται τα δύο μεγάλα Πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης (Αριστο-
τέλειο και Μακεδονίας), το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ και πολλοί επιχειρηματικοί
/ βιομηχανικοί φορείς σε διάφορους τομείς. Θεσμικά οι «πυ-
ρήνες» αυτοί συντονίζονται από ειδικό φορέα, την Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτομίας (ΑΖΚ), η οποία όμως αν και έχει πάρει μερι-
κές χρήσιμες πρωτοβουλίες δεν έχει τους οικονομικούς πό-
ρους να συμβάλλει καθοριστικά10.  

3. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη. Το ΙΤΕ
είναι σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια εξοπλισμένα
και στελεχωμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας - πυρήνας και-
νοτομικών οικοσυστημάτων σε διάφορους τομείς. 

Β) Ύπαρξη καλά χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων έρευνας και
ανάπτυξης: Όπως αναφέρθηκε ήδη υπάρχει μια μάλλον πενιχρή
χρηματοδότηση της έρευνας από τον κρατικό προϋπολογισμό η
οποία όμως δεν είναι σταθερή και κατ’ ουδένα τρόπο επαρκής. Η
πιο σταθερή και συστηματική χρηματοδότηση προέρχεται από τα
ερευνητικά προγράμματα της ΕΕ. Η συμβολή του ιδιωτικού τομέα
είναι – συνολικά – στο επίπεδο του 30-40% γεγονός αντίστροφο
από αυτό που συμβαίνει σε άλλες χώρες (όπου η σχέση ιδιωτικών
προς δημόσια κονδύλια είναι 60% ιδιωτικά – 40% δημόσια).

Γ)  Ύπαρξη επαρκούς μεγέθους αγορών και κινήτρων: Η Ελληνική
αγορά είναι μικρή για να υποστηρίξει  «ελκυστικά» πακέτα χρη-
ματοδότησης της καινοτομίας. Συνεπώς κύρια διέξοδος είναι η
ύπαρξη πρόσβασης στις αγορές του εξωτερικού. Όσον αφορά «κί-

9 Κυρίως λόγω των «μνημονιακών» βελτιώσεων στα πεδία: «ίδρυση
επιχείρησης», «προστασία μειοψηφούντων επενδυτών», «διασυνο-
ριακές εμπορικές συναλλαγές» και «την πτωχευτική διαδικασία».   

10 Πρόσφατα (2017) ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια δημιουργίας ενός
πάρκου καινοτομίας σε έκταση 70 στρεμμάτων κοντά στο αεροδρόμιο
Θεσσαλονίκης με πρόθεση να στεγάσει έξι οικοσυστήματα καινοτο-

μίας στους τομείς των υλικών, νανοτεχνολογίας, τεχνητής ευφυίας,
ενέργειας, logistics, βιώσιμης κινητικότητας. Πρόκειται για την πρω-
τοβουλία ThessINTEC η οποία σημειωτέον είναι ιδιωτική επιχειρημα-
τική πρωτοβουλία με την υποστήριξη της Εταιρίας Διαχείρισης &
Ανάπτυξης  Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ).
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νητρα» για την καινοτομία, ουσιαστικά τέτοια κίνητρα δεν υπάρ-
χουν. Αυτά που δίνονται, είναι δυστυχώς περισσότερο συμβολικά
και όχι ουσιαστικά (π.χ. 5% επί πλέον στο ποσοστό επιδότησης του
αναπτυξιακού νόμου). Κονδύλια για την εξασφάλιση πνευματικών
δικαιωμάτων (πατέντες, κλπ.) δεν δίνονται ή είναι ελάχιστα.

Δ) Ύπαρξη κανονιστικού πλαισίου που να διευκολύνει την προ-
σπάθεια αξιοποίησης και εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων της
έρευνας: Το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο για την καινοτομία δη-
μιουργεί πολλά γραφειοκρατικά εμπόδια παρά τις μεμονωμένες
– αλλά συνήθως αποσπασματικές – προσπάθειες για βελτίωσή
του. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις (νεοφυείς ή όχι) αντιμετωπίζουν
πολλαπλά ρυθμιστικά εμπόδια, περιορισμούς και γραφειοκρατία.
Οι ρυθμίσεις της αγοράς προϊόντων παρεμποδίζουν τις επενδύ-
σεις και τις εξαγωγές π.χ. μέσω της ακαμψίας των τιμών ή των πε-
ριορισμών εισόδου στην αγορά.

Ε) Αξιόλογο εκπαιδευτικό σύστημα και σύστημα συνεχούς εκπαί-
δευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού: Το πολύ αξιόλογο
ανθρώπινο δυναμικό των Ελληνικών Πανεπιστημίων απαξιώνεται
από την απαράδεκτη κατάσταση λειτουργίας των Ελληνικών Πα-
νεπιστημίων που τα απαξιώνει. Η δια βίου εκπαίδευση βρίσκεται
σε χαμηλά επίπεδα και γίνεται μόνο με κονδύλια από την ΕΕ. 

ΣΤ) Επιχειρηματικός και κοινωνικός περίγυρος που να ενδιαφέ-
ρεται, και στηρίζει την ανάπτυξη καινοτομικών πρωτοβουλιών: Η
οικονομική κρίση έχει δυστυχώς αποστερήσει σχεδόν κάθε εν-
διαφέρον παρέμβασης στα θέματα καινοτομίας του επιχειρημα-
τικού και κοινωνικού παράγοντα στην Ελλάδα. Η καινοτομία για
να αναδειχθεί και συντηρηθεί στην Ελλάδα χρειάζεται αλλαγή
επενδυτικής νοοτροπίας και το κατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον
που να είναι έτοιμο να τη δεχτεί. Η επενδυτική νοοτροπία πρέπει
μεταξύ άλλων να δέχεται (και να μην τιμωρεί) την αποτυχία, να
έχει εξωστρεφή και όχι εσωστρεφή χαρακτήρα και να δημιουρ-
γήσει κίνητρα για να προσελκύσει ανθρώπινο δυναμικό τόσο από
το εσωτερικό όσο και από τους Έλληνες ερευνητές και επιχειρη-
ματίες του εξωτερικού. 

Συμπερασματικά  
Η κατανόηση και ανάλυση των μηχανισμών και διαδικασιών πα-
ραγωγής καινοτομίας είναι βασικής σημασίας για τη δημιουργία
καινοτομίας σε μια χώρα. Διαμορφώθηκε εδώ ένα καινούργιο
σύνθετο και πολύ-παραμετρικό μοντέλο καινοτομίας που βασίζε-
ται στην έννοια του «οικοσυστήματος». Η έννοια του «οικοσυστή-
ματος καινοτομίας» παραλληλίστηκε με την έννοια των βιο-
λογικών οικοσυστημάτων από τη θεωρία των οποίων δανείστηκε
πολλά χαρακτηριστικά. 

Κύριοι παράγοντες επιτυχίας ενός οικοσυστήματος καινοτομίας
είναι:
•  Ο «πυρήνας» βασικών φορέων που δημιουργούν τις αναγκαίες

αρχικές συνθήκες για τη δημιουργία του οικοσυστήματος και-
νοτομίας σε έναν επιστημονικό τομέα και τη μετέπειτα υποστή-
ριξη βιώσιμης λειτουργίας του. 

•  Ένας ισχυρός οικονομικά και διατεθειμένος να επενδύσει στην
καινοτομία, ιδιωτικός τομέας. 

•  Κατάλληλες συνθήκες χρηματοδότησης, που χαρακτηρίζονται
από μια επαρκή και ανταγωνιστική «αγορά» χρηματοδοτικών
φορέων. 

•  Ρυθμιστικό πλαίσιο που να διευκολύνει και επιβραβεύει (δί-
νοντας και σχετικά οικονομικά κίνητρα) την επιχειρηματικότητα,
την κατοχύρωση πνευματικών δικαιωμάτων και την πρόσβαση
στην αγορά. 

•  Επαρκώς ανεπτυγμένη «αγορά» για τα καινοτομικά προϊόντα
(στο εσωτερικό της χώρας ή το εξωτερικό). 

•  Σύγχρονο, αποδοτικό και επαρκώς αξιολογούμενο εκπαιδευ-
τικό σύστημα για τη δημιουργία πλήρως καταρτισμένου ανθρώ-
πινου δυναμικού. 

•  Κοινωνική αποδοχή και συνέργεια σε κάθε πρωτοβουλία δη-
μιουργίας καινοτομίας.  

Από την πρακτική εφαρμογή του νέου μοντέλου για την Ελλάδα
και τη σχετική διερεύνηση, προκύπτει ότι η χώρα μας έχει σημαν-
τικά κενά και δυσλειτουργίες σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες πα-
ραγόντων αλλά και συστατικών στοιχείων (φορέων) που απ-
αρτίζουν ένα οικοσύστημα καινοτομίας.
Συνοπτικά διαπιστώνεται ότι:

•  Στον τομέα της διεξαγωγής έρευνας, η Ελλάδα διαθέτει ακόμη
ένα αξιοσημείωτο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό το
οποίο όμως βαίνει σε φθίνουσα πορεία. Ο ιδιωτικός τομέας συμ-
μετέχει πολύ λίγο στην όλη διαδικασία (σε ακριβώς αντίθετη
θέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες). 

•  Στα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεν καλλιεργείται, ικανοποιητικά,
κλίμα υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτο-
μίας. Η πορεία των Ελληνικών Πανεπιστημίων στις διεθνείς
αξιολογήσεις των Πανεπιστημίων βαίνει φθίνουσα. Τα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας θα πρέπει να αναπτύξουν συ-
νεργατικούς σχηματισμούς, οργανωμένους κατά τα διεθνή πρό-
τυπα, με αυστηρή αξιολόγηση, ανεξάρτητη διοίκηση, εξασφα-
λισμένη ανεξαρτησία και κίνητρα για την προσέλκυση των υψη-
λού επιπέδου Ελλήνων ερευνητών και ανάπτυξη συστηματι-
κών πρωτοβουλιών στήριξης της καινοτομίας κατά τα πρότυπα
των Tech Transfer Offices (TTOs) των Πανεπιστημίων του εξω-
τερικού.

•  Στον τομέα της χρηματοδότησης της καινοτομίας και το ύψος
των χρηματοδοτήσεων, το τοπίο εμφανίζεται επίσης θολό και
καχεκτικό. Υπάρχουν πολύ λίγοι φορείς που χρηματοδοτούν την
καινοτομία ενώ την κατάσταση επιδεινώνουν οι γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες που υπάρχουν, ιδίως για τις χρηματοδοτήσεις
από τράπεζες και δημόσιες πηγές. 

•  Όσον αφορά τη συμμετοχή και δραστηριοποίηση των φορέων
της αγοράς στην παραγωγή και υποστήριξη καινοτομίας, η με-
γάλη πλειοψηφία των υπαρχόντων φορέων προτιμά την εισα-
γωγή καινοτομίας από το εξωτερικό. Οι κυριότεροι λόγοι για τη
συμπεριφορά αυτή μπορεί να συνοψισθούν στην επικρατούσα
στην Ελλάδα οικονομική κρίση και δυσπραγία, αλλά και στο γε-
γονός ανυπαρξίας «κουλτούρας» για in-house επιστημονική
και ερευνητική υποστήριξη, στην ανυπαρξία φορολογικών ή
άλλων «κινήτρων», το σχετικά υψηλό κόστος της εγχώριας και-
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νοτομίας σε σχέση με την εισαγόμενη και το μέγεθος της εγχώ-
ριας αγοράς το οποίο γενικά είναι μικρό. 

•  Τέλος, το Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο χρειάζεται βελ-
τίωση για μείωση της γραφειοκρατίας, άρση των διοικητικών
βαρών για το άνοιγμα, λειτουργία και κλείσιμο των επιχειρή-
σεων, μεγαλύτερη (κατά προτίμηση καθολική) εισαγωγή της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, απλοποίηση της νομοθεσίας και
απλοποίηση και σταθεροποίηση της φορολογικής πολιτικής. 

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν πολύ σοβαρές και βαθιές τομές
στην ελληνική κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα και μια
σειρά από δύσκολες πολιτικές αποφάσεις, αν θέλουμε να προωθη-
θεί ουσιαστικά και με μόνιμο (δηλαδή βιώσιμο) τρόπο η καινοτομία
στην Ελλάδα. Προϋποθέτουν επίσης μια ξεκάθαρη και μακροχρό-
νια στρατηγική στόχευση στα θέματα έρευνας και καινοτομίας που
να είναι σταθερή και κατά το δυνατόν ανεξάρτητη από πολιτικές αλ-
λαγές. Χρειάζεται, επιπλέον, μια αλλαγή υποδείγματος στο Ελλη-
νικό επιχειρείν, με περισσότερο εξωστρεφή καινοτόμο και αντα-
γωνιστικό χαρακτήρα και απαλλαγή από τον φόβο (και τις παρά-
λογες σημερινές νομικές συνέπειες) της αποτυχίας.
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1. Εισαγωγή
Η οδική ασφάλεια είναι ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα
στις μέρες μας, δεδομένου ότι ο αριθμός των τροχαίων ατυχη-
μάτων που σημειώνονται κάθε χρόνο αυξάνεται συνεχώς. Σύμ-
φωνα με έρευνες, είναι αποδεδειγμένο πως η κύρια αιτία
πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων είναι ο ανθρώπινος παρά-
γοντας σε ποσοστό 65 - 95% (Sabey and Taylor, 1980; Salmon
et al., 2011; Treat, 1980). Επιπλέον, τα βασικά αίτια που προ-
καλούν τροχαία ατυχήματα κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι η
μειωμένη ορατότητα, η υπνηλία - κόπωση, η κατανάλωση αλ-
κοόλ, η απόσπαση προσοχής, η υπερβολική ταχύτητα κ.ά.
(Saunders, 1997). 

