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Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2021, με τη
συμπλήρωση ενός έτους από την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου και συμπίπτει και με την απελευθέρωση των μετακινήσεων
στη χώρα μας, μετά από έξι μήνες περιορισμού. Κατά τη διάρκεια αυτού
του πρωτόγνωρου έτους, μέσα σε συνθήκες πανδημίας κορωνοϊού, εκτι-
μήσαμε περισσότερο το μεταφορικό έργο, είτε λόγω των επιπτώσεων
του περιορισμού των επιβατικών μετακινήσεων, αλλά και λόγω της συ-
νεισφοράς των εμπορευματικών μεταφορών στην εξασφάλιση της οικο-
νομικής δραστηριότητας. Μετά την απελευθέρωσή τους, οι μετακινήσεις
θα πρέπει να διατηρήσουν υψηλά τα επίπεδα ασφάλειας και να ενσωμα-
τώσουν επιτυχημένες πρακτικές βιώσιμης κινητικότητας, που υιοθετήθηκαν
κατά την πανδημία, τόσο στη Ελλάδα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο, ανα-
δεικνύοντας και άλλους λιγότερο προσφιλείς, μέχρι πρότινος, τρόπους
και προορισμούς μετακίνησης.  
Από πλευράς ΔΣ, στην προσπάθειά μας να υλοποιήσουμε τους στόχους
που θέσαμε με την έναρξη της θητείας μας, παρά τις όποιες δυσκολίες
που δημιουργήθηκαν λόγω της συνθήκης, συνεχίσαμε και αυτό το τρίμηνο
τις δράσεις μας και την εξωστρέφεια του ΣΕΣ τόσο σε σχέση με τα μέλη
μας, όσο και με την Πολιτεία και την κοινωνία. 
Με στόχο την ενημέρωση φοιτητών και αποφοίτων σχετικά με τις προοπτικές
μετεκπαίδευσης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, διοργανώσαμε διαδικτυακή
εκδήλωση με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές Συγκοινωνιολόγων Μηχα-
νικών» με σχετική ενημέρωση από ακαδημαϊκούς εκπροσώπους ελληνικών
και ξένων πανεπιστημίων. Σε συνέχεια της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει
και έκδοση οδηγού για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Επίσης, ως συνέχεια
της διαδικτυακής εκδήλωσης για τη δικτύωση, την ανταλλαγή εμπειριών
και την ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα, εκδώσαμε Λεύκωμα για τους
Έλληνες συγκοινωνιολόγους στο εξωτερικό, το οποίο θα επικαιροποιείται.

Επίκειται εντός του προσεχούς διαστήματος και η διοργάνωση εκδήλωσης
με την παρουσίαση των θέσεων των Επιστημονικών Επιτροπών, που θα
αποτελέσουν και τις νέες θέσεις του ΣΕΣ. 
Με τη συμπλήρωση ενός έτους της θητείας μας, έγινε η ετήσια Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου και ο σχετικός απολογισμός. Επιπλέον, αυτή
την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η επικαιροποίηση του καταλόγου με-
λετητών, σε απόκριση αιτημάτων που έχουμε λάβει από συμπολίτες μας
και ιδιωτικούς φορείς. Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του ΣΕΣ γίνονται εκ-
προσωπήσεις από μέλη του Συλλόγου σε επιτροπές Υπουργείων και Ορ-
γανισμών και συνεχίζουμε τη συνεργασία μας με Φορείς και Ινστιτούτα.
Συμμετείχαμε σε ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση. Όπως κάθε χρόνο ο
ΣΕΣ παρείχε την επιστημονική του υποστήριξη στα βραβεία Mobility
Awards. Και συνεχίζουμε με επιστημονική παρουσία μας στα μέσα ενη-
μέρωσης καθώς και με προσπάθειες στήριξης των μελών μας σε επαγ-
γελματικά ζητήματα με παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία. Επιχειρούμε
την ανάπτυξη μνημονίων συνεργασίας με αρμόδιους δημόσιους φορείς.
Παράλληλα, επικαιροποιούμε συνεχώς την ιστοσελίδα μας, την προβολή
μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στέλνουμε σε εβδομαδιαία βάση
ηλεκτρονικό newsletter. Τέλος, συνεχίζουμε την προετοιμασία για το
10ο Διεθνές Συνέδριο στις Μεταφορές που θα γίνει στις 2-3 Σεπτεμβρίου
στη Ρόδο. 
Το τεύχος αυτό αποτελεί το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος στις
Επιτροπές του Συλλόγου, συμπεριλαμβάνοντας τις θέσεις δύο επιτροπών,
σχετικά με τις Οδικές και τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Περιλαμβάνει,
επίσης, τη δημοσίευση του απολογισμού του 1ου έτους του ΔΣ σχετικά με
τον γενικό σχεδιασμό, τις δραστηριότητες, την εσωτερική οργάνωση, τα
οικονομικά και επιστημονικά θέματα καθώς και την προώθηση του ΣΕΣ
και των θέσεών του.
Καλό καλοκαίρι με υγεία και ασφαλείς μετακινήσεις!

σελ.2 Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα σελ.8 Οι Θέσεις
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα σελ.20 Διαδικτυακή Διάσκεψη
IRF “Ανάκαμψη οδικών δικτύων: Βιώσιμη κινητικότητα για ένα βιώσιμο μέλλον” 12/11/2020 σελ.24 Διαδικτυακή
εκδήλωση “Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις μεταφορές: Ένας χρόνος εμπειριών” 08/03/2021 σελ.26 Διαδικτυακή
“Μεταπτυχιακές Σπουδές Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών” 19/04/2021, Λεύκωμα με τίτλο “Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι
στο εξωτερικό”σελ.27 Διαδικτυακή εκδήλωση “Οι Θέσεις του ΣΕΣ στις Μεταφορές” 23/06/2021 σελ.28 Επίκαιρα &
Περιεκτικά σελ.30 Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ναταλία Ντάσιου
Αντιπρόεδρος ΣΕΣ

EDITORIAL
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1. Η οΔΙΚΗ ΑςΦΑΛΕΙΑ 
ςΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο ετήσιος αριθμός των νεκρών στα οδικά ατυ-
χήματα ανέρχεται σε περίπου 1,35 εκατομ-
μύρια παγκοσμίως, ενώ το 2020 ανερχόταν
σε περισσότερους από 18.500 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των 27 και στους 579 στην Ελλάδα,
καθιστώντας τα οδικά ατυχήματα ένα από τα
σημαντικότερα προβλήματα της σύγχρονης
κοινωνίας παγκοσμίως. Την περίοδο 2010-
2020, η Ελλάδα κατέγραψε εντυπωσιακή
μείωση του αριθμού των νεκρών σε οδικά
ατυχήματα κατά 54%, πετυχαίνοντας τον στόχο
για μείωση του αριθμού των νεκρών κατά
50%, ενώ τα οδικά ατυχήματα μειώθηκαν
κατά 39%. Το 2020, ο αριθμός των νεκρών
ανά εκατομμύριο πληθυσμού (54) επίσης
μειώθηκε, με την Ελλάδα να κάνει σημαντική
πρόοδο ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., φτάνοντας
πιο κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. (42) συγ-
κριτικά με τις χώρες που έχουν τις χειρότερες
επιδόσεις (70-90).
Αυτή η εντυπωσιακή μείωση μπορεί να απο-

δοθεί στη συνδυαστική επίδραση: α) των πιο
συστηματικών πρωτοβουλιών από πλευράς
των Αρχών (εντατικοποίηση της αστυνόμευσης,
κατασκευή και αναβάθμιση 2.200 χλμ αυτο-
κινητόδρομων, σχέδια αστικής κινητικότητας)
και β) της βαθιάς οικονομικής ύφεσης, που
έφερε νέα κυκλοφοριακά δεδομένα (λιγότερα
οχηματοχιλιόμετρα, λιγότερο επικίνδυνοι οδη-
γοί), καθώς και λιγότερο επιθετική οδηγική
συμπεριφορά με πιο χαμηλές ταχύτητες. Το
2020, ο αριθμός των νεκρών σε οδικά ατυ-
χήματα μειώθηκε κατά 16% σε σύγκριση με
το 2019. Αυτή η εντυπωσιακή μείωση μπορεί
να αποδοθεί και στην πανδημία του κορωνοϊού
και στα αντίστοιχα μέτρα περιορισμού της κυ-
κλοφορίας. Επίσης, την τελευταία δεκαετία,
η Ελλάδα σημείωσε την πιο εντυπωσιακή
βελτίωση στην οδική ασφάλεια ανάμεσα στα
κράτη της Ε.Ε., καθώς καταγράφηκε μείωση
κατά 54% των νεκρών και κατά 72% των
βαριά τραυματιών στα οδικά ατυχήματα.

ΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΣ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κωνσταντίνος Αποστολέρης 
Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /
Project Design Manager/Coordinator

Σοφία Βαρδάκη 
Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος  
Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος / 

Road Safety Engineer

Αθανάσιος Γαλάνης 
Δρ. Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /
Επίκουρος Καθηγητής Διεθνές 

Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Γιώργος Γιαννής 
Δρ. Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /

Καθηγητής ΕΜΠ

Νικόλαος Ηλιού 
Δρ. Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /

Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Φανούριος Καλπάκης
Πολ. Μηχανικός & Μηχ. Μηχανικός-
Συγκοινωνιολόγος / Project Design 

Manager/Coordinator

Φωτεινή Κεχαγιά 
Δρ. Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /
Καθηγήτρια ΑΠΘ

Εμμανουήλ Μαυρογιώργης 
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός /
Senior Transport Modeller 

Στέργιος Μαυρομάτης
Δρ. Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /
Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 

Γιώργος Μπιμπής 
Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /
Project Design Manager/Coordinator

Διονυσία-Γεωργία Περπερίδου  
Δρ. Τοπ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος

Απόστολος Πρόιος   
Δρ. Τοπ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /

Project Design Manager/Coordinator

Παναγιώτης Σιούλας   
Πολ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος /
Project Design Manager/Coordinator

Γιάννης Τελάκης    
Τοπ. Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος / 
Project Design Manager/Coordinator
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ΝωΝΙΟλΟγωΝ γΙΑ τhn Oδικη ΑσφΑλειΑ στηΝ ΕλλΑδΑ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Συγκοινωνιολόγων, το οι-
κονομικό και κοινωνικό κόστος των νεκρών, τραυματιών
και υλικών ζημιών των καταγεγραμμένων οδικών ατυχη-
μάτων με παθόντες στην Ελλάδα εκτιμάται περίπου στα
2,4 δις € ετησίως (και ενδεχομένως τριπλασιάζεται εάν
υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός των παθόντων αλλά
και τα ατυχήματα με υλικές ζημιές μόνο). 
Παρά την πρόσφατη πρόοδο, οι επιδόσεις οδικής ασφάλειας
της Ελλάδας και της κυκλοφοριακής παιδείας των Ελλήνων
οδηγών συγκρινόμενες με εκείνες των άλλων ανεπτυγμένων
κρατών παραμένουν κατώτερες του γενικότερου βιοτικού
επιπέδου της χώρας. Σε αντίθεση με τους περισσότερους
Ευρωπαίους, οι Έλληνες πολίτες εξακολουθούν να μην
έχουν αντιληφθεί ότι μέσα στην πολυπλοκότητα της κυ-

κλοφορίας πεζών και οχημάτων, ταχύτητα και οδική ασφά-
λεια δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν (εξαίρεση μπορεί
να αποτελέσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς και υπό προ-
ϋποθέσεις και οι αυτοκινητόδρομοι). Μεγάλος αριθμός Ελ-
λήνων οδηγεί επιθετικά και με ταχύτητα ακατάλληλη για
τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες ή/και τον τύπο
οδού όπου κινούνται, αψηφώντας τον κίνδυνο.
Την τελευταία εικοσαετία εκπονήθηκαν στρατηγικά σχέδια
οδικής ασφάλειας (ΕΜΠ 2001, 2005), τα οποία εισήγαγαν
την ανάγκη για έναν πιο οργανωμένο τρόπο αντιμετώπισης
της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των
σχεδίων αυτών υλοποιήθηκαν αρκετές δράσεις, εντούτοις
η συνολική εφαρμογή τους ήταν πλημμελής και τα αποτε-
λέσματα αποτιμήθηκαν κατώτερα των στόχων που τέθηκαν.

Πίνακας 1. Βασικοί Δείκτες Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ., EC-CARE, EUROSTAT)

προσωρινά δεδομένα



Στο Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2020 (ΕΜΠ, 2011) υιοθε-
τήθηκε ο Ευρωπαϊκός στόχος της μείωσης κατά 50% του
αριθμού των νεκρών έως το 2020, προτάθηκε μία νέα
αποτελεσματική δομή διαχείρισης των προτεινόμενων
μέτρων οδικής ασφάλειας και εντάχθηκε για πρώτη φορά
στην Ελλάδα η έννοια της παιδείας οδικής ασφάλειας,
ως βασικός σκοπός της πολιτικής οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα. Η ανάλυση και οι προτάσεις του στρατηγικού
σχεδίου 2011-2020 αξιοποιήθηκαν και στις παρούσες
θέσεις του ΣΕΣ.

2. ΠΡοΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕς
Ο κατάλογος με τα προβλήματα οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα είναι μακρύς. Όμως άλλα προβλήματα έχουν με-
γάλη συνεισφορά στους αριθμούς των ατυχημάτων και
των θυμάτων σε αυτά και άλλα προβλήματα έχουν μικρότερη
έως ελάχιστη συνεισφορά. Σύμφωνα με τις εξειδικευμένες
αναλύσεις των στοιχείων ατυχημάτων στην Ελλάδα και
τη συγκριτική τους εξέταση με αντίστοιχες αναλύσεις (EC-
ERSO, ITF-IRTAD) από την Ευρωπαϊκή πραγματικότητα
προκύπτει ότι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες (κατά σειρά
σπουδαιότητας) που συμβάλουν στην πρόκληση των
οδικών ατυχημάτων και ειδικά των σοβαρών ατυχημάτων,
στην Ελλάδα είναι: 

•  η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες, 
•  τα υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας μοτοσικλετιστών,
•  τα χαμηλά ποσοστά χρήσης ζώνης και κράνους, ιδίως

στους συνεπιβάτες,
•  η ανοργάνωτη και απροστάτευτη κυκλοφορία ευάλωτων

χρηστών της οδού,
•  η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και με χρήση

κινητού τηλεφώνου,
•  η γενικευμένη επιθετική οδήγηση.

Οι βασικές γενεσιουργές αιτίες του υψηλού αριθμού οδικών
ατυχημάτων στην Ελλάδα συνοψίζονται παρακάτω.

•  Η αστυνόμευση δεν είναι συστηματική (χωρικά και χρο-
νικά) και επαρκής ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους
οδηγούς  για να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους,

•  Η οδική υποδομή και η συνολική οργάνωση του χώρου
και της κυκλοφορίας στις πόλεις είναι προσανατολισμένες
στην κίνηση των οχημάτων, και δεν λαμβάνουν υπόψη
τις ανάγκες και τους περιορισμούς των ευάλωτων
χρηστών της οδού  (δικυκλιστές, πεζοί, κ.λπ.) και την
ασφάλειά τους,

•  Το υπεραστικό οδικό δίκτυο (ειδικά το επαρχιακό) είναι
μελετημένο και κατασκευασμένο με παρωχημένες προ-
διαγραφές, έχει ανεπαρκή συντήρηση και αρκετές ατέ-
λειες που επιφυλάσσουν πολλές επικίνδυνες εκπλήξεις

στους οδηγούς, χωρίς να τους συγχωρούν τα λάθη,
•  Οι ανεπάρκειες της Πολιτείας που δεν αποτελούν καλό

παράδειγμα υπευθυνότητας για τους πολίτες,
•  Αδιαφορία από πλευράς Πολιτείας και πολιτών σχετικά

με  την τήρηση των κανόνων και τη σωστή κυκλοφοριακή
συμπεριφορά,

•  Η προβολή αρνητικών προτύπων οδηγικής συμπεριφοράς
(προβεβλημένα πρόσωπα, διαφημίσεις αυτοκινήτων, κλπ.).

Τα βασικά θεσμικά προβλήματα οδικής ασφάλειας στην
Ελλάδα είναι:

•  Η αναποτελεσματική οργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης
που έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σωστής και σε
βάθος χρόνου εφαρμογής οποιασδήποτε δράσης οδικής
ασφάλειας,

•  Η ανυπαρξία οργανωμένων δομών της Πολιτείας με
ευθύνη την οδική ασφάλεια και η μη λογοδοσία των
φορέων της για την εφαρμογή των δράσεών τους με
αποτέλεσμα οι δράσεις να είναι περιορισμένες και χωρίς
τα επιθυμητά, πάντα, αποτελέσματα,

•  Η μη λειτουργία κεντρικού φορέα οδικής ασφάλειας
με ουσιαστική ευθύνη, με εξουσία στις υπηρεσίες της
Πολιτείας και με λογοδοσία για τις δράσεις του,

•  Η ανεπαρκής χρηματοδότηση για την οδική ασφάλεια
η οποία συχνά εξαντλείται γρήγορα χωρίς ουσιαστικό
αποτέλεσμα,

•  Η αδυναμία κατανόησης πως η οδική ασφάλεια είναι
επιστήμη, μάλιστα αρκετών και διαφορετικών ειδικοτήτων,
και ότι απαιτείται σωστή και διαρκής έρευνα και τεκμη-
ρίωση των κάθε είδους αποφάσεων. 

3. οΙ ΠΡοΤΑςΕΙς ΤοΥ ςΕς
Με δεδομένη την παρούσα κατάσταση της Ελλάδας ως
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Πίνακας 2. Βασικά χαρακτηριστικά οδικών ατυχημάτων
(πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ, EC-CARE.)  
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αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, των συνεπειών της
στη κοινωνία και των κοινωνικών αλλαγών, κρίνεται
αναγκαίο να δοθεί προτεραιότητα στη μείωση των ατυχη-
μάτων η οποία όχι μόνο αντιμετωπίζει ένα μείζον κοινωνικό
ζήτημα, αλλά ταυτόχρονα συνεπάγεται μεγάλα οφέλη για
την ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων και των
επενδύσεων που οδηγούν στην ανάπτυξη της χώρας
(οδικά δίκτυα, κ.λπ.). Η στρατηγική οδικής ασφάλειας
που θα καθορίζει μακροχρόνιο και επιμέρους στόχους,
τον τρόπο επίτευξης των στόχων (θεσμοθετημένο σχέδιο
δράσεων), θέματα υπευθυνοτήτων-αρμοδιοτήτων και λο-
γοδοσίας, είναι η αναγκαία προϋπόθεση για βιώσιμη οδική
ασφάλεια. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι αναγκαίες
αλλαγές σε όλους τους τομείς της οδικής ασφάλειας συν-
δέεται με την ανάπτυξη και τη συντονισμένη εφαρμογή
εθνικού στρατηγικού σχεδίου οδικής ασφάλειας. Επιση-
μαίνεται ότι αρκετές σημαντικές δράσεις οδικής ασφάλειας,
(όπως π.χ. η αστυνόμευση) μπορούν να οδηγήσουν σε
θεαματικά αποτελέσματα χωρίς να απαιτούν σημαντικούς
προϋπολογισμούς.

Με βάση την παραπάνω συνοπτική ανάλυση, τα πορίσματα
του Στρατηγικού Σχεδίου 2011-2020 και γενικότερα τη
διεθνή εμπειρία και σύγχρονες εξελίξεις στην πρόληψη
και αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων, ο Σύλλογος
Ελλήνων  Συγκοινωνιολόγων με συνεχή παρουσία τα τε-
λευταία 40 χρόνια στα συγκοινωνιακά ζητήματα της χώρας
επισημαίνει τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται ώστε
με συστηματική προσπάθεια και σε βάθος τουλάχιστον
πενταετίας, το επίπεδο οδικής ασφάλειας στη χώρα μας
να πλησιάσει και ενδεχομένως να ξεπεράσει τον Ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Οι παρούσες προτάσεις του ΣΕΣ πρέπει να λη-
φθούν υπόψη κατά την εκπόνηση του νέου Στρατηγικού
Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια 2021-2030.

Μία αποτελεσματική πολιτική οδικής ασφάλειας πρέπει
να βασίζεται καταρχάς στη θεμελιώδη αρχή που προβλέπει
την ενσωμάτωση της ασφαλούς συμπεριφοράς των χρη-
στών της οδού και της ταχύτητας οδήγησης σε ασφαλή
επίπεδα σε κάθε μικρή ή μεγάλη επιλογή της Πολιτείας
και των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να διεκδικήσουν ασφα-
λέστερες συνθήκες κυκλοφορίας παντού σε βάρος της
ταχύτητας και οι τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές
Αρχές οφείλουν να εγκαταλείψουν τις μέχρι σήμερα πρα-
κτικές τους, αλλά να εκπονήσουν και στη συνέχεια να
εφαρμόσουν σχέδια βιώσιμης κινητικότητας, ενσωματώ-
νοντας κατά προτεραιότητα όλες τις απαραίτητες δράσεις
οδικής ασφάλειας. Τελικός σκοπός πρέπει να είναι, τόσο
ένας νέος τρόπος διαχείρισης και λειτουργίας του δημόσιου
χώρου, όσο και η μεσοπρόθεσμη βελτίωση της συμπερι-
φοράς όλων των χρηστών της οδού. Η προσέγγιση του

Ασφαλούς Συστήματος της οδικής κυκλοφορίας και της
Παιδείας Οδικής Ασφάλειας θα πρέπει να συνεχίσουν να
αποτελούν βασικές κατευθύνσεις του νέου εθνικού στρα-
τηγικού σχεδίου 2021-2030.

