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Θέμα: Προστασία οδικής ασφάλειας των εργαζομένων διανομέων με δίκυκλο 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

 

Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

(ΣΕΣ) αποτελεί το Επιστημονικό Σωματείο, που εκπροσωπεί τους Έλληνες 

Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  Ο ΣΕΣ, από την 

ίδρυση του έως σήμερα, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος επιστημονικός φορέας, o 

οποίος με συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης του στο να συνεισφέρει στη χώρα μας 

με επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, αποτελεί σύμβουλο της Ελληνικής 

Πολιτείας σε θέματα αρμοδιότητάς του.  

 

Ο ΣΕΣ αριθμεί σήμερα πάνω από 850 μέλη, και έχει στόχο την παροχή μεγαλύτερης 

ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών ανά την 

Επικράτεια. Επιπρόσθετα ο ΣΕΣ αναπτύσσει ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική δράση 

διοργανώνοντας ημερίδες, σεμινάρια και συναφείς με το επιστημονικό του 

αντικείμενο δράσεις.  

 

Ανάμεσα στους τομείς εξειδίκευσης ανήκει και ο ευαίσθητος τομέας της Οδικής 

Ασφάλειας ο οποίος θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στη σημερινή 

Κοινωνία. Ιδιαίτερα στις νέες συνθήκες της Πανδημίας, που η διαμονή προϊόντων 

και αγαθών εστίασης και εμπορίου αυξάνεται ραγδαία, θεωρούμε ότι είναι 

επιτακτική ανάγκη η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων 

διανομέων με δίκυκλο. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένης της άμεσης αρμοδιότητας των Υπουργείων σας στο 

ζήτημα καθώς και της εμπιστοσύνης που δείχνετε στο επιστημονικό δυναμικό της 

χώρας, θεωρούμε ότι θα ήταν ιδιαίτερα σημαντική και με πολλαπλά οφέλη η 



 
ανάπτυξη μιας συνεργασίας με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στους 

παρακάτω άξονες: 

 

- ανάδειξη και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε θέματα τόσο 

αναβάτη (υποχρεωτική χρήση γιλέκου) όσο και οχήματος (συγκεκριμένες 

διαστάσεις στα κουβούκλια) 

- ανάπτυξη δράσεων διάχυσης (οπτικοακουστικού υλικού, infographic) για την 

ανάδειξη και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας  

 

Με βάση τα παραπάνω, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή η συνάντηση μελών του ΔΣ 

εκπροσώπους από τα αρμόδια Υπουργεία με σκοπό την ανάπτυξη ενός μνημονίου 

συνεργασίας μεταξύ των φορέων για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων. 

 

 

Με τιμή,  
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       Πρόεδρος                                                      Γενικός Γραμματέας    
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