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-   Το Πρόγραµµα ∆ράσης του ΣΕΣ για τη διετία 2000 - 2002 
 
Ο ΣΕΣ για τη διετία 2000 - 2002 ακολούθησε την ιδιαίτερα επιτυχηµένη δράση 
του προηγούµενου ∆Σ και είχε ως βασική κατεύθυνση τη σταδιακή 
προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν στο Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ, 
δηλαδή:  
 
• τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης του ΣΕΣ, 
• την οικονοµική αυτοδυναµία του ΣΕΣ, 
• την επεξεργασία ολοκληρωµένης προσέγγισης στην αντιµετώπιση των 

συγκοινωνιακών θεµάτων και 
• την αποτελεσµατική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ. 
 
Ο απολογισµός της διετίας 2000 - 2002 που ακολουθεί αφορά στα τέσσερα 
βασικά µέρη του προγράµµατος δράσης του ΣΕΣ για τη διετία που πέρασε.  Η 
υλοποίηση όλων των µερών του προγράµµατος δράσης πραγµατοποιήθηκε 
σταδιακά και συντονισµένα.  Πιο συγκεκριµένα, κατά το πρώτο έτος δόθηκε 
µεγαλύτερη έµφαση στην εσωτερική οργάνωση και την οικονοµική 
αυτοδυναµία του ΣΕΣ και κατά το δεύτερο έτος δόθηκε µεγαλύτερη έµφαση 
στην επεξεργασία και προώθηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης στην 
αντιµετώπιση των συγκοινωνιακών θεµάτων. 
 
 
Α. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ 
 
 
1. Συνεδριάσεις ∆ιοικητικού Συµβουλίου  
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου 
2000 πραγµατοποίησε συνολικά 22 συνεδριάσεις. Επιθυµία του ∆Σ ήταν η 
ενεργός συµµετοχή και των Αναπληρωµατικών Μελών του, έτσι σε αρκετές 
από τις συνεδριάσεις αυτές συµµετείχαν και τα Αναπληρωµατικά Μέλη του ∆Σ 
του ΣΕΣ.  Στις συνεδριάσεις του ∆Σ του ΣΕΣ συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα 
θέµατα που θα παρουσιαστούν παρακάτω και λήφθηκαν οι σχετικές 
αποφάσεις. 
 
Σηµειώνεται η αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου, το οποίο έκανε συστηµατική χρήση της µεθόδου της ταχείας 
συµβουλευτικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και 
τηλεφώνου επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη προετοιµασία των συνεδριάσεων 
του ∆Σ. Τα αρχεία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου που ανταλλάχθηκαν 
µεταξύ των µελών έχουν αποθηκευθεί για µελλοντική αναφορά σε πρώτη 
ζήτηση. 
 
 
2. Συστηµατική ενηµέρωση Αρχείου Μελών 
 
Το αρχείο µελών του ΣΕΣ ενηµερώνεται συστηµατικά και σήµερα 
περιλαµβάνει στοιχεία για τα 400 µέλη του ΣΕΣ.  Αναλυτικά στοιχεία 
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υπάρχουν για περισσότερα από 300 µέλη που έχουν συµπληρώσει το σχετικό 
έντυπο. 
 
Στο αρχείο αυτό περιλαµβάνονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 260 µελών 
του ΣΕΣ, επιτρέποντας την ταχεία αποστολή µηνυµάτων της επικαιρότητας.  
Ο κατάλογος αυτός των ηλεκτρονικών διευθύνσεων  είναι εµπιστευτικός και 
χρησιµοποιείται µόνο από το ∆Σ του ΣΕΣ µε βάση τις αρχές χρήσης που 
έχουν υιοθετηθεί από το ∆Σ. 
 
Ταυτόχρονα, δηµιουργήθηκαν δύο νέα αρχεία που περιλαµβάνουν τα 
αναλυτικά στοιχεία για: 520 στελέχη και 160 δηµοσιογράφους του Τοµέα 
των Συγκοινωνιολόγων.  Τα αρχεία αυτά εµπλουτίζονται µε πρόσθετα στοιχεία 
(ηλεκτρονικές διευθύνσεις) και ενηµερώνονται τακτικά (αλλαγές ονοµάτων, 
διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόµατα. 
 