Επισημαίνεται ότι τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς
έχουν κατά καιρούς προταθεί και υλοποιηθεί διάφορα
μέτρα και δράσεις οδικής ασφάλειας, συχνά όμως χωρίς
να τίθενται προτεραιότητες στις δράσεις με τη σημαντικότερη
επιρροή στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Επίσης,
πολλές φορές συνδυάζονται μέτρα βραχυπρόθεσμου χα-
ρακτήρα με μακροπρόθεσμες δράσεις και προγράμματα,
χωρίς συγκεκριμένο προγραμματισμό και σχέδιο εφαρμογής.
Οι σχετικές δράσεις των αρμόδιων φορέων θα πρέπει να
συνοδεύονται με σχέδιο υλοποίησης και συγκεκριμένα
βήματα επίτευξης των στόχων που τίθενται έτσι ώστε να
μην παραμένουν εξαγγελίες επιθυμιών.  Ο Σύλλογος Ελ-
λήνων Συγκοινωνιολόγων προτείνει ιεραρχημένες από
πλευράς σπουδαιότητας απαραίτητες δράσεις και αντί-
στοιχους τρόπους εφαρμογής που αναφέρονται παρακάτω
με σειρά προτεραιότητας:

1. Η δημιουργία και ουσιαστική λειτουργία μίας Κεν-
τρικής Δημόσιας Αρχής με συνολική ευθύνη για όλες
τις δράσεις οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα και τακτική
λογοδοσία για την πρόοδο των δράσεων και την επιρροή
τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αποτελεί την
πρώτη και θεμελιώδη δράση. Είναι αναγκαίο η νέα Κυ-
βερνητική Επιτροπή για την Οδική Ασφάλεια να συνεδριάζει
τακτικά και η Εκτελεστική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας
να στελεχωθεί και να λειτουργήσει επαγγελματικά και
όχι εθελοντικά και να αποκτήσει εκτελεστικές αρμοδιό-
τητες, ώστε να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο
τους, δηλαδή:

-  τη θέσπιση, παρακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων,
-   τη διασφάλιση, κατανομή και παρακολούθηση των πόρων,
-   τον συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των δρά-

σεων από τους φορείς της Πολιτείας,
-   την επικοινωνιακή προώθηση της ασφαλούς συμπερι-

φοράς και της οδικής ασφάλειας γενικότερα και
-   την τακτική λογοδοσία στην Πολιτεία και στους πολίτες.

Χωρίς την ουσιαστική λειτουργία των νέων αυτών Οργάνων,
δεν υπάρχουν ουσιαστικές ελπίδες για τη βελτίωση της
οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα αφού όλες οι αρμόδιες
υπηρεσίες σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
θα συνεχίσουν την όποια προσπάθεια για τα οδικά ατυχήματα,
χωρίς κανέναν έλεγχο, επαναλαμβάνοντας δικαιολογίες
περί "έλλειψης συντονισμού", ενώ τα κάθε είδους συμ-
βουλευτικά όργανα (ΕΣΟΑ, Διακομματική Επιτροπή) θα

ΟλΟγωΝ γΙΑ τhn Oδικη ΑσφΑλειΑ στηΝ ΕλλΑδΑ
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συνεχίσουν να διατυπώνουν προτάσεις χωρίς να υπάρχει
κάποιος μηχανισμός να τις υλοποιήσει.

2. Η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης για την οδική

ασφάλεια από την Τροχαία με έμφαση στις περισσότερο

επικίνδυνες παραβάσεις συμπεριφοράς, όπως η ταχύτητα,
η χρήση της ζώνης και του κράνους και η οδήγηση υπό
την επήρεια αλκοόλ ή με χρήση κινητού τηλεφώνου απο-
τελεί την καθοριστικότερη δράση για την άμεση μείωση
των ατυχημάτων. Η σωστά σχεδιασμένη, συστηματική και
συνεχής αστυνόμευση που στοχεύει στις επικίνδυνες πα-
ραβάσεις για την οδική ασφάλεια και όχι στην τυφλή
εφαρμογή δευτερευόντων ζητημάτων του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), είναι αποδεδειγμένα το κατεξοχήν
μέτρο που μπορεί να οδηγήσει σε θεαματική βελτίωση
της συμπεριφοράς των οδηγών και σε ακόμη θεαματικότερη
μείωση των νεκρών και τραυματιών των οδικών ατυχημάτων.
Ο στόχος της αποτελεσματικής αστυνόμευσης για βελτίωση
της συμπεριφοράς του οδηγού προϋποθέτει:

-   ο νέος ΚΟΚ να προβλέπει χαμηλά πρόστιμα με πολλούς
ελέγχους και όχι υψηλά πρόστιμα με ελάχιστους ελέγχους,
ιδιαίτερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης,

-   τη συστηματική χρήση νέων τεχνολογιών (κάμερες κα-
ταγραφής παραβάσεων, κ.λπ.), οι οποίες οδηγούν και
σε πολύ οικονομικότερη αστυνόμευση,

-   την απλοποίηση του υφιστάμενου πολύπλοκου συστή-
ματος βεβαίωσης της παράβασης και είσπραξης των
προστίμων αλλά και επιβολής όλων των κυρώσεων
(βαθμοί ποινής ΣΕΣΟ, κ.λπ.) με τρόπο απόλυτο και δια-
φανή,

-   τη λεπτομερή καταγραφή και δημοσιοποίηση του αριθμού
των παραβάσεων, των ελέγχων και ειδικά των αποτε-
λεσμάτων των ελέγχων αυτών με στόχο όχι μόνο να
μην ατονήσει η αστυνόμευση αλλά και την καλύτερη
αποδοχή της από τους χρήστες της οδού (οδηγοί,
επιβάτες, πεζοί),

-   τη σωστή και στοχευμένη εκπαίδευση των τροχονόμων
καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό για όλες τις πα-
ραπάνω δράσεις.

3. Η συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των
δράσεων, του επιπέδου οδικής ασφάλειας και όλων των
παραγόντων που το επηρεάζουν αποτελεί το κατεξοχήν
εργαλείο διοίκησης του συστήματος οδικής ασφάλειας
στην Ελλάδα. Η συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και δη-
μοσιοποίηση των κατάλληλων στοιχείων επιτρέπει όχι
μόνο τη σωστή τεκμηρίωση των αποφάσεων για την εφαρ-
μογή των δράσεων και την αποφυγή των αναποτελεσματικών
μέτρων, αλλά και τονώνει τις προσπάθειες των υπηρεσιών

και των πολιτών να συνεχίσουν να αγωνίζονται με κάθε
τρόπο και θυσία για τη μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Για το λόγο αυτό χρειάζεται να συλλέγονται και να είναι
διαθέσιμα σωστά και αξιόπιστα στοιχεία αξιοποιώντας πο-
λυετή πρακτική εμπειρία, εξειδικευμένη έρευνα και ανα-
λύσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των μέτρων
ώστε να σταματήσει η επιπόλαια και ατεκμηρίωτη εφαρμογή
ακατάλληλων μέτρων με σπατάλη σημαντικών κονδυλίων
χωρίς αποτέλεσμα, αλλά και η αποφυγή λογοδοσίας από
όλους τους δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς φορείς.

4. Η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού
συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της οδικής
υποδομής, αποτελεί τη βάση για τη σταδιακή βελτίωση
του υπεραστικού και αστικού οδικού δικτύου της Ελλάδας,
το οποίο μπορεί να δώσει και το καλό παράδειγμα για να
βελτιώσουν και οι οδηγοί τη συμπεριφορά τους. Το
σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας της οδικής υποδομής
στην Ελλάδα πρέπει να βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή
των διεθνώς αποδεκτών προτύπων διαχείρισης οδικής
υποδομής, η οποία περιλαμβάνει την με συστηματικό
τρόπο οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της υποδομής,
όπως:
-   ο έλεγχος οδικής ασφάλειας (στα στάδια  της μελέτης,

κατασκευής και λειτουργίας),
-   η προληπτική και η έκτακτη συντήρηση,
-   οι επεμβάσεις στις επικίνδυνες θέσεις,
-   η διαχείριση των συμβάντων και ατυχημάτων,
-   η αξιολόγηση οδικής ασφάλειας και
-   οι μελέτες επιπτώσεων οδικής ασφάλειας κάθε έργου

και επέμβασης.
Για την υλοποίηση των παραπάνω είναι πρώτα από όλα
απαραίτητη η άμεση και σοβαρή σύνταξη/διαμόρφωση
από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
των απαραίτητων απλών και εφαρμόσιμων προδιαγραφών
και οδηγιών για την κατασκευή έργων και επεμβάσεων
και των αντίστοιχων εγχειριδίων καλών (και όχι βέλτιστων)
πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφο-
ρούν στις περιοχές εκτέλεσης έργων αλλά και στη διαχείριση
των συμβάντων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί
το πλούσιο σχετικό επιστημονικό υλικό που υπάρχει στην
Ελλάδα και διεθνώς. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί
στη δημιουργία ενός οδικού περιβάλλοντος εύκολα κα-
τανοητού (ειδικά για τους μη έμπειρους-νέους  και τους
ηλικιωμένους οδηγούς) που να μην ενέχει κινδύνους και
εκπλήξεις στους οδηγούς και να συγχωρεί τα λάθη τους.
Στη συνέχεια, όλες οι κεντρικές, περιφερειακές και τοπικές
υπηρεσίες της χώρας πρέπει να εφαρμόσουν συστηματικά
εκσυγχρονισμένες οδηγίες σχεδιασμού οδών τόσο σε όλα
τα έργα και επεμβάσεις, όσο και στο πλαίσιο της συντήρησης

ΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙΝωΝΙΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙΝωΝΙ
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του οδικού δικτύου ευθύνης του (εξοπλισμός, οδόστρωμα,
φωτισμός, διαγραμμίσεις, κ.λπ.), έτσι ώστε σε βάθος
χρόνου μιας δεκαετίας η οδική υποδομή της χώρας να
λειτουργεί πλέον με κοινά και σωστά χαρακτηριστικά. Η
χρηματοδότηση κάθε έργου οδικής υποδομής πρέπει να
εγκρίνεται μετά από την επιτυχημένη εκτέλεση των πα-
ραπάνω διαδικασιών ελέγχου.

5. Ο ριζικός επανασχεδιασμός της οδικής υποδομής
και κυκλοφορίας στις πόλεις αποτελεί τη θεμελιώδη
υποχρέωση κάθε Δημοτικής Αρχής για να σταματήσει η ση-
μερινή λειτουργία της πόλης με τυφλή προτεραιότητα στα
αυτοκίνητα, στην ταχύτητα και συνεπώς στα ατυχήματα. Μά-
λιστα, ο επανασχεδιασμός αυτός πρέπει να ενταχθεί μέσα
σε ολοκληρωμένα σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Η ασφαλής κίνηση των πεζών, με διευρυμένα και ελεύθερα
από πάσης φύσης αντικείμενα, πεζοδρόμια και διασφαλι-
σμένες διαδρομές και διαβάσεις είναι μία πρώτη προτεραι-
ότητα ακολουθούμενη από τη δημιουργία υποδομής για
την ασφαλή κίνηση των ποδηλάτων, ιδιαίτερα στους κόμβους.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εκπονηθεί και να εφαρμοστεί
η πρώτη γενιά κατάλληλων σχεδίων για την ασφαλή κυ-
κλοφορία των μοτοσικλετών σε κάθε πόλη.
Η προστασία των ευάλωτων χρηστών της οδού (πεζοί, δι-
κυκλιστές, ηλικιωμένοι, κ.λπ.) από τα δικά τους λάθη, αλλά
και των υπολοίπων χρηστών της οδού πρέπει να ενσωματωθεί
στον επανασχεδιασμό της οδικής υποδομής κάθε πόλης
(ιδιαίτερα στους κόμβους) με έμφαση στις σύγχρονες αρχές
της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και όχι με αποσπασματικά
και τελικώς χωρίς αποτέλεσμα μέτρα.
Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να συνταχθούν/δια-
μορφωθούν από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και να εφαρμοστούν από τους Δήμους οι σχετικές
αρχές, προδιαγραφές και οδηγίες επεμβάσεων στην αστική
οδική υποδομή και κυκλοφορία με βάση και τις διεθνείς
καλές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
αφορούν στην υποδομή για ασφαλή κυκλοφορία πεζών
και ποδηλατών. Ιδιαίτερη σημασία και σε αυτήν την περί-
πτωση έχουν οι συστηματικοί έλεγχοι καλής εφαρμογής
και αξιολόγησης των επεμβάσεων για την επέκταση των
επιτυχημένων μέτρων και την αποφυγή εκείνων που δεν
φέρνουν αποτελέσματα.

6. Ο σχεδιασμός και εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
πολιτικής προώθησης της ασφαλούς οδηγικής συμ-
περιφοράς που θα στοχεύει αφενός να γίνει κατανοητή η
εγγενής επικινδυνότητα της οδήγησης και αφετέρου να
γίνει συνείδηση κάθε οδηγού, επιβάτη και πεζού η σωστή
κυκλοφοριακή συμπεριφορά, είναι μια διαρκής προσπάθεια
τόσο της Πολιτείας όσο και των ίδιων των πολιτών που
στοχεύουν σε μια κοινωνία ευθύνης και ευημερίας.

Για πιο άμεσα αποτελέσματα είναι απαραίτητη η συστράτευση
δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με ένα κοινό και δυνατό
επικοινωνιακό μήνυμα για να συνειδητοποιήσουν όλοι
ότι τα ατυχήματα αφορούν όλους και ότι είναι απαραίτητη
η αλλαγή συμπεριφοράς, οι χαμηλότερες ταχύτητες παντού,
η συγκέντρωση στην οδήγηση χωρίς αλκοόλ και κινητό
και η συνεχής χρήση ζώνης και κράνους. Οι εκστρατείες
αυτές πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο σε όλες τις ομάδες
ευάλωτων χρηστών της οδού (πεζοί, μοτοσικλετιστές,
παιδιά, νεαροί και ηλικιωμένοι οδηγοί) αλλά και σε
εκείνους που απειλούν τις ομάδες αυτές (οδηγοί ΙΧ, φορ-
τηγών, κ.λπ.). Η συστράτευση αυτή πρέπει να στηρίζεται
σε σοβαρούς προϋπολογισμούς επικοινωνίας για μεγάλη
συχνότητα προβολής σε βάθος χρόνου. Επιπλέον, οι εκ-
στρατείες αυτές για να έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα
πρέπει πάντοτε να συνδυάζονται και με τις υπόλοιπες
δράσεις αστυνόμευσης, επεμβάσεων στην υποδομή, κ.λπ. 
Για πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα είναι απαραίτητη
αφενός η καλύτερη εκπαίδευση των υποψηφίων και νέων
οδηγών και αφετέρου η με κάθε τρόπο ενίσχυση της κυ-
κλοφοριακής αγωγής στο σχολείο, στο σπίτι, στη δουλειά
και σε όλη την καθημερινότητα, ώστε η σωστή συμπεριφορά
στον δρόμο να γίνεται συνείδηση από νωρίς για όλους.
Αναμφισβήτητα, η πιο αποτελεσματική επικοινωνιακή πο-
λιτική και κυκλοφοριακή αγωγή είναι η συνεχής και
εμφανής προσπάθεια της Πολιτείας για ασφαλέστερες
συνθήκες κυκλοφορίας με τη φιλότιμη εφαρμογή όλων
των προηγούμενων δράσεων.

Για να φέρουν όλες οι παραπάνω δράσεις προτεραιότητας
βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα βελ-
τίωσης της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι απαραίτητο
να εφαρμοστούν συστηματικά και να είναι οπωσδήποτε εν-
ταγμένες μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων πολιτικών σχε-
διασμού του χώρου και της κινητικότητας μέσα και έξω από
τις πόλεις. Παράλληλα όμως, όλοι οι αρμόδιοι Κυβερνητικοί
και μη φορείς οφείλουν να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές
τους για την εφαρμογή τόσο των παραπάνω δράσεων όσο
και όλων των δράσεων της αρμοδιότητάς τους.

Οι  Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι δηλώνουν απερίφραστα
τη βούλησή τους να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο προς
την κατεύθυνση εφαρμογής όλων των παραπάνω δράσεων
προτεραιότητας. Επιπλέον, θα συνεχίσουν ακόμα εντονότερα
να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες επιστημονικής τεκμη-
ρίωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης Πολιτείας
και πολιτών και θα ενεργοποιήσουν όλες τις δυνάμεις
τους για την προώθηση των προτεινόμενων δράσεων με
την ελπίδα ότι η ανθρώπινες ζωές που χάνονται στους
δρόμους θα καταστούν, κάποια στιγμή, προτεραιότητα της
Ελληνικής Πολιτείας.

ΟλΟγωΝ γΙΑ τhn Oδικη ΑσφΑλειΑ στηΝ ΕλλΑδΑΟλΟγωΝ γΙΑ τhn Oδικη ΑσφΑλειΑ στηΝ ΕλλΑδΑ
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ΕΙςΑΓΩΓΗ
Η Ελλάδα είναι μία χώρα με έντονο νησιωτικό
χαρακτήρα αρχιπελαγικής δομής. Διαθέτει
περισσότερα από 200 κατοικημένα νησιά,
στα οποία διαβιεί περίπου το 17% του συνο-
λικού πληθυσμού της χώρας (ΕΛΣΤΑΤ – απο-
γραφή 2011) και τα οποία υποδέχονται χιλιάδες
επισκέπτες κάθε χρόνο. Η βιώσιμη μεταφορική
σύνδεση των νήσων αυτών με την ηπειρωτική
χώρα είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση, μεταξύ
άλλων, της ευημερίας του νησιωτικού πλη-
θυσμού, της ισότιμης μεταχείρισης των πολιτών
ως προς τη μετακίνηση, της εξυπηρέτησης
του τουρισμού, της εδαφικής συνοχής και
της ισόρροπης οικονομικής ανάπτυξης. Από
τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι θαλάσσιες
μεταφορές στην Ελλάδα, είτε αυτές είναι επι-
βατικές, είτε εμπορευματικές, κατέχουν ση-
μαντική θέση τόσο στη βιωσιμότητα των ελ-
ληνικών νησιών όσο και στη γενικότερη
εθνική ανάπτυξη. 
Ο ρόλος του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού
στον σχεδιασμό θαλάσσιων μεταφορικών

συστημάτων είναι καθοριστικός και έχει ως
κύριο στόχο την ανάπτυξη των ακτοπλοϊκών
συνδέσεων που εξυπηρετούν τις υφιστάμενες
ανάγκες της χώρας, τη λειτουργία λιμενικών
και τερματικών εγκαταστάσεων που παρέ-
χουν ποιοτικές και ασφαλείς υπηρεσίες και
εξυπηρετούν τις οδικές/ σιδηροδρομικές
διασυνδέσεις των τελευταίων με την ενδο-
χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, έχει συσταθεί η Επι-
τροπή Θαλάσσιων Μεταφορών (Ε5) του Συλ-
λόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων η οποία
απαρτίζεται από μέλη του Συλλόγου που
διαθέτουν σχετική εμπειρία στον τομέα και
έχει ως κύριο σκοπό την αξιολόγηση της
υφιστάμενης κατάστασης, την καταγραφή
των υπαρχόντων προβλημάτων (διαχρονικών
και μη), την επικοινωνία με εμπλεκόμενους
φορείς για την ανταλλαγή απόψεων και κα-
λών πρακτικών καθώς και την αποτύπωση
προτεινόμενων πρακτικών προς την υλο-
ποίηση βιώσιμων θαλάσσιων μεταφορών
υψηλών προδιαγραφών. 

ΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙΝ

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ευάγγελος Γενίτσαρης  
Πολιτικός Μηχανικός, συνεργάτης
ΕΟΣΜ/ΑΠΘ

Κωνσταντίνα Δερπάνη  
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός M.Sc
στην GATES Ltd, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Εργαστήριο

Συγκοινωνιακής Τεχνικής της ΣΑΤΜ 

Κωνσταντίνος Καραγιάννης  
Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος
M.Sc, Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Προϊστάμενος Κυκλοφορίας & 
Συγκοινωνιών Δήμου Βόλου,
Πρόεδρος της Επιτροπής

Στεφανία Κόλλια   
Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Οικονομολόγος των Μεταφορών

Στράτος Παπαδημητρίου    
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς,
Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Γιώργος Παπαϊωάννου     
Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός M.Sc,
Ερευνητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Υπ. Δρ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών

Ελευθέριος Σδουκόπουλος     
Συνεργάτης Ερευνητής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, 
Υπ. Δρ. Ναυτιλιακών Σπουδών, 
Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΒΙΩςΙΜΕς ΘΑΛΑςςΙΕς 
ΜΕΤΑΦοΡΕς ςΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



9 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

ωΝΙΟλΟγωΝ γΙΑτΙσ ΘΑλΑσσιεσ ΜετΑφορεσ στηΝ ΕλλΑδΑ

Για τη λεπτομερή και πιο αποτελεσματική καταγραφή των
υφιστάμενων προβλημάτων και αναγκών στον θαλάσσιο
χώρο, η Επιτροπή των Θαλάσσιων Μεταφορών πραγμα-
τοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με εμ-
πλεκόμενους φορείς όπως εκπροσώπους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, μέλη Εθνικών Συμβουλίων και Επιτροπών,
ναυτιλιακές εταιρείες, πανεπιστημιακά και ερευνητικά
κέντρα. Το επόμενο διάστημα θα υλοποιηθούν περισσότερες
συναντήσεις με σκοπό τη συγκροτημένη αναγνώριση των
προκλήσεων στις θαλάσσιες μεταφορές και τη διαμόρφωση
κατάλληλων προτάσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση
ή την αξιοποίησή τους. 

