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Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες 
 
I. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ για τη διετία 2006 - 2008 
 
Ο ΣΕΣ κατά την διάρκεια της θητείας του ΔΣ ακολούθησε την επιτυχημένη δράση 
του προηγούμενου ΔΣ έχοντας ως βασική κατεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση 
των στόχων που τέθηκαν στο πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης του ΣΕΣ (2006 – 
2010). Για την οργάνωση των δράσεων και την συγκεκριμενοποίηση των στόχων 
του ΔΣ, δόθηκε έμφαση σε τρεις βασικές  κατευθύνσεις: 
• την αυτοδύναμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΣ 
• την επεξεργασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση των 

συγκοινωνιακών θεμάτων  
• την αποτελεσματική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ 
Κατόπιν επεξεργασίας από τα μέλη του ΔΣ, των δράσεων που περιλαμβάνονται 
στο Πρόγραμμα Δράσης 2006-2010, έγινε προσπάθεια ώστε η προώθηση των 
δράσεων να είναι συντονισμένη και καταμερισμένη στα μέλη του ΔΣ, καθώς και σε 
συνεργασία με όλα τα μέλη του ΣΕΣ.  
 
IΙ. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2007 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1ου έτους από την εκλογή 
του Δ.Σ. του ΣΕΣ, θα πρέπει να γίνει η Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση των 
πεπραγμένων του πρώτου έτους του ΔΣ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του 
ΣΕΣ, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2007 στις 17:30 στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος). Το κείμενο του 
Ετήσιου Απολογισμού των Πεπραγμένων 2006 - 2007 παρουσιάστηκε στην Γενική 
Συνέλευση και δημοσιεύτηκε στο ενημερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ. 
 
IΙΙ. Τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2008 
 
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 2ου έτους από την εκλογή 
του Δ.Σ. του ΣΕΣ, θα πρέπει να γίνει η Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση για 
την παρουσίαση των πεπραγμένων του ΔΣ και την ανάδειξη νέου ΔΣ για τη 
προσεχή διετία. Η Τακτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, 
προγραμματίστηκε την Πέμπτη 27 Μαρτίου 2008 στις 17:30 στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. (Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος). Το κείμενο του 
Απολογισμού των Πεπραγμένων του ΔΣ 2006 – 2008, θα παρουσιαστεί στο σώμα 
της Γενικής Συνέλευσης και θα δημοσιευτεί στο ενημερωτικό δελτίο και στην 
ιστοσελίδα του ΣΕΣ. 
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Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ 
 
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Στις 29 Μαρτίου 2006, έγινε η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Μετά τον απολογισμό της διετίας 2004 - 
2006 και την απαλλαγή του Δ.Σ. εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι εκλογές για 
την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Την Δευτέρα 3 Απριλίου 2006, 
έγινε η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, όπου εξελέγησαν: 
Πρόεδρος Χανδάνος Γιάννης  
Αντιπρόεδρος Πέτρος Κρητικός 
Γενικός Γραμματέας Δημητρίου Δημήτρης 
Ειδικός Γραμματέας Αγγελική Κοψαχείλη 
Ταμίας  Κώστας Κεπαπτσόγλου 
Αν. Μέλος Ευσταθιάδης Στέλιος  
Αν. Μέλος Ηρακλής Ροϊλός 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την 
περίοδο Απριλίου 2006 – Μαρτίου 2008 πραγματοποίησε συνολικά 21 
συνεδριάσεις. Επιθυμία του ΔΣ ήταν η ενεργός συμμετοχή και των 
Αναπληρωματικών Μελών του, τα οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στο 
σύνολο των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΣ, συζητήθηκαν 
διεξοδικά όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισμό και 
λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις. 
 
Σημειώνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το 
οποίο έκανε συστηματική χρήση της ταχείας συμβουλευτικής διαδικασίας μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη 
προετοιμασία των συνεδριάσεων του ΔΣ. Τα αρχεία του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των μελών έχουν αποθηκευθεί για 
μελλοντική αναφορά σε πρώτη ζήτηση. 
 
2. Συστηματική ενημέρωση Αρχείου Μελών 
 
Το αρχείο μελών του ΣΕΣ ενημερώνεται συστηματικά και σήμερα περιλαμβάνει 
στοιχεία για τα 572 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 
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διευθύνσεων είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται μόνο από το ΔΣ του ΣΕΣ με 
βάση τις αρχές χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ. 
 
Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαμβάνουν τα αναλυτικά 
στοιχεία για διακεκριμένους φίλους του ΣΕΣ και δημοσιογράφους που 
ασχολούνται με θέματα του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά 
εμπλουτίζονται με πρόσθετα στοιχεία και ενημερώνονται τακτικά (αλλαγές 
ονομάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόματα. Τα στοιχεία των 
δημοσιογράφων του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων αποτελούν ένα ιδιαίτερα 
εύχρηστο εργαλείο για την ταχεία δημοσιοποίηση των θέσεων και άλλων 
ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την αποστολή Δελτίων Τύπου. 
 
3. Εγγραφές νέων μελών 
 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2008 εγκρίθηκε η εγγραφή 
59 νέων μελών (από Αριθμό Μητρώου 513 έως 572). 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. 
 
4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ 
 
Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εξακολουθεί να στεγάζεται  στο κέντρο 
της Αθήνας, Μαυρομιχάλη 25, Τ.Κ. 10680 στο γραφείο που λειτουργεί από την 1η 
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 του ΣΕΣ λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ 
και πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του ΣΕΣ. 
 
Στα γραφεία του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραμματέας του ΣΕΣ, που 
απασχολείται από τον ΣΕΣ στη βάση της μερικής απασχόλησης και υποστηρίζει το 
γραφείο του ΣΕΣ καθημερινά 9:00 – 13:00, εκτός Παρασκευής.  Η γραμματέας του 
ΣΕΣ υποστηρίζει την αλληλογραφία, ενημερώνει το αρχείο του Συλλόγου και 
διεκπεραιώνει το διαδικαστικό μέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά το 
πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΔΣ, γραμματέας του ΣΕΣ ήταν η κα Ελένη 
Ευαγγελίδου, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς τον Οκτώβριο του 2007. Μετά από 
δημοσίευση αγγελίας στον τύπο και την αξιολόγηση σχετικών υποψηφιοτήτων τη 
θέση της Γραμματέας του ΣΕΣ ανέλαβε η κα Καλλιόπη Κοκκολάκη το Δεκέμβριο 
του 2007. 
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Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις υποστηρίζονται από το Λογιστικό 
Γραφείο του κ. Μανώλη Μενδρινού, με το οποίο έχει ξεκινήσει συνεργασία ο ΣΕΣ 
κατά την διάρκεια της θητείας του προηγούμενου ΔΣ. 
 
Γ. Οικονομική Αυτοδυναμία του ΣΕΣ 
 
5. Οργάνωση Ταμείου 
 
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις του 
έναντι τρίτων. Ο τραπεζικός λογαριασμός για τις χρηματικές δοσοληψίες του ΣΕΣ 
διαχειρίζεται αποκλειστικά από τον Ταμία του ΣΕΣ, οι οποίες για λόγους ταχύτητας 
εκτελούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία μέσω Web Banking. 
 
6. Κατάσταση του Ταμείου  
 

Από την 17η Μαρτίου 2006 (επόμενη της ημερομηνίας ολοκλήρωσης οικονομικού 
έτους από το προηγούμενο ΔΣ), μέχρι και την 26η Μαρτίου 2007, ως προς την 
κατάσταση του ταμείου αναφέρεται  ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού 
συμβούλιου διαπιστώνεται υποσκελισμός εσόδων – εξόδων, ενώ αναμένεται 
ενίσχυση του ταμείου από την συγκέντρωση συνδρομών στην εκλογο-
απολογιστική συνέλευση. 
 