Σε μεγάλο αριθμό ερευνών έχει αποδειχτεί ότι η χρήση του κι-
νητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης προκαλεί
απόσπαση της προσοχής του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο
πρόκλησης ατυχήματος. Ο αρνητικός αντίκτυπος της συνομιλίας
στην οδηγική απόδοση είναι ο ίδιος τόσο για handsfree χρήση
του κινητού τηλεφώνου όσο και για τη δια χειρός χρήση αυτού
(Consiglio et al., 2003; Dragutinovic and Twisk, 2005; Patten
et al., 2004; Strayer and Johnston, 2001). Οι έρευνες υποδει-
κνύουν ότι και οι συνομιλίες μέσω handsfree και οι συνομιλίες
με δια χειρός χρήση του κινητού τηλεφώνου, μπορούν να βλά-
ψουν την οδηγική απόδοση του οδηγού περισσότερο από τις συ-
νομιλίες με τους συνεπιβάτες ή την ακρόαση του ραδιοφώνου
(Caird et al., 2008; Charlton, 2008; Consiglio et al., 2003;

Διερεyνηση των Eπιπτωσεων 
της Χρησης Κινητου Τηλεφωνου 

στην Οδηγικη Συμπεριφορα 
Κατα τη Διαρκεια της Νυχτας 

με Χρηση Προσομοιωτη Οδηγησης
Ελένη Ανδρικοπούλου*, Ιωάννα Σπυροπούλου**
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Parkes et al., 2007; Strayer and Johnston, 2001). Ένας αριθ-
μός από έρευνες έχουν δείξει πως η δια χειρός χρήση του κινη-
τού τηλεφώνου ή η χρήση συστήματος ενσύρματων ακουστικών
αυξάνει το χρόνο αντίδρασης των οδηγών κατά 30 % (Yannis et
al., 2010; Horrey and Wickens, 2006; Ishigami and Klein,
2009; Hancock et al., 2003). 

Από αντίστοιχα προηγούμενα πειράματα που πραγματοποιήθη-
καν σε προσομοιωτή οδήγησης προέκυψε πως οι οδηγοί οδη-
γούν με χαμηλότερες ταχύτητες κατά τη συνομιλία μέσω κινητού
τηλεφώνου συγκριτικά με όταν οδηγούν χωρίς χρήση κινητού
τηλεφώνου (Yiannis et al. 2013; Papantoniou et al., 2014). Ο
χρόνος αντίδρασης των οδηγών αυξάνεται όταν εκείνοι συνομι-
λούν τηλεφωνικά κατά την οδήγηση ανεξάρτητα του οδικού πε-
ριβάλλοντος, ενώ όσον αφορά στην τυπική απόκλιση της
πλευρικής θέσης του οχήματος σε υπεραστικό περιβάλλον,
αυτή αυξάνεται κατά την οδήγηση με ταυτόχρονη συνομιλία
μέσω κινητού τηλεφώνου (Λινάρδου, 2017). Σχετικά με την τυ-
πική απόκλιση της πλευρικής θέσης, οι νέοι οδηγοί κινούνται
πιο συντηρητικά και διατηρούν σχετικά σταθερή την πλευρική
θέση του οχήματος σε σχέση με τους οδηγούς μέσης και μεγα-
λύτερης ηλικίας (Papantoniou et al., 2014). 

2. Πείραμα στον προσομοιωτή 
οδήγησης
Στην πειραματική διαδικασία, η οποία πραγματοποιήθηκε με-
ταξύ αρχών Νοεμβρίου 2016 και τέλος Ιανουαρίου 2017, συμ-
μετείχαν 55 οδηγοί οι οποίοι κατείχαν δίπλωμα οδήγησης, από
τους οποίους οι 34 ήταν άντρες και οι 21 γυναίκες, ηλικίας από
19 έως 62 ετών και οι οποίοι οδήγησαν υπό συνθήκες νύχτας

στο περιβάλλον του προσομοιωτή κατά τη διάρκεια απογευμα-
τινών και βραδινών ωρών. Για την εκτέλεση του πειράματος
χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής οδήγησης του Εργαστηρίου
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, ο οποίος περιλαμβάνει μια μονοθέσια καμ-
πίνα οδήγησης και τρεις οθόνες LCD 40" με οπτικό πεδίο από
60 έως 180 μοίρες. 

Αρχικά επιδιώχθηκε εξοικείωση του συμμετέχοντα με το περι-
βάλλον του προσομοιωτή, οδηγώντας μία διαδρομή διάρκειας
περίπου 5 λεπτών με ελεύθερη οδήγηση σε επαρχιακή οδό και
στη συνέχεια μια διαδρομή διάρκειας 3 λεπτών με ελεύθερη
οδήγηση σε αστική περιοχή, στην οποία ο οδηγός κλήθηκε γα
πρώτη φορά να αντιδράσει στην εμφάνιση στην οθόνη («παρμ-
πρίζ» του οχήματος) εικόνας με την ένδειξη «STOP». Συγκεκρι-
μένα, ο συντονιστής του πειράματος παρότρυνε τους συμμετέ
χοντες να οδηγήσουν με όσο το δυνατόν όμοιο τρόπο με αυτόν
που οδηγούν υπό πραγματικές συνθήκες και επιπλέον, με την
εμφάνιση της εικόνας «STOP» να ακινητοποιήσουν το όχημα
ακαριαία έως ότου η εικόνα να μην είναι πλέον ορατή στην
οθόνη. Τα σενάρια που κλήθηκαν να οδηγήσουν οι συμμετέχοντες
περιλάμβαναν οδήγηση σε υπεραστική οδό καθώς και σε αστική
οδό σε καθένα από τα οποία ένα τμήμα αφορούσε σε ελεύθερη
οδήγηση, δηλαδή οδήγηση χωρίς απόσπαση προσοχής (base)
και το άλλο τμήμα σε οδήγηση με απόσπαση προσοχής μέσω
χρήσης κινητού τηλεφώνου με τρεις τρόπους: δια χειρός χρήση,
με σύστημα ανοιχτής ακρόασης και με χρήση ενσύρματων ακου-
στικών handsfree. Κάθε ένας από τους συμμετέχοντες οδήγησε
συνολικά έξι διαφορετικά σενάρια. Μεταξύ των σεναρίων παρεμ-
βάλλονταν δύο σύντομα διαλείμματα στα οποία ο συμμετέχων
είχε στη διάθεσή του χρόνο να ξεκουραστεί. 

Εικόνα 1:  Στιγμιότυπο νυχτερινής οδήγησης σε αστική περιοχή

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο νυχτερινής οδήγησης σε υπεραστική περιοχή

205.qxp_Layout 1  6/18/18  10:46 PM  Page 19



18 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Μετά την οδήγηση στον προσομοιωτή οι συμμετέχοντες συμπλή-
ρωσαν ένα ερωτηματολόγιο κατά το οποίο κλήθηκαν να απαντή-
σουν ερωτήσεις σχετικά με τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά
και τις οδηγικές τους συνήθειες (π.χ. εάν κάνουν χρήση κινητού
τηλεφώνου κατά την οδήγηση τη νύχτα, τη συχνότητα της χρήσης
κινητού τηλεφώνου κ.ά.)

3. Χαρακτηριστικά δείγματος
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται βασικά χαρακτηριστικά
του δείγματος. Στην πειραματική διαδικασία συμμετείχαν 34 άν-
δρες και 21 γυναίκες, με το 51% του δείγματος να ανήκει στην
ηλικιακή κατηγορία 18 – 25 ετών, το 31% στην κατηγορία 26 –
35 ετών, το 11% 36 – 45 ετών και το 7% περιλάμβανε άτομα ηλι-
κίας άνω των 45 ετών. Επιπλέον, το 4% του δείγματος δήλωσε
ότι δεν είναι καθόλου ευχάριστο να οδηγεί τη νύχτα, ενώ το με-
γαλύτερο ποσοστό (33%) εκφράζει μία μέτρια ευχαρίστηση για
τη νυχτερινή οδήγηση.  Ένα ποσοστό 22% δήλωσε ότι η νυχτερινή
οδήγηση είναι πάρα πολύ ευχάριστη ποσοστό το οποίο αποτε-
λούνταν εξ ολοκλήρου από άντρες οδηγούς. Σε σχέση με τις συ-
νήθειες των οδηγών κατά την οδήγησή τους, αξιοπρόσεχτο είναι
το ποσοστό των ερωτηθέντων που χρησιμοποιούν το κινητό τους
τηλέφωνο όταν οδηγούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, και το
οποίο ήταν 58%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για οδήγηση κατά τη
διάρκεια της νύχτας ανέρχεται στο 51%. 

4. Οδηγική συμπεριφορά και χρήση 
κινητού – Αποτελέσματα
Για την καλύτερη ανάλυση της οδηγικής συμπεριφοράς των συμ-
μετεχόντων στην πειραματική διαδικασία, δημιουργήθηκαν μα-
θηματικά μοντέλα διακριτών επιλογών. Συγκεκριμένα, η
διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης κινητού τηλεφώνου στη
συμπεριφορά των οδηγών πραγματοποιήθηκε με βάση τρεις
προαναφερθείσες μεταβλητές: μέγιστη ταχύτητα κίνησης, χρό-
νος αντίδρασης του οδηγού σε απρόοπτο συμβάν και τυπική από-
κλιση της πλευρικής θέσης του οχήματος. Σχεδιάστηκαν
μοντέλα διακριτών επιλογών probit με “random effects”. Με την
εισαγωγή των “random effects” λαμβάνεται υπόψη η πιθανή συ-
σχέτιση μεταξύ των παρατηρήσεων οι οποίες προέρχονται από
τον ίδιο συμμετέχοντα. Για κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή που πε-
ριλαμβάνεται στο μοντέλο, λαμβάνεται ένα επίπεδο ως επίπεδο
αναφοράς (συνήθως η πρώτη τιμή/επίπεδο της μεταβλητής,
εκτός αν κρίνεται σκόπιμη η αλλαγή του) και με βάση αυτό υπο-
λογίζεται ο βαθμός επίδρασης των υπόλοιπων τιμών της μετα-
βλητής. Οι εξαρτημένες μεταβλητές κατηγοριοποιήθηκαν με
βάση την κατανομή των τιμών του εκάστοτε μεγέθους λαμβάνον-
τας υπόψη το άνω και κάτω 25%.

Ενδεικτικά, στο μοντέλο που δημιουργήθηκε με εξαρτημένη με-
ταβλητή τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού διαπιστώθηκε πως ο
χρόνος αντίδρασης επηρεάζεται από τις παρακάτω μεταβλητές.

Περιβάλλον οδήγησης: Το περιβάλλον οδήγησης προκύπτει πως
δεν επηρεάζει αρκετά τον χρόνο αντίδρασης του οδηγού, παρόλο
που παρουσιάζει μία τάση οι χρόνοι αντίδρασης στην αστική πε-
ριοχή να είναι υψηλότεροι από τους χρόνους αντίδρασης στην
υπεραστική περιοχή. 

Είδος απόσπασης προσοχής: Ο χρόνος αντίδρασης αυξάνεται για
συνομιλία με καθέναν από τους τρεις τρόπους χρήσης του κινη-
τού τηλεφώνου, με τη δια χειρός χρήση του κινητού να προκαλεί
τη μεγαλύτερη αύξηση. Ακολουθεί η συνομιλία μέσω συστήματος
ανοιχτής ακρόασης, και η συνομιλία μέσω συστήματος ενσύρ-
ματης επικοινωνίας.

Φύλο οδηγού: Οι γυναίκες οδηγοί παρουσιάζουν υψηλότερες
τιμές του χρόνου αντίδρασης σε σχέση με τους άνδρες οδηγούς.

Ηλικία οδηγού: Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι οδηγοί ηλικίας
κάτω των 25 ετών παρουσιάζουν μειωμένους χρόνους αντίδρα-
σης συγκριτικά με τους οδηγούς άνω των 45 ετών, καθώς επί-
σης και οι οδηγοί που ανήκουν στις άλλες δύο ηλικιακές ομάδες.

Συχνότητα υπέρβασης του ορίου ταχύτητας σε υπεραστική πε-
ριοχή τη νύχτα: Οι οδηγοί που δήλωσαν ότι υπερβαίνουν «Με-
ρικές φορές» το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας σε υπεραστική
περιοχή, εμφανίζουν μικρότερους χρόνους αντίδρασης σε
απρόοπτο συμβάν σε σύγκριση με τους οδηγούς που δήλωσαν
πως «Ποτέ» δεν υπερβαίνουν το όριο ταχύτητας κατά την οδή-
γηση τη νύχτα.

Εικόνα 3: Κατανομή φύλου οδηγών ανά ηλικιακή ομάδα          

Εικόνα 4: Κατανομή οδηγών με βάση τη χρήση του κινητού τηλε-
φώνου στην οδήγηση τη μέρα και τη νύχτα       
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Συχνότητα τηλεφωνικής συνομιλίας κατά την οδήγηση σε
αστική περιοχή: Όπως προκύπτει, οι οδηγοί που συνομιλούν τη-
λεφωνικά κατά την οδήγηση, με συχνότητα «Πάντα», παρου-
σιάζουν χαμηλότερους χρόνους αντίδρασης σε σχέση με τους
οδηγούς που δεν χρησιμοποιούν ποτέ το κινητό τους τηλέφωνο
όταν οδηγούν νύχτα. 

Αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς συνομιλώντας στο κινητό: Οι
οδηγοί που δήλωσαν ότι μειώνουν ταχύτητα ή ακινητοποιούν το
όχημα όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο κατά την
οδήγηση εμφανίζουν υψηλότερους χρόνους αντίδρασης σε σύγ-
κριση με τους οδηγούς που απλά οδηγούν πιο προσεκτικά.

