ΠΑΝΟΡΜΟΥ 61, 11524 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210.3640604, fax: 210.3609220, info@ses.gr, www.ses.gr

Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017
Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Αθηναίων
(Πανόρμου 59)

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Πρόεδρος: Κώστας Κεπαπτσόγλου
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Κατσώχης
Γενικός Γραμματέας: Ευάγγελος Μίντσης
Ειδικός Γραμματέας: Παναγιώτης Παπαντωνίου
Ταμίας: Κώστας Κουρέτας
Αναπληρωματικά Μέλη: Ευθύμιος Μπακογιάννης
Μαρία Σαρτζετάκη

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Περιεχόμενα Απολογισμού
Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες ____________________________________ 1
1. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ 2016-2017 _________________________________________ 1
2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2017_______________________________________ 1

Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ ________________________________________________ 1
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου __________________________________________
2. Συστηματική ενημέρωση Αρχείου Μελών ________________________________________
3. Εγγραφές νέων μελών _______________________________________________________
4. Κατάρτιση Μητρώου Ιδιωτικών Έργων Συγκοινωνιολόγου (ΜΙΕΣ) _____________________
5. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ _____________________________________________________

1
2
2
2
3

Γ. Οικονομική Αυτοδυναμία του ΣΕΣ __________________________________________ 3
1. Οργάνωση Ταμείου _________________________________________________________
2. Κατάσταση Ταμείου _________________________________________________________
3. Πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών _______________________________________________
4. Οφειλές μελών _____________________________________________________________

3
4
4
4

Δ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέματα _____________________ 5
1. Επιτροπές ΣΕΣ ______________________________________________________________ 5
2. Θέσεις ΣΕΣ _________________________________________________________________ 6

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεών του _____________________________________ 6
1. Συνέδρια και Ημερίδες _______________________________________________________ 6
2. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ____________________________________ 7
3. Διοργάνωση Σεμιναρίων______________________________________________________ 8
4. Άλλες Εκδηλώσεις ___________________________________________________________ 8
5. Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ _____________________________________________________ 11
6. Ιστοσελίδα ΣΕΣ ____________________________________________________________ 12
7. Δημοσιοποίηση Θέσεων ΣΕΣ _________________________________________________ 12
8. Συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς ____________________________________________ 12
9. Συναντήσεις με Φορείς του Εξωτερικού ________________________________________ 13

Απολογισμός ΔΣ ΣΕΣ, Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017

i

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες
1. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ 2016-2017
Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου [ΔΣ]
ακολούθησε την επιτυχημένη δράση των προηγούμενων ΔΣ έχοντας ως βασική
κατεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση των στόχων του. Για την οργάνωση των
δράσεων και την συγκεκριμενοποίηση των στόχων του ΔΣ, δόθηκε έμφαση στη
προσέγγιση τριών βασικών κατευθύνσεων:


την αυτοδύναμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΣ,



την επεξεργασία ολοκληρωμένης
συγκοινωνιακών θεμάτων, και



την αποτελεσματική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ.

προσέγγισης

στην

αντιμετώπιση

Μετά από επεξεργασία από τα μέλη του ΔΣ, έγινε προσπάθεια ώστε η προώθηση
των δράσεων να είναι συντονισμένη και καταμερισμένη στα μέλη του ΔΣ, καθώς
και σε συνεργασία με όλα τα μέλη του ΣΕΣ.
2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2017
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1 ου έτους από την εκλογή του
ΔΣ του ΣΕΣ, θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση για την παρουσίαση των
πεπραγμένων του ΔΣ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ,
προγραμματίστηκε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 στις 17:30 στο γραφείο του ΣΕΣ
(Πανόρμου 61), και σε περίπτωση μη απαρτίας θα λάβει χώρα την Τετάρτη 29
Μαρτίου 2017 στις 17:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος
Δήμου Αθηναίων (Πανόρμου 59). Το κείμενο του Ετήσιου Απολογισμού των
Πεπραγμένων 2016 - 2017 θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ.

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

Κώστας Κεπαπτσόγλου

Αντιπρόεδρος:

Δημήτρης Κατσώχης

Γενικός Γραμματέας:

Ευάγγελος Μίντσης

Ειδικός Γραμματέας:

Παναγιώτης Παπαντωνίου

Ταμίας:

Κώστας Κουρέτας

Απολογισμός ΔΣ ΣΕΣ, Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017

1

Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Α’ Αναπληρωματικό μέλος:

Ευθύμιος Μπακογιάννης

Β’ Αναπληρωματικό μέλος:

