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Α. Γενικός Σχεδιασµός και Δραστηριότητες 
 
I. Πρόγραµµα Δράσης του ΣΕΣ 2008 - 2010 
 
Ο ΣΕΣ κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συµβουλίου [ΔΣ] ακολούθησε την 
επιτυχηµένη δράση του προηγούµενου, 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 στην 
προσέγγιση τριών βασικών κατευθύνσεων: 
 
• την αυτοδύναµη και αποτελεσµατική λειτουργία του ΣΕΣ, 
• την επεξεργασία ολοκληρωµένης προσέγγισης στην αντιµετώπιση συγκοινωνιακών θεµάτων, 
• την αποτελεσµατική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ. 
 
Μετά από επεξεργασία από τα µέλη του ΔΣ, σχετικά µε τις δράσεις 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 2009 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1ου έτους από την εκλογή του ΔΣ, 
προβλέπεται η πραγµατοποίηση Γενικής Συνέλευσης για την παρουσίαση των πεπραγµένων του ΔΣ. 
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2009 
στις 17:30 στην Αίθουσα Πειθαρχικού του ΤΕΕ (Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος). Το κείµενο του 
Ετήσιου Απολογισµού των Πεπραγµένων 2008 - 2009 παρουσιάσθηκε στην Γενική Συνέλευση και 
δηµοσιεύθηκε στο ενηµερωτικό δελτίο (τεύχος 165) και στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ. 
 
IΙΙ. Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2010 
 
Σύµφωνα µε το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 2ου έτους από την εκλογή του ΔΣ του ΣΕΣ, 
πραγµατοποιείται η Εκλογο - Απολογιστική Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση των πεπραγµένων 
του ΔΣ και την ανάδειξη νέου για την προσεχή διετία. Η Ετήσια Τακτική Εκλογο - Απολογιστική 
Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, προγραµµατίστηκε να διεξαχθεί τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, στις 
17:00 στο Αµφιθέατρο “Λεωνίδας Ζέρβας” του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, 
Αθήνα). Το κείµενο του Απολογισµού των Πεπραγµένων του ΔΣ 2008 - 2010, θα παρουσιαστεί στο 
σώµα της Γενικής Συνέλευσης και θα δηµοσιευτεί στο ενηµερωτικό δελτίο και στην ιστοσελίδα του 
ΣΕΣ. 
 
Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ 
 
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συµβουλίου  
 
Στις 27 Μαρτίου 2008, έγινε η Τακτική Εκλογο - Απολογιστική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ. Μετά τον 
απολογισµό της διετίας 2006 - 2008 και την απαλλαγή του ΔΣ εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. Την Παρασκευή 4 Απριλίου 2008, έγινε η συγκρότηση του 
ΔΣ σε σώµα, όπου εξελέγησαν: 
 
 
Πρόεδρος Γιάννης Χανδάνος 
Αντιπρόεδρος Πέτρος Κρητικός 
Γενικός Γραµµατέας Αγγελική Κοψαχείλη 
Ειδικός Γραµµατέας Κωνσταντίνος Αντωνίου 
Ταµίας  Χρήστος Καραδήµας 
Αναπληρωµατικό Μέλος Ανδριανή (Άννα) Γόγολα  
Αναπληρωµατικό Μέλος Αθανάσιος Τσιάνος 
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Το ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Απριλίου 2008 - Μαρτίου 2010 
πραγµατοποίησε συνολικά 20 συνεδριάσεις. Επιθυµία των τακτικών µελών του ΔΣ ήταν η ενεργός 
συµµετοχή και των αναπληρωµατικών, 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 ΔΣ, το οποίο έκανε συστηµατική χρήση της 
ταχείας συµβουλευτικής διαδικασίας µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και τηλεφώνου, 
επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη προετοιµασία των συνεδριάσεων. 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 
640 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, ενηµερώνονται (µε πρόσθετα ονόµατα και στοιχεία ιδιότητας και επικοινωνίας) τα δύο 
αρχεία που περιλαµβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία για διακεκριµένους φίλους του ΣΕΣ και 
δηµοσιογράφους που ασχολούνται µε θέµατα του τοµέα των Συγκοινωνιολόγων. 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 2008 - Μάρτιος 2010 εγκρίθηκε η εγγραφή 67 νέων µελών 
(από Αριθµό Μητρώου 573 έως 640). Σηµαντική δραστηριότητα του ΔΣ ήταν η εκστρατεία 
ενηµέρωσης όλων των ασχολούµενων στους τοµείς αντικειµένου των Συγκοινωνιολόγων για την 
εγγραφή τους στο ΣΕΣ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό. 
 
4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ 
 
Ο ΣΕΣ εξακολουθεί να στεγάζεται στο κέντρο της Αθήνας, στη διεύθυνση 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, που απασχολείται στη βάση της 
µερικής απασχόλησης τα διαστήµατα 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 τον πρώτο µήνα λειτουργίας του παρόντος 
ΔΣ, γραµµατέας του ΣΕΣ ήταν η κα Καλλιόπη Κοκκολάκη, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς τον Μάιο 
του 2008. Μετά από αξιολόγηση σχετικών υποψηφιοτήτων τη θέση της Γραµµατέως του ΣΕΣ 
ανέλαβε η κα Αικατερίνη Λιάλιου, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς, λόγω µητρότητας, τον Μάρτιο 
του 2009. Η θέση της Γραµµατέως καλύφθηκε προσωρινά (Απρίλιο 2009 - Αύγουστο 2009) από την 
κα Έρση Μπριάνα η οποία και αποχώρησε οικειοθελώς λόγω σπουδών τον Σεπτέµβριο του 2009. 
Κατόπιν αξιολόγησης σχετικών υποψηφιοτήτων, τη θέση της Γραµµατέως κατέχει από τον 
Οκτώβριο 2009 η κα. Αναστασία Πατσιαντζή.  
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Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις εξακολουθούν να υποστηρίζονται από το Λογιστικό 
Γραφείο του κ. Μανώλη Μενδρινού. 
 
Γ. Οικονοµική Αυτοδυναµία του ΣΕΣ 
 
5. Οργάνωση Ταµείου 
 
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονοµικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων. Ο 
τραπεζικός λογαριασµός για τις χρηµατικές δοσοληψίες του ΣΕΣ διαχειρίζεται αποκλειστικά από τον 
Ταµία του ΣΕΣ, οι οποίες για λόγους ταχύτητας εκτελούνται στην συντριπτική τους πλειοψηφία 
µέσω Web Banking. 
 
6. Κατάσταση Ταµείου 
 
Από την 21η Μαρτίου 2008 (ηµεροµηνία ανάληψης ταµείου από τον τρέχοντα Ταµία), µέχρι και την 
13η Μαρτίου 2010 (ηµεροµηνία τρέχοντος απολογισµού), ως προς την κατάσταση του ταµείου 
αναφέρεται ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού συµβούλιου διαπιστώνεται υποσκελισµός 
εξόδων – εσόδων, ενώ αναµένεται περαιτέρω ενίσχυση του ταµείου από την συγκέντρωση 
συνδροµών στην εκλογο-απολογιστική συνέλευση. 
 
Η αναλυτική κατάσταση του οικονοµικού απολογισµού της περιόδου 2008-2010, θα παρουσιασθεί 
αναλυτικά από τον Ταµία. 
 
7. Πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών 
 
Το πρόγραµµα εξεύρεσης χορηγών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της 
οικονοµικής αυτοδυναµίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ, αφορούσε σε τρεις κατηγορίες 
χορηγών: 
 
- στους φορείς του Δηµοσίου και Ευρύτερου Δηµοσίου Τοµέα των Μεταφορών και Συγκοινωνιών 

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

- στις εταιρίες λειτουργίας και εµπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω χορηγιών για σχετικές εκδηλώσεις και καταχώρηση 
διαφηµίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του αναβαθµισµένου Ενηµερωτικού Δελτίου), 

- στα γραφεία των Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες κυρίως µέσω καταχώρησης διαφηµίσεων στα 
πρακτικά των συνεδρίων). 

 
Το κόστος εκτύπωσης και αποστολής του Ενηµερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ έχει αναληφθεί από 
χορηγούς διαφηµίσεων, κυρίως φορείς και εµπορικές εταιρείες του Τοµέα 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 2008 - Μάρτιος 2010, 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 της διετίας 2008 - 2010 συζητήθηκαν αναλυτικά και τελικά επικαιροποιήθηκαν 
ή/και διαµορφώθηκαν θέσεις σε πέντε (5) θέµατα σχετικά µε το αντικείµενο του ΣΕΣ, οι οποίες 
και δηµοσιοποιήθηκαν στα µέλη και τα ΜΜΕ. Συνοπτικά οι θέσεις αφορούσαν: 
 
• Θέσεις του ΣΕΣ για το Εθνικό Σχέδιο Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 

(Μάιος 2008). 
• Θέσεις του ΣΕΣ για τους Περιορισµούς Διέλευσης Φορτηγών και Βυτιοφόρων σε 

Τούνελ και Εθνικές Οδούς (Μάιος 2008). 
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• Θέσεις του ΣΕΣ για την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας (Σεπτέµβριος 2008). 
• Θέσεις του ΣΕΣ για το σύστηµα αστικών µετακινήσεων στην Αθήνα της επόµενης δεκαετίας, 

όπως προέκυψαν από το Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης 
δεκαετίας (Δεκέµβριος 2008). 

• Θέσεις του ΣΕΣ για τα Νέα Μέτρα για τον Εκσυγχρονισµό και τη Βελτίωση των 
Παρεχοµένων Υπηρεσιών από τα Ταξί (Απρίλιος 2009). 

 
Ο ΣΕΣ σε συνέχεια των θέσεων για το Συγκοινωνιακό Σύστηµα της Θεσσαλονίκης (Μάρτιος 
2008) και για το σύστηµα αστικών µετακινήσεων στην Αθήνα της επόµενης δεκαετίας (Οδοιπορικό 
για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης δεκαετίας), έχει ήδη ξεκινήσει µια νέα 
πρωτοβουλία µε τίτλο «Μετακινήσεις στις πόλεις της ελληνικής περιφέρειας». Σκοπός της εν 
λόγω πρωτοβουλίας είναι να σχηµατίσει ο Σύλλογος εικόνα για το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ελλάδα 
και να δηµιουργήσει µια βάση δεδοµένων - ώστε να µπορούν να γίνουν και συγκρίσεις µεταξύ των 
πόλεων µε κριτήρια χωροταξικά, γεωγραφικά, πληθυσµιακά, κλπ. - προκειµένου να εµπλουτίσει τις 
θέσεις του, να ενηµερώσει ή / και να κάνει τοποθετήσεις προς αρµοδίους φορείς (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, 
ΚΕΔΚΕ, ΤΕΕ, κλπ.) σχετικά µε την ανάγκη ανασυγκρότησης των Δήµων για τη δηµιουργία τµηµάτων 
/ γραφείων κυκλοφοριακού σχεδιασµού, κλπ. Τα αποτελέσµατα της έρευνας και τα συµπεράσµατα 
προγραµµατίζεται να παρουσιαστούν σε διαβούλευση - ηµερίδα. 
 