1. Η ΑΚΤοΠΛοΪΑ Ως ΠΕΔΙο 
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑςΗς ΔΙΑΦοΡΕΤΙΚΩΝ
ΠοΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΔΙο 
«ςΥΝΑΝΤΗςΗς» ΠοΙΚΙΛΩΝ 
ΕΜΠΛΕΚοΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ
1.1 Υφιστάμενα γνωμοδοτικά όργανα
Η ακτοπλοΐα που αναπτύσσεται στον ελληνικό θαλάσσιο
χώρο συγκροτεί ένα σύστημα μεταφορών, στη διαμόρφωση
του οποίου διασταυρώνονται και επικαλύπτονται διάφορα

ρυθμισμένα ή μη πεδία άσκησης πολιτικής και νομοθετικά
πλαίσια, με θεματική ή γεωγραφική εστίαση, μεταξύ των
οποίων, τα βασικότερα είναι: (α) η Εθνική Στρατηγική για
την «Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό
Χώρο», (β) το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της
Ελλάδας (2019), (γ) η Εθνική Στρατηγική Ευφυών Συ-
στημάτων Μεταφορών (2015-2025), (δ) η Εθνική Λιμενική
Πολιτική, (ε) η Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική
Αλυσίδα, (στ) ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Η
επισήμανση των πολιτικών αυτών επιτρέπει την ανάδειξη
των πολλαπλών πτυχών της ακτοπλοΐας, των ιδιαίτερων
γνωρισμάτων της λόγω της αρχιπελαγικής δομής του νη-
σιωτικού χώρου και της σημασίας της για την Ελλάδα. 
Στο πλαίσιο της υποστήριξης της χάραξης και λήψης
μέτρων πολιτικής σε μακροπρόθεσμο ή βραχυπρόθεσμο
ορίζοντα, τα οποία επηρεάζουν ή σχετίζονται, αποκλειστικά
ή μερικώς, με τις θαλάσσιες νησιωτικές μεταφορές, έχουν
συσταθεί ορισμένα συμβουλευτικά όργανα με τη συμμετοχή
διαφόρων κρατικών υπηρεσιών και κοινωνικών και πα-
ραγωγικών φορέων. Συγκεκριμένα, τα όργανα αυτά είναι
τα εξής: 
(α) Συμβούλιο Επιβατικών Μεταφορών Νήσων: με τον Ν.
4504/2017 (ΦΕΚ Α' 184/29-11-2017) για θέματα αρμο-
διότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
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τικής, θεσμοθετήθηκε το «Συμβούλιο Επιβατικών Μετα-
φορών Νήσων», ως ένα γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό
όργανο, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Συνδυασμένων
Μεταφορών, με σκοπό τον συντονισμό των μεταφορικών
μέσων για τη μετάβαση στα νησιά, και τον καλύτερο συγ-
χρονισμό των ενδιάμεσων συνδέσεων. Σε αυτό συμμετέχουν
ως μέλη εκπρόσωποι από διάφορους φορείς, όπως από
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Υπουργείο Υπο-
δομών και Μεταφορών, τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγ-
κοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, το Υπουργείο Τουρισμού, την Ένωση Περιφερειών
Ελλάδος, την Κ.Ε.Δ.Ε., τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επι-
βατηγού Ναυτιλίας, μία εκ των αεροπορικών επιχειρήσεων
με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και τέλος το
Τ.Ε.Ε. για την κάλυψη της συγκοινωνιακής θεώρησης.
Παράλληλα, προσκαλούνται σε αυτό εμπειρογνώμονες
ή άλλοι εκπρόσωποι εφόσον κριθεί αναγκαίο. Το Συμβούλιο,
δίνοντας έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές, γνωμο-
δοτεί, μεταξύ άλλων, για τη χάραξη στρατηγικής, τη
βελτίωση της συνεργασίας συναρμόδιων δημόσιων Αρχών,
τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και την παροχή επεν-
δυτικών κινήτρων. 
(β) Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών: με τον Ν.

2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α/27-6-2001) για την ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, συ-
στάθηκε το «Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών»
(Σ.Α.Σ.). Η σύνθεση του Συμβουλίου προσδιορίζεται από
τη σχετική τροποποίηση του Ν. 4504/2017. Στο τρέχον
συμβούλιο που συγκροτήθηκε για τη διετία 2020-2022
συμμετέχουν διάφοροι εκπρόσωποι από τη Γενική Γραμ-
ματεία Λιμένων, τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής, το Λιμενικό Σώμα, καθώς και εκπρόσωποι από
την τοπική αυτοδιοίκηση, τη ναυτιλία, τον ξενοδοχειακό
και τουριστικό τομέα, τους ναυτικούς πράκτορες και τους
μεταφορείς, το Τ.Ε.Ε. και την Εθνική Συνομοσπονδία ΑμεΑ.
Το Σ.Α.Σ. γνωμοδοτεί, σύμφωνα με την αρχική νομοθεσία
για αυτό, για τα θέματα αρμοδιότητάς του, όπως μεταξύ
άλλων, (α) η εξέταση αιτημάτων εκπρόθεσμων δρομο-
λογίων, (β) η διακοπή δρομολόγησης για επιβατηγά
υδροπτέρυγα ή ταχύπλοα πλοία, πλοία σε γραμμή ή
γραμμές μικρών αποστάσεων, με εποχιακή μόνο κίνηση,
(γ) η μεταβολή των δρομολογίων μίας γραμμής, (δ) ο
καθορισμός του δικτύου και η διάκριση των γραμμών, και
(ε) η επιβολή υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας. 
(γ) Συμβούλια Χρηστών Λιμένων: με τον Ν. 4504/2017
(ΦΕΚ Α' 184/29-11-2017) προβλέφθηκε η συγκρότηση

ΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙΝωΝΙΟλ

Αποσπάσματα από διαδικτυακές συναντήσεις της επιτροπής με εκπροσώπους φορέων



11 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

Συμβουλίου Χρηστών σε κάθε Οργανισμό Λιμένος Α.Ε., το
οποίο λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της διοίκησης
ενός οργανισμού για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στους χρήστες των λιμένων,
καθώς και την ανάπτυξη των λιμένων. Στα Συμβούλια
Χρηστών Λιμένων συμμετέχουν εκτός από τον εκπρόσωπο
κάθε Οργανισμού, εκπρόσωποι από τον Συνήγορο του
Καταναλωτή, την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού
Ναυτικού, τον οικείο Δήμο, την οικεία Περιφέρεια, τους
ναυτικούς πράκτορες, τους τουριστικούς πράκτορες, τους
φορτοεκφορτωτές, τους εργαζόμενους του λιμένα, τον
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, το Ναυτικό
Επιμελητήριο Ελλάδας, το οικείο Εμπορικό Επιμελητήριο
και την ΕΣΑμεΑ. Εκπρόσωποι άλλων φορέων είναι δυνατό
να παραστούν εφόσον κριθεί απαραίτητο. 

1.2 Προτάσεις
Οι θαλάσσιες μεταφορές στα νησιά συνδέονται με πληθώρα
συγκοινωνιακών, οικονομικών, κοινωνικών παραμέτρων.
Είναι γεγονός ότι η προσέγγισή του θέματός τους δεν
είναι δυνατό να γίνει αποκλειστικά με τεχνοκρατικά κριτήρια
και γνώμονα το χρηματοοικονομικό όφελος. Παράλ-
ληλα, όμως, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί άλλοθι για την
έλλειψη μιας συγκροτημένης, συστηματικής και διαρκώς
επικαιροποιούμενης πολιτικής για την ακτοπλοΐα στην
Ελλάδα. Ο διάλογος και η διαβούλευση με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς και τις συναρμόδιες υπηρεσίες
με έναν θεσπισμένο τρόπο, είναι αναγκαίος για την επίτευξη
ενός «ολοκληρωμένου» και – κατά το δυνατό – αλληλο-
συμπληρώμενου συστήματος μεταφορών, τη βελτίωση,
συνολικά, του επιπέδου εξυπηρέτησης και την οικονομική
βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του.

Για αυτό τον λόγο προτείνεται η δημιουργία ενός ενιαίου
ηλεκτρονικού ιστότοπου αναφοράς για τη διευκόλυνση
της ανοικτής πρόσβασης και αναζήτησης σε κείμενα και
αποφάσεις των παραπάνω συμβουλίων αλλά και άλλων
οργάνων που οι αποφάσεις τους σχετίζονται με τον τομέα
της ακτοπλοΐας. Ο ιστότοπος αυτός θα αποτελέσει ένα
βοηθητικό εργαλείο για όσους εμπλέκονται στη μελέτη
και τον σχεδιασμό προτάσεων για τη βελτίωση του ακτο-
πλοϊκού συστήματος. Επιπλέον, θα επιτρέψει την αποτίμηση
της συνεισφοράς των γνωμοδοτικών αυτών οργάνων και
τη λήψη στο μέλλον των κατάλληλων αποφάσεων για
την περαιτέρω υποστήριξη της λειτουργίας τους. 

2. ΥΦΙςΤΑΜΕΝο ΑΚΤοΠΛοΪΚο
ΔΙΚΤΥο ΚΑΙ ΠΑΡΕχοΜΕΝΕς
ΥΠΗΡΕςΙΕς
2.1 Υφιστάμενη κατάσταση και λειτουργία

του ακτοπλοϊκού δικτύου
Οι ελληνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές αποτελούνται
από τις ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού και τις πορθμει-
ακές γραμμές. Οι ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικού συν-
δέουν 95 νησιά με την ηπειρωτική χώρα ή μεταξύ τους με
το μεγαλύτερο ποσοστό των νησιών να μην έχουν εναλ-
λακτική λύση μεταφοράς δεδομένου ότι αερολιμένες
υπάρχουν σε 25 νησιά ενώ η λειτουργία των υδροπλάνων
βρίσκεται σε στάδιο αδειοδότησης. Περαιτέρω, η αγορά
των ακτοπλοϊκών μεταφορών εσωτερικού χαρακτηρίζεται
από υψηλή συγκέντρωση καθώς δραστηριοποιείται κυ-
ρίως η εταιρία ATTICA, ως ενιαία οντότητα που έχει προκύ-
ψει από την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της
εταιρίας HELLENIC SEAWAYS1. Ακολουθούν οι εταιρίες
ΑΝΕΚ, ΜΙΝΟΑΝ, SEAJETS, GOLDEN STAR FERRIES, FAST
FERRIES, ZANTE και AEGEAN SPEED LINES, που δραστηριο-
ποιούνται σε περιορισμένο αριθμό γραμμών. Τέλος, στις
πορθμειακές συνδέσεις δραστηριοποιούνται πιο μικρές
εταιρίες, συχνά τοπικών συμφερόντων που λειτουργούν
αυτοτελώς ή οργανωμένες σε κοινοπραξίες. 
Οι σχετικές αγορές υπηρεσιών των θαλάσσιων ενδομετα-
φορών αφορούν στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιας με-
ταφοράς: α) επιβατών, β) ΙΧ οχημάτων και δικύκλων και
γ) φορτηγών οχημάτων. Σύμφωνα με την πρακτική τόσο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) όσο και της Επιτροπής Αν-
ταγωνισμού (ΕΑ), η γεωγραφική αγορά στις θαλάσσιες με-
ταφορές οριοθετείται από τα σημεία Προέλευσης –
Προορισμού (Π/Π) (Origin/Destination)2. Επομένως κάθε
επιμέρους δρομολόγιο από λιμάνι/τόπο αναχώρησης
προς λιμάνι/τόπο προορισμού αποτελεί μια διακριτή γε-
ωγραφική αγορά.
Η ATTICA εξυπηρετεί με συμβατικά πλοία και ταχύπλοα
τα νησιά των Κυκλάδων (από Αττική και Ηράκλειο Κρή-
της), των Δωδεκανήσων, του Β.Α. Αιγαίου (από Αττική και
Καβάλα), την Κρήτη με αφετηρία τα λιμάνια της Αττικής
(Πειραιάς, Ραφήνα), τον Αργοσαρωνικό (από Αττική) και
τις Σποράδες (από Θεσσαλονίκη, Βόλο και Άγιο Κωνσταν-
τίνο). 
Οι υπόλοιπες εταιρίες δραστηριοποιούνται σε περιορισμέ-
νες γεωγραφικές αγορές ως εξής: α) Ο όμιλος SEAJETS

ΟγωΝ γΙΑ τΙσ ΘΑλΑσσιεσ ΜετΑφορεσ στηΝ ΕλλΑδΑ

        

1 Βλ. Απόφαση ΕΑ 658/2018. 
2 Ό.π. σελ. 63-66.
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δραστηριοποιείται με ταχύπλοα εξυπηρετώντας τις Κυκλά-
δες και την Κρήτη, β) Οι ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ δραστηριο-
ποιούνται στις γραμμές Αττική – Κρήτη και Κρήτη –
Κυκλάδες, γ) Η GOLDEN STAR FERRIES δραστηριοποιείται
στη γραμμή Ραφήνα – Άνδρο – Τήνο – Μύκονο, δ) H ANEK
δραστηριοποιείται με συμβατικά πλοία στις γραμμές της
Κρήτης, των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων, ε) H FAST
FERRIES εξυπηρετεί από τη Ραφήνα τα νησιά  Άνδρο, Τήνο,
Μύκονο και Νάξο, στ) Η ΖΑΝΤΕ δραστηριοποιείται στη
γραμμή Κυλλήνη – Ζάκυνθος και στις Δυτικές Κυκλάδες,
και ζ) Η AEGEAN SPΕED LINES εξυπηρετεί με ταχύπλοο από
τον Πειραιά τα νησιά των Kυκλάδων, Σέριφο, Σίφνο και
Μήλο.  Ένας μεγάλος αριθμός συνδέσεων καλύπτεται από
συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (ΣΔΥ) με διάρ-
κεια σύμβασης  ένα, τρία ή περισσότερα έτη. Πρόκειται για
γραμμές για τις οποίες δεν υπάρχει ενδιαφέρον επιχειρη-

ματικής δραστηριοποίησης από την πλευρά των εταιριών
και προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύνδεση των νησιών
προκηρύσσονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής3.  
Σχετικά με την ανάπτυξη του ακτοπλοϊκού δικτύου, παρα-
τηρώντας τις συνδέσεις είναι φανερό ότι το λιμάνι του Πει-
ραιά αποτελεί τον κύριο κόμβο έναρξης/προορισμού των
δρομολογίων. Το γεγονός αυτό προκαλεί δύο βασικά προ-
βλήματα: α) συνθήκες κυκλοφορικής συμφόρησης στο λι-
μάνι και την πόλη του Πειραιά και β) αύξηση του
μεταφορικού χρόνου γιατί αρκετές συνδέσεις θα ήταν πιο
σύντομες χρονικά (κυρίως από/προς το Ανατολικό Αιγαίο
και τα Δωδεκάνησα) αν τα λιμάνια υποδοχής ήταν το λι-
μάνι της Ραφήνας ή εκείνο του Λαυρίου.
Στον Πίνακα 1 εμφανίζεται η εξέλιξη της κίνησης επιβατών
των λιμένων Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου.

Αν και η αύξηση της κίνησης για τους λιμένες Ραφήνα και
Λαύριο τα έτη 2015 – 2019 είναι της τάξης του 21,5%, εν-
τούτοις η κίνηση σε απόλυτα νούμερα παραμένει πολύ χα-
μηλότερη από την αντίστοιχη κίνηση του λιμένα Πειραιά.
Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα
μικρά νησιά είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικά συνδεδε-
μένα με κάποιο περιφερειακό κόμβο έτσι ώστε να εξυπη-
ρετούνται οι καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.
Δυστυχώς, συχνά παρατηρείται και ο μη αποτελεσματικός
συγχρονισμός των δρομολογίων σε κύρια νησιά, ώστε να
μην ευνοείται έτσι η μετεπιβίβαση σε κύριους κόμβους για
να εξυπηρετούνται καλύτερα τα μικρά νησιά.
Τέλος, ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε μέσα από τις συ-
ναντήσεις με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι η καθυ-
στέρηση της ετήσιας ανακοίνωσης των δρομολογίων η
οποία λαμβάνει χώρα στα τέλη της άνοιξης (σύμφωνα με
την εφαρμογή του Ν. 2931/2001, όπως ισχύει) και δεν
επιτρέπει τον αποτελεσματικό προγραμματισμό από πλευ-
ράς των τουριστών με αποτέλεσμα να παρατηρείται περαι-
τέρω μείωση της τουριστικής κίνησης σε ορισμένα μικρά
νησιά.

Καθώς η ζήτηση για μεταφορές είναι παράγωγος ζήτησης
άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων, η εποχικότητά της
ακολουθεί εν γένει την όποια εποχικότητα έχει η οικονομική
δραστηριότητα που την παράγει. Οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις
εξυπηρετούν δύο διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, τους
μόνιμους κατοίκους και τους τουρίστες/επισκέπτες. Η
βασική διαφορά των δύο αυτών ομάδων είναι ότι οι μόνιμοι
κάτοικοι έχουν ανάγκη για υπηρεσίες καλής ποιότητας
και μεταφορικές συνδέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου, ενώ οι τουρίστες έχουν ανάγκη τις θαλάσσιες με-
ταφορές την τουριστική περίοδο που αφορά κυρίως τους
τρεις (3) μήνες του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά και οι δύο
αυτές ομάδες έχουν κοινές προσδοκίες από τις παρεχό-
μενες ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Ο λόγος του διαχωρισμού
είναι κυρίως γιατί η εποχικότητα του τουρισμού προ-
σθέτει έναν σημαντικό όγκο μετακινήσεων το καλοκαίρι
και αντίστοιχα μειώνει τη ζήτηση για μεταφορικές υπηρεσίες
τον χειμώνα. Χαρακτηριστικά, σε κάποια λιμάνια των
μικρών Κυκλάδων η καλοκαιρινή αύξηση της θαλάσσιας
κίνησης ξεπερνά ποσοστό της τάξεως του 80%. 

Πίνακας 1. Η εξέλιξη της κίνησης επιβατών στους λιμένες Πειραιά, Ραφήνας και Λαυρίου

(Πηγή: GREPORT 2020, σελ. 17)

3 Βλ. για παράδειγμα την υπ  ́αριθμ. πρωτ.: 2252.1.1/53239/20 προκήρυξη, ημερομηνίας 17.08.2020, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(ΑΔΑ: Ω96Ν4653ΠΩ-ΥΥΔ).

2.2 Εποχικότητα της Ζήτησης

ΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙΝωΝΙΟλ
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Αυτές οι αυξομειώσεις στη ζήτηση στις θαλάσσιες μετα-
φορές είναι και ο κύριος άξονας των προκαλούμενων
προβλημάτων. 
Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η εποχική δια-

κύμανση του μεταφορικού έργου γραμμών της ακτοπλοΐας
για επιβάτες και οχήματα, ύστερα από ομαδοποίηση ανά
γεωγραφική περιοχή. Πηγή πρωτογενών δεδομένων απο-
τελεί η ΕΛΣΤΑΤ. 

ΟγωΝ γΙΑ τΙσ ΘΑλΑσσιεσ ΜετΑφορεσ στηΝ ΕλλΑδΑ
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2.3 Οικονομικά Κριτήρια Ανάπτυξης 
του Δικτύου 
Επιπλέον, βασικό πρόβλημα στην αποτελεσματική λει-
τουργία του ακτοπλοϊκού δικτύου είναι ότι τα κριτήρια
ανάπτυξής του είναι κυρίως οικονομικά, με αποτέλεσμα
να υπάρχουν νησιά που δεν έχουν επαρκείς συνδέσεις
με λιμάνια της ηπειρωτικής Ελλάδας και με άλλα νησιά
και λιμάνια που εξυπηρετούνται καθημερινά από αρκετά
πλοία. Σε αυτό το σημείο πρέπει να προστεθεί ότι παρα-
τηρείται πρόβλημα και στη χρονική κατανομή των δρομο-
λογίων μέσα στην ημέρα και μέσα στην εβδομάδα. Από
τη στιγμή που η οργάνωση των δρομολογίων γίνεται
κυρίως με οικονομικά κριτήρια, οι πλοιοκτήτριες εταιρείες
σχεδιάζουν τα δρομολόγιά τους σύμφωνα με την εκάστοτε
ζήτηση χωρίς να υπάρχει κάποια χρονική δέσμευση. Για
αυτό τον λόγο παρατηρούνται τους καλοκαιρινούς μήνες
συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης στα πιο δημοφιλή
λιμάνια, τόσο στην ξηρά από την κίνηση των οχημάτων
και των επιβατών όσο και στο λιμάνι με την αναμονή των
πλοίων για να «δέσουν». 
Ωστόσο, σε συνάντηση της Επιτροπής Ε5 με Δημάρχους
μικρών νησιών των Κυκλάδων, εκδηλώθηκε η επιθυμία
για καλύτερες συνδέσεις κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου προκειμένου να αυξηθεί η τουριστική κίνηση
στα νησιά. Οι τοπικές αρχές θεωρούν ότι οι συνδέσεις
κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου είναι αρκετές,
δεδομένης της περιορισμένης ζήτησης, ωστόσο προβλήματα
δημιουργούνται όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη για μεταφορά
π.χ. για λόγους υγείας, δεδομένου ότι τα μικρά νησιά αδυ-
νατούν να καλύψουν ιατρικές ανάγκες. 