5. Συμπεράσματα
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης υποδεικνύουν πως η χρήση κι-
νητού τηλεφώνου εν ώρα οδήγησης κατά τη διάρκεια της νύχτας
αποσπά την προσοχή και επηρεάζει τη συμπεριφορά του οδηγού.
Ειδικότερα, η μέγιστη ταχύτητα κίνησης κατά την οδήγηση υπό
απόσπαση προσοχής μειώνεται με εμφανή μείωση κατά την οδή-
γηση σε υπεραστική περιοχή. Σχετικά με τον τρόπο χρήσης του
κινητού τηλεφώνου, διαπιστώθηκε πως μεγαλύτερη μείωση στη
μέγιστη ταχύτητα κίνησης επιφέρει η δια χειρός χρήση του κινη-
τού τηλεφώνου, ακολουθεί η συνομιλία μέσω συστήματος εν-
σύρματης επικοινωνίας και η συνομιλία μέσω συστήματος
ανοιχτής ακρόασης. 

Επιπλέον, παρατηρήθηκε αύξηση του χρόνου αντίδρασης του
οδηγού σε απρόοπτο συμβάν όταν ο οδηγός συνομιλούσε μέσω
του κινητού τηλεφώνου ανεξαρτήτως τρόπου χρήσης αυτού. Με-
γαλύτερη αύξηση επιφέρει η δια χειρός χρήση του κινητού τη-
λεφώνου, ενώ ακολουθούν η χρήση συστήματος ενσύρματης
επικοινωνίας και η χρήση συστήματος ανοιχτής ακρόασης. 

Όσον αφορά την τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του οχή-
ματος για οδήγηση σε υπεραστικό περιβάλλον εμφανίζεται αυ-
ξημένη όταν ο οδηγός χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ενώ
οδηγεί, σε σχέση με όταν δεν το χρησιμοποιεί με μεγαλύτερη αύ-
ξηση να προκαλεί η συνομιλία με δια χειρός χρήση.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα που προέκυψε σχετικά με
τη χρήση του κινητού εν ώρα οδήγησης κατά τη διάρκεια της νύ-
χτας είναι το γεγονός ότι όσο πιο συχνά ένας οδηγός κάνει χρήση
του κινητού, τόσο περισσότερο εξοικειωμένος είναι με αυτό και
όσο μεγαλύτερη ασφάλεια νιώθει ώστε να χρησιμοποιεί το κινητό
του εν ώρα οδήγησης, τόσο καλύτερη είναι η οδηγική του συμ-
περιφορά με βάση τα εξεταζόμενα μεγέθη. 

Εκτός της χρήσης του κινητού τηλεφώνου, η οδηγική συμπερι-
φορά αποδείχθηκε ότι επηρεάζεται και από άλλες παραμέτρους.
Παρατηρήθηκε ότι οι γυναίκες οδηγοί, γενικά, επιτυγχάνουν χα-
μηλότερες ταχύτητες, παρουσιάζουν υψηλότερους χρόνους αν-
τίδρασης και μεγαλύτερες τιμές τυπικής απόκλισης πλευρικής
θέσης του οχήματος συγκριτικά με τους άνδρες οδηγούς. Επι-

πλέον, οι οδηγοί ηλικίας κάτω των 25 ετών, γενικά, οδηγούν με
υψηλότερες ταχύτητες συγκριτικά με τους μεγαλύτερους οδη-
γούς, ενώ οι οδηγοί ηλικίας άνω των 45 ετών εμφανίζουν χαμη-
λότερους χρόνους αντίδρασης και χαμηλότερες τιμές τυπικής
απόκλισης πλευρικής θέσης του οχήματος από τους νέους ηλι-
κίας κάτω των 25 ετών. 

Παράλληλα, παρατηρήθηκε πως οι οδηγοί οι οποίοι υπερβαίνουν
συχνά ή πάντα το όριο ταχύτητας σε υπεραστική οδό, οδηγούν με
υψηλότερες ταχύτητες και εμφανίζουν χαμηλότερους χρόνους
αντίδρασης από εκείνους που υπακούουν στα επιτρεπόμενα όρια
ταχυτήτων, καθώς επίσης και ότι οι οδηγοί στους οποίους είναι
ευχάριστο να οδηγούν τη νύχτα εμφανίζουν υψηλότερες μέγιστες
ταχύτητες κίνησης, πετυχαίνουν χαμηλότερους χρόνους αντίδρα-
σης και παρατηρείται μείωση στην τυπική απόκλιση της πλευρι-
κής θέσης.

Ο χρόνος αντίδρασης του οδηγού σε απρόοπτο συμβάν καθώς
και η τυπική απόκλιση της πλευρικής θέσης του οχήματος, είναι
παράμετροι καθοριστικές τόσο για την οδηγική συμπεριφορά όσο
και για την οδική ασφάλεια, ενώ η μέγιστη ταχύτητα κίνησης μπο-
ρεί να θεωρηθεί κρίσιμη, ωστόσο δεν θεωρείται πως συμβάλει
καθοριστικά στην αύξηση της επικινδυνότητας. Οι μεταβολές της
οδηγικής συμπεριφοράς όσον αφορά στα δύο πρώτα μεγέθη
είναι αποτέλεσμα της απόσπασης προσοχής, ενώ αυτή στο μέ-
γεθος της μέγιστης ταχύτητας οφείλεται εν μέρει και στην αντι-
στάθμιση του κινδύνου από τους οδηγούς.
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To Ερευνητικό Έργο RESOLUTE (Resilience Manage-
ment Guidelines and Operationalisation applied to
Urban Transport Environment - www.resolute-eu.org)
υλοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, στο πλαίσιο του Horizon 2020, από 8 εταίρους,
υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας.
Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ είχε, μεταξύ άλλων, τον ρόλο του υπευ-
θύνου ποιότητας των αποτελεσμάτων. 

Το RESOLUTE βασίστηκε στο όραμα της επίτευξης υψηλής
προσαρμοστικής ικανότητας των λειτουργιών στα Ευρω-
παϊκά Αστικά Συστήματα Μεταφορών. Το έργο αναγνώρισε
κυρίως τη σε βάθος εξελισσόμενη μετάλλαξη του αστικού
περιβάλλοντος, καθώς και την αυξανόμενη σημασία της
κινητικότητας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Στο
πλαίσιο αυτό, το RESOLUTE θεωρεί την ανθεκτικότητα (re-
silience) ως ένα χρήσιμο πρότυπο διαχείρισης, εντός του
οποίου οι οργανισμοί καλούνται να αναπτύξουν την ικα-
νότητα να προσαρμόζονται συνεχώς σε ένα διαρκώς με-
ταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας. 

Αυτό οδήγησε στη δημιουργία των Ευρωπαϊκών Οδηγιών
για Ανθεκτική Διαχείριση – ΕΟΑΔ (European Resilience
Management Guidelines – ERMG) και την προσαρμογή
τους στο Αστικό Σύστημα Μεταφορών, με στόχο την υπο-
στήριξη των Κρίσιμων Υποδομών ώστε να αναπτύξουν την
ικανότητα να διατηρούν την προσαρμοστικότητά τους.
Υπεύθυνος συντονιστής εταίρος για τη δημιουργία των

ΕΟΑΔ ήταν το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ. Οι ΕΟΑΔ βασίζονται στην προ-
οπτική του συστήματος όπου οι λειτουργίες του και οι σχε-
τικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους που πρέπει να
υλοποιηθούν για μια ανθεκτική Κρίσιμη Υποδομή συστη-
ματοποιούνται σε ένα μοντέλο αναφοράς. Οι ΕΟΑΔ παρέ-
χουν συστάσεις για την εξάλειψη της μεταβλητότητας στην
απόδοση των λειτουργιών, ώστε να συνεχίζουν να παρέ-
χουν το επιθυμητό αποτέλεσμα κάτω από οποιεσδήποτε
απρόοπτες συνθήκες ή γεγονότα. Οι ΕΟΑΔ εφαρμόστηκαν
στο Αστικό Σύστημα Μεταφορών της Φλωρεντίας καθώς
και στο Μετρό της Αθήνας, που αποτελούσαν και τους πι-
λότους του έργου. 

Οι ικανότητες που ενισχύθηκαν μέσω συγκεκριμένων
ενεργειών ήταν:

1. Παρακολούθηση: με την υλοποίηση του Συνεργατικού
Συστήματος Υποστήριξης Αποτίμησης και Διαχείρισης
της Ανθεκτικότητας (CRAMSS) το οποίο, μέσω της συλ-
λογής, κοινής χρήσης, ανεύρεσης και απομείωσης
Μεγάλων Δεδομένων (Big Data) σε πραγματικό
χρόνο, βελτιώνει την επικοινωνία, τον συντονισμό και
την αναγνώριση της κατάστασης μεταξύ των υπευθύ-
νων για τη λήψη αποφάσεων και των υπηρεσιών άμε-
σης επέμβασης που λειτουργούν στο σύστημα.

2. Απόκριση: με τη χρήση της εφαρμογής για έξυπνες
φορητές συσκευές για Υποστήριξη σε Εκκένωση και

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΚΕΤΑ) 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ι.ΜΕΤ.)

6Ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης - Τ.Θ. 60361 - 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τηλ.: 2310 498453,  Fax: 2310 498269, e-mail:hit@certh.gr, www.imet.gr

Στόχοι και αποτελέσματα 
του Ερευνητικού  Έργου RESOLUTE 

(www.resolute-eu.org)
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Έκτακτη Ανάγκη για διαχειριστές του συστήματος
(Evacuation DSS) και πολίτες (ESSMA), ώστε να καθο-
δηγείται η εκκένωση σε πραγματικό χρόνο. 

3. Πρόβλεψη: Με την εφαρμογή εκπαιδευτικών εργα-
λείων σε μορφή παιγνίων για πολίτες, την ανάπτυξη
ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για παιδιά του Δημο-
τικού σχολείου και μιας εφαρμογής κινητού για την

ενίσχυση της ετοιμότητας σε περιπτώσεις εκτάκτου
ανάγκης.

4. Εμπειρία: εφαρμογή των μοντέλων και μεθόδων για
την ανάλυση της συμπεριφοράς τής ανθρώπινης κίνη-
σης, την αποτίμηση σε πραγματικό χρόνο και την πο-
σοτικοποίηση της ανθεκτικότητας.
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Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με την επιμέλεια της Θε-
ματικής Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών και την υποστήριξη
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμι-
νάριο με θέμα “Σχεδιασμός, Διαχείριση και Οργάνωση αερομεταφο-
ρών και αεροδρομίων”. Το σεμινάριο διεξήχθη στις 16 Μαρτίου 2018
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών “Ελευθέριος Βενιζέλος”, Κέντρο
Τύπου (Κτίριο Κεντρικού Αεροσταθμού, Αφίξεις, Είσοδος 1) και είχε
πάνω από 100 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων μέλη του ΣΕΣ, εκ-
πρόσωποι φορέων σχετικών με το αντικείμενο καθώς και φοιτητές
πανεπιστημίων και πολυτεχνικών σχολών. 

Κατά την έναρξη του σεμιναρίου χαιρετισμούς απηύθυναν ο πρό-
εδρος του ΣΕΣ, Επικ. Καθηγητή ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου,
ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών κ. Θάνος Βούρδας, ο Διοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας κ. Κωνσταντίνος Λιντζεράκος, ο Πρόεδρος του Διεθνή
Αερολιμένα Αθηνών, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δημήτριος Δημητρίου
και ο Á Αντιπρόεδρος της ASECAP κ. Βασίλης Χαλκιάς. Τον συντονι-
σμό του σεμιναρίου έκανε η Μαρία Σαρτζετάκη, Ειδική Γραμματέας
ΔΣ ΣΕΣ και γραμματέας της επιτροπής αερομεταφορών.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν κατά σειρά οι παρακάτω εισηγήσεις:
1.  Οι αερομεταφορές σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών (ειση-

γητές: Bούλα Ψαράκη Καλουπτσίδη, Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο και Δρ. Ιωάννα Παγώνη, Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο)

2. Η αλληλεπίδραση αεροδρομίων και οδικών υποδομών – Η πε-
ρίπτωση του Ελ. Βενιζέλος και της Αττικής οδού (εισηγητής: Βα-

σίλης Χαλκιάς, Διευθύνων Σύμβουλος Αττικές Διαδρομές, Πρό-
εδρος Ηellastron, Á Αντιπρόεδρος ASECAP)

3. Εμπορευματικές αερομεταφορές (εισηγητής: Σεραφείμ Kάπρος,
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

4. Παρούσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών
αεροδρομίων (εισηγητής: Αθανάσιος Μπαλλής, Αναπλ. Καθηγη-
τής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο)

5. Υποστήριξη αποφάσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στους
αερολιμένες (εισηγητής: Δημήτριος Δημητρίου, Επικ. Καθηγητής,
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΔΑΑ )

6. Αερομεταφορές: Θεσμικό Πλαίσιο και Αεροπορικές Εταιρίες (ει-
σηγητής: Τάκης Aδαμίδης, Επιτροπή Aερομεταφορών ΣΕΣ)

7. Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων στις αερομεταφορές
(εισηγητής: Ιωσήφ Αβραμίδης, Διευθυντής Προστασίας Δεδομέ-
νων και Συμμόρφωσης, ΔΑΑ)

8. Σχεδιασμός και Λειτουργία Υποδομών Aερομεταφορών (εισηγή-
τρια: Δρ. Δέσποινα Τσούκα, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, Δι-
εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών) 

9. Ο ρόλος του Χωροταξικού Σχεδίου (Master Plan) σε ένα αερο-
δρόμιο (εισηγητές: Δρ. Μιλτιάδης Σταματόπουλος και Μαρία Μαυ-
ροειδή, Τμήμα Σχεδιασμού Αερολιμένα, ΔΑΑ) 

10. Σχεδιασμός και Εφαρμογές Σύγχρονων Συστημάτων Οργάνωσης
και Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (εισηγητής: Δρ. Στυλια-
νός Ζαντανίδης, Aερολιμενάρχης, Διεθνής Κρατικός Αερολιμέ-
νας Αλεξανδρούπολης)

11. Επιπτώσεις των αερομεταφορών στην Οικονομία και την Ανά-
πτυξη (εισηγήτρια: Μαρία Σαρτζετάκη, Επιτροπή Aερομετα-
φορών ΣΕΣ).

