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EDITORIAL
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι
Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο φτάνει στους αποδέκτες του, με
τη συμπλήρωση περίπου τεσσάρων μηνών θητείας του τρέχοντος
Διοικητικού Συμβουλίου. Από πλευράς ΔΣ καταβάλλεται κάθε
δυνατή προσπάθεια να συμβάλουμε άμεσα στη βέλτιστη αντιμετώπιση θεμάτων επικαιρότητας που προκύπτουν, αλλά και
στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την άσκηση του
επαγγέλματος του Έλληνα Συγκοινωνιολόγου.
Σε αυτούς του τέσσερις μήνες ο ΣΕΣ συμμετέχει με εκπροσώπους
του στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή του κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθώς και στην επιτροπή για την επικαιροποίηση
των προδιαγραφών των υποδομών ποδηλάτου. Παράλληλα ο
ΣΕΣ είχε έντονη παρουσία με εκπροσωπήσεις και παρουσιάσεις
σε πλήθος συνεδρίων και ημερίδων καθώς και στα Μ.Μ.Ε.,
όπου γίνεται προσπάθεια προβολής των θέσεων του ΣΕΣ.
Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της θητείας του ΔΣ 2020-2022,
αναπτύχθηκε «Τεύχος θέσεων του ΣΕΣ» που περιλαμβάνει τις
θέσεις των επιστημονικών επιτροπών, όπως υιοθετήθηκαν
από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ, καθώς και μέρος της
δραστηριότητας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου σε
τρέχοντα ζητήματα κατά την περίοδο της διετούς θητείας.
Ο ΣΕΣ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργάνωσαν, υπό
την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του
Δήμου Αθηναίων, το 8ο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας &
Προσομοίωσης 2022 (RSS2022) στο Ζάππειο Μέγαρο στην

Θανάσης Τσιάνος
Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

Αθήνα. Συνολικά, 350 επιστήμονες οδικής ασφάλειας από 31
χώρες συμμετείχαν στην παγκόσμια πρώτη μετά την πανδημία
δια ζώσης μεγάλη εκδήλωση οδικής ασφάλειας και συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές
προκλήσεις της Οδικής Ασφάλειας στην Ψηφιακή Εποχή. 402
συγγραφείς συνεισέφεραν στο συνέδριο με τις καινοτόμες
ερευνητικές εργασίες τους και 120 κριτές βοήθησαν στη διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να διατηρηθούν τα υψηλά
επιστημονικά πρότυπα του Συνεδρίου.
Ο ΣΕΣ στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης των μελών του
και δεδομένων των σημαντικών νομικής φύσης ζητημάτων
που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι, ξεκίνησε συνεργασία με
μεγάλη δικηγορική εταιρία, με σκοπό την παροχή νομικών
υπηρεσιών για θέματα που απασχολούν συλλογικά τα μέλη
του. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το πρώτο ζήτημα που
αντιμετωπίστηκε (μέσω του νομικού γνωμοδοτικού σημειώματος)
αφορά το παρακάτω ερώτημα: “Εάν η έρευνα μετακινήσεων
και στάθμευσης των οχημάτων με την μέθοδο καταγραφής πινακίδας των οχημάτων είναι συμβατή με τον Γενικό Κανονισμό
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων”.
Από πλευράς ΔΣ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να συμβάλλουμε στους στόχους του Συλλόγου, συνεχίζοντας
ακατάπαυστα τις δράσεις εξωστρέφειας του Συλλόγου, την
επαφή μας με την Πολιτεία, την υποστήριξη των μελών μας και
την προώθηση της επιστήμης του συγκοινωνιολόγου μηχανικού.
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Νέο Διοικητικό ςυμβούλιο
ςυλλόγου Ελλήνων ςυγκοινωνιολόγων