2.4 Κόστος Θαλάσσιων Μεταφορών 
Η τιμή των εισιτηρίων αποτελεί τροχοπέδη πολλές φορές
στην ανάπτυξη τόσο της τουριστικής κίνησης όσο και στην
καθημερινή κίνηση των μόνιμων κατοίκων. Προς την κα-
τεύθυνση της μείωσης του κόστους μεταφοράς των κατοίκων
των νησιών, εφαρμόζεται το Μεταφορικό Ισοδύναμο ως
μέτρο ενίσχυσης και ανάπτυξης στη νησιωτική Ελλάδα,
με το οποίο επιδιώκεται η εξίσωση του κόστους μετακίνησης,
που αντιστοιχεί σε επιβάτες και εμπορεύματα με μέσα
θαλάσσιας μαζικής μεταφοράς, με το κόστος που θα ίσχυε
στα μέσα χερσαίας μαζικής μεταφοράς για την ίδια από-
σταση4.  Οι τιμές των εισιτηρίων των πλοίων παραμένουν

σταθερές μέσα στον χρόνο κάτι το οποίο έρχεται σε
αντίθεση με τις τιμές των εισιτηρίων των αερομεταφορών
οι οποίες κυμαίνονται ανάλογα με τη ζήτηση εφαρμόζοντάς
την τεχνική του Υield Μanagement (Διαχείριση Απόδοσης)
και προσφέρουν οικονομικότερες λύσεις για πρόωρες
κρατήσεις. Σημειώνεται ότι οι τιμές των ακτοπλοϊκών ει-
σιτηρίων για τις περισσότερες από τις συνδέσεις είναι
απελευθερωμένες, ενώ για όσες συνδέσεις δεν πληρούν
τα κριτήρια απελευθέρωσης, καθορίζονται ανώτατες τιμές
καθαρού ναύλου5.  Συγκεκριμένα, δεν υφίσταται ανώτατη
επιτρεπόμενη τιμολόγηση σε όλες τις θέσεις επιβατών
και σε όλες τις κατηγορίες οχημάτων που διακινούνται με
πλοία της ακτοπλοΐας στις συνδέσεις τόσο μεταξύ ηπει-
ρωτικών με νησιωτικούς λιμένες όσο και νησιωτικών λι-
μένων μεταξύ τους, εφόσον πληρείται μία τουλάχιστον
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Η σύνδεση εξυπη-
ρετείται, από πλοία που ανήκουν σε δύο τουλάχιστον ανε-
ξάρτητες εταιρείες και ο αφετήριος λιμένας και ο λιμένας
προορισμού, που προσδιορίζουν τη σύνδεση, να έχουν
έκαστος ετήσιο αριθμό διακινουμένων επιβατών (αποβι-
βασθέντες και επιβιβασθέντες) άνω των εκατόν πενήντα
χιλιάδων (150.000) βάσει των πρόσφατων διαθέσιμων
ετησίων στατιστικών στοιχείων, β) Ο αφετήριος λιμένας
και ο λιμένας προορισμού να έχουν έκαστος ετήσιο αριθμό
διακινουμένων επιβατών (αποβιβασθέντες και επιβιβα-
σθέντες) άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) βάσει
των πρόσφατων διαθέσιμων ετησίων στατιστικών στοιχείων6. 

2.5 Στόλος Θαλάσσιων Μεταφορών 
Ο ελληνικός θαλάσσιος χώρος φιλοξενεί καθημερινά μία
πληθώρα πλοίων που εξυπηρετούν τις καθημερινές απαι-
τήσεις σε θαλάσσιες μεταφορές. Οι παρακάτω παράμετροι
είναι ιδιαίτερα σημαντικές για το ακτοπλοϊκό δίκτυο από
οικονομικής άποψης, και καθορίζουν τον στόλο που χρη-
σιμοποιείται: 
Οικονομίες Κλίμακας: Με τον όρο οικονομίες κλίμακας
νοείται η μείωση του κόστους ανά μονάδα που προκαλείται
σε μία επιχείρηση από την αύξηση της παραγωγής ενός
προϊόντος. Το φαινόμενο συναντάται στην ακτοπλοΐα καθώς
παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αύξηση των μεγεθών
των πλοίων, παράλληλα με μείωση του αριθμού δρομο-
λογίων. Για παράδειγμα το 2010 η γραμμή Πειραιάς-Χίος-
Μυτιλήνη λειτουργούσε με 4 πλοία ολικού μήκους 140

4 Βλ. KYA 2475 (ΦΕΚ Β2986/24.07.2018).

5 Βλ. την υπ' αριθμ. 2252.2.4/71887/20/27.10.2020 εγκύκλιο (ΑΔΑ:ΩΓΖΘ4653ΠΩ-9Τ3) και την υπ΄αριθμ.3323.1/01/05/26-05-

2005 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β'718) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6 Βλ. την υπ΄ αριθμ. 3323.1/02/08 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β530/26.03.2008), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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7 Βλ. άρθρο 6 του Ν. 4770/2001 (ΦΕΚ Α15/29.01.2021).

μέτρων (“Μυτιλήνη”, “European Express”, “Λισσός”, “Νήσος
Χίος”) ενώ το 2019 με 2 πλοία ολικού μήκους 190 μέτρων
(“Νήσος Ρόδος”, “Νήσος Σάμος”), τα οποία δύνανται να
προσφέρουν την ίδια συνολική χωρητικότητα. 
Οικονομίες Δικτύου: Με τον όρο οικονομίες Δικτύου νοείται
η κάλυψη ενός πυκνού δικτύου χωρίς την παραγωγή ανα-
ποτελεσματικών «κενών» μιλίων. Σήμερα παρατηρείται
ότι πολλές μικρές νήσοι (π.χ. Οινούσσες, Ψαρά, Αγ. Ευ-
στράτιος, Κίμωλος, Θηρασία, Αντίπαρος κ.ά.) συνδέονται
με τον Πειραιά αραιά (ή καθόλου), ενώ συνδέονται με
παρακείμενη μεγάλη νήσο με σημαντικά μεγαλύτερο επί-
πεδο εξυπηρέτησης. 
Οικονομίες Σκοπού: Με τον όρο οικονομίες σκοπού νοείται
η παραγωγή περισσότερων από ένα προϊόντα από τους
ίδιους παραγωγικούς συντελεστές. Στην ακτοπλοΐα πα-
ράδειγμα οικονομιών σκοπού αποτελεί η μεταφορά οχη-
μάτων και επιβατών με το ίδιο πλοίο. Ανάλογα με το είδος
της γραμμής χρησιμοποιούνται πλοία με έμφαση στους
επιβάτες (cruise ferries) ή πλοία με έμφαση στα οχήματα
(ro-pax). 
Σχετικά με την ηλικία του στόλου, βρίσκεται σε ισχύ το
πρόγραμμα ΝΕΑΡΧΟΣ, το οποίο φιλοδοξεί με μακροχρόνιες
συμβάσεις να οδηγήσει σε σημαντική ανανέωση του στό-
λου7. Επιπλέον, σύμφωνα με τον σχεδιασμό για το 2021
προωθείται η δημιουργία Ταμείου για την Αναβάθμιση
του στόλου πλοίων θαλασσίων ενδομεταφορών και προ-
σαρμογή στα νέα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά δε-
δομένα, σε συνεργασία με το Ναυτικό Επιμελητήριο και
τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας. Στόχος
είναι να αναβαθμιστεί το υφιστάμενο ακτοπλοϊκό δίκτυο,

με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού
στόλου, με γνώμονα πάντα τα σύγχρονα μεταφορικά δε-
δομένα και την υποχρεωτική προσαρμογή στις νέες απαι-
τήσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής νομοθεσίας από
το 2020 και μετά.

2.6 Προτάσεις
Η διαμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου αποτελεί μία
σύνθετη διαδικασία λόγω των πολλών παραμέτρων, όπως
αυτές παρουσιάστηκαν παραπάνω. Ο σχεδιασμός των συν-
δέσεων δεν αποτελεί μία καθαρά τεχνική διαδικασία και
για αυτό τον λόγο η Επιτροπή θα φροντίσει να διαμορφώσει
μία πιο σφαιρική εικόνα το επόμενο διάστημα μέσα από
νέες συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η Επιτροπή θα προσπαθήσει μέσα από τις συναντήσεις να
αξιολογήσει με περισσότερη λεπτομέρεια τα υφιστάμενα
προβλήματα, να καταγράψει πρακτικές που αποτελούν
τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου και να
συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου πλαισίου
για τη διαμόρφωση του ακτοπλοϊκού δικτύου. Κύριος
στόχος είναι να εξορθολογιστεί η σύνδεση με τα νησιά
και να προταθούν λύσεις για τη βελτίωση των υπηρεσιών
χωρίς να αυξηθεί η κρατική υποστήριξη.
Σε πρώτη φάση, προτείνεται η ανάπτυξη και η λειτουργία
ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης του ακτοπλοϊκού
δικτύου για τη συλλογή στατιστικών και περιγραφικών
στοιχείων και για τον συσχετισμό παραμέτρων βασικών
για τη μελλοντική διαμόρφωση του δικτύου. Η λειτουργία
ενός κοινού παρατηρητηρίου θα αποτελέσει σημαντικό
εργαλείο για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι
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θα έχουν άμεση πρόσβαση σε απαραίτητα στοιχεία με
σκοπό τον καλύτερο σχεδιασμό και ταυτόχρονα θα αποτελεί
έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των φορέων. Η
λειτουργία ενός τέτοιου παρατηρητηρίου προτείνεται να
συνδεθεί και με βάσεις δεδομένων που αφορούν τις αε-
ροπορικές συνδέσεις και τις συνδέσεις στην ενδοχώρα
για βελτιστοποίηση του μεταφορικού συστήματος.

Όσο αφορά το ακτοπλοϊκό δίκτυο είναι βασικό να έχουμε
σαν κριτήριο ότι οι θαλάσσιες μεταφορές για τα νησιά μας
λειτουργούν όπως οι οδικές/σιδηροδρομικές συνδέσεις για
την ενδοχώρα. Για αυτό τον λόγο, το προσφερόμενο δίκτυο
μπορεί να είναι δυναμικό λόγω της εποχικότητας, αλλά ταυ-
τόχρονα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένα όρια επιπέδου

εξυπηρέτησης ώστε να εξασφαλίζεται η ανεμπόδιστη ροή
επιβατικών και εμπορευματικών ροών μεταξύ των νησιών
και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Εστιάζοντας στη μορφή του
δικτύου, προτείνεται η αναδιοργάνωσή του σε σύστημα
«Hub and Spoke» με σκοπό τη δημιουργία περιφερειακών
κέντρων, τη συνεργασία κύριων γραμμών και την εφαρμογή
ακτινικών συνδέσεων μέσω ανταποκρίσεων. Η εφαρμογή
ενός συστήματος «Hub and Spoke» είναι κατανοητό ότι
δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το ακτοπλοϊκό δίκτυο
αλλά σε αρκετές περιπτώσεις θα βελτιώσει τη σύνδεση
των νησιών. Σε αυτό το σημείο να προστεθεί ότι θα ήταν
πολύ χρήσιμη και η συνεργασία μεταξύ των θαλάσσιων και
των αεροπορικών γραμμών ως προς την ενίσχυση της προ-
σβασιμότητας των ελληνικών νησιών.

Τέλος, προτείνεται η έναρξη γόνιμου ανοιχτού διαλόγου
με τις ναυτιλιακές εταιρείες σχετικά με τον αριθμό και
την ποιότητα των πλοίων. Τα πλοία αποτελούν βασική
παράμετρο υλοποίησης των θαλάσσιων μεταφορών και
για αυτό τον λόγο πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στη
διαμόρφωση υψηλών προδιαγραφών στόλου. Ο ανοιχτός
διάλογος θα οδηγήσει στην καταγραφή των υφιστάμενων
αναγκών και των προβλημάτων ανανέωσης του στόλου
και στη συζήτηση μελλοντικών κινήτρων για την ορθή
επίτευξη της ανανέωσης του στόλου. 

3. ςΤοΝ ΔΡοΜο ΠΡος 
ΤΙς ΠΡΑςΙΝΕς ΘΑΛΑςςΙΕς 
ΜΕΤΑΦοΡΕς
3.1 Υφιστάμενη Κατάσταση 
Τα τελευταία χρόνια, οι προσπάθειες αντιμετώπισης της
κλιματικής αλλαγής και περιορισμού της ρύπανσης του
χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά και της
ατμόσφαιρας γενικότερα, έχουν εντατικοποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό με μια σειρά σημαντικών πρωτοβουλιών και πολι-
τικών να έχουν θεσπιστεί και υιοθετηθεί τόσο σε παγκόσμιο
όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα

αποτελεί η Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική
αλλαγή (υπογράφηκε στις 22 Απριλίου 2016 και κυρώθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 5 Οκτωβρίου 2018), η
οποία αποτελεί την πρώτη οικουμενική, δεσμευτική παγ-
κόσμια συμφωνία για το κλίμα. Πιο πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή
Ένωση προχώρησε επίσης στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμ-
φωνία (11 Δεκεμβρίου 2019) ως μια νέα αναπτυξιακή
στρατηγική για την ΕΕ με σκοπό τον μετασχηματισμό της
σε μια κλιματικά ουδέτερη, δίκαιη και ευημερούσα κοινωνία
που θα διαθέτει μια σύγχρονη, αποδοτική, ως προς τη
χρήση των πόρων, και ανταγωνιστική οικονομία.

Όπως και άλλοι καίριοι τομείς της παγκόσμιας οικονομίας,
ο τομέας της ναυτιλίας έθεσε συγκεκριμένους και αυστηρούς
στόχους για την ελαχιστοποίηση και σταδιακή εξάλειψη
των υφιστάμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων σκια-
γραφώντας τη μετάβαση σε ένα αειφόρο και περιβαλλοντικά
φιλικό μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός
Οργανισμός (ΙΜΟ), μέσω της Επιτροπής του για την Προ-
στασία του Περιβάλλοντος, έθεσε πιο αυστηρούς κανόνες
όσον αφορά τη λειτουργία των πλοίων προσδίδοντας
ωστόσο και σημαντικά εφόδια/εχέγγυα για τη μετάβαση
της ναυτιλιακής βιομηχανίας σε μια νέα «πράσινη» εποχή.
Το 2018, ο ΙΜΟ υιοθέτησε μια νέα στρατηγική για τη

Σύγκριση point to point και hub
and spoke δικτύων 
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μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου από
τα πλοία θέτοντας συγκεκριμένους στόχους μείωσης με
ορίζοντα το 2050. Επιπρόσθετα, ενίσχυσε μέσω της στρα-
τηγικής αυτής τον σχεδιασμό νέων πλοίων αναφορικά με
την ενεργειακή αποδοτικότητά τους καθώς και την καλύτερη
διαχείριση αυτής στον υφιστάμενο παγκόσμιο στόλο. Από
την 1η Ιανουαρίου 2020, έθεσε επίσης πιο αυστηρά όρια
όσον αφορά την περιεκτικότητα θείου στα ναυτιλιακά καύ-
σιμα περιορίζοντάς τη από το προηγούμενο 3,5% στο
0,5% m/m.

Οι ανωτέρω πολιτικές ώθησαν τη ναυτιλιακή βιομηχανία
στην αναζήτηση νέων τεχνολογικών λύσεων και καυσίμων
με στόχο τη σύννομη λειτουργία των πλοίων και την
επίτευξη των προσδοκώμενων ωφελειών. Η εγκατάσταση
συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων (scrubbers), η
χρήση ναυτιλιακών καυσίμων με χαμηλή περιεκτικότητα
σε θείο, η χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως το υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η ηλεκτροκίνηση, το υδρο-
γόνο (μέσω κυψελών καυσίμου) αλλά και πιο πρόσφατα
η διερεύνηση αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών όπως η
αιολική (π.χ. μέσω flettner rotors) αποτελούν τις κύριες
λύσεις που ήδη υιοθετήθηκαν, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο
βαθμό, ή αναμένεται να υιοθετηθούν στο εγγύς μέλλον.
Η Ελλάδα ως παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και πρωτοπόρα
στην Ευρώπη τόσο στην εξυπηρέτηση εμπορευματικών
όσο και επιβατικών μεταφορών, λαμβάνοντας υπόψη το
εξαιρετικά ευρύ δίκτυο νησιών που διαθέτει, θαλάσσιων
ροών, έχει έναν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην
κατεύθυνση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με τη συνδρομή
των συγκοινωνιολόγων να είναι ιδιαιτέρως σημαντική ως
μέλη των διεπιστημονικών ομάδων που απαιτούνται για
να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση των επιμέρους
θεμάτων και να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης ορθών
αποφάσεων τόσο σε στρατηγικό όσο και σε τακτικό και
επιχειρησιακό επίπεδο.

3.2 Προτάσεις 
Παρουσιάζεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό να διαμορφωθεί
ένα δίκτυο διάθεσης εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων
(π.χ. LNG) στη χώρα προς (α) την εξυπηρέτηση των
εγχώριων αναγκών της ελληνικής ακτοπλοΐας, και (β)
την ανάδειξη της Ελλάδας σε ένα σημαντικό κόμβο ανε-
φοδιασμού στη Νότια-Ανατολική Ευρώπη. Η διαμόρφωση
ενός τέτοιου δικτύου είναι πολύ-παραμετρική αλλά σαφώς
θα πρέπει να συνάδει, μεταξύ άλλων και με τον υφιστάμενο
σχεδιασμό του ακτοπλοϊκού δικτύου με στόχο την ολοένα
και μεγαλύτερη ένταξη περισσότερο περιβαλλοντικά
φιλικών πλοίων στον στόλο που εξυπηρετεί τις εθνικές

μετακινήσεις επιβατών και εμπορευμάτων. Αυτό αφορά
και άλλους τομείς της ναυτιλίας όπως είναι για παράδειγμα
αυτός της κρουαζιέρας, όπου οι απαιτήσεις για μείωση
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων είναι με-
γαλύτερες και δρουν, σε αυξανόμενο βαθμό, ως παράγοντας
ελκυστικότητας του εκάστοτε τουριστικού προϊόντος.
Στο προαναφερόμενο πλαίσιο εντάσσονται και (α) η εγ-
κατάσταση συστημάτων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
από το λιμάνι στα πλοία (το λεγόμενο On shore power
system - OPS ή “cold ironing”) προς αποφυγή της χρήσης
των βοηθητικών μηχανών τους για την κάλυψη των ενερ-
γειακών απαιτήσεων κατά τον ελλιμενισμό τους (με ευ-
ρύτερη εφαρμογή μέχρι τώρα σε κρουαζιερόπλοια, αλλά
εξετάζεται πλέον και για άλλου τύπου πλοία), καθώς και
(β) η δρομολόγηση ηλεκτρικών πλοίων σε ακτοπλοϊκές
γραμμές με ορισμένα προτιμητέα χαρακτηριστικά (δηλαδή
μικρό μήκος, μεγάλη επιβατική κίνηση) μετά την κατασκευή
των απαραίτητων υποδομών φόρτισης.
Διαφαίνεται καθαρά ότι ο σχεδιασμός του ακτοπλοϊκού
δικτύου και οι κανόνες που διέπουν τη δρομολόγηση των
πλοίων θα πρέπει να λαμβάνουν προσεκτικά υπόψη μια
ακόμη διάσταση ήτοι την περιβαλλοντική, θέτοντας, μέσω
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προγραμματισμένων δράσεων, τη μετάβαση προς ένα πιο
βιώσιμο μέλλον. Ιδιαιτέρως ενθαρρυντική εξέλιξη προς
την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η υλοποίηση ήδη πιλοτικών
εφαρμογών λειτουργίας «καθαρών» πλοίων (βλ. ELEMED
Project) ενώ σχεδιάζονται και άλλες προτάσεις για υποβολή
προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αναμένεται να ενισχυθούν οι
επενδύσεις για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος
στην επιβατηγό ναυτιλία, να προχωρήσει η έρευνα, ανά-
πτυξης και υιοθέτησης νέων τεχνολογιών συλλογής και
αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και να διευ-
κολυνθεί η αντικατάσταση των μηχανών πρόωσης των
υφιστάμενων επιβατικών οχηματαγωγών πλοίων με κι-
νητήρες LNG. 