Τα στοιχεία των δηµοσιογράφων του Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων (ιδιαίτερα 
οι αριθµοί τηλεοµοιοτυπίας και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις) χρησιµοποιούνται 
για την ταχεία δηµοσιοποίηση των θέσεων και άλλων ανακοινώσεων του 
ΣΕΣ. 
 
 
3. Εγγραφές νέων µελών 
 
Κατά τη διάρκεια της διετίας Απρίλιος 2000 - Μάρτιος 2002 
πραγµατοποιήθηκε η εγγραφή 46 νέων µελών (από Αριθµό Μητρώου 354 
έως Αριθµό Μητρώου 400). 
 
Συνεχίζεται η εκστρατεία ενηµέρωσης όλων των ασχολούµενων στον Τοµέα 
των Συγκοινωνιολόγων για την εγγραφή τους στον ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις 
προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό. 
 
 
4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων απέκτησε τη δική του στέγη.  Τα 
γραφεία του Συλλόγου βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, Μαυροµιχάλη 25, 
Τ.Κ. 10680 και λειτουργούν από την 1 Ιανουαρίου 2001. 
 
Στα γραφεία του ΣΕΣ υπάρχει 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.  Στα γραφεία έχει ήδη µεταφερθεί σηµαντικό 
µέρος του αρχείου του ΣΕΣ. Η κάλυψη µέρους των εξόδων εγκατάστασης 
καλύφθηκε από τις ευγενείς χορηγίες των γραφείων των Συγκοινωνιολόγων. 
 
Στα γραφεία του ΣΕΣ λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και πραγµατοποιούνται 
οι συνεδριάσεις του ∆Σ και των Επιτροπών του ΣΕΣ. 
 
Στα γραφεία του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραµµατέας του ΣΕΣ, η 
οποία απασχολείται από τον ΣΕΣ στη βάση της µερικής απασχόλησης.  Η 
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γραµµατέας του ΣΕΣ υποστηρίζει µε επαγγελµατικό πλέον τρόπο την 
αλληλογραφία του ΣΕΣ, ενηµερώνει τα διάφορα αρχεία του ΣΕΣ και 
διεκπεραιώνει το διαδικαστικό µέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. 
 
Σχετική ανάλυση έδειξε ότι η λειτουργία και στελέχωση των γραφείων είναι 
βιώσιµη µέσα στις οικονοµικές δυνατότητες του ΣΕΣ στο διηνεκές. 
 
 
Β. Οικονοµική Αυτοδυναµία του ΣΕΣ 
 
 
5. Οργάνωση Ταµείου 
 
Ο ΣΕΣ από την 1η Ιανουαρίου 2001 έχει αριθµό φορολογικού µητρώου και 
µπορεί πλέον να αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονοµικές 
υποχρεώσεις του έναντι τρίτων.  Σηµειώνεται ότι το ∆Σ του ΣΕΣ προχώρησε 
στην απόκτηση του ΑΦΜ µετά από εξέταση της κείµενης νοµοθεσίας, 
σύµφωνα µε την οποία προέκυψε η σχετική υποχρέωση του Συλλόγου. 
 
Οι δραστηριότητες του ΣΕΣ υπόκεινται στο καθεστώς του ΦΠΑ.  Για το λόγο 
αυτό έχει ξεκινήσει η συνεργασία µε σχετικό Λογιστικό Γραφείο, το οποίο 
υποστηρίζει τις φορολογικές υποχρεώσεις του ΣΕΣ. 
  
Έχει ανοίξει νέος τραπεζικός λογαριασµός για τις χρηµατικές δοσοληψίες του 
ΣΕΣ. 
 
 
6. Η κατάσταση του Ταµείου 
 
Τον Απρίλιο του 2000 ο ΣΕΣ ξεκίνησε µε ταµείο 6.822.000 δρχ., και ο 
απολογισµός εσόδων - εξόδων όπως θα οριστικοποιηθεί στο τέλος της διετίας 
και θα ανακοινωθεί κατά την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, 
αναµένεται να οδηγήσει σε παρόµοια καθαρή θέση µε εκείνη του Απριλίου του 
2000. 
 