Tη Δευτέρα 28 μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια τακτική
και Εκλογοαπολογιστική Γενική ςυνέλευση, του ςΕς κατά την οποία έγιναν:
1. απολογισμός πεπραγμένων για την περίοδο 2020 – 2022
2. οικονομικός απολογισμός για την περίοδο 2020 – 2022
3. αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δς
ςτις εκλογές ψήφισαν 220 μέλη του ςυλλόγου

την Πέμπτη 31 μαρτίου 2022 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δς με την ακόλουθη σύνθεση:
Πρόεδρος: Παναγιώτης Παπαντωνίου
Αντιπρόεδρος: ιωάννα Παγώνη
Γενικός Γραμματέας: Θανάσης τσιάνος
Ειδικός Γραμματέας: δέσποινα αλεξανδροπούλου
Ταμίας: ευριπίδης ςακελλαρίου
A’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Κουρέτας
Β’ Αναπλ. Μέλος: Κωνσταντίνος Βαβατσούλας
Στη συνέχεια παρουσιάζονται σύντομα βιογραφικά για κάθε ένα μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Πρoεδρος
ΠαναΓιώτης ΠαΠαντωνiου
Ο Παναγιώτης Παπαντωνίου είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής στο
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχει ευρεία γνώση της δυναμικής του τομέα των μεταφορών, μέσα από την ενεργό
συμμετοχή του για περισσότερα από 12 έτη, ως μηχανικός, ερευνητής, σύμβουλος συγκοινωνιολόγος και
εκπρόσωπος επιστημονικών φορέων. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι η οδική Ασφάλεια, η κυκλοφοριακή τεχνική,
ο βιώσιμος συγκοινωνιακός σχεδιασμός και τα ευφυή συστήματα στις μεταφορές.

Γενιkoς Γραμματeας
Θανaςης τςιaνος
O Θανάσης Τσιάνος είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος του ΕΜΠ. Κατά την 19ετή του επαγγελματική
σταδιοδρομία ασχολήθηκε με περισσότερες από 250 μελέτες συγκοινωνιακών έργων πολλές εκ των οποίων
αποτελούν μελέτες εξαιρετικά σημαντικών και σύνθετων έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι νόμιμος
εκπρόσωπος εταιρείας Συμβούλων Μηχανικών. Οι τομείς ειδίκευσής του είναι οι κυκλοφοριακές μελέτες, οι
μελέτες στάθμευσης, φωτεινής σηματοδότησης, οδοποιίας και οδικής ασφάλειας καθώς και ο σχεδιασμός
χώρων στάθμευσης και εσωτερικού οδικού δικτύου μεγάλων αναπτυξιακών έργων.
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αντιΠρoεδρος
ιωaννα ΠαΓώνη
H Ιωάννα Παγώνη είναι Διδάκτωρ Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός ΕΜΠ με 13ετή ερευνητική και επαγγελματική
εμπειρία στον τομέα του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται ως Μεταδιδακτορική
Ερευνήτρια στο Εργαστήριο Μεταφορών και Λήψης Αποφάσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συμμετέχοντας σε
ερευνητικά προγράμματα σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με αντικείμενο τις αερομεταφορές, την εφαρμογή
καινοτόμων τεχνολογιών για τις μεταφορές και την βιώσιμη κινητικότητα. Ως ανεξάρτητη σύμβουλος έχει
συμμετάσχει σε πλήθος συγκοινωνιακών μελετών και μελετών οδοποιίας.

ειδιΚoς Γραμματeας
δeςΠοινα αλεξανδροΠοyλου
H Δέσποινα Αλεξανδροπούλου είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, με επαγγελματική εμπειρία
29 ετών σε κυκλοφοριακές / συγκοινωνιακές μελέτες, μελέτες οδικής ασφάλειας και ερευνητικά προγράμματα.
Έχει ασχοληθεί στο ΕΜΠ ως ερευνήτρια σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Ελληνικών Συγκοινωνιακών Προγραμμάτων
με έμφαση σε θέματα Νέων Τεχνολογιών, Εφαρμογών Τηλεματικής στις Μεταφορές, Συστημάτων Κυκλοφοριακής
Πληροφόρησης και Συνδυασμένων Μεταφορών, Αστικών Συγκοινωνιών καθώς και σε διδασκαλία μαθημάτων.
Την τρέχουσα χρονική περίοδο εργάζεται στο Κέντρο Διαχείρισης και Μελετών Κυκλοφορίας της Περιφέρειας
Αττικής.