4. ΚοΡοΝοΪος ΚΑΙ 
οΙ ΕΠΙΠΤΩςΕΙς ςΤΙς 
ΘΑΛΑςςΙΕς ΜΕΤΑΦοΡΕς
4.1 Υφιστάμενη Κατάσταση 
Ο κορονοϊός δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα στις
θαλάσσιες μεταφορές. Τα περιοριστικά μέτρα που επι-
βλήθηκαν από τα μέσα Μαρτίου 2020 στην ελεύθερη με-
τακίνηση επιβατών και οχημάτων, για τον περιορισμό της
εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID -19, τα
οποία συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια του 2021, σε
συνδυασμό με την επιβολή πρωτοκόλλου μειωμένου
αριθμού επιβατών στα πλοία, είναι παράγοντες που επέ-
φεραν σημαντική μείωση στο μεταφορικό έργο. Για πα-
ράδειγμα, το μεταφορικό έργο της ATTICA, της μεγαλύτερης
εταιρίας στην ελληνική ακτοπλοΐα, το 2020 σε σχέση με
τη χρήση 2019 μειώθηκε κατά 53% στους επιβάτες, κατά
38% στα ΙΧ οχήματα και κατά 14% στα φορτηγά οχήματα.
Περαιτέρω, λόγω περιορισμένης ζήτησης, τα δρομολόγια
των πλοίων της ATTICA το 2020 μειώθηκαν κατά 27% σε
σχέση με τη χρήση 2019, ενώ πολλά δρομολόγια επανα-
σχεδιάστηκαν με βασικό κριτήριο τη μεταφορά αγαθών
και την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιών8. 
Η μείωση της κίνησης στις ελληνικές θάλασσες οδή-
γησε στην ακινητοποίηση μεγάλο ποσοστό του στόλου
τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020 με αποτέλεσμα να
φτάσουμε πολύ κοντά στην αποκοπή των νησιών από την
ηπειρωτική Ελλάδα. Το 2020 λειτούργησε ένα νέο ακτο-
πλοϊκό δίκτυο εξαιτίας των ειδικών συνθηκών, το οποίο
αποτελούταν από λιγότερες γραμμές, λόγω σύμπτυξης ή

αφαίρεσης γραμμών και αλλαγών στις συχνότητες των
δρομολογίων. Λόγω έλλειψης ζήτησης, ελεύθερες γραμμές
μετατράπηκαν σε γραμμές δημοσίου συμφέροντος και
χρηματοδοτούνται ακόμη και σήμερα από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων9 . 
Η πανδημία αποτελεί μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον
κλάδο της ακτοπλοΐας με τις επιχειρήσεις του κλάδου να
καταγράφουν σημαντικές απώλειες το 2020. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της μελέτης που διενέργησε το Ίδρυμα
Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών «Ι.Ο.Β.Ε.» με θέμα
"Επιβατηγός ναυτιλία στην Ελλάδα την περίοδο 2016 -
2020, επιδόσεις συμβολή στην οικονομία, προοπτικές",
η μείωση του μεταφορικού έργου εξαιτίας της πανδημίας
οδηγεί σε σημαντικές απώλειες εσόδων. Ως προς τις επι-
πτώσεις στη διακίνηση επιβατών, ΙΧ και φορτηγών στις
γραμμές του εσωτερικού για το σύνολο του 2020, η
μείωση της επιβατικής κίνησης έφτασε το 55%, το 40%
στα ΙΧ και το 20% στα φορτηγά. Αντίστοιχα για την Αδριατική
η μείωση στους επιβάτες έφτασε το 70%, στα ΙΧ το 58%
και στα φορτηγά το 8%. Η μικρότερη μείωση στη διακίνηση
φορτηγών επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο της ακτοπλοΐας
ότι συνεισφέρει σημαντικά όχι μόνο με τη μεταφορά του-
ριστών αλλά και με τη μεταφορά προϊόντων από και προς
τα νησιά. Αξίζει να σημειωθεί εξάλλου, ότι η μελέτη
αναφέρει μια σειρά από μέτρα για τη στήριξη του κλάδου,
όπως μέτρα σχετικά με τη φορολογία, ο ανασχεδιασμός
των υποχρεωτικών δρομολογίων, η αποζημίωση των
πλοιοκτητών με βάση τα πραγματικά έξοδα, η αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικό εισιτήριο, εφαρμογές
κινητών), η υλοποίηση έργων για καλύτερη εξυπηρέτηση
επιβατών στα λιμάνια με μεγάλη κίνηση, η παροχή
ενέργειας στα λιμάνια από ΑΠΕ και εναλλακτικά καύσιμα,
η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής και η υιοθέτηση μέτρων
για προσαρμογή στους περιβαλλοντικούς στόχους, με
μέτρα όπως οι οικονομικές ενισχύσεις για πλοία νέας τε-
χνολογίας, αλλά και χρηματοδοτήσεις για την ανανέωση
του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου και τη βελτίωση των
υποδομών των θαλάσσιων μεταφορών.

4.2 Προτάσεις 
Όπως και σε όλα τα μέσα μεταφοράς, έτσι και στις θαλάσσιες
μεταφορές η πανδημία επέφερε σημαντικά προβλήματα,
αλλά οδήγησε και σε νέες «συνήθειες» οι οποίες αποτελούν
πολύ καλές πρακτικές και προτείνεται η περαιτέρω αξιο-
ποίησή τους στο μέλλον. Χαρακτηριστικά, περισσότεροι

8 Βλ.  Ετήσια Οικονομική Έκθεση ATTICA για τη χρήση 2020, σελ. 18.
9 Βλ. και https://covid19.gov.gr/metra-gia-aktoploia-symvaseis-anathesis-dimosias-ypiresias-gia-aktoploia-eos-tin-31-05-2021/

και σχετικές νομοθετικές διατάξεις με πιο πρόσφατη την υπ’ αριθμ. Υπουργική Απόφαση 2252.1.1/23663/2021  

ΟΙ ΘΕσΕΙσ τΟυ συλλΟγΟυ ΕλληΝωΝ συγκΟΙΝωΝΙΟλ
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επιβάτες εξοικειώθηκαν με το ηλεκτρονικό εισιτήριο το
οποίο ενισχύει την ποιότητα εξυπηρέτησης των μεταφορών
λόγω της μείωσης χρόνου αναμονής στο πλοίο και του
χρόνου προετοιμασίας του ταξιδιού. Επιπλέον, εφαρμό-
στηκαν πρακτικές διαχείρισης ροών (επιβάτες και οχήματα)
με σκοπό την τήρηση των αποστάσεων οι οποίες αξιολο-
γήθηκαν θετικά και η μελλοντική εφαρμογή ορισμένων
από αυτών των πρακτικών θα συμβάλει σε καλύτερες
συνθήκες επιβίβασης/αποβίβασης και ταξιδιού χωρίς
συνθήκες συγχρωτισμού. 

5. ςΥΜΠΕΡΑςΜΑΤΑ 
Ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών είναι ιδιαίτερα
πολύπλοκος και συμπεριλαμβάνει πολλούς υπο-τομείς
οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία αποτελεσμα-
τικών, βιώσιμων και ασφαλών συνδέσεων. Ο Σύλλογος
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων διερευνά και αναλύει τον
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών εδώ και πολλά χρόνια
εστιάζοντας στον προσδιορισμό υφιστάμενων προβλημάτων
και στην εύρεση πιθανών λύσεων.
Η Επιτροπή στους πρώτους μήνες λειτουργίας της εστίασε

στην αποκωδικοποίηση του ακτοπλοϊκού δικτύου και στην
καταγραφή των οροσήμων που θα συμβάλλουν στην ανα-
βάθμιση των ελληνικών θαλάσσιων μεταφορών. Στη συ-
νέχεια, θα εστιάσει στη λειτουργία των λιμανιών και τη
συνεργασία τους, καθώς και τη διασύνδεσή τους με την
ενδοχώρα δεδομένου ότι τα λιμάνια αποτελούν τον τρίτο
βασικό πυλώνα των θαλάσσιων μεταφορών μαζί με το
δίκτυο και τις υπηρεσίες μεταφοράς. Όλοι οι πυλώνες
των θαλάσσιων μεταφορών πρέπει να είναι σε άμεση συ-
νεργασία ώστε να επιτευχθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.
Σκοπός της Επιτροπής είναι, αφού διαμορφώσει μια
σφαιρική εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης, να εμβαθύνει
σε κάθε τομέα/άξονα των θαλάσσιων μεταφορών μέσα
από την έρευνα και τις συναντήσεις με όλους τους φορείς.
Η Επιτροπή βρίσκεται σε ανοιχτή, διαρκή επικοινωνία με
όλους τους φορείς που έχει ήδη συναντήσει (μέσω ηλε-
κτρονικών μέσων) και θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα
και στην αποστολή νέων προσκλήσεων. Σε κάθε περίπτωση,
τα μέλη της Επιτροπής είναι στη διάθεση κάθε εμπλεκό-
μενου φορέα ώστε να συζητηθούν θέματα που αφορούν
τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα. 

ΟγωΝ γΙΑ τΙσ ΘΑλΑσσιεσ ΜετΑφορεσ στηΝ ΕλλΑδΑ
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Ανάκαμψη οδικών δικτύων: Βιώσιμη κινητικότητα
για ένα βιώσιμο μέλλον

Roads to recovery: A sustainable mobility for a sustainable future

που οργάνωσε η Διεθνής Οδική Ομοσπονδία,
ο συνάδελφος Βασίλειος Χαλκιάς, πρώην
Πρόεδρος του ΣΕΣ και νυν Πρόεδρος της In-
ternational Road Federation (IRF), με έδρα
τη Γενεύη, εκλήθη να θέσει τον τόνο της συν-
διάσκεψης με μία εισαγωγική ομιλία η οποία
αποτέλεσε και το έναυσμα για το γνωστό πε-
ριοδικό World Highways το οποίο με εκτενές
δημοσίευμά του παρουσιάζει τις θέσεις και

τις απόψεις της IRF για τον Οδικό Χάρτη για
την Ανάκαμψη του κλάδου των Οδικών Μετα-
φορών. 
Παραθέτουμε σε μετάφραση την εισήγηση
του Βασίλη Χαλκιά, ενώ το σχετικό Άρθρο του
World Highways (Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου
2020) παρατίθεται στις σελίδες 16 και 17 της
έκδοσης: 

https://digital.worldhighways.com/2020/
global/nov-dec/html5/index.html

Βασίλειος χαλκιάς, Πρόεδρος Διεθνούς οδικής ομοσπονδίας 

(International Road Federation, IRF Geneva chapter)

Διαδικτυακή Διάσκεψη Διεθνούς Οδικής Ομοσπονδίας
(International Road Federation, IRF Geneva) 

12 Νοεμβρίου 2020

οδικός χάρτης για την Ανάκαμψη: Βιώσιμη κινητικότητα 
για ένα βιώσιμο μέλλον

ς τις 12 Νοεμβρίου 2020, στην πολύ επι-
τυχημένη διεθνή διαδικτυακή διάσκεψη
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Διανύουμε περίπλοκους και δύσκολους καιρούς με την πανδημία
του COVID-19, τις επιπτώσεις της οποίας δεν μπορούσε κανείς
να φανταστεί. Σήμερα λοιπόν είναι εξαιρετικά δύσκολο να πα-
ραμείνει κανείς αισιόδοξος, να ατενίσει θετικά το μέλλον και να
κάνει αξιόπιστες προβλέψεις. Ωστόσο, πρέπει να παραμείνουμε
αισιόδοξοι και να δούμε το μέλλον ως μια καλή ευκαιρία για
«επανεκκίνηση». Αυτή η Διαδικτυακή Διάσκεψη της IRF δεν
είναι μόνο μια ευκαιρία για να τονίσουμε και να περιγράψουμε
τις ανάγκες του κλάδου των οδικών δικτύων και των μεταφορών
- τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την κρίση - αλλά κυρίως
είναι μια προσπάθεια ανάδειξης ορισμένων ευκαιριών που εμ-
φανίζονται στον τομέα μας αλλά και στις κοινωνίες στο σύνολό
τους, μέσω της ανάκαμψης από την κρίση. Αποτελεί επίσης μια
απόδειξη της ισχυρής προσήλωσης του κλάδου μας στην υπο-
στήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης. 

Η πανδημία του COVID-19 έχει εκτεταμένες επιπτώσεις σε
ολόκληρο τον πλανήτη με έναν ανεπανάληπτο τρόπο. Οι κυ-
βερνήσεις, οι πόλεις, οι εταιρίες και οι πολίτες βλέπουν τις ζωές
τους, τις δομές τους και τις λειτουργίες τους να μεταμορφώνονται
με έναν πρωτοφανή ρυθμό και με έναν τόσο δραστικό τρόπο
που δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ στο παρελθόν. Όλα τα μέσα
μεταφοράς έχουν επηρεαστεί αρνητικά και οι οδικές μεταφορές
αντιμετωπίζουν και αυτές αυτό το καταστροφικό κύμα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έχουν λάβει επάξια το με-
γαλύτερο μέρος της δημόσιας αναγνώρισης, παρόλα αυτά δεν
πρέπει να ξεχνάμε τον τομέα των μεταφορών και τους εργαζό-
μενους σε αυτόν, οι οποίοι αξίζουν την ευγνωμοσύνη μας για
την αφοσίωσή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος, ώστε να
εξασφαλιστεί η διατήρηση των εφοδιαστικών αλυσίδων καθ’
όλη τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η περιορισμένη παραγωγή και η μείωση της κατανάλωσης έχει
ως αποτέλεσμα την πιο απότομη οικονομική καθοδική πορεία
των σύγχρονων καιρών. Ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας (Inter-
national Labor Organization – ILO) εκτιμά ότι μπορούν να χαθούν
έως 305 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, πλήρους απασχόλησης.
Αυτές οι καταστροφικές επιπτώσεις έχουν επηρεάσει και τον τομέα
των μεταφορών, ο οποίος χαρακτηρίζεται από μειωμένη κινητι-
κότητα κυρίως στα αστικά αλλά και στα υπεραστικά δίκτυα.

Κατά τη διάρκεια του lockdown, έχουμε παρατηρήσει μείωση
της κίνησης κατά 60-90% σε όλα τα μέσα μεταφοράς και σε
όλες τις περιοχές, ανά τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του lockdown
του Μαρτίου, ο τομέας του Ευρωπαϊκού Οδικού Δικτύου παρουσίασε
μείωση της τάξεως του 90% στην κίνηση, με τις υποδομές που
λειτουργούν με διόδια να καταγράφουν μείωση των εσόδων της
τάξεως του 75% - 80%. Αυτή η μείωση έχει επηρεάσει αρνητικά
τη ρευστότητα πολλών διαχειριστών τέτοιων οδικών υποδομών
(αυτοκινητόδρομων, γεφυρών και σηράγγων), με επιπτώσεις
στη δυνατότητα εκπλήρωσης των δανειακών και των φορολογικών
τους υποχρεώσεων. Ανάλογη επίπτωση εμφανίζεται και στην
περίπτωση των μικρομεσαίων μεταφορικών επιχειρήσεων, οι
οποίες συνιστούν το 80% του κλάδου των οδικών μεταφορών.

Για να αντιμετωπίσουν τις σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε
όλους τους τομείς της οικονομίας, οι κυβερνήσεις έχουν ήδη
ξεκινήσει την παροχή σημαντικών οικονομικών πακέτων ενί-
σχυσης. Πολλά από αυτά τα πακέτα αφορούν τις υποδομές, που
είναι γνωστό ότι παρέχουν σημαντικά βραχυπρόθεσμα οφέλη
με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρέχουν ουσιαστικά κοινωνικά οφέλη.
Με ένα εκτιμώμενο επενδυτικό χάσμα στον κλάδο των υποδομών
αξίας 15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, μεταξύ του τι παρέχεται

“
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στο παρόν και του τι χρειάζεται μέχρι το 2040, καθώς και με
βάση εκτιμήσεις ότι για κάθε 1% του ΑΕΠ που επενδύεται στις
υποδομές, επιστρέφει αύξηση των οικονομικών αποδόσεων
κατά 0,4% την ίδια χρονιά και κατά 1,5% στα επόμενα τέσσερα
χρόνια, είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς τις συγκεκριμένες
επιλογές. Το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο στις χώρες
χαμηλού και μέσου εισοδήματος, οι οποίες εκτιμάται ότι μπορούν
να έχουν επιστροφή 4 δολαρίων για κάθε ένα δολάριο που
επενδύεται στις υποδομές.

Η «επιστροφή στην κανονικότητα», μπορεί να μην πραγματοποιηθεί
ποτέ πλήρως, εφόσον η «κανονικότητα» μετά την πανδημία
COVID-19 είναι πολύ πιθανό να διαφέρει σημαντικά από ό,τι
έχουμε δει μέχρι σήμερα. Η ανάκαμψη παρέχει ευκαιρίες και
μπορεί να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για θετικές αλλαγές.
Με σκοπό να σωθούν ζωές και να αναγκαστούμε να αναθεωρή-
σουμε τον τρόπο που λειτουργούμε, πραγματοποιούνται παρεμ-
βάσεις σε διάφορες πολιτικές, με ταχύτητα και κλίμακα που
κανείς δεν είχε νωρίτερα φανταστεί. Υπάρχουν λοιπόν μαθήματα
τα οποία μπορεί κανείς να πάρει, έτσι ώστε να διαμορφώσει τη
προοπτική μιας βιώσιμης ανάκαμψης.
Καθώς τα κυβερνητικά πακέτα ενίσχυσης αναπτύσσονται και
τίθενται σε εφαρμογή, είναι επιτακτική ανάγκη η μακροπρόθεσμη
και βιώσιμη στρατηγική για τον κλάδο των μεταφορών. Παρόλη
τη σοβαρότητα των αρνητικών επιπτώσεών τους, τα lockdown
συνδέθηκαν και με οφέλη υπό τη μορφή της μείωσης των εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου, μείωσης του αριθμού των
αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, της στροφής προς πιο αειφόρα
μέσα μεταφοράς, όπως το ποδήλατο και το περπάτημα, καθώς
και της χρήσης νέων τεχνολογιών, όπως αυτόνομα οχήματα που
μπορούν για παράδειγμα να παρέχουν ιατρικές προμήθειες
χωρίς ανθρώπινη παρουσία.  

Οι κυβερνήσεις θα πρέπει βέβαια να σχεδιάζουν την επανεκκίνηση
του τομέα των μεταφορών με στόχο αυτή να είναι βιώσιμη και να
διασφαλίζει μια πιο προσβάσιμη κινητικότητα για όλους. Η δια-
μόρφωση της πολιτικής αυτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους
στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθώς και
τη Συμφωνία Κλιματικής Αλλαγής του Παρισιού, που θα συνει-
σφέρουν σε ριζική αλλαγή του τομέα των μεταφορών. 

Ο τομέας των μεταφορών δύναται να παίξει σημαντικό ρόλο
στην εξασφάλιση της επιθυμητής επανεκκίνησης της οικονομίας
και στην υποστήριξη της διαδικασίας οικονομικής ανάκαμψης
στο σύνολό της.

Από τη σκοπιά των οδικών μεταφορών, θα πρέπει να εστιάσουμε
στο πώς θα ικανοποιηθεί η ανάγκη δημιουργίας νέων δρόμων –
όπου χρειάζεται - και στη συντήρηση (πιθανόν και αναβάθμιση)
του υπάρχοντος οδικού δικτύου, ενώ παράλληλα οι ενέργειες
αυτές να είναι συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού, στοχεύοντας
στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και στη δημιουργία
ανθεκτικών υποδομών. Με αυτή την έννοια, πιστεύουμε ότι το
συλλογικό μας καθήκον είναι να δημιουργήσουμε ένα αληθινά

ασφαλές, βιώσιμο και αποδοτικό πολυτροπικό σύστημα μετα-
φορών. Οι δρόμοι είναι ένα θεμελιώδες κομμάτι του εν λόγω
πολυτροπικού συστήματος, οπότε είναι σημαντικό η ανάκαμψη
να συμπεριλαμβάνει επενδύσεις στον τομέα των οδικών δικτύων,
για τους παρακάτω λόγους: 

1. Αναγκαιότητα αποδοτικών και καλο-συντη-
ρημένων δρόμων
Η πανδημία του COVID-19 έχει τονίσει την αναγκαιότητα αποδοτικών
και καλοσυντηρημένων οδικών δικτύων. Σε καιρό lockdown,
όπου όλος ο κόσμος βρίσκεται σε ακινησία, οι εργαζόμενοι που
έπρεπε να μετακινούνται ώστε να παραμένουν σε λειτουργία οι
κρίσιμες δραστηριότητες και η μεταφορά των αγαθών, π.χ. τροφής
και υγειονομικού εξοπλισμού, ήταν απαραίτητη ανάγκη, έστω
και συχνά με χρονικούς περιορισμούς. Καθώς τα εθνικά σύνορα
έκλειναν και επανεισήχθησαν συνοριακοί έλεγχοι, η διασυνοριακή
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των φορτηγών ήταν πολύ σημαντική,
καθώς οι χρόνοι αναμονής στα σύνορα εκτοξεύονταν στα ύψη. 