 
7. Πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών 
 
Εφαρµόστηκε το πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών του ΣΕΣ το οποίο 
αφορούσε σε τρεις κατηγορίες χορηγών: 
 
- στους φορείς του Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες για την 

πραγµατοποίηση συγκεκριµένων εκδηλώσεων και καταχώρηση 
διαφηµίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων) 

- στις  εµπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω καταχώρησης διαφηµίσεων που 
καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του αναβαθµισµένου Ενηµερωτικού ∆ελτίου) 

- στα γραφεία των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω  καταχώρησης 
διαφηµίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων) 
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Ήδη το κόστος εκτύπωσης και αποστολής του νέου αναβαθµισµένου 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΣΕΣ έχει αναληφθεί από χορηγούς διαφηµίσεων, 
κυρίως εµπορικές εταιρείες του Τοµέα των Συγκοινωνιολόγων.  Με τον τρόπο 
αυτό ελαφρύνεται σηµαντικά ο σχετικός προϋπολογισµός του ΣΕΣ. 
 
 
Γ. Ολοκληρωµένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέµατα  
 
 
8. Επιτροπές ΣΕΣ 
 
Μέσα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων που έθεσε το Στρατηγικό Σχέδιο του 
ΣΕΣ, λειτούργησαν οι Επιτροπές του ΣΕΣ, µε στόχο τον τεκµηριωµένο 
καθορισµό των θέσεων του ΣΕΣ και την ενεργή συµµετοχή των µελών του 
στις δράσεις του ΣΕΣ.  Οι Επιτροπές του ΣΕΣ εποπτεύονται από το ∆Σ, η 
λειτουργία τους είναι αυτοχρηµατοδοτούµενη, ενώ είναι επίσης επιθυµητό να 
αποτελέσουν µεσοπρόθεσµα πηγή εσόδων για τον ΣΕΣ. 
 
Το αντικείµενο των Επιτροπών του ΣΕΣ αφορά στην προετοιµασία 
τεκµηριωµένων θέσεων και τη διαρκή ενηµέρωσή τους, στην τακτική έκδοση 
δελτίου τύπου για θέµατα επικαιρότητας του αντικειµένου της Επιτροπής, 
στην οργάνωση συνεδρίων, ηµερίδων, δηµόσιων συζητήσεων, επισκέψεων, 
στις συναντήσεις µε αρµόδιους φορείς και στην εξεύρεση χορηγών. 
 
Με βάση τον κανονισµό λειτουργίας των Επιτροπών του ΣΕΣ, η θητεία των 
µελών των Επιτροπών είναι διετής.  Μετά από την επιλογή από το ∆Σ των 
συντονιστών των Επιτροπών ΣΕΣ, πραγµατοποιήθηκε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συµµετοχή στις Επιτροπές του ΣΕΣ.  Τα µέλη 
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, έχουν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται µέσα 
στις αντίστοιχες Επιτροπές.  Πιο συγκεκριµένα, έως σήµερα από τις 16 
Επιτροπές που προγραµµατίστηκαν, τρεις Επιτροπές λειτουργούν κανονικά 
και επτά παρουσίασαν έργο: 
 
Επιτροπές που λειτουργούν κανονικά 
- Οδική Ασφάλεια (Ι.∆ηµητρόπουλος, Π.Παπαδάκος, Ν.Ποριώτης, 

Σ.Μπάσµπας, Θ.Τριβέλλας, Α.Φλούδα, Γ.Γιαννής) 
- Ολυµπιακές Μεταφορές (Ι.Χανδάνος, Κ.Παπανδρέου, Φ.Κουτρουµπά, 

Η.Ροϊλός) 
- Έρευνα στις Μεταφορές (Μ.Καρλαύτης, Τ.Ναθαναήλ, Α.∆ελούκας) 
 