Τέλος, ο ΣΕΣ σε συνεργασία µε την Ελληνική Αεροπορική Ένωση πρόκειται να συστήσουν Οµάδα 
Εργασίας Σύνταξης Θέσεων για τις Αεροµεταφορές.  
 
Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεων του  
 
9. 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 2008 - Μάρτιος 2010 πραγµατοποιήθηκαν ένα (1) Διεθνές Συνέδριο, ένα (1) Πανελλήνιο 
Συνέδριο, δύο (2) εκδηλώσεις παρουσίασης θέσεων του ΣΕΣ, µία (1) ηµερίδα και αρκετές 
εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης κοινού, ενώ δύο (2) ακόµη επιστηµονικά συνέδρια βρίσκονται υπό 
οργάνωση. Αναλυτικότερα: 
• Στις 28 - 30 Μαΐου 2008, πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Μεταφορών 

(ΙΜΕΤ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα 
στις Μεταφορές στην Ελλάδα. Το Συνέδριο πραγµατοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Divani 
Caravel στην Αθήνα παράλληλα µε το 10ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρµογών Προηγµένων 
Τεχνολογιών στις Μεταφορές (10th International Conference on Applications of 
Advanced Technologies in Transportation) - AATT (27 - 31 Μαΐου 2008), το οποίο 
διοργανώθηκε από το ΕΜΠ, την Αµερικανική ένωση Πολιτικών Μηχανικών (ASCE) και το 
Συµβούλιο Έρευνας στις Μεταφορές των ΗΠΑ (TRB). Στην παράλληλη διεξαγωγή των δύο 
Συνεδρίων παρουσιάσθηκαν περισσότερες από 680 εισηγήσεις και δόθηκαν πολλαπλές 
ευκαιρίες στους συµµετέχοντες για ενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων µε την Ελληνική αλλά 
και τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα σε θέµατα έρευνας και καινοτοµίας στις µεταφορές.  

• Στη Θεσσαλονίκη, ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσε δύο εκδηλώσεις µαζί µε το ΣΑΣΘ και τους Δήµους 
Ελευθερίου - Κορδελιού (Σάββατο 20.09.2008) και Αµπελοκήπων (Δευτέρα 22.09.2008) στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας. Οι εκδηλώσεις περιλάµβαναν 
δραστηριότητες, όπως αγωνιστικές ποδηλατοδροµίες, λαϊκές ποδηλατοπορείες, ζωγραφική από 
µικρά παιδιά µε θέµα το ποδήλατο, ξυλοπόδαρους κ.ά. Στους χώρους των εκδηλώσεων 
µοιράστηκε έντυπο υλικό του Συλλόγου µε θέµα τη βιώσιµη κινητικότητα. 

• Στις 29 Νοεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του Money Show, στο ξενοδοχείο 
Hyatt Regency στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση παρουσίασης της 76σέλιδης έκδοσης «Οι θέσεις 
του ΣΕΣ για το Συγκοινωνιακό Σύστηµα της Θεσσαλονίκης». Στη σχετική εκδήλωση, 
την έκδοση προλόγισαν οι Βουλευτές Θεσσαλονίκης Τζιτζικώστας Απόστολος (ΝΔ), Καστανίδης 
Χάρης (ΠΑΣΟΚ) και Κουράκης Τάσος (ΣΥΡΙΖΑ), ενώ οµιλίες εκφωνήθηκαν από τους Γιάννη 
Χανδάνο και Πέτρο Κρητικό. Κοινή διαπίστωση όσων παραβρέθηκαν είναι ότι η Πολιτεία, η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι φορείς της Θεσσαλονίκης διαθέτουν πλέον ένα ολοκληρωµένο 
πόνηµα για τη µετακίνηση στην πόλη και ότι οι προτάσεις των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 
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είναι επίκαιρες και έτοιµες προς εφαρµογή. Την εκδήλωση συντόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ 
συνάδελφος Γιάννης Τόσκας, ενώ παραβρέθηκε σχεδόν σύσσωµο του ΔΣ του ΣΕΣ. 

• Στις 20 Δεκεµβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε, στα πλαίσια του Money Show, στο ξενοδοχείο 
Hilton στην Αθήνα, η επίσηµη παρουσίαση της επιστηµονικής έκδοσης του ΣΕΣ «Οδοιπορικό 
για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης δεκαετίας». Στην εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε εναρκτήρια οµιλία από το Γιάννη Χανδάνο και στη συνέχεια την 
επιστηµονική έκδοση προλόγισαν ο βουλευτής κ. Χρήστος Βερελής, ως πρώην Υπουργός 
Μεταφορών, και - εκ µέρους του ΥΜΕ - ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ καθηγητής κ. Δηµήτρης 
Τσαµπούλας. Στο «πνεύµα» της επιστηµονικής έκδοσης που προλόγισαν, οι δύο 
προσκεκληµένοι οµιλητές έθεσαν, µε βάση και την εµπειρία τους, βασικούς προβληµατισµούς 
αναφορικά µε το καθηµερινό πρόβληµα των µετακινήσεων της Αθήνας, που µέρα µε τη µέρα 
γίνεται όλο και πιο δυσχερές, και αναφέρθηκαν στις απαιτούµενες προϋποθέσεις για την 
επίλυσή του. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν, υπό το συντονισµό του 
δηµοσιογράφου κ. Τάκη Σπηλιόπουλου, µέλη του ΣΕΣ, εκπρόσωποι φορέων και 
δηµοσιογράφοι, ενώ την σύνοψη της εκδήλωσης αλλά και της συνολικής πρωτοβουλίας του 
Οδοιπορικού, παρουσίασε ο καθηγητής κ. Γ. Γκόλιας ο οποίος τόνισε, ως κατακλείδα της 
οµιλίας του, ότι η λύση του καθηµερινού προβλήµατος των µετακινήσεων δεν απαιτεί πλέον 
περαιτέρω συζήτηση, αλλά άµεση ανάληψη δράσης.  

• Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» και o ΣΕΣ συνδιοργάνωσαν την 2η 
Πανελλαδική Εβδοµάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 20 έως τις 26 Μαρτίου 2009 
αναλαµβάνοντας δράσεις σε όλη τη χώρα. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν: 
- Την Παρασκευή 20 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου Συνέντευξη Τύπου 
για την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας «Συµµαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στο 
Δρόµο», στην οποία ανακοινώθηκαν οι κοινωνικοί εταίροι που θα αναλάβουν δράσεις για 
την Οδική Ασφάλεια στη χώρα µας, ενώ ακολούθησε ενηµέρωση και για τις λοιπές 
εκδηλώσεις που ακολούθησαν στο πλαίσιο της 1ης Εβδοµάδας για την Οδική Ασφάλεια. Στην 
συνέντευξη τύπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από το Γιάννη Χανδάνο. 

- Στις 21 και 22 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε η 1η Πανελλαδική Συνάντηση για την Οδική 
Ασφάλεια στο Αµύνταιο της Φλώρινας σε συνεργασία µε την Ελληνική Καταναλωτική 
Οργάνωση (Ε.ΚΑΤ.Ο.) Φλώρινας, το Δήµο Αµυνταίου και το Τοπικό Συµβούλιο Νέων του 
Δήµου Αµυνταίου. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός παρουσιάζοντας εισήγηση µε 
θέµα «Οι θέσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα». 

- Την Κυριακή 22 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε Περιφερειακή Ηµέρα Οδικής Ασφάλειας για τη 
Δυτική Ελλάδα σε συνεργασία µε την εταιρεία µέλος του Ινστιτούτου, ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. µε 
συνέντευξη τύπου στη Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου «Χαρίλαος Τρικούπης» µε τη συµµετοχή 
αρχών και φορέων της Δυτικής Ελλάδας. Στην συνέντευξη τύπου ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε 
από την Α. Γόγολα. Την ίδια ηµέρα, στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην Πάτρα, έγινε 
παρουσίαση προσοµοιώτη ασφαλούς οδήγησης (συνεργασία Ε.Ε., Top - 25 και ΤΟΥΟΤΑ) µε 
συµµετοχή των πολιτών καθώς και διανοµή έντυπου υλικού για την οδική ασφάλεια. 

- Την Δευτέρα 23 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκαν εγκαίνια πεζοδιάβασης στο 1ο Δηµοτικό 
Σχολείο στην Καστέλλα στο Δήµο Μεσσαπίων του Νοµού Ευβοίας και παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού προγράµµατος «Κυκλοφορώ µε Ασφάλεια» στους µαθητές του σχολείου που 
υποστηρίζεται από την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ. 

- Η εβδοµάδα κορυφώθηκε στις 26 Μαρτίου µε την «Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ευγένειας στο 
Δρόµο». Για την ηµέρα αυτή στάλθηκε έντυπο ενηµερωτικό υλικό πανελλαδικά προκειµένου 
οι Έλληνες οδηγοί, οι οποίοι σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα είναι οι πιο επιθετικοί στην 
Ευρώπη, να γίνουν αποδέκτες της σηµασίας του µηνύµατος της Ευγένειας στο Δρόµο, η 
οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στους Δρόµους µας. 

Η Εβδοµάδα τέλεσε υπό την αιγίδα του ΥΜΕ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Δήµου Αθηναίων και 
υποστηρίζεται από τον ΟΑΣΑ, τη Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
«Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας» και τις εταιρείες λειτουργίας αυτοκινητοδρόµων της 
χώρας: Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Μορέας και Ολυµπία Οδός. Το ΙΟΑΣ και ο ΣΕΣ προτίθενται 
να καθιερώσουν την Εβδοµάδα Οδικής Ασφάλειας ως θεσµό, που θα συµβάλλει στην 
ενηµέρωση των πολιτών µε στόχο την πρόληψη και µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων, που 
έχει εξελιχθεί σε µάστιγα για την κοινωνία µας. 