Μαρία Σαρτζετάκη

Το ΔΣ κατά την διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο τέλος Μαρτίου
2016 - Μαρτίου 2017 πραγματοποίησε συνολικά 11 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 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 794 μέλη του ΣΕΣ.
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
των περισσοτέρων μελών του ΣΕΣ, επιτρέποντας την ταχεία αποστολή
μηνυμάτων ενημέρωσης και επικαιρότητας. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών
διευθύνσεων είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται μόνο από το ΔΣ του ΣΕΣ με
βάση τις αρχές χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ.
Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαμβάνουν τα αναλυτικά
στοιχεία για διακεκριμένους φίλους του ΣΕΣ και δημοσιογράφους που
ασχολούνται με θέματα του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά
εμπλουτίζονται με πρόσθετα στοιχεία και ενημερώνονται τακτικά (αλλαγές
ονομάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόματα. Τα στοιχεία των
δημοσιογράφων του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων αποτελούν ένα ιδιαίτερα
εύχρηστο εργαλείο για την ταχεία δημοσιοποίηση των θέσεων και άλλων
ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την αποστολή Δελτίων Τύπου.
3. Εγγραφές νέων μελών
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017 εγκρίθηκε η εγγραφή
43 νέων μελών (από Αριθμό Μητρώου 752 έως 794). Σημαντική δραστηριότητα
του ΔΣ ήταν η εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ασχολούμενων στον Τομέα των
Συγκοινωνιολόγων για την εγγραφή τους στο ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό του Συλλόγου.
4. Κατάρτιση Μητρώου Ιδιωτικών Έργων Συγκοινωνιολόγου (ΜΙΕΣ)
Το ΔΣ οργάνωσε άτυπο μητρώο (Μητρώο Ιδιωτικών Έργων Συγκοινωνιολόγου ΜΙΕΣ), στο οποίο ενεγράφησαν μέλη του Συλλόγου, τα οποία ενδιαφέρονται να
αναλάβουν αντίστοιχα ιδιωτικά έργα. Στο μητρώο αναγράφονται πέρα από τα
στοιχεία επικοινωνίας του κάθε μέλους, ενδεικτικές κατηγορίες των έργων που
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δύναται να αναλάβει, καθώς και οι περιοχές της Ελλάδος στις οποίες ενδιαφέρεται
να δραστηριοποιηθεί. Το μητρώο αποστέλλεται στον κάθε ενδιαφερόμενο, ενώ
δημιουργήθηκε και λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω της οποία τα μέλη του
μητρώου ενημερώνονται για τα παραπάνω αιτήματα. Στο μητρώο εντάχθηκαν μέλη
των οποίων οι οφειλές σε συνδρομές δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) έτη ή είχαν
διακανονιστεί σε συνεννόηση με το ΔΣ του συλλόγου. Αποφασίσθηκε το μητρώο
να ανανεώνεται ανά δύο έτη με ευθύνη του εκάστοτε ΔΣ, εκτός και αν ληφθεί
διαφορετική απόφαση. Ο πρώτος κύκλος εγγραφών ολοκληρώθηκε στις 15 Ιουλίου
2016 και κατά τη διάρκειά του ενεγράφησαν 27 μέλη του ΣΕΣ.
5. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ
Στο γραφείο του ΣΕΣ, που στεγάζεται επί της οδού Πανόρμου 61, 11524,
λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις του ΔΣ
και των Επιτροπών του ΣΕΣ. Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με τηλεφωνική γραμμή,
σύστημα υπολογιστή και άλλες συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις
γραμματειακές ανάγκες του γραφείου και επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο
και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο γραφείο του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραμματέας του ΣΕΣ, που
απασχολείται στη βάση της μερικής απασχόλησης και υποστηρίζει το γραφείο του
ΣΕΣ Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 14:00. Η γραμματέας του ΣΕΣ υποστηρίζει την
αλληλογραφία, ενημερώνει το αρχείο του Συλλόγου και διεκπεραιώνει το
διαδικαστικό μέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά την περίοδο λειτουργίας
του παρόντος ΔΣ, γραμματέας του ΣΕΣ ήταν η κα. Ειρήνη Παπαχρήστου.
Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις υποστηρίζονται πλέον από το
Λογιστικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Νικολέα.