Επιτροπές που παρουσίασαν έργο 
- Αεροµεταφορές (∆.∆ηµητρίου, Π.Παπαδάκος) 
- Λιµάνια (Π.Παπαδάκος) 
- ∆ηµόσιες Συγκοινωνίες (Α.Καλαπούτη, Γ.Γιαννής) 
- Κυκλοφοριακό των πόλεων (Σ.Ευσταθιάδης, Ο.Σισµάνη) 
- Στάθµευσης (Β.Καρεκλάς, Α.∆ελούκας) 
 
 
9. Θέσεις ΣΕΣ 
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Κατά τη διάρκεια της διετούς θητείας του παρόντος ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
συζητήθηκαν αναλυτικά και υιοθετήθηκαν οι θέσεις του ΣΕΣ, οι οποίες και 
δηµοσιοποιήθηκαν,  για τα παρακάτω είκοσι σηµαντικά θέµατα: 
 
- Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό (Ιούνιος 2000) 
- Ανάπτυξη των Λιµένων στην Ελλάδα (Ιούλιος 2001) 
- Οδική Ασφάλεια (Σεπτέµβριος 2000) 
- Πόλεις χωρίς αυτοκίνητο (Σεπτέµβριος 2000 και 2001) 
- Λειτουργία του τµήµατος Σύνταγµα - ∆άφνη του Μετρό (Νοέµβριος 2000) 
- Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας (Ιανουάριος 2001) 
- Προσβάσεις στο Νέο Αερολιµένα (Φεβρουάριος 2001) 
- Λειτουργία της Αττικής Οδού (Μάρτιος 2001) 
- Το Σύστηµα Μεταφορών των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 (Ιούνιος 2001) 
- Οι Λεωφορειολωρίδες (Οκτώβριος 2001) 
- Οι Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις για την Αναβάθµιση της Πλατείας Οµονοίας 

(Οκτώβριος 2001) 
- Μητροπολιτική ∆ιαχείριση του Συστήµατος Μεταφορών της Αθήνας 

(Οκτώβριος 2001)  
- ∆ιασφάλιση Ποιότητας στα ∆ηµόσια Έργα (Νοέµβριος 2001) 
- Ανάπτυξη των Αερολιµένων (∆εκέµβριος 2001) 
- Το Λειτουργικό Κόστος των Οχηµάτων (∆εκέµβριος 2001) 
- Οι Ανισόπεδοι Κόµβοι στη Λεωφόρο Κηφισίας (Ιανουάριος 2002) 
- Ανάπτυξη Συστήµατος Τραµ στην Αθήνα (Ιανουάριος 2002) 
- Σήµανση Εκτελούµενων Έργων (Φεβρουάριος 2002) 
- Το Κυκλοφοριακό των Πόλεων (Φεβρουάριος 2002) 
- Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα (Φεβρουάριος 2002) 
 
Ορισµένες από τις θέσεις αυτές προέκυψαν µετά και από επεξεργασία από τις 
αντίστοιχες οµάδες εργασίας.  Παράλληλα, βρίσκονται ήδη υπό ετοιµασία οι 
θέσεις του ΣΕΣ και σε άλλα σηµαντικά θέµατα. 
 
 
∆. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεων του  
 
 
10. Συνέδρια και Ηµερίδες  
 
Η διοργάνωση ηµερίδων αποτελεί βασική δράση του ΣΕΣ και για το λόγο αυτό 
το ∆Σ έθεσε ως προτεραιότητα τη διεξαγωγή ηµερίδων. Κατά τη διάρκεια της 
διετίας Απρίλιος 2000 - Μάρτιος 2002 πραγµατοποιήθηκαν τρεις 
επιστηµονικές ηµερίδες και δύο διεθνή συνέδρια, ενώ έχουν προγραµµατισθεί 
άλλες δύο ηµερίδες (Στάθµευση, Κυκλοφοριακή Αγωγή). 
 
- Την 1 Ιουνίου 2000 πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα η Ηµερίδα 

"Παρουσίασης των Αποτελεσµάτων της Μελέτης Ανάπτυξης Μετρό", η 
οποία συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΣ και την Αττικό Μετρό ΑΕ µε 
εντυπωσιακή συµµετοχή κοινού (περισσότεροι από 300 σύνεδροι). Η 
ηµερίδα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την ευρύτερη επιστηµονική 
κοινότητα και τους εκπροσώπους όλων των φορέων που εµπλέκονται στο 
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σχεδιασµό, την εκτέλεση και τον έλεγχο των µεταφορών στον Νοµό 
Αττικής.  