• Ο ΣΕΣ, η Ελληνική Αεροπορική Ένωση, το Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστήµιου Αιγαίου και το Συγκρότηµα ΜΜΕ «ΠΟΛΙΤΗΣ», συνδιοργάνωσαν στις 15 
Μαΐου 2009 Ηµερίδα µε θέµα «Μεταφορές και Τουρισµός. Οι αρτηρίες και το οξυγόνο 
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των νησιών», στο Οµήρειο Πνευµατικό Κέντρο Δήµου Χίου. Στόχος της ηµερίδας είναι να 
αναδείξει τη συνεισφορά των αεροµεταφορών στην ανάπτυξη των νησιών, την ενίσχυση του 
τουρισµού, τη συµπλήρωση των µεταφορικών δικτύων, τις συνδυασµένες µεταφορές και την 
οικονοµία ευρύτερα.  

• Στις 5 και 6 Νοεµβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο Royal Olympic, το 4ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, σε συνεργασία µε τον Τοµέα Μεταφορών και 
Συγκοινωνιακής Υποδοµής του ΕΜΠ και υπό την αιγίδα της Αυτού Εξοχότητας του Προέδρου 
της Δηµοκρατίας Κυρίου Κάρολου Παπούλια. Το Συνέδριο τίµησαν µε την παρουσία τους η Α.Ε. 
Πρόεδρος της Δηµοκρατίας Κύριος Κάρολος Παπούλιας, οι κ.κ. Υφυπουργοί Ν. Σηφουνάκης και 
Σπ. Βούγιας καθώς και εκπρόσωποι του ΚΚΕ και των Οικολόγων Πράσινων. Στη διάρκεια του 
Συνεδρίου παρουσιάστηκαν 40 περίπου εισηγήσεις για σχετικά θέµατα από διακεκριµένους 
Έλληνες και αλλοδαπούς µελετητές και ερευνητές.  

• Ο ΣΕΣ και ο Οργανισµός Οδικής Ασφάλειας του Δήµου Αθηναίων διοργάνωσαν στις αρχές του 
2010, µε την υποστήριξη των ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ και ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, εκστρατεία 
ενηµέρωσης για την ασφαλή οδήγηση. Στο πλαίσιο της εκστρατείας διαµορφώθηκαν 
ειδικά έντυπα µε σύντοµες και χρήσιµες συµβουλές ασφαλούς οδήγησης τα οποία µοιράσθηκαν 
σε σταθµούς διοδίων της Αττικής Οδού.  

• Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» και ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσαν την 3η 
Πανελλαδική Εβδοµάδα για την Οδική Ασφάλεια από τις 19 έως τις 26 Μαρτίου 2010 
αναλαµβάνοντας δράσεις πανελλαδικά. Ειδικότερα πραγµατοποιήθηκαν:  
- Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε Ηµερίδα µε τίτλο «Οδική Ασφάλεια: 
Πολιτικές & Εξελίξεις», στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων, 
στην οποία παρουσιάσθηκαν οι σύγχρονες διεθνείς και ελληνικές εξελίξεις στην πολιτική της 
Οδικής Ασφάλειας, έγινε εκτενής αναφορά σε θέµατα ανάλυσης οδικών ατυχηµάτων, 
δυνατότητες επέµβασης σε επίπεδο βελτίωσης υποδοµής και λειτουργίας ενώ τέλος 
παρουσιάσθηκαν οι δράσεις των κοινωνικών εταίρων που συµµετέχουν στην πρωτοβουλία 
«Συµµαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στο Δρόµο». Στην Ηµερίδα απηύθυναν 
χαιρετισµό η Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΟΑΣ κα. Βάσω Δανέλλη - Μυλωνά, ο Πρόεδρος του ΣΕΣ 
Γιάννης Χανδάνος και εκπρόσωποι των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων, 
Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Παιδείας, Δια 
βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και Πολιτισµού και Τουρισµού. 

- Την Παρασκευή 19 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση για την Οδική Ασφάλεια σε 
συνεργασία µε το Τµήµα Επιστηµών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, στις Καρυές Τρικάλων. 

- Την Κυριακή 21 Μαρτίου, πραγµατοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη εκδήλωση από το Σωµατείο 
Ασθενών µε Διαταραχές Ύπνου «Η ΠΑΣΙΘΕΗ» και τη Μονάδα Ύπνου του Γ.Ν. «Άγιος 
Παύλος», µε την ευκαιρία της παγκόσµιας ηµέρας για τον ύπνο. Στην εκδήλωση µίλησε ο κ. 
Βασίλης Σταµατόπουλος από το ΙΟΑΣ σχετικά µε την υπνηλία και την οδήγηση. Την ίδια 
ηµέρα στη Θεσσαλονίκη, οι εθελοντές του ΙΟΑΣ, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων του Α’ 
Γυµνασίου του Αµερικανικού Κολεγίου Ανατόλια και η µη κυβερνητική οργάνωση PRAKSIS 
επισκέφθηκαν το µεσηµέρι 2 εστιατόρια, «Μαϊάµι» στη Νέα Κρήνη και «Χαµόδρακας» στην 
Αρετσού προσκαλώντας τους επισκέπτες να δοκιµάσουν ένα φιλικό αλκοτέστ κατά την 
έξοδό τους από τα εστιατόρια στο πλαίσιο της Ηµέρας χωρίς Ατυχήµατα.  

- Την Κυριακή 21 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε η 2η Πανελλαδική Συνάντηση Οδικής 
Ασφάλειας µε συνδιοργανωτές τη Δ/νση Α/θµιας Εκπ/σης Ν. Σερρών, την Ένωση 
Καταναλωτών Σερρών, την Ένωση Καταναλωτών Φλώρινας, τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Σερρών, το Τµήµα Τροχαίας Σερρών και το Αυτοκινητοδρόµιο Σερρών. Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός παρουσιάζοντας σχετική εισήγηση. 

Επιπλέον έχουν προγραµµατισθεί: 
- Στην Θεσσαλονίκη εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια στις εγκαταστάσεις του Οµίλου 
Ροµπόπουλου, συγκεκριµένα πραγµατοποίηση εκπαιδευτικού προγράµµατος (22 - 23/3), 
παρουσίαση έκθεσης ζωγραφικής ΑΣΚΤ, προβολή video sociodromologia και διανοµή 
εντύπου Ευγένειας. 

- Την Δευτέρα 22 Μαρτίου, Περιφερειακή Ηµέρα Οδικής Ασφάλειας για τη Δυτική Ελλάδα σε 
συνεργασία µε την εταιρεία µέλος του Ινστιτούτου ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. µε Ηµερίδα και εγκαίνια 
γραφείου ΙΟΑΣ στη Δυτική Ελλάδα. 

- Την Δευτέρα 22 Μαρτίου, η απονοµή υποτροφίας εις µνήµην Πάνου Μυλωνά στην Αίθουσα 
Τελετών του Πανεπιστηµίου Πατρών. Στον προθάλαµο της αίθουσας θα πραγµατοποιηθεί 
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έκθεση έργων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την Οδική Ασφάλεια και 
ενηµερωτική καµπάνια στα πλαίσια του προγράµµατος HEROES. 

- Την Τρίτη 23 Μαρτίου συµβολικός χρωµατισµός των πεζοδιαβάσεων έξω από το 3ο, 4ο και 
5ο Δηµοτικό Σχολείο Ερµούπολης Σύρου από µαθητές των σχολείων σε συνεργασία µε τη 
Διεύθυνση Α/βάθµιας Εκπαίδευσης Ν. Κυκλάδων.  

- Την Τρίτη 23 Μαρτίου, στην Έδεσσα, Ηµερίδα για την Οδική Ασφάλεια που διοργανώνει η 
Δηµοτική Αστυνοµία Έδεσσας µε οµιλίες της Προέδρου Δ.Σ. ΙΟΑΣ κα Β. Δανέλλη - Μυλωνά, 
τον Αντιπρόεδρο ΣΕΣ κ. Π. Κρητικό και τον συντονιστή θεµατικού δικτύου Κεντρικής 
Μακεδονίας για τη διασφάλιση του ελεύθερου χρόνου των εφήβων κ. Κ. Κιουρτσή.  

- Επιπλέον δράσεις για την Οδική Ασφάλεια πραγµατοποιούνται στη Λάρισα µε Ηµερίδα που 
διοργανώνει ο Δήµος µε την υποστήριξη του Αυτοκινητόδροµου Αιγαίου. 

-  Καθ’ όλη την εβδοµάδα 19 – 26 Μαρτίου, έχουν προγραµµατιστεί εκδηλώσεις στην πόλη 
της Χίου µε θέµα Ευγένεια στο δρόµο…Πολιτισµός & Ασφάλεια στη ζωή µας, διανοµή 
εντύπου, καµπάνια ενηµέρωσης των πολιτών και προβολή κοινωνικών µηνυµάτων στις 
καφετέριες της πόλης καθώς και δράσεις µε ποδηλάτες. Συµµετέχουν ο Δήµος, η Τροχαία, η 
Νοµαρχία, το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, η Δ/νση Β/θµιας Εκπ/σης, η Ένωση Γονέων, οι 
Ποδηλατικοί Σύλλογοι «Ποδηλατείν» & «baσίκλες» και ο Τοµέας Ψυχικής Υγείας Χίου. 

- Από 22 έως 26 Μαρτίου, διανοµή εντύπου «Ευγένεια στο δρόµο» πανελλαδικά από Τροχαίες 
και τοπικούς φορείς/συνεργάτες και από τους αυτοκινητόδροµους της χώρας, 
Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Ολυµπία Οδός, Μορέας, στα πλαίσια του εορτασµού της 
Ευρωπαϊκής Ηµέρας Ευγένειας στο Δρόµο στις 26/3 και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (25/3).  

- Η εβδοµάδα κορυφώνεται στις 26 Μαρτίου µε την «Ευρωπαϊκή Ηµέρα Ευγένειας στο 
Δρόµο». Για την ηµέρα αυτή θα αποσταλεί έντυπο ενηµερωτικό υλικό πανελλαδικά 
προκειµένου οι Έλληνες οδηγοί, οι οποίοι σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα είναι οι πιο 
επιθετικοί στην Ευρώπη, να γίνουν αποδέκτες της σηµασίας του µηνύµατος της Ευγένειας 
στο Δρόµο, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στους 
δρόµους µας.  

Η Εβδοµάδα τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδοµών, Μεταφορών & Δικτύων, 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Προστασίας του Πολίτη και υποστηρίζεται 
από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, την Ενδιάµεση Διαχειριστική 
Αρχή Μεταφορών, το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας», τη 
«Συµµαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισµό στο δρόµο» (Αττική Οδός, Γέφυρα, Cosmote, 
Diageo, Genesis Pharma), τον Ο.Α.Σ.Α. και τις εταιρείες Αυτοκινητόδροµος Αιγαίου, Μορέας και 
Ολυµπία Οδός.  

