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Οδοιπορικό ΣΕΣ «Ασφαλείς και έξυπνες 
Μετακινήσεις στη δεκαετία 2020 – 2030»

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η λειτουργία και η συντήρηση των
συστημάτων μεταφορών αποτελεί προϊόν συνεργασίας και
συμμετοχικών διαδικασιών, μεταξύ αφενός όλων των
επιμέρους ειδικοτήτων του συγκοινωνιολόγου μηχανικού και
αφετέρου όλων των εμπλεκόμενων (πολλές φορές
ετερόκλητων) φορέων και άλλων συναφών επιστημονικών
ειδικοτήτων (π.χ. πολεοδόμοι, οικονομολόγοι,
περιβαλλοντολόγοι, νομικοί κτλ).

Το οδοιπορικό θα συμβάλει με δράσεις που προάγουν τη
συνεργασία μεταξύ φορέων, που αλληλοεπηρεάζονται και
αλληλεξαρτώνται, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες
συνθήκες για την εκπόνηση ενός κοινού πλαισίου
προτάσεων και δράσεων.



Οδοιπορικό ΣΕΣ «Ασφαλείς και έξυπνες 
Μετακινήσεις στη δεκαετία 2020 – 2030»

o Οργανωτική Επιτροπή του Οδοιπορικού είναι όλα τα
Μέλη του ΔΣ του ΣΕΣ

o Επιστημονική Επιτροπή του Οδοιπορικού αποτελούν
όλα τα μέλη των 9 επιστημονικών επιτροπών του
ΣΕΣ.



Βασικός Στόχος του οδοιπορικού

Διεπιστημονική και 
Συμμετοχική 
Προσέγγιση στη 
Διαμόρφωση κοινού 
Πλαισίου Προτάσεων, 
Θέσεων και Δράσεων



Επιμέρους γενικοί στόχοι του οδοιπορικού   
Αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης με έμφαση
στην επισήμανση παθογενειών και δυσλειτουργιών
του κράτους, σε ότι αφορά τις μεταφορές και τις
συγκοινωνίες.
Διαμόρφωση κοινού οράματος για ασφαλείς και
έξυπνες μετακινήσεις στη δεκαετία 2020 -2030 και
προσδιορισμός κοινών θεματικών στόχων.
Διατύπωση προτάσεων και πολιτικών για επιμέρους
θέματα μεταφορών και κινητικότητας, για Έξυπνες
μετακινήσεις – Νέες τεχνολογίες - Καινοτόμες
πρακτικές
Προτάσεις για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο,
θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές.



Πώς θα επιτύχουμε τους στόχους;

Με δραστηριοποίηση των 
Επιστημονικών Επιτροπών του ΣΕΣ 

Με οργάνωση εκδηλώσεων και 
Δράσεων που θα προωθούν τον 
δημόσιο διάλογο

Με ανταλλαγή απόψεων με άλλους 
φορείς 



Δραστηριοποίηση των Επιτροπών του ΣΕΣ 
Διερεύνηση επί μέρους θεμάτων και επικαιροποίηση
αρχών και θέσεων από τις αντίστοιχες (9) Επιτροπές
του ΣΕΣ:

• Κινητικότητας
• Εμπορευματικών μεταφορών
• Ασφάλειας των Μεταφορών
• Ενέργειας και Περιβάλλοντος
• Αεροπορικών Μεταφορών
• Θαλάσσιων Μεταφορών
• Έρευνας
• Πλαισίου Λειτουργίας και Πιστοποίησης
• Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης



Οι επιστημονικές επιτροπές του ΣΕΣ απαρτίζονται στο
σύνολό τους από 84 μέλη.
Η κάθε επιτροπή είναι αυτόνομη, διαθέτει πρόεδρο και
γραμματέα οι οποίοι εκλέγονται με εσωτερικές διαδικασίες
της κάθε επιτροπής.
Ο ΣΕΣ ως ο αρμόδιος επιστημονικός φορέας σε θέματα
μεταφορών, κινητικότητας, οδικής ασφάλειας και τα μέλη
των επιτροπών του, ευελπιστούμε να σταθούμε αντάξιοι
της ευθύνης που φέρουμε.
Παρά το δύσκολο επαγγελματικό περιβάλλον λόγω
κρίσης, εκτιμούμε ότι όλα τα μέλη των επιτροπών, με
αίσθημα ευθύνης, θα αφιερώσουν λίγο ή πολύ από τον
πολύτιμο ελεύθερο χρόνο, που «δεν διαθέτουν», για να
συμβάλουν με την επιστημονική τους κατάρτιση για ένα
καλύτερο μέλλον.