 
- Στις 6 Ιουλίου 2000, ο ΣΕΣ και το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 

Ερευνών συνδιοργάνωσαν ηµερίδα στην Αθήνα µε θέµα "Προοπτικές 
Βελτίωσης της Κυκλοφορίας στην Αθήνα: Ο Ρόλος της Πολιτείας και 
των Πολιτών".  Στόχος της ηµερίδας ήταν να ξεκινήσει δηµόσιος διάλογος 
µεταξύ των συγκοινωνιολόγων και των εκπροσώπων του επιχειρηµατικού 
κόσµου της Αθήνας, ο οποίος θα µπορούσε να αποτελέσει το εφαλτήριο 
για την κινητοποίηση της Πολιτείας και των Πολιτών για τη βελτίωση των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην Αθήνα. 

 
- Στις 18 Ιουνίου 2001 πραγµατοποιήθηκε µε την συµµετοχή περισσότερων 

από 400 συνέδρους ηµερίδα για τις "Ολυµπιακές Μεταφορές", η οποία 
συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΣ και την Οργανωτική Επιτροπή των 
Ολυµπιακών Αγώνων - ΑΘΗΝΑ 2004. Η ηµερίδα αποτέλεσε ευκαιρία τόσο 
για τη δηµοσιοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ολυµπιακών Μεταφορών 
της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυµπιακών Αγώνων, όσο και για τη 
συζήτησή του µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. 

 
- Στις 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2002 πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα µε µεγάλη 

επιτυχία το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο µε θέµα: "Αεροµεταφορές και 
Αεροδρόµια", το οποίο συνδιοργανώθηκε από τον ΣΕΣ και το 
Πανεπιστήµιο Πατρών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών.  Το 
∆ιεθνές Συνέδριο αποτέλεσε ευκαιρία για την εξέταση των προοπτικών των 
αεροµεταφορών στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. καθώς και για την ανταλλαγή 
απόψεων µεταξύ Ελλήνων και ξένων ειδικών της Αεροπορικής Βιοµηχανίας 
πάνω σε θέµατα που αφορούν στις αεροµεταφορές και τα αεροδρόµια.  

 
- Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2002 πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία 

στην Αθήνα ∆ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα: "Πρόσφατες 
Εξελίξεις στην Έρευνα των Μεταφορών", το οποίο συνδιοργανώθηκε 
από τον ΣΕΣ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών υπό την αιγίδα της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας.  Το ∆ιεθνές Συνέδριο 
αποτέλεσε ευκαιρία τόσο για τη παρουσίαση µεθοδολογιών και 
αποτελεσµάτων από πρόσφατα ερευνητικά προγράµµατα, όσο για και την 
παρουσίαση ερευνητικών εργασιών που επικεντρώνονται στην ανάλυση 
µεταφορικών συστηµάτων.  

 
 
11. Άλλες εκδηλώσεις 
 
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσηµα από µέλη του ∆Σ σε σειρά εκδηλώσεων 
και ηµερίδων.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι εκδηλώσεις Πόλεις χωρίς 
αυτοκίνητο (Οκτώβριος 2000), Έκθεση Μεταφορές (Νοέµβριος 2000), Το 
Τραµ της πόλης µας (∆εκέµβριος 2000), Ηµερίδα για τις Παρόδιες χρήσεις γης 
και τη διαχείριση των προσβάσεων (Απρίλιος 2001), Σεµινάριο Οδικής 
Ασφάλειας (Ιανουάριος 2002).  
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Με σηµαντική συµµετοχή µελών και φίλων του ΣΕΣ γιορτάσθηκε η κοπή της 
πίτας του ΣΕΣ στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη στις αρχές Φεβρουαρίου 
2001.  
  