ταμiας
ευριΠιδης ςαΚελλαριου
O Ευριπίδης Σακελλαρίου είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός – M.Sc. Συγκοινωνιολόγος – Υποψ. Διδάκτωρ, με
σπουδές σε ΑΠΘ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου και Shanghai Maritime University της Κίνας. Ως ερευνητής έχει
συμμετάσχει σε πλήθος Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των
μεταφορών ενώ έχει διατελέσει εξωτερικός συνεργάτης της European Commission στον τομέα των σιδηροδρόμων.
Εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος πολυεθνικού ομίλου στο πεδίο των σιδηροδρομικών και συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών.

a’ αναΠλHρωματιΚο μeλος
Κωνςταντινος Κουρετας
Ο Κωνσταντίνος Κουρέτας είναι Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος MSc με σπουδές στο ΕΜΠ και το
University of Virginia των ΗΠΑ. Έχει εργαστεί σε μελέτες κυκλοφοριακές, οδοποιίας, σχεδιασμού μέσων μαζικής
μεταφοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό (κυρίως υποσαχάρια Αφρική, ΝΑ Ασία). Συνεχίζει να εργάζεται σαν
σύμβουλος μηχανικός, ενώ ταυτόχρονα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής
της Σχολής Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, ερευνώντας την αξιοποίηση των μη επανδρωμένων
αεροσκαφών στις μεταφορές.

Β’ αναΠλHρωματιΚο μeλος
Κώςτας ΒαΒατςουλας
O Κώστας είναι Διπλωματούχος Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος MSc με σπουδές στο ΑΠΘ και
στη Δανία (DTU). Κατέχει τον τίτλο του Chartered Engineer (CEng) με 10+ χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας από
το Ην. Βασίλειο, την Ιρλανδία, τα Ην. Αραβικά Εμιράτα και την Ελλάδα. Έχει ασχοληθεί με συγκοινωνιακές
μελέτες και έργα οδοποιίας μεγάλης και μικρής κλίμακας, με συμμετοχή σε όλα τα στάδια μελετών και επίβλεψη
κατασκευής. Ειδικεύεται στην αστική βιώσιμη κινητικότητα και τα ενεργά μέσα μετακίνησης. Με την 7ετή ενεργή
δραστηριότητά του στην Επιτροπή Σκωτίας του Chartered Institution of Highways and Transportation (CIHT), θα
υπηρετήσει με το ΔΣ για να ενισχύσει το Σύλλογο.
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Εκδήλωση κοπής πίτας ςΕς στην αθήνα για το 2022

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθειστις 23 Φεβρουαρίου η καθιερωμένη
κοπή της πίτας του ΣΕΣ, για το 2022, στο Cafe – Bar – Restaurant
“Μαντζάρου 3” στο κέντρο της Αθήνας.

κ. ι. ξιφαράς και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος κ. ε. μπακογιάννης.

μέλη και φίλοι του ςυλλόγου συναντήθηκαν στον πεζόδρομο
της Μαντζάρου ανταλλάσσοντας απόψεις για τη νέα χρονιά.

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί τους υποστηρικτές της εκδήλωσης,
τις Αττικές Διαδρομές, τη Νέα Οδό – Κεντρική Οδό, την Ολυμπία
Οδό, τον ΟΑΣΑ και την Exclusivetransferandtours για τα αναμνηστικά
δώρα που δόθηκαν σε 8 τυχερούς και εύχεται καλή και δημιουργική
χρονιά σε όλους τους συναδέλφους.

