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Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) ιδρύθηκε το 1976 ως το Επιστημονικό
και Επαγγελματικό Σωματείο που εκπροσωπεί τους Έλληνες Συγκοινωνιολόγους
Μηχανικούς (Transportation Engineers) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Ο ΣΕΣ αριθμεί
σήμερα 870 μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξειδικευμένοι
Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί (προερχόμενοι κατεξοχήν από Πανεπιστημιακά Τμήματα
Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών) από επαγγελματικούς χώρους του ιδιωτικού ή
δημόσιου τομέα, που είναι υπεύθυνοι για τον προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή,
λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση συγκοινωνιακών συστημάτων με στόχο την
παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και άνεσης στις μετακινήσεις προσώπων και αγαθών.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΕΣ 

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

Το εν λόγω Λεύκωμα που περιέχει σύντομα βιογραφικά των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων που
ζουν και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό αποτελεί ένα ακόμα βήμα για την Δικτύωση και
αποδεικνύει για ακόμα μια φορά ότι οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν στο εξωτερικό και
μαζί με αυτούς διαπρέπει και η Ελλάδα.  

Ο αριθμός των συγκοινωνιολόγων που εργάζονται στο εξωτερικό είναι πολύ μεγαλύτερος από
ταβιογραφικά παρουσιάζονται στο εν λόγω λεύκωμα. Πολλές φορές δίνεται λανθασμένα η
εντύπωση ότι ο αριθμός των Ελλήνων συγκοινωνιολόγων που παράγει η Ελλάδα είναι
μεγάλος. Και όμως η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα δεν παράγει πολλούς συγκοινωνιολόγους
απλά δεν ενδιαφέρεται να τους αξιοποιήσει. Για παράδειγμα οι τεχνικές υπηρεσίες
υπουργείων, περιφερειών και Δήμων και άλλων δημόσιων φορέων είναι υποστελεχωμένες σε
δυναμικό συγκοινωνιολόγων ενώ η στελέχωσή τους θα πρόσφερε σημαντικά στο έργο τους
και στην ανάκαμψη της χώρας από την οικονομική κρίση, η οποία οικονομική κρίση (και τα
οικονομικά κριτήρια) αποτελεί μια σημαντική αιτία της φυγής των επιστημόνων στο
εξωτερικό, αλλά δυστυχώς δεν είναι η μοναδική. Πολλές φορές αιτία είναι και το αίσθημα της
αναξιοκρατίας και της κακής οργάνωσης του κράτους. 

Η δραστηριοποίηση όμως των Ελλήνων στο εξωτερικό έχει και τα θετικά του, όπως η
μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών από το εξωτερικό στην Ελλάδα ή η στελέχωση
κρίσιμων υπηρεσιών στις Βρυξέλλες ήαλλού. Ειδικά στην μεταφορά της τεχνογνωσίας και στην
ανταλλαγή των εμπειριών ο σύλλογος θα ήθελε πάρει τον ρόλο του και να αποτελέσει
σύνδεσμο και κοινωνό της γνώσης και των εμπειριών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα. Για
αυτόν τον λόγο οι συνδιασκέψεις και οι δράσεις με τους Έλληνες του εξωτερικού θα
συνεχιστούν και ο ΣΕΣ θα εντείνει τις προσπάθειες του για ουσιαστική αλληλεπίδραση με τα
μέλη του στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΣ

ΤΣΙΑΝΟY ΘΑΝΑΣΗ

 

Το ΔΣ του ΣΕΣ διαπιστώνοντας τον μεγάλο αριθμό των
συναδέλφων που βρίσκονται στο εξωτερικό αποφάσισε να λάβει
δράση με σκοπό να φανεί χρήσιμος τόσο ως προς τους
συναδέλφους όσο και ως προς την κοινωνία. Η διαδικτυακή
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 16/12 αποτέλεσε την
πρώτη οργανωμένη συνάντηση και ενέργεια του ΣΕΣ με τους
Έλληνες που ζουν, δραστηριοποιούνται και διαπρέπουν στο
εξωτερικό.

Η εκδήλωση αποτέλεσε την πρώτη ενέργεια για την επίτευξη του
σκοπού που αποτελεί η Δικτύωση, η Ανταλλαγή Εμπειριών και η
Ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα. Στην εκδήλωση δόθηκε ο λόγος
στους συναδέλφους μας που ζούνε εκτός Ελλάδας, ακούστηκανοι
απόψεις τους και οργανώθηκαν τα επόμενα βήματα.
   

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων είναι ο φορέας των
επιστημόνων και επαγγελματιών που ασχολούνται με τον
σχεδιασμό, τη λειτουργία, τη διαχείριση και την αξιολόγηση
συγκοινωνιακών συστημάτων και υποδομών στην Ελλάδα. Διανύει
το 46ο έτος επιστημονικής και κοινωνικής προσφοράς στον τόπο
και αποτελείται από 870 μέλη τα οποία δραστηριοποιούνται στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του τρέχοντος Διοικητικού
Συμβουλίου του ΣΕΣ είναι να υποστηρίξει τα μέλη του τόσο
αναδεικνύοντας τον κύριο ρόλο που επιτελούν στην κοινωνία και
την πολιτεία όσο και ενισχύοντας τη δικτύωση μεταξύ τους.
Δεδομένου ότι η μεγάλη οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών έχει

οδηγήσει δεκάδες συναδέλφους, νέους και μεγαλύτερους συγκοινωνιολόγους να
στραφούν στο εξωτερικό είτε για σπουδές είτε για εργασία, η πρώτη ολοκληρωμένη
δράση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αφορά τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών
και την ενίσχυση των δεσμών με την Ελλάδα συναδέλφων που ζουν και εργάζονται το
εξωτερικό.

Το λεύκωμα που αναπτύχθηκε και μπορείτε να ξεφυλλίσετε ηλεκτρονικά αποτελεί ένα
δυναμικό εργαλείο το οποίο θα ανανεώνεται διαρκώς με στόχο να συμπεριλάβει όσο το
δυνατόν περισσότερους συναδέλφους (μέλη και μη του ΣΕΣ) που εργάζονται στο
εξωτερικό. 

Στόχος είναι να αποτελέσει μια σημαντική παρακαταθήκη για τα επόμενα χρόνια τόσο
για τη δικτύωση συναδέλφων που ζουν στο εξωτερικό όσο και για νέους μηχανικούς
που μπορούν να αποκτήσουν σημείο επαφής και να αντλήσουν χρήσιμες πληροφορίες
για την εργασία και τον τρόπο ζωής σε πολλές χώρες και πόλεις του εξωτερικού.

Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ομπρέλα και
σημείο αναφοράς για τους συναδέλφους τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλα τα σημεία
του κόσμου που Έλληνες μηχανικοί διαπρέπουν.



Θ. Τσιάνος, Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

Ι. Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και Απόδημου
Ελληνισμού
Ν. Σταθόπουλος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών
Ε. Μπακογιάννης, Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος

Π. Παπαντωνίου, Πρόεδρος ΣΕΣ

Α. Σκαμπαρδώνης
Α. Γεροδήμος, CEO, Aimsun
Χ. Καρανδεινός, Technical Director, Vectio
Γ. Σάρρος, Project Officer, Μονάδα Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων
στον τομέα των Μεταφορών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Π. Παπαντωνίου, Πρόεδρος ΣΕΣ

19:00 - 19:05 Έναρξη - Παρουσίασης Δράσης

19:05 - 19:20 Χαιρετισμοί

19:20 - 19:30 Παρουσίαση Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

19:30 - 20:00 Παρουσίαση Συμμετεχόντων
Σύντομη παρουσίαση όλων των συμμετεχόντων

20:00 - 20:30 Στρογγυλό Τραπέζι: "Ενίσχυση της συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ
των Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εσωτερικού και εξωτερικού - ο ρόλος του ΣΕΣ"

Συντονισμός: Γ. Γιαννόπουλος, Ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ, Αντ. Μέλος της Ακαδημίας
Αθηνών

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

20:30 - 20:55 Ανοιχτή συζήτηση
Συντονισμός: Γ. Γιαννόπουλος

20:55 - 21:00 Συμπεράσματα - Επόμενα βήματα

21:00 Λήξη Εκδήλωσης
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Διαδικτυακή εκδήλωση

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, διαδικτυακά, η
εκδήλωση του ΣΕΣ με θέμα «Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών και ενίσχυση δεσμών με
την Ελλάδα» που αφορούσε τους Έλληνες συναδέλφους που ζουν και εργάζονται στο
εξωτερικό.

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της γενικής γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας
και Αποδήμου Ελληνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc


Γιάννης Χρυσουλάκης ως Γενικός γραμματέας Δημόσιας Διπλωματίας και
Αποδήμου Ελληνισμού του υπουργείου εξωτερικών 
Νίκος Σταθόπουλος ως Γενικός γραμματέας Μεταφορών
Ευθύμιος Μπακογιάννης Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας και Αστικού
Περιβάλλοντος

Τη συζήτηση άνοιξαν ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Παναγιώτης Παπαντωνίου και ο Γενικός
Γραμματέας του ΣΕΣ Θανάσης Τσιάνος ενώ επίσημο χαιρετισμό απηύθυναν τρεις
συνάδελφοι συγκοινωνιολόγοι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων:

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, στο πάνελ πέρασαν όλοι οι συμμετέχοντες οι οποίοι
και παρουσίασαν συνοπτικά την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, ανέδειξαν
ενδιαφέροντα θέματα και έδωσαν τροφή για τις επόμενες συνδιασκέψεις που
αποφασίστηκε να ακολουθήσουν.

Τέλος ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι υπό τον συντονισμό του κ. Γιαννόπουλου και
συμμετέχοντες τους κ. Γ. Σάρρο, Α. Γεροδήμο, Χ. Καρανδεινό και Α. Σκαμπαρδώνη

Το βίντεο της εκδήλωσης είναι αναρτημένο στο youtube μέσω του παρακάτω link:

Το ΔΣ του ΣΕΣ εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες του τόσο στους Γενικούς
Γραμματείς και Προσκεκλημένους ομιλητές της εκδήλωσης για την παρουσία και ενεργή
συμμετοχή τους όσο και στους δεκάδες συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. 

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για τη Δράση του
Συλλόγου σχετικά με τους Έλληνες συναδέλφους που ζούνε εξωτερικό.
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Περισσότεροι από 80 συνάδελφοι, στην συντριπτική πλειοψηφία κάτοικοι εξωτερικού
συμμετείχαν μέσω της πλατφόρμας zoom στην εκδήλωση και δημιούργησαν ένα κλίμα
συγκίνησης και ενθουσιασμού σε ένα μείγμα παλιότερων και νέων συναδέλφων, μελών
και μη του Συλλόγου. Η εκδήλωση μεταδιδόταν σε ζωντανή μετάδοση μέσω facebook
και youtube μέσω των οποίων την παρακολούθησαν επίσης πλήθος συναδέλφων στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Διαδικτυακή Εκδήλωση με τίτλο: Δικτύωση, ανταλλαγή

εμπειριών, ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα

https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=5480s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=5480s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=5480s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=5480s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=5480s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=477s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=1093s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=2539s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=1719s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc&t=3382s
https://www.youtube.com/watch?v=818zhZbTLbc
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Εικόνες από την εκδήλωση
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

41

Στη συνέχεια παρατίθεντε τα σύντομα βιογραφικά σημειώματα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας Συγκοινωνιολόγων που ζουν και
εργάζονται στο εξωτερικο

Βιογραφικά Σημειώματα



Principal Transport Engineer
JACOBS, Glasgow, Scotland,
United Kingdom
kvavatso@gmail.com 
Tel: +44 745 363 3020 
https://www.linkedin.com/in/kost
as-vavatsoulas-22846453

Ο Κώστας Βαβατσούλας είναι Διπλωματούχος Αγρ.
Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ. 2010) από Θεσσαλονίκη
και μέλος του Τ.Ε.Ε. με μεταπτυχιακές σπουδές σε
Transportation and Logistics στη Δανία (D.T.U. 2012) με
σύντομη εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευόμενος
τοπογράφος μηχανικός σε έργα όπως η ‘Ανάπλαση της
Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης’ για τη χάραξη και
κατασκευή χώρων πρασίνου και αναψυχής (θεματικά
πάρκα, γήπεδα μπάσκετ και τένις, ποδηλατοδρόμους).