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στα εμπορεύματα και
στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι περισσότερες χώρες που δεν μπο-
ρούσαν φυσικά να προσθέσουν νέες λωρίδες στους δρόμους,
δημιούργησαν λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας για τα φορτηγά ή
ακόμα και τα απάλλαξαν από τους ελέγχους. Η σημαντική μείωση
της κυκλοφορίας και τα μέτρα του lockdown είχαν επιπλέον ως
αποτέλεσμα πολλές υπηρεσίες παρά την οδό, όπως πρατήρια
καυσίμων, στάσεις φορτηγών και καταλύματα διανυκτέρευσης,
να κλείσουν, γεγονός το οποίο δυσκόλεψε τους οδηγούς φορτηγών
και τους μεταφορείς στον σχεδιασμό του ταξιδιού τους και επε-
σήμανε τη σημασία ύπαρξης επαρκών χώρων ανάπαυσης για
τους οδηγούς κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων. Σε πιο
τοπικό επίπεδο, σε πολλές χώρες, αυξήθηκε η ζήτηση για πα-
ράδοση αγαθών στο σπίτι, τα οποία πρότινος αγοράζονταν σε
μαγαζιά ή εστιατόρια – συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, εξο-
πλισμού Η/Υ και ρουχισμού. Υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτού του
είδους η αυξημένη ζήτηση δεν θα πάψει να υπάρχει μετά την
άρση των Lockdowns. Εάν περιμένουμε η υπηρεσία παράδοσης
στο σπίτι (delivery) να αυξηθεί με την πάροδο του χρόνου, οι
δρόμοι των πόλεων θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθούν
σε αυτό, με περισσότερα σημεία διανομής και ασφαλέστερα
σημεία στάσης για τα οχήματα. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό
στην περίπτωση που αναμένεται να αυξηθεί η χρήση του ποδη-
λάτου, ώστε να αποφευχθούν τυχόν συγκρούσεις μεταξύ των
οχημάτων διανομής και ποδηλάτων. 

2. Οδική Ασφάλεια
Προκαταρκτική ανάλυση δείχνει ότι τα μέτρα του lockdown έχουν
οδηγήσει σε μείωση των αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, το οποίο
γίνεται εύκολα αντιληπτό δεδομένης της σημαντικής μείωσης
της οδικής κυκλοφορίας. Παρόλα αυτά, οι πρώτες μελέτες και
παρατηρήσεις αναφέρουν ότι η σοβαρότητα των ατυχημάτων
έχει επιδεινωθεί αρκετά λόγω υψηλότερων ταχυτήτων και της
μη βελτίωσης των προβλημάτων της υποδομής. Όπως πάντα, η
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συμπεριφορά και η κουλτούρα συνιστούν ένα κομμάτι μόνο του
παζλ της οδικής ασφάλειας, ενώ και η υποδομή παίζει προφανώς
σημαντικό ρόλο. 
Ο τομέας των οδικών μεταφορών έχει αποδείξει ότι έχει τα ερ-
γαλεία να σχεδιάσει και να χτίσει ασφαλέστερους δρόμους,
όμως αυτά θα πρέπει να τύχουν ευρύτερης εφαρμογής. Ο σχε-
διασμός των δρόμων, μέσω της κατάλληλης επιλογής ποιοτικών
υλικών και επαρκούς συντήρησης, παίζει καθοριστικό ρόλο στο
να σωθούν ανθρώπινες ζωές αλλά και στο να συμβάλει στην
εξασφάλιση βιώσιμων υποδομών. Όσο οι κυβερνήσεις αρχίζουν
να διανέμουν πακέτα ενίσχυσης και να τα επενδύουν στις οδικές
υποδομές, είναι αναγκαίο ο σχεδιασμός να γίνεται με πρωταρχικό
μέλημα την οδική ασφάλεια, ώστε να μειωθούν οι ζωές που χά-
νονται αλλά και η επιβάρυνση του συστήματος υγείας. Όλοι οι
νέοι δρόμοι πρέπει να χτίζονται το λιγότερο με προδιαγραφές
τουλάχιστον τριών αστέρων (3 Star Rating) ή και περισσότερων.
Οι εταιρίες είναι έτοιμες να κατασκευάσουν ασφαλέστερους δρό-
μους και είναι έτοιμες να αναβαθμίσουν και να συντηρήσουν
τους ήδη υπάρχοντες δρόμους. Διαφυλάσσοντας την ασφάλεια
των εργαζομένων, η μειωμένη κυκλοφορία παρέχει την ιδανική
ευκαιρία να δράσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προς μια
ζωτικής σημασίας συντήρηση και αναβάθμιση των δρόμων μας. 

3. Δημιουργία θέσεων εργασίας
Ο τομέας των οδικών μεταφορών είναι ένας από τους σημαντικό-
τερους κλάδους απασχόλησης παγκοσμίως συνεισφέροντας
περίπου το 5,7% των θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Κάποια εργοτάξια έκλεισαν προληπτικά, με αποτέλεσμα πολλές
δουλειές να χαθούν ή να διακοπούν. Υπάρχουν πολλά μαθήματα
τα οποία μπορεί να πάρει κανείς ώστε να αποκτήσει πιο ξεκάθαρες
συστάσεις για τα επόμενα βήματα, όσο εξελίσσεται η πανδημία. 
Η κατασκευή, αναβάθμιση και συντήρηση του οδικού δικτύου και
των υποδομών είναι σημαντικός παράγοντας για τη διασφάλιση
και δημιουργία θέσεων εργασίας, παρέχοντας εισόδημα και αφυ-
πνίζοντας άμεσα την οικονομική δραστηριότητα. Παράλληλα, η
σημασία όλων των εργασιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των
υποδομών δεν θα πρέπει να υποτιμάται αναφορικά με τις ευκαιρίες
που μπορούν να δώσουν για απασχόληση. Παρόλο που η κατασκευή
νέων δρόμων και η αναβάθμιση και αναμόρφωση των υπαρ-
χόντων δρόμων είναι συνήθως μία «εφάπαξ» επενδυτική δρα-
στηριότητα, η συντήρηση είναι μια επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα
(που συμπεριλαμβάνει επείγουσες διορθωτικές εργασίες και πε-
ριοδική συντήρηση), που απαιτεί ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό
σε τακτική βάση και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

4. Προώθηση της καινοτομίας
Οι σημερινές υποδομές όχι μόνο «παλιώνουν», αλλά και η προ-
σέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή καθίσταται
γρήγορα παρωχημένη. Η καινοτομία δεν είναι πλέον προαιρετική,
αλλά επιβάλλεται και χρειάζεται να αντιμετωπίσει πολλές δια-
φορετικές προκλήσεις, πρέπει να βρούμε νέα μοντέλα διοίκησης
και να ανταποκριθούμε στις περιβαλλοντικές και κλιματικές
απειλές. Επίσης, πρέπει να εξασφαλίσουμε την αντοχή των υπο-

δομών, κυρίως αν αναλογιστεί κανείς τα ακραία καιρικά φαινόμενα
που αντιμετωπίζουμε, ενώ παράλληλα πρέπει να μειώσουμε
την κατανάλωση των φυσικών πόρων. Με επενδύσεις αξίας τρι-
σεκατομμυρίων που απαιτούνται για τις υπάρχουσες αλλά και
τις νέες υποδομές, η ανάγκη να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά
είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. 

5. Επένδυση στην ισχυροποίηση της συνολικής
ανθεκτικότητας του δικτύου
Αυτό σημαίνει διασφάλιση ορθών επενδύσεων για την αναβάθμιση
και συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών. Για την Ευρωπαϊκή
Ήπειρο, η ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
(ΤΕΝ-Τ) είναι επίσης σημαντική, αν και η προστιθέμενή της αξία
μπορεί να απελευθερωθεί στο έπακρο μόνο εάν και εφόσον
έχουμε ένα ασφαλές και αποδοτικό συμπληρωματικό και δευ-
τερεύον δίκτυο που θα συνδέεται με το Διευρωπαϊκό Δίκτυο Με-
ταφορών (ΤΕΝ-Τ). 
Είναι επομένως σημαντική η επένδυση σε δευτερεύοντα δίκτυα
με στόχο την οικονομική ανάπτυξη των περιοχών, ιδιαίτερα των
αγροτικών. Κρίσιμη είναι και η επένδυση στην προσαρμογή των
οδικών υποδομών στην κλιματική αλλαγή που χρειάζεται απα-
ραίτητα για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των στρατηγικών
μας δικτύων στο σύνολό τους. 
Τέλος, οι φιλικές μορφές κινητικότητας (περπάτημα, ποδήλατο
κτλ.) είναι σημαντικοί στον περιορισμό των εκπομπών, αλλά
χρειάζονται επαρκείς και ασφαλείς οδικές υποδομές για να λει-
τουργήσουν ομαλά.

Τα παραπάνω φυσικά δεν αποτελούν «μονόδρομο» αλλά μια
πρόταση για περαιτέρω εμβάθυνση και επεξεργασία, ώστε να
μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των όποιων επεμβάσεων
κριθούν αναγκαίες. Εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε και να επι-
ταχύνουμε την «πράσινη μετάβαση», είναι σημαντικό να εν-
θαρρύνουμε την καινοτομία και τη «κυκλική οικονομία».

Φυσικά και δε θα πρέπει να ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα.
Πρέπει να επενδύουμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων, καθώς
μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις μόνο εφόσον
έχουμε καταρτισμένο προσωπικό. Οι επενδύσεις πρέπει να υπο-
στηρίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού
σε όλα τα επίπεδα. Η μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό, ασφαλές,
κλιματικά ανθεκτικό, ηλεκτροδοτούμενο, διασυνδεδεμένο και
αυτόνομο οδικό τομέα των μεταφορών απαιτεί επενδύσεις για
την κατάρτιση του εργατικού δυναμικού. 
Πρέπει λοιπόν να σταθούμε ενωμένοι ως τομέας, ως κοινότητα
και ως κοινωνία.
Ενώ αποτίνουμε φόρο τιμής στα θύματα της πανδημίας και εκ-
φράζουμε τη συμπαράστασή μας σε όλους εκείνους που έχασαν
τους αγαπημένους τους, θα ήθελα εκ μέρους της Διεθνούς
Οδικής Ομοσπονδίας, να προσκαλέσω κάθε έναν από εσάς να
στρατευτεί με την IRF και άλλους φορείς για να βρούμε μαζί
εκείνες τις απαντήσεις και τις λύσεις που δεν έχουμε σήμερα
για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον.

“
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Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 η
διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΕΣ με τίτλο ”Οι επιπτώσεις της

πανδημίας στις μεταφορές: Ένας χρόνος εμπειριών” στην οποία
συμμετείχαν περισσότερα από 130 μέλη και φίλοι του Συλλόγου
μέσω της πλατφόρμας Zoom ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά
και μέσα από το λογαριασμό του Συλλόγου στο Youtube. Στόχος
της ημερίδας ήταν να αναδείξει την επιρροή της πανδημίας σε
όλους τους τομείς των μεταφορών στην Ελλάδα.
Αρχικά ο Πρόεδρος του ΣΕΣ Π. Παπαντωνίου έκανε ένα σύντομο
απολογισμό της δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου ενώ ακο-
λούθησε η παρουσίαση της εκδήλωσης από την Ι. Παγώνη, Ταμία
του ΣΕΣ. Στη συνέχεια απηύθυνε χαιρετισμό στην εκδήλωση ο
Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Ι. Κεφαλογιάννης.
Ακολούθησαν οι ομιλίες των:

Ι. Γκόλια, Πρόεδρου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών
(ΟΑΣΑ)
Μ. Σακέλλη, Πρόεδρου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ)
Α. Ζηλιασκόπουλου, Πρόεδρου Εθνικού Συμβουλίου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής
Φ. Παπαδημητρίου, Επικεφαλής Ομάδας Εργασίας HELLASTRON
COPER IV (Transport Statistics)
Μ. Σταματόπουλου, Διευθυντή Σχεδιασμού Διεθνούς Αερολιμένα
Αθηνών (ΔΑΑ)
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ενδιαφέρουσα συζήτηση των
ομιλητών και της συντονίστριας κας Α. Πολυδωροπούλου, Καθη-
γήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε στρογγυλό τραπέζι με ερω-
τήσεις των συμμετεχόντων.
Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Εγνατία Οδός, η Νέα Οδός, καθώς
και οι εταιρείες ATEM Σύμβουλοι Μηχανικοί, DENCO και ΝΑΜΑ.
Πέρα από τις καταλυτικές επιπτώσεις της πανδημίας σε όλους τους
τομείς των μεταφορών, στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πολλά εν-
διαφέροντα στοιχεία σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετώπισε ο
τομέας των μεταφορών στον ένα χρόνο εμπειρίας με την πανδημία.

•  Αναφορικά με τις οδικές μεταφορές, η κίνηση των οχημάτων
στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας σημείωσε μείωση της
τάξης του 24% κατά το 2020, με σημαντικές διακυμάνσεις
ανάλογα με την εποχή και τους περιορισμούς κυκλοφορίας που
είχαν θεσπιστεί. Όπως αναμενόταν, η μείωση της κυκλοφορίας
οδήγησε σε μείωση των οδικών συμβάντων (κατά 22% σε σχέση
με το 2019). Τέλος, εξαίρεση αποτελούν τα βαρέα οχήματα
καθώς η κυκλοφορίας τους παρέμεινε σχετικά σταθερή κατά το
2020 λόγω της ανάγκης για ανεφοδιασμό της αγοράς.

•  Όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, οι επιπτώσεις στην επι-
βατική κίνηση ήταν ιδιαίτερα σημαντικές (φτάνοντας στο -90%
τον Απρίλιο του 2020). Απαιτήθηκαν σημαντικές αλλαγές για
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, τόσο σε
επίπεδο λειτουργίας όσο και στη φιλοσοφία της διαχείρισης
των αστικών συγκοινωνιών. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η
δρομολόγηση σημαντικού αριθμού πρόσθετων λεωφορείων
και συνεπώς αύξηση των εκτελούμενων δρομολογίων.

•  Στις αεροπορικές μεταφορές οι επιπτώσεις που έχουν καταγραφεί
είναι εξίσου σημαντικές. Συγκεκριμένα, για τον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών σημειώθηκε το 2020 μειωμένη επιβατική κίνηση κατά
68,4% με συνεπαγόμενες απώλειες της τάξης των 250 εκα-
τομμύρια ευρώ περίπου. Επιπρόσθετα, οι προβλέψεις του
διεθνούς οργανισμού Airport Council International (ACI) υπο-
δεικνύουν ότι η κίνηση του 2019 δεν αναμένεται να επανακτηθεί
πριν το 2025.

•  Και στον τομέα της επιβατηγού ναυτιλίας, η επιβατική κίνηση
μειώθηκε σε ποσοστό 55% στο σύνολο του 2020 με αποτέλεσμα
να σημειωθούν ζημιές της τάξης των 130 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τρέχουσες εκτιμήσεις δείχνουν ότι παρόμοια πτώση της
κίνησης θα αντιμετωπίσει η ακτοπλοΐα και κατά το 2021, καθώς
οι αφίξεις των τουριστικών ροών αναμένεται να είναι ιδιαίτερη
χαμηλή το καλοκαίρι του 2021 (περίπου στο 50% σε σχέση με
το 2019).

•  Στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, η πανδημία επέφερε
πολλαπλές αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό
με την «εκτίναξη» του ηλεκτρονικού εμπορίου σε όλους τους
εμπορικούς κλάδους. Η ανάγκη για περαιτέρω ψηφιοποίηση
της ελληνικής εφοδιαστικής έγινε προφανής κατά το 2020 και
συνεχίζει να αποτελεί μια πρόκληση για τον τομέα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά
τους προσκεκλημένους ομιλητές, τη συντονίστρια και τους χορηγούς
της εκδήλωσης.

Η εκδήλωση βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=hNZ8RECy21M

Διαδικτυακή εκδήλωση
με τίτλο “οι επιπτώσεις
της πανδημίας στις 
μεταφορές: Ένας χρόνος
εμπειριών”





Διαδικτυακή εκδήλωση με
τίτλο “Μεταπτυχιακές 
ςπουδές ςυγκοινωνιολόγων 
Μηχανικών”
Με μεγάλη επιτυχία και ρεκόρ συμμετοχής (224 εγγραφές στο
zoom και 507 προβολές στο Youtube) διεξήχθη τη Δευτέρα 19
Απριλίου 2021 η διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Μεταπτυχιακές
Σπουδές Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών».
Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει τους φοιτητές και
αποφοίτους σχετικά με τις προοπτικές μετεκπαίδευσης σε μετα-
πτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο αντι-
κείμενο του Συγκοινωνιολόγου.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 27 προγράμματα μεταπτυχιακών
σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό από 20 Έλληνες Ακα-
δημαϊκούς των αντίστοιχων Πανεπιστημίων.

Αξιοσημείωτο ήταν το γεγονός ότι στην εκδήλωση εκπροσωπήθηκαν
όλα τα Ελληνικά ΑΕΙ και πλήθος ξένων από Έλληνες Συγκοινω-
νιολόγους που διαπρέπουν στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση από τον λογαριασμό
του Συλλόγου στο Youtube στο παρακάτω Link.
https://www.youtube.com/watch?v=m9_rymjA8fM&t=150s

Ο πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ θέλουν να ευ-
χαριστήσουν θερμά τόσο τους ομιλητές της εκδήλωσης όσο και
τους συμμετέχοντες, νέους στην πλειοψηφία συναδέλφους, και
δεσμεύονται ότι θα συνεχίσουν με νέες δράσεις να είναι στο
πλευρό των νέων Συγκοινωνιολόγων.

Λεύκωμα με τίτλο 
“ Έλληνες ςυγκοινωνιολόγοι
στο εξωτερικό”
Σε συνέχεια της δράσης με τίτλο «Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών,
ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα» που διοργάνωσε ο Σύλλογος
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων αναπτύχθηκε το λεύκωμα με τίτλο
“Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στο εξωτερικό”.

Το εν λόγω λεύκωμα περιλαμβάνει σύντομα βιογραφικά σημει-
ώματα Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (μελών και μη του ΣΕΣ)
που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. 

Μπορείτε να βρείτε το λεύκωμα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
https://www.ses.gr/leykwma-ellines-sygkoinoniologoi-ekso-
terikou/.

Τονίζουμε ότι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμπεριληφθούν
στο λεύκωμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία
του Συλλόγου (secretary@ses.gr).
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Διαδικτυακή εκδήλωση 
με τίτλο “οι Θέσεις 
του ςΕς στις Μεταφορές”
Τετάρτη 23 Ιουνίου

O ΣΕΣ διοργανώνει διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 23 Ιουνίου
2021 στις 18.00 στην οποία θα παρουσιαστούν οι θέσεις που
έχουν αναπτύξει οι επιστημονικές επιτροπές του Συλλόγου στις:

•  Oδικές μεταφορές
•  Aστική κινητικότητα
•  Aεροπορικές μεταφορές
•  Θαλάσσιες μεταφορές
•  Σιδηροδρομικές μεταφορές
•  Εμπορευματικές μεταφορές

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει περιλαμβάνει ομιλίες / παρουσιάσεις
των θέσεων από εκπροσώπους κάθε επιτροπής, καθώς και συ-
ζήτηση στρογγυλής τράπεζας.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω Zoom καθώς και από τον λογα-
ριασμό Youtube του Συλλόγου.
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ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ εγγράφεται με Α.Μ. 864

ΚΑΡΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ εγγράφεται με Α.Μ. 865

ΤΣΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 866

ΚΑΛΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ εγγράφεται με Α.Μ. 867

ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ εγγράφεται με Α.Μ. 868

ΑΓΓΕΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ  εγγράφεται με Α.Μ. 869

ΓΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΗΛΙΑΣ  εγγράφεται με Α.Μ. 870

ΝΕΑ ΜΕλη
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Θανάσης Τσιάνος
Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

Η 6η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας του

ΟΗΕ (17 Μαΐου – 23 Μαΐου 2021) είχε σαν αποκλει-

στικό θέμα την ανάγκη θέσπισης του ορίου ταχύτητας

των 30χλμ/ώρα στις κατοικημένες περιοχές. Πάνω

από 160 συλλογικότητες (ανάμεσά τους και ο ΣΕΣ)

συνυπέγραψαν ψήφισμα ζητώντας την άμεση – υπο-

χρεωτική θέσπιση του ορίου των 30χλμ/ώρα σε πε-

ριοχές κατοικίας και σε περιοχές που έλκουν σημαντικές

μετακινήσεις πεζών.  