Την εκδήλωση επίσης τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός
Γραμματέας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Εκδήλωση κοπής πίτας ςΕς
στη Θεσσαλονίκη για το 2022

Μ

ε μεγάλη επιτυχία διεξήχθει και η δεύτερη εκδήλωση
κοπής της πίτας στις 11 Μαρτίου, για το 2022, στο “Casablanca
Social Club” στη Θεσσαλονίκη.
μέλη και φίλοι του ςυλλόγου συναντήθηκαν δια ζώσης μετά
από δύο χρόνια.

Το ΔΣ του Συλλόγου ευχαριστεί τους υποστηρικτές της εκδήλωσης,
τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, και την Εγνατία Οδό για τα αναμνηστικά δώρα που δόθηκαν σε 3 τυχερούς και εύχεται καλή
και δημιουργική χρονιά σε όλους τους συναδέλφους.
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ςυνεργασία ςΕς – Δικηγορικής Εταιρίας
για υποστήριξη ςυλλογικών αιτημάτων
1ο ΓνωμοδοτιΚο ςημειωμα
με αντιΚειμενο
«ερευνα με ΚαταΓραΦη
ΠιναΚιδων οΧηματων Και
ΠροςωΠιΚα δεδομενα»

Ο

ΣΕΣ στο πλαίσιο της διαρκούς υποστήριξης των μελών του
και δεδομένων των σημαντικών νομικής φύσης ζητημάτων
που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι, ξεκινά συνεργασία με δικηγορική εταιρία (Κρεμαλης – δικηγορική εταιρία) με σκοπό την
παροχή νομικών υπηρεσιών για θέματα που απασχολούν συλλογικά τα μέλη του.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το πρώτο ζήτημα που αντιμετωπίζεται αφορά το παρακάτω ερώτημα:
“eάν η έρευνα μετακινήσεων και στάθμευσης των οχημάτων με
τη μέθοδο καταγραφής πινακίδας των οχημάτων είναι συμβατή
με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων”.
Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν ανάδειξης του σχετικού προβλήμα-

τος από μέλη του ΣΕΣ και μελετητικά γραφεία, συντάχθηκε από τη
συνεργαζόμενη δικηγορική εταιρεία το πρώτο γνωμοδοτικό σημείωμα που αφορά στο ερώτημα.
Όσα ταμιακώς ενήμερα μέλη ενδιαφέρονται να λάβουν το εν λόγω
γνωμοδοτικό σημείωμα παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τη
γραμματεία του ΣΕΣ, τηλ. 210 3640604, secretary@ses.gr
Επίσης, παρακαλούνται τα μέλη μας να μας γνωστοποιήσουν επαγγελματικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν συλλογικά και
απαιτούν την παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών.
Στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του το ΔΣ του ΣΕΣ θα
προσπαθήσει να ανταποκριθεί σε όσα περισσότερα αιτήματα μπορεί μέσω της συνεργασίας του.

OI ΘΕςΕις τοΥ ςΕς 2020 - 2022

Μ

ε την ολοκλήρωση της θητείας
του ΔΣ 2020-2022 εκδόθηκε το
«τεύχος θέσεων του ςες». Στο
Τεύχος περιλαμβάνονται οι Θέσεις των 6
Επιστημονικών Επιτροπών του Συλλόγου,
όπως προέκυψαν με την εξαιρετική συνεργασία και ανιδιοτελή συνδρομή των
μελών τους και υιοθετήθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ.
Ευχαριστούμε θερμά τους έγκριτους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους στην
διάχυση των απόψεων, στη δυνάμωση της
φωνής και στην καταξίωση και αναγνώριση του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων όχι μόνο από την Πολιτεία αλλά
και από την κοινωνία.