Ειδικό Σεμινάριο Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

“Σχεδιασμός, Διαχείριση και Οργάνωση Αερομεταφορών και Αεροδρομίων” 
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Στις 14-15 Μαΐου 2018 διεξήχθη το καθιερωμένο διήμερο επιστη-
μονικό συνέδριο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης (www.avia-
tionsociety.gr) με θέμα “5ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφορές
του Σήμερα και του Αύριο”. στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευ-
θέριος Βενιζέλος». Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινω-
νιολόγων στην εναρκτήρια συνεδρία το συνέδριο χαιρέτησε η Ειδική
Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ Μαρία Σαρτζετάκη, αναδεικνύοντας μεταξύ
άλλων πως οι δομικές αλλαγές και συνθήκες στον χώρο των αερο-
μεταφορών που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια, και οι δράσεις
σχετικά με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη διαχείριση των αε-
ρολιμένων, όπως η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραχώρησης
των 14 περιφερειακών αερολιμένων το 2017, η επέκταση του χρό-
νου σύμβασης παραχώρησης του ΔΑΑ και η διερεύνηση περαιτέρω
ανάπτυξης για τα υπόλοιπα 23 εναπομείναντα περιφερειακά αερο-
δρόμια, φέρνουν όλο και πιο έντονα στο προσκήνιο τις προκλήσεις
και τις προοπτικές για βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτι-
κότητας των αερομεταφορών και των αεροδρομίων. Για όλα αυτά

διεγείρεται όσο ποτέ άλλοτε ένα μεγάλο ενδιαφέρον γύρω από τις
εξελίξεις στον κλάδο των αερομεταφορών, και η προώθηση και διά-
δοση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης στον τομέα αυτό
αποτελεί βασικό στόχο του ΣΕΣ. 
Στο διήμερο συνέδριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά με την
Πολιτική & Στρατηγικές Ανάπτυξης (Εταιρίες Χαμηλού Κόστους, Συ-
νέργειες, Connectivity), τους Αερολιμένες-Υποδομές-Εξυπηρέτηση
Αεροσκαφών και Επιβατών (λειτουργία, επενδύσεις, κατασκευή,
συντήρηση), τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊ-
κός Ουρανός, Remote tower operations) και το Περιβάλλον και
Νέες Τεχνολογίες (κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις
α/φών, διαχείριση περιβαλλοντικού αποτυπώματος αεροδρομίων,
Drones). Αναφορικά με τη συμμετοχή μελών του ΣΕΣ, κεντρικός ομι-
λητής του συνεδρίου ήταν ο πρόεδρος του ΔΑΑ, Επικ. Καθηγητής
ΔΠΘ, Δημήτριος Δημητρίου, ενώ παρουσιάσεις και εισηγήσεις έγιναν
από τον κ. Τάκη Αδαμίδη, τον Αναπλ. Καθηγητή ΕΜΠ, Αθανάσιο
Μπαλλή, τη Δρ. Δέσποινα Τσούκα, την Δρ. Ιωάννα Παγώνη κ.ά.

5ο Αεροπορικό Συνέδριο “Οι αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο”

Τη Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018 έλαβε χώρα εκδήλωση στον Διεθνή Αε-
ρολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) με θέμα τις εξελίξεις στις υποδομές αερο-
μεταφορών στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης και στα
πλαίσια της χρονικής συγκυρίας της επεξεργασίας από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή του νομοθετικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για
την πολιτική μεταφορών μετά το 2020, έγινε ανάλυση στις σημαντι-
κότερες εξελίξεις και προκλήσεις για τον τομέα των αερομεταφορών
της Ελλάδος και τον ρόλο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
των δυνατοτήτων των χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο αυτό. Στην εκ-
δήλωση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, κ. Αθανάσιος Βούρδας, ο Προέδρος Δ.Σ. του
ΔΑΑ, Επικ. Καθηγητής κ. Δημήτριος Δημητρίου, καθώς και ευρωβου-
λευτές και πολιτικοί αναλυτές, σύμβουλοι και εκπρόσωποι του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επικεφαλή την κα Karima Delli, Πρόεδρο
της TRAN Committee του Ευρωκοινοβουλίου. 

Στην εκδήλωση έμφαση δόθηκε στην αναβάθμιση των υποδομών
και των παρεχόμενων υπηρεσιών του ΔΑΑ και έγινε ιδιαίτερη ανα-
φορά στις πολύ καλές επιδόσεις του ΔΑΑ στην εξυπηρέτηση επιβα-
τών, τον προγραμματισμό επενδύσεων και διέγερσης της επιχει-
ρηματικότητας στους χώρους διαχείρισης της εταιρίας του ΔΑΑ, τις
συνέργειες με τις επιχειρήσεις εντός του αερολιμένα αλλά και τις
εταιρίες διαχείρισης κρίσιμων συγκοινωνιακών υποδομών στην Ατ-
τική, καθώς και τις σημαντικές πρωτοβουλίες για την προώθηση της
Αττικής ως τουριστικού προορισμού. Οι εκπρόσωποι του Ευρωκοι-
νοβουλίου ανέδειξαν τις προοπτικές ανάπτυξης του τομέα των αε-
ρομεταφορών στην Ευρώπη και υπογραμμίσθηκε ο σημαντικός
ρόλος του ΔΑΑ για την πρόσβαση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή
αγορά, όπου υπερτονίσθηκε η θετική συνεισφορά του στην τοπική
οικονομία και τον τομέα του τουρισμού.

Eκδήλωση με την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ΔΑΑ
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η Επιστημονική Εσπερίδα
για το Ποδήλατο στις 16 Μαΐου 2018, που έλαβε χώρα στην αίθουσα
εκδηλώσεων της Ωνάσειου Βιβλιοθήκης. 

Τη συνδιοργάνωσαν η Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, το Σπουδαστήριο Πο-
λεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ,
και η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού. Στην κατά-
μεστη αίθουσα από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθ-
μού, του τεχνικού και ακαδημαϊκού κόσμου κ.λπ., παρουσιάστηκε το
βιβλίο «Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις - Προτάσεις προς τις Δη-
μοτικές Αρχές», του Οργανισμού Πόλεις για Ποδήλατο, συγγραφείς
του οποίου είναι οι Θ. Βλαστός και Ευθ. Μπακογιάννης και εκδόθηκε
με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. 

Οι συγγραφείς του βιβλίου μέσα από δεκαετίες επιστημονικής και
μελετητικής εμπειρίας και με έντονο και ουσιαστικό ενδιαφέρον για
τη βιώσιμη κινητικότητα, καταγράφουν τα βήματα εκείνα που θα πρέ-
πει να ακολουθήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση προκειμένου να στραφεί
προς μια πολιτική βιώσιμης κινητικότητας, εντάσσοντας τις πολιτικές
για το ποδήλατο στη στρατηγική της προκειμένου, τελικά, να τις υλο-
ποιήσει. Με το βιβλίο αυτό προσφέρουν πολύτιμο εργαλείο δουλειάς

αλλά και πηγή έμπνευσης στην Αυτοδιοίκηση. Το βιβλίο και η εσπε-
ρίδα είχαν στόχο κυρίως να παρουσιάσουν τα εργαλεία εκείνα που
θα διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων αλλά και τη δημιουργία ολο-
κληρωμένης στρατηγικής σε σχέση με την ένταξη του ποδηλάτου
στις σύγχρονες πόλεις που συνεπάγεται την ανακατανομή του οδικού
χώρου μεταξύ των διαφόρων χρηστών. Για να γίνει αυτό απαιτείται –
εκτός από πολιτικές αποφάσεις – στρατηγική, υψηλή τεχνογνωσία,
σωστή νομική προετοιμασία, ολοκληρωμένες μελέτες, προσαρμογή
τής διοικητικής οργάνωσης της τοπικής αυτοδιοίκησης στα νέα δε-
δομένα και σωστή επικοινωνία με τους πολίτες.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι Κώστας Μπακογιάννης (Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας), Γιώργης Μαρινάκης (Δήμαρχος Ρεθύμνου), Αν-
δρέας Ευθυμίου (Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου), Κώστας Δεσποτίδης
(Αντιδήμαρχος Κοζάνης), Γιώργος Πατρίκιος (Πρόεδρος του Πράσι-
νου Ταμείου), Γ. Βουλγαρούδης (Brain Box), Ευγένιος Βασιλικός
(Έφορος Δημ. Σχέσεων και Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της Πανελλ. Ομο-
σπονδίας Ξενοδόχων), Κων/νος Ζέκκος (Συγκοινωνιολόγος), Σπύ-
ρος Παπαγεωργίου (Πόλεις για Ποδήλατο). 

Αντικείμενα των Ομιλιών ήταν:
• τα ΣΒΑΚ - Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ο ρόλος

του Ποδηλάτου στον συνδυασμένο πολεοδομικό και κυκλοφοριακό
σχεδιασμό

• το Eurovelo - Τουρισμός και Ποδήλατο
• το Dockless Βike-Sharing - δηλαδή τα κοινόχρηστα ποδήλατα, που

αφήνονται ελεύθερα οπουδήποτε, χωρίς σταθμούς.

Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν η Ε. Τσιότσιου, Εκτελε-
στική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, ο Ι. Γκόλιας, Πρύτανης του
ΕΜΠ και ο Κ. Σερράος (καθηγητής ΕΜΠ – Δ/ντής του Σπουδ. Πολεοδ.
Ερευνών). 

Επιστημονική εσπερίδα και Παρουσίαση του βιβλίου 

«Ποδήλατο στις Ελληνικές Πόλεις: Προτάσεις προς  τις δημοτικές αρχές» 

205.qxp_Layout 1  6/18/18  10:47 PM  Page 28



27 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ο Σύλλογος Ελλήνων
Πολεοδόμων και Χωροτακτών, διοργάνωσαν στις 28 Φεβρουαρίου
2018, στην αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4 Σύνταγμα), τιμητική εκδήλωση,
όπου τιμήθηκε ο εκλιπών Καθηγητής του ΕΜΠ και τέως Πρόεδρος
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Μαθιός Καρλαύτης.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το νέο Ειδικό Σχέδιο
Δράσης «Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης», τίτλος που εξυ-
πηρετεί τον σκοπό του αλλά και αποτελεί φόρο τιμής στον εμπνευ-
στή του στοχεύοντας στην Αστική Αναγέννηση και στη Βιώσιμη Αστική
Κινητικότητα. 
Στην εναρκτήρια εκδήλωση Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ,
Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου και η Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλή-
νων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, Καθηγήτρια ΕΜΠ, Σοφία Αυγε-
ρινού Κολώνια. 
Στην Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ με τίτλο -Τιμώντας τον Καθηγητή ΕΜΠ Μαθιό Καρ-
λαύτη- που ήταν εξολοκλήρου αφιερωμένη στον εκλιπόντα εμπνευ-
στή του σχεδίου δράσης, ομιλητές ήταν ο Καθηγητής ΕΜΠ, Ιωάννης

Γκόλιας, Πρύτανης ΕΜΠ και ο Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Αντώνης
Σταθόπουλος. 

Στη Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ -Ειδικό σχέδιο δράσης «Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός
Καρλαύτης» αναλύθηκαν η αναγκαιότητα για έναν οδηγό Αστικής
Αναγέννησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από την Επικ. Κα-
θηγήτρια ΕΜΠ, Ρένα Κλαμπατσέα, Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχε-
διασμού και Αστικού Περιβάλλοντος και τον Επικ. Καθηγητή ΔΠΘ,
Γιώργο Πατρίκιο, Πρόεδρο Πράσινου Ταμείου. 