Το όριο ταχύτητας των 30 χλμ/ώρα θεσπίζεται συνεχώς

σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις με

ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Για την Ελλάδα

είναι ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη μείωσης των τα-

χυτήτων στις αστικές περιοχές, αφενός λόγω του με-

γάλου ποσοστού των θανάτων σε οδικά ατυχήματα

σε κατοικημένες περιοχές (52% έναντι 38% στην

Ε.Ε.) και αφετέρου λόγω του μεγάλου ποσοστού θα-

νάτων που αφορά πεζούς (21%) και μοτοσικλετιστές

(27% έναντι 15% στην Ε.Ε.). Σύμφωνα με τις εξειδι-

κευμένες αναλύσεις των στοιχείων ατυχημάτων στην

Ελλάδα και τη συγκριτική τους εξέταση με αντίστοιχες

αναλύσεις (EC-ERSO, ITF-IRTAD) από την Ευρωπαϊκή

πραγματικότητα προκύπτει ότι ο πιο κρίσιμος παρά-

γοντας, που συμβάλει στην πρόκληση των οδικών

ατυχημάτων και ειδικά των σοβαρών ατυχημάτων,

στην Ελλάδα, είναι η οδήγηση με υψηλές ταχύτητες.

Η ταχύτητα με την οποία κινούμαστε σε αστικές

περιοχές συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα σύγ-

κρουσης και σοβαρού τραυματισμού. Με χαμηλότερη

ταχύτητα, είναι ευκολότερο να ακινητοποιηθεί ένα

όχημα έγκαιρα, καθώς η συνολική απόσταση ακινη-

τοποίησης είναι σχεδόν η μισή στα 30 χλμ/ώρα απ’

ό,τι στα 50 χλμ/ώρα.

Για πεζούς ή ποδηλάτες, ο κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού

τραυματισμού κατά τη σύγκρουση με όχημα αυξάνεται

εκθετικά σε ταχύτητες πάνω από 30 χλμ/ώρα. Όταν

ένα αυτοκίνητο κινείται με ταχύτητα 30 χλμ./ώρα η

πιθανότητα θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού του

πεζού, σε περίπτωση ατυχήματος, είναι 20%, ενώ

εάν το αυτοκίνητο κινείται με 50 χλμ/ώρα, η πιθανότητα

θανάσιμου ή σοβαρού τραυματισμού του πεζού ξεπερνά

το 80%.

Probability of Severe Injury When Struck by a

Motor Vehicle. Jureicx et al (2016) Exploration of

vehicle impact speed –injury severity relation-

ships for application in safer road design Trans-

portation Research Procedia 14 4247 – 4256 

Τα οφέλη από τη μείωση των ταχυτήτων στις αστικές

περιοχές είναι πολλαπλά, όπως μείωση των οδικών

ατυχημάτων και των συνεπειών αυτών, μείωση της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μείωση της ηχορύπανσης,

δημιουργία συνθηκών για πραγματικά βιώσιμη κινη-

τικότητα (αύξηση των μετακινήσεων πεζή, με ποδή-

λατο, με οχήματα μικροκινητικότητας), βελτίωση του

βιοτικού επιπέδου και της υγείας των κατοίκων καθώς

και οφέλη στην εθνική οικονομία και στην οικονομία

των πολιτών.    

Στον αντίποδα, δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες ως

προς την εφαρμογή μειωμένων ορίων σε κατοικημέ-

νες περιοχές. Ο χρόνος ταξιδιού στις πόλεις επηρεά-

ζεται κυρίως από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τις

ΕΠΙκΑΙΡΑ &ΠΕΡΙΕκτΙκΑ 
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ΕΠΙκΑΙΡΑ &ΠΕΡΙΕκτΙκΑ 

στρέφουσες κινήσεις, τον χρόνο αναμονής στους ση-

ματοδοτούμενους και μη κόμβους, τον χρόνο στάθ-

μευσης κ.ά. Δεδομένου ότι οι κεντρικές αρτηρίες σε

μια μεγάλη πόλη (π.χ. οδοί με 2 ή περισσότερες λω-

ρίδες ανά κατεύθυνση) που εξυπηρετούν μεγάλου

μήκους συνδέσεις περιοχών ή περιφερειακές οδοί θα

έχουν όριο ταχύτητας 50χλμ/ώρα, το όριο ταχύτητας

των 30χλμ/ώρα στο υπόλοιπο οδικό δεν πρόκειται να

αυξήσει τον χρόνο ταξιδιού διότι θα μειωθούν οι χρό-

νοι αναμονής στους μη σηματοδοτούμενους κόμβους

και θα μειωθεί και η ανάγκη εφαρμογής σηματοδο-

τούμενων κόμβων. Αντίστοιχα συμπεράσματα ως

προς την επίδραση στον χρόνο διαδρομής έχουν προ-

κύψει από σχετικές έρευνες στην πόλη των Βρυξελ-

λών, όπου έχει υιοθετηθεί όριο ταχύτητας στο οδικό

δίκτυο 30χλμ/ώρα. 

Δεν αρκεί όμως μόνο η θέσπιση του ορίου ταχύτητας

εντός πόλεων στα 30χλμ/ώρα. Μεγάλος αριθμός Ελ-

λήνων θα εξακολουθήσει να οδηγεί επιθετικά, αψη-

φώντας τα νέα όρια ταχύτητας εντός των πόλεων, χωρίς

να έχει αντιληφθεί ότι μέσα στην πολυπλοκότητα της

κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, ταχύτητα και ασφά-

λεια δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν. 

Επομένως, προκειμένου να είναι αποτελεσματική η

θέσπιση του ορίου ταχύτητας εντός των πόλεων στα

30χλμ/ώρα, είναι αναγκαία η εφαρμογή των παρα-

κάτω συμπληρωματικών μέτρων: 

•  Η εντατικοποίηση της αστυνόμευσης (με τη χρήση

σύγχρονων μεθόδων) για την εφαρμογή του νέου

ορίου ταχύτητας από την Τροχαία. 

•  Ο επανασχεδιασμός της οδικής υποδομής και κυ-

κλοφορίας στις πόλεις, προκειμένου να επισημαίνεται

στον χρήστη η ανάγκη μείωσης ταχύτητας εντός

των πόλεων (μικρότερα πλάτη κυκλοφορίας οχη-

μάτων, υπερυψωμένες διαβάσεις, ενιαίο κατάστρωμα

οφιοειδούς κίνησης, κυκλικοί κόμβοι, ιεραρχημένο

οδικό δίκτυο, κατάλληλη κυκλοφοριακή οργάνωση

που να αποτρέπει τη διαμπερή κίνηση και την ανά-

πτυξη ταχυτήτων στις περιοχές κατοικίας κ.ά.). 

•  Η προώθηση των ενναλακτικών μέσων μετακίνησης

(πεζή, με ποδήλατο, με Μ.Μ.Μ., με οχήματα μικρο-

κινητικότητας) και η προώθηση της διατροπικότητας

στις μετακινήσεις.

•  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας ολοκληρωμέ-

νης πολιτικής προώθησης του νέου ορίου ταχύτη-

τας εντός των πόλεων, που θα στοχεύει στο να

ενταχθεί στη συνείδηση κάθε οδηγού η εφαρμογή

του ορίου των 30χλμ/ώρα (κατάλληλη εκπαίδευση

των υποψηφίων και νέων οδηγών, ενίσχυση της κυ-

κλοφοριακής αγωγής στο σχολείο, στο σπίτι, στη

δουλειά και σε όλη την καθημερινότητα). 

Χρειάζεται να γίνουν αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο

ως προς τη γενική μείωση των ορίων ταχύτητας στο

τοπικό οδικό δίκτυο και στις συλλεκτήριες οδούς.

Ωστόσο οι Δήμοι μπορούν να προχωρήσουν άμεσα

στην εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή μελετών

ορίων ταχύτητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητά τους.  

Να υπενθυμίσουμε ότι και με τη συνδρομή του ΣΕΣ η

αρχή για την Ελλάδα έγινε κατά την περίοδο της παν-

δημίας με την υπουργική απόφαση που φέρει τίτλο

«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προ-

σωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών

διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημι-

ουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας

κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα

τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιο-

χές κατοικίας».
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Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες
1. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ 2018-2020
Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου [ΔΣ] ακολούθησε την επιτυχημένη δράση των προηγού-
μενων ΔΣ έχοντας ως βασική κατεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση των στόχων του. Για την οργάνωση των δράσεων και τη συγκε-
κριμενοποίηση των στόχων του ΔΣ, δόθηκε έμφαση στην προσέγγιση τριών βασικών κατευθύνσεων:
•  την αυτοδύναμη και αποτελεσματική λειτουργία του ΣΕΣ,
•  την επεξεργασία ολοκληρωμένης προσέγγισης στην αντιμετώπιση συγκοινωνιακών θεμάτων,
•  την αποτελεσματική προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ.
Μετά από επεξεργασία από τα μέλη του ΔΣ, έγινε προσπάθεια ώστε η προώθηση των δράσεων να είναι συντονισμένη και καταμε-
ρισμένη στα μέλη του ΔΣ, καθώς και σε συνεργασία με όλα τα μέλη του ΣΕΣ.

2. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ 2021
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΕΣ, στο πέρας του 1ου έτους από την εκλογή του ΔΣ του ΣΕΣ, θα πρέπει να γίνει Γενική Συνέλευση
για την παρουσίαση των πεπραγμένων του ΔΣ. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΣΕΣ, προγραμματίστηκε την Τετάρτη 12 Μαΐου
2021 στις 18:00 διαδικτυακά λόγω των περιορισμών του COVID-19, και σε περίπτωση μη απαρτίας θα λάβει χώρα την Τετάρτη 19
Μαΐου 2021 στις 18:00 διαδικτυακά. Το κείμενο του Ετήσιου Απολογισμού των Πεπραγμένων 2020 - 2021 θα δημοσιευτεί στην
ιστοσελίδα και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ.

Β. Εσωτερική Οργάνωση ΣΕΣ
1. Συνεδριάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Στις 3 Ιουνίου 2020 πραγματοποιήθηκε η επαναληπτική Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων. Μετά τον απολογισμό της διετίας 2018 - 2020 και την απαλλαγή του ΔΣ εκ των ευθυνών του, διεξήχθησαν οι
εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ. 
Την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα:

Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου
Αντιπρόεδρος: Ναταλία Ντάσιου

Γενικός Γραμματέας: Θανάσης Τσιάνος
Ειδικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Κουρέτας

Ταμίας: Ιωάννα Παγώνη
Α’ Αναπληρωματικό μέλος: Δέσποινα Αλεξανδροπούλου
Β’ Αναπληρωματικό μέλος: Κωνσταντίνος Καραγιάννης

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ 

Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση ΣΕΣ
Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Διαδικτυακά μέσω Zoom

Παναγιώτης Παπαντωνίου

Ναταλία Ντάσιου

Θανάσης Τσιάνος 

Κωνσταντίνος Κουρέτας 

Ιωάννα Παγώνη 

Δέσποινα Αλεξανδροπούλου
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Πρόεδρος:

Αντιπρόεδρος:

Γενικός Γραμματέας:

Ειδικός Γραμματέας:

Ταμίας:

Αναπληρωματικά Μέλη:

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
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Το ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021 πραγματοποίησε συνολικά
11 συνεδριάσεις. Επιθυμία των τακτικών μελών του ΔΣ ήταν η ενεργός συμμετοχή και των αναπληρωματικών, τα οποία
προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριάσεων. Στις συνεδριάσεις του ΔΣ του ΣΕΣ, συζητήθηκαν διεξοδικά
όλα τα θέματα που αναπτύσσονται στον παρόντα απολογισμό και λήφθηκαν οι σχετικές αποφάσεις.
Σημειώνεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο έκανε συστηματική χρήση της
ταχείας συμβουλευτικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεφώνου επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη
προετοιμασία των συνεδριάσεων του ΔΣ. Τα αρχεία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των μελών
έχουν αποθηκευθεί για μελλοντική αναφορά σε πρώτη ζήτηση.

2. Συστηματική ενημέρωση Αρχείου Μελών
Το αρχείο μελών του ΣΕΣ ενημερώνεται συστηματικά και σήμερα περιλαμβάνει στοιχεία για τα 870 μέλη του ΣΕΣ.
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των περισσοτέρων μελών του ΣΕΣ, επιτρέ-
ποντας την ταχεία αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης και επικαιρότητας. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι
εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται μόνο από το ΔΣ του ΣΕΣ με βάση τις αρχές χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ.
Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαμβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία για διακεκριμένους φίλους του ΣΕΣ
και δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά εμπλουτίζονται με πρό-
σθετα στοιχεία και ενημερώνονται τακτικά (αλλαγές ονομάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόματα. Τα
στοιχεία των δημοσιογράφων του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων αποτελούν ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο για την ταχεία
δημοσιοποίηση των θέσεων και άλλων ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την αποστολή Δελτίων Τύπου.
Ο ΣΕΣ συμμορφώθηκε πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) και τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών, διακεκριμένων φίλων και δημοσιογράφων που διαθέτει.

3. Εγγραφές νέων μελών
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021 εγκρίθηκε η εγγραφή 25 νέων μελών (από Αριθμό Μητρώου
846 έως 870). Σημαντική δραστηριότητα του ΔΣ ήταν η εκστρατεία ενημέρωσης όλων των ασχολούμενων στον Τομέα των
Συγκοινωνιολόγων για την εγγραφή τους στον ΣΕΣ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει το καταστατικό του
Συλλόγου.

4. Λειτουργία Γραφείων ΣΕΣ
Στο γραφείο του ΣΕΣ, που στεγάζεται επί της οδού Πανόρμου 61, 11524, λειτουργεί η βιβλιοθήκη του ΣΕΣ και πραγματοποι-
ούνται οι συνεδριάσεις του ΔΣ και των Επιτροπών του ΣΕΣ. Το γραφείο είναι εξοπλισμένο με τηλεφωνική γραμμή, σύστημα
υπολογιστή, οθόνη τηλε-συσκέψεων και άλλες συσκευές που καλύπτουν πλήρως τις γραμματειακές ανάγκες του γραφείου
και επιτρέπουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Στο γραφείο του ΣΕΣ βρίσκεται σε τακτική βάση η γραμματέας του ΣΕΣ, που απασχολείται στη βάση της μερικής απασχόλησης
και υποστηρίζει το γραφείο του ΣΕΣ, Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 13:00. Η γραμματέας του ΣΕΣ υποστηρίζει την αλληλο-
γραφία, ενημερώνει το αρχείο του Συλλόγου και διεκπεραιώνει το διαδικαστικό μέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά
την περίοδο λειτουργίας του παρόντος ΔΣ, γραμματέας του ΣΕΣ ήταν η κα Ειρήνη Παπαχρήστου έως τον Σεπτέμβριο 2020,
η κα Αντωνία Παναγοπούλου από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Φεβρουάριο 2021 και η κα Πόπη Μπακολουκά από τον Μάρτιο
2021 έως σήμερα.
Οι λογιστικές και φοροτεχνικές απαιτήσεις υποστηρίζονται από το Λογιστικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Νικολέα.

Γ. Οικονομική Αυτοδυναμία του ΣΕΣ
1. Οργάνωση Ταμείου
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων. Ο Σύλλογος διατηρεί λο-
γαριασμό στην ALPHA BANK στο υποκατάστημα στην Πλατεία Αμερικής και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο υποκατά-
στημα Ψυχικού. Το «άνοιγμα» του λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση του τρέχοντος
ΔΣ. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί είναι προσβάσιμοι σε όλα τα μέλη του ΔΣ. 
Για όλες τις συναλλαγές μέσω φυσικού καταστήματος τράπεζας απαιτείται η υπογραφή της Ταμία του ΔΣ και του Προέδρου
του ΔΣ. Οι κινήσεις μέσω Web Banking μπορούν να εκτελούνται μόνο από την Ταμία. Για όλες τις κινήσεις μέσω Web Banking
ενημερώνονται αυτόματα μέσω email από το σύστημα της τράπεζας, όλα τα μέλη του ΔΣ.
Όλες οι συναλλαγές γίνονται ηλεκτρονικά, με σκοπό τη διαφάνεια και τον καλύτερο έλεγχο και εποπτεία των ταμειακών
ροών. Σε περιπτώσεις εσόδων σε μετρητά (π.χ. συνδρομές συμμετοχής σε εκδηλώσεις κτλ.) τα χρήματα κατατίθενται στον
λογαριασμό του ΣΕΣ ή αξιοποιούνται για άμεσες ανάγκες (π.χ. έξοδα γραφείου).



2. Κατάσταση Ταμείου
Από την 11η Ιουνίου 2020 (ημερομηνία ανάληψης ταμείου από την Ταμία), μέχρι και την 19η Μαΐου 2021 (ημερομηνία τρέ-
χοντος απολογισμού), ως προς την κατάσταση του ταμείου αναφέρεται ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού συμ-
βούλιου διαπιστώνεται μείωση του ταμειακού αποθέματος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αδυναμία διοργάνωσης συνεδρίων
και ημερίδων με φυσική παρουσία λόγω των περιορισμών που υπήρχαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδη-
μίας Covid-19. Έτσι, συνδρομές από συμμετέχοντες των συνεδρίων/ημερίδων καθώς και χορηγίες δεν ήταν δυνατόν να
πραγματοποιηθούν κατά την εν λόγω περίοδο. 
Αναμένεται ότι η άρση των περιορισμών λόγω Covid-19 και η δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων θα ενισχύσει τις εισ-
ροές του ταμείου με στόχο να ισοσκελιστούν οι ζημίες έως το τέλος της θητείας του τρέχοντος ΔΣ. Η αναλυτική κατάσταση
του οικονομικού απολογισμού της περιόδου 2020-2021, θα παρουσιασθεί από την Ταμία.

3. Πρόγραμμα εξεύρεσης χορηγών
Κατά την παρούσα θητεία συνεχίστηκε η προσπάθεια διεύρυνσης της βάσης αναζήτησης χορηγών για την ενίσχυση των
δραστηριοτήτων και τη διασφάλιση της οικονομικής αυτοδυναμίας στα πάγια λειτουργικά έξοδα του ΣΕΣ. Το πρόγραμμα
εξεύρεσης χορηγών περιελάμβανε σε τρεις κατηγορίες χορηγών:
-    φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα των Μεταφορών και Συγκοινωνιών (χορηγίες για την πραγματοποί-

ηση συγκεκριμένων διαδικτυακών εκδηλώσεων/ημερίδων),
-    ιδιωτικούς φορείς, εταιρίες λειτουργίας και εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μεταφορών (χο-

ρηγίες για σχετικές διαδικτυακές εκδηλώσεις και καταχώρηση διαφημίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του ανα-
βαθμισμένου Ενημερωτικού Δελτίου),

-    ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις (χορηγίες για σχετικές διαδικτυακές εκδηλώσεις/ημερί-
δες),

-    γραφεία μελετητών Συγκοινωνιολόγων (χορηγίες για σχετικές διαδικτυακές εκδηλώσεις/ημερίδες).
Το σύνολο του κόστους εκτύπωσης και της αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου του ΣΕΣ καλύπτεται από χορηγούς δια-
φημίσεων, κυρίως φορείς και εμπορικές εταιρείες του τομέα των Μεταφορών. Με τον τρόπο αυτό ελαφρύνεται σημαντικά
ο σχετικός προϋπολογισμός του ΣΕΣ.
Επιπρόσθετα, οι διαδικτυακές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν καλύφθηκαν από χορηγίες. 

4. Οφειλές μελών
Στο πλαίσιο της στρατηγικής για διευρυμένη συμμετοχή των μελών και λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές συνθήκες των
τελευταίων ετών, το ΔΣ αποφάσισε τη δυνατότητα καταβολής των οφειλόμενων συνδρομών από τα μέλη του μέσω διακα-
νονισμού με σκοπό την αύξηση της εισπραξιμότητας και την ενθάρρυνση της επανενεργοποίησης των μελών. Πιο συγκε-
κριμένα, δίνονται στα μέλη οι εξής επιλογές: 
1) εφάπαξ αποπληρωμή του ποσού με παροχή έκπτωσης 10% 
2) καταβολή των βεβαιωθεισών οφειλών σε 4 δόσεις χωρίς έκπτωση. 
Η ένταξη στον διακανονισμό γίνεται αποκλειστικά με υποβολή της σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέλη προς τον
Σύλλογο.

Δ. Ολοκληρωμένη προσέγγιση για τα Συγκοινωνιακά θέματα
1. Επιτροπές ΣΕΣ
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ εντάσσεται και η λειτουργία Επιτροπών που στοχεύει στον τεκμηριωμένο καθορισμό
των θέσεων του ΣΕΣ και στην ενεργή συμμετοχή των μελών στις δράσεις του.
Τον Σεπτέμβριο του 2020, το ΔΣ δρομολόγησε την αναδιάρθρωση των επιτροπών του ΣΕΣ και προέβη σε μερική αναθεώρηση
του κανονισμού λειτουργίας τους. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΣΕΣ για τεκμηριωμένη επιστημονική διατύπωση απόψεων και προτάσεων, η λειτουργία
των Επιτροπών του ΣΕΣ στοχεύει ειδικότερα:
•   στην τεκμηριωμένη ανάπτυξη θέσεων του ΣΕΣ,
•   στην πληρότητα των θέσεων αυτών με βάση τη συγκυρία και τις προοπτικές της ελληνικής πραγματικότητας, της ευρω-

παϊκής πολιτικής, αλλά και τις διεθνείς τάσεις,
•   στην ενεργό συμμετοχή των μελών στις δράσεις του ΣΕΣ για συνδιαμόρφωση κοινών θέσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση

της πολυφωνίας,
•   στη διαδραστικότητα μεταξύ των Επιτροπών και στον καλύτερο συντονισμό,
•   στην ουσιαστική συμβολή του ΣΕΣ στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής και στην προστασία του φυσικού και ανθρω-

πογενούς περιβάλλοντος.
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ  ενέκρινε τον νέο κανονισμό λειτουργίας των επιτροπών και την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου
2020 επικύρωσε ομόφωνα τα μέλη των νέων επιτροπών του ΣΕΣ.