Δραστηριοποίηση των Επιτροπών του ΣΕΣ 



Θα επιδιώξουμε συνεργασία με άλλους φορείς που
σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του
συστήματος μεταφορών
Θα πραγματοποιηθεί σειρά επαφών των μελών του ΔΣ

και των επιτροπών του ΣΕΣ με φορείς, όπως:
• Υπουργεία 
• Φορείς Μεταφορικού Έργου
• Ενώσεις Δήμων και Περιφερειών
• Πολυτεχνεία, Πανεπιστήμια
• Επιστημονικοί Σύλλογοι
• Επαγγελματικοί Σύλλογοι
• Ινστιτούτα και φορείς που ασχολούνται με την οδική 

ασφάλεια και τις μεταφορές

Ανταλλαγή απόψεων με άλλους φορείς



Οι επαφές θα είναι είτε συνάντηση με κάθε φορέα
ξεχωριστά, είτε συνάντηση με ομάδες φορέων που
εκτελούν παρόμοιο έργο και αλληλοεπηρεάζονται.
Επίσης θα υπάρχουν και επαφές με φορείς μέσω
ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί προς
συμπλήρωση.
Ήδη οι Επιστημονικές Επιτροπές του ΣΕΣ
δραστηριοποιούνται πάνω σε αυτό και πολλές έχουν
διαμορφώσει λίστα με τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ανταλλαγή απόψεων με άλλους φορείς



Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού

Έχει ήδη προγραμματιστεί  η 1η εκδήλωση με θέμα: 

“ Αβίωτη” ή Βιώσιμή Κινητικότητα ; 8 Μαΐου 2019, 
Αμφιθέατρο  ΤΕΕ



Συσχέτιση με το προηγούμενο Οδοιπορικό 
ΣΕΣ – έτος 2008

Πριν από περίπου μία δεκαετία, το 2008, ο ΣΕΣ είχε
ολοκληρώσει το προηγούμενο Οδοιπορικό με τίτλο:
«Οδοιπορικό για τις μετακινήσεις στην Αθήνα της
επόμενης δεκαετίας»

Στην ημερίδα θα σχολιαστεί η κατάσταση του «Χτες» και
του «Σήμερα», θα διερευνηθεί ποιες από τις προτάσεις
του 2008 υλοποιήθηκαν, ποιες όχι και γιατί.

Βασικό 
Αντικείμενο

“Αβίωτη” ή 
Βιώσιμη 

Κινητικότητα; 
η ώρα της επιλογής



Επίσης έχει προγραμματιστεί σε συνεργασία με το 
ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ η 2η ημερίδα με θέμα: 

Μεταφορές και Τουρισμός Ιούνιος 2019, 
Ρόδος

Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού



25 Σεπτεμβρίου 
2019

Αμφιθέατρο ΤΕΕ

Η 3η ημερίδα θα έχει ως θεματική ενότητα : 

Οδική Ασφάλεια

Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού



Δημόσιες Συγκοινωνίες 27 Νοεμβρίου 2019
Αμφιθέατρο ΤΕΕ

Η 4η εκδήλωση, η οποία έχει προγραμματιστεί, έχει θέμα: 

Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού



Επίσης είναι υπό σχεδιασμό εκδήλωση ή εκδηλώσεις με τις 
εξής θεματικές ενότητες:

εμπορευματικές μεταφορές

θαλάσσιες μεταφορές 

αερομεταφορές

Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού



Στις ημερίδες / εσπερίδες θα συζητηθούν συνδυαστικά πέραν
της θεματικής ενότητας της κάθε εκδήλωσης και θέματα που
αφορούν:

• διακυβέρνηση και ρόλος της δημόσιας διοίκησης
• καινοτόμες πρακτικές, νέες τεχνολογίες, ευφυείς πόλεις,
• υποδομές ITS, electromobility, micro-electromobility
• κλιματική αλλαγή, ανθεκτικές πόλεις
• αναβάθμιση του επιπέδου της ποιότητας ζωής / αστικές

αναπλάσεις
• οικονομία και μεταφορές
• εκπαίδευση / διαπαιδαγώγηση κοινού και

μετακινουμένων

Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού



Επισημαίνεται ότι επιδίωξη του ΣΕΣ είναι:

• μέσω των παραπάνω εκδηλώσεων να 
προωθηθεί ο δημόσιος διάλογος μεταξύ 
φορέων  

• να προκύψουν κρίσιμα συμπεράσματα που 
θα αποτελέσουν τη βάση του κοινού πλαισίου 
θέσεων και αρχών.