Στο Τεύχος, επιπλέον, παρατίθενται και οι
επιμέρους θέσεις του ΣΕΣ που προέκυψαν
από τη δραστηριότητα του απερχόμενου
Διοικητικού Συμβουλίου μέσα από Δελτία
Τύπου που αφορούν σε ζητήματα επικαιρότητας κατά τη διάρκεια της διετούς του
θητείας.
Στο παρακάτω link θα βρείτε την ψηφιακή
έκδοση του τεύχους το οποίο αποτελεί παρακαταθήκη για το επόμενο Δ.Σ. και θα
συμβάλλει σημαντικά στην επιστημονικά
τεκμηριωμένη βελτίωση του συστήματος
μεταφορών της Ελλάδας.
https://online.fliphtml5.com/rnwbl/bsr
x/#p=1
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Έ

νας από τους κύριους παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τομέα των Μεταφορών στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου είναι η ανεπάρκεια αποτελεσματικών
συνδέσεων των θαλάσσιων Μεταφορών με τα Δίκτυα Μεταφορών
προς την ενδοχώρα, λόγω της ύπαρξης φυσικών και μη-φυσικών
εμποδίων κατά μήκος των βασικών διαδρόμων Μεταφορών.
Στη συγκεκριμένη περιοχή, αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
υστέρηση της ανάπτυξης των υποδομών Μεταφορών στις χώρες
των Δυτικών Βαλκανίων και το καθεστώς των ιδίων σε σχέση με
την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Μεταφορές και
το Εμπόριο υπόκεινται σε περιορισμούς, λόγω των απαραίτητων
τελωνειακών και άλλων ελέγχων και διατυπώσεων στα φυσικά,
θαλάσσια και χερσαία, σύνορά τους.
Το έργο εδαφικής συνεργασίας «Ολοκλήρωση διατροπικών συνδέσεων στην περιοχή της Αδριατικής - Ιονίου» (ADRIPASS – Integrating Multimodal Connections in the Adriatic - Ionian Region),
το οποίο υλοποιήθηκε την περίοδο 2018-2020, είχε ως στόχο την
ενίσχυση των φορέων σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων διευκόλυνσης των Μεταφορών στη περιοχή, και ειδικότερα κατά μήκος των Βασικών Διαδρόμων του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (Ανατολής –
Ανατολικής Μεσογείου, Μεσογείου, Βαλτικής – Αδριατικής, Σκαν6 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

διναβικής – Μεσογείου και Ρήνου – Δούναβη) και της ενδεικτικής
επέκτασής τους στα Δυτικά Βαλκάνια.
Το έργο ADRIPASS συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Interreg Adriatic-Ionian με συνολικό προϋπολογισμό 1,5 εκατ. Ευρώ.
Στο πλαίσιο της 4ης (κλειστής) πρόσκλησης του ίδιου Προγράμματος, δεδομένης της επίδρασης της πανδημίας στην υλοποίηση των
έργων του Προγράμματος που βρίσκονταν ακόμη σε εξέλιξη, δόθηκε η δυνατότητα υλοποίησης συμπληρωματικών δράσεων για
την ενίσχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2022, με συνολικό προϋπολογισμό 176,37
χιλ. Ευρώ.
Στο συμπληρωματικό αυτό έργο με ακρωνύμιο “ADRIPASS PLUS”
συμμετέχουν οκτώ (8) εταίροι, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην
υλοποίηση του έργου ADRIPASS:
• η Εκτελεστική Γραμματεία της Κεντροευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας (Central European Initiative - Executive Secretariat), που
εδρεύει στην Ιταλία,
• το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από την Ελλάδα,
• το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Σερβίας,
• το Ινστιτούτο Μεταφορών και Εφοδιαστικής (Institute for Transport and Logistics) από την Ιταλία,
• ο Λιμένας του Δυρραχίου από την Αλβανία,