• Ο ΣΕΣ σε συνεργασία µε το Ι.ΜΕΤ. και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας θα διοργανώσει το 
Σεπτέµβριο 2010, στο Βόλο, το «5ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» 
µε κεντρικό θέµα: «Ενέργεια, περιβάλλον και µεταφορές». Η διοργάνωση αυτού του 
Συνεδρίου, µε µία κεντρική θεµατολογία, και αρκετές άλλες οργανωτικές καινοτοµίες που θα 
φανούν στις επόµενες ανακοινώσεις, φιλοδοξεί να τονίσει και επισφραγίσει την επιτυχία του 
σαν «θεσµού» πλέον στην Ελλάδα, καθώς κλείνει τα 10 χρόνια.  

• Ο ΣΕΣ συµµετέχει µε εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Αντωνίου, στην Οργανωτική Επιτροπή 
του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διαχείριση Προσβάσεων κατόπιν πρόσκλησης του 
Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών. Το Συνέδριο πρόκειται να 
πραγµατοποιηθεί τον Ιούνιο του 2011 στην Αθήνα, διοργανώνεται από το Αµερικάνικο 
Transportation Research Board (Committee AHB70 on Access management), το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αγρονόµων & Τοπογράφων Μηχανικών και 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων. 

 
10. Ειδικές Εκδόσεις ΣΕΣ  
 
Θέσεις του ΣΕΣ για το Συγκοινωνιακό Σύστηµα της Θεσσαλονίκη 
 
Στις αρχές Ιουνίου 2008, ολοκληρώθηκε η έκδοση του ΣΕΣ «Θέσεις για το Συγκοινωνιακό 
Σύστηµα της Θεσσαλονίκης». Στις 76 σελίδες του έγχρωµου τεύχους περιλαµβάνονται οι 
προτάσεις του Συλλόγου για συγκοινωνιακά θέµατα της συµπρωτεύουσας, όπως το θεσµικό πλαίσιο, 
ο σχεδιασµός έργων και συστηµάτων, η διαχείριση κυκλοφορίας, τα ΜΜΜ, η στάθµευση, η βιώσιµη 
κινητικότητα και η Υποθαλάσσια Αρτηρία. Οι θέσεις αποτελούν το αποτέλεσµα διετούς προσπάθειας 
Οµάδας Εργασίας αποτελούµενης από τα µέλη του ΣΕΣ: Μπάσµπα Σωκράτη, Παπαγιαννάκη 
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Απόστολο, Πασχαλίδου Χριστίνα, Πολίτη Γιάννη, Σπάνδου Μαρία, Τσαντσάνογλου Θανάση, 
Τυρινόπουλο Γιάννη, Χατζηιωαννίδου Φανή και Κρητικό Πέτρο (ως εκπρόσωπο του ΔΣ). Τα έξοδα 
έκδοσης καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από χορηγίες συγκοινωνιακών φορέων και γραφείων που 
εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη, τους οποίους το ΔΣ ευχαριστεί θερµά.  
 
Ανταγωνιστικότητα και συµπληρωµατικότητα των µεταφορικών µέσων, προοπτικές για 
τις συνδυασµένες µεταφορές 
 
Τον Ιούλιο του 2008, ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική έκδοση (CD) των πρακτικών του Διεθνούς 
Επιστηµονικού Συνεδρίου «Ανταγωνιστικότητα και συµπληρωµατικότητα των µεταφορικών 
µέσων, προοπτικές για τις συνδυασµένες µεταφορές» που είχε συνδιοργανώσει ο ΣΕΣ και το 
Τµήµα Ναυτιλίας και Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Η έκδοση είχε την 
υποστήριξη των ΣΑΑΣ, Αττικό Μετρό, Αττική Οδός και Αττικές Διαδροµές, Τραµ και ΟΛΘ. Η ειδική 
έκδοση εκτός από τους Συνέδρους στάλθηκε, µέσω της αποστολής του Ενηµερωτικού Δελτίου, και 
σε όλα τα µέλη και φίλους του ΣΕΣ. 
 
Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης δεκαετίας 
 
Το Δεκέµβριο 2008, ολοκληρώθηκε η έκδοση του ΣΕΣ «Οδοιπορικό για τις µετακινήσεις στην 
Αθήνα της επόµενης δεκαετίας». Στις 85 περίπου σελίδες του έγχρωµου τεύχους 
περιλαµβάνονται, η αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης του συγκοινωνιακού συστήµατος και 
των µετακινήσεων στην πρωτεύουσα και οι τάσεις που διαφαίνονται για το µέλλον των 
µετακινήσεων σε αυτήν, οι προβληµατισµοί που τέθηκαν στο πλαίσιο ενός εκτεταµένου διαλόγου 
στις εκδηλώσεις του «Οδοιπορικού» και οι προτάσεις του ΣΕΣ για µια ουσιαστική αντιµετώπιση των 
προβληµάτων των µετακινήσεων που αντιµετωπίζει το αστικό συγκρότηµα της πρωτεύουσας. Οι 
προτάσεις του ΣΕΣ δοµούνται µε έναν συνολικό τρόπο σε µια Πολιτική για την Αειφορία και τη 
Βιώσιµη Κινητικότητας, που στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των µαζικών 
µετακινήσεων των ανθρώπων και όχι στη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχηµάτων. Η 
πρωτοβουλία του Οδοιπορικού και η διατύπωση των εναλλακτικών προτάσεων είναι αποτέλεσµα 
συνεργασίας δύο Επιτροπών, Οργανωτικής και Συµβουλευτικής, που συστάθηκαν αποκλειστικά για 
το λόγο αυτό. Το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των τριών σταθµών του Οδοιπορικού 
και τις προτάσεις που προέκυψαν επεξεργάσθηκε αρχικά η Οργανωτική Επιτροπή, αποτελούµενη 
από µέλη του ΣΕΣ και του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΣ (Γιάννης Χανδάνος, Γιάννης Γκόλιας, 
Αγγελική Κοψαχείλη, Κωνσταντίνος Αντωνίου, Κώστας Παπανδρέου, Δηµήτρης Σερµπής και Ιωάννα 
Σπυροπούλου), ενώ έλαβαν την τελική τους µορφή κατόπιν παρατηρήσεων και επισηµάνσεων που 
υπέβαλλε η Επιστηµονική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από πρώην προέδρους του ΣΕΣ (Γιάννης 
Φραντζεσκάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Κώστας Ηλιόπουλος, Γιώργος Αργυράκος, Βασίλης 
Ευµολπίδης, Φανή Κουτρουµπά, Γιώργος Γιαννής, Τέτη Ναθαναήλ, Πάνος Παπαδάκος). Τα έξοδα 
έκδοσης καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από χορηγίες συγκοινωνιακών φορέων (ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ, ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ, ΟΑΣΑ, ΣΑΑΣ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΜ), τους οποίους το ΔΣ ευχαριστεί θερµά.  
 
11. Συµµετοχή σε Επιτροπές, Οµάδες Εργασίας  
 
Στα πλαίσια 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 2008 - 2010, ο ΣΕΣ: 
• Εξακολουθεί να συµµετέχει στην επιτροπή για την επεξεργασία προτάσεων για την 

«Αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» µε εκπρόσωπο το Δηµήτρη Δηµητρίου.  
• Εξακολουθεί να συµµετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

«Σιδηρόδροµοι - Αεροδρόµια - Αστικές Συγκοινωνίες 2000 - 06», µε αναβαθµισµένο 
ρόλο (µε δικαίωµα ψήφου) και εκπροσωπείται από τους Γιάννη Χανδάνο και Δηµήτρη 
Δηµητρίου.  

• Συνεχίζει την επιτυχηµένη συνεργασία του µε τη µη κερδοσκοπική εταιρεία ECOCITY στο 
πρόγραµµα «Οικολογική Μετακίνηση», όπου συµµετέχουν µαθητές της 3η τάξης 
γυµνασίων της χώρας και διενεργούνται διαγωνισµοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις. 
Για το διάστηµα 2008 - 2009 και 2009 - 2010 εκπροσωπούν το ΣΕΣ στην οργανωτική επιτροπή 
η Αγγελική Κοψαχείλη και στην επιστηµονική επιτροπή ο Κωνσταντίνος Αντωνίου. Παράλληλα, 
ο Πέτρος Κρητικός και η Άννα Γόγολα εκπροσωπούν το ΣΕΣ ως αξιολογητές.  
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• Συνεχίζει τη συνεργασία του µε το ITS Hellas και ως εκπρόσωπος/παρατηρητής του ΣΕΣ 
στις δράσεις του ITS Hellas, για τη διετία 2008 - 2010, ορίστηκε ο Θανάσης Τσιάνος.  

• Συµµετέχει στην Οµάδα Εργασίας για τις Οδικές Μεταφορές (ΟΕ - ΟΜΕ) η οποία 
συγκροτήθηκε τον Ιούλιο του 2008 µε πρωτοβουλία του Ελληνικού Επιµελητηριακού 
Συνδέσµου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ). Στην Οµάδα Εργασίας συµµετέχούν εκπρόσωποι του ΥΜΕ, 
των ελληνικών επιµελητηρίων µεταφορών, φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των 
οδικών µεταφορών, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και συνάδελφοι µελετητές. Το ΣΕΣ 
εκπροσωπεί η Αγγελική Κοψαχείλη. 

• Υποστηρίζει τη νέα πρωτοβουλία οδικής ασφάλειας της εταιρίας Diageo Hellas και του 
ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», η οποία σε συνέχεια της καµπάνιας «responsible drinking» µε το 
Mika Hakkinen, ετοίµασε ενηµερωτικό φυλλάδιο το οποίο απευθύνεται σε οδηγούς - πελάτες 
νυχτερινών κέντρων, µε στόχο την προώθηση του µηνύµατος «µηδενικής κατανάλωσης 
αλκοόλ πριν την οδήγηση». 

• Συµµετέχει, µε εκπρόσωπο τον Κωνσταντίνο Αντωνίου, ως µέλος του Παρατηρητήριου 
Οδικής Ασφάλειας, µε Πρόεδρο τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, και Γενικό Συντονιστή τον καθ. ΕΜΠ 
Β. Ψαριανό. 

• Συµµετέχει στο Εθνικό Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας (Ε.Σ.Ο.Α.) και εκπροσωπείται από 
τον Γιάννη Χανδάνο και - σε περίπτωση απουσίας του - την Αγγελική Κοψαχείλη. Το Ε.Σ.Ο.Α. 
είναι ένα ευρύτερο όργανο στο οποίο συµµετέχουν εκπρόσωποι φορέων σχετικών και 
ευαισθητοποιηµένων µε την οδική ασφάλεια έχει στόχο να συνεισφέρει στην εθνική 
προσπάθεια της δραστικής µείωσης των τροχαίων ατυχηµάτων. 