Είναι Chartered Engineer (CEng) με οκταετή εμπειρία
σε συγκοινωνιακές μελέτες και έργα οδοποιίας και
έμφαση σε ενεργή μετακίνηση και βιώσιμη αστική
κινητικότητα, συμπεριλαμβανομένων:
• Μελέτη στηθαίων κατή μήκος του νέου A82
Crianlarich Bypass
• Προμελέτες ‘A6 to Manchester Airport Relief Road
Development’ και ‘M5 Jn4a-6 Improvement - Managed
Motorways (All Lane Running)’ – Χάραξη οδών και
αποστραγγιστικά
• Προμελέτη για συστήματα τηλεματικής (I.T.S.) κατά
μήκος του οδικού άξονα A9
• Συγκοινωνιακές οικονομικό-τεχνικές μελέτες
βελτιώσεων ‘SESplan Cross-Boundary Study’ και ‘A720
Route Study’
• Προμελέτη ‘BusConnects’ για B.R.T. άξονες,
ποδηλατοδρόμους και σηματοδότηση κόμβων στο
Δουβλίνο
• Σύνταξη και ανανέωση προδιαγραφών για το
σχεδιασμό ποδηλατοδρόμων ‘Cycling by Design’ –
Υπεύθυνος για σχέδια υψηλής ασφάλειας και ποιότητας
υποδομής, δημόσιες διαβουλεύσεις, παρουσιάσεις σε
συνέδρια και συλλόγους Α.Μ.Ε.Α.
• Υπεύθυνος μελετών για δύο νέους ποδηλατοδρόμους
στο Εδιμβούργο (με αλλαγή χρήσης παλιάς
σιδηροδρομικής γραμμής και αναδιανομή πλάτους
οδοστρώματος για βιώσιμη αστική κινητικότητα)
• Υπεύθυνος μελέτης και εργοταξίου για τους
υπερτοπικούς ποδηλατοδρόμους NCN78 Ledaig and
Duror
• Υπεύθυνος μελέτης προσωρινών μέτρων κυκλοφορίας
λόγω COVID-19 (λεωφορειολωρίδες και
ποδηλατόδρομοι) σε αστικές οδούς του Εδιμβούργου

Είναι μέλος του Chartered Institution of Highways and
Transportation (MCIHT), S.T.E.M. Ambassador,
Conflux Mentor, καθώς και ενεργό μέλος του Σ.Ε.Σ. με
την Επιτροπή Αστικής Κινητικότητας.
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Αντωνίου Κωνσταντίνος  

Professor
Technical University of Munich,
Μόναχο, Γερμανία
c.antoniou@tum.de
Tel: +49 89 289 10460
http://web.mit.edu/costas/www/ 
https://www.tse.bgu.tum.de

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Αντώνιου είναι Τακτικός
Καθηγητής και κατέχει την έδρα Transportation
Systems Engineering στο Technical University of
Munich (TUM), στο Μόναχο της Γερμανίας. 

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, και
κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου
σπουδών στα Συστήματα Μεταφορών από το
Massachusetts Institute of Technology (MIT), ΗΠΑ.
 
Η έρευνα του εστιάζει στην προτυποποίηση και
βελτιστοποίηση συστημάτων μεταφορών, την ανάλυση
δεδομένων και τη στατιστική εκμάθηση, καθώς και την
εκτίμηση ζήτησης για μελλοντικά συστήματα
μεταφορών. Έχει 25 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλα έργα
στην Ευρώπη, τη Β. Αμερική και την Ασία, ενώ έχει
σημαντική εμπειρία διαχείρισης ερευνητικών έργων.

Βαβατσούλας Κώστας 

mailto:kvavatso@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/kostas-vavatsoulas-22846453
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O Ορέστης Γιαμαρέλος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός

Μηχανικός (Ε.Μ.Π.), M.Sc. Transport Engineering &

Management (University of Twente, NL). Ερευνητής στο

Ομοσπονδιακό Ερευνητικό Ινστιτούτο

Αυτοκινητοδρόμων (Federal Highway Research Institute,

BASt) στη Γερμανία.

 

Διενεργεί και επιβλέπει έρευνα στους τομείς της

Διαχείρισης της Κυκλοφορίας (αστικά δίκτυα/

αυτοκινητόδρομοι), των Ευφυών Συστημάτων

Μεταφορών και των Εμπορευματικών Μεταφορών. Στο

ευρωπαϊκό έργο "European ITS Platform – EU EIP"

είναι επικεφαλής του Expert Group "Freight &

Logistics" στα πλαίσια της δραστηριότητας "Monitoring

and Dissemination".

 Συμμετέχει στις θεματικές ομάδες ECTRI Freight &

Logistics και Traffic Management.
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Ερευνητής
Federal Highway Research
Institute (BASt),  Bergisch
Gladbach, Γερμανία

Γιαμαρέλος Ορέστης 

Transport Modeller/Planner
vasgiannoudis@gmail.com,
vasileios.giannoudis@wsp.com
Tel: +30 6984672932

Vasileios Giannoudis joined WSP in Cambridge as a

Graduate Transport Modeller in September 2019 after

graduating from the Institute for Transport Studies of the

University of Leeds. 

In his current role as a Graduate Transport Modeller

within the WSP Strategic Modelling team. Vasileios has

worked on a wide range of projects focusing on transport

modeling. 

His current experience ranges from the development of

standalone junction models for a variety of developments

to strategic highway assignment models. He has been

involved in most of the stages of strategic model

development including data collection, model

construction, model calibration, and validation,

forecasting, and result in analysis for both public and

private sector clients.

mailto:vasgiannoudis@gmail.com
mailto:vasileios.giannoudis@wsp.com
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Γκοβεδάρου Μαρία 

Assistant Professor
Dept. of Civil Engineering,
University of Twente, Enschede,
Netherlands
people.utwente.nl/k.gkiotsalitis

Associate Account Manager
Bentley Systems, United kingdom
magkove@gmail.com
Tel: +30 6978004813
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Η Μαρία Γκοβεδάρου σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός

στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με

κατεύθυνση στα Συγκοινωνιακά. Συνέχισε με το

μεταπτυχιακό στη Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών

Έργων στο ίδιο τμήμα και αργότερα πήγε στο

Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ. Εκεί ολοκλήρωσε ένα

πρότζεκτ όπου ολοκλήρωσε έναν αλγοριθμο που βοηθάει

στην πλοήγηση στο εργοτάξιο. 

Στη συνέχεια της προσφέρθηκε να ολοκληρώσει το

μεταπτυχιακό της στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ

δωρεάν όπου ασχολήθηκε με τη ψηφιοποίηση των δρόμων

(Road Digitalisation). Συγκεκριμένα ασχολήθηκε με τον

αυτόματο εντοπισμό των στοιχείων των δρόμων.

Χρησιμοποίησε Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial

Intelligence) και Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)

για να δημιουργήσει τον αλγόριθμό της. Στη συνέχεια

ξεκίνησε τη δουλειά της στη Bentley Systems όπου

δούλεψε στο ερευνητικό κομμάτι και κέρδισε μία

επιχορήγηση £75,000 από το Innovate UK όπου δουλέψαν

για τη Highways England (κρατική εταιρεία δρόμων της

Αγγλίας). Στο πρότζεκτ αυτό δημιουργήσαν εναν

αλγοριθμο όπου αυτόματα εντοπίζει τα στοιχεία του

δρόμου (οδικές ταμπέλες, λάμπες φωτισμού, σχάρες

αποχέτευσης, οδικά φράγματα), εντοπίζει αν έχουν

προβλήματα και το βαθμό προβλημάτων τους. 

Στον τωρινό της ρόλο στην ίδια εταιρεία είναι υπεύθυνη

των ακαδημαϊκών λογαριασμών στην περιοχή της

Ευρώπης.

Γκιοτσαλίτης Κωνσταντίνος 

Ο Κωνσταντίνος Γκιοτσαλίτης είναι Επίκουρος

Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Twente, Ολλανδία,

στον τομέα Transport Engineering and Management

Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering

Technology (2018-σήμερα). Η έρευνά του επικεντρώνεται

στη δημιουργία μαθηματικών μοντέλων και αλγορίθμων

βελτιστοποίησης συγκοινωνιακών συστημάτων, με

έμφαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από το 2012 έως το

2018 εργαζόταν στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά εργαστήρια

της NEC (NEC Laboratories Europe – Heidelberg

Germany) αρχικά ως Research Associate (2012-2015) και

στη συνέχεια ως Research Scientist (2015-2018).

Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ με

ειδικότητα Συγκοινωνιολόγου, κάτοχος Μεταπτυχιακού

Τίτλου Σπουδών στις μεταφορές και τη βιώσιμη

ανάπτυξη από το Imperial College London και

Διδακτορικού Διπλώματος στις Μεταφορές από το ΕMΠ.

Από το 2018 είναι Review Coordinator του Transit

Management and Performance Committee (AP010) στο

Transportation Research Board Annual Meeting και

συμμετέχει στην επιτροπή έρευνας του Bus Transit

Systems committee (AP050). Από το 2014 έως το 2017

διετέλεσα Overseas Champion κεντρικής Ευρώπης για

λογαριασμό του Chartered Institute of Highways and

Transportation (CIHT)  με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. 

https://people.utwente.nl/k.gkiotsalitis
mailto:magkove@gmail.com


European Commission, Joint
Research Centre (JRC)
Ispra (VA), Italy
konstantinos.gkoumas@ec.europa.eu
konstantinos@gkoumas.eu
Tel: +39 0332 78 6041 
Mobile: +39 348 5856 399

Professor; Campus Director,
ASPIRE NSF ERC; Director,
Sustainable Transportation
Systems Research group
Lyles School of Civil Engineering,
Purdue University, West
Lafayette, Indiana, USA
nadia@purdue.edu
Tel: +1 765-494-4597
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Γκούμας Κωνσταντίνος 

Konstantinos Goumas holds an MSc in Civil Engineering

from the and a Ph.D. in Transportation and

Infrastructures from the same university (with a Thesis on

modeling public transport control strategies). He has also

post-doc experience in public transport optimization at

the Institute for Numerical and Applied Mathematics of

the University of Göttingen.

Currently, he is a Programme Officer at the Sustainable

Transport Unit of the European Commission’s Joint

Research Centre (JRC). His involvement is in the

development of tools and methodologies to advance the

analytical capabilities of the European Commission's

Transport Research Innovation Monitoring and

Information System (TRIMIS), with a focus on transport

infrastructures, connected and automated mobility, and

new and emerging transport technologies. He is also

researching specific topics concerning Hyperloop

implementation and indirect methods for bridge

monitoring.

He has a long-standing research record in different fields

of civil engineering (with a focus on transport and

sustainability), with more than 100 publications in

journals, book chapters, technical reports, and

conferences. Over the years, he has taught many courses

concerning transport, transport infrastructures, and

sustainability at various levels at the Politecnico di Milano

and the Sapienza University of Rome. He has also many

past and ongoing international research collaborations.

Γκριτζά Νάντια 

Η Νάντια Γκριτζά είναι Καθηγήτρια του Lyles Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Purdue.
Προηγουμένως, ήταν Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πολιτειακού
Πανεπιστημίου της Αϊόβα και Διευθύντρια του
Προγράμματος Βιώσιμων Μεταφορικών Συστημάτων.
Έχει δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), Μεταπτυχιακό από το
Πανεπιστήμιο Virginia Tech, και Διδακτορικό από το
Πανεπιστήμιο Purdue. 

Είναι Αναπληρώτρια Συντάκτρια στο διεθνές περιοδικό
ASCE Journal of Transportation Engineering και
διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής TRB ADD10 στις
Μεταφορές και Οικονομική Ανάπτυξη. Τα ερευνητικά της
ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στο σχεδιασμό
συστημάτων μεταφορών και διαχείρισης της ζήτησης,
οικονομικά των μεταφορών, βιώσιμα συστήματα
μεταφορών, και ηλεκτρο-κινητικότητα. Έχει εκτελέσει με
επιτυχία αρκετά ομοσπονδιακά, κρατικά ή βιομηχανικά
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, περισσότερα από 35
εκατομμύρια δολάρια σε βραβεία. Έχει τεκμηριώσει τα
ερευνητικά της αποτελέσματα μέσω διαφόρων
επιστημονικών εκδόσεων με 55 δημοσιευμένα χειρόγραφα,
πάνω από 120 παρουσιάσεις σε συνέδρια, και τέσσερα
κεφάλαια βιβλίων. Διδάσκει το εισαγωγικό μάθημα στα
συστήματα μεταφορών, και μεταπτυχιακά μαθήματα στην
αξιολόγηση μεταφορικών συστημάτων, και σε
στατιστικές και οικονομετρικές μεθόδους για μηχανικούς. 