• ο Λιμένας του Μπαρ από το Μαυροβούνιο,
• το Επιμελητήριο Εξωτερικού Εμπορίου της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, και
• ο Λιμένας του Κόπερ από τη Σλοβενία.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα του ADRIPASS συνοψίζονται στα εξής:
• Ανάλυση των φυσικών και μη σημείων συμφόρησης κατά μήκος
των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ) και συγκεκριμένα των Βασικών Διαδρόμων στην περιοχή ADRION,
• Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση των Μεταφορών,
• Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ – ICT),
• Κατάρτιση Διεθνούς Στρατηγικής για τη βελτίωση των διατροπικών Μεταφορών και της προσβασιμότητας.
Η Διεθνής Στρατηγική για τη βελτίωση των διατροπικών Μεταφορών που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ADRIPASS, έχει υιοθετηθεί
από όλους τους εταίρους του έργου, καθώς και από τα Υπουργεία
των χωρών που εκπροσωπήθηκαν στο έργο και Διεθνείς Οργανισμούς, μεταξύ αυτών και από την Κοινότητα Μεταφορών για τα Δυτικά Βαλκάνια. Η υιοθέτηση της Στρατηγικής επισημοποιήθηκε με
την υπογραφή σχετικού Μνημονίου Συνεννόησης (MoU).
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του έργου εγκαθιδρύθηκε ένα Διεθνές
Δίκτυο Συνεργασίας (Transnational Cooperation Network), του
οποίου οι εργασίες θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του νέου έργου
ADRIPASS PLUS, μέσω δύο συναντήσεων που προγραμματίσθηκαν
για τον Μάρτιο και τον Μάϊο του 2022. Ήδη η 1η συνάντηση του Δικτύου Συνεργασίας πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 2 Μαρτίου 2022, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Κοινότητας Μεταφορών και άλλων φορέων σχεδιασμού, λήψης
αποφάσεων και άσκησης πολιτικής στην περιοχή. Ένας εκ των βασικών στόχων του έργου ADRIPASS PLUS είναι η επικαιροποίηση

της Διεθνούς Στρατηγικής, και στόχος της 1ης συνάντησης του Δικτύου Συνεργασίας ήταν η συμβολή των φορέων και οργανισμών
με σχόλια και προτάσεις τους για την επικαιροποίηση της Στρατηγικής. Στόχος της 2ης συνάντησης του Δικτύου Συνεργασίας (Μάιος
2022) είναι ο σχολιασμός του Σχεδίου της επικαιροποιημένης
Στρατηγικής που θα διατεθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, με ορίζοντα
οριστικοποίησης και δημοσίευσης της επικαιροποιημένης Στρατηγικής τον Ιούνιο του 2022.
Τέλος, το ADRIPASS παρείχε τη δυνατότητα στους λιμένες που
συμμετείχαν στο έργο να υλοποιήσουν εφαρμογές ΤΠΕ και να εκπονήσουν μελέτες επενδύσεων για την εγκατάσταση ή επέκταση
των υφιστάμενων Πληροφοριακών Συστημάτων Λιμενικής Κοινότητας (Port Community Systems). Mέσω του συμπληρωματικού
έργου ADRIPASS PLUS πρόκειται να υλοποιηθούν επιπρόσθετες
εφαρμογές στους λιμένες του Κόπερ και του Μπαρ, οι οποίες θα
συμβάλουν στην περαιτέρω ψηφιοποίηση των διαδικασιών που
λαμβάνουν χώρα στους εν λόγω λιμένες για εμπορευματικές μεταφορές.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο:
https://adripass.adrioninterreg.eu/
https://www.linkedin.com/company/adripass-euproject
https://www.facebook.com/adripass.adrionproject.7
www.twitter.com/AdripassProject

Ερευνητική ομάδα ΑΠΘ για το έργο ADRIPASS:
Μ. Μιλτιάδου (Επιστημονικά Υπεύθυνος), Σ. Μπάσμπας,
Ε. Μπουχουράς Εργαστήριο Σχεδιασμού Μεταφορών,
Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιίας – Τμήμα Αγρονόμων
και Τοπογράφων Μηχανικών
E-mail Επιστημονικά Υπεύθυνου: mmiltiadou@auth.gr

δελτίο τύπου

ενημερωτιΚη εΚδηλωςη
Για τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές (City Logistics)
Ιωάννινα 27 Μαΐου 2022