 
 

12. Άλλες εκδηλώσεις 
 
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσηµα από µέλη του ΔΣ σε σειρά εκδηλώσεων και ηµερίδων. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 
• Τετραήµερο εκδηλώσεων µε θέµα «το Μέλλον των Μεταφορών στην Ελλάδα» 
διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το διάστηµα 5 - 8 Μαΐου 2008, από το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Μεταφορών και το Κέντρο Διάδοσης Επιστηµών και 
Τεχνολογίας, και υπό την αιγίδα του Υπουργού Μεταφορών. Οι εκδηλώσεις περιλάµβαναν µία 
κεντρική ηµερίδα και τρεις εσπερίδες και είχαν δύο βασικές θεµατικές ενότητες: α) αστική 
κινητικότητα και β) υπεραστικές µεταφορές (επιβάτες και εµπορεύµατα). Τις εκδηλώσεις 
άνοιξαν µε κεντρικές οµιλίες τους τα µέλη του ΣΕΣ καθ. Γ. Γιαννόπουλος και κ. Φ. Καραµήτσος, 
ενώ εισηγήσεις έγιναν, µεταξύ άλλων, από πολλά µέλη µας όπως ο καθ. ΕΜΠ Δ. Τσαµπούλας, ο 
καθ. ΔΠΘ Δ. Στεφανής, ο αναπλ. καθ. ΑΠΘ Χ. Πυργίδης, ο αντιδήµαρχος του Δήµου Αθηναίων 
κ. Χ. Ακριτίδης, ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ κ. Γ. Τόσκας, η κύρια ερευνήτρια του ΙΜΕΤ κ. Γ. 
Αϋφαντοπούλου και ο εκπρόσωπος της Ολυµπιακής Αεροπορίας κ. Τ. Αδαµίδης. Εισηγήσεις και 
οµιλίες έγιναν και από αρκετούς ξένους οµιλητές. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος 
παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο «το Οδοιπορικό του ΣΕΣ στην αστική κινητικότητα 
(κυκλοφορία και στάθµευση) στην Ελλάδα». 

• Εκδήλωση µε το χαρακτηριστικό τίτλο «Πεζός σε απόγνωση» διοργανώθηκε στις 24 Μαΐου 
2008, στην Πλατεία Αριστοτέλους της Θεσσαλονίκης, από την Ένωση για τα Δικαιώµατα των 
Πεζών. Στην εκδήλωση έγιναν σύντοµες οµιλίες για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι 
πεζοί στις ελληνικές πόλεις και στη Θεσσαλονίκη ειδικότερα, µοιράστηκαν αντίτυπα µε την 
ευρωπαϊκή Χάρτα των δικαιωµάτων των πεζών, ενώ παρουσιάστηκαν και τα νέα έντυπα της 
Ένωσης, που περιλαµβάνουν εικονική κλήση για παράνοµη στάθµευση σε χώρους πεζών, 
παρότρυνση για σεβασµό των χώρων κίνησης ΑµεΑ και ενηµέρωση για τις ανάγλυφες πλάκες 
των πεζοδροµίων που προορίζονται για άτοµα µε προβλήµατα όρασης. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο 
Πέτρος Κρητικός. 

• Το Κέντρο Ελληνικών Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (ΚΕΔΕΟ) διοργάνωσε την Τρίτη 
3 Ιουνίου 2008, στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών, ηµερίδα µε θέµα «Πράσινες 
Μεταφορές». Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών. Στην ηµερίδα συµµετείχαν µε οµιλίες ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κ. Κ. Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος του Transport Committee του CEEP κ. Cicatiello, ο Πρόεδρος της 
Μόνιµης Επιτροπής του Υπουργείου για τις «Πράσινες Μεταφορές» κ. Α. Βραχνός, ο βουλευτής 
της Περιφέρειας Αττικής κ. Νίκος Καντερές ως µέλος της Μόνιµης Επιτροπής Περιβάλλοντος της 
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Βουλής και πλήθος άλλων οµιλητών. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη 
παρουσιάζοντας σχετική εισήγηση.  

• Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργάνωσε τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008 ηµερίδα µε 
θέµα «Κινητικότητα στον Αστικό Χώρο. Πράσινη Βίβλος και Ελληνική 
Πραγµατικότητα». Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε µε στόχο να συζητηθούν τα θέµατα που 
τίθενται στην Πράσινη Βίβλο για την Αστική Κινητικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά 
µε τις επιλογές για ανάπτυξη και εφαρµογή Πολιτικής Αστικής Κινητικότητας στις ελληνικές 
πόλεις. Η ηµερίδα ξεκίνησε µε χαιρετισµό του Γενικού Γραµµατέα του ΥΜΕ, κ. Σ. Σιµόπουλου 
ενώ στη συνέχεια µίλησαν µεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Αττικό Μετρό κ. Γ. Γιαννής ως 
Συντονιστής της Επιτροπής Αστικής Κινητικότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ και ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήµου Αθηναίων Χ. Ακριτίδης, ως Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής 
Κινητικότητας του ΥΜΕ. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη παρουσιάζοντας εισήγηση 
µε τίτλο «Οδοιπορικό για τις Μετακινήσεις στην Αθήνα της επόµενης 10ετίας - από τη 
συµφόρηση προς τη βιώσιµη κινητικότητα».  

• Ο Τοµέας Επιστηµόνων του ΠΑΣΟΚ διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «Οδική ασφάλεια. 
Πολιτικές για την µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων» που πραγµατοποιήθηκε στο ΤΕΕ, 
την Πέµπτη 19 Ιουνίου 2008. Στην ηµερίδα αναπτύχθηκαν απόψεις από βουλευτές της 
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, ενώ συµµετείχαν µε εισηγήσεις και οι συνάδελφοι κ.κ. Ν. 
Ποριώτης και Ν. Παρασκευόπουλος. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος παρουσιάζοντας 
σχετική εισήγηση.  

• Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (EEL), στο πλαίσιο των δράσεών της για το 2008, 
διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «Απελευθέρωση των Οδικών Μεταφορών στη Χώρα µας 
- Προοπτικές & Προκλήσεις», η οποία πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο METROPOLITAN, 
τη Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008. Μερικά από τα θέµατα που συζητήθηκαν στην ηµερίδα ήταν η 
αναβάθµιση των οδικών µεταφορών στην Ελλάδα, η αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου, οι 
επιπτώσεις στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο αλλά και στις επιχειρήσεις. Στην ηµερίδα 
συµµετείχαν εκπρόσωποι φορέων που δραστηριοποιούνται στο κοµµάτι της εφοδιαστικής 
αλυσίδας, τόσο από την Ελλάδα όσο κι από το εξωτερικό. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο 
Κωνσταντίνος Αντωνίου παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο «Απελευθέρωση των οδικών 
µεταφορών στην Ελλάδα. Προκλήσεις και προοπτικές».  

• Την Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2008 διοργανώθηκε από το Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. (για την Δηµόσια 
Συγκοινωνία και την Βιώσιµη Κινητικότητα) δηµόσια συζήτηση µε θέµα «Σιδηρόδροµος 
και βιώσιµη κινητικότητα στην Ελλάδα σήµερα: διάσταση λόγων και έργων;». Στη 
συζήτηση, που πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, συµµετείχαν 
επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον χώρο των Μεταφορών, το 
ΥΜΕ και ο Δήµος Αθηναίων, και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος 
Αντωνίου µε σχετική τοποθέτηση.  

• Στις 18 Ιουλίου 2008, το Συµβούλιο Νέων του Δήµου Καστοριάς διοργάνωσε ηµερίδα µε 
θέµα «Αλκοόλ και Οδήγηση». Κεντρικοί οµιλητές ήταν ο Γιάννης Μπουτάρης και η 
βουλευτής Καστοριάς Βίβιαν Μπούζαλη. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός 
παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο «Θέσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα», 
ενώ ανάλογες παρουσιάσεις έγιναν από τα µέλη του ΣΕΣ Γιώργο Σπανό (µε την ιδιότητά του 
και ως Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου Καστοριάς) και Θανάση Τσιούτρα (ως υπευθύνου 
Δηµοσίων Σχέσεων του ΙΜΕΤ). 

• Την Δευτέρα, 15 Σεπτεµβρίου 2008, πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια της Έκθεσης 
Τροχαίας στην Πάτρα στην οποία ο ΣΕΣ προσκλήθηκε να συµµετάσχει µε κεντρική οµιλία. Η 
έκθεση διοργανώθηκε από την Αστυνοµική Διεύθυνση Πάτρας, σε συνεργασία µε την Τροχαία 
Αχαΐας και το τµήµα Αυτοκινητοδρόµων και απευθύνονταν σε όλους τους πολίτες µε στόχο την 
κυκλοφοριακή αγωγή τους. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου µε σχετική οµιλία.  

• Το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς», πραγµατοποίησε την Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008, ηµερίδα µε 
θέµα «Ασφάλεια στις Οδικές Μεταφορές: Συντελεστής Ανάπτυξης και Ποιότητας 
Ζωής» στα πλαίσια της 4ης Έκθεσης Επαγγελµατικού Αυτοκινήτου. Η ηµερίδα που τέλεσε υπό 
την αιγίδα του ΥΜΕ και του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) είχε 
ως σκοπό την ενηµέρωση σχετικά µε την εκπαίδευση των οδηγών βαρέων οχηµάτων και των 
επαγγελµατιών οδηγών γενικότερα καθώς και την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου των 
εταιρειών του κλάδου των µεταφορών. Στην ηµερίδα απέστειλε χαιρετισµό ο Πρόεδρος της 
Δηµοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ενώ µε την παρουσία τους τίµησαν την εκδήλωση ο ΓΓ 
του ΥΜΕ καθηγητής κ. Σ. Σιµόπουλος, ο Αστ. Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής κ. Δ. 
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Σκαρλάτος, Διοικητές άλλων Τµηµάτων της Τροχαίας, υψηλόβαθµα στελέχη Επιχειρήσεων και 
Οργανισµών, εκπρόσωποι Πανεπιστηµίων και ερευνητικών φορέων και επαγγελµατικών 
ενώσεων καθώς και πολίτες µε ενδιαφέρον για το θέµα. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος 
Αντωνίου µε σχετική οµιλία.  