Τα μέλη των Επιτροπών παρουσιάζονται στη συνέχεια:
Ε1: Οδικών Μεταφορών: Αποστολέρης Κωνσταντίνος, Βαρδάκη Σοφία, Γαλάνης Αθανάσιος, Γιαννής Γιώργος, Ηλιού Νικόλας,
Καλπάκης Φανούριος, Μαυρογιώργης Εμμανουήλ, Μπιμπής Γιώργος, Περπερίδου Διονυσία-Γεωργία, Πρόιος Απόστολος,
Σιούλας Παναγιώτης, Τελλάκης Γιάννης
Ε2: Αστικής Κινητικότητας: Βαβάκος Βασίλειος, Βαβατσούλας Κωνσταντίνος, Γόγολα Άννα, Ευσταθιάδης Στέλιος, Ζησο-
πούλου Θεοδώρα, Καστρουνή Ειρήνη, Κεπαπτσόγλου, Κωνσταντίνος, Κρουσουλούδη Νικολέτα, Ριζομυλιώτης Χρυσόστομος,
Σίτη Μαρία,, Σκορδάς Αθανάσιος, Σπυροπούλου Ιωάννα, Σταμέλου Αφροδίτη, Χατζηαθανασίου Μαρία, Σταύρος Κουκουρίκος,
Ιωάννη Νικολαΐδη
Ε3: Σιδηροδρομικών Μεταφορών: Γιαννακάκης Δημήτρης, Ευγενικός Πέτρος, Κιδικούδης Χρήστος, Μητρόπουλος Λάμπρος,
Τζούρας Παναγιώτης, Χανδακάς Έκτορας
Ε4: Αεροπορικών Μεταφορών: Αδαμίδης Τάκης, Θωμαΐδης Χρήστος, Κοχιαδάκη Μαρία, Ματσούρης Ιωάννης, Μαυροδής
Ανδρέας, Παγώνη Ιωάννα
Ε5: Θαλάσσιων Μεταφορών: Γενίτσαρης Ευάγγελος, Δερπάνη Κωνσταντίνα, Καραγιάννης Κωνσταντίνος, Κόλλια Στεφανία,
Παπαδημητρίου Στράτος, Παπαϊωάννου Γιώργος, Σδουκόπουλος Λευτέρης
Ε6: Εμπορευματικών Μεταφορών: Αγγελακάκης Άγγελος, Θέμου Μόνικα, Καραγκούνη Κωνσταντία, Μιχαήλ Αναστάσιος,
Ναλμπάντης Δημήτριος, Σακελλαρίου Ευριπίδης
Η θητεία των Επιτροπών έχει οριστεί σε τριετή και λήγει τον Νοέμβριο 2023.

2. Δελτία Τύπου
Κατά τη διάρκεια του παρόντος έτους, ο ΣΕΣ παρακολούθησε σταθερά όλες τις εξελίξεις επί θεμάτων επιστημονικού του
ενδιαφέροντος και προχώρησε σε έκδοση Δελτίου Τύπου σε περιστάσεις όπου κρίθηκε σκόπιμο, όπως παρουσιάζεται πα-
ρακάτω: 
•   Δελτίο Τύπου για τον «Μεγάλο Περίπατο» – Ιούνιος 2020
•   Κοινό Δελτίο Τύπου Τριών Επιστημονικών Συλλόγων για τον Μεγάλο Περίπατο – Αύγουστος 2020
•   Δελτίο Τύπου για την αναγγελία του Προγράμματος «Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας (ΠΕΒΟΑ)» – Δεκέμβριος

2020
•   Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα – Ιανουάριος 2021
•   Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τις Εμπορευματικές Μεταφορές στην Ελλάδα – Μάρτιος 2021
•   Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τις Αεροπορικές Μεταφορές – Μάρτιος 2021
•   Οι Θέσεις του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για τις Θαλάσσιες Μεταφορές – Μάιος 2021

3. Επιστολές 
Το ΔΣ του ΣΕΣ απέστειλε επιστολές σε φορείς της κεντρικής κυβέρνησης:  
•   Συνάντηση του νεοσύστατου ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (προς Πρωθυπουργό) – Ιούνιος 2020
•   Ανοιχτή Επιστολή για την καθυστέρηση αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (προς Υπουργό και Υφυπουργό

υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ) – Ιούλιος 2020
•   Προστασία οδικής ασφάλειας των εργαζομένων διανομέων με δίκυκλο (προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέ-

σεων και Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών) – Οκτώβριος 2020
•   Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Μετάβαση στην

κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς Ηλεκτροκίνησης» έστειλε στις
1/7/2020, σχετική επιστολή σχολίων και προτάσεων στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη
και στη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κα Αλεξάνδρα Σδούκου.

•   Συνδρομή Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στην Πολιτική Προστασία και τη Διαχείριση Κρίσεων (προς Υφυπουργό
Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων) – Φεβρουάριος 2021

4. Βραβεία Οδικής Ασφάλειας 
Τα βραβεία Οδικής Ασφάλειας, θεσπίστηκαν το 2018 από το Ελληνικό Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Με-
ταφορών (IMET/ΕΚΕΤΑ), τη HELLASTRON και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), και είναι δύο:
•   Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” που απευθύνεται σε φοιτητές, πτυχιούχους,

μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς ή μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Νέος ερευνητής θεωρείται οποιοσδήποτε έχει ερευνη-
τική δραστηριότητα έως και 10 χρόνια μετά την απόκτηση πτυχίου ή έως 5 χρόνια μετά την απόκτηση διδακτορικού τίτλου
σπουδών.



•   Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” που απευθύνεται σε Φορείς (Δημόσιους, Ιδιωτικούς, Μικτά-Νομικά
πρόσωπα) για σχετική δράση τους που έχει ξεκινήσει ή βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης εντός των 12 προηγουμένων
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης συμμετοχών.

Και τα 2 βραβεία κρίνονται από τριμελή επιτροπή, αποτελούμενο από 1 στέλεχος του κάθε φορέα. 

Τα βραβεία Οδικής Ασφάλειας για το έτος 2020 ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης του ΣΕΣ την
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021.
Για το έτος 2020:
•   Το βραβείο “Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή” απονεμήθηκε στον συνάδελφο Ευάγγελο Μίν-

τση για την εργασία με τίτλο “Joint Deployment of Infrastructure Assisted Traffic Management and Cooperative Driving
Around Work Zones”. 

•   Το βραβείο “Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας” απονεμήθηκε στη συνάδελφο Μανιώ Χατζοπούλου για το Εκπαι-
δευτικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο» και τον τεχνικό κανονισμό για τον «Κα-
θορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες».

Ε. Προώθηση του ΣΕΣ και των θέσεών του
1. Συνέδρια και Ημερίδες
Η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων αποτελεί βασική δράση του ΣΕΣ και για τον λόγο
αυτό το ΔΣ έθεσε ως προτεραιότητα τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή ημερίδων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, δημό-
σιων συζητήσεων και συνεδρίων. Λόγω της υγειονομικής κατάστασης covid-19 και των περιοριστικών μέτρων, οι εκδηλώ-
σεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021
πραγματοποιήθηκαν τα εξής:
•   Το ΔΣ του ΣΕΣ τον Σεπτέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της κατάρτισης του Σχεδίου Δράσης για την περίοδο 2021-2025

πραγματοποίησε διαδικτυακές συναντήσεις με μέλη του Συλλόγου που μένουν εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων παρουσιάστηκε το νέο ΔΣ και η έως τώρα πορεία του και καταγράφηκαν ζητήματα
και απόψεις των μελών, ώστε να ενσωματωθούν στο Σχέδιο Δράσης.

•   Ο ΣΕΣ διοργάνωσε, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διπλωματίας και Αποδήμου Ελληνισμού του
Υπουργείου Εξωτερικών, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020 διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Συνδιάσκεψη ΣΕΣ με  Έλ-
ληνες Συγκοινωνιολόγους που ζουν και εργάζονται στο Εξωτερικό».

•   O ΣΕΣ διοργάνωσε τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις με-
ταφορές: Ένας χρόνος εμπειριών» έχοντας στόχο να αναδείξει την επιρροή της πανδημίας σε όλους τους τομείς των
μεταφορών στην Ελλάδα.

•   O ΣΕΣ διοργάνωσε τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές Συγκοινω-
νιολόγων Μηχανικών» έχοντας στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές και αποφοίτους σχετικά με τις προοπτικές μετεκ-
παίδευσης σε μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στο αντικείμενο του Συγκοινωνιολόγου.

•   H ετήσια Διημερίδα της ITS Hellas με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», διοργανώθηκε
το διάστημα 14-15 Δεκεμβρίου 2020.

Ο ΣΕΣ έχει ήδη δρομολογήσει ή ανακοινώσει για το άμεσο μέλλον τις εξής εκδηλώσεις: 
•   Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών

(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) διοργανώνουν το «10ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές» με κεντρικό θέμα: «Κινητικότητα
του Μέλλοντος και Ανθεκτικές Μεταφορές: Ο δρόμος προς την Καινοτομία» το οποίο θα διεξαχθεί στις 2 και 3 Σεπτεμ-
βρίου 2021. Η προσδοκία των διοργανωτών είναι το συνέδριο αυτό να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στο όμορφο
νησί της Ρόδου.

•   Εκδήλωση με θέμα: «Οι θέσεις των Επιτροπών του ΣΕΣ».
•   Εκδήλωση με θέμα: «Αγορά Εργασίας» με σκοπό την ενημέρωση των φοιτητών και των μεταπτυχιακών για το επάγγελμα

του Συγκοινωνιολόγου.

2. Συμμετοχή σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας
Στο πλαίσιο των δράσεων για την προώθηση των θέσεων του ΣΕΣ, εντάσσονται και η συμμετοχή μελών του σε Επιτροπές
και Ομάδες Εργασίας καθώς και η υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων σχετικών Φορέων. 
Παρατίθενται όλες οι επιτροπές/ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν (χωρίς αμοιβή) εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελ-
λήνων Συγκοινωνιολόγων: 
•   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ΚΟΚ – Π. Παπαντωνίου, Α. Τσιάνος
•   Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γνωμοδοτική Επιτροπή Οδικών Υποδομών για την υποβοήθηση του έργου της
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Αυτοτελής Υπηρεσίας Οδικών Τελών και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ) – Α. Τσιάνος, Κ. Απο-
στολέρης

•   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ομάδα εργασίας με τίτλο: «Δημιουργία Βιβλιοθήκης μέτρων για την επίτευξη
της κλιματικής ουδετερότητας των αστικών περιοχών» – Ι. Παγώνη, Ι. Τσούρος

•   Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ομάδα εργασίας με τίτλο: Αξιοποίηση εργαλείου ελάχιστων θέσεων στάθ-
μευσης, επικαιροποίηση Π.Δ. 111/4-3-2004 – Κ. Δερπάνη

•   Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Υποδομών Μεταφορών» της ΠΠ 2021-2027. – Α. Δραγομάνοβιτς, Δ. Παύλου

•   ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε. – Γνωμοδοτικό Τεχνικό Συμβούλιο – Α. Τσιάνος, Δ. Αλεξανδροπούλου

3. Εκπροσωπήσεις – Συνεργασίες 
•   Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΣ, Θανάσης Τσιάνος, εκπροσώπησε τον ΣΕΣ, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της

Βουλής των Ελλήνων, εκθέτοντας τις απόψεις του συλλόγου σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης». Προτάσεις του ΣΕΣ τόσο κατά το στάδιο της διαβούλευσης όσο και στο
στάδιο της συζήτησης στην Ελληνική Βουλή ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου.

•   O Πρόεδρος του ΣΕΣ, Παναγιώτης Παπαντωνίου, εκπροσώπησε τον ΣΕΣ, στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της
Βουλής των Ελλήνων, εκθέτοντας τις απόψεις του συλλόγου σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό,
την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις».
Προτάσεις του ΣΕΣ τόσο κατά το στάδιο της διαβούλευσης όσο και στο στάδιο της συζήτησης στην Ελληνική Βουλή ελή-
φθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου.

•   Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΣΕΣ με την ECOCITY στο πρόγραμμα «Οικολογική Μετακίνηση», όπου συμμε-
τέχουν μαθητές γυμνασίων της χώρας και διενεργούνται διαγωνισμοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις.

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

4. Συμμετοχή σε εκδηλώσεις
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσημα από μέλη του ΔΣ σε σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Ειδικότερα:
•   Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συναντήθηκαν τον Ιούλιο του 2020

με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη και συζητήθηκαν εκτενώς οι
εξελίξεις σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα μέλη του Συλλόγου, όπως τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα Σχέδια
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το νομοσχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση, η χρηματοδότηση Δήμων για έργα αναπλάσεων
και η πρόταση για σύσταση Μητροπολιτικού Φορέα Μεταφορών στην Αττική. 

•   Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συναντήθηκαν
τον Σεπτέμβριο του 2020, με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα μέλη του Συλλόγου, όπως τα
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, το θεσμικό πλαίσιο για τη μικροκινητικό-
τητα.

•   Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΕΣ, Θανάσης Τσιάνος εκπροσώπησε τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στις δράσεις
που συνδιοργάνωσε με το Ι.Ο.ΑΣ., «Πάνος Μυλωνάς» στο πλαίσιο της 14ης εβδομάδας οδικής ασφάλειας. 

•   Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσώπησαν τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στην τελετή βράβευσης
των ελληνικών πόλεων για την ευρωπαϊκή εβδομάδα βιώσιμης κινητικότητας. 

•   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συναντήθηκε την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020 με
τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Μπακογιάννη με αφορμή το υπό υλοποίηση σχέδιο του “Μεγάλου Περιπάτου” στην Αθήνα.

•   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συμμετείχε την Πέμπτη 2.7.2020 στην τρίτη συνε-
δρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον Μεγάλο Περίπατο. 

•   Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Π. Παπαντωνίου, συναντήθηκε την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020
με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη.

•   Το ΔΣ του ΣΕΣ, τον Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με αυτοδιοικητικούς φορείς, πραγματοποίησε δια-
δικτυακή συνάντηση με τον Δήμαρχο Σκιάθου, κ. Θεόδωρο Τζούμα. Στη συνάντηση εκ μέρους του Συλλόγου συμμετείχαν
ο Π. Παπαντωνίου, ο Θ. Τσιάνος, ο Κ. Καραγιάννης και η Δ. Αλεξανδροπούλου.

•   Ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων συναντήθηκαν
την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 με τον Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιο Μπακο-
γιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς οι εξελίξεις σε θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα
μέλη του Συλλόγου, όπως τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το νομοσχέδιο για
την Ηλεκτροκίνηση.



5. Ενημερωτικό Δελτίο ΣΕΣ
Σε συνεργασία του ΣΕΣ με την εκδότρια πραγματοποιήθηκε ανανέωση του δελτίου η οποία συνοδεύτηκε από προσθήκη νέων
στηλών (π.χ. δημοσίευση περιλήψεων διπλωματικών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών εργασιών, στήλη «Επίκαιρα και Πε-
ριεκτικά»). Κατά την περίοδο Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021 εκδόθηκαν τέσσερα τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου (Νο. 213 - Νο.
216).
Στα τεύχη που εκδόθηκαν δημοσιεύθηκαν κείμενα επιστημονικά, καθώς και κείμενα θέσεων του Συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα,
το τεύχος 216 φιλοξένησε τις θέσεις τριών εκ των έξι επιτροπών του ΣΕΣ για τις αεροπορικές, τις σιδηροδρομικές και τις εμπο-
ρευματικές μεταφορές. 
Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, διατήρησε η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων
τεχνικών εκδόσεων. Υπεύθυνη για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η Ιωάννα Παγώνη, ταμίας του ΔΣ.
Το κόστος της έκδοσης του Ενημερωτικού Δελτίου καλύπτεται αποκλειστικά από χορηγίες διαφόρων φορέων προς τον ΣΕΣ για
διαφημιστικές καταχωρήσεις. 
Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι προσβάσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από όλες/όλους τις/τους φίλες/ους και τα μέλη του ΣΕΣ, ενώ
σε έντυπη μορφή αποστέλλεται στα ταμειακά ενήμερα μέλη (με συνολικές οφειλές κάτω των 120 ευρώ). Εκτός από τα μέλη
του ΣΕΣ, ο κατάλογος των αποδεκτών του έντυπου Ενημερωτικού Δελτίου (περίπου 1.230 αποδέκτες σήμερα) περιλαμβάνει
804 στελέχη, εκπροσώπους Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων, παρόχους μεταφορικών έργων και υποδομής, καθώς και
δημοσιογράφους του τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Με τον τρόπο αυτό, το Ενημερωτικό Δελτίο του ΣΕΣ δεν αποτελεί μόνο ερ-
γαλείο εσωτερικής ενημέρωσης των μελών του ΣΕΣ, αλλά επιχειρεί την ενημέρωση όλων εκείνων που παίζουν σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των συγκοινωνιακών συστημάτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ολοκληρω-
μένη προσέγγιση του ΣΕΣ.

6. Άλλες δράσεις
•  Έρευνα Αξιολόγησης του Συλλόγου: Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των υπηρεσιών του Συλλόγου στα μέλη του δημιουργήθηκε

ερωτηματολόγιο που απευθύνθηκε στα μέλη του ΣΕΣ. Η έρευνα του ερωτηματολογίου διεξήχθη διαδικτυακά ενώ τα αποτε-
λέσματά της αποτέλεσαν τη βάση για το σχέδιο δράσης που αναπτύσσεται στο τρέχον ΔΣ. 

•  Έκδοση Λευκώματος με τίτλο “Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι στο εξωτερικό”: Σε συνέχεια της διαδικτυακής εκδήλωσης με
τίτλο «Δικτύωση, ανταλλαγή εμπειριών, ενίσχυση δεσμών με την Ελλάδα» αναπτύχθηκε λεύκωμα που περιλαμβάνει σύν-
τομα βιογραφικά σημειώματα Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (μελών και μη του ΣΕΣ) που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

•   Συνεργασία με Anytime/Interamerican: Εξασφαλίστηκε για όλα τα μέλη του συλλόγου, μία ειδική προσφορά στην Anytime.
Πιο συγκεκριμένα, παρέχεται:5% επιπλέον έκπτωση για όλα τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου ή δικύκλου, 5% επι-
πλέον έκπτωση για όλα τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας. Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν αποκλειστικά για νέα συμ-
βόλαια και για όλες τις επόμενες ανανεώσεις τους, ενώ μπορούν να τις επωφεληθούν και τα μέλη των οικογενειών σας.

•  Συνεργασία με Aimsun: Εξασφαλίστηκε σε όλα τα ενεργά μέλη του ΣΕΣ μειωμένες τιμές (-20%) στα μαθήματα κατάρτισης
του λογισμικού προσομοίωσης κυκλοφορίας AimsunNext.

7. Ιστοσελίδα ΣΕΣ
Στόχος του ΔΣ είναι η ιστοσελίδα να αποτελεί σημείο αναφοράς για την τακτική και ευρεία ενημέρωση τόσο των μελών του ΣΕΣ
όσο και των άλλων ενδιαφερόμενων. Για τον λόγο αυτό το ΔΣ διατηρεί και ενημερώνει τακτικά την ιστοσελίδα του ΣΕΣ και ενη-
μερώνει τα μέλη του μέσω μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ο κατάλογος των αποδεκτών των ηλεκτρονικών μη-
νυμάτων περιλαμβάνει πάνω από 1.350 αποδέκτες σήμερα.
Στο διάστημα από τον Ιούνιο 2020 έως τον Μάιο 2021 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΣΕΣ περισσότερες από 90 ανακοινώσεις
για δράσεις του συλλόγου, εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και προσφορά εργασίας και εστάλησαν σχετικές ενημερώσεις με 40
ηλεκτρονικά μηνύματα. 
Πλέον οι σχετικές ενημέρωσες (newsletter) πραγματοποιούνται τακτικά σε εβδομαδιαία βάση ενώ έχει αναμορφωθεί πλήρως
και το σχετικό layout.
Η διεύθυνση του ιστοχώρου παραμένει στο www.ses.gr όπου και πραγματοποιούνται συνεχώς βελτιώσεις.

8. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιούνιος 2020 – Μάιος 2021 πραγματοποιήθηκε η προβολή των θέσεων του ΣΕΣ στα μέσα
μαζικής ενημέρωσης με συνεντεύξεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς.
Ενδεικτικά πραγματοποιήθηκαν:
•   Περισσότερες από 30 συμμετοχές σε ρεπορτάζ κεντρικών δελτίων ειδήσεων 
•   7 συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές 
•   Περισσότερες από 15 συμμετοχές σε ραδιοφωνικές εκπομπές
•   5 άρθρα σε εφημερίδες
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