Για τη συνεισφορά της στον τομέα των μεταφορικών
συστημάτων, έχει λάβει πολλά διακεκριμένα βραβεία. Το
2017, φιλοξενήθηκε στο Ε.Μ.Π. ως Greek Diaspora
Fellow of the Institute of International Education, Stavros
Niarchos Foundation and Fulbright Foundation in
Greece.

mailto:konstantinos.gkoumas@ec.europa.eu
mailto:konstantinos@gkoumas.eu
https://engineering.purdue.edu/ASPIRE
https://engineering.purdue.edu/STSRG
mailto:nadia@purdue.edu
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Ευμολπίδης Βασίλης Ζαρούκα Μελίνα 
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Υπεύθυνος Έργου IPF8, COWI -
IPF Consortium
Prote Mateje 51, Belgrade 11000
Serbia

Transport Consultant, Mobility
Strategist Associate
Smart Places, WSP UK Ltd
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
melinazarouka@gmail.com
Tel: +447540304271

Ο Βασίλης Ευμολπίδης είναι Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ
1975), Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός (Un. of California,
Berkeley, 1976), Οικονομολόγος των Μεταφορών (Un. of
California, Berkeley, 1978). Γρ. Δοξιάδη (1978-1983),
Ιδρυτής, μέτοχος και συνεργάτης της TRADEMCO
Σύμβουλοι Μηχανικοί (1984-2018). Υπεύθυνος έργων από
το 2017 σε χώρες των Βαλκανίων (Σκόπια, Βουκουρέστι).
Από τον Ιούλιο 2008 ζεί στο Βελιγράδι. 

Από τον Ιανουάριο 2010 ανέλαβε τη διοίκηση των έργων
IPF2 (2010-2014), IPF4 (2014-2018) και IPF8 (2019-2023)
τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαική
Επιτροπή στα πλαίσια του προγράμματος WBIF (Western
Balkans Infrastructure Framework) και αφορούν την
ετοιμασία μελετών για έργα υποδομών στους τομείς των
μεταφορών, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, της
κοινωνικής υποδομής και της ψηφιακής οικονομίας στις
χώρες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανία, Βόρεια
Μακεδονία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κόσοβο,
Μαυροβούνιο, και Σερβία). Έχει εργαστεί σε
περισσότερες από 50 διαφορετικές χώρες σε Ευρώπη,
Ασία, Αφρική και Αμερική. 

Έγραψε το βιβλίο ΜΙΑ PERIPETEIA, Ταξίδι στον Κόσμο
που εκδόθηκε το 2017 όπου αναφέρεται στα ταξίδια του
στην περίοδο 1973-2013. Ασχολείται με την φωτογραφία
παραθύρων που παρουσιάζονται στον ιστότοπο
www.aworldofwindows.com. Γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1951. Είναι παντρεμένος και έχει 2
παιδιά.

Η Μελίνα Ζαρούκα είναι απόφοιτος Πολιτικός Μηχανικός
του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο Imperial College
του Λονδίνου, και εργάζεται ως σύμβουλος μεταφορών
και πολιτικών ευφυών πόλεων στη Μεγάλη Βρετανία.

Έχει πάνω από 12 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο του
στρατηγικού σχεδιασμού των μεταφορών, σε έργα με έδρα
την Αγγλία αλλά και ανά τον κόσμο. Από την θέση της
project manager διευθύνει μεγάλης κλίμακας
αναπτυξιακά έργα με έμφαση στη βιώσιμη κινητικότητα,
τις ηλεκτρο-αυτο-κινούμενες μεταφορές και τις
καινοτόμες λύσεις για την επίτευξη των έξυπνων πόλεων.

Έχοντας εργαστεί εκτενώς σε έργα με βασική
προτεραιότητα τις ελαχιστοποιημένες εκπομπές άνθρακα,
στόχος της είναι να συμβάλλει στη θέσπιση στρατηγικών
για την επίτευξη βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας στο
μέλλον.

mailto:melinazarouka@gmail.com
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Θεοφιλάτος Αθανάσιος
Development Control Engineer
(Highways and Transport)
Regional Enterprise Ltd. (Joint
venture of Capita plc. and
London Borough of Barnet), 
Golders Green, Barnet, London,
United Kingdom
Ioannis.Kalaras@outlook.com
Tel: +30 6972077288 ;
        +44 7519299928

Dr. Athanasios (Akis) Theofilatos is a Lecturer (Assistant
Professor) in Transport Systems at Loughborough
University, UK. He holds a Civil Engineering Diploma
from the National Technical University of Athens (NTUA,
2009), an M.Sc. in Transport from Imperial College/UCL
(2010), and a Ph.D. in Transport Safety from NTUA
(2015). His research focuses on road safety, accident
analysis, sustainable transport and safety, statistical
methods, machine learning, and discrete choice models. 

Akis has more than 10 years of experience in several
aspects of transportation safety and engineering, has
participated in more than 10 research projects, and has
published 30 journal papers, 2 book chapters, and more
than 40 conference papers (Scopus h-index=12, Google
Scholar h-index=14). As also serves as a reviewer for more
than 30 scientific journals and is a member of the
Standing Committee on Alcohol, Other Drugs, and
Transportation (Transportation Research Board, TRB,
2018 – 2021). 

Ο Ιωάννης Καλαράς σπούδασε στην Ελλάδα Μηχανικός
Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του τον Νοέμβριο του 2012. Στα
χρόνια των προπτυχιακών σπουδών του περιλαμβάνονται
και 2 μήνες πρακτικής άσκησης στην τεχνική υπηρεσία
του Δήμου Κορινθίων. Μετά την ολοκλήρωσή της
στρατιωτικής του θητείας, μετακόμισε στο Λονδίνο για να
παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών
"Μεταφορές και Πολεοδομικός Σχεδιασμός" στη Σχολή
Σχεδιασμού του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του
Λονδίνου. Έπειτα, ανέλαβε τον πρώτο του εργασιακό ρόλο
σαν ασκούμενος στην Υπηρεσία Διαχείρισης και
Λειτουργίας του Οδικού Δικτύου, και Διαχείρισης
Κυκλοφορίας προσκείμενη στον Δήμο Γουόλθαμ Φόρεστ
στο βορειοανατολικό Λονδίνο. Ο δεύτερός του ρόλος ήταν
βοηθός Μηχανικού Αναπτυξιακού Ελέγχου στην Regional
Enterprise Ltd. (κοινοπραξία του ομίλου Capita plc. και
του Δήμου Μπάρνετ στο βόρειο Λονδίνο), όπου
ασχολήθηκε με την αξιολόγηση των αιτήσεων για
οικοδομική άδεια μικρών κτιρίων κατοικίας αλλά και
αιτήσεων για την εκπλήρωση των όρων που επιβάλλονταν
κατόπιν έγκρισης της αίτησης για κτιριακά έργα μικρής,
μεσαίας και μεγάλης κλίμακας δίνοντας έμφαση στα
κυκλοφοριακά ζητήματα που προέκυπταν.

Ο επόμενος ρόλος ήταν στον ιδιωτικό όμιλο Mott
Macdonald που περιελάμβανε κυρίως ενεργό συμμετοχή
στην εκπόνηση της Μελέτης Κυκλοφοριακών
Επιπτώσεων (ΜΚΕ) της επέκτασης του αεροδρομίου
Χίθροου για τη δημιουργία ενός τρίτου αεροδιαδρόμου
και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων. Ήταν υπεύθυνος για
τη σύνταξη του κεφαλαίου της τεχνικής έκθεσης που
αφορούσε τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις του έργου στους
δρόμους του Στρατηγικού Οδικού Δικτύου και του
Οδικού Δικτύου υπό την ευθύνη του Οργανισμού
Συγκοινωνιών του Λονδίνου (Transport for London -
TfL). Εδώ και δύο μήνες περίπου επέστρεψε στην
Regional Enterprise Limited σαν Μηχανικός
Αναπτυξιακού Ελέγχου και ασχολείται με την αξιολόγηση
αιτήσεων και υποστηρικτικών κυκλοφοριακών μελετών
για κτιριακά έργα μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας
ελέγχοντας την ικανότητα του παρακείμενου οδικού
δικτύου να εξυπηρετήσει τη ζήτηση για στάθμευση -
parking που θα προκύψει από τα νέα έργα και την
κυκλοφορία που θα παραχθεί, αλλά και την ικανότητα
των συγκοινωνιακών μέσων να εξυπηρετήσουν την
αυξημένη επιβατική κίνηση. 
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Assistant Professor
Loughborough University
Loughborough, United  Kingdom
a.i.theofilatos@lboro.ac.uk 

Καλαράς Ιωάννης 

mailto:Ioannis.Kalaras@outlook.com
mailto:a.i.theofilatos@lboro.ac.uk
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Principal Traffic Engineer
Norman Rourke Pryme LTD
(NRP) 
Bristol, London, United Kingdom
Efthymios.kollitiris@nrpltd.com
efkollitiris@hotmail.com
Tel: +44 (0) 7598396679;
        +30 6987259910

Transportation Planner/ Road
Safety Engineer
SALFO & ASSOCIATES SAUDI
ARABIA
 Riyadh, Saudi Arabia
fkalpakis@gmail.com 
 fkalpakis@salfo.gr 
Tel: +30-6948780144;
        +966-558256135

Καλπάκης Φανούριος

Fanourios Kalpakis is both a civil-transportation engineer
and an industrial engineer, holding a master degree in
transportation planning. 

He has more than 3 years of experience in transportation-
oriented projects, such as the Comprehensive Study of
Car Parking Problems in the cities of the Kingdom of
Saudi Arabia and the establishment and operation of the
National Road Safety Center in the same Kingdom.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Κολλητήρης Ευθύμιος 

Ο Ευθύμιος Κολλητήρης έχει τελειώσει Αγρονόμος και
Τοπογράφος Μηχανικός στη Θεσσαλονίκη και έχει
ολοκληρώσει επιτυχώς ενα MSc in Civil Engineering στο
Southampton. Έκτοτε εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
όπου και έχει συμπληρώσει περίπου 10 χρόνια εργασίας
έχοντας τον τίτλο του Principal Traffic Engineer. Ο
Ευθύμιος έχει άριστη γνώση σχεδιασμού συγκοινωνιακών
υποδομών (traffic design) όπως υποδομών για ποδηλατικά
δίκτυα, public realm improvement, αστική οδική
ασφάλεια άλλα και μείωση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης. Είναι επίσης expert στην εκπόνηση
συγκοινωνιακών μοντέλων (traffic modelling)
χρησιμοποιώντας local junction modelling (LINSIG,
TRANSYT, ARCADY κ.α.), microsimulation modelling
(VISSIM, AIMSUΝ Next) αλλά έχει εμπειρία και σε
macrosimulation (VISUM, AIMSUN Next).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά υψηλού επιπέδου traffic
engineering projects κυρίως στο κεντρικό Λονδίνο
δουλεύοντας κατά κύριο λόγω ως σύμβουλος για τους
δήμους του Westminster, City of London, London
Borough of Camden κ.α. αλλά και σε άλλες χώρες του
εξωτερικού όπως η Σιγκαπούρη, η Μαλαισία και το
Νεπάλ . Ενδεικτικά έχει συμμετάσχει στα παρακάτω:

• Oxford Street District
• Westminster Cycle Grid
• Bond Street Study
• Baker Street Two-way scheme
• Marble Arch Pedestrian Crossing
• Bank Junction
• Aldgate Traffic Modelling
• Camden Town Traffic Modelling
• Singapore General Hospital Transport Strategy
• SBK Bukit Bintang MRT Station, Kuala Lumpur

mailto:Efthymios.kollitiris@nrpltd.com
mailto:efkollitiris@hotmail.com
mailto:fkalpakis@gmail.com
mailto:fkalpakis@salfo.gr
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Επίκουρος Καθηγητής (Lecturer)
University of Southampton
Woking, Surrey, Ηνωμένο
Βασίλειο
i.kaparias@southampton.ac.uk

Τεχνικός Διευθυντής
Vectio 
Birmingham, United Kingdom
harry.karandeinos@vectio.com
Tel: +44 7876216924

Καπαριάς Ιωάννης 

Ο Δρ. Ιωάννης Καπαριάς αποφοίτησε ως διπλωματούχος
πολιτικός μηχανικός από το Imperial College London το
2004, έχοντας φοιτήσει κατά το τελευταίο έτος σπουδών
του στο Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule
(RWTH) Aachen της Γερμανίας στα πλαίσια
προγράμματος ανταλλαγής, όπου και έκανε τη
διπλωματική του εργασία. Στη συνέχεια εκπόνησε τη
διδακτορική του διατριβή στο Centre for Transport
Studies του Imperial College London με χρηματοδότηση
από τη BMW Group και με θέμα την ανάπτυξη ενός
αλγόριθμου για αξιόπιστη δυναμική οδική πλοήγηση
(“Reliable dynamic route guidance”), την οποία
ολοκλήρωσε το 2008. Μετέπειτα εργάστηκε στο ίδιο
ίδρυμα ως μεταδιδακτορικός επιστημονικός συνεργάτης
για τέσσερα χρόνια, όπου συμμετείχε σε διάφορα
ερευνητικά προγράμματα στο αντικείμενο των
μεταφορών. Από το 2016 είναι επίκουρος καθηγητής
(Lecturer) στο Transportation Research Group (TRG)
του University of Southampton, έχοντας προηγουμένως
εργαστεί για τέσσερα χρόνια στο City University of
London.
Η ερευνητική και διδακτική του δραστηριότητα καλύπτει
ευρύ φάσμα θεμάτων στο αντικείμενο των μεταφορών,
όπως η κυκλοφοριακή τεχνική, η μοντελοποίηση και
προσομοίωση, τα ευφυή συστήματα μεταφορών
(Intelligent Transport Systems), η συμπεριφορά
μετακινούμενων, και οι ήπιες μορφές κυκλοφορίας
(ποδήλατα και πεζοί). Διδάσκει στο Imperial College
London σε επίτιμη θέση (Honorary Lecturer). Είναι
αναπληρωτής υπεύθυνος σύνταξης (Deputy Editor-in-
Chief) του περιοδικού IET Intelligent Transport Systems.
Είναι μέλος δύο επιτροπών του Transportation Research
Board των ΗΠΑ, καθώς και ανεξάρτητος
εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε
προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Έχει δημοσιεύσει
πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
και συνέδρια. Γνωρίζει Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και
Ιταλικά. Είναι μέλος του ΣΕΣ από το 2009.