• Η Τοπική Ένωση Δήµων και Κοινοτήτων Νοµού Αττικής και ο Δήµος Ηλιούπολης, 
συνδιοργάνωσαν την Πέµπτη 18 Σεπτεµβρίου 2008, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ηµέρας 
Κινητικότητας, ηµερίδα µε θέµα «Για µια Αττική της βιώσιµης κινητικότητας - όροι 
και προϋποθέσεις», µε στόχο την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και την υιοθέτηση 
των αρχών της βιώσιµης κινητικότητας. Στην Ηµερίδα απηύθυνε χαιρετισµό ο Υπουργός 
Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Κ. Χατζηδάκης ενώ οµιλίες πραγµατοποιήθηκαν από την 
Πρόεδρο του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας κα. Κ. Συκιανάκη, τον πρόεδρο της 
ΤΕΔΚΝΑ κ. Δ. Καλογερόπουλο, τον αντιδήµαρχο Αθηναίων κ. Χ. Ακριτίδη και εκπρόσωποι 
επιτροπών της ΤΕΔΚΝΑ, Δήµων, του ΟΑΣΑ, του ΤΕΕ, του ΣΕΣ, του Δικτύου Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. και 
του Σύνδεσµου των Ελληνικών Δήµων για τη βιώσιµη κινητικότητα και το ποδήλατο. Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη µε σχετική οµιλία.  

• Την Δευτέρα 22 Σεπτεµβρίου 2008, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας, 
διοργανώθηκε από το Δίκτυο Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ. στην Πάτρα επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα 
«Δηµόσιες Συγκοινωνίες, Βιώσιµη Κινητικότητα και Αστική Ανάπτυξη στις Πόλεις 
της Ελληνικής Περιφέρειας». Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Άννα Γόγολα µε σύντοµο χαιρετισµό. 

• Στις 9 Οκτωβρίου 2008, το Δίκτυο Εθνικών Πλατφόρµων Ευφυών Συστηµάτων 
Μεταφορών (ITS Network Association) διοργάνωσε ηµερίδα µε κεντρικά θέµατα: α) το 
πανευρωπαϊκό πλάνο δραστηριοτήτων Ευφυών Συστηµάτων Μεταφορών και β) η 
διαλειτουργικότητα των συστηµάτων τηλεδιοδίων. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης 
Χανδάνος παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο «Προοπτικές και προβλήµατα στην εφαρµογή 
αστικών διοδίων στις ελληνικές πόλεις», ενώ παρουσιάσεις έκαναν και τα µέλη του ΣΕΣ Γεωργία 
Αϋφαντοπούλου (ως αντιπρόεδρος του ελληνικού ITS), Γιάννης Τόσκας (ΣΑΣΘ), Βασίλης 
Χαλκιάς (Αττικές Διαδροµές Α.Ε.), Κωνσταντίνος Κουτσούκος (Εγνατία Οδός Α.Ε.) και καθ. 
Παναγιώτης Παπαϊωάννου. 

• Στις 15 Οκτωβρίου 2008, το Τοπικό Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήµου 
Έδεσσας διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα «Οδική Ασφάλεια - Προτεραιότητα στη ζωή». 
Στην εκδήλωση µίλησαν η παιδαγωγός και συγγραφέας του παιδικού βιβλίου «καλώς τον κύριο 
ΚΟΚ» κ. Ελένη Πιτσιδοπούλου, ο οδηγός αγώνων Ιαβέρης, ενώ η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ «Πάνος 
Μυλωνάς» κ. Βασιλική Μυλωνά, που απουσίαζε λόγω ασθένειας, απέστειλε χαιρετισµό. Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο «Θέσεις του ΣΕΣ για την 
οδική ασφάλεια στην Ελλάδα». 

• Την Πέµπτη 16 Οκτωβρίου 2008 πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα Οδικής Ασφάλειας «Καθ΄ 
οδόν µε ατοµική και συλλογική ευθύνη», η οποία διοργανώθηκε από το Τµήµα 
Τροχαίας Αττικής Οδού της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Από πλευράς Υπουργείου 
Εσωτερικών την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Π. Χηνοφώτης και ο 
Γενικός Γραµµατέας Δηµόσιας Τάξης κ. Α. Ανδρεουλάκος, ενώ µετέφερε χαιρετισµό του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας Αντιστράτηγου Β. Τσιατούρα ο Υπαρχηγός του Σώµατος 
Αντιστράτηγος Γρηγόριος Αναγνώστου. Την εκδήλωση, επίσης, χαιρέτισαν ο Διευθύνων 
Σύµβουλος της εταιρείας «Αττική Οδός Α.Ε.», κ. Λ. Μπόµπολας, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ. Ε. 
Δρακάκης, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΑ καθηγητής κ. Δ. Τσαµπούλας και ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Η.Ε.Α. 
κ. Πάνος Σόµπολος. Μεταξύ των εισηγητών της Ηµερίδας ήταν ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Γ. 
Κανελλαϊδης και ο Διευθύνοντας Σύµβουλος της εταιρείας «Αττικές Διαδροµές Α.Ε.» κ. Β. 
Χαλκιάς. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος µε σχετική οµιλία. 

• To Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) πραγµατοποίησε την Τρίτη, 11 
Νοεµβρίου 2008, στο πλαίσιο της 2ης Εβδοµάδας Ενέργειας, ηµερίδα µε θέµα τις Πράσινες 
Μεταφορές. Η ηµερίδα που τέλεσε υπό την αιγίδα του ΥΜΕ είχε ως σκοπό την ενηµέρωση και 
ανταλλαγή απόψεων για µια ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στοχευµένη σε έναν από τους 
πιο ενεργοβόρους τοµείς όπως είναι οι µεταφορές. Στην ηµερίδα απέστειλε χαιρετισµό ο 
Υπουργός Μεταφορών κ. Κωστής Χατζηδάκης ενώ οµιλίες πραγµατοποιήθηκαν από τον καθηγ. 
κ. Ν. Σταθόπουλο, Πρόεδρο ΤΡΑΜ Α.Ε., τον κ. Π. Κασσάπη, Πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας 
& Μεταφορών ΙΕΝΕ, τον κ. Αλ. Βραχνό Πρόεδρο της Μόνιµης Επιτροπής για τις Πράσινες 
Μεταφορές ΥΜΕ, τον κ. Claudio Cicatiello Πρόεδρο Επιτροπής Μεταφορών CEEP (Ρώµη), τον κ. 
Α. Σγουράκη, Διευθυντή Αεριοκίνησης ΔΕΠΑ, τον κο. Μ. Τοσκούνογλου, Διευθυντή Τοµέα 
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Περιβάλλοντος ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς και τον Δρ. Στ. Τσέτσης Αρχιτέκτων - Πολεοδόµος. Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη µε σχετική οµιλία. 

• Την Τρίτη 2 Δεκεµβρίου 2008 διοργανώθηκε από το περιοδικό ECO - Q Επιστηµονική 
Ηµερίδα µε τίτλο «Supply Chain Risk Management; ISO28000, TAPA, AEO» στο 
ξενοδοχείο Holiday Inn. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου παρουσιάζοντας 
εισήγηση µε τίτλο «Ο ρόλος των σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων στην ασφάλεια της 
εφοδιαστικής αλυσίδας». 

• Την Τρίτη 16 Δεκεµβρίου 2008 διοργανώθηκε από το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» συνέντευξη 
τύπου για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων έρευνας για την Οδική Ασφάλεια και 
την βράβευση των καλύτερων τροχονόµων για το 2008. Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο 
Αµφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών και παρέστη ο Υπουργός Μεταφορών κ. Κ. 
Χατζηδάκης και αρκετοί συνάδελφοι. Στο πάνελ της εκδήλωσης εκπροσώπησε το ΣΕΣ ο 
Κωνσταντίνος Αντωνίου.  

• Πραγµατοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2009, στο Πανεπιστήµιο Πατρών η 4η ετήσια 
απονοµή υποτροφίας (στον καλύτερο 4οετή του τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών) από 
το ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς». Παράλληλα στην εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε η παρουσίαση του 
Ευρωπαϊκού προγράµµατος ShLOW - show me how slow, από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC). Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Άννα Γόγολα µε σχετική 
οµιλία. 

• Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009 διοργανώθηκε στο Κέντρο Ξιφασκίας στο πρώην αερολιµένα 
Ελληνικού από τα περιοδικά «Περιβάλλον21» & «Supply Chain & Logistics» Εσπερίδα µε 
τίτλο «Περιβάλλον & Green Logistics». Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου 
παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο «Οδικές µεταφορές και περιβάλλον. Σύγχρονες εξελίξεις και 
τεχνολογικές εφαρµογές». 

• Στις 13 Φεβρουαρίου 2009, το ΣΑΣΘ έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Βασιλόπιτα στα 
γραφεία του Συµβουλίου, παρουσία του υφυπουργού Μακεδονίας - Θράκης κ. Καλαφάτη. Στην 
σύντοµη οµιλία του, ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνάδελφος - συγκοινωνιολόγος Γιάννης Τόσκας 
αναφέρθηκε στο έργο του Συµβουλίου τη χρονιά που πέρασε, καθώς και στους στόχους που 
έχουν τεθεί για το 2009. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός. 

• Στις 24 Φεβρουαρίου 2009, διεξήχθη στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο 
Θεσσαλονίκης, εσπερίδα µε θέµα «Κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στη Θεσσαλονίκη». 
Στην εκδήλωση, που διοργάνωσε η Δηµοτική Παράταξη «Πρωτοβουλία για τη 
Θεσσαλονίκη - Γιάννης Μπουτάρης» έγιναν εισηγήσεις από τον πρόεδρο του τµήµατος 
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ κ. Νίκο Καλογήρου, τον πρόεδρο του ΣΑΣΘ Γιάννη Τόσκα ενώ το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός. Ακολούθησε 2ωρη συζήτηση και παρεµβάσεις από φορείς 
της πόλης. 

• Στις 9 Μαρτίου 2009, ο Πέτρος Κρητικός εκπροσώπησε το Σύλλογο σε ευρεία συνάντηση 
φορέων µε µέλη του ΔΣ του εµπορικού κέντρου Mediterranean Cosmos στη 
Θεσσαλονίκη. Η συνάντηση εντάσσεται στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του 
συγκεκριµένου εµπορικού κέντρου όπου πραγµατοποιούνται συναντήσεις µε όλους τους φορείς 
της Θεσσαλονίκης. Συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνδροµής του Mediterranean Cosmos για 
εκδηλώσεις του Σ.Ε.Σ. 