Μ

ε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή, τόσο φυσική όσο και
εξ αποστάσεως, ολοκληρώθηκε τη Παρασκευή 27 Μαΐου
2022, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Grand Serai στα Ιωάννινα, η πρώτη ενημερωτική εκδήλωση για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics), υπό την αιγίδα των
Υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών, καθώς και της ΚΕΔΕ, που διοργανώθηκε από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, τον Δήμο Ιωαννιτών και τον Ελληνικό
Επιμελητηριακό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ)
σε συνεργασία και με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος (KΕΕΕ), του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
(ΣΕΣ), της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
(ΟΦΑΕ) και της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (ΕΕL).
Η εκδήλωση ανέδειξε τον αναπτυξιακό ρόλο των City Logistics
στον σύγχρονο τρόπο ζωής των πόλεων και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των πολιτών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας που έχει στόχο την εξασφάλιση
προσβασιμότητας του δικτύου μεταφορών σε όλους, τη βελτίωση
της ασφάλειας, τη μείωση της ρύπανσης του αέρα και της ηχορύπανσης, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της κατανάλωσης
ενέργειας, καθώς και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των
μεταφορών, ανθρώπων και εμπορευμάτων και εστίασε στα οφέλη
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που θα μπορούσε να αποκομίσει η ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων
με την εφαρμογή δράσεων για τα City Logistics που προγραμματίζονται
να πραγματοποιηθούν πιλοτικά στο εγγύς μέλλον.
Διακεκριμένοι εισηγητές περιέγραψαν τα βασικά οφέλη από την
οργάνωση συστημάτων Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών
στη βάση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας, τις προοπτικές
ανάδειξης των Ιωαννίνων σε κόμβο μεταφορών της ευρύτερης
περιοχής, και υπέδειξαν ποιες δράσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην πόλη. Μεταξύ αυτών: (1) Η σταδιακή αντικατάσταση
οχημάτων και τρόπου μεταφοράς με οχήματα πιο φιλικά προς το
περιβάλλον καθώς και δίκυκλα και τρίκυκλα ηλεκτροκίνητα
οχήματα, (2) η δημιουργία ζωνών χαμηλών ρύπων, (3) η διενέργεια
παραδόσεων εκτός των ωρών αιχμής, (4) η πληρότητα φόρτωσης
χρησιμοποιουμένων οχημάτων διανομής για περισσότερους παραλήπτες με την αξιοποίηση Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) και Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ), (5) ο συντονισμός παραδόσεων σε πραγματικούς χρόνους με τη βοήθεια
ηλεκτρονικών εργαλείων, και (6) η ανάπτυξη ενός παρατηρητήριου
ροών. Παράλληλα, επισήμαναν την ανάγκη εφαρμογής κινήτρων
για συνέργειες των εμπλεκομένων, καθώς και εργαλείων ανάπτυξης
αναγκαίων υποδομών και πρότειναν την άμεση σύσταση ενός μόνιμου τοπικού Φόρουμ συνεργασίας των εμπλεκόμενων αρχών,
φορέων και επιχειρήσεων προκειμένου να υλοποιήσουν από