Καρανδεινός Χάρης 

Ο Χάρης Καρανδεινός είναι Διπλωματούχος Πολιτικός

Μηχανικός ΕΜΠ, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη

διαχείριση έργων με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε

έργα υποδομής μεταφορών καθ’ όλον τον κύκλο ζωής

τους, από τον στρατηγικό σχεδιασμό και την μελέτη έως

την κατασκευή, λειτουργία και αποτίμηση αυτής, αρχικά

στην Ελλάδα και στην συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο,

την Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την

Κεντρική Ασία.

Από το 1999, ασχολείται με την προδιαγραφή, τον

σχεδιασμό, και την υλοποίηση έξυπνων συστημάτων

μεταφορών (ITS), ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει

ενεργά σε μελέτες αποτίμησης υποδομών ITS σχετικά με

τι απαιτήσεις για την ένταξη στόλων ηλεκτρικών και

αυτόνομων οχημάτων στο αστικό και υπεραστικό οδικό

δίκτυο.

Την περίοδο 2007-2016 εργάστηκε ως Operations

Manager στην Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, όπου

συνεργάστηκε στενά με τη δημόσια διοίκηση και τις

υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης στη διαμόρφωση

στρατηγικών διαχείρισης κυκλοφορίας και συλλογής

διοδίων, αποκτώντας παράλληλα σημαντική εμπειρία στη

λειτουργία και συντήρηση αυτοκινητοδρόμων. 

Από το 2016, ζει και εργάζεται στην Αγγλία ως στέλεχος

εταιρειών συμβούλων με καθήκοντα project manager σε

έργα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε Διεθνή

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, μετόχους ΣΔΙΤ και

δημόσιες υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την

Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική

Ασία, συμπεριλαμβανομένων μελετών σκοπιμότητας,

τεχνικών και λειτουργικών αξιολογήσεων και μελετών

κόστους οφέλους. 

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν
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Urban Mobility Planner
Foster and Partners
Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο
koukourikos.stavros@gmail.com
Tel: +44 7341722952
https://www.linkedin.com/in/stavr
oskoukourikos/

Transport Economist –
Sustainable Urban Mobility,
Projects Directorate, European
Investment Bank
Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
akopsacheili@gmail.com

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Κουκουρίκος Σταύρος

Ο Σταύρος Κουκουρίκος, είναι από τη Θεσσαλονίκη, είναι
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός και τα τελευταία τέσσερα
χρόνια ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.

Το 2015 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο
τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειού
Πανεπιστημίου Θράκης στην Ξάνθη. Αφού εκπλήρωσε
την στρατιωτική του θητεία, εργάστηκε ένα χρόνο ως
Μηχανικός Πεδίου σε χωματουργικά έργα
τηλεπικοινωνιών εντός και εκτός του αστικού ιστού σε
πόλεις τις Βόρειας Ελλάδας. Από το 2016 είναι μέλος του
ΤΕΕ.

Το 2017 ολοκλήρωσε τo μεταπτυχιακό πρόγραμμα (MSc)
Transport Planning and Engineering του University of
Leeds, στην Αγγλία. Έπειτα εργάστηκε για δύο χρόνια ως
Traffic Engineer με βασική αρμοδιότητα το Design και
Cost estimation από το στάδιο του “concept” έως “for
construction” σε έργα του Ηνωμένου Βασιλείου και
κυρίως εντός του Λονδίνου. Τα έργα ως επί τω πλείστον
αφορούσαν τον σχεδιασμό δρόμων, ποδηλατοδρόμων και
διασταυρώσεων.

Από τον Νοέμβριο του 2019 εργάζεται ως Urban Mobility
Planner στην εταιρεία Foster and Partners. Βασικές του
αρμοδιότητες είναι ο σχεδιασμός και ανάπτυξη
στρατηγικών αστικής κινητικότητας και δημοσίων
συγκοινωνιών με γνώμονα την βιώσιμη κινητικότητα και
μικροκινητικότητα. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος
masterplans σε Αμερική, Ευρώπη, Κίνα, Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα και Ελλάδα. Η κλίμακα μελέτης των
έργων ποικίλει από ένα εμπορικό κέντρο μέχρι μία πόλη.

Κοψαχείλη Αγγελική 

H Αγγελική Κοψαχείλη εργάζεται ως Οικονομολόγος

Μεταφορών στην Διεύθυνση Έργων (Projects

Directorate) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο

Λουξεμβούργο. Είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση και

παρακολούθηση έργων στον τομέα της βιώσιμης αστικής

κινητικότητας, σε χώρες τόσο εντός όσο κι εκτός ΕΕ. 

Είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος,

απόφοιτος ΕΜΠ (2000) και κάτοχος μεταπτυχιακού

διπλώματος M.Α. in Transport Economics από το

Institute of Transport Studies of University of Leeds της

Μεγάλης Βρετανίας (2001). 

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του

Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και του

Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. Στον δε τελευταίο

διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του από το

2006 έως το 2010.

Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας

στον τομέα των μεταφορών, έχοντας εργαστεί τόσο στον

ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, κι έχει συμβάλλει

ενεργά σε μεγάλο αριθμό έργων και μελετών. Οι κύριοι

τομείς ειδίκευσής της είναι η Οικονομική των

Μεταφορών, η Αξιολόγηση Σκοπιμότητας και

Βιωσιμότητας Έργων Υποδομής Μεταφορών και ο

Σχεδιασμός και η Διαχείριση Αστικών Μεταφορικών

Συστημάτων. 

Έχει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά

Περιοδικά και Πρακτικά Συνεδρίων.

mailto:koukourikos.stavros@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/stavroskoukourikos/
mailto:akopsacheili@gmail.com
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Σύμβουλος/συντονιστής Οδικής
Ασφαλείας, Πρόεδρος της
επιτροπής αδειοδότησης
κατασκευών εκτός των ισχύοντων
κανονισμών, Σύμβουλος αστικών
συγκοινωνιών
Rogaland Fylkeskommune
(Περιφέρεια Rogaland)
Νορβηγία, Σταβάνγκερ,
Breivikveien 31A, Stavanger,
4014, Norway
p.kostara@gmail.com 
Panagiota.kostara@rogfk.no
Tel: +4745171056

Μεταδιδακτορικός ερευνητής
στο TU Delft και ερευνητής στο
AMS Institute of Advanced
Metropolitan Solutions
Delft,  Netherlands
georglask@hotmail.com,
g.laskaris@tudelft.nl 
Tel: +30 6974290782
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Λάσκαρης Γιώργος 

Ο Γιώργος Λάσκαρης μεταδιδακτορικός ερευνητής στο
TU Delft από τον Οκτώβριο του 2020, μέλος του Smart
Public Transport Lab και συνεργάζεται και με το
Amsterdam Institute of Metropolitan Solutions (AMS) σε
θέματα κινητκότητας. 

Αντικείμενο έρευνας είναι η αναδιάρθρωση δικτύου
δημόσιας συγκοινωνίας κατά την διακοπή αυτών λόγω
έργων υποδομής. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στο
πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου το 2019 όπου συνέχισε
και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής για ένα χρόνο. Η
διατριβή του είναι πάνω σε Στρατηγικές ελέγχου
λειτουργείας πολλαπλών λεωφορειακών γραμμών υψηλής
συχνότητας σε πραγματικό χρόνο. Κατέχει μεταπτυχιακό
από το KTH Royal Institute of Technology στα
Συστήματα Μεταφορών και την Γεωπληροφορική (2015)
και διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
του ΕΜΠ (2013). 
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Κωσταρά Παναγιώτα 

Η Παναγιώτα Κωσταρά είναι απόφοιτος Πολιτικός
Μηχανικός ΕΜΠ, με μεταπτυχιακό από ΝΤNU, από το
2012 εργάζεται στη Νορβηγία με αντικείμενο κυρίως την
οδική ασφάλεια (από κάμερες κυκλοφορίας μέχρι accident
black spots και συμμετοχή στο γκρουπ που κάνει αυτοψία
αμέσως μετά από κάποιο δυστύχημα) στην οποία έχει και
πιστοποίηση ως επιθεωρητής/ελεγκτής επικινδυνότητας
οδού.

 Έχει εργαστεί ένα διάστημα και στις αστικές
συγκοινωνίες.

mailto:p.kostara@gmail.com
mailto:Panagiota.kostara@rogfk.no
mailto:georglask@hotmail.com
mailto:g.laskaris@tudelft.nl
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Professor Emeritus 
Department of Civil Engineering 
University of Minnesota 
Minneapolis, MN 55455
micha001@umn.edu 
Tel: (612)625-1509
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Μιχαλόπουλος Πάνος

Dr. Panos Michalopoulos has over 50 years of consulting,

research, teaching, professional, and business experience

in Traffic Engineering, Management Operations, and

Control. He has been a Professor of Transportation and

Traffic Engineering s at Rensselaer Polytechnic Institute

and the University of Minnesota He worked as a Traffic

Engineer for the Florida Department of Transportation

and co-founded the Center for Transportation Studies

(CTS) at the University of Minnesota. His principal fields

of interest include Traffic Engineering, Operations

Simulation and Control, Traffic Flow Theory, Advanced

Traffic Management, and Intelligent Transportation

Systems including Connected and Automated Vehicles

(CAV).

He has been a distinguished member of many professional

societies and received awards from the Institute of

Transportation Engineers, The Transportation Research

Board, IEEE, and others. Dr. Michalopoulos developed a

patented process for machine vision-based vehicle

detection and founded a company (Image Sensing

Systems) for commercializing the technology, which

pioneered the field of wide-area vehicle detection

(Autoscope) and took the company public (ISNS). Dr.

Michalopoulos served as PI in transportation research

projects funded by the National Science Foundation (NSF)

the Program of University Research of the US

Department of Transportation (US DOT), the Federal

Highway Administration (FHWA), the Florida and

Minnesota DOT, the EU commission and others. Involved

in numerous traffic management and control projects

worldwide, including the Barcelona, Atlanta, Seoul, and

Athens Olympic Games.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Operations Developer
MTR Nordic Group 
Στοκχόλμη, Σουηδία
gerasimos.loutos@gmail.com
Tel: +46 76 594 6250

Λούτος Γεράσιμος 

Ο Γεράσιμος Λούτος έλαβε προπτυχιακό δίπλωμα

Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης από το

Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά και μεταπτυχιακό

δίπλωμα στα Συστήματα Μεταφορών από το KTH Royal

Institute of Technology στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, τα

έτη 2010 και 2013, αντίστοιχα. Εργάστηκε ως ερευνητής

(2012-2016) στα πανεπιστήμια του ΚΤΗ, Linköping

καθώς και στο Σουηδικό Ινστιτούτο Μεταφορών. Έπειτα

απασχολήθηκε ως συγκοινωνιολόγος μηχανικός στην

ανάδοχο εταιρεία διαχείρισης του μετρό της Στοκχόλμης,

MTR Nordic (2016-2018) και στο τμήμα στρατηγικού

σχεδιασμού ΜΜΜ της νομαρχίας Στοκχόλμης (2018-

2020). Το 2020 επαναπροσλήφθηκε στη MTR Nordic στο

τμήμα Strategy & Operational Excellence όπου

ασχολείται με την εξέλιξη και βελτίωση των εργασιών του

ομίλου MTR Nordic, την υποστήριξη εφαρμογών και την

υλοποίηση καινοτόμων αλλαγών στις διαδικασίες του

ομίλου. Επίσης, συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση,

υλοποίηση και κατάθεση προσφορών έργου για νέες

αναθέσεις διαχείρισης κυκλοφορίας ΜΜΜ. 