• Στις 17 Μαρτίου 2009, µε την ευκαιρία της συµπλήρωσης 6 µηνών λειτουργίας του 1ου 
Κέντρου Εξυπηρέτησης Μετακινουµένων, οι υπεύθυνοι φορείς του Κ.Ε.Μ., Δήµος 
Καλαµαριάς, ΣΑΣΘ και εταιρεία Ανατολική Αναπτυξιακή διοργάνωσαν ηµερίδα µε 
αντικείµενο «Αστική κινητικότητα - ο ρόλος των Κέντρων Εξυπηρέτησης 
Μετακινουµένων». Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός απευθύνοντας σύντοµο 
χαιρετισµό. Χαιρετισµό απηύθυνε και ο πρόεδρος του ΣΑΣΘ συνάδελφος Γιάννης Τόσκας, ενώ 
η διευθύντρια του Ινστιτούτου Μεταφορών συνάδελφος Γωγώ Αυφαντοπούλου παρουσίασε 
εισήγηση σχετική µε την ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΚΕΜ που έχει αναπτυχθεί από το Ι.ΜΕΤ. 

• Την Πέµπτη 19 Μαρτίου 2009 διοργανώθηκε από το Ecocity και τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αχαΐας ηµερίδα µε τίτλο «Οικολογική Μετακίνηση στην Πάτρα» στην 
οποία συµµετείχαν µε εισηγήσεις οι συνάδελφοι Γιάννης Φρατζεσκάκης - Οµότιµος Καθηγητής 
ΕΜΠ, Θάνος Βλαστός - καθηγητής ΕΜΠ, και Νάσος Κόκκινος - πρόεδρος του Δικτύου 
Ε.Π.Ι.Β.Α.ΤΗ.Σ.. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε η Άννα Γόγολα παρουσιάζοντας εισήγηση µε τίτλο 
«Ζητήµατα κινητικότητας στην πόλη της Πάτρας». 

• Την Κυριακή 22 Μαρτίου 2009 διοργανώθηκε στο ΕΜΠ (Στουρνάρη) από τη Συντονιστική 
Επιτροπή Συλλόγων και Κινήσεων για τους Ελεύθερους Χώρους και την Ποιότητα 
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Ζωής της Αθήνας και το Παρατηρητήριο Ελεύθερων Χώρων Αθήνας - Αττικής ηµερίδα µε 
θέµα «Αθήνα: Κινητικότητα και Χώροι Στάθµευσης (καταγραφή του προβλήµατος, 
υπάρχουσα πολιτική κατεύθυνση, εναλλακτική θεώρηση, προτάσεις)» και µε στόχο 
να συγκροτηθεί µια συναντίληψη για το πρόβληµα του κυκλοφοριακού και της στάθµευσης 
στην Αθήνα, να διερευνηθεί το πολιτικό - οικονοµικό πλαίσιο που υπαγορεύει τη δηµιουργία 
χώρων στάθµευσης σε Πλατείες και Πάρκα, να τεθούν οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
διαστάσεις του προβλήµατος και να διατυπωθούν εναλλακτικές πολιτικές. Στην ηµερίδα 
συµµετείχαν µε εισήγηση ο συνάδελφος Οµότιµος Καθηγητής ΕΜΠ Ι. Φραντζεσκάκης, ο 
Καθηγητής ΕΜΠ Δ. Καλλιαµπάκος, ο Δρ. ΕΜΠ Γ.Σκλαβούνος, η κα Μάρω Ευαγγελίδου, 
εκπρόσωποι ΜΚΟ και τοπικών οργανώσεων και άλλοι, ενώ το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο 
Κωνσταντίνος Αντωνίου. Η ηµερίδα έκλεισε µε στρογγυλό τραπέζι, κατά τη διάρκεια του οποίου 
συζητήθηκαν οι προτάσεις της οργανωτικής επιτροπής καθώς και απαντήσεις σε ερωτήσεις του 
κοινού. 

• Το τριήµερο 3, 4 και 5 Απριλίου 2009 διοργανώθηκε από το ECOCITY και την ΚΕΔΚΕ 
Συνέδριο µε τίτλο "Χρωµατίζω την Πόλη", υπό την αιγίδα του ΥΜΕ και του 
επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Δήµα. Στο Συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε στην Αίθουσα 
εκδηλώσεων του EXPO Athens, τέθηκαν πολλά και κρίσιµα θέµατα ουσιαστικών τοµέων που 
επηρεάζουν τη ζωή των πόλεων, µεταξύ αυτών και οι Μεταφορές. Στην σχετική ενότητα του 
Συνεδρίου συµµετείχαν µε οµιλίες οι συνάδελφοι, Π. Παπαδάκος, Θ. Βλαστός και Χ. 
Ριζοµυλιώτης. Ο ΣΕΣ υποστήριξε την διοργάνωση του Συνεδρίου µε εκπρόσωπο τον Θ. Τσιάνο.  

• Το Σάββατο 4 Απριλίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στο Αµφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών 
και Επικοινωνιών η Τελετή Βράβευσης των νικητριών οµάδων που συµµετείχαν στο 
διαγωνιστικό πρόγραµµα ECOMOBILITY 2008 - 2009. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι της Πολιτείας, της Επιστήµης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των συνεργαζόµενων 
Φορέων, καθηγητών και µαθητών. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε η Αγγελική Κοψαχείλη.  

• Στις 8 και 9 Μαΐου 2009 πραγµατοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο "Modern Planning of 
Traffic for Accident - Free Capitals and Cities", που διοργανώθηκε από Arab Road 
Safety Organization, Tunisian Road Safety Organization και International Road 
Safety Organization (PRI) στην Kairouan της Τυνησίας. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε µε σχετική 
οµιλία για την πόλη των Αθηνών, ο Κωνσταντίνος Αντωνίου.  

• Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2009 διοργανώθηκε στο Βόλο, από το Εργαστήριο 
Συγκοινωνιακής Τεχνικής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 
και το Τµήµα Μαγνησίας του ΤΕΕ, Ηµερίδα Οδικής Ασφάλειας "Εφαρµογή 
Εκστρατειών Αφύπνισης του Κοινού για τη Βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας". Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε µε σχετική οµιλία για τις προτάσεις και δράσεις του ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια 
ο Κωνσταντίνος Αντωνίου. 

• Στις 30 Μαΐου 2009 εγκαινιάστηκε η λειτουργία του συνόλου του αυτοκινητοδρόµου 
της Εγνατίας Οδού, µε παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου υπό κατασκευή τµήµατος 
Γρεβενά - Μέτσοβο. Τα εγκαίνια έγιναν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Υπουργού 
ΠΕΧΩΔΕ, πλήθους πολιτικών στελεχών, τοπικών φορέων και κατοίκων, σε ειδική εκδήλωση επί 
της γέφυρας του Βενέτικου. Τον ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Πέτρος Κρητικός. 

• Στις 25 και 26 Ιουνίου 2009 διοργανώθηκε στη Χαλκίδα, από την United Nations Economic 
Commission for Europe (UNECE), Διεθνές Συνέδριο µε τίτλο "Conference on 
Improving Road Traffic Safety in South - Eastern Europe - Setting Regional and 
National Road Traffic Casualty Reduction Targets". Το ΣΕΣ εκπροσώπησε µε σχετική 
παρουσίαση για τις προτάσεις και δράσεις του ΣΕΣ για την Οδική Ασφάλεια ο Κωνσταντίνος 
Αντωνίου.  

• Την Τρίτη 7 Ιουλίου 2009 διοργανώθηκε στο "Καράβι" Σχοινιά εκδήλωση για την "Οδική 
Ασφάλεια στη Λεωφόρο Μαραθώνος" από το Μαραθώνιο Παρατηρητήριο Πολιτών 
σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς". Ο ΣΕΣ 
εκπροσωπήθηκε στην εκδήλωση µε τοποθέτηση του Κωνσταντίνου Αντωνίου για τις δράσεις 
και προτάσεις του ΣΕΣ για την οδική ασφάλεια. 

• Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (E.T.S.C.) και ΙΟΑΣ «Πάνος 
Μυλωνάς» διοργάνωσαν ανοιχτή συζήτηση µε θέµα «Οδική Ασφάλεια & Υπεύθυνη 
Κατανάλωση Αλκοόλ στην Ελλάδα», στις 25 Νοεµβρίου 2009, στην Αίγλη Ζαππείου. Στην 
εκδήλωση παρευρέθησαν ο κ. Ι. Παπαδόπουλος, Διευθυντής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του 
Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, του 
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Οργανισµού Αντιµετώπισης Καθηµερινών Προβληµάτων Πολιτών του Δήµου Αθηναίων 
(Ο.Α.Κ.Π.Π.), εκπρόσωποι άλλων κυβερνητικών φορέων, εκπρόσωποι της Ελληνικής 
Αστυνοµίας, µη κυβερνητικών οργανώσεων, ακαδηµαϊκοί και δηµοσιογράφοι. Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησε ο Γιάννης Χανδάνος ο οποίος ήταν και ο Συντονιστής της ανοιχτής συζήτησης. 

• Τη Δευτέρα 14 Σεπτεµβρίου 2009 πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα η τελετή εγκαινίων της 
Έκθεσης Τροχαίας Πατρών για την Οδική Ασφάλεια. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε, ως κεντρικός 
οµιλητής της εκδήλωσης, ο Κωνσταντίνος Αντωνίου. 

• Την Πέµπτη 17 Δεκεµβρίου 2009 διοργανώθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας ηµερίδα µε θέµα “CAR - SHARING  - innovative solution for Greek cities”. 
Στην Ηµερίδα, που πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Divani Acropolis, απηύθυναν χαιρετισµό 
ο Γ.Γ. Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κος. Κων/νος Μαθιουδάκης και ο Πρόεδρος του ΚΑΠΕ 
κος Ι. Αγαπητίδης, συµµετείχε µε οµιλία ο συνάδελφος Καθηγητής κος. Θ. Βλαστός ενώ 
παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του ΟΑΣΑ, της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, του ΤΕΕ και άλλων 
ενδιαφερόµενων φορέων. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε µε σχετική οµιλία η Αγγελική Κοψαχείλη. 

• Στις 29 Ιανουαρίου 2010 διοργανώθηκε από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας, στο 
ξενοδοχείο Divani Caravel, Ηµερίδα µε θέµα “Ελληνικοί Σιδηρόδροµοι - Πρόσφατες 
Εξελίξεις και Προοπτικές”. Την Ηµερίδα χαιρέτισε ο Υφυπουργός Υποδοµών, Μεταφορών & 
Δικτύων, κ. Γ. Μαγκριώτης ενώ παρευρέθηκαν και µίλησαν στελέχη της Ε.Ε., των αρµόδιων 
υπουργείων και του ΟΣΕ καθώς και διακεκριµένοι Έλληνες και αλλοδαποί ειδικοί που 
ασχολούνται ενεργά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές. Η Ηµερίδα έκλεισε µε στρογγυλό 
τραπέζι στο οποίο συµµετείχαν εκπρόσωπος της διοίκησης του ΟΣΕ, ο Γ.Γ. του Υπουργείου 
Οικονοµικών κ. Η. Πλασκοβίτης, ο συνάδελφος κ. Χ. Διονελης ως εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ο συνάδελφος καθηγητής κ. Ι. Μουρµούρης ως 
εκπρόσωπος της Μόνιµης Επιτροπής Μεταφορών του ΤΕΕ και η Αγγελική Κοψαχείλη 
εκπροσωπώντας τον ΣΕΣ. 