Τέλος έγιναν εισηγήσεις όσον αφορά το κοινό πρόγραμμα ΣΕΠΟΧ-
ΣΕΣ και τις προτάσεις πιλοτικών προγραμμάτων βασισμένων στον
οδηγό του Σχεδίου Δράσης «Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης»
από την κα Τίνα Τσούτσου, Εκπρόσωπο ΣΕΠΟΧ και τον κ. Στέλιο Ευ-
σταθιάδη, Εκπρόσωπο ΣΕΣ και όσον αφορά τη χρηματοδότηση του
Προγράμματος από τον κ. Νικόλαο Μαμαλούγκα, Διευθυντή του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Παρουσίαση Ειδικού Σχεδίου Δράσης

«Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης»
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28 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Μαΐου
2018 η ειδική εκδήλωση «Τελετή Βράβευσης των ελληνικών Συμ-
μετοχών στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2017», στο
Περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου, υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης και την Επιτροπή Ολυμπίων & Κληρο-
δοτημάτων του Ζαππείου Μεγάρου. 
Στην τελετή απονομής παρευρέθηκαν στελέχη της πολιτείας, της
Περιφερειακής και Τοπικής Διοίκησης οι οποίοι ενημερώθηκαν για
τις επιτυχημένες πρακτικές, τις καινοτόμες δράσεις και τις εφαρμο-
σμένες τεχνολογίες που προέβαλαν οι ελληνικοί Δήμοι στις εκστρα-
τείες τους, οι οποίες εξασφαλίζουν Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, και
κατά συνέπεια καθαρό περιβάλλον, ασφάλεια, πολιτισμό, οικονο-
μική ανάπτυξη και καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.
Στην εκδήλωση βραβεύτηκαν και προβλήθηκαν οι εκστρατείες των
12 καλύτερων συμμετοχών που αντιστοιχούν στους Δήμους Ηγου-
μενίτσας, Αμαρουσίου, Σάμου, Δελφών, Αλίμου, Ρεθύμνου, Δράμας,
Σερρών, Τρικάλων, Καρδίτσας, Κοζάνης και Λαμίας
Στην εκδήλωση ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ. Θα-
νάση Τσιάνο, ο οποίος κατά τον χαιρετισμό του συνεχάρη όσους συμ-
μετείχαν και συνέβαλαν στην επιτυχία των εκστρατειών για την
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας αναγνωρίζοντας το ενδιαφέ-
ρον, το κουράγιο και την επιμονή τους για την επίτευξη του κοινού
μας οράματος, για πόλεις πιο φιλικές στον άνθρωπο. Ο Θ. Τσιάνος
τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια έχει μπει στη ζωή μας ο όρος ΣΒΑΚ.
Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας έχουν ως κύριο στόχο τη
μείωση των μετακινήσεων με ΙΧ και την αύξηση της πολυτροπικό-
τητας στις μετακινήσεις, με έμφαση στα ήπια μέσα μετακίνησης,
όπως η πεζή μετακίνηση, το ποδήλατο, η μετακίνηση με Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς. Η εφαρμογή των ΣΒΑΚ αλλάζει τις καθημερινές
μας συνήθειες σχετικά με τον τρόπο που μετακινούμαστε. Και πολ-
λές φορές, τα μέτρα που σου αλλάζουν τη συνήθεια, δημιουργούν

αρχικά αντιδράσεις και δεν γίνονται αμέσως αποδεκτά, ειδικά στην
Ελλάδα, ειδικά τώρα στην περίοδο της κρίσης. Για αυτό απαιτείται
μεγάλη προετοιμασία, πριν τα μέτρα αυτά ανακοινωθούν και εφαρ-
μοστούν. Η Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας μας δίνει την ευ-
καιρία να προετοιμάσουμε τους πολίτες κατάλληλα και να τους
εμπεδώσουμε το δίκαιο και το άξιο των μέτρων αυτών. Επίσης τονί-
στηκε ότι η δημιουργία «ανθρώπινων πόλεων», σύμφωνα με τις
προωθημένες και καινοτόμες αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, με
δίκαιη ανακατανομή του δημόσιου χώρου και με λιγότερα οδικά ατυ-
χήματα θα πρέπει να αποτελέσει τον νέο εθνικό στόχο, αντίστοιχο
με αυτόν της υλοποίησης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συνδυασμένης προσπάθειας κρα-
τικών φορέων, ιδιωτικού τομέα και επιστημονικού δυναμικού, που
σε συνδυασμό με τον απαράμιλλο εθελοντισμό και την πειθαρχία
των πολιτών στα μέτρα, οδήγησε σε ένα αποτέλεσμα με διεθνή ανα-
γνώριση και επιβράβευση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ειδική μνεία στον Δήμο Ηγου-
μενίτσας, ο οποίος ανακηρύχτηκε «πόλη Εθνικό Επίκεντρο του
2018» λόγω και της διάκρισής του (πρώτη θέση στην Ευρώπη) στην
κατηγορία "Small Municipalities" (μικρών πόλεων κάτω των 50.000
κατοίκων) για τις δράσεις που υλοποίησε στα πλαίσια της συμμετο-
χής του στην "Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2017". Ο Θ. Τσιά-
νος ο οποίος συμμετέχει και στην ομάδα μελέτης του ΣΒΑΚ
Ηγουμενίτσας, ανέφερε ότι μια μικρή πόλη χάρις στη διάθεση της
μικρής ομάδας μηχανικών της τεχνικής της υπηρεσίας, στην υπο-
στήριξη της δημοτικής της αρχής και στο κέφι και στη διάθεση των
δημοτών της, κατάφερε και διακρίθηκε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα
Κινητικότητας. Και αυτή η επιβράβευση λειτούργησε τόσο θετικά,
που αφενός αναπτερώθηκε το ηθικό όσων από την αρχή (πολίτες
και φορείς) υποστήριξαν το ΣΒΑΚ της Ηγουμενίτσας και αφετέρου
πείστηκαν όσοι ήταν αρχικά επιφυλακτικοί, ότι το ΣΒΑΚ αξίζει να
εφαρμοστεί και στην πόλη τους.

Τελετή Βράβευσης των Ελληνικών Συμμετοχών

στην Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας 2017
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Η 5η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Σχέ-
δια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMPs) πραγματοποιήθηκε
στις 14-15 Μαΐου 2018 στη Λευκωσία της Κύπρου. Ήταν η πρώτη
ετήσια εκδήλωση της Ευρώπης για όλους όσους εμπλέκονται στην
εφαρμογή της ιδέας των ΣΒΑΚ. Αποτέλεσε ένα φόρουμ για τους εκ-
προσώπους των ΟΤΑ και τους ακαδημαϊκούς με στόχο τη χάραξη πο-
λιτικής σε ολόκληρη την Ευρώπη για τη δικτύωση, τη συζήτηση
βασικών θεμάτων και την ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τον προγραμ-
ματισμό της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει αφιερώσει το έτος 2018 στην προώθηση της πολυτροπικότητας
των μεταφορών, με επίκεντρο την ενσωμάτωση των τρόπων μετα-

φοράς και τις συνδυασμένες λύσεις κινητικότητας για τους επιβάτες
και τις εμπορευματικές μεταφορές στις πόλεις και τις περιφέρειες.
Στο συνέδριο, που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και το Υπουργείο Με-
ταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
παρουσιάστηκε από τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ,
τον καθηγητή κ. Θάνο Βλαστό και τον Δρ. Ευθύμιο Μπακογιάννη ει-
σήγηση με θέμα «Οι έννοιες των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητι-
κότητας στις μικρές ελληνικές πόλεις. Η ιστορική τους ταυτότητα ως
παράμετρος των ΣΒΑΚ». (http://www.eltis.org/ sites/default/files/
d4_vlastos.pdf). 

5η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ΣΒΑΚ (SUMPs) 

Ο Καθηγητής Αλέξανδρος Σκαμπαρδώνης, απόφοιτος του ΕΜΠ
και καθηγητής στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϊ
(UCB) πραγματοποίησε διάλεξη στις 31 Μαΐου 2018 στον Τομέα
Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ (Αμφιθέατρο Σι-
δηροδρομικής) ΕΜΠ με τίτλο: «Συνδεδεμένα και Αυτόματα Οχήματα
(CAVs): Προκλήσεις και Δυνατότητες για Κυκλοφοριακές Ρυθμί-
σεις» Περιλήφθηκε και συζήτηση για μεταπτυχιακές και διδακτο-
ρικές σπουδές στις ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη των συνδεδεμένων και αυτόματων οχημάτων (CAVs)
φέρνει σημαντικές προκλήσεις και ευκαιρίες στη λειτουργία και τη
διαχείριση των αυτοκινητοδρόμων. Στη διάλεξη αυτή παρουσιάστη-
καν ευρήματα από την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με

τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών μικτής κυκλοφορίας (κυκλο-
φορία που αποτελείται από CAVs και οχήματα που οδηγούνται από
άνθρωπο), σε σηματοδοτούμενους κόμβους και ελεύθερες λεω-
φόρους, και την εκτίμηση της ικανότητας και των καθυστερήσεων
με αναλυτικές μεθόδους και μεθόδους προσομοίωσης. Διερευνάται
επίσης ο ρόλος των αυτόματων οχημάτων (CAVs) στη διαδικασία
ελέγχου και σχεδιασμού στρατηγικών (π.χ. δυναμική κατανομή λω-
ρίδων, οικολογική οδήγηση). Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε συ-
ζήτηση σχετικά με τις προσκλήσεις στη διαδικασία της προτυ-
ποποίησης εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων πεδίου, όσον αφορά
τη λειτουργία και την απόδοση των αυτόματων οχημάτων, τη συσχέ-
τιση των προβλέψεων με το ποσοστό των αυτόματων οχημάτων, που
θα αλλάζει χρονικά, και την πιθανή μείωση της ικανότητας λόγω θε-
μάτων οδικής ασφάλειας.

Διάλεξη στο ΕΜΠ του Δρ. Αλέξανδρου Σκαμπαρδώνη, Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

της Καλιφόρνιας Μπέρκλεϊ (UCB) 

Τα Βραβεία Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης Study UK ανα-
γνωρίζουν και τιμούν τις εξαιρετικές επιτυχίες αποφοίτων βρετανι-
κής εκπαίδευσης και αναδεικνύουν την αξία και τον αντίκτυπο της
βρετανικής ανώτατης εκπαίδευσης. Η Ελλάδα φιλοξένησε τα Βρα-
βεία Αποφοίτων Βρετανικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Βρε-
τανική Πρεσβεία στην Αθήνα, το British Graduates Society (BGS)
και το British Hellenic Chamber of Commerce για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά. Οι νικητές των Study UK Alumni Awards 2017-18 στην
Ελλάδα ανακοινώθηκαν σε μία τελετή απονομής την Τετάρτη 7 Μαρ-
τίου 2018, στην οποία παρέστησαν ο Αναπληρωτής της Βρετανίδας

Πρέσβεως, James Bryce, ο Διευθυντής του British Council στην Ελ-
λάδα, Tony Buckby κ.ά. Απόφοιτοι επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιά-
δες υποψήφιους, πολλοί από τους οποίους προτάθηκαν από τα
βρετανικά Πανεπιστήμια από τα οποία αποφοίτησαν. Το Βραβείο
Επαγγελματικής Επιτυχίας που τιμάει αποφοίτους οι οποίοι έχουν
διακριθεί για τις υποδειγματικές ηγετικές τους ικανότητες στον επαγ-
γελματικό τομέα τους, απονεμήθηκε στον συγκοινωνιολόγο μέλος
του ΣΕΣ, Δρ. Δημήτριο Δημητρίου (Cranfield University), Πρόεδρο
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και Επίκουρο Καθηγητή του Τμή-
ματος Οικονομικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

Βραβείο Study UK Alumni Award στην Ελλάδα

29 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.
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30 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Οι ιστοσελίδες ypodomes.com και metaforespress.gr συνδιοργά-
νωσαν το 2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών, στις 15 και 16
Μαΐου 2018, στο αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου της Αθήνας,
με στόχο να καταδείξουν τις νεότερες εξελίξεις και προοπτικές στους
δυο συναφείς κλάδους. Την 1η ημέρα του συνεδρίου αναλύθηκε το
νέο τοπίο στις Υποδομές και οι νέες ευκαιρίες ανάπτυξης του τεχνικού
κλάδου μέσα από το κτιριακό δυναμικό της χώρας και την 2η ημέρα,
αναλύθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις και προοπτικές γύρω από τις Συν-
δυασμένες Μεταφορές και οι επιδράσεις από τις παραχωρήσεις αε-
ροδρομίων, λιμένων, αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρόμου.
Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων ο Πρόεδρος
του ΣΕΣ, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ, Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου, χαι-
ρέτισε το συνέδριο μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου
αναφέροντας πως βρισκόμαστε σε μια εποχή σημαντικών τεχνολο-
γικών εξελίξεων στις μεταφορές, αλλά και ουσιαστικής αλλαγής
στον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζουμε, οργανώνουμε και λειτουρ-
γούμε τα αστικά και υπεραστικά συστήματα μεταφορών, δίνοντας
χαρακτηριστικά παραδείγματα ενός κοντινού μέλλοντος στο παγκό-
σμιο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι, όπως τα αυτόνομα και διασυνδεδε-
μένα οχήματα, η μετακίνηση ως υπηρεσία, οι υπηρεσίες διαδικτύου,
η ηλεκτροκίνηση και η βιώσιμη κινητικότητα. Από την άλλη οι μετα-
φορικές υποδομές έχουν ολοκληρωθεί σε σημαντικό βαθμό στον
ανεπτυγμένο κόσμο και πλέον το ζητούμενο είναι η αποδοτική λει-
τουργία και συντήρησή τους, και κατά συνέπεια η πολιτεία, η οικο-
νομία και η κοινωνία θα κληθούν να αποδεχτούν και εντάξουν, αργά
ή γρήγορα, τη ραγδαία τεχνολογική και οργανωτική πρόοδο στον
τομέα των μεταφορών. 
Στα πλαίσια των αναλύσεων γύρω από τις εξελίξεις και προοπτικές
των μεταφορών έγιναν σημαντικές παρουσιάσεις και τοποθετήσεις
μελών του ΣΕΣ και εκπροσώπων φορέων. 
Όσον αφορά τον τομέα των αερομεταφορών, ο συγκοινωνιολόγος,
Πρόεδρος του ΔΑΑ, Επικ. Καθηγητής ΔΠΘ, Δημήτριος Δημητρίου
αφού έκανε μια εκτενή ανάλυση στη διεθνή αεροπορική βιομηχα-
νία, αναφέρθηκε στη σημαντική αναγνώριση που καταγράφει ο Διε-
θνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) αναφορικά με την παροχή
υπηρεσιών εξυπηρέτησης της διαρκούς αυξανόμενης ζήτησης που
ξεπέρασε τους 23,5 εκατομμύρια επιβάτες το 2017, και με τις πα-
ρούσες θετικές τάσεις στην οικονομία και τον τουρισμό εκτιμάται ότι
μπορεί να προσεγγίσει τους 25 εκατομμύρια επιβάτες στο 2018. Ο
ΔΑΑ υλοποιεί σημαντικό πρόγραμμα επενδύσεων που περιλαμβάνει
τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδο-
μών, την επέκταση του κτιρίου επιβατών που η πρώτη φάση αναμέ-
νεται να έχει ολοκληρωθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2019. Παρόλα