Ο κ. Λούτος έχει 8 χρόνια εμπειρία ως ερευνητής και

συγκοινωνιολόγος με εξειδίκευση στο σχεδιασμό

κυκλοφοριακών ΜΜΜ, στη μοντελοποίηση

προσομοίωσης της κυκλοφορίας και πρόβλεψης ζήτησης

και στα ευφυή συστήματα μεταφορών. Έχει εμπειρία στα

Σουηδικά εθνικά μοντέλα πρόβλεψης ζήτησης και έχει

συνεισφέρει σε αναλύσεις κόστους-ωφέλειας με στόχο

αποφάσεις επενδύσεων και αστικού σχεδιασμού. Έχει

τρεις επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα

επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

mailto:micha001@umn.edu
mailto:gerasimos.loutos@gmail.com


35

Service Planner, Bus
Chicago Transit Authority
Chicago, Illinois, USA
dimnioras@icloud.com
Tel: +1 (773) 397-6446 
www.linkedin.com/in/dimnioras
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Senior Consultant, Steer 
Durango, Mexico 
benedespina@hotmail.co.uk
Tel: +44 (0) 7856978771
www.steergroup.com

Η Δέσποινα Μπενέτου είναι απόφοιτος Πολιτικός
Μηχανικός του ΑΠΘ με μεταπτυχιακές σπουδές στο
Institute for Transport Studies του πανεπιστημίου του
Leeds.

Εργάστηκε 7 χρόνια στην Αγγλία και τους τελευταίους
μήνες ζει και εργάζεται ως σύμβουλος μεταφορών για την
εταιρία Steer στο Μεξικό. Η εμπειρία της
συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων μελέτες βιώσιμης αστικής
κινητικότητας, σχεδιασμό υποδομών για πεζούς και
ποδηλάτες, σχεδιασμό κόμβων, αστικό σχεδιασμό και
αρχιτεκτονική τοπίου, μέτρα προτεραιότητας στις
δημόσιες συγκοινωνίες και μελέτες συστημάτων Bus
Rapid Transit, οικονομικές μελέτες σκοπιμότητας για
δημόσια έργα (business cases), μελέτες οδικής ασφάλειας,
ανάλυση ατυχημάτων, έλεγχους οδικής ασφάλειας (Road
Safety Audits), ανάλυση δεδομένων κυκλοφορίας, μοντέλα
προσομοίωσης της κυκλοφορίας καθώς και υποστήριξη
δήμων για τη διενέργεια δημόσιων διαβουλεύσεων. Έχει
επίσης συνεργαστεί στενά με αρχιτέκτονες για τον
σχεδιασμό οδικών δικτύων και συνδέσεων για
masterplans.

Τον τελευταίο χρόνο εργάστηκε σε έργα προσωρινών
μέτρων κυκλοφορίας για πεζούς και ποδηλάτες λόγω
COVID-19 καθώς και σε μία κυκλοφοριακή μελέτη για
κέντρο εμβολιασμού COVID-19 στην πόλη του Μεξικού. 
Έχει δουλέψει σε μελέτες και έργα για την Παγκόσμια
Τράπεζα (World Bank), την Αρχή Μεταφορών του
Λονδίνου (Transport for London), δήμους του Λονδίνου
και περιφέρειες της Αγγλίας, εταιρίες ανάπτυξης
ακινήτων σε Αγγλία και Μεξικό καθώς και για δημόσια
έργα στο Μεξικό χρηματοδοτούμενα από την Βρετανική
Πρεσβεία. 

Ο Δημήτρης Νιώρας, είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος
Μηχανικός ΕΜΠ με Master of Engineering in
Transportation από το Illinois Institute of Technology. Ζει
στο Σικάγο από το 2017, όπου μετέβη για να
πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.

Εργάζεται από το 2019 στο τμήμα Λειτουργικού
Σχεδιασμού της Chicago Transit Authority, του φορέα
σχεδιασμού και λειτουργίας του δικτύου λεωφορείων και
αστικού σιδηροδρόμου της πόλης, όπου διαχειρίζεται τις
διαδρομές και λειτουργικά χαρακτηριστικά μέρους του
δικτύου λεωφορειακών γραμμών. Παράλληλα με τα
βασικά καθήκοντα αναπτύσσει εργαλεία για την καλύτερη
αξιοποίηση των δεδομένων τηλεματικής και βελτίωση της
λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα με τις μεταπτυχιακές σπουδές εργάστηκε στη
Chicago Metropolitan Agency For Planning (CMAP), το
φορέα περιφερειακού σχεδιασμού της μητροπολιτικής
περιοχής του Σικάγο, όπου βοήθησε στην ανάλυση
δεδομένων για πληθώρα συγκοινωνιακών μελετών,
συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης μελέτης
περιφερειακής ανάπτυξης “ON TO 2050”.

Τα κύρια επαγγελματικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν
τον σχεδιασμό δικτύων αστικών συγκοινωνιών, τη
διαχείριση και αξιοποίηση δεδομένων τηλεματικής και οι
ανοιχτές τεχνολογίες με εφαρμογή στα συστήματα
συγκοινωνιών. Στόχος του είναι να επιστρέψει στην
Ελλάδα με τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία ώστε να
αποκτήσει σημαντικό ρόλο στην αναβάθμιση των αστικών
συγκοινωνιών στην Ελλάδα σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα. Στον ελεύθερο του χρόνο ασχολείται με τη
μουσική και την τεχνολογία.

Νιώρας Δημήτρης 

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Μπενέτου  Δέσποινα 

mailto:dimnioras@icloud.com
http://www.linkedin.com/in/dimnioras
mailto:benedespina@hotmail.co.uk
https://www.steergroup.com/


Postdoctoral Research Associate
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Παπαζήκου Αικατερίνη-Εβίτα

Ο Μάριος Ντάφλος, είναι από τα Ιωάννινα και τα

τελευταία χρόνια ζει στο Λονδίνο, όπου και εργάζεται σαν

Μηχανικός Πωλήσεων στην Bentley Systems, με

ειδίκευση στα συγκοινωνιακά. 

Πριν ενταχθεί στην Bentley, εργάστηκε για 5 χρόνια στην

Jacobs, τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων μηχανικών

στον κόσμο, και έλαβε μέρος σε ενδιαφέροντα έργα τόσο

στο Ην. Βασίλειο όσο και στα Ην. Αραβικά Εμιράτα, στον

τομέα των δημόσιων συγκοινωνιών, οδικού δικτύου,

αεροδρομίων και σιδηροδρόμων. 

Ο λόγος που αποφάσισε να μεταναστεύσει στο εξωτερικό

πριν από 8 χρόνια ήταν για να διευρύνει τους ορίζοντες

του με καινούργιες εμπειρίες και γνώσεις γύρω από το

αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου. Έχοντας ζήσει σε

Ελλάδα, Ολλανδία, Αγγλία, Ιταλία και Ην. Αραβικά

Εμιράτα, αλλά και επισκεφθεί άλλες 30 χώρες, κατάφερε

να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίκτυο επαγγελματικών

γνωριμιών και να γνωρίσει σε βάθος τις βέλτιστες

πρακτικές και το know-how έμπειρων επαγγελματιών.

 

Ο στόχος του στην τωρινή του θέση είναι να προωθήσει

εργαλεία για συγκοινωνιακά ζητήματα (CUBE,

STREETLYTICS) σε Συγκοινωνιολόγους στην Ευρώπη,

στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική. Τα εργαλεία αυτά

δημιουργούν ένα ψηφιακό αντίγραφο του συστήματος

μεταφορών και προβλέπουν το πως οι αλλαγές στις

υποδομές, στις στρατηγικές, στην τεχνολογία και στα

δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν την κίνηση και την

προσβασιμότητα των ανθρώπων, αλλά και τη ροή των

εμπορευμάτων.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Product Sales Engineer | Mobility
Analytics
Bentley Systems
London, United Kingdom
mariosntaflos89@gmail.com
Tel: +44 7429279326

Ντάφλος Μάριος 

Η Αικατερίνη-Εβίτα Παπαζήκου, είναι Διπλωματούχος
πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ, με μεταπτυχιακό στο
Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διοίκηση Συστημάτων
Μεταφοράς (ΑΠΘ) και διδακτορικό στην Οδική
Ασφάλεια και Οδηγική Συμπεριφορά από το
πανεπιστήμιο του Loughborough στην Αγγλία. 

Τα τελευταία χρόνια έχει εργαστεί στα ευρωπαικά έργα
SafetyCube (Road Safety Decision Support System),
Levitate (Impact assessment of connected and automated
systems) και i-DREAMS (Driver and Road Environment
Assessment and Monitoring System), ενώ εδώ και έξι
μήνες συνεργάζεται σε ένα έργο (Innovate UK) με
επικεφαλής την εταιρεία Ford με στόχο την ανάπτυξη ενός
εργαλείου οδικής ασφάλειας με δεδομένα από οχήματα
και κάμερες στην περιοχή του Λονδίνου και την
περιφέρεια της Οξφόρδης.

mailto:A.Papazikou@lboro.ac.uk
mailto:evitppz@gmail.com
mailto:mariosntaflos89@gmail.com


Innovation and Networks
Executive Agency (INEA)
Βρυξέλλες, Βέλγιο 
george.patris@gmail.com
Tel: +32 496299842
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Πατρής Γεώργιος 
Επικεφαλής Μηχανικός Σιδηροδρομικής Επιδομής σε
έργα ανανέωσης αλλαγών και διασταυρώσεων.
Συμμετείχε στον πλήρη κύκλο ζωής των έργων από
την προκαταρκτική μελέτη μέχρι την κατασκευή και
παράδοση του έργου. Ανάπτυξη τεχνικών μελετών
σκοπιμότητας για την διερεύνηση εναλλακτικών
λύσεων καθώς και σύνταξη προμελετών, οριστικών
μελετών και τελικών μελετών εφαρμογής.
Μελετητής Μηχανικός Σιδηροδρομικών
Συστημάτωνσε νέα γραμμή υψηλών ταχυτήτων της
Αγγλίας (High Speed 2). Ανάπτυξη λεπτομερών
κατασκευαστικών σταδίων και χρονοδιαγραμμάτων
και υπολογισμός απαιτήσεων εργατικού και
μηχανικού δυναμικού. Υπεύθυνος για την χωροθέτηση
και διαστασιολόγηση της κύριας κατασκευαστικής
βάσης του έργου στα πλαίσια σύνταξης
περιβαλλοντικής μελέτης για κατάθεση στο
κοινοβούλιο. Συμμετοχή σε ημερίδες ενημέρωσης του
κοινού σχετικά με το έργο και τις επιπτώσεις του στις
τοπικές κοινότητες.
Μηχανικός Σιδηροδρομικής Επιδομής σε έργα
ανανέωσης και συντήρησης γραμμών με Μηχανήματα
Ανακαίνισης Γραμμής Plasser & Theurer. Υπεύθυνος
για την τοπογραφική αποτύπωση εργοταξίων, την
εφαρμογή της τελικής μελέτης και την τελική
παράδοση του έργου. Διεύθυνση εκτέλεσης εργασιών
για την ανακατασκευή φρεατίων αποστράγγισης. 

Ο Κωνσταντίνος Παρασκευάς, είναι Διπλωματούχος
Πολιτικός Μηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός) με μεταπτυχιακές
σπουδές στο Imperial College London (MSc in Transport
and Business Management). Η δεκαετής εμπειρία του
εκτείνεται σε όλο το φάσμα της σύλληψης, σχεδιασμού,
κατασκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών έργων στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Επιγραμματικά, έχει εργαστεί ως:

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Engineering Manager
AECOM UK
Αθήνα, Ελλάδα
konparaskevas@hotmail.com 
Tel: +30 6973956771 (GR),
 +44 7535207293 (UK)

Παρασκευάς Κωνσταντίνος 

Ο Γιώργος Πατρής, είναι Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ
(1997), Συγκοινωνιολόγος, μέλος ΣΕΣ. Κάτοχος
μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, MBA (ΕΜΠ/
ΑΣΟΕΕ, 2001) και στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων
(ΕΑΠ, 2008). Κατά την περίοδο 1999-2007 εργάσθηκε
στην Ελλάδα όπου συμμετείχε σε συγκοινωνιακές μελέτες
(Denco ΕΠΕ), ερευνητικά έργα (ΕΜΠ) και σε ευρωπαϊκά
έργα μεταφορών.