Στις 4 Φεβρουαρίου 2002, πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα µε εξαιρετική 
επιτυχία ειδική εκδήλωση για τον εορτασµό των 25 χρόνων από την 
ίδρυση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων από τους πρώτους 20 
Συγκοινωνιολόγους.  Στην Εκδήλωση αυτή τιµήθηκαν όλα τα µέλη των 13 
∆ιοικητικών Συµβουλίων του ΣΕΣ. Παράλληλα στην ίδια εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε και η κοπή της πίτας του ΣΕΣ για το 2002. 
 
 
12. Φυλλάδιο ΣΕΣ 
 
Μετά από πολύµηνη προετοιµασία, οριστικοποιήθηκε και εκδόθηκε το νέο 
Φυλλάδιο του ΣΕΣ (το προηγούµενο φυλλάδιο του ΣΕΣ είχε εκδοθεί το 1986 
επ' ευκαιρίας των 10 χρόνων του ΣΕΣ).  Στο νέο καλαίσθητο αυτό Φυλλάδιο 
παρουσιάζονται το ιστορικό, το αντικείµενο και οι στόχοι του ΣΕΣ, το 
αντικείµενο του Συγκοινωνιολόγου, η οργανωτική δοµή, οι Επιτροπές και οι 
θέσεις του ΣΕΣ, καθώς και εκδηλώσεις, και εκδόσεις του ΣΕΣ. 
 
Το Φυλλάδιο αυτό έχει αποσταλεί σε όλους τους αποδέκτες του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου και χρησιµοποιείται σε κάθε ευκαιρία για την 
προώθηση της εικόνας του ΣΕΣ. 
 
 
13. Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΣΕΣ 
 
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2000 - Μάρτιος 2001 εκδόθηκαν εννέα 
Ενηµερωτικά ∆ελτία.  Από τον Ιανουάριο του 2001, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο 
αποχαιρέτησε τη συνηθισµένη του όψη και εκδίδεται πλέον έγχρωµο και µε 
επαγγελµατικό τρόπο. 
 
Την έκδοση του Ενηµερωτικού ∆ελτίου του ΣΕΣ ανέλαβε η κ. Εύη Λιάππη, 
υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών εκδόσεων. Η κ. Λιάππη έχει ξεκινήσει 
την ανανέωση της µορφής, την αναµόρφωση του περιεχοµένου, καθώς και 
την εκτύπωση και αποστολή του Ενηµερωτικού ∆ελτίου. 
 
Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για εµπλουτισµό της ύλης του 
Ενηµερωτικού ∆ελτίου µε συνεισφορές επίκαιρων και ενδιαφερόντων θεµάτων 
από όλα τα µέλη του ΣΕΣ. 
 
Το κόστος της αναβαθµισµένης έκδοσης και αποστολής του Ενηµερωτικού 
∆ελτίου καλύπτεται πλέον αποκλειστικά από χορηγίες για διαφηµίσεις, 
ελαφρύνοντας έτσι σηµαντικά τον έως σήµερα σχετικό προϋπολογισµό του 
ΣΕΣ (περίπου 450.000 δρχ. ανά τεύχος). 
 
 
14. ∆ιεύρυνση καταλόγου αποδεκτών Ενηµερωτικού ∆ελτίου 
 



Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

Ετήσιος Απολογισµός Απρίλιος 2000 - Μάρτιος 2001  9 

Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενηµερωτικού ∆ελτίου έχει διευρυνθεί 
σηµαντικά (1080 αποδέκτες σήµερα) αφού περιλαµβάνει εκτός των 400 
µελών του ΣΕΣ, 520 στελέχη και 160 δηµοσιογράφους του Τοµέα των 
Συγκοινωνιολόγων. 
 
Με τον τρόπο αυτό, το Ενηµερωτικό ∆ελτίο του ΣΕΣ δεν αποτελεί µόνο 
όργανο 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. 
 
 
15. Αναβάθµιση ιστοσελίδας ΣΕΣ 
 
Μετά από µία παρατεταµένη περίοδο ακινησίας λόγω τεχνικών προβληµάτων 
που προκαλούσε η αδυναµία τεχνικής υποστήριξης από την Τράπεζα 
∆εδοµένων του ΤΕΕ,  η ιστοσελίδα του ΣΕΣ είναι ξανά ενεργοποιηµένη, 
αναβαθµισµένη και ενηµερωµένη. 
 