αυτά, σημαντικές επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται στο επιχειρη-
σιακό σχέδιο του ΔΑΑ και το στρατηγικό σχέδιο του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών, όπου εκτιμάται ότι σε επίπεδο προϋ-
πολογισμού θα προσεγγίσουν το 1,5 δις Ευρώ και θα υλοποιηθούν
τμηματικά σε ορίζοντα εντός της προσεχούς 10ετίας, με συνεργασία
με επιχειρήσεις των επαγγελματικών κλάδων που δραστηριοποι-
ούνται στους αερολιμένες και άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων. Κομ-
βικό σημείο εκκίνησης του επιχειρησιακού σχεδίου επενδύσεων
είναι η ολοκλήρωση της επέκτασης του χρόνου παραχώρησης της
σύμβασης του ΔΑΑ που βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
Επίσης κατά τη διάρκεια του συνεδρίου υπήρχαν ξεχωριστές βρα-
βεύσεις εταιρειών που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν σημαί-
νονται ρόλο στις Υποδομές και Μεταφορές της χώρας. Για τις
επιδόσεις ρεκόρ των τελευταίων ετών και τη γενικότερη συνεισφορά
του στον τομέα των αερομεταφορών βραβεύθηκε το αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Το βραβείο παρέλαβε ο πρόεδρος του
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Δημήτρης Δημητρίου από τον γενικό
γραμματέα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κ. Θάνο
Βούρδα. 
Όσον αφορά τους αυτοκινητόδρομους ως ένα από τα μεγαλύτερα
επιτεύγματα της τελευταίας 20ετίας χαρακτήρισε ο συγκοινωνιο-
λόγος, Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (Hel-
lastron), και Α’ αντιπρόεδρος της ASECAP κ. Βασίλης Χαλκιάς, την
ολοκλήρωση των έργων παραχώρησης, κατά την ομιλία του στο
Συνέδριο, με το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων (2.133 χλμ) σήμερα
να έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο και ασφαλές πλαίσιο για τις
οδικές μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα και μαζί με την ολο-
κλήρωση του ΒΟΑΚ στην Κρήτη και των καθέτων αξόνων της Εγνα-
τίας Οδού, να φτάσει στην 5η θέση στην Ένωση των Ευρωπαϊκών
Αυτοκινητοδρόμων με Διόδια (ASECAP), λίγο πιο χαμηλά από την
Πορτογαλία. Αναφορικά με τα ηλεκτρονικά διόδια, ο κ. Χαλκιάς, τό-
νισε πως η Hellastron προτείνει η μετάβαση στο νέο σύστημα να
γίνει σταδιακά και με αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και
λειτουργιών, ώστε αυτό να γίνει με τον ομαλότερο δυνατό τρόπο
για τους χρήστες, διαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο για τη λει-
τουργία του νέου συστήματος.
Τέλος, αναφορικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα σημαντικά
οφέλη από την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου της Ελ-
λάδας ανέλυσε ο συγκοινωνιολόγος κ. Χρήστος Διονέλης, επιση-
μαίνοντας ότι η ολοκλήρωση αυτή αποτελεί έργο προτεραιότητας
και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μέρος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού
Σιδηροδρομικού Δικτύου. 

2ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών, Οι προκλήσεις της επόμενης μέρας
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Η 3η Ιουνίου καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη ως «Παγκόσμια
ημέρα ποδηλάτου». Με αφορμή αυτό το μεγάλο γεγονός η Μο-
νάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ, δημιούργησε έναν ηλε-
κτρονικό οδηγό για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ΣΒΑΚ
και την ένταξη του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις που απευθύ-
νεται στους πολίτες και στους ενδιαφερόμενους φορείς.
Με καθυστέρηση 15 ετών, που στην ουσία είναι κατά πολύ μεγαλύ-
τερη, αν σκεφτούμε ότι προηγήθηκε, από το 1984, η μεγάλη καμ-
πάνια στην Γαλλία για τα PDU (Plans des Déplacements Urbains),
των οποίων οι στόχοι ήταν εξίσου φιλόδοξοι, οι Στρατηγικές Βιώσι-
μης Αστικής Κινητικότητας - ΣΒΑΚ και η ένταξη του ποδηλάτου στις
αστικές μετακινήσεις έρχονται στην Ελλάδα. Η πρώτη επαφή με τους
Δήμους και τον μελετητικό κόσμο δεν ήταν ευχάριστη και φυσικά
ούτε ενθάρρυνε, ούτε ενέπνευσε πολλούς ως προς την μεγάλη προ-
οπτική που πραγματικά επαγγέλλονται. Αντίθετα συνδέθηκαν με μια
απίστευτη γραφειοκρατία και τρομερές καθυστερήσεις από πλευράς
κεντρικής διοίκησης. Συνδέθηκαν επίσης με τη συνειδητοποίηση
ότι η οργάνωση της τελευταίας, λόγω σύγκρουσης αρμοδιοτήτων,
και του νομικού καθεστώτος το οποίο αντανακλά την κυριαρχούσα
νοοτροπία στην ελληνική κοινωνία, είναι απολύτως ανέτοιμη, ώστε
να ανταποκριθεί στη δρομολόγηση σχεδιασμών και πολιτικών που
θα ξέφευγαν από τη ρουτίνα, δηλαδή από τη συντήρηση των γνω-
στών συνθηκών που επικρατούν στις πόλεις μας, και θα εισήγαγαν
αλλαγές, μειώνοντας κάπως το χάσμα που χωρίζει την ελληνική
από την ευρωπαϊκή.  
Στόχος του νέου οδηγού www.svak.gr που δημιούργησε η Μονάδα
Βιώσιμης Κινητικότητας, είναι να σταθεί μακριά από αυτή τη μιζέρια.
Δεν θα προσέφερε και πολλά το να δοθεί μεγαλύτερη σημασία από
αυτή που αξίζουν, στις γνωστές αδράνειες και αγκυλώσεις. Αντίθετα
απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να ονειρεύονται μια διαφορε-
τική Ελλάδα, πιο χαρούμενη και κεφάτη, πιο υγιή, ζωντανή και εμ-
πνευσμένη, πιο ανθρώπινη. Είναι όσοι παρακολουθώντας τις
πολιτικές που ασκούνται στην Ευρώπη παίρνουν το θάρρος να φαν-
τάζονται και βλέποντας τώρα ότι η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊ-
κής οικογένειας, καλείται και αυτή να τις εφαρμόσει, αρχίζουν και
να ελπίζουν.  

Ποιοι είναι οι στόχοι των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας;
Η σχετική με τα ΣΒΑΚ Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(17.12.13) θέτει ξεκάθαρα έναν νέο στόχο: «Πρέπει να τελειώνουμε
με τους αποσπασματικούς και κοντόφθαλμους σχεδιασμούς … κάθε
πόλη, μικρή ή μεγάλη, να αποκτήσει μια στρατηγική ουσιαστικής
στροφής προς καθαρότερους και πιο βιώσιμους τρόπους μετακίνη-
σης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο, η δημόσια συγκοινωνία, και
προς νέα μοντέλα χρήσης και ιδιοκτησίας αυτοκινήτου». Πρόκειται
για ένα στόχο «για τον άνθρωπο και τις τοπικές κοινωνίες». Δίνει
έμφαση «… στη συμμετοχή στον σχεδιασμό όλων των κατοίκων
καθώς και στην αλλαγή της συμπεριφοράς και των επιλογών τους
ως προς την κινητικότητα».

Πρόκειται για ένα στόχο που φέρνει τα πάνω κάτω: λιγότερα αυτο-
κίνητα στις πόλεις. Όσα θα κυκλοφορούν θα χρησιμοποιούνται συλ-
λογικά ή ακόμη και θα ανήκουν σε περισσότερους από έναν
ιδιοκτήτες (car sharing, car pooling κ.λπ.). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μας λέει ότι η ευρωπαϊκή πόλη δεν είναι δεδομένη. Στο χέρι μας
είναι να την αλλάξουμε για να κερδίσουμε χώρο και να μειώσουμε
το κόστος των μετακινήσεων. Να μοιραστούμε τον δρόμο πιο ισόρ-
ροπα, πιο δίκαια, γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στον δρόμο, όλοι πρέπει
να είναι παρόντες, είναι ζήτημα απλής λογικής, αφού με τις σημε-
ρινές επιλογές απλά δεν χωράμε. 
Το υπέρτατο ζητούμενο για τις πόλεις μας έχει να κάνει με την κοι-
νωνική, δημοκρατική και ηθική τους ταυτότητα. Ή θα λειτουργήσουν
ως πραγματικά κοινωνικά τοπία, τοπία που προάγουν την αστικό-
τητα, την ανθρώπινη εμπειρία και τη βίωση της πόλης με όλες τις
αισθήσεις, τοπία συνάντησης και συνεργασίας, ή οι κάτοικοί τους θα
καταλήξουν να συμπεριφέρονται ως περαστικοί, αδιάφοροι και εκτο-
πισμένοι, επιθετικοί. Η πόλη θα πρέπει να είναι τρόπος ζωής, συλ-
λογικός και στον αντίποδα της μοναχικής στάσης του ερημίτη,
στάσης όλων αυτών που είναι αποκλεισμένοι στα διαμερίσματα.
Πόλη που ενσωματώνει είναι πόλη με γειτονιές που αλληλοσυνδέ-
ονται, με αστικά τοπία ανοικτά και πορώδη για την ώσμωση και
απορρόφηση των διαφορών στα εισοδήματα, στην κουλτούρα, στις
θεωρήσεις, πόλη που συνδέει. 

Η βιώσιμη κινητικότητα είναι ένα ταξίδι στις λεπτομέρειες της πόλης.
Με το νέο οδηγό για τα ΣΒΑΚ www.svak.gr η Μονάδα Βιώσιμης Κι-
νητικότητας του ΕΜΠ εορτάζει την παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου και
μοιράζεται την τεχνογνωσία με τους ενδιαφερόμενους φορείς και
πολίτες όπως το κάνει τα τελευταία 20 χρόνια.

3 Ιουνίου - Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου - Νέος Ηλεκτρονικός Οδηγός 

της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας για τα ΣΒΑΚ  και το ποδήλατο
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Μαρτίου
2018 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η
Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC), τη με-
γαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την
Οδική Ασφάλεια, η οποία λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής. Την εκδήλωση διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδι-
κής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ως εκπρόσωπος της
Χάρτας στην Ελλάδα, και τελέστηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα (ΑΕΕΕ). Σκοπός της Ημερίδας ήταν να ενη-
μερώσει φορείς και οργανισμούς στην Ελλάδα σχετικά με το τι είναι
η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, γιατί πρέπει να ενταχθούν
και πώς μπορούν να το πραγματοποιήσουν. 

Καθώς η Ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 11ης Πανελλαδι-
κής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), κ. Δημήτριος Κατσώχης, και η
Πρόεδρος του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», κα Βασιλική Δανέλλη-
Μυλωνά, κατά την έναρξη της εκδήλωσης, παρουσίασαν το πρό-
γραμμα με τις δράσεις, τις εκδηλώσεις και τα εκπαιδευτικά
προγράμματα που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα για να

προωθήσουν το μείζον θέμα της Οδικής Ασφάλειας. Την Ημερίδα τί-
μησαν με την παρουσία τους πολλοί θεσμικοί παράγοντες από Φο-
ρείς και Οργανισμούς, οι οποίοι εξήραν τις προσπάθειες του
Ινστιτούτου και όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς τον κοινό
στόχο για την πρόληψη και τη μείωση των τροχαίων συμβάντων στην
Ελλάδα. Στον χαιρετισμό του ο κ. Θάνος Βούρδας, Γενικός Γραμμα-
τέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε στη
βούληση της πολιτείας για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας και
της ασφαλούς μετακίνησης μέσα από συντονισμένες δράσεις και
παρεμβάσεις ευρείας κλίμακας, καθώς και στις τρεις νέες δράσεις
του Υπουργείου προς αυτή την κατεύθυνση: το νέο σχέδιο νόμου για
τις μεταφορές, την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής
Ασφάλειας και την ηλεκτρονική πλατφόρμα edrive academy. Στη
συζήτηση που ακολούθησε με το κοινό δόθηκαν απαντήσεις σε πε-
ραιτέρω ερωτήματα σχετικά με την ένταξη στη Χάρτα και τα κριτήρια
για το πώς ορίζεται μια ορθή πρακτική. Κλείνοντας τις εργασίες της
Ημερίδας, ο κ. Κατσώχης και η κα Δανέλλη-Μυλωνά ευχαρίστησαν
τους φορείς και Οργανισμούς που συμμετείχαν ενεργά στην Ημε-
ρίδα, και προέτρεψαν τους παριστάμενους να εγγραφούν στην Ευ-
ρωπαϊκή Χάρτα και να υποβάλουν τις δικές τους υποψηφιότητες για
ορθή πρακτική στον ιστότοπο της Χάρτας http://www.erscharter.eu. 

Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC)

Γα τρίτη συνεχή χρονιά, στην «καρδιά» του Αρχηγείου της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, στις 21 Μαρτίου 2018 χτύπησε ο γυναικείος
παλμός της αστυνομίας, μέσω της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκε-
ψης της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ και της οργανωμένης
καταγραφής του προβληματισμού και των αιτημάτων τους, τόσο
για τα καθημερινά μικρά και μεγάλα ζητήματα που τις απασχολούν,
όσο και για σημαντικά κοινωνικά θέματα, όπως είναι η μάστιγα των
τροχαίων δυστυχημάτων και η κακοποίηση των γυναικών, θέματα
που είχαν απασχολήσει τη Γραμματεία Γυναικών, με ανάλογες δρα-
στηριότητες. Από την πλευρά των εκπροσώπων της πολιτείας και
των φορέων που ασχολούνται με την πρόληψη και την προστασία

των κακοποιημένων γυναικών, συμμετείχε η Γενική Γραμματέας
Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών κα Φωτεινή Κού-
βελα, η κα Ειρήνη – Ελένη Αγαθοπούλου, Πρόεδρος ΚΕΘΙ, οι εκ-
πρόσωποι του ΚΕΜΕΑ κα Χριστούλα Έλλη και Ανθυπαστυνόμος
Αλειφέρης Δημήτριος, καθώς και ο Παπαντωνίου Παναγιώτης, Γε-
νικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Στο
θέμα των τροχαίων ατυχημάτων, που προκαλεί αιμορραγία και
στην αστυνομική οικογένεια έγιναν εισηγήσεις από τον διοικητή
της Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχο κ. Νικόλαο Σπανουδάκη και τον Ει-
δικό Γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων Δρ.
Παναγιώτη Παπαντωνίου. 