Διετέλεσε στέλεχος της Διαχειριστικής Αρχής για το
πρόγραμμα Σιδηρόδρομοι Αεροδρόμια Αστικές
Συγκοινωνίες και μέλος του ΔΣ των ΗΛΠΑΠ. Το 2006
ξεκίνησε να εργάζεται στο Υπουργείο Μεταφορών, όπου
συμμετείχε, μεταξύ άλλων, στην άτυπη κωδικοποίηση του
ΚΟΚ. Από το 2007 είναι εγκατεστημένος στις Βρυξέλλες
όπου αρχικά εργάσθηκε στη Μόνιμη Ελληνική
Αντιπροσωπεία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG
MOVE) ως εθνικός εμπειρογνώμονας. Την περίοδο 2014-
2017 εργάστηκε ως διαχειριστής προγράμματος στην
Κοινή Επιχείρηση Shift2Rail (S2R), με αντικείμενο την
έρευνα σε θέματα σιδηροδρόμων (H2020) στον τομέα της
υποδομής, της ενέργειας και των εμπορευματικών
μεταφορών. Από το 2017 εργάζεται στον οργανισμό
Innovation and Networks Executive Agency (INEA) της
Επιτροπής, ως σύμβουλος του επικεφαλής του
χρηματοδοτικού προγράμματος Connecting Europe
Facility (CEF), το οποίο συγχρηματοδοτεί έργα υποδομής
μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.

Έχει εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα ευρωπαϊκής
νομοθεσίας στον τομέα των μεταφορών και βαθιά γνώση
του τρόπου λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και στον τρόπο
αξιολόγησης, συγχρηματοδότησης και διαχείρισης έργων
υποδομής μεταφορών.

mailto:george.patris@gmail.com
mailto:konparaskevas@hotmail.com
https://shift2rail.org/
https://ec.europa.eu/inea/en/
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility


Cardiff University, Reader
(Associate Professor)
1 Vista Rise, CF5 2SD, Cardiff,
Wales, UK
potogloud@cardiff.ac.uk
Tel: +442920876088
https://www.cardiff.ac.uk/people/
view/133358-potoglou-dimitris
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Δρ.  Πότογλου Δημήτρης

Η Δέσποινα Πολίτου, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός (ΕΜΠ) – Συγκοινωνιολόγος με μεταπτυχιακό
στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές
(ΟΠΑ). Εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Έρευνας
(Research Executive Agency) στις Βρυξέλλες. Διετέλεσε
επί τετραετία μέλος του ΔΣ της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. (σταθερές
συγκοινωνίες), ενώ ήταν ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2007. 

Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, Αντιπρόεδρος της
ΤΡΑΜ Α.Ε., Εκτελεστική Γραμματέας του Κέντρου
Ελληνικών Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και
ως σύμβουλος στις ΓΓ Μεταφορών και Δημοσίων Έργων
(Διευρωπαϊκά Δίκτυα, Ελληνική Προεδρία στην EE). Έχει
εργαστεί σε ερευνητικά προγράμματα (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΟΠΑ)
και στις εταιρίες ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΣΕ, ΟΣΥ καθώς και στον
ιδιωτικό τομέα. Έχει μακρά εμπειρία και μετεκπαίδευση
στην ΕΕ σε θέματα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών
Συγχρηματοδοτούμενων Έργων.

Στο πλαίσιο της δραστηριότητάς της στις Συγκοινωνίες
Αθηνών, σύναψε συνεργασίες με φορείς πολιτισμού όπως
η Εθνική Λυρική Σκηνή για συνέργειες στα MMM, ενώ
εργάστηκε αφιλοκερδώς για το ΔΣ της Καμεράτα
(ορχήστρα) σε διοικητικο-οικονομικά θέματα. Στο
πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων ολοκλήρωσε
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Ρώμη για τη Διοίκηση
Πολιτισμικών Μονάδων, ενώ ήταν και παραγωγός της
ραδιοφωνικής εκπομπής του Alpha radio “πόλη &
πολιτισμός”.

Μιλά άπταιστα αγγλικά και επιπρόσθετα γνωρίζει
γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Είναι ένθερμη τενίστρια
και λάτρης της όπερας και της κλασικής μουσικής.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Project Officer
Research Executive Agency
(REA) , A2 - Marie Skłodowska-
Curie Individual Fellowships 16,
Place Rogier, Brussels Belgium

Πολίτου Δέσποινα 

Ο Δρ. Δημήτρης Πότογλου είναι Αναπληρωτής
Καθηγητής (Reader) και διευθυντής του Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών 'Μεταφορές και Πολεοδομικός
Σχεδιασμός' (MSc Transport and Planning) στο
Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ (Cardiff University) στη
Σχολή Γεωγραφίας και Πολεοδομικού Σχεδιασμού
(School of Geography and Planning) στο Ηνωμένο
Βασίλειο (ΗΒ).

Η έρευνα του εστιάζει στην ανάλυση: των μετακινήσεων
και παραγόντων που τις επηρεάζουν, του ρόλου των
υποδομών των μέσων μαζικής μεταφοράς και του
δομημένου περιβάλλοντος στη συμπεριφορά ταξιδιωτών,
της ιδιοκτησίας αυτοκινήτων και ζήτησης νέων
τεχνολογιών.
Επίσης, έχει αναπτύξει μια σειρά διεπιστημονικών
ερευνών που βασίζονται στη συλλογή και ανάλυση
δεδομένων με μεθόδους δεδηλωμένων επιλογών (stated
choice methods) με σκοπό την αξιολόγηση των
προτιμήσεων των πολιτών σε ζητήματα, όπως: η
κοινωνική πρόνοια, η επίδραση της βιοϊατρικής έρευνας
και η ασφάλεια και ιδιωτικότητα των προσωπικών
δεδομένων σε τομείς, όπως οι μεταφορές, η φροντίδα της
υγείας και η χρήση του διαδικτύου. 

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου
στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων του
ΕΜΠ και διδακτορικού διπλώματος στην Γεωγραφία των
Μεταφορών από το Πανεπιστήμιο ΜακΜαστερ
(McMaster University) στον Καναδά. Στο παρελθόν έχει
εργαστεί ως Αναλυτής στην RAND Europe, Κέιμπριτζ,
ΗΒ (2008-2012) και ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Delft (TU Delft),
Ολλανδία (2006-2008).

mailto:potogloud@cardiff.ac.uk
https://www.cardiff.ac.uk/people/view/133358-potoglou-dimitris


Post-doc Researcher
Department of Transport &
Planning, Faculty of Civil
Engineering and Geosciences, TU
Delft
Rotterdam, Netherlands
a.roukouni@tudelft.nl
natrouk@yahoo.gr
Tel: +31 613248875,
        +30 6987585816
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Ρούκουνη Αναστασία 

Η Αναστασία Ρούκουνη, είναι Διπλωματούχος Αγρ. &
Τοπογράφος Μηχανικός ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού
Τίτλου Σπουδών στις Μεταφορές από το Imperial College
London και το University College London του Ην.
Βασιλείου. Η Διδακτορική της Διατριβή με τίτλο
«Διερεύνηση καινοτόμων προτύπων χρηματοδότησης
συγκοινωνιακών έργων», χρηματοδοτήθηκε από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) στο πλαίσιο του
Προγράμματος Αριστείας ΙΚΥ – Siemens (2012 – 2016). 

Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην
Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφορών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, στο TU Delft
(Faculty of Technology, Policy and Management και
Faculty of Civil Engineering and Geosciences) και στο
Erasmus University Rotterdam (Rotterdam School of
Management) στην Ολλανδία, στο πλαίσιο ερευνητικών
προγραμμάτων της ΕΕ, καθώς και εθνικών ελληνικών και
ολλανδικών ερευνητικών προγραμμάτων στoν τομέα των
μεταφορών (σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων τόσο των
επιβατικών όσο και των εμπορευματικών μεταφορών). 
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Professor of Transportation
Engineering
Department of Civil and
Environmental Engineering,
College of Engineering, the
University of Hawaii at Mānoa, 
Honolulu, Hawaii, USA
pdp@hawaii.edu

Πρεβεδούρος Πάνος , PhD

Dr. Panos Prevedouros is a Professor of Civil Engineering
and was Department Chair from 2015 to 2020. Ph.D.
(1990) and M.S. (1987) in transportation engineering from
Northwestern University, Evanston, IL, and Diploma in
Engineering (1985) from Aristotle University, Greece.
Envision Sustainability Professional (ENV SP, 2017.) Past
Chair of Freeway and Connected Automated Vehicles
Simulation Subcommittee of TRB from 2005 to 2019.
Expertise in traffic engineering, ITS, demand forecasting,
driverless technologies, energy production, life-cycle
analysis, and sustainable infrastructure. Published over
200 technical articles and reports; the internationally
adopted textbook Transportation Engineering and
Planning, Prentice Hall, 1993 and 2001, and several book
chapters. Prevedouros received roughly 20% of the vote
as a candidate for mayor of Honolulu in 2008 and 2010. 

The Honolulu Star-Bulletin declared him along with
Senator Barrack Obama one of the “10 People Who Made
a Difference in Hawaii in 2008.” In 2012 he received an
honor certificate for public service from the City Council
of Honolulu. Other awards include Best Paper on
transportation noise, TRB (1995), Outstanding Faculty
Award, ASCE-Hawaii (1996), Van Wagoner Award for
Urban Underpasses, ITE (2005), the Freeway Operations
Service Award, TRB (2009), and Best Paper on
Transportation Sustainability award from the World
Road Association (2011).

mailto:a.roukouni@tudelft.nl
mailto:natrouk@yahoo.gr
mailto:pdp@hawaii.edu
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Postdoctoral Researcher
Department of Built
Environment
School of Engineering
Aalto University, Finland
charalampos.sipetas@aalto.fi

Ο Χάρης Σιπέτας εργάζεται ως Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής στο αντικείμενο της έξυπνης κινητικότητας
στο Πανεπιστήμιο Aalto της Φινλανδίας. Είναι απόφοιτος
του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου
Πατρών (2014), όπου πραγματοποίησε και τις
Μεταπτυχιακές του σπουδές στο αντικείμενο των ευφυών
συστημάτων μεταφορών (2016). Το 2020 ολοκλήρωσε τις
Διδακτορικές σπουδές του στο τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης - Άμερστ, με έμφαση
στην βελτίωση της απόδοσης των Μέσων Μαζικής
Μεταφοράς (ΜΜΜ). 

Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών σπουδών του
εργάστηκε ως βοηθός στη διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως
Διδακτορικός φοιτητής είχε το ρόλο βοηθού έρευνας σε
έργα χρηματοδοτούμενα από φορείς της Μασαχουσέτης
(MassDOT, MBTA). Το ερευνητικό του υπόβαθρο
περιλαμβάνει μελέτες σχετικές με σταθερά αλλά και
ευέλικτα ΜΜΜ (π.χ. μελέτη φαινομένων συνωστισμού σε
σταθμούς μετρό, μελέτη μείωσης κόστους παροχής κατ’
απαίτηση υπηρεσιών σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες). 

Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εστιάζονται –
μεταξύ άλλων – σε μεθόδους και στρατηγικές για την
υποστήριξη και βελτίωση της κινητικότητας, δίνοντας
έμφαση στο ρόλο νέων εννοιών και τεχνολογιών (π.χ.
αυτόματων οχημάτων). 
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Σιπέτας Χάρης 

Διαχείριση Ερευνητικών
Προγραμμάτων στον τομέα των
Μεταφορών
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Βρυξέλλες, Βέλγιο

Σάρρος Γεώργιος 

Ο Γεώργιος Σάρρος, είναι Πτυχιούχος Μηχανικός
Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με
μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα.
Έχει ασχοληθεί με την μοντελοποίηση κυκλοφοριακής
ροής σε μακροσκοπικό επίπεδο στα δίκτυα
αυτοκινητοδρόμων της Ολλανδίας και της Αυστραλίας. 

Το 2007 ήταν επισκέπτης ερευνητής στο Katholieke
Universiteit Leuven και ασχολήθηκε με την
μοντελοποίηση του οδικού δακτυλίου της πόλης Leuven.
Από το 2009 έως 2016 έχει εργαστεί στην Ελλάδα ως
υπεύθυνος εθνικών έργων στον τομέα των ευφυών
συστημάτων μεταφορών σε συνεργασία με Δήμους και
Περιφέρειες. Ταυτόχρονα, έχει ασχοληθεί σαν υπεύθυνος
ευρωπαϊκών έργων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
χρηματοδοτικού πλαισίου FP7 στον τομέα της
παραμετροποίησης συστημάτων κυκλοφορίας αστικών
δικτύων καθώς και της διάχυσης περιεχομένου
κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο σε διάφορους τύπους
χρηστών. 