Η αναλυτική κατάσταση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου 2006-2008, 
θα παρουσιασθεί αναλυτικά από τον Ταμία. 
 
7. Πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών 
 
Το πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και τη 
διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ, 
αφορούσε σε τρεις κατηγορίες χορηγών: 
 
- στους φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα των Μεταφορών 

και Συγκοινωνιών (χορηγίες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων 
εκδηλώσεων και καταχώρηση διαφημίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων, 
ημερίδων κλπ) 

- στις εταιρίες λειτουργίας και εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες για σχετικές εκδηλώσεις και 
καταχώρηση διαφημίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του 
αναβαθμισμένου Ενημερωτικού Δελτίου) 
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- στα γραφεία των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες για καταχώρηση διαφημίσεων 
στα πρακτικά των συνεδρίων) 

 
Το κόστος εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ έχει 
αναληφθεί από χορηγούς διαφημίσεων, κυρίως φορείς και εμπορικές εταιρείες του 
Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σημαντικά ο 
σχετικός προϋπολογισμός του ΣΕΣ.  
 
Το κόστος οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και εκδηλώσεων του ΣΕΣ, που 
πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Απρίλιος 2006 – Μάρτιος 2008, καλύφθηκαν 
αποκλειστικά από χορηγίες των Συγκοινωνιακών Φορέων και τις συνδρομές των 
συμμετεχόντων. 
 
Δ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέματα  
 
8. Θέσεις ΣΕΣ 
 
Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους συζητήθηκαν αναλυτικά και τελικά 
επικαιροποιήθηκαν ή/και διαμορφωθήκαν θέσεις σε επτά (7) θέματα σχετικά με το 
αντικείμενο του ΣΕΣ, οι οποίες και δημοσιοποιήθηκαν στα μέλη και τα ΜΜΕ. 
Συνοπτικά οι θέσεις αφορούσαν: 
 

• Θέσεις για το Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (Σεπτέμβριος 2006) 
• Θέσεις του ΣΕΣ για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης», 

(Σεπτέμβριος 2006) 
• Θέσεις για την Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 2007) 
• Θέσεις για την οργάνωση και διαχείριση κυκλοφορίας και υποδομών 

της Θεσσαλονίκης, (Μάρτιος 2007) 
• Θέσεις για την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας στη 

Θεσσαλονίκη, (Μάρτιος 2007) 
• Θέσεις για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Θεσσαλονίκης, (Μάρτιος 2007) 
• Θέσεις για τη Στάθμευση της Θεσσαλονίκης, (Μάρτιος 2007) 
• Θέσεις του ΣΕΣ για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης», 

(Σεπτέμβριος 2007) 
• Θέσεις για το σύστημα αστικών μετακινήσεων στην Αθήνα της επόμενης 

δεκαετίας, όπως προέκυψαν από το Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις 
στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας, (Μάρτιος-Απρίλιος 2008) 

Οι θέσεις του ΣΕΣ για τα θέματα της Θεσσαλονίκης, παρουσιάσθηκαν σε σχετική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2007, όπου ενσωματώθηκαν 
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σχόλια και παρατηρήσεις – συμπληρώσεις από τα Μέλη του ΣΕΣ. Το κείμενο των 
θέσεων διαμορφώθηκε σε Ειδική Έκδοση του ΣΕΣ και αναμένεται να 
δημοσιοποιηθεί εντός του Απριλίου 2008. 
 
Επιπρόσθετα, οι θέσεις και οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τις 3 δημόσιες 
εκδηλώσεις (σταθμούς) του Οδοιπορικού μετά από σχετική επεξεργασία έχουν 
εγκριθεί από το ΔΣ και αναμένεται η τελική επεξεργασία από την επιστημονική και 
συμβουλευτική επιτροπή που συμμετέχουν οι προηγούμενοι πρόεδροι του ΣΕΣ. 
Το τελικό κείμενο θα ενσωματωθεί σε Ειδική Έκδοση του ΣΕΣ, που αναμένεται 
να δημοσιοποιηθεί εντός του επόμενου διμήνου. 
 
9. Επιτροπές ΣΕΣ 
 
Μετά από ανοικτή πρόσκληση του ΔΣ του ΣΕΣ προς όλα τα μέλη του Συλλόγου, 
συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για το Σύστημα Μετακινήσεων της Θεσσαλονίκης. 
Στόχος είναι η επεξεργασία και διατύπωση θέσεων και προτάσεων για θέματα 
όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας, η στάθμευση, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα 
μεγάλα έργα υποδομής της πόλης κλπ. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από 11 
συναδέλφους, με συντονιστή εκ μέρους του ΔΣ τον Πέτρο Κρητικό.  
 
Ως αποτέλεσμα της ομάδας εργασίας, ήταν διατύπωση των παραπάνω θέσεων 
σχετικά με τη πόλη της Θεσσαλονίκης και η επιτυχημένη εκδήλωση για την 
παρουσίαση και βελτίωσή τους που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 22 
Μαρτίου 2007. 
 
Επίσης, ανοικτή πρόσκληση για την συμμετοχή σε επιτροπές του ΣΕΣ 
δημοσιοποιήθηκε μέσω του ενημερωτικού δελτίου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
του website του ΣΕΣ. Το ενδιαφέρον των μελών του ΣΕΣ ήταν ιδιαίτερα 
περιορισμένο και τελικά συγκροτήθηκε μόνο η Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. 
 
Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεων του  
 
10. Συνέδρια και Ημερίδες  
 
Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων αποτελεί βασική δράση του ΣΕΣ και για 
τον λόγο αυτό το ΔΣ έθεσε ως προτεραιότητα τον προγραμματισμό και τη 
διεξαγωγή ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, δημόσιων συζητήσεων και 
συνεδρίων. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 
2008 πραγματοποιήθηκαν δύο Διεθνή Συνέδρια, δύο δημόσιες συζητήσεις  ενώ 
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ένα ακόμη επιστημονικό συνέδριο και μια εκδήλωση βρίσκονται στην τελική φάση 
υλοποίησής τους. Αναλυτικότερα: 
 

• Στις 19 και 20 Μαίου 2006, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Μεταφορών (ΙΜΕΤ) το 3ο Διεθνές Συνέδριο για την «Έρευνα στις Μεταφορές 
στην Ελλάδα.: Η συμβολή της έρευνας στη διαμόρφωση 
αποτελεσματικών και εφαρμόσιμων μέτρων». Το συνέδριο έγινε στη 
Θεσσαλονίκη όπου παρουσιάσθηκαν 70 περίπου εισηγήσεις για σχετικά 
θέματα, από διακεκριμένους Έλληνες και Αλλοδαπούς μελετητές και 
ερευνητές.   

• Στις 4-7 Ιουνίου του 2006, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 1ο Διεθνές 
Συμπόσιο του TRB (Committee AHB20 on Freeway Operations). Η 
εκδήλωση διοργανώνεται από το TRB, σε συνεργασία με τους φορείς FHWA, 
IBTTA, PATH, το ΣΕΣ και την Αττική Οδό και Αττικές Διαδρομές. Το συμπόσιο 
παρουσίασε ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη διεθνή κοινότητα, όπου μεγάλος αριθμός 
εργασιών παρουσιάστηκαν στις τρεις ημέρες της εκδήλωσης που συμμετείχαν 
πάνω από 500 συμμετέχοντες. Στις ομιλίες των φορέων τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος.   

• Ο ΣΕΣ σε συνεργασία με τον Τομέα Συγκοινωνιακής Υποδομής και 
Μεταφορών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, διοργάνωσε τον 
Νοέμβριο του 2006, ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια στο λογισμικό του 
ARCINFO, για τα μέλη του ΣΕΣ. 