3η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη της Γραμματείας Γυναικών της ΠΟΑΣΥ

•  Με αφορμή το νέο νομοσχέδιο που αφορά τη σύσταση εταιρίας ει-
δικού σκοπού «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.» έρχεται στο προσκήνιο η
έλλειψη Μητροπολιτικού Φορέα πολεοδομίας και Μεταφορών για
την Αττική αλλά και για τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις που αποτε-
λεί πάγιο αίτημα του ΣΕΣ. Ο φορέας αυτός είναι απαραίτητος τόσο
για την επιτυχία του σκοπού της «Ανάπλασης Αθήνας Α.Ε.» όσο
και για την επιτυχία των ΣΒΑΚ στους Δήμους της Αττικής και για την
αναβάθμιση του συγκοινωνιακού συστήματος και την αύξηση του
επιπέδου της οδικής ασφάλειας. 

•  Με αφορμή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Μεταφορών για το
νέο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης
εκτιμάται ότι η χορήγηση διπλώματος οδήγησης επιβατικού οχή-

ματος στα 17 (με συνοδεία ενήλικα όπως προβλέπει το νέο νο-
μοσχέδιο) και η χορήγηση διπλώματος για δίκυκλα έως 50cm3

στα 16 (όπως ισχύει σήμερα) δεν συνάδει ούτε με τις αρχές και
τους στόχους της βιώσιμης κινητικότητας, (για αύξηση των μετα-
κινήσεων με ήπια μέσα μετακίνησης), ούτε με τους στόχους για
μείωση των οδικών ατυχημάτων. 

•  Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το
74ο έτος της ηλικίας τους θα προβαίνουν σε επανεξέταση του δι-
πλώματος οδήγησης (δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς)
κάθε 3 έτη και όσοι έχουν συμπληρώσει το 80ο έτος σε επανεξέ-
ταση κάθε 2 έτη. Τα παραπάνω είναι προς τη σωστή κατεύθυνση
αλλά μείωση των παραπάνω ορίων ηλικίας με μερική εξέταση δι-

“Επίκαιρα”

Θανάσης Τσιάνος*
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Νeα του ΔΣ 
Παναγιώτης Παπαντωνίου*

Στις 28 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Εκλογοαπολο-
γιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολό-
γων, παράλληλα και στο αμφιθέατρο του ΕΚΕΤΑ (6ο χλμ. Xαριλάου
-Θέρμης, Θεσσαλονίκη). Μετά τον απολογισμό της διετίας 2016-2018
και την απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσα ευθύνη, διεξήχθησαν οι εκλογές
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. Συνολικά ψήφισαν 176 μέλη. Στις 10
Απριλίου 2018, έγινε η συγκρότηση του νέου Δ.Σ. σε σώμα, όπου εξε-
λέγησαν:

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου
Αντιπρόεδρος: Λίλα Γαϊτανίδου

Γενικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου
Ειδικός Γραμματέας: Μαρία Σαρτζετάκη

Ταμίας: Θανάσης Τσιάνος
A' Αναπληλωματικό Μέλος: Δημήτρης Κατσώχης
Β' Αναπληρωμτικό Μέλος: Χρήστος Κιδικούδης

Εκπροσώπηση του ΣΕΣ
1. Ο Θανάσης Τσιάνος και ο Θύμιος Μπακογιάννης εκπροσώπησαν

τον ΣΕΣ στην τελετή βράβευσης των Ελληνικών συμμετοχών που
διακρίθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στις 29
Μαΐου 2018. 

2. Η Μαρία Σαρτζετάκη εκπροσώπησε τον ΣΕΣ απευθύνοντας χαιρε-
τισμό στο 5o Συνέδριο «Οι αερομεταφορές του σήμερα και του
αύριο» που διοργάνωσε η Ελληνική Αεροπορική Ένωση και διε-
ξήχθη στις 14-15 Μαΐου 2018 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

3. Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου και ο Δημήτρης Κατσώχης εκπροσώ-
πησαν τον ΣΕΣ στην Ειδική Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου
Οδικής Ασφάλειας με θέμα το νομοσχέδιο για το νέο σύστημα εξε-
τάσεων για την απόκτηση διπλώματος οδήγησης στις 11 Μαΐου
2018. 

4. Ο Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στη συνε-
δρίαση της επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με
αφορμή το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύσταση Φορέα Ανάπλασης
της Πόλης των Αθηνών» στις 24 Απριλίου 2018.

5. Ο Δημήτρης Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ απευθύνοντας χαι-
ρετισμό και συμμετέχοντας στις εργασίες Ημερίδας Οδικής Ασφά-
λειας που διοργάνωσε ο Λαογραφικός Σύλλογος Ντόπιων

Μακροχωρίου & Περιχώρων στη Βέροια στις 14 Απριλίου 2018,
στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης του δυστυχήματος της
13/04/2003 με 21 θύματα μαθητές λυκείου.

6. Ο Δημήτρης Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ συντονίζοντας ημε-
ρίδα για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC) που
διοργάνωσε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» στο Αμφιθέατρο του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 21 Μαρτίου 2018, στο
πλαίσιο της 11ης Πανελλαδικής Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.

7. Ο Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου και ο Θύμιος Μπακογιάννης εκ-
προσώπησαν τον ΣΕΣ στη συζήτηση στη Βουλή για το νομοσχέδιο
«Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις» του υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών στις 14 Μαρτίου 2018.

8.  Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου παρουσίασε τις θέσεις του Συλλό-
γου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στο
διήμερο οδικής ασφάλειας με τίτλο «Δρόμος Ζωής» που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με τη Γενική Περι-
φερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης και την Περιφέρεια
Κρήτης που διεξήχθη στις 2 και 3 Μαρτίου στο Διεθνές Εκθεσιακό
Κέντρο Κρήτης (Δ.Ε.Κ.Κ.) στις Γούρνες.

Νέα Μέλη
ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 810
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εγγράφεται με Α.Μ. 811
ΠΡΟΒΑΤΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 812
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 813
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 814
ΚΟΡΑΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 815
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 816

Νέα Μέλη
ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 810
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ εγγράφεται με Α.Μ. 811
ΠΡΟΒΑΤΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 812
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 813
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 814
ΚΟΡΑΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 815
ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 816

*Παναγιώτης Παπαντωνίου
Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΣΕΣ

πλώματος (π.χ. κύκλος οδήγησης) στα 65-70 και πλήρη εξέταση
διπλώματος σε οδηγούς άνω των 70 ετών πιθανόν να προσέφερε
πολύ καλύτερα αποτελέσματα.  

•  Στην τελετή βράβευσης συμμετοχών για την Εβδομάδα Κινητικό-
τητας παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφέρθηκαν στις
χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης και εφαρμογής κυκλοφορια-
κών μελετών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην καθυστέρηση των εγ-
κρίσεων από τις υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης διοίκησης της
Περιφέρειας. Είναι πιθανόν εγκεκριμένα από τον Δήμο ΣΒΑΚ τα
οποία έχουν προέρθει από συμμετοχικές διαδικασίες πολιτών, φο-

ρέων και δημοτικής αρχής να μην μπορέσουν τελικώς να εφαρ-
μοστούν, λόγω των καινοτόμων πρακτικών που προτείνουν (π.χ.
για μείωση της ταχύτητας ή για μείωση του κυκλοφοριακού φόρ-
του), που πιθανόν δύσκολα να γίνουν αποδεκτά από υπηρεσίες
που δεν διαθέτουν συγκοινωνιολόγους αλλά εγκρίνουν την εφαρ-
μογή των κυκλοφοριακών μελετών.

*Θανάσης Τσιάνος
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Μέλος Δ.Σ. ΣΕΣ
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Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες
1. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ 2016-2018
Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου [ΔΣ] ακολούθησε την επιτυχημένη δράση των προηγούμενων ΔΣ έχοντας ως βασική κα-
τεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση των στόχων του. Για την οργάνωση των δράσεων και τη συγκεκριμενοποίηση των στόχων του ΔΣ, δόθηκε έμφαση στην προσέγγιση
τριών βασικών κατευθύνσεων:
•  την αυτοδύναμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΣ,
•  την επεξεργασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση συγκοινωνιακών θεμάτων, και
•  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.

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2017

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 πεπραγ-
μένων του ΔΣ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, έλαβε χώρα την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 17:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Δήμου Αθηναίων (Πανόρμου 59). Το κείμενο του Ετήσιου Απολογισμού των Πεπραγμένων 2016 - 2017 έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ.

Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
Στις 28 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Τακτική Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Μετά τον απο-
λογισμό της διετίας 2014 - 2016 και την απαλλαγή του ΔΣ εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ.
Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα:

Πρόεδρος: Κώστας Κεπαπτσόγλου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κατσώχης
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μίντσης
Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου
Tαμίας: Κώστας Κουρέτας
Α’ Αναπληρωματικό μέλος: Ευθύμιος Μπακογιάννης
Β’ Αναπληρωματικό μέλος: Μαρία Σαρτζετάκη

Το ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο τέλος Μαρτίου 2016 - Μαρτίου 2018 πραγματοποίησε συνολικά 23 συνεδριάσεις. Επιθυμία των
τακτικών μελών του ΔΣ ήταν η ενεργός συμμετοχή και των αναπληρωματικών, τα οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων. Στις συ-
νεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΣ, συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις, οι οποίες
έχουν καταγραφεί στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.
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.

34 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Απολογισμος Διοικητικου Συμβουλιου 
Συλλογου Ελληνων Συγκοινωνιολογων 

Απριλιος 2016 - Μαρτιος 2018
Τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018
Αθήνα – Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (ΣΕΠ)

Θεσσαλονίκη – ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ

Κώστας Κεπαπτσόγλου
Δημήτρης Κατσώχης
Ευάγγελος Μίντσης

Παναγιώτης Παπαντωνίου
Κώστας Κουρέτας
Ευθύμιος Μπακογιάννης
Μαρία Σαρτζετάκη

Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραμματέας:
Ειδικός Γραμματέας:

Ταμίας:
Αναπληρωματικά Μέλη:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
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2. Συστηματική ενημέρωση Αρχείου Μελών
Το αρχείο μελών του ΣΕΣ ενημερώνεται συστηματικά και σήμερα περιλαμβάνει στοιχεία για τα 816 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 κ.λπ.),
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 2016 - Μάρτιος 2018 εγκρίθηκε η εγγραφή 65 νέων μελών (από Αριθμό Μητρώου 752 έως 816). Σημαντική δραστηριότητα
του ΔΣ ήταν η εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ασχολούμενων στον Τομέα των Συγκοινωνιολόγων για την εγγραφή τους στον ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
που προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου.

4. Κατάρτιση Μητρώου Ιδιωτικών  Έργων Συγκοινωνιολόγου (ΜΙΕΣ)
Το ΔΣ οργάνωσε άτυπο μητρώο (Μητρώο Ιδιωτικών Έργων Συγκοινωνιολόγου - ΜΙΕΣ), στο οποίο ενεγράφησαν μέλη του Συλλόγου, τα οποία ενδιαφέρονται να ανα-
λάβουν αντίστοιχα ιδιωτικά έργα. Στο μητρώο αναγράφονται πέρα από τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε μέλους, ενδεικτικές κατηγορίες των έργων που δύναται να
αναλάβει, καθώς και οι περιοχές της Ελλάδος στις οποίες ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί. Το μητρώο αποστέλλεται στον κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ δημιουργή-
θηκε και λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της οποία τα μέλη του μητρώου ενημερώνονται για τα παραπάνω αιτήματα. Στο μητρώο εντάχθηκαν μέλη των
οποίων οι οφειλές σε συνδρομές δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) έτη ή είχαν διακανονιστεί σε συνεννόηση με το ΔΣ του συλλόγου. Αποφασίσθηκε το μητρώο να
ανανεώνεται ανά δύο έτη με ευθύνη του εκάστοτε ΔΣ, εκτός και αν ληφθεί διαφορετική απόφαση. Ο πρώτος κύκλος εγγραφών ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου 2016
και κατά τη διάρκειά του ενεγράφησαν 27 μέλη του ΣΕΣ.

5. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ

Στο γραφείο του ΣΕΣ, που στεγάζεται επί της οδού Πανόρμου 61, 11524, λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του ΔΣ και των
Επιτροπών του ΣΕΣ. Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με τηλεφωνική γραμμή, σύστημα υπολογιστή και άλλες συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις γραμματειακές
ανάγκες του γραφείου και επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο γραφείο 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 Ειρήνη Παπαχρήστου.
Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις υποστηρίζονται πλέον από το Λογιστικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Νικολέα.

Γ. Οικονομική Κατάσταση του ΣΕΣ
1. Οργάνωση Ταμείου
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων. Ο σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην ALPHA BANK στο υποκατάστημα
Πλατεία Αμερικής. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι προσβάσιμος σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ενώ  κινήσεις μέσω Web Banking  μπορούν να εκτελούν μόνο ο Ταμίας –
προτείνει – και ο Πρόεδρος – εγκρίνει – με χρήση των αντίστοιχων κωδικών τους.

2. Κατάσταση Ταμείου
Σύμφωνα με τον απολογισμό εσόδων – εξόδων, από την 7η Απριλίου 2016 (επομένη της συγκρότησης σε σώμα του νέου Δ.Σ.), μέχρι και την 27η Μαρτίου 2018 που
συντάσσεται το παρόν, ως προς την κατάσταση του ταμείου παρατηρήθηκε μείωση του ταμείου του ΣΕΣ, αλλά αναμένεται ενίσχυση του ταμείου από τη συγκέντρωση
συνδρομών στην εκλογο-απολογιστική συνέλευση.
Η αναλυτική κατάσταση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου Μάρτιος 2016 - Μάρτιος 2018, θα παρουσιασθεί αναλυτικά στη ΓΣ από τον Ταμία του Συλλόγου.