Από το 2016 μέχρι σήμερα εργάζεται στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στη Μονάδα διαχείρισης ερευνητικών
προγραμμάτων στον τομέα των Μεταφορών στα πλαίσια
του χρηματοδοτικού πλαισίου Ηorizon 2020. Πιο
συγκεκριμένα, το χαρτοφυλάκιο έργων που διαχειρίζεται
εστιάζεται στον τομέα των ευφυών συστημάτων
μεταφορών και των αυτοματοποιημένων οχημάτων και
οδήγησης. Συμμετέχει σε αξιολογήσεις προτάσεων και
έγκρισης χρηματοδότησης έργων καθώς επίσης σε
συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις Έρευνας και
Μεταφορών, παρέχει εμπειρογνωμοσύνη σε τεχνικά και
στρατηγικά θέματα στους συγκεκριμένους τομείς. Έχει
συμμετάσχει ως ομιλητής σε διάφορα συνέδρια και έχει
συγγράψει επιστημονικά άρθρα στα πλαίσια ευρωπαϊκών
και διεθνών συνεδρίων.

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

mailto:charalampos.sipetas@aalto.fi
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Καθηγήτρια
Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμας στο
Μπερμινγχαμ, Τομεας Πολιτικων
Μηχανικων (University of Alabama at
Birmingham; Civil Engineering)
Χούβερ, Αλαμπάμα, Η.Π.Α (Hoover,
AL, USA)
vsisiopi@uab.edu
Tel: 001 205 746 0691

Professor Emeritus & Research
Engineer
Department of Civil &
Environmental Engineering 
Institute of Transportation
Studies
University of California, Berkeley
109 McLaughlin Hall, Berkeley
CA 94720-1720
skabardonis@ce.berklwy.edu
dromeas@berkeley.edu
Home Address:
1715 McGee Avenue Berkeley,
CA 94703 USA 
SES MemberAM 69
Tel: 510-384-8425

H Βιργινία Σιζιόπικου γεννήθηκε στη Θεσσαλονικη και
αποφοίτησε ως Πολιτικος Μηχανικός απο το ΑΠΘ το
1988. Μετά την απόκτηση του μαστερ και διδακτορικού
της διπλώματος στα συγκοινωνιακά απο το University of
Illinois at Chicago εργάστηκε στο Michigan State
University, ως Επίκουρος Καθηγητρια. Από το 2002 εως
σημερα εργάζεται στο University of Alabama at
Birmingham (UAB) των ΗΠΑ, αρχικά ως Αναπληρώτρια
Καθηγήτρια και αργότερα Καθηγήτρια. Εχει ιδρύσει και
διευθύνει το εργαστηρίου UAB TREND και έχει 25+
χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον συγκοινωνιακό
τομέα ως ακαδημαϊκός και σύμβουλος μηχανικός τις
Μεταφορές και Κυκλοφοριακή Τεχνική.

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται σε
θέματα σχετικά με συγκοινωνιακό σχεδιασμό, αξιολόγηση
συστημάτων οδικών μεταφορών, και διαχείριση της
κυκλοφοριακής συμφόρησης. Διερευνά επίσης το ρόλο
των νέων τεχνολογιών (όπως αυτόνομα οχήματα) στις
μεταφορές και στη συμπεριφορά των χρηστών. Μέχρι
σήμερα, το ερευνητικό της έργο παρήγαγε 200+
επιστημονικές δημοσιεύσεις, 7 εκ των οποίων έλαβαν
τεχνικά βραβεία.

Η Δρ. Σιζιόπικου έχει αναγνωριστεί από πολλές
επαγγελματικές οργανώσεις για το ερευνητικό και
διδακτικό της έργο όπως το Ινστιτούτο Μηχανικών
Μεταφορών (ITE), την Ομοσπονδιακή Διοίκηση
Αυτοκινητόδρομων (FHWA), την Ένωση Μηχανικών
Αυτοκινητόδρομων του Ιλινόις, το IEEE,και το Women
Transportation Seminar (WTS). Εχει επίσης διακριθεί με
το President’s Award for Teaching Excellence (2007), το
Dean's Excellence in Mentorship Award (2010), και το
2018 Engineering Educator of the Year Award και είναι
μέλος του ΣΕΣ απο το 1992.
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Σκαμπαρδώνης Αλέξανδρος, Ph.D. 
Σιζιόπικου Π. Βιργινία 

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Alexander Skabardonis experience and expertise in traffic
flow theory and models, traffic management and control
systems, intelligent transportation systems (ITS), energy
and environmental impacts of transportation. He is a
Professor at the Department of Civil and Environmental
Engineering, University of California Berkeley, and
Program Leader in traffic operations in California PATH,
a statewide ITS research center. He has worked
extensively in the development and application of models
and techniques for traffic control, performance analysis of
highway facilities, and applications of advanced
technologies to transportation.

He is a lifetime member of the Transportation Research
Board (TRB) Traffic Flow Theory Committee, member of
several TRB Committees subcommittees, and editorial
boards of transportation journals. In 2013 he received the
lifetime achievement award for his contributions in
transportation engineering from the Hellenic Institute of
Transportation Engineers (HITE).

mailto:vsisiopi@uab.edu
mailto:skabardonis@ce.berklwy.edu
mailto:dromeas@berkeley.edu


Senior Project Engineer
Transport for London
London, United Kingdom
mariaxstrataki@gmail.com
Tel: +44 7708087805
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Η Μαρία Στρατάκη, είναι Διπλωματούχος Πολιτικός
Μηχανικός ΑΠΘ, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη
Διοίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων ΑΠΘ
(Engineering Project Management) και κάτοχος
Μεταπτυχιακού Τίτλου στις Μεταφορές από την Ecole
Nationale des Ponts et Chaussées, στο Παρίσι. 
Τα τελευταία 9 χρόνια εργάζεται στο Λονδίνο για την
κατασκευή μεγάλων έργων υποδομής (μελέτη και
κατασκευή γραμμών μετρό, κατασκευή οδικών σηράγγων
και σιδηροδρομικών σταθμών) στα πλαίσια της Αρχής
Μεταφορών του Λονδίνου (Transport for London). Έχει
συνεργαστεί με μεγάλο αριθμό εργολάβων και μελετητών
εκπροσωπώντας τον Κύριο του Έργου.

Εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες για τη διερεύνηση
όλων των πιθανών λύσεων μελετώντας τις τεχνικές και
οικονομικές παραμέτρους για την επίτευξη συμφωνίας με
τους ανάλογους φορείς. 
Έχει αποκτήσει σημαντική τεχνική γνώση και σε θέματα
πέραν του πολιτικού μηχανικού. Ως Senior Project
Engineer, δίνει έμφαση στην επίλυση προβλημάτων και
επίτευξη αποτελεσμάτων, ώστε να επιτευχθούν οι
ημερομηνίες παράδοσης εντός του χρονοδιαγράμματος και
του προϋπολογισμού, έχοντας ως προτεραιότητα τη
διατήρηση της ποιότητας των εργασιών. 
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Department of Civil Engineering,
University of Kentucky, Professor
Lexington, KY, USA
nick.stamatiadis@uky.edu; 
Tel: +1.859.257.8012

Στρατάκη Μαρία 
Σταματιάδης Νικηφόρος

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Dr. Stamatiadis graduated from the Department of Rural
and Surveying Engineering of the Aristotle University of
Thessaloniki and holds a Doctoral degree in Civil
Engineering from Michigan State University. He has been
involved both in teaching and research in the field of
transportation engineering since 1984 with a focus in
roadway safety and highway design that addresses the
needs of all facility users (drivers, pedestrians and
bicyclists). 

His research expertise includes highway design, traffic
safety, traffic calming, traffic modeling, and human
factors. Over the last 20 years, his work in the area of
Context Sensitive Solutions (CSS) has vaulted him in
national and international prominence and his work on
this area resulted in the updated Context Classification
included in the current (7th Edition) and upcoming
edition of the AASHTO Green Book. His work has
influenced how transportation practitioners approach
planning and designing roadways using practical design
and context sensitive solutions.

Working alongside multidisciplinary teams, he has
addressed effects of geometric features on safety,
developed context sensitive performance measures,
evaluated the effectiveness of context sensitive solutions,
advanced guidance for alternative intersection designs,
documented effects of aging on roadway safety and
developed mitigation measures, and developed guidelines
and tools for practical design.

mailto:mariaxstrataki@gmail.com
mailto:nick.stamatiadis@uky.edu
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Senior Product Manager Aimsun
Βαρκελώνη, Ισπανία 
dimitris.triantafyllos@gmail.com

Τριαντάφυλλος Δημήτρης

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Ο Δημήτριος Τριαντάφυλλος είναι Διπλωματούχος Αγρ.
Τοπογράφος Μηχανικός (Α.Π.Θ. 2008, 1ο βραβείο
καλύτερης διπλωματικής εργασίας, Oikopolis, Ecocity,
2009) με καταγωγή από την Καλαμάτα που ζει και
εργάζεται στην Βαρκελώνη.

Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον κλάδο των
Transportation Systems από το Πολυτεχνείο του Μόναχο
(TUM 2010). Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα ως
Transport Modeller στην Aimsun (Barcelona, 2010). Το
αντικείμενο ενασχόλησης του είναι η εκπόνηση μελετών
και αξιολόγηση συγκοινωνιακών προτάσεων
χρησιμοποιώντας λογισμικά μοντελοποίησης (Aimsun,
PTV Visum, Vissim, EMME). To 2013 μετέβη στις Η.Π.Α.
και πραγματοποίησε 2 χρόνια έρευνα στο University of
California, Berkeley στο πρόγραμμα PATH (Connected
Corridors). Στην συνέχεια επέστρεψε στην Aimsun ως
Senior Project Manager στην λύση Aimsun Live (24/7
σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της οδικής
κυκλοφορίας με μεθόδους αναλυτικές και δυναμικής
προσομοίωσης).

Συνολικά έχει 12 χρόνια εμπειρία στην ανάπτυξη και
βαθμονόμηση συγκοινωνιακών μοντέλων σε διάφορες
κλίμακες (microscopic, mesoscopic, macroscopic and
hybrid). Έχει εκπονήσει μελέτες για τις πόλεις: San Diego,
London, Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane, Molde,
Paris, Barcelona, Toulon, Oslo, Leicester and more.
Επίσης εξειδικεύεται στον προγραμματισμό (Python), στα
ITS και ιδιαίτερα στην σύνδεση των λογισμικών με signal
controller logics. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με Data
Analytics και εφαρμογή αλγορίθμων στην λύση Aimsun
Live.

Ευρωπαική Επιτροπή, Κοινό
Κέντρο Ερευνών (European
Commission, Joint Research
Centre, Programme Officer)
Ιταλία, Ispra (VA)
anastasios.tsakalidis@ec.europa.eu
Tel: +39 0332 78 5907

Τσακαλίδης Αναστάσιος 

Ο Δρ. Αναστάσιος Τσακαλίδης εργάζεται στο Κοινό

Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Programme Officer, European Commission, Joint

Research Centre) στη Μονάδα Βιώσιμων Μεταφορών της

Διεύθυνσης Ενέργειας, Μεταφορών και Κλίματος. Ο

ερευνητικός του τομέας είναι τα συστήματα μεταφορών,

με έμφαση στα βιώσιμα συστήματα, τις περιβαλλοντικές

επιπτώσεις και τις πολιτικές των μεταφορών. Το πλέον

πρόσφατο ερευνητικό του έργο είναι το Transport

Research and Innovation Monitoring and Information

System (TRIMIS), το ευρωπαϊκό σύστημα

παρακολούθησης και παροχής πληροφοριών για την

έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών,

στο πλαίσιο του οποίου εξειδικεύεται στην ευφυή

κινητικότητα, τον εξηλεκτρισμό των μεταφορών και τις

στρατηγικές προβλέψεις. 

Είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο Σχεδιασμό,

Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών και

Διδάκτωρ του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον τομέα

των μεταφορών. Έχει συγγράψει περισσότερες από 80

επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμπεριλαμβανομένων

άρθρων σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια, ενώ έχει

συμβολή στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών πολιτικών στον

τομέα των μεταφορών. Είναι μέλος σε σειρά

επιστημονικών οργανισμών και κριτής σε διεθνή

επιστημονικά περιοδικά στον τομέα των μεταφορών και

της βιώσιμης ανάπτυξης.

mailto:dimitris.triantafyllos@gmail.com
mailto:anastasios.tsakalidis@ec.europa.eu


Consultant Road Safety | Smart
Mobility | Traffic Behaviour 
HaskoningDHV
Leiden, The Netherlands
anastasia.tsapi@rhdhv.com /
tsapisa@gmail.com
Tel: +31628147716
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Τσάπη Αναστασία 

Within the Sustainable Mobility team of Royal

HaskoningDHV, Anastasia Tsapi works on projects with

the ultimate goal of the improvement of road safety. She

focus on the impact of new transportation concepts (e.g.

sustainability, autonomous traffic) on behavior, but also

on the way a behavior change can stimulate a new

mobility concept. Besides, she works with enthusiasm on

projects in the field of traffic education, driver training,

and driving tests. She pick up a project from beginning to

end, which means that she is active in all phases of it:

literature research, experiment set-up, data analysis and

interpretation, organization of meetings, reporting, and

communication with the client.