• Ο ΣΕΣ οργάνωσε το Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της 
επόμενης Δεκαετίας, με στόχο την προβολή της υφιστάμενης κατάστασης, 
προσδιορισμό αδυναμιών, την καταγραφή εναλλακτικών απόψεων και τελικά 
την συνδιαμόρφωση θέσεων για τις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας. 
Την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2006 στο Αμφιθέατρο του Ευγενίδιου Ιδρύματος 
πραγματοποιήθηκε ο 1ος Σταθμός του οδοιπορικού με θέμα  «Οδοιπορικό 
για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόμενης δεκαετίας». Στην εκδήλωση 
παρουσιάστηκαν εισηγήσεις του ΔΣ από τον Γ. Χανδάνο και Αγ. Κοψαχείλη 
καθώς και τοποθέτηση του καθηγητή Γ. Γκόλια. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν μέλη του ΣΕΣ, εκπρόσωποι φορέων και 
δημοσιογράφοι. 
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2006, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, πραγματοποιήθηκε ο 2ος Σταθμός του οδοιπορικού με θέμα  
«Τιμολόγηση Χρήσης Οδικής Υποδομής». Στην εκδήλωση έγινε εναρκτήρια 
ομιλία από τον Γ. Χανδάνο και παρουσιάστηκαν εισηγήσεις με σχετικές 
εφαρμογές στο Λονδίνο από τον κ. M. Richards, την Στοκχόλμη από την κα L. 
Melander και για το θέμα της Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην Αθήνα από τον 
Αντιδήμαρχο κ. Χ. Ακριτίδη. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και 
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τοποθετήθηκαν μέλη του ΣΕΣ, εκπρόσωποι φορέων και δημοσιογράφοι, ενώ 
την σύνοψη της εκδήλωσης παρουσίασε ο καθηγητής Γ. Γκόλιας.  
Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2007, στο Αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, πραγματοποιήθηκε ο 3ος Σταθμός του οδοιπορικού με θέμα  
«Διαχείριση Κινητικότητας». Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Υπουργός 
Μεταφορών, κ. Κ. Χατζηδάκης και ο Αντιδήμαρχος Αθηναίων κ. Χ. Ακριτίδης. 
Η εναρκτήρια ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΣΕΣ, κ. Γ. 
Χανδάνο και κατόπιν παρουσιάστηκαν εισηγήσεις με σχετικές πολιτικές και 
εφαρμογές από τους κ.κ. C. Black, C. Thomas και Κ. Πετράκη. Στην εκδήλωση 
παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν μέλη του ΣΕΣ, εκπρόσωποι φορέων και 
δημοσιογράφοι, ενώ την σύνοψη της εκδήλωσης παρουσίασε ο καθηγητής Γ. 
Γκόλιας. 

• Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, το Υπουργείο Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» 
συνδιοργάνωσαν εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα την πανευρωπαϊκή 
εβδομάδα οδικής ασφάλειας, 23 – 29 Απριλίου 2007. Στόχοι των 
εκδηλώσεων ήταν η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα οδικής ασφάλειας. 

• Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα Ναυτιλίας και 
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνδιοργάνωσαν 
Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Ανταγωνιστικότητα και 
συμπληρωματικότητα των μεταφορικών μέσων, προοπτικές για τις 
συνδυασμένες μεταφορές». Στόχοι του συνεδρίου ήταν η επιστημονική 
καταγραφή και η εμβάθυνση των ζητημάτων ανταγωνιστικότητας και 
προοπτικών συμπληρωματικότητας των μεταφορικών μέσων. Το Συνέδριο 
φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Χίο, από 10 - 12 Μαΐου 2007. 

• Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2007, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για το «Σύστημα 
Μεταφορών Θεσσαλονίκης» στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότερα από 150 
μέλη του ΣΕΣ, εκπρόσωποι φορέων, μηχανικοί, και δημοσιογράφοι. Στην 
εκδήλωση παρουσιάστηκαν θέσεις για τα σημαντικότερα συγκοινωνιακά 
θέματα της Θεσσαλονίκης όπως η υποθαλάσσια αρτηρία, η οργάνωση και 
διαχείριση της κυκλοφορίας και των υποδομών, μέτρα για την προώθηση της 
βιώσιμης κινητικότητας, για την ενίσχυση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και 
τη διαχείριση της στάθμευση. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με παρεμβάσεις 
από τους συμμετέχοντες, όπου τη συζήτηση συντόνισε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ 
και συνάδελφος Γ. Τόσκας.  

• Τη Τρίτη 24 Απριλίου 2007, ο ΣΕΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (ΙΟΑΣ) στα πλαίσια της  Εβδομάδας Οδικής 
Ασφάλειας που έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ (23 - 29 Απριλίου 2007), 
πραγματοποίησε ημερίδα με τίτλο: «Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα - 
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Τάσεις και Προοπτικές». Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο υπουργός 
Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπης και έγινε βράβευση 2 αστυνομικών 
της τροχαίας για την συνεπή και επιτυχημένη δράση τους στην διαδικασία 
πρόληψης και ελέγχου της παραβατικότητας στους αυτοκινητόδρομους.  

• Στις 27 έως και τις 29 Απριλίου, ο ΣΕΣ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Οδικής Ασφάλειας (23 - 29 Απριλίου 2007), πραγματοποίησε, υπό την αιγίδα 
του ΥΜΕ και την υποστήριξη της ΑΜΕΛ, ειδική εκδήλωση/ έκθεση στο σταθμό 
του Μετρό στο Σύνταγμα, όπου φιλοξενήθηκε έκθεση με αφίσες των μαθητών 
της σχολής Βακαλό καθώς και έργα ζωγραφικής των μαθητών από την 
Εράσμειο Ελληνογερμανική Σχολή και το 4ο και 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου.  
Στην εκδήλωση συμμετείχε ο ΣΕΣ με σχετικό περίπτερο.  

• Ο ΣΕΣ σε συνεργασία με το ΙΜΕΤ και το ΕΜΠ, θα διοργανώσει στις 27-31 
Μαίου 2008 το 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις μεταφορές το 
οποίο αποφασίστηκε να αποτελέσει παράλληλη δράση στο  10ο Διεθνές 
Συνέδριο ΑΑΤΤ - Application of Advanced Technologies in Transportation, που 
συνδιοργανώνεται από φορείς και ιδρύματα της Ελλάδας αλλά και του 
εξωτερικού (ΕΜΠ, ASCE, TRB, T&DI κτλ.), στοχεύοντας στην αποδοτικότερη 
προβολή του ΣΕΣ και της έρευνας των μελών του.   

 
11. Ειδικές Εκδόσεις ΣΕΣ  
 
1. Σύγχρονοι Αυτοκινητόδρομοι και Οδική Ασφάλεια 
Στις 19 Ιουνίου 2006, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η παραγωγή του ειδικού 
ενημερωτικού DVD του ΣΕΣ με τίτλο: Σύγχρονοι Αυτοκινητόδρομοι και Οδική 
Ασφάλεια, που γίνεται στα πλαίσια δράσεων από την Ομάδα Έργου της 
Διυπουργικής Επιτροπής  για την Οδική Ασφάλεια. Η έκδοση ήταν υπό την αιγίδα 
της Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας και είχε την υποστήριξη της Αττικής 
Οδού. Η έκδοση διανεμήθηκε δωρεάν μέσω του ενημερωτικού δελτίου στα μέλη 
και τους φίλους του ΣΕΣ, ενώ παράλληλα μοιράστηκαν περίπου 600.000 αντίτυπα 
στα διόδια της Αττικής Οδού όσο και σε φορείς και δημοσιογράφους που 
ασχολούνται με το θέμα. Τον ΣΕΣ στην διαδικασία παραγωγής του DVD 
εκπροσώπησε ο Πάνος Παπαδάκος. 
 