3. 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, κ.λπ.),
-  στις εταιρίες λειτουργίας και εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως μέσω χορηγιών για σχετικές εκ-

δηλώσεις 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).
Μέρος της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου και επικουρικά από χορηγούς διαφημίσεων, κυρίως φορείς και
εμπορικές εταιρείες του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σημαντικά ο σχετικός προϋπολογισμός του ΣΕΣ.
Η εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Συλλόγου καλύφθηκε από το ταμείο του Συλλόγου και ιδιωτικούς χορηγούς, ενώ η εκδήλωση της κοπής της πίτας χρηματοδο-
τήθηκε από τους παρευρισκόμενους, μέσω ατομικού δελτίου εισόδου.

Δ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέματα
1. Επιτροπές ΣΕΣ 
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.
Τον Ιούνιο 2016, το ΔΣ δρομολόγησε την αναδιάρθρωση των επιτροπών του ΣΕΣ και προέβη σε μερική αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας τους. Η λειτουργία
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των Επιτροπών του ΣΕΣ συνέχισε να στοχεύει στις ακόλουθες πάγιες αρχές:
•  τεκμηριωμένη ανάπτυξη θέσεων του ΣΕΣ,
•  πληρότητα των θέσεων αυτών με βάση τη συγκυρία και τις προοπτικές της ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τις

διεθνείς τάσεις,
•  ενεργό συμμετοχή των μελών στις δράσεις του ΣΕΣ για συνδιαμόρφωση κοινών θέσεων με αξιοποίηση της διαθέσιμης γνώσης και εμπειρίας με ταυτόχρονη

διασφάλιση της πολυφωνίας,
•  διαδραστικότητα μεταξύ των Επιτροπών και καλύτερος συντονισμός, και
•  ουσιαστική συμβολή του ΣΕΣ στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
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. Με ενημερωτικό μήνυμα και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ τον Μάρτιο 2017, το ΔΣ του ΣΕΣ ενημέρωσε για τη σύσταση δύο νέων
Θεματικών Επιτροπών σε σχέση με θέματα αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών. Κατά συνέπεια, οι Επιτροπές διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Θεματικές Επιτροπές
•  Θ1: Κινητικότητας

• Θ1.1: Αστικές Συγκοινωνίες / Κυκλοφορία και Στάθμευση
• Θ1.2: Υπεραστικές Συγκοινωνίες

•  Θ2: Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics
• Θ2.1: Εμπορευματικών Μεταφορών
• Θ2.2: Διατροπικότητας / Εφοδιαστικής Αλυσίδας

•  Θ3: Ασφάλειας των Μεταφορών
•  Θ4: Ενέργειας και Περιβάλλοντος
•  Θ5: Αεροπορικών Μεταφορών
•  Θ6: Θαλασσίων Μεταφορών

Επιτελικές Επιτροπές

• Ε1: Έρευνας
• Ε2: Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης
• Ε3: Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης
Η έναρξη των εργασιών των Επιτροπών Θ1-Θ4 και Ε1-Ε3 έχει ήδη γίνει το Σεπτέμβριο 2014 με ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 18η Σεπτεμβρίου
2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων (Πανόρμου 61). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαν παρουσιασθεί τα
κύρια αντικείμενα των επιτροπών που είναι:
•  Παραγωγή θέσεων του ΣΕΣ,
•  Διοργάνωση (ή αξιοποίηση) εκδηλώσεων συναφών με το αντικείμενο της εκάστοτε Επιτροπής για την παρουσίαση των θέσεων, και
•  Απόκριση σε τρέχουσες εξελίξεις.
Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αντίστοιχη παρουσίαση του κύριου αντικειμένου των νέων Θεματικών Επιτροπών Θ5 και Θ6.
Η θητεία των Επιτροπών ορίζεται σε τριετή, ενώ τον Σεπτέμβριο 2017 ολοκληρώθηκε η ανανέωση των μελών της. Οι Επιτροπές ΣΕΣ, με τη νέα σύνθεσή τους, έχουν
συγκροτηθεί σε σώμα για την περίοδο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020.

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεών του
1. Συνέδρια και Ημερίδες
Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και 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 τέλος
Μαρτίου 2017 - Μάρτιος 2018 πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
•  Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, συνδιοργάνωσαν την 28 Φεβρουαρίου 2018, 17:00 -21:00,

στην αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4 Σύνταγμα), τιμητική εκδήλωση, όπου τιμήθηκε ο εκλιπών Καθηγητής του ΕΜΠ και τέως Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγ-
κοινωνιολόγων Μαθιός Καρλαύτης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και το νέο Ειδικό Σχέδιο Δράσης «Βιώσιμες πόλεις – Μαθιός Καρλαύτης», τίτλος
που εξυπηρετεί τον σκοπό του αλλά και αποτίνει φόρο τιμής στον εμπνευστή του στοχεύοντας στην Αστική Αναγέννηση και στη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

•  H 3η Διημερίδα της ITS Hellas με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», διοργανώθηκε την Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018,
στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).

•  Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, σε συνεργασία με τον οργανισμό ITS Hellas και με την υποστήριξη του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοι-
νωνιολόγων διοργάνωσε το διεθνές συνέδριο με τίτλο «Smart Cities and Mobility as a Service», το οποίο διεξήχθη στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του
Πανεπιστημίου Πατρών μεταξύ 7-8 Δεκεμβρίου 2017.

•  Στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2017 διεξήχθη στο Συνεδριακό Κέντρο του ΕΚΕΤΑ, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης το «8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα των Μεταφορών»
με κεντρικό θέμα «Το μέλλον των Μεταφορών: Ένα όραμα για το 2030», το οποίο διοργανώθηκε από τον ΣΕΣ και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και
Δικτύων Μεταφορών (IMET). Στο συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 200 ερευνητές, επιστήμονες και επαγγελματίες του τομέα των μεταφορών. Παρου-
σιάστηκαν περισσότερες από 100 επιστημονικές εργασίες, 35 εξ’ αυτών ήταν από νέους ερευνητές. Ο ΣΕΣ και το ΙΜΕΤ βράβευσαν τον συνάδελφο συγκοινωνιολόγο
Δημήτριο Θεολογίτη, πρώην Επικεφαλής του Τμήματος Λιμενικής Πολιτικής και Ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη μακρόχρονη συμβολή του στην
επιστήμη του συγκοινωνιολόγου μηχανικού. Επίσης, βραβεύτηκαν δύο νέοι ερευνητές για τις αξιόλογες εργασίες τους. Τα δύο βραβεία δόθηκαν στη μνήμη του
Μαθιού Καρλαύτη και του Δημήτρη Τσαμπούλα.

2. Συμμετοχή σε Επιτροπές και 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 Μάρτιος 2017 - Μάρτιος 2018, ο ΣΕΣ:
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•  Συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας εκπροσωπούμενος από τον Παναγιώτη Παπαντωνίου με αναπληρωματικό τον Δημήτρη Κατσώχη. 
•  Εξακολουθεί να συμμετέχει στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το ΔΣ αποφάσισε την εκπροσώπηση του ΣΕΣ από τον Νικόλαο

Ποριώτη με αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Παπαντωνίου.
• Συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 76 «Εξοπλισμός Οδών». Με εκπροσώπους τον Νικόλαο Ποριώτη και αναπληρωματικό τον Κώστα Αντωνίου.
•  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 2016-2018 εκπροσωπούν τον ΣΕΣ στην επιστημονική επιτροπή ο
Κωνσταντίνος Αντωνίου, στην οργανωτική επιτροπή ο Γιώργος Λυμπερόπουλος, η Κατερίνα Χρυσοστόμου, η Άννα Γόγολα και ο Παναγιώτης Παπαντωνίου, και
στην Επιτροπή Αξιολόγησης ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και η Δέσποινα Αλεξανδροπούλου. Παράλληλα, ένας αριθμός μελών του ΣΕΣ εκπροσωπούν τον ΣΕΣ ως
αξιολογητές στις διάφορες περιοχές όπου υπάρχουν συμμετοχές.

•  Συμμετέχει στην επιτροπή Ηλεκτρονικών Διοδίων. Το ΔΣ αποφάσισε την εκπροσώπησή του από τον Κώστα Κεπαπτσόγλου με αναπληρωματικό τον Ευάγγελο
Μίντση.

•  Συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αντικείμενο τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το ΔΣ
αποφάσισε την εκπροσώπηση του ΣΕΣ από τους Γιάννη Τυρινόπουλο και Ευθύμιο Μπακογιάννη.

•  Συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ-ITS). Το ΔΣ αποφάσισε την εκπροσώπησή του από τον Ευάγγελο Μίντση με ανα-
πληρωματικό τον Παναγιώτη Παπαντωνίου.

•  Συνεχίζεται η συνεργασία ΣΕΣ και ITS Hellas και ΣΕΣ με ΙΟΑΣ.

3. Διοργάνωση Σεμιναρίων
Ειδικό Σεμινάριο ΣΕΣ - Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ)
Ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσε την 7η Δεκεμβρίου 2016 μαζί με τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Αθήνα. 
Ειδικό Σεμινάριο ΣΕΣ - Σχεδιασμός, Διαχείριση & Οργάνωση αερομεταφορών και αεροδρομίων
O Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με την επιμέλεια της Επιτροπής Αεροπορικών Μεταφορών του ΣΕΣ και την υποστήριξη του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών
διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα ''Σχεδιασμός, Διαχείριση και Οργάνωση αερομεταφορών και αεροδρομίων". Το Σεμινάριο διεξήχθη στις 16 Μαρτίου
2018 και ώρα 14:00 έως 17:00, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος’’. 

4. Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2018 εκδόθηκαν οχτώ τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου (Νο. 197 - Νο. 204). Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής
του Ενημερωτικού Δελτίου, διατήρησε η κα Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών εκδόσεων. 
Στα τεύχη που εκδόθηκαν δημοσιεύθηκαν κείμενα επιστημονικά, τεχνικά αλλά και κείμενα απόψεων ενώ πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα σε συγκεκριμένα
θέματα όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η χρήση μη επανδρωμένων σκαφών για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και οι συνδυα-
σμένες μεταφορές. Επιπρόσθετα, το τεύχος 199 αποτέλεσε μια ειδική έκδοση για τα 40 χρόνια προσφοράς του Συλλόγου, ενώ το τεύχος 203 ήταν αφιερωμένο
στο συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές που συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΣ και το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ τον Σεπτέμβριο 2018.
Το κόστος της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτεται αποκλειστικά από χορηγίες για διαφημίσεις, ελαφρύνοντας έτσι σημαντικά τον προϋπολογισμό του
ΣΕΣ ενώ μέρος του κόστους αποστολής του καλύπτεται από τον ΣΕΣ.
Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενημερωτικού Δελτίου (περίπου 1.250 αποδέκτες σήμερα) περιλαμβάνει πλέον εκτός των 816 μελών του ΣΕΣ, 400 στελέχη
και περίπου 50 δημοσιογράφους του τομέα των Συγκοινωνιολόγων. 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.

5. 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 τον λόγο αυτό το ΔΣ διατηρεί και ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ και ενημερώνει τα μέλη του μέσω μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
Ο κατάλογος των αποδεκτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων περιλαμβάνει πάνω από 1.000 αποδέκτες σήμερα.
Στο διάστημα από τον Απρίλιο 2016 έως τον Μάρτιο 2018 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ περισσότερες από 200 ανακοινώσεις για δράσεις του συλλόγου,
εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προσφορά εργασίας και εστάλησαν σχετικές ενημερώσεις με 73 ηλεκτρονικά μηνύματα (Ηλεκτρονικά μηνύματα 144-183).
Η διεύθυνση του ιστοχώρου παραμένει στο www.ses.gr.

6. Συναντήσεις με Φορείς του Εξωτερικού
Μετά από ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον υπεύθυνο διεθνών θεμάτων του Institute of Transportation Engineers των ΗΠΑ (ΙΤΕ) κ. Shawn Lehigh,
πραγματοποιήθηκε στις 9/1/2017 στην Washington DC των ΗΠΑ συνάντηση του προέδρου Κώστα Κεπαπτσόγλου με τους κ.κ. Jeffrey Paniati, Executive Director
και CEO του ΙΤΕ, Michael Sanderson, ITE Vice President, Don McKenzie, Global Division Director, Shawn Lehigh, International Chapter Director, με στόχο τη δια-
μόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στον ΣΕΣ και στο ΙΤΕ. Συζητήθηκαν θέματα συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών
και υλικού, ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων νέων Ελλήνων συγκοινωνιολόγων στις ΗΠΑ,
καθώς και η διαμόρφωση κοινής ομάδας εργασίας κοινών μελών των δύο οργανισμών. Συμφωνήθηκε η συνδιαμόρφωση και υπογραφή μνημονίου συναντίληψης
και συνεργασίας, σχέδιο του οποίου εστάλη στα μέσα Μαρτίου από το ΙΤΕ προς τον ΣΕΣ και θα συζητηθεί άμεσα. Το σχέδιο του μνημονίου συναντίληψης και συνερ-
γασίας αξιολογήθηκε θετικώς από τα όργανα του ΣΕΣ. Ο πρόεδρος του ΣΕΣ Κώστας Κεπαπτόσγλου υπέγραψε το μνημόνιο συνεργασίας και συναντίληψης μεταξύ
ΣΕΣ και ITE στις 7 Ιανουαρίου 2018 κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στα  πλαίσια του ITE International Board of Direction Meeting
που διεξήχθη μεταξύ 7-8 Ιανουαρίου στην Ουάσιγντον, Π.Κ., ΗΠΑ.
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