• Στις 29 Ιανουαρίου 2010 πραγµατοποιήθηκαν τα εγκαίνια των νέου κτιρίου του Ι.ΜΕΤ. 
στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, από τον Υφυπουργό 
Προστασίας του Πολίτη, κ. Σ. Βούγια. Κεντρικός οµιλητής στην εκδήλωση των εγκαινίων ήταν 
ο Υπεύθυνος Θαλάσσιων Μεταφορών, Λιµένων και Ασφάλειας της ΓΔ TREN της Ε.Ε., κ. Δ. 
Θεολογίτης ενώ µίλησαν και οι κ.κ. καθηγητές Κ. Κυπαρισσίδης, Πρόεδρος του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. και Γ. 
Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ι.ΜΕΤ. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους η 
Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κα. Μαρία Λιόνη και ο Νοµάρχης Θεσσαλονίκης, κ. 
Παναγιώτης Ψωµιάδης. Το ΣΕΣ εκπροσώπησε ο Κωνσταντίνος Αντωνίου συµµετέχοντας στο 
στρογγυλό τραπέζι της εκδήλωσης. 
 

Τέλος, µε σηµαντική συµµετοχή µελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων φορέων, 
γιορτάστηκαν οι ετήσιες εκδηλώσεις κοπής της πίτας του ΣΕΣ, που πραγµατοποιήθηκαν την 5η 
Φεβρουαρίου 2009 και 11η Φεβρουαρίου 2010 στην Αθήνα. 

 
13. Ενηµερωτικό Δελτίο ΣΕΣ 
 
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2010 εκδόθηκαν δέκα ενηµερωτικά Δελτία (Νο. 161 - 
Νο. 170). 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 αλλά και συνεχούς 
αναβάθµισης της ενηµέρωσης των µελών του για θέµατα συγκοινωνιακού ενδιαφέροντος, που 
αφορούν και άλλες περιοχές πέραν της Αττικής και της Βόρειας Ελλάδας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΔΣ 
του ΣΕΣ εγκαινίασε στο Ενηµερωτικό Δελτίο Νο.161 νέα στήλη µε τίτλο «Τα Νέα της 
Δυτικής Ελλάδας». Υπεύθυνη για την εν λόγω στήλη ορίσθηκε το αναπληρωµατικό µέλος του ΔΣ, 
Άννα Γόγολα.  
 
Το κόστος της αναβαθµισµένης έκδοσης και αποστολής του Ενηµερωτικού Δελτίου καλύπτεται 
αποκλειστικά από χορηγίες για διαφηµίσεις, ελαφρύνοντας έτσι σηµαντικά τον έως σήµερα 
σχετικό προϋπολογισµό του ΣΕΣ. 
 
Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενηµερωτικού Δελτίου έχει διευρυνθεί σηµαντικά (περίπου 1.400 
αποδέκτες σήµερα) αφού περιλαµβάνει εκτός των 640 µελών του ΣΕΣ, 580 στελέχη και 190 
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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. 
 
14. Ιστοσελίδα ΣΕΣ 
 
Στόχος του ΔΣ είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σηµείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία 
ενηµέρωση τόσο των µελών του ΣΕΣ όσο και των άλλων ενδιαφερόµενων. Για το λόγο αυτό το ΔΣ 
διατηρεί και ενηµερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ, ενώ έχει συνάψει ετήσια σύµβαση µε 
εξειδικευµένο εξωτερικό σύµβουλο, για την συντήρηση και ενηµέρωσή της. Επιπλέον, µε τον τρόπο 
αυτό αναµένεται η ταχύτερη ενηµέρωση της. 
 
15. Δηµοσιοποίηση θέσεων ΣΕΣ 
 
Η δηµοσιοποίηση των θέσεων του ΣΕΣ είναι περισσότερο αποτελεσµατική αφού αυτές 
αποστέλλονται 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. 
 
Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2008 - Μάρτιος 2010 πραγµατοποιήθηκε η 
προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µε αρκετές συνεντεύξεις, 
δηλώσεις, άρθρα και αναφορές των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του ΣΕΣ σε ραδιοφωνικούς 
και τηλεοπτικούς σταθµούς και στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, κυρίως για θέµατα της 
επικαιρότητας, ήτοι το κυκλοφοριακό, η οδική ασφάλεια και η βιώσιµη κινητικότητα. 
 
Επίσης, πραγµατοποιείται η δηµοσιοποίηση θέσεων για τα συγκοινωνιακά θέµατα, µέσω: 
(α) ειδικής στήλης του ΣΕΣ στο µηνιαίο Περιοδικό «Cargo Plus» η οποία φιλοξενεί απόψεις µελών 

του ΣΕΣ σε µηνιαία βάση,  
(β) εβδοµαδιαίας ειδικής στήλης µε τίτλο «εν κινήσει» στην τοπική εφηµερίδα Θεσσαλονίκης 

«Αγγελιοφόρος της Κυριακής» που την επιµελείται ο Πέτρος Κρητικός, 
(γ) ειδική στήλη στο µηνιαίο δελτίο του Ταµείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του ΟΑΣΘ. 
 
16. 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: 
• Στις 12 Μαΐου 2008, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ µε τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ κ. 
Δηµήτρη Τσαµπούλα κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου, στο γραφείο του στον ΟΑΣΑ. 
Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν θέµατα σχετικά µε την λειτουργία του συστήµατος Αστικών 
Συγκοινωνιών (ΑΣ), την πρόοδο των εργασιών για την σύνταξη του Γενικού Σχεδίου 
Μεταφορών της Αττικής από τον ΟΑΣΑ ενώ συζητήθηκε και η πιθανότητα συνεργασίας ΣΕΣ και 
ΟΑΣΑ για διοργάνωση ηµερίδας µε σχετικό θέµα. Το ΣΕΣ εκπροσώπησαν οι Γιάννης Χανδάνος 
και Αγγελική Κοψαχείλη. 

• Στις 27 Ιανουαρίου 2009, ο Πέτρος Κρητικός συναντήθηκε µε τον πρόεδρο του Ταµείου 
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΑΣΘ και ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης κ. Σκορδά Αθανάσιο, 
κατόπιν πρόσκλησης του τελευταίου. Στη συνάντηση έγινε αµοιβαία ενηµέρωση για τους 
σκοπούς και τις δραστηριότητες των δύο φορέων, ενώ ακολούθησε συνοπτική παρουσίαση της 
76σέλιδης έκδοσης του ΣΕΣ για το συγκοινωνιακό σύστηµα και τη µετακίνηση στη 
Θεσσαλονίκη. Επιπλέον, ο ΣΕΣ αποδέχτηκε πρόσκληση του Ταµείου για συγγραφή άρθρων µε 
θέµα την αστική κινητικότητα στη Θεσσαλονίκη σε µόνιµη στήλη στο µηνιαίο ενηµερωτικό 
δελτίο του Ταµείου. 

• Αποδεχόµενος σχετική πρόσκληση από την Ένωση για τα δικαιώµατα των Πεζών, ο ΣΕΣ, 
εκπροσωπούµενος από τον Πέτρο Κρητικό, παρουσίασε στις 28 Ιανουαρίου 2009 στο ΔΣ της 
Ένωσης τις προτάσεις του Συλλόγου για το συγκοινωνιακό σύστηµα και τη µετακίνηση στη 
Θεσσαλονίκη. Από την 76σέλιδη έκδοση του Σ.Ε.Σ. ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο κεφάλαιο 
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«βιώσιµη κινητικότητα και εναλλακτικοί τρόποι µετακίνησης». Οι δύο φορείς συµφώνησαν να 
επεκτείνουν τη συνεργασία τους µε αµοιβαία προσβασιµότητα των ιστοσελίδων τους και 
διερεύνηση της δυνατότητας διεξαγωγής µελλοντικών κοινών δράσεων και εκδηλώσεων. 

• Στις 12 Φεβρουαρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ΣΕΣ µε τον Γενικό Γραµµατέα 
του ΥΜΕ κ. Δηµήτρη Πλατή. Στο πλαίσιο της Συνάντησης πραγµατοποιήθηκε από την 
πλευρά του ΣΕΣ συνοπτική παρουσίαση του ρόλου και των δράσεων του. Κατόπιν 
συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας του ΣΕΣ µε το ΥΜΕ καθώς και θέµατα που αφορούν 
τον ΚΟΚ, την Οδική Ασφάλεια, τις Αστικές Συγκοινωνίες και τη Βιώσιµη Κινητικότητα. Το ΣΕΣ 
εκπροσώπησαν οι Γιάννης Χανδάνος και Αγγελική Κοψαχείλη. 

• Στις 29 Ιουνίου 2009, ο ΣΕΣ συµµετείχε σε Δηµόσια Διαβούλευση του ΥΜΕ µε τους 
εκπρόσωπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των συναρµόδιων φορέων, προς το 
σκοπό του επανασχεδιασµού του δικτύου Αστικών Συγκοινωνιών του Λεκανοπεδίου, 
όπου εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη Χανδάνο και την Αγγελική Κοψαχείλη. 

• Στις 16 Ιουλίου 2009, ο ΣΕΣ συµµετείχε στην 2η Δηµόσια Διαβούλευση του ΟΑΣΑ για το 
Γενικό Σχέδιο Μεταφορών της Αττικής, όπου εκπροσωπήθηκε από την Αγγελική 
Κοψαχείλη και Κωνσταντίνο Αντωνίου. 

• Στις 10 Νοεµβρίου 2009, πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του ΣΕΣ µε τον Υπουργό και 
τον Υφυπουργό του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, κ.κ. Δ. Ρέππα 
και Ν. Σηφουνάκη. Στο πλαίσιο της Συνάντησης πραγµατοποιήθηκε από την πλευρά του ΣΕΣ 
συνοπτική παρουσίαση του ρόλου, των δράσεων και των θέσεων του. Κατόπιν συζητήθηκαν οι 
δυνατότητες συνεργασίας του ΣΕΣ µε το Υπουργείο καθώς και θέµατα που αφορούν τον ΚΟΚ, 
την Οδική Ασφάλεια, τις Αστικές Συγκοινωνίες και τη Βιώσιµη Κινητικότητα.  