2. «Athens 2004 Summer Olympics: A Compendium of Best Transportation 

Practices»  
Μετά την επιτυχή διοργάνωση της Ημερίδας με θέμα «Ολυμπιακοί Αγώνες – Η 
επόμενη ημέρα», διαπιστώθηκε ότι μέχρι σήμερα κανένας φορέας δεν έχει 
δημοσιοποιήσει συγκεντρωμένα στοιχεία, δεδομένα, εμπειρίες και πρακτικές που 
αφορούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τα οποία αποτελούν τεχνογνωσία του 
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επιστημονικού δυναμικού της χώρας στη διοργάνωση μεγάλων γεγονότων. Για την 
κάλυψη αυτής της ανάγκης, αλλά και για την προβολή του ΣΕΣ και της χώρας μας 
στο εξωτερικό, αποφασίστηκε η συλλογή των σημαντικότερων εργασιών 
δημιουργώντας μια ειδική ξενόγλωσση έκδοση (CD), με στόχο να καταγραφεί η 
τεχνογνωσία και οι καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν σε αυτό 
το μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2007, ολοκληρώθηκε 
έκδοση όπου για τον ΣΕΣ την διαδικασία παραγωγής υποστήριξαν ο Καθηγητής 
Αν. Σταθόπουλος και εκ μέρους του ΔΣ του ΣΕΣ ο Δ. Δημητρίου. Η έκδοση είχε την 
υποστήριξη των ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ και Αττικό Μετρό και εκδόθηκαν 3.000 αντίτυπα. Η 
ειδική έκδοση μέσω της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου αποστάληκε σε όλα 
τα μέλη και φίλους του ΣΕΣ, στους φορείς του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων, ενώ 
διανεμήθηκε στο TRB Annual Meeting τον Ιανουάριο του 2007 και στις εκδηλώσεις 
του ΣΕΣ που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. 
 
3. Θέσεις για το Συγκοινωνιακό Σύστημα της Θεσσαλονίκης 
Οι θέσεις του ΣΕΣ για τα θέματα της Θεσσαλονίκης, μετά από τη σχετική 
επεξεργασία από τις αντίστοιχες επιτροπές του ΣΕΣ στη Θεσσαλονίκη και την 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2007, θα αποτελέσουν Ειδική 
Έκδοση του ΣΕΣ, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός του Απριλίου 2008. 
 
4. Οδοιπορικό για τις μετακινήσεις της επόμενης δεκαετίας στην Αθήνα 
Επιπρόσθετα, οι θέσεις και οι προτάσεις που αναπτύχθηκαν κατά τις 3 δημόσιες 
εκδηλώσεις (σταθμούς) του Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις της επόμενης 
δεκαετίας στην Αθήνα, μετά από σχετική επεξεργασία, θα αποτελέσουν Ειδική 
Έκδοση του ΣΕΣ, που αναμένεται να δημοσιοποιηθεί εντός των επόμενων 
μηνών. 
 
12.  Συμμετοχή σε Επιτροπές  
 
Στα πλαίσια των δράσεων για τη προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ, εντάσσονται και 
η συμμετοχή μελών του σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας σχετικών Φορέων. 
Ετσι, στο διάστημα 2006 – 2007, ο ΣΕΣ συμμετέχει: 
• Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη, 

συγκροτήθηκε επιτροπή για την επεξεργασία προτάσεων για την 
«Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», στην οποία συμμετέχει ο 
ΣΕΣ που εκπροσωπείται από τον Δημήτρη Δημητρίου.  

• Συνεδρίασε στις 25 Ιουνίου 2006 και 14 Μαρτίου 2008, η επιτροπή 
παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι – 
Αεροδρόμια- Αστικές Συγκοινωνίες 2000 - 2006», στο οποίο συμμετέχει και 
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ο ΣΕΣ με αναβαθμισμένο ρόλο (με δικαίωμα ψήφου) και εκπροσωπείται από 
τον Γιάννη Χανδάνο και αναπληρωτή τον Δ. Δημητρίου.  

• Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών  ο ΣΕΣ συμμετέχει 
στην Εθνικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Το Σύλλογο εκπροσωπεί ο Γ. 
Χανδάνος και Π. Παπαδάκος. Τονίζεται ότι η επιτροπή αυτή δεν συνεδρίασε 
μέχρι σήμερα. 

• Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΣΕΣ με την Ecocity στο πιλοτικό 
πρόγραμμα «Οικολογική Αυτοκίνηση - Συνεισφορά στο Περιβάλλον και 
την Ενέργεια», όπου συμμετέχουν μαθητές γυμνασίων της χώρας και 
διενεργούνται διαγωνισμοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις. Τον ΣΕΣ 
εκπροσωπούσαν για το 2006-7 οι συνάδελφοι Αλ. Δελούκας και Κ. 
Κεπαπτσόγλου, ενώ για το έτος 2007-8 οι συνάδελφοι Κ. Κεπαπτσόγλου και Γ. 
Χανδάνος. 

• Tην 1η Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η Ιδρυτική Συνεδρίαση του ITS Hellas 
κατά την οποία και συμφωνήθηκε ο ΣΕΣ να έχει έναν μόνιμο εκπρόσωπο σαν 
παρατηρητή, στις δράσεις του ITS Hellas. 

 
13. Άλλες εκδηλώσεις 
 
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσημα από μέλη του ΔΣ σε σειρά εκδηλώσεων και 
ημερίδων.  Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 
• Στις 4 και 5 Μαΐου 2006, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, Διεθνές 

Συμπόσιο Μεταφορών στα πλαίσια του έργου SUNRISE με θέμα «Συστήματα 
Μεταφορών που ανταποκρίνονται στην ζήτηση». Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο 
Πέτρος Κρητικός, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό. 

• Στις 5 και 6 Μαΐου 2006, η Νομαρχία Ανατολικής Αττικής διοργάνωσε Συνέδριο 
με θέμα «Δ’ ΚΠΣ και Αναπτυξιακές Προοπτικές της Ανατολικής 
Αττικής».Μετά από πρόσκληση του Νομάρχη κ. Κουρή, τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος με σχετική ομιλία. 

• Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αχαΐας διοργάνωσε στις 13 Μαΐου 2006, ημερίδα 
με θέμα «Δυτικός Σιδηροδρομικός Άξονας: Ένα Έργο Πνοής για την 
Περιοχή». Στην ημερίδα συμμετείχαν φορείς και πολίτες της περιοχής, όπου 
αναπτύχθηκε διάλογος για τη σκοπιμότητα και τη προοπτική του έργου. Τον 
ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος με σχετική ομιλία. 

• Στις 22 Μαΐου 2007, ο ΣΕΣ προσκλήθηκε από τον Υπουργό Μεταφορών κ. Μ. 
Λιάπη να συμμετάσχει σε συνάντηση – συζήτηση στα πλαίσια αναθεώρησης 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι 
της Ένωσης Εισαγωγέων Αυτοκινήτων, της ΕΛΠΑ και των εκπαιδευτών 
οδηγών αυτοκινήτων και του ΟΑΣΑ. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης 
Χανδάνος. 
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• Την 1η Ιουνίου 2007 έγινε συνάντηση ενημέρωσης και διαλόγου, με θέμα, τον 
εθνικό αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2007-13, στο ΥΠΟΙΟ, 
στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, 
για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-13. Τη 
συνάντηση διοργάνωσε η Οργανωτική και Επιστημονική Γραμματεία  
Σχεδιασμού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2007- 2013, της 
Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομίας. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο 
Γιάννης Χανδάνος. 