Σχεδιαζόμενες Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού



Σχεδιαζόμενες Δράσεις στο πλαίσιο του 
Οδοιπορικού

Στο πλαίσιο του οδοιπορικού θα πραγματοποιηθούν 
Δράσεις σε συνεργασία με άλλους φορείς



Δράση  ευαισθητοποίησης κοινού σε 
θέματα οδικής ασφάλειας

Είναι υπό σχεδιασμό δράση ευαισθητοποίησης του
ευρύτερου κοινού σε 5 περιοχές της Ελλάδας που
παρουσιάζουν μεγάλο δείκτη ατυχημάτων με την
συμμετοχή :
• του ΣΕΣ 
• του τομέα μεταφορών και συγκοινωνιακής Υποδομής 
του ΕΜΠ και

• του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς»

1η Δράση



Στόχος της δράσης αποτελεί:
• Ευαισθητοποίηση των πολιτών & γενικότερα των

τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της οδικής ασφάλειας,
• Ενημέρωση για τα αίτια των τροχαίων συμβάντων
• Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης των οδηγών προς τους

ευάλωτους χρήστες των οδών, όπως τους πεζούς, τα
παιδιά και τους ποδηλάτες.

• Εφαρμογή και συμμόρφωση με τους κανόνες οδικής
κυκλοφορίας

Δράση  ευαισθητοποίησης κοινού σε 
θέματα οδικής ασφάλειας



Στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα γίνουν:
• ανοικτές εκδηλώσεις ενημέρωσης του κοινού
• θα σχεδιαστούν αφίσες με στοχευμένα

μηνύματα που θα έχουν αποδέκτες πολίτες
αλλά και φορείς. Οι αφίσες αυτές θα ζητηθεί από
τους επαγγελματικούς συλλόγους των περιοχών
να αναρτηθούν στα εμπορικά καταστήματα της
πόλης για μία εβδομάδα.

• θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με τοπικούς
φορείς της πόλης για θέματα οδικής ασφάλειας
και βιώσιμης κινητικότητας

Δράση  ευαισθητοποίησης κοινού σε 
θέματα οδικής ασφάλειας



Δράση ενημέρωσης για την έρευνα και τις 
σύγχρονες τεχνολογίες

Δράση ενημέρωσης για την έρευνα και τις σύγχρονες
τεχνολογίες στις μεταφορές σε συνεργασία του ΣΕΣ με το
Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.-Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Η Δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του 9ου

Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές
(Οκτώβριος 2019), το οποίο γίνεται σε συνεργασία του
ΣΕΣ με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ

2η Δράση



Η Δράση ευαισθητοποίησης κοινού σε θέματα βιώσιμης
κινητικότητας θα γίνει σε συνεργασία του ΣΕΣ με την
Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας του ΕΜΠ.

Η δράση θα λάβει μέρος στα πλαίσια της εβδομάδας
κινητικότητας στις 16-22 Σεπτεμβρίου.

3η Δράση

Δράση  ευαισθητοποίησης κοινού σε 
θέματα Βιώσιμης Κινητικότητας



Ημέρα Καριέρας

Ημέρα καριέρας για εύρεση εργασίας σε νέους
συγκοινωνιολόγους με παράλληλη διοργάνωση
επιμορφωτικού και διαδραστικού σεμιναρίου
εξοικείωσης με έννοιες και δραστηριότητες της
ασφαλούς και έξυπνης κινητικότητας.

4η Δράση



Τελετή Λήξης

Τον Μάρτιο του 2020 εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί
η Τελετή Λήξης του Οδοιπορικού κατά την οποία θα
παρουσιαστεί:

το Τεύχος Πεπραγμένων του Οδοιπορικού 

το οποίο θα περιέχει συμπεράσματα, αρχές, θέσεις και
πολιτικές για το σύστημα μεταφορών της επόμενης
δεκαετίας.
Θα διανεμηθεί σε όλους τους σχετικούς με τις μεταφορές
φορείς, Υπουργεία, Περιφέρειες, ΟΤΑ, επιστημονικούς
συλλόγους κτλ.



Τεύχος Πεπραγμένων

• Το τεύχος πεπραγμένων θα αποτελεί ουσιαστικά και
ένα ψήφισμα, το οποίο θα τονίζει ότι όλοι εμείς οι
«εμπλεκόμενοι φορείς» με την οδική ασφάλεια, την
κινητικότητα, τις μεταφορές γενικότερα, υπό την
επιστημονική ομπρέλα του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων συμφωνούμε ότι πρέπει να γίνουν
αυτά τα 10-20 πράγματα ανά θεματική ενότητα.

• Και αυτό θα είναι κάτι που δεν θα μπορεί να αγνοηθεί
εύκολα από τις πολιτικές και διοικητικές αρχές του
τόπου γιατί εκτός των άλλων, θα έχει προκύψει και με
την συνεργασία τους.



Ευχαριστώ Πολύ

Παρουσίαση: Θανάσης Τσιάνος

Οδοιπορικό ΣΕΣ 
«Ασφαλείς και έξυπνες Μετακινήσεις 

στη δεκαετία 2020 – 2030»
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