Γ. Οικονομική Αυτοδυναμία του ΣΕΣ
1. Οργάνωση Ταμείου
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις του
έναντι τρίτων. Ο σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην ALPHA BANK στο
υποκατάστημα Πλατεία Αμερικής. Ο τραπεζικός λογαριασμός είναι προσβάσιμος
σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. ενώ κινήσεις μέσω Web Banking μπορούν να εκτελούν
μόνο ο Ταμίας –προτείνει – και ο Πρόεδρος – εγκρίνει – με χρήση των αντίστοιχων
κωδικών τους.
Οι συναλλαγές γίνονται κατά το δυνατόν ηλεκτρονικά, με σκοπό την διαφάνεια και
τον καλύτερο έλεγχο και εποπτεία των ταμειακών ροών. Σε περιπτώσεις εσόδων
σε μετρητά (π.χ. έσοδα από χορηγίες κάτω των 500€, παράβολα συμμετοχής
εκδηλώσεων κτλ) τα χρήματα κατατίθενται εν συνεχεία στον λογαριασμό του ΣΕΣ ή
αξιοποιούνται για άμεσες ανάγκες (π.χ. έξοδα γραφείου).
Το Δ.Σ. του ΣΕΣ, ταυτόχρονα με τη χάραξη της γενικής στρατηγικής για το ταμειακό
κομμάτι της περιόδου ευθύνης του, προχώρησε τάχιστα σε τακτοποίηση τυχόν
χρεών και λοιπών διοικητικών εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει από παλαιότερα
ΔΣ (και που αφορούσαν σε ΙΚΑ, εφορία, λοιπές εκκρεμότητες με συνεργάτες,
χορηγούς κτλ) και αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενήμερος από φορολογική και
ασφαλιστική πλευρά και χωρίς ανοικτές οικονομικές διαφορές.
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2. Κατάσταση Ταμείου
Από την 4η Απριλίου 2016 (ημερομηνία ανάληψης ταμείου από τον τρέχοντα
Ταμία), μέχρι και την 29η Μαρτίου 2017 (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 2016-2017, θα παρουσιασθεί αναλυτικά από τον
Ταμία.
3. Πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών
Το πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων και τη
διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ,
αφορούσε σε τρεις κατηγορίες χορηγών:
- στους φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα των Μεταφορών και
Συγκοινωνιών (χορηγίες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων εκδηλώσεων
και καταχώρηση διαφημίσεων στα πρακτικά των συνεδρίων, ημερίδων, 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 μέρος της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου του
ΣΕΣ καλύπτεται από το ταμείο του Συλλόγου και επικουρικά από χορηγούς
διαφημίσεων, κυρίως φορείς και εμπορικές εταιρείες του Τομέα των
Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σημαντικά ο σχετικός
προϋπολογισμός του ΣΕΣ.
Η εκδήλωση για τα 40 χρόνια του Συλλόγου καλύφθηκε κυρίως από χορηγούς και
συμπληρώθηκε μικρό ποσό από το ταμείο του Συλλόγου, ενώ η εκδήλωση της
κοπής της πίτας χρηματοδοτήθηκε από τους παρευρισκόμενους, μέσω ατομικού
δελτίου εισόδου.
4. Οφειλές μελών
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για διευρυμένη συμμετοχή των μελών και
λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, το ΔΣ
επεξεργάζεται σχέδιο για τη διευκόλυνση αποπληρωμής των οφειλών συνδρομών,
με σκοπό την αύξηση της εισπραξιμότητας και την ενθάρρυνση της
επανενεργοποίησης των μελών.
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Δ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέματα
1. Επιτροπές ΣΕΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών
που στοχεύει στον τεκμηριωμένο καθορισμό των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή
συμμετοχή των μελών στις δράσεις του.
Τον Ιούνιο 2016, το ΔΣ δρομολόγησε την αναδιάρθρωση των επιτροπών του ΣΕΣ
και προέβη σε μερική αναθεώρηση του κανονισμού λειτουργίας τους. Η λειτουργία
των Επιτροπών του ΣΕΣ συνέχισε να στοχεύει στις ακόλουθες πάγιες αρχές:


τεκμηριωμένη ανάπτυξη θέσεων του ΣΕΣ,



πληρότητα των θέσεων αυτών με βάση τη συγκυρία και τις προοπτικές της
ελληνικής πραγματικότητας, καθώς και της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τις
διεθνείς τάσεις,



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



διαδραστικότητα μεταξύ των Επιτροπών και καλύτερος συντονισμός, και



ουσιαστική συμβολή του ΣΕΣ στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και
στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Οι Επιτροπές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται
οι Θεματικές Επιτροπές, οι οποίες εστιάζουν σε συγκεκριμένη ομάδα αντικειμένων
που άπτονται της ενασχόλησης των μελών του ΣΕΣ. Στη δεύτερη κατηγορία
εντάσσονται οι Επιτελικές Επιτροπές, οι οποίες και εστιάζουν στην άμεση
υποβοήθηση των δράσεων του ΔΣ του ΣΕΣ.
Με ενημερωτικό μήνυμα και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ το Μάρτιο 2017,
το ΔΣ του ΣΕΣ ενημέρωσε για τη σύσταση δύο νέων Θεματικών Επιτροπών σε
σχέση με θέματα αεροπορικών και θαλασσίων μεταφορών. Κατά συνέπεια, οι
Επιτροπές διαμορφώνονται ως ακολούθως:
Θεματικές Επιτροπές


Θ1: Κινητικότητας



Θ2: Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics



Θ3: Ασφάλειας των Μεταφορών



Θ4: Ενέργειας και Περιβάλλοντος



Θ5: Αεροπορικών Μεταφορών



Θ6: Θαλασσίων Μεταφορών

Επιτελικές Επιτροπές


Ε1: Έρευνας
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Ε2: Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης



Ε3: Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης

Η έναρξη των εργασιών των Επιτροπών Θ1-Θ4 και Ε1-Ε3 έχει ήδη γίνει το
Σεπτέμβριο 2014 με ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 18 η Σεπτεμβρίου
2014 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 7ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου
Αθηναίων (Πανόρμου 61). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης είχαν παρουσιασθεί τα
κύρια αντικείμενα των επιτροπών που είναι:




Παραγωγή θέσεων του ΣΕΣ,
Διοργάνωση (ή αξιοποίηση) εκδηλώσεων για την παρουσίαση των θέσεων,
και
Απόκριση σε τρέχουσες εξελίξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ακολουθήσει σε σύντομο ορίζοντα αντίστοιχη παρουσίαση
του κύριου αντικειμένου των νέων Θεματικών Επιτροπών Θ5 και Θ6.
Η θητεία των Επιτροπών ορίζεται σε τριετή και λήγει το Σεπτέμβριο 2017, ενώ το
Μάρτιο 2017 ξεκινά η περίοδος ανανέωσης των μελών της. Ώστε να συγκροτηθούν
σε σώμα για την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο 2020.
2. Θέσεις ΣΕΣ
Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους, ο ΣΕΣ παρακολούθησε σταθερά όλες τις
εξελίξεις επί θεμάτων επιστημονικού του ενδιαφέροντος και προχώρησε σε έκδοση
Δελτίου Τύπου σε περιστάσεις όπου κρίθηκε σκόπιμο. Ενδεικτικά, το Μάρτιο 2017
εκδόθηκε Δελτίο Τύπου σε σχέση με την οδική ασφάλεια στο ελληνικό οδικό δίκτυο.
Στο προσεχές διάστημα αναμένονται οι επόμενες θέσεις από τις περισσότερες
θεματικές επιτροπές.

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεών του
1. Συνέδρια και Ημερίδες
Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων αποτελεί
βασική δράση του ΣΕΣ και για τον λόγο αυτό το ΔΣ έθεσε ως προτεραιότητα τον
προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων,
δημόσιων συζητήσεων και συνεδρίων. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου
τέλος Μαρτίου 2016 - Μάρτιος 2017 πραγματοποιήθηκαν τα εξής:


Στις 21 Μαρτίου 2017 το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)
συνδιοργάνωσαν Ημερίδα για την Οδική Ασφάλεια με τίτλο «Πολιτεία &
Πολίτες: Συνέργεια για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων» στο
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με στόχο την
ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα αλλά και των βασικών διαμορφωτών γνώμης, στην ανάγκη μιας
συστηματικής και αποτελεσματικής αντιμετώπισης του προβλήματος των
τροχαίων συγκρούσεων στη χώρα μας.
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H ετήσια Διημερίδα της ITS Hellas με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και
εξελίξεις στην Ελλάδα», διοργανώθηκε την Δευτέρα 19 και Τρίτη 20
Δεκεμβρίου 2016, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.).



Το Διεθνές Ινστιτούτο Ακουστικής και Δονήσεων (International Institute of
Acoustics and Vibration) (IIAV) και το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Ακουστικής
Συγκοινωνιακών Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.),
συνδιοργάνωσαν το "23rd International Congress on Sound and Vibration
(ICSV23)" από 10 έως 14 Ιουλίου 2016 στην Αθήνα.



To 20ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Mobility Management (ECOMM 2016) διεξήχθη
στην Αθήνα στις 1, 2 και 3 Ιουνίου 2016, στην Τεχνόπολη (Γκάζι). Ο Σύλλογος
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) συνέδραμε τους διοργανωτές του
συνεδρίου με εκπροσώπηση στην Οργανωτική του Επιτροπή.

2. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
Στο πλαίσιο των δράσεων για τη προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ, εντάσσονται και
η συμμετοχή μελών του σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας καθώς και η
υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων σχετικών Φορέων. Έτσι, στο διάστημα
Μάρτιος 2016 – Μάρτιος 2017, ο ΣΕΣ:


Εξακολουθεί να συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας
εκπροσωπούμενος από τον Κώστα Αντωνίου με αναπληρωματικό τον Γιάννη
Τυρινόπουλο.



Εξακολουθεί να συμμετέχει στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Το ΔΣ αποφάσισε την εκπροσώπηση του ΣΕΣ από τον
Νικόλαο Ποριώτη με αναπληρωματικό τον Παναγιώτη Παπαντωνίου.



Συμμετέχει στην Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 76 «Εξοπλισμός Οδών». Με
εκπροσώπους τον Νικόλαο Ποριώτη και αναπληρωματικό τον Κώστα
Αντωνίου.



Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΣΕΣ με την ECOCITY στο
πρόγραμμα «Οικολογική Μετακίνηση», όπου συμμετέχουν μαθητές
γυμνασίων της χώρας και διενεργούνται διαγωνισμοί εκθέσεων ιδεών και
σχετικές εκδηλώσεις. Για το διάστημα 2016-2017 εκπροσωπούν το ΣΕΣ στην
επιστημονική επιτροπή ο Κωνσταντίνος Αντωνίου, στην οργανωτική επιτροπή
ο Γιώργος Λυμπερόπουλος, η Κατερίνα Χρυσοστόμου, η Άννα Γόγολα, και ο
Παναγιώτης Παπαντωνίου, και στην Επιτροπή Αξιολόγησης ο Κώστας
Κεπαπτσόγλου και η Δέσποινα Αλεξανδροπούλου. Παράλληλα, ένας αριθμός
μελών του ΣΕΣ εκπροσωπούν το ΣΕΣ ως αξιολογητές στις διάφορες περιοχές
όπου υπάρχουν συμμετοχές.



Συμμετέχει στην επιτροπή Ηλεκτρονικών Διοδίων. Το ΔΣ αποφάσισε την
εκπροσώπησή του από τον Κώστα Κεπαπτσόγλου με αναπληρωματικό τον
Ευάγγελο Μίντση.
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Συμμετέχει στην Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών
και Μεταφορών με αντικείμενο τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Το
ΔΣ αποφάσισε την εκπροσώπησή του ΣΕΣ από τους Γιάννη Τυρινόπουλο και
Ευθύμιο Μπακογιάννη.



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



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

3. Διοργάνωση Σεμιναρίων
Ο ΣΕΣ συνδιοργάνωσε την 7η Δεκεμβρίου 2016 μαζί με τη Μονάδα Βιώσιμης
Κινητικότητας του ΕΜΠ σεμινάριο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας
(ΣΒΑΚ). Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Αθήνα, όπου έδωσαν το παρόν και χαιρέτησαν την
εκδήλωση η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών κα.
Πέτα Πέρκα και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Γιώργος Στασινός, ενώ παρευρέθηκαν
εκπρόσωποι
υπουργείων,
δήμων,
περιφερειών
καθώς
και
πλήθος
συγκοινωνιολόγων και φοιτητών από τις Σχόλες του ΕΜΠ.
Ομιλητές ήταν οι Θάνος Βλαστός, Καθηγητής ΕΜΠ, Στράτος Παπαδημητρίου,
Καθηγητής ΠΑΠΕΙ, Ιωάννης Τυρινόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΤΕΙ
Αθηνών, Μαρία Μορφουλάκη Δρ. Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας Α’ ΙΜΕΤ και
Ευθύμιος Μπακογιάννης, Δρ. Πολεοδόμος - Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, ενώ το
συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Πρόεδρος του ΣΕΣ κ. Κώστας
Κεπαπτσόγλου.
Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης των Σχεδίων Βιώσιμης
Αστικής Κινητικότητας, ενώ δόθηκε η ευκαιρία στους ομιλητές να παρουσιάσουν
την εμπειρία τους από την σημαντική τους ενασχόληση με τις λειτουργικές,
οικονομικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, και αισθητικές διαστάσεις
των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. Στόχοι του σεμιναρίου ήταν η
ανάδειξη παραμέτρων του πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού, η
γνωριμία με μεθόδους ανάγνωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων και η
εξοικείωση με υποτιμημένες παραμέτρους του όπως το περπάτημα και το
ποδήλατο και η γνωριμία με επιτυχημένες εφαρμογές στην Ευρώπη.
4. Άλλες Εκδηλώσεις
Ο ΣΕΣ διοργάνωσε εκδήλωση στο πλαίσιο εορτασμού των 40 ετών ενεργής
παρουσίας και δραστηριοποίησης του στον χώρο των Μεταφορών. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016 στην Αίγλη Ζαππείου και την
παρακολούθησαν περισσότεροι από 130 συμμετέχοντες (μέλη και μη μέλη του
ΣΕΣ). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απεύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι
υπουργείων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, καθώς και επαγγελματικών φορέων.
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από διακεκριμένα μέλη του ΣΕΣ σχετικά με τα
σαράντα έτη προσφοράς του στον τομέα των μεταφορών, αλλά και διοργανώθηκε
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με αντικείμενο τον ρόλο των συγκοινωνιολόγων
στην Ελλάδα του αύριο. Στο τέλος της εκδήλωσης βραβεύθηκαν οι πρώην
πρόεδροι του ΣΕΣ και ακολούθησε δεξίωση.
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Επίσης, ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσημα από μέλη του ΔΣ σε σειρά
εκδηλώσεων και ημερίδων. Ειδικότερα:


Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στο 4o Συνέδριο της Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης
«Οι αερομεταφορές του σήμερα και του αύριο», το οποίο πραγματοποιήθηκε
στο Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» την 10η και 11η Μαϊου 2016, από τον
Κώστα Κεπαπτσόγλου, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό στην εναρκτήρια
συνεδρία του.