• Στις 3&4 Ιουνίου 2007, το Επαρχείο Καλύμνου διοργάνωσε δι-ημερίδα στην 
Κάλυμνο και στη Λέρο με θέμα την Οδική Ασφάλεια. Τη διημερίδα 
παρακολούθησαν πολίτες και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και φορέων. 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης  αναπτύχθηκε συζήτηση που επικεντρώθηκε στα 
θέματα της κυκλοφοριακής αγωγής των παιδιών, στην οδήγηση υπό την 
επήρεια οινοπνευματωδών ουσιών και στην επικινδυνότητα κατά την οδήγηση 
δικύκλων. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Στέλιος Ευσταθιάδης  με την παρουσίαση 
«Οδική ασφάλεια στην Ελλάδα σήμερα» 

• Στις 13-14 Ιουνίου 2006, διοργανώθηκε Σεμινάριο «Ελέγχου Εργοταξιακής 
Σήμανσης» σε στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας. Το Σεμινάριο 
διοργανώθηκε από την ΕΛΠΑ, με την υποστήριξη του ΣΕΣ και την ευγενική 
χορηγία της 3Μ. Την εκπαίδευση ανέλαβε ο Συνάδελφος Νίκος Ποριώτης, ενώ 
τον ΣΕΣ εκπροσώπησε κατά την έναρξη του Σεμιναρίου ο Γιάννης Χανδάνος. 

• Στις 15 Ιουνίου 2006, το ΤΕΕ και η ΕΝΑΕ συνδιοργάνωσαν την ημερίδα με 
θέμα Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και Οδική Ασφάλεια που 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν απόψεις από 
εκπροσώπους της ΕΝΑΕ σχετικά με το ρόλο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
στην οδική ασφάλεια, ενώ οι συνάδελφοι Β. Ψαριανός και Ε. Ευσταθιάδης 
αναφέρθηκαν στα τεχνικά προβλήματα του οδικού δικτύου. Τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Δημήτρης Δημητρίου με την εισήγηση: «Προτάσεις μέτρων 
και προϋποθέσεις υλοποίησης».  

• Η Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου Αθηναίων (ΑΕΔΑ) διοργάνωσε τη Δευτέρα 
19 Ιουνίου 2006 την ημερίδα με θέμα “Στάθμευση στα Αστικά Κέντρα: 
Διαχείριση, Πολιτικές & Προτάσεις”. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια του ερευνητικού έργου CITY PARK το οποίο χρηματοδοτείται από το 
INTERREG III και στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Αθηναίων. Τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη με την παρουσίαση “Μέτρα Πολιτικής 
Στάθμευσης: Τρέχοντα ζητήματα και πιθανές λύσεις”.  

• Στις 19 και 20 Ιουνίου συνδιοργανώθηκε συνέδριο με θέμα «Ανάπτυξη 
Ανατολικής Ακτής Θερμαϊκού Κόλπου», από επτά (7) Δημοτικές 
Αυτοδιοικήσεις της Θεσσαλονίκης. Το ΔΣ του Συλλόγου εκπροσώπησε ο 
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Πέτρος Κρητικός, παρουσιάζοντας εισήγηση με θέμα «Διαχείριση των έργων 
υποδομής μεταφορών και του συγκοινωνιακού προβλήματος στη 
Θεσσαλονίκη μέσα από Μητροπολιτικούς Φορείς». 

• Την Τρίτη 27 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε η 4η Συνάντηση της 
Επιτροπής Ενέργειας & Μεταφορών του Ινστιτούτου Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ). Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πάνος 
Παπαδάκος, ως μέλος της επιτροπής από το προηγούμενο ΔΣ.  

• Στις 28 Ιουνίου 2006 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα με θέμα «Μεταφορές & 
Αειφορία, Δυνατότητες, Κατευθύνσεις, Προοπτικές». Η Ημερίδα 
διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεωσίμων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια του 
Ευρωπαϊκού Προγράμματος «TREATISE – Training of local Energy Agencies 
and actors in Trasnportation and Sustainable Energy». Εκ μέρους του ΔΣ του 
ΣΕΣ τοποθέτηση έκανε ο Γιάννης Χανδάνος. 

• Στις 11 Οκτωβρίου 2006, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του 
ΥΜΕ κ. Σ. Σιμόπουλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο 
μεταφορών με θέμα την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την 
σύνδεση του Τραμ με το κέντρο του Πειραιά. Στη συνάντηση 
παρουσιάσθηκαν εναλλακτικές προτάσεις από τους μελετητές του έργου και 
παραβρέθηκαν συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί ή ασχολούνται με το θέμα. 
Επιπλέον, εκτεταμένη συζήτηση έγινε για τις διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν για την υλοποίηση του έργου. Στη συνάντηση τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Δ. Δημητρίου. 

• Στις 10 Νοεμβρίου 2006 ολοκληρώθηκε το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Logistics στην Αθήνα, το οποίο διοργανώθηκε από την Ελληνική Εταιρία 
Logistics. Στο 2ημερο του συνεδρίου διακεκριμένοι συνάδελφοι παρουσίασαν 
σχετικές εργασίες και στην τελευταία ενότητα της εκδήλωσης 
πραγματοποιήθηκε στρογγυλό τραπέζι- κοινή συνεδρίαση φορέων, με 
τοποθετήσεις φορέων και παρεμβάσεις από τους συμμετέχοντες αναφορικά με 
μεγάλες συγκοινωνιακές υποδομές και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
βρέθηκαν οι προοπτικές των λιμένων της χώρας. Στη κοινή συνεδρίαση των 
φορέων (στο κλείσιμο του Συνεδρίου) τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Δ. Δημητρίου. 

• Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς», διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό την απονομή υποτροφίας στον 
αριστεύσαντα φοιτητή του 4ου έτους της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών . Η 
εκδήλωση έγινε στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. 
Χανδάνος. 

• Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα με θέμα 
«Καινοτόμο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης στο Δήμο Αθηναίων». Την 
διοργάνωση είχε υπό την ευθύνη της Αναπτυξιακή Εταιρία του Δήμου 
Αθηναίων (ΑΕΔΑ) και στόχος ήταν η ενημέρωση του κοινού και των 
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επαγγελματιών. Μετά από πρόσκληση, τον ΣΕΣ εκπροσώπησε στην 
εκδήλωση ο Ηρ. Ροϊλός, όπου ανέπτυξε σχετική εισήγηση.   

• Μετά από επιστολή-πρόσκληση που έλαβε ο ΣΕΣ από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) και το Ινστιτούτο Οδικής 
Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», μέλος του ETSC στην Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση φορέων με στόχο το Διάλογο για την Οδική 
Ασφάλεια. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2006 στο ΥΜΕ, 
όπου τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος. 

• Μετά από επιστολή-ενημέρωση που έστειλε στον ΣΕΣ ο ΣΕΑΑ για την 
συμμετοχή του στην «Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας», παράλληλα 
ζητήθηκε η υποστήριξη του ΣΕΑΑ στις προσπάθειες του. Επιπλέον, ο ΣΕΑΑ 
έστειλε, στα πλαίσια πιθανής συνεργασίας του με τον ΣΕΣ, τρεις 
ολοκληρωμένες μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις των βαρέων οχημάτων στην 
κυκλοφορία & την οδική ασφάλεια, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και θέματα 
αδειοδότησης των οχημάτων (που είχε αναθέσει ο ΣΕΑΑ, αντίστοιχα σε: ΕΜΠ, 
AXON και ΙΟΒΕ). Την συνεργασία με τον ΣΕΑΑ για τον σχεδιασμό κοινών 
δράσεων συντόνιζε εκ μέρους του ΔΣ ο Κ. Κεπαπτσόγλου. 

• Στις 12 Μαρτίου 2007, μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα του ΥΜΕ 
κ. Σ. Σιμόπουλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο μεταφορών 
με θέμα την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την σύνδεση του 
Τραμ με το κέντρο του Πειραιά. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν 
εναλλακτικές προτάσεις από τους μελετητές του έργου και παραβρέθηκαν 
συνάδελφοι που έχουν ασχοληθεί ή ασχολούνται με το θέμα. Επιπλέον, 
εκτεταμένη συζήτηση έγινε για τις διαδικασίες που θα πρέπει να 
ακολουθηθούν για την υλοποίηση του έργου. Στη συνάντηση τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος. 