Recent projects: • How to maximize the road safety

benefits of ADAS? (April 2020- October 2020, Client:

Fédération Internationale de l'Automobile (FIA),

Brussels, BE) • Literature research on the effectiveness of

the Driver Training in Steps (September 2019- July 2020,

Client: Ministry of Infrastructure and Water, NL) •

Assessment of road infrastructure for the use of Lane

Keeping Assistance systems (April 2018- September 2018,

Client: Provincie Overijssel, NL) • WEVER:

Effectmonitoring of traffic education in primary schools

(December 2018-now, Client: CROW, NL).

Σ ύ λ λ ο γ ο ς  Ε λ λ ή ν ω ν  Σ υ γ κ ο ι ν ω ν ι ο λ ό γ ω ν

Ανώτερος Επιστημονικός
Μηχανικός Λογισμικού
Aimsun
Ισπανία, Βαρκελώνη
athina.tymp@gmail.com
Tel: +34 657238094,      
        +30 6947474268

Τυμπακιανάκη Αθηνά 

Η Αθηνά Τυμπακιανάκη έλαβε προπτυχιακό δίπλωμα

Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης και μεταπτυχιακό

δίπλωμα στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πολυτεχνείο

Κρήτης στα Χανιά τα έτη 2009 και 2011, αντίστοιχα. Το

2018 απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στα Συστήματα

Μεταφορών από το KTH Royal Institute of Technology

στη Στοκχόλμη της Σουηδίας. Στη συνέχεια εργάστηκε ως

ερευνήτρια στο ΚΤΗ (2018) καθώς και ως

συγκοινωνιολόγος στη συμβουλευτική εταιρεία AFRY στη

Στοκχόλμη (2018-2019). Από το 2019 εργάζεται στην

Aimsun στη Βαρκελώνη στο τμήμα Έρευνας και

Ανάπτυξης που ασχολείται με την εξέλιξη και βελτίωση

του λογισμικού Aimsun Next και συμμετέχει ενεργά ως

αναλύτρια σε διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά

προγράμματα.

Η δρ. Τυμπακιανάκη έχει 9 χρόνια εμπειρία ως

ερευνήτρια και συγκοινωνιολόγος με εξειδίκευση στη

βελτιστοποίηση των μοντέλων προσομοίωσης της

κυκλοφορίας, συγκεκριμένα, στην εκτίμηση της ζήτησης

ενός δικτύου με χρήση μαθηματικών αλγορίθμων

βελτιστοποίησης. Έχει ισχυρό υπόβαθρο σε στρατηγικές

διαχείρισης και ελέγχου κυκλοφορίας καθώς και στην

ανάλυση και χρήση διαφόρων πηγών δεδομένων για την

εκτίμηση και μείωση επιπτώσεων διαφόρων διαταραχών

στην κυκλοφορία. Έχει πέντε επιστημονικές δημοσιεύσεις

σε διακεκριμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

mailto:anastasia.tsapi@rhdhv.com
mailto:tsapisa@gmail.com
mailto:athina.tymp@gmail.com
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Senior Staff Engineer
Langan Engineering
Berkeley, California, USA
mihalishalkias@yahoo.com
Tel: +1 (847) 899-5336 (US);
        +30 6978405527 (GR)
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Χαλκιάς Μιχάλης 

Ο Μιχάλης Χαλκιάς, έχει συμπληρώσει 9 χρόνια στην

Αμερική. Διέσχισε τον Ατλαντικό για να ξεκινήσει τις

σπουδές του ως πολιτικός μηχανικός στο University of

Illinois at Urbana-Champaign. Αργότερα, φοίτησε στο

University of California, Berkeley για το Master

συγκοινωνιολόγου μηχανικού, όπου είχε τον καθηγητή

Αλέξανδρο Σκαμπαρδώνη ως μέντορα στις ερευντικές του

επιδιώξεις στο πεδίο επιφανειακών μεταφορών και

Intelligent Transportation Systems.

Ξεκίνησε λοιπόν την καριέρα του στην Langan στο

γραφείο της Νέας Υόρκης όπου για 4 χρόνια ειδικεύτηκε

σε μελέτες - λειτουργικές και περιβαλλοντικές - για την

ανάπτυξη ακινήτων και έργα υποδομών στην Αμερική,

Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ανατολική Ασία.

Διακρινόμενα έργα συμπεριλαμβάνουν το Hudson Yards

Development στην Νέα Υόρκη, το Masterplan του

Ελληνικού, το Burj 2020 Expo Site στο Ντουμπάι, και το

νέο αεροδρόμιο του Phnom Penh στην Καμπότζη. Επί του

παρόντος, έχει επιστρέψει στο Berkeley της California ως

φοιτητής Master in Business Administration στο Haas

School of Business. Στόχος του είναι στο εγγύς μέλλον να

επιστρέψει στην Ελλάδα και να ασχοληθεί άμεσα με την

ανάπτυξη ακινήτων και έργα υποδομών που όχι μόνο θα

αναδεικνύουν την αριστεία Ελλήνων μηχανικών, αλλά και

θα σηματοδοτούν την θέση της χώρας μας στο παγκόσμιο

προσκήνιο.
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Χάνδακας Έκτορας

Head of Innovation, Transamo,
France
consulting subsidiary of Transdev
Group
Research Associate, LVMT – City
Mobility Lab
Ecole des Ponts ParisTech &
Université Gustave Eiffel
Παρίσι, Γαλλία
ektoras.chandakas@transamo.com
Tel: +33 6 28 96 42 36

Ο Έκτορας Χάνδακς, είναι Διδάκτωρ Πολιτικός
Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, απόφοιτος του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της Ecole des Ponts
ParisTech. Η διδακτορική του έρευνα εστιάστηκε στην
δημιουργία καινοτόμων μοντέλων καταμερισμού της
επιβατικής ζήτησης σε μεταφορικά συστήματα,
εκφράζοντας το φυσικο-οικονομικό αντίκτυπο των
φαινομένων συμφόρησης. Παραμένει συνεργάτης
ερευνητής στο LVMT (City Mobility Lab) της Ecole des
Ponts ParisTech, όπου ασχολείται με τη διδασκαλία και
την έρευνα ευφυϊών συστημάτων μεταφορών. 

Τα τελευταία 15 χρόνια ζει στο Παρίσι, όπου από το 2013
εργάζεται στην Transamo, εταιρεία συμβούλων
μηχανικών και μέλος του Group Transdev. Ασχολείται με
τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα ευφυή συστήματα
μεταφορών, και δη των αυτόνομων αυτοκινήτων. Ως
τεχνικός σύμβουλος περιφερειακών Εποπτικών Αρχών
Μεταφορών και Παρόχων Σιδηροδρομικού Μεταφορών
(Transdev Group), έχει αναπτύξει βαθειά κατανόηση σε
θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και λειτουργίας
σιδηροδρομικών μεταφορών και απελευθέρωσης των
σιδηροδρομικών υπηρεσιών στη Γαλλία.

Ως υπεύθυνος καινοτομίας και ψηφιακού
μετασχηματισμού, με θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο
σε Data Science, Transport Modelling και κατανόηση των
επιχειρηματικών προεκτάσεων των Big Data and
Anaytics, διευθύνει την ανάπτυξη προσομοίωσης
υπηρεσιών αυτόνομων αυτοκινήτων (Automomous
Mobility on Demand - AMOD) καθώς και άλλων
εφαρμογών που βελτιώνουν το επίπεδο εξυπηρέτησης των
συστημάτων μεταφορών με χρήση Artificial Intelligence. 
Μιλάει άπταιστα Ελληνικά, Γαλλικά και Αγγλικά. Μιλάει
επίσης Ισπανικά και Ιταλικά. 

mailto:mihalishalkias@yahoo.com
mailto:ektoras.chandakas@transamo.com
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Air Products - Advanced
Analytics Lead
Λονδίνο – Αγγλία
tasos.charisis@gmail.com
Tel: +447788872732
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Χαρίσης Αναστάσιος 

Ο Τάσος Χαρίσης είναι Διπλωματούχος της σχολής
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού
Μετσοβίου Πολυτεχνείου και κάτοχος Μεταπτυχιακού
πτυχίου στο Civil (Transportation) Engineering από το
Florida Atlantic University.

Κατά τη διάρκεια των Μεταπτυχιακών σπουδών στις
Ηνωμένες Πολιτείες εργάστηκε ως Research Assistant στο
Freight Mobility Research Institute, ένα ερευνητικό
κέντρο χορηγούμενο από το US Department of Transport,
πραγματοποιώντας έρευνα στον τομέα της
Επιχειρησιακής Έρευνας και Βελτιστοποίησης για τις
θαλάσσιες και αστικές εμπορευματικές μεταφορές.
Κατέχει ερευνητικό έργο, έχοντας συγγράψει 7 άρθρα
δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά
διεθνών συνεδρίων.

Τα τελευταία δυο χρόνια εργάζεται στο Λονδίνο ως
Advanced Analytics Lead στον τομέα της Επιχειρησιακής
Έρευνας και Επιστήμης Δεδομένων στην Air Products,
μια Αμερικάνικη Fortune 500 εταιρία παραγωγής και
διανομής Industrial Gas, δημιουργώντας μοντέλα
βελτιστοποίησης, προσομοίωσης, προβλέψεων, κάνοντας
αναλύσεις δεδομένων και συμβουλεύοντας στη λήψη
αποφάσεων για τη βελτίωση των διαδικασιών της
εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας.
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Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο
της Μασαχουσέτης στο Άμχερστ
Άμχερστ, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ
echristofa@umass.edu
Tel: +1-510-604-0080

Χριστόφα Ελένη 

Η Ελένη Χριστόφα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος του Πανεπιστήμιου της Μασαχουσέτης
στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ). Είναι κάτοχος
διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι επίσης κάτοχος
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) και διδακτορικού
διπλώματος (PhD) από το τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου της
Καλιφόρνια στο Μπέρκλεϋ.

Το 2020 διετέλεσε Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο École
Polytechnique Fédérale της Λωζάνης στην Ελβετία. Η
έρευνά της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη στρατηγικών
βιώσιμης διαχείρισης και γεωμετρικού σχεδιασμού με
έμφαση τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και
οδικής ασφάλειας, τη μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων
καθώς και άλλων αρνητικών επιπτώσεων των
συστημάτων μεταφορών στη δημόσια υγεία (π.χ. έλλειψη
άσκησης όταν υπάρχει έλλειψη υποδομών για πεζούς). Το
ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 80
δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. 

Έχει αναγνωριστεί με το 2017 «Outstanding Young
Member Award» από το Transportation Research Board
(TRB) και το 2019 «Barbara H. and Joseph I Goldstein
Outstanding Junior Faculty Award» από την πολυτεχνική
σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης. Είναι μέλος
δύο επιτροπών του TRB: 1) ACP25 Traffic Signal Systems
και 2) AME70 Transportation and Health, κριτής σε
πολλαπλά ερευνητικά περιοδικά και συμμετέχει στη
συντακτική επιτροπή του Transportation Research
Record.

mailto:tasos.charisis@gmail.com
mailto:echristofa@umass.edu
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ΔΣ ΣΕΣ 2020-2022

Π. Παπαντωνίου
Α. Τσιάνος
Ι. Παγώνη
Ν. Ντάσιου

Π. Μπακολουκά

Πρόεδρος: 
Παναγιώτης Παπαντωνίου

Αντιπρόεδρος:
Ναταλία Ντάσιου

Γενικός Γραμματέας:
Θανάσης Τσιάνος

Ειδικός Γραμματέας:
Κωνσταντίνος Κουρέτας

Ταμίας: 
Ιωάννα Παγώνη

A’ Αναπλ. Μέλος: 
Δέσποινα
Αλεξανδροπούλου

Β’ Αναπλ. Μέλος:
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Εκδότης - Υπεύθυνος
Διεύθυνση Σύνταξης

Art Director

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πανόρμου 61 , 11524 Αθήνα
Τηλέφωνο (+30) 210 3640604   |   info@ses.gr

www.ses.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
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