Στόχος του ∆Σ είναι η νέα ιστοσελίδα να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την 
τακτική και ευρεία ενηµέρωση τόσο των µελών του ΣΕΣ όσο και των άλλων 
ενδιαφερόµενων.  Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε νέα δοµή σύµφωνα µε την 
οποία στην πρώτη σελίδα παρουσιάζονται µε τη σειρά τα πιο πρόσφατα 
θέµατα µε ταυτόχρονη ένδειξη της ηµεροµηνίας τελευταίας ενηµέρωσης. 
 
Σε επόµενο στάδιο έχει προγραµµατιστεί η προώθηση της ιστοσελίδας του 
ΣΕΣ µέσα από µία εκστρατεία ανταλλαγής συνδέσµων µε βάση την 
αµοιβαιότητα (reciprocity links) µε άλλες ιστοσελίδες σχετικές µε τον Τοµέα 
των Συγκοινωνιολόγων. 
 
 
16. ∆ηµοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ 
 
Κατά τη διάρκεια της θητείας του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
δηµοσιοποιήθηκαν οι επίσηµες θέσεις του ΣΕΣ για είκοσι σηµαντικά θέµατα, 
όπως αυτές υιοθετήθηκαν από το ∆Σ.  Αρκετές από αυτές έτυχαν ευρείας 
ανταπόκρισης από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης. 
 
Από τον Ιανουάριο του 2001, η δηµοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΣ είναι 
περισσότερο αποτελεσµατική αφού αυτές αποστέλλονται από τη γραµµατέα 
του ΣΕΣ εντός λίγων ωρών σε όλους τους δηµοσιογράφους του τύπου και 
των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθµών που είναι διαπιστευµένοι στα 
Υπουργεία Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων και Μεταφορών 
και Επικοινωνιών. 
 
Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της διετίας Απρίλιος 2000 - Μάρτιος 2002 
πραγµατοποιήθηκε η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης µε αρκετές συνεντεύξεις, δηλώσεις, άρθρα και αναφορές των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΣ σε ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς σταθµούς και στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο. 
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Επιπλέον, κατά τη θητεία του απερχόµενου ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
συνεχίστηκε η εκπροσώπηση και ενεργή συµµετοχή του ΣΕΣ στην Εθνική 
Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Μεταφορών από τους 
συναδέλφους Βασίλη Βαβάκο, Νίκο Ποριώτη και Πάνο Παπαδάκο.  Ο ΣΕΣ 
εκπροσωπείται επίσης στην Επιτροπή του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών για τη διερεύνηση της χορήγησης της Άδειας Οδήγησης 
Κατηγορίας Α1 σε νέους ηλικίας 16 ετών από τον συνάδελφο Γιάννη Χανδάνο. 
 
 
17. Συναντήσεις µε Αρµόδιους Φορείς 
 
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΕΣ επεδίωξε και πραγµατοποίησε 
συναντήσεις ανταλλαγής απόψεων µε αρµόδιους φορείς σε θέµατα 
επικαιρότητας.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι συναντήσεις των µελών του ∆Σ: 
 
- για το σύστηµα µεταφορών των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 µε 

τους υπευθύνους της Γενικής  ∆ιεύθυνσης Μεταφορών της Οργανωτικής 
Επιτροπής Αθήνα 2004 (µε τη συµµετοχή του Γενικού ∆ιευθυντή κ. 
Παναγιώτη Πρωτοψάλτη), 

- για τις προσβάσεις στον Νέο ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών "Ελευθέριος 
Βενιζέλος" µε τους αρµόδιους του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε (µε τη συµµετοχή 
του Υπουργού κ. Κώστα Λαλιώτη) και υπηρεσιακούς παράγοντες άλλων 
φορέων (ΥΠΑ, Τροχαία, ΟΑΣΑ, κλπ), 

- για τη λειτουργία του Νέου ∆ιεθνή Αερολιµένα Αθηνών "Ελευθέριος 
Βενιζέλος" µε τους αρµόδιους της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού του ∆ιεθνή 
Αερολιµένα Αθηνών (µε τη συµµετοχή του ∆ιευθυντή κ. Τόνυ Βαγγελάτου). 

 