• Στις 14 Μαρτίου 2007, μετά από πρόσκληση από το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) σχετικά με την Οικονομική Οδήγηση στα πλαίσια 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECODRIVING. Στη συνάντηση προτάθηκε η 
δημιουργία δικτύου ενημέρωσης για το θέμα όπου τον ΣΕΣ εκπροσωπεί ο Δ. 
Δημητρίου. 

• Στις 28 Μαρτίου 2007 πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου 
Μεταφορών, ημερίδα του ΙΕΝΕ (Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης) η οποία είχε θέμα "Ενέργεια και Μεταφορές". Τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος.  

• Στις 19 και 20 Απριλίου 2007, διοργανώθηκε στην Θεσσαλονίκη το 4ο Διεθνές 
Συνέδριο Ασφαλτικών Μιγμάτων και Οδοστρωμάτων από το τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και τα επιστημονικά κέντρα TRAC (του 
βρετανικού πανεπιστημίου Ulster) και CAIT (του αμερικάνικου πανεπιστημίου 
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Μισισιπή). Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Π. Κρητικός, ενώ εισηγήσεις - 
παρουσιάσεις έκαναν και άλλα μέλη του ΣΕΣ. 

• Την Κυριακή 21 Απριλίου 2007, στα πλαίσια της εβδομάδας οδικής ασφάλειας 
που έχει θεσπιστεί από τον ΟΗΕ (23 - 29 Απριλίου 2007), πραγματοποίησε 
συνέδριο με τίτλο: «Η Οδική Ασφάλεια στις εμπορευματικές μεταφορές». 
Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στον 1ο Προβλήτα Θεσσαλονίκης και 
διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Μεταφορών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΜΒΕ). Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε στην εκδήλωση ο Π. Κρητικός, ενώ 
εισήγηση - παρουσίαση έκανε το μέλος του ΣΕΣ Κωνσταντίνος Κουτσούκος. 

• Τον Μαίο 2007, ο ΣΕΣ συμμετείχε στο Διήμερο Διεθνές Συμπόσιο με θέμα 
«Βιώσιμη ανάπτυξη στις σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις και 
επιχειρηματικότητα» που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η θεματολογία επικεντρώθηκε στο κυκλοφοριακό 
των πόλεων και στην ανάπτυξη των λιμένων, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν 
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις εκπρόσωπων φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων και λιμένων από τις πόλεις της 
Αμβέρσας, του Αμβούργου, της Βαλένθια, του Δουβλίνου, της Κοστάντζα, του 
Μάντσεστερ, του Μιλάνου, του Μπουργκάς και της Πράγας. Τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Π. Κρητικός παρουσιάζοντας τις θέσεις του Συλλόγου για το 
σύστημα μεταφορών της Θεσσαλονίκης, ενώ παρουσιάσεις έκαναν και τα μέλη 
του ΣΕΣ καθ. Γιαννόπουλος, ως πρόεδρος του ΙΜΕΤ και Γ. Γιαννής, ως 
εκπρόσωπος του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

• Στις 8 Μαΐου 2007, η Αττική Οδός και οι Αττικές Διαδρομές διοργάνωσαν 
ημερίδα με θέμα «Διαχείριση Ατυχημάτων σε Οδικά Δίκτυα», όπου τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Γ.Χανδάνος ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό. 

• Στις 8 Ιουνίου 2007, ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα με θέμα 
«Περιβάλλον & Σύγχρονος Τρόπος Ζωής» που διοργάνωσε ο Δήμος 
Αμαρουσίου στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας εκδηλώσεων με τίτλο 
MAROUSSI ECO DAYS 2007. Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Γ. Χανδάνος 
που έκανε παρουσίαση με θέμα «Η κυκλοφοριακή ασφυξία στις σύγχρονες 
πόλεις και οι δυνατότητες απεγκλωβισμού». 

• Στις 20 Ιουνίου 2007, το 251 ΓΝΑ Σμήνος Μεταφορών - Γραφείο Ασφαλείας 
Εδάφους και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» διοργάνωσαν 
ημερίδα με θέμα «Το προφίλ του Έλληνα Οδηγού». Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε 
ο Γ. Χανδάνος που έκανε παρουσίαση με θέμα «Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα 
από το 2000 έως σήμερα και Ανάγκη Στρατηγικού Σχεδιασμού». 

• Στις 29 και 30 Ιουνίου 2007, διοργανώθηκε το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Δυτικής 
Αθήνας για την κινητικότητα στην Πόλη στα πλαίσια του Ερευνητικού έργου 
"CIT-U-M" - Citizens Urban Mobility, από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής 
Αθήνας. Στο Συνέδριο συμμετείχε ως keynote speaker εκπροσωπώντας τον 
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ΣΕΣ ο Γ. Χανδάνος, ο οποίος έκανε παρουσίαση με θέμα «Urban Mobility in 
Europe: a challenge for the 21st century». 

• Στα πλαίσια του εορτασμού της φετινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακίνησης 
(16-22 Σεπτεμβρίου) με κεντρικό θέμα «Οι δρόμοι Ανοιχτοί για τους 
Ανθρώπους», ο ΣΕΣ μετείχε ως συν-διοργανωτής σε ποδηλατοπορεία που 
διοργάνωσε ο Δήμος Αθηναίων, το Σάββατο 22.09.2007, με αφετηρία το 
Δημαρχείο στην πλατεία Κοτζιά, όπου η έναρξη δόθηκε από τον Υπουργό 
Μεταφορών κ. Κ. Χατζηδάκη. 

• Στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου 2007, στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσε 
δύο εκδηλώσεις μαζί με το ΣΑΣΘ και τους Δήμους Ελευθερίου - 
Κορδελιού και Σταυρούπολης, που περιλάμβαναν αγωνιστικές 
ποδηλατοδρομίες, λαϊκές ποδηλατοπορείες, ζωγραφική από μικρά παιδιά με 
θέμα το ποδήλατο, παντομίμες από χορευτικά συγκροτήματα των Δήμων, 
καθώς και παρουσίαση από μαθητές των εργασιών που μετείχαν στο 
πρόσφατο Ecocity. Η σημασία της παγκόσμιας εβδομάδας κινητικότητας 
παρουσιάστηκε στις ομιλίες των δύο Δημάρχων, ενώ κατά την απονομή των 
κυπέλλων στους νικητές ποδηλασίας, ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ Γιάννης Τόσκας 
μοίρασε δωρεάν εισιτήρια του ΟΑΣΘ. 

• Στις 22 Σεπτεμβρίου 2007 στα πλαίσια της Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο, ο ΣΕΣ 
συμμετείχε σε Ανοιχτή Ομιλία - Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα «Ημέρα Χωρίς 
Αυτοκίνητο - Κυκλοφορία στο Λεκανοπέδιο», η οποία διοργανώθηκε από 
την Ένωση Εκδοτών Βιβλίου στα πλαίσια της Έκθεσης Βιβλίου 2007, στην 
Διονυσίου Αεροπαγείτου. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος ενώ στην 
συζήτηση συμμετείχαν και οι συνάδελφοι, καθ. κ. Γ. Γκόλιας και Αντιδήμαρχος 
Αθηνών κ. Χ. Ακριτίδης, ενώ τη συζήτηση συντόνιζε η δημοσιογράφος κα. Φ. 
Χρυσοχόου.  