Ο ΣΕΣ συμμετείχε στην εκδήλωση βράβευσης εργασιών στο πλαίσιο της
Εκστρατείας ECOMOBILITY και της Εκστρατείας FREE MOBILITY που
διοργανώθηκε το Σάββατο 16 Απριλίου από τον οργανισμό ECOCITY. Τον
ΣΕΣ εκπροσώπησαν ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Παναγιώτης
Παπαντωνίου, οι οποίοι συμμετείχαν στη βράβευση των νικητήριων ομάδων.



Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στην έκθεση Automechanika Frankfurt 2016, που
πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Theoxenia Palace Hotel στην Κηφισιά από
την MesseFrankfurt Greece SP στις 17 Μαϊου 2016, από τον Δημήτρη
Κατσώχη. Πρόκειται για την παγκοσμίως μεγαλύτερη έκθεση για την
αυτοκινητοβιομηχανία η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.



Στις 27 Μαΐου 2016 πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του Ινστιτούτου Οδικής
Ασφάλειας ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» αξιολόγηση με σκοπό τη βράβευση
εργασιών μαθητών δημοτικού με θέμα την οδική ασφάλεια. Στην επιτροπή
αξιολόγησης συμμετείχε εκ μέρους του ΣΕΣ ο Στέλιος Ευσταθιάδης, ενώ εκ
μέρους του ΔΣ του ΣΕΣ παρέστη ο Δημήτρης Κατσώχης.



Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου, εκπροσώπησε το σύλλογο στην ημερίδα με
θέμα: "Εκπαιδευτές οδήγησης & κυκλοφοριακής αγωγής - Ο πρωτογενής
τομέας στην παραγωγή οδικής ασφάλειας" παρουσιάζοντας τις θέσεις του
Συλλόγου για την Οδική Ασφάλεια.



Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Παναγιώτης Παπαντωνίου παρουσίασαν στην
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής τις θέσεις του
Συλλόγου για την Οδική Ασφάλεια. Ανέλυσαν την υφιστάμενη κατάσταση
οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα τονίζοντας τα προβλήματα και τις αιτίες των
οδικών ατυχημάτων, κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση
αυτής και απάντησαν σε ερωτήσεις των βουλευτών.



Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Μεταφορών η πρώτη συνάντηση της επιτροπής "Ομάδα Διοίκησης Έργου
(ΟΔΕ) για τα ΣΒΑΚ", στην οποία ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Γιάννη
Τυρινόπουλο, ενώ εκ μέρους του ΔΣ του ΣΕΣ συμμετείχε ο Ευθύμιος
Μπακογιάννης. Κύριος στόχος της επιτροπής είναι η διαμόρφωση ενός
πλαισίου προδιαγραφών για την υλοποίηση των ΣΒΑΚ στην Ελλάδα από την
τοπική αυτοδιοίκηση, στην οποία ο ΣΕΣ αναμένεται να διαδραματίσει
σημαντικό ρόλο.



Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στην ημερίδα «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα στην
πόλη της Σπάρτης» που οργανώθηκε από 24 επιστημονικούς και
παραγωγικούς φορείς της πόλης της Σπάρτης και πραγματοποιήθηκε στις 25
Σεπτεμβρίου 2016 στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τον
Κώστα Κεπαπτσόγλου, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις του συλλόγου σχετικά με
τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).Η Μαρία Μαυροειδή
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εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην «Ανοικτή Συζήτηση» που διοργανώθηκε από τον
Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ) με θέμα τις
επικείμενες θεσμικές ρυθμίσεις στο πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό. Η
εκδήλωση έλαβε χώρα τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδος.


Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου συμμετείχε στην ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια και
μεταφορές στην Ελλάδα: Προϋποθέσεις και μέτρα για καθαρή και βιώσιμη
ενέργεια στις μεταφορές» που διοργάνωσε η Επιτροπή Ενέργειας της
Ακαδημίας Αθηνών την Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016, στο Ίδρυμα
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας
πραγματοποίησε ομιλία σχετικά με τη διαχείριση και οργάνωση της
κυκλοφορίας στις αστικές περιοχές με στόχο το μετριασμό των ενεργειακών
απαιτήσεων και την ευρύτερη χρήση των νέων μορφών καυσίμων.Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε από τους Κώστα Αντωνίου, Γιάννη Τυρινόπουλο και Κατερίνα
Χρυσοστόμου σε εκδηλώσεις του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας στα πλαίσια της Εβδομάδας «Ευφυούς» Κινητικότητας στη
Θεσσαλονικη, στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2014.



Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στην εναρκτήρια τελετή του International Seminar on
Roads, Bridges and Tunnels που διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Οδοποιίας
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016,
στο αμφιθέατρο του κτιρίου της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από τον Ευάγγελο Μίντση.Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Αντωνίου (ως συντονιστή του τελικού panel)
στο συνέδριο των έργων ROSEE/SENSOR στη Ljubljana στις 25 Σεπτεμβρίου
2014.



Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στην διημερίδα με θέμα: «Ευφυή Συστήματα
Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα» που διοργανώθηκε από την ITS Hellas
και πραγματοποιήθηκε στις 19-20 Δεκεμβρίου 2016 στο Υπουργείο Υποδομών
& Μεταφορών από τον Κώστα Κεπαπτσόγλου, ο οποίος πραγματοποίησε
παρουσίαση με τίτλο: «Συνεργατικά Συστήματα και Συγκοινωνιακός
Σχεδιασμός».Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Αντωνίου στο 3ο
Διεθνές Συνέδριο: Σχεδιασμός για το Ποδήλατο στην Ευρώπη και το τελικό
συνέδριο του έργου CycleCities που έλαβε χώρα στις 11-13 Νοεμβρίου 2014
στο Μέγαρο ΕΒΕΠ στον Πειραιά. Ο ΣΕΣ ήταν υποστηρικτής του Συνεδρίου,
διοργανώνοντας ειδική συνεδρία με τέσσερις παρουσιάσεις.



Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου συμμετείχε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στις 22 Δεκεμβρίου 2016 στο Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών σχετικά με
την εκπαίδευση και εξέταση υποψήφιων Ελεγκτών Οδικής Ασφάλειας.Ο ΣΕΣ
εκπροσωπήθηκε με παρουσίαση του Κώστα Αντωνίου σε σεμινάριο που
δόθηκε στην Κύπρο στις 16 Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Μετακινήσεις στην
Εποχή της Πληροφορίας – Προοπτικές και Προκλήσεις».



Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στο 2ο Διεπιστημονικό 3ημερο Οδικής Ασφάλειας με
θέμα: «Η Κοινωνία της Κυκλοφορίας σήμερα και αύριο: Διασταυρούμενες
Ματιές...» που διοργανώθηκε από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Εκπαιδευτών
Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής και πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Hilton μεταξύ 7-9 Ιανουαρίου 2017 από τους Δημήτρη Κατσώχη, Παπαγιώτη
Παπαντωνίου και Ευθύμη Μπακογιάννη. Ο Δημήτρης Κατσώχης απηύθυνε
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χαιρετισμό εκ μέρους του ΣΕΣ, ενώ οι Παναγιώτης Παπαντωνίου και Ευθύμης
Μπακογιάννης πραγματοποίησαν επιστημονικές παρουσιάσεις.


Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε στην εσπερίδα ενημέρωσης για τα ΣΒΑΚ που
συνδιοργάνωσε η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών από κοινού με τους JASPERS (EC, EIB, EBRD) στη Λέσχη
Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ) στις 31 Ιανουαρίου 2017, από τους
Κώστα Κεπαπτσόγλου, Παναγιώτη Παπαντωνίου και Ευθύμη Μπακογιάννη.



Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Αθηναΐδα
η εκδήλωση "Transport and Logistics Awards 2017 by ΠΑΕΓΑΕ", στην οποία ο
ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε από τον Κώστα Κεπαπτσόγλου και τον Δημήτρη
Κατσώχη. Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου απένειμε τα βραβεία σε δύο από τους
νικητές των "Transport and Logistics Awards 2017 by ΠΑΕΓΑΕ".



Στις 21 Μαρτίου 2017 το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς» και ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)
συνδιοργάνωσαν Ημερίδα για την Οδική Ασφάλεια με τίτλο «Πολιτεία &
Πολίτες: Συνέργεια για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων» στο
Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Δημήτρης
Κατσώχης εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην ημερίδα πραγματοποιώντας σχετική
με το θέμα ομιλία.