• Στις 20 Οκτωβρίου 2007 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η «Ευρωπαϊκή Νύχτα 
Χωρίς Ατυχήματα», στη διάρκεια της οποίας το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας 
«Πάνος Μυλωνάς», με την υποστήριξη του ΣΕΣ, και τη βοήθεια εθελοντών, 
βρίσκονταν έξω από τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης «Αυτοκίνηση», 
«ENVY» και το «TheHALL» ενθαρρύνοντας τους νέους επισκέπτες να 
επιλέξουν από την παρέα τους τον «οδηγό της παρέας», ο οποίος με την 
αποδοχή του τίτλου θα ήταν υποχρεωμένος να μην καταναλώσει καθόλου 
αλκοόλ όλο το βράδυ. 

• Στις 22 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε έκθεση της Τροχαίας στην Πάτρα, 
αφιερωμένη στην οδική ασφάλεια, με αφετηρία το περιβάλλον και επίκεντρο 
τον άνθρωπο. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος όπου παρευρέθηκε ως 
κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης. 

• Στις 24 Οκτωβρίου 2007, πραγματοποιήθηκε εσπερίδα που διοργανώθηκε 
από το Ecocity στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, με 
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θέμα «Κυκλοφοριακό: Ποιότητα ζωής στην Πάτρα». Τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησε το μέλος μας Ν. Μηλιώνης. 

• Στις 16 Νοεμβρίου 2007, ο Γ. Χανδάνος εκπροσώπησε τον ΣΕΣ για να 
προλογίσει το βιβλίο με τίτλο «Από τα Παμφορεία στο Μετρό» κατά τη 
διάρκεια της επίσημης πρώτης παρουσίασης του, στην αίθουσα του Μετρό στο 
Σύνταγμα. Το βιβλίο προλόγισαν επίσης οι κ.κ. Στέφανος Μάνος, Γιάννης 
Φραντζεσκάκης και Γιάννης Πολύζος. 

• Στις 25 Νοεμβρίου, ο Δ. Καλαμαριάς και η δημοτική εταιρεία «Ανατολική 
Αναπτυξιακή Α.Ε.» διοργάνωσαν ημερίδα στα πλαίσια του έργου e-team, με 
θέμα τη μαθητική κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη και κεντρικό τίτλο - σύνθημα 
«θέλετε να πάμε στο σχολείο χωρίς το ΙΧ;». Τον Σύλλογο εκπροσώπησε ο 
Π. Κρητικός, αποστέλλοντας εισήγηση σχετική με την ασφάλεια των σχολικών 
μετακινήσεων. 

• Την 1η Δεκεμβρίου 2007, ο ΣΕΣ συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα την «Οδική 
Ασφάλεια», , κατόπιν που διοργανώθηκε στη Ρόδο από την ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου. 
Στην ημερίδα ήταν προσκεκλημένη μεταξύ άλλων και η πρώην Υπ. Παιδείας, 
κα. Μαριέττα Γιαννάκου, ενώ τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος  με 
σχετική εισήγηση. 

• Την 1η Δεκεμβρίου 2007, ο ΣΕΣ συμμετείχε σε ημερίδα με θέμα την 
«Κυκλοφοριακός Σχεδιασμός σε Αστικό Περιβάλλον», που 
πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο, από τον ΣΠΜΕ. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κ. 
Κεπαπτσόγλου όπου παρουσίασε σχετική εισήγηση. 

• Στις 8 Ιανουαρίου 2008, ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Γ. Χανδάνο σε 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο ΥΜΕ σχετικά με την επέκταση του 
ΤΡΑΜ στον Πειραιά, κατόπιν πρόσκλησης του Γ.Γ. Μεταφορών κ. Σ. 
Σιμόπουλου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των φορέων ΤΡΑΜ και 
ΟΑΣΑ αλλά και μελετητές.  

• Στις 14 Μαρτίου 2008, ο ΣΕΣ συμμετείχε σε ημερίδα του έργου BESTUFS με 
θέμα «Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές – Καινοτομίες και Λύσεις», που 
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Stanley από την εταιρία TRADEMCO. Τον 
ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη με την παρουσίαση 
«Εμπορευματικές Μεταφορές στα Αστικά Κέντρα». 

 
 
Τέλος, με σημαντική συμμετοχή μελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων 
φορέων, γιορτάστηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ, που 
πραγματοποιήθηκε τη 1η Φεβρουαρίου 2007 και 7η Φεβρουαρίου 2008 στην Αθήνα 
και τη 13η Φεβρουαρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη.   
 



Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

 
Απολογισμός Δ.Σ. Απρίλιος 2006  - Μάρτιος 2008   20 

14. Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ 
 
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2008 εκδόθηκαν 9 ενημερωτικά Δελτία 
(Νο. 151 – Νο. 159). Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού 
Δελτίου, διατήρησε η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών 
εκδόσεων.  
 
Ταυτόχρονα, καταβάλλεται προσπάθεια για εμπλουτισμό της ύλης του 
Ενημερωτικού Δελτίου με συνεισφορές επίκαιρων και ενδιαφερόντων θεμάτων από 
όλα τα μέλη του ΣΕΣ. Το κόστος της αναβαθμισμένης έκδοσης και αποστολής του 
Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτεται αποκλειστικά από χορηγίες για διαφημίσεις, 
ελαφρύνοντας έτσι σημαντικά τον έως σήμερα σχετικό προϋπολογισμό του ΣΕΣ. 
 
Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενημερωτικού Δελτίου έχει διευρυνθεί σημαντικά 
(περίπου 1300  αποδέκτες σήμερα) αφού περιλαμβάνει εκτός των 572 μελών του 
ΣΕΣ, 600 στελέχη και 150 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. 
 
15. Αναβάθμιση ιστοσελίδα ΣΕΣ 
 
Στόχος του ΔΣ είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την τακτική και 
ευρεία ενημέρωση τόσο των μελών του ΣΕΣ όσο και των άλλων ενδιαφερόμενων.  
Για το λόγο αυτό το ΔΣ διατηρεί και ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ, 
ενώ έχει συνάψει ετήσια σύμβαση με εξειδικευμένο εξωτερικό σύμβουλο, για την 
συντήρηση και ενημέρωσή της. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό αναμένεται η 
ταχύτερη ενημέρωση της. 
 
16. Δημοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ 
 
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 Δημοσίων 
Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
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Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2006 - Μάρτιος 2008 
πραγματοποιήθηκε η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης με αρκετές συνεντεύξεις, δηλώσεις, άρθρα και αναφορές των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΣ σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς 
σταθμούς και στον ημερήσιο και εβδομαδιαίο τύπο. 
 
Επίσης, μέχρι το καλοκαίρι του 2007 συνεχιζόταν η δημοσιοποίηση θέσεων για τα 
συγκοινωνιακά θέματα, μέσω της στήλης του Συγκοινωνιολόγου στο μηνιαίο 
Περιοδικό «4 Auto» (το πρώην «4Τροχοί»), η οποία φιλοξενούσε απόψεις μελών 
του ΣΕΣ σε μόνιμη μηνιαία βάση. 
 
17. Συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ επεδίωξε και πραγματοποίησε συναντήσεις 
ανταλλαγής απόψεων με αρμόδιους φορείς σε θέματα επικαιρότητας.  Ενδεικτικά 
αναφέρονται οι συναντήσεις των μελών του ΔΣ: 
 
• Συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΣ με τον Πρόεδρο της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ και 

συνάδελφο κ. Γιώργο Γιαννή, πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2006. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ενημέρωση για τον προγραμματισμό των 
έργων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τη προσεχή περίοδο 
και ενισχύθηκε η διάθεση της εταιρίας για υποστήριξη των δράσεων του ΣΕΣ 
για την ενημέρωση, πληροφόρηση και τεκμηρίωση προτάσεων σχετικά με το 
σύστημα μετακινήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το ΔΣ του ΣΕΣ 
εκπροσώπησαν ο Γιάννης Χανδάνος και ο Δημήτρης Δημητρίου. 

• Στις 5 Ιουλίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ , συναδέλφους 
κ.κ. Γ. Θεοφίλη και Δ. Σερμπή, στο το Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
(ΚΔΚ). Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την λειτουργία του 
ΚΔΚ και καθορίστηκε η μορφή των στοιχείων που θα ενταχθούν στο Δελτίο 
Συγκοινωνιακών Δεδομένων που θα ανακοινώνει περιοδικά ο ΣΕΣ. Στη 
συνάντηση τον ΣΕΣ εκπροσώπησαν οι Γ. Χανδάνος και Δ. Δημητρίου, ενώ την 
επιμέλεια σύνταξης του εντύπου που αφορά τα στοιχεία του ΚΔΚ έχει αναλάβει 
η Αγ. Κοψαχείλη. 

• Στις 25 Ιουλίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τη Διοίκηση 
του ΟΑΣΑ όπου παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ κ. Σ. Σιμόπουλος και ο 
Γενικός Διευθυντής κ. Π. Κοντογιάννης. Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν 
θέματα σχετικά με την λειτουργία του συστήματος Αστικών Συγκοινωνιών (ΑΣ). 
Τον ΣΕΣ εκπροσώπησαν οι Γ. Χανδάνος και Δ. Δημητρίου. 

• Στις 25 Ιουλίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον Τομέα 
Μεταφορών & Συγκοινωνιακής Υποδομής του ΕΜΠ όπου παραβρέθηκαν ο 
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καθηγητής κ. Γ. Κανελλαίδης και οι Γ. Χανδάνος, Αγ. Κοψαχείλη και Κ. 
Κεπαπτσόγλου εκ μέρους του ΣΕΣ. Στην συνάντηση συζητήθηκαν θέματα 
σχετικά με την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και την οργάνωση κοινών 
δράσεων. 

• Στις 26 Ιουλίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον Υπουργό 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μ. Λιάπη. Στη συνάντηση συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν τον ΚΟΚ, την Οδική Ασφάλεια, το θεσμικό πλαίσιο στις 
Αστικές Συγκοινωνίες και την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μετακίνησης». Τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησαν οι Γ. Χανδάνος, Δ. Δημητρίου, Αγ. Κοψαχείλη και Ηρ. Ροϊλός. 

• Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον νέο 
Γενικό Γραμματέα του ΥΜΕ κ. Σ. Σιμόπουλο και τη νέα Διοίκηση του 
ΟΑΣΑ κ.κ. Μ. Σακκά (Πρόεδρο), Μ. Γλύκα (Δ/ντα Σύμβουλο) και Π. 
Κοντογιάννη (Γενικό Διευθυντή). Στη συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα που 
αφορούν τον προγραμματισμό για το Δ’ ΚΠΣ, τον νέο ΚΟΚ, την Οδική 
Ασφάλεια, το θεσμικό πλαίσιο στις Αστικές Συγκοινωνίες, την «Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Μετακίνησης – Ημέρα χωρίς ΙΧ Αυτοκίνητο» και την θεσμική 
συμμετοχή του ΣΕΣ στην παρακολούθηση των μελετών που διεξάγει ο ΟΑΣΑ . 
Τον ΣΕΣ εκπροσώπησαν οι Γ. Χανδάνος, Δ. Δημητρίου, Αγ. Κοψαχείλη, Κ. 
Κεπαπτσόγλου και Ηρ. Ροϊλός. 

• Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον 
Σύνδεσμο Εισαγωγέων - Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), όπου 
συζητήθηκαν θέματα σχετικά με κοινές δράσεις για την Οδική Ασφάλεια. Τον 
ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος, ενώ ως σύνδεσμος μεταξύ ΣΕΣ και ΣΕΑΑ 
είναι ο Κ. Κεπαπτσόγλου. 

• Στις 22 Σεπτεμβρίου 2006, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ με τον 
Γενικό Διευθυντή του ΟΑΣΑ κ. Π. Κοντογιάννη, όπου συζητήθηκαν θέματα 
σχετικά με την υποστήριξη της Ειδικής Έκδοσης του ΣΕΣ για τα πεπραγμένα 
και τις καλές πρακτικές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την  συνεργασία στη 
παροχή δεδομένων που θα αφορούν τις Αστικές Συγκοινωνίες και θα 
ενσωματωθούν στο Δελτίο Συγκοινωνιακών Δεδομένων του ΣΕΣ καθώς και 
την συμμετοχή του ΣΕΣ στην παρακολούθηση των μελετών που διεξάγει ο 
ΟΑΣΑ. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γ. Χανδάνος και Δ. Δημητρίου. 

• Τον Οκτώβριο του 2006, στα πλαίσια των προώθησης δράσεων που 
σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΣΕΣ, το ΔΣ απέστειλε επιστολή στον 
Πρωθυπουργό κ. Κ. Καραμανλή, με στόχο την συνάντηση για την ανταλλαγή 
απόψεων και την προώθηση δράσεων στα θέματα Οδικής Ασφάλειας. Το 
γραφείο του πρωθυπουργού παρέπεμψε το θέμα στο ΥΜΕ για περεταίρω 
συνεργασία. 

• Στις 12 Μαρτίου 2007, μετά από πρόσκληση του Γ. Γραμματέα ΥΜΕ κ. Σ. 
Σιμόπουλου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο υπουργείο μεταφορών με 
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θέμα την παρουσίαση εναλλακτικών προτάσεων για την σύνδεση του Τραμ με 
το κέντρο του Πειραιά. Στη συνάντηση παρουσιάσθηκαν εναλλακτικές 
προτάσεις από τους μελετητές του έργου και παραβρέθηκαν συνάδελφοι που 
έχουν ασχοληθεί ή ασχολούνται με το θέμα. Στη συνάντηση τον ΣΕΣ 
εκπροσώπησαν οι Γ. Χανδάνος και Α. Κοψαχείλη. 

• Στις 16 Ιανουαρίου ο ΣΕΣ συμμετείχε σε συνέντευξη τύπου του ECOCITY 
σχετικά με το πιλοτικό πρόγραμμα «Οικολογική Αυτοκίνηση - Συνεισφορά στο 
Περιβάλλον και την Ενέργεια», όπου εκπροσωπήθηκε από τον Γ. Χανδάνο.  

• Στις 16 Ιανουαρίου με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΟΑΣΑ κο. Α. Γούναρη, 
κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν διάφορα 
θέματα που αφορούν και τους δύο φορείς.  

• Στις 23 Ιανουαρίου 2008, ο ΣΕΣ συμμετείχε στην 1η Δημόσια Διαβούλευση 
του ΟΑΣΑ για το Γενικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής, όπου 
εκπροσωπήθηκε από τον Γ. Χανδάνο και Α. Κοψαχείλη.  

• Στις 6 Φεβρουαρίου 2008, ο πρόεδρος του ΣΕΣ Γ. Χανδάνος συμμετείχε σε 
συνάντηση με τον Ι.Ο.ΑΣ. όπου συζητήθηκαν συγκεκριμένα θέματα/προτάσεις 
οδικής ασφάλειας καθώς και η δυνατότητα συνεργασίας ΣΕΣ και Ι.Ο.ΑΣ. για 
την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία “Ευγένεια στο Δρόμο ”. 

 
18. Δωρεές 
 
Ο ΣΕΣ εκφράζοντας τη λύπη του για την απώλεια του συναδέλφου και πρώην 
προέδρου του ΣΕΣ, Γιώργου Αργυράκου απέστειλε στεφάνι και αποφάσισε να 
κάνει δωρεά εις μνήμην του, στις οργανώσεις ΕΛΠΙΔΑ και ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ.  
 
 
19. Εκλιπόντα Μέλη 
 
Ο ΣΕΣ εκφράζοντας τη λύπη του ενημερώνει το σώμα για την απώλεια των 
συναδέλφων Γιώργου Αργυράκου και Μάριου Κονταράτου.   
 