Τέλος, με σημαντική συμμετοχή μελών και φίλων του ΣΕΣ καθώς και εκπροσώπων
φορέων, γιορτάστηκε η κοπή της ετήσιας πίτας του ΣΕΣ, στις 15 Φεβρουαρίου
2017 στην Αθήνα και στις 13 Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.
5. Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ
Κατά την περίοδο Απρίλιος 2016 - Μάρτιος 2017 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του
Ενημερωτικού Δελτίου (Νο. 197 - Νο. 200). Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής
του Ενημερωτικού Δελτίου, διατήρησε η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και
άλλων τεχνικών εκδόσεων.
Στα τεύχη που εκδόθηκαν δημοσιεύθηκαν κείμενα επιστημονικά, τεχνικά αλλά και
κείμενα απόψεων ενώ πραγματοποιήθηκαν και αφιερώματα σε συγκεκριμένα
θέματα όπως τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), η χρήση μη
επανδρωμένων σκαφών για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων και οι
συνδυασμένες μεταφορές. Επιπρόσθετα, το τεύχος 199 αποτέλεσε μια ειδική
έκδοση για τα 40 χρόνια προσφορά του Συλλόγου.
Το κόστος της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτεται αποκλειστικά από
χορηγίες για διαφημίσεις, ελαφρύνοντας έτσι σημαντικά τον προϋπολογισμό του
ΣΕΣ ενώ μέρος του κόστους αποστολής του καλύπτεται από το ΣΕΣ.
Ο κατάλογος των αποδεκτών του Ενημερωτικού Δελτίου (περίπου 1.250
αποδέκτες σήμερα) περιλαμβάνει πλέον εκτός των 794 μελών του ΣΕΣ, 400
στελέχη και περίπου 50 δημοσιογράφους του τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Με
τον τρόπο αυτό, το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ δεν αποτελεί μόνο εργαλείο
εσωτερικής ενημέρωσης των μελών του ΣΕΣ, αλλά επιχειρεί την ενημέρωση όλων
εκείνων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των
συγκοινωνιακών συστημάτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την
ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΣΕΣ.
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6. 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 και
ενημερώνει τα μέλη του μέσω μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ο
κατάλογος των αποδεκτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων περιλαμβάνει πάνω από
1.000 αποδέκτες σήμερα.
Στο διάστημα από τον Απρίλιο 2016 έως τον Μάρτιο 2017 αναρτήθηκαν στην
ιστοσελίδα του ΣΕΣ περισσότερες από 100 ανακοινώσεις για δράσεις του
συλλόγου, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προσφορά εργασίας και εστάλησαν
σχετικές ενημερώσεις με 40 ηλεκτρονικά μηνύματα (Ηλεκτρονικά μηνύματα 144183).
Η διεύθυνση του ιστοχώρου παραμένει στο www.ses.gr.
7. Δημοσιοποίηση Θέσεων ΣΕΣ
Κατά τη διάρκεια της περιόδου τέλος Μαρτίου 2016 - Μάρτιος 2017
πραγματοποιήθηκε η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης με συνεντεύξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ειδικότερα:


Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου παρουσίασε τις θέσεις του ΣΕΣ σχετικά με την οδική
ασφάλεια στην καθημερινή ενημερωτική τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ, στις
8/3/2017.



Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου πραγματοποίησε δήλωση στον τηλεοπτικό σταθμό
STAR Channel σχετικά με το Μετρό της Αθήνας στις 6/10/2016.



Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου πραγματοποίησε δήλωση στον ραδιοφωνικό
σταθμό ΒΗΜΑ-FM σχετικά με το ζήτημα της κυκλοφοριακής συμφόρησης στα
αστικά οδικά δίκτυα στις 6/12/2016.



Ο Κώστας Κεπαπτσόγλου συμμετείχε σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού
Παραπολιτικά FM σχετικά με την οδική ασφάλεια στις 21/3/2017.

Επίσης εκδόθηκαν τα κάτωθι δελτία τύπου πάνω σε θέματα επικαιρότητας:


«Δελτίο Τύπου του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική
Ασφάλεια στην Ελλάδα», 16/3/2017.

8. Συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ επεδίωξε και πραγματοποίησε συναντήσεις
ανταλλαγής απόψεων με αρμόδιους φορείς σε θέματα επικαιρότητας. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ο Κώστας Κεπαπτσόγλου και ο Παναγιώτης Παπαντωνίου
συνάντησαν κατόπιν πρόσκλησης τον Διευθυντή Τροχαίας Αστυνόμευσης του
«ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ»,
κ.
Γιώργο
Ελευθεράκη
αναπτύσσοντας βασικές αρχές για την κίνηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης.
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9. Συναντήσεις με Φορείς του Εξωτερικού
Μετά από ανταλλαγή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τον υπεύθυνο διεθνών
θεμάτων του Institute of Transportation Engineers των ΗΠΑ (ΙΤΕ) κ. Shawn Lehigh,
πραγματοποιήθηκε στις 9/1/2017 στην Washington DC των ΗΠΑ συνάντηση του
προέδρου Κώστα Κεπαπτσόγλου με τους κ.κ. Jeffrey Paniati, Executive Director
και CEO του ΙΤΕ, Michael Sanderson, ITE Vice President, Don McKenzie, Global
Division Director, Shawn Lehigh, International Chapter Director, με στόχο τη
διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας ανάμεσα στον ΣΕΣ και στο ΙΤΕ.
Συζητήθηκαν θέματα συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, ανταλλαγής επιστημονικών
πληροφοριών και υλικού, ενημέρωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών,
επαγγελματικών
και
επιστημονικών
δραστηριοτήτων
νέων
Ελλήνων
συγκοινωνιολόγων στις ΗΠΑ, καθώς και η διαμόρφωση κοινής ομάδας εργασίας
κοινών μελών των δύο οργανισμών. Συμφωνήθηκε η συνδιαμόρφωση και
υπογραφή μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας, σχέδιο του οποίου εστάλη
στα μέσα Μαρτίου από το ΙΤΕ προς τον ΣΕΣ και θα συζητηθεί άμεσα.
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