ποιήσουν από κοινού ενδεδειγμένες δράσεις. Κάτι που όλες οι
πλευρές δήλωσαν πως θα στηρίξουν στο πλαίσιο πρωτοβουλιών
που θα αναληφθούν από τον Δήμο και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων,
σε συνεργασία με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τις εθνικές αρμόδιες αρχές και
τους εμπλεκόμενους κομβικούς φορείς της πρωτοβουλίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες μετά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επιλογή των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων Πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έως το 2030 με δυνατότητα σύνδεσης στο πρόγραμμα «Ορίζων
Ευρώπη» και το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ, στις
οποίες πόλεις από την Ελλάδα συμμετέχουν η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα. Είναι
χαρακτηριστικό πως η προβλεπόμενη χρηματοδότηση, μόνο από
το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» για την κλιματική ουδετερότητα
των πόλεων αυτών, θα είναι της τάξης των 360 εκατ. Ευρώ, ενώ
υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων για δράσεις που περιλαμβάνουν την ενέργεια, τα κτίρια,
τη διαχείριση αποβλήτων και τις μεταφορές.
Η εκδήλωση ήταν μέρος της πρωτοβουλίας των Κομβικών Φορέων
για την ανάπτυξη των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών City Logistics - της χώρας μας, με στόχο την ενημέρωση, δίνοντας
ταυτόχρονα το στίγμα για την απαρχή μιας από κοινού προσπάθειας
και συνεργασίας όλων, κομβικών φορέων, ενδιαφερόμενων
Δήμων, Επιμελητήριων, Εμπορικών και Μεταφορικών επιχειρήσεων
και φορέων τους από όλη την Ελλάδα, για την υλοποίηση σχετικών
δράσεων ανάπτυξης των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών
στα Ιωάννινα και σε άλλες πόλεις στη χώρα μας.

Την εκδήλωση, που συντόνισαν οι κ.κ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ, χαιρέτησαν οι κ.κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, Υφυπουργός Μεταφορών, Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννιτών, Γεώργιος Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου, εκπρόσωπος της
ΚΕΔΕ, Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος ΟΦΑΕ, και Βασίλειος Ζεϊμπέκης, Πρόεδρος ΕΕL & Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Κύριοι ομιλητές της ενημερωτικής εκδήλωσης ήταν ο κ. Βασίλειος Ζεϊμπέκης, ο κ. Θάνος Βλαστός, Καθηγητής Ε.Μ.Π, Μέλος
Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών και εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, ο κ.
Δημήτριος Κατσώχης, Πολ. Μηχανικός, Ανώτερο Στέλεχος της
PLANET ΑΕ, Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ και ο κ. Σπύρος Ζαφείρης, Επιχειρηματίας Μεταφορών Μέλος Επιμ. Ιωαννίνων. Ενώ στο τελικό
πάνελ “Στρογγυλή Τράπεζα, Συμπεράσματα” που συντόνισε ο κ.
Στράτος Παπαδημητρίου, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά,
συμμετείχαν οι κ.κ. Απόστολος Κενανίδης, Βασίλειος Ζεϊμπέκης,
Θάνος Βλαστός, Σπύρος Ζαφείρης, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου Ιωαννίνων και Μιχάλης Αδαμαντιάδης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ενημερωτική εκδήλωση για
τα City Logistics, Πρόγραμμα, και στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ :
https://www.eesym.gr/ και σύντομα και τα πλήρη πρακτικά των
εργασιών του Συνεδρίου.

9 ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Σ.

5th Auto Forum
«Είναι η αττική βιώσιμη περιφέρεια;»

Ο

υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής
επέλεξε το 5th auto Forum για να παρουσιάσει το κυβερνητικό σχέδιο για το κυκλοφοριακό. Αυτό δεν ήταν τυχαίο
καθώς το κεντρικό θέμα του 5th auto Forum αφορούσε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά περιφέρεια της χώρας και τα κυκλοφοριακά
της ζητήματα, και έφερε στο προσκήνιο τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να γίνει η αττική μια βιώσιμη ευρωπαϊκή Περιφέρεια.
Κατά την έναρξη του συνεδρίου ο κ. Κωνσταντίνος ουζούνης, CEO
του ethosGROUP και ο κ. τάκης Πουρναράκης, Μηχανολόγος Μηχανικός – Δημοσιογράφος, καλωσόρισαν τους προσκεκλημένους,
αναφέροντας ότι πλέον αποτελεί θεσμό για τον κλάδο, με σημαντικούς συμμετέχοντες και πάντα επίκαιρα ζητήματα, προσφέροντας πολύπλευρη και ποιοτική ενημέρωση.
Ο Κώστας αχ. Καραμανλής,
Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στάθηκε στην παντελή απουσία, κατά τα προηγούμενα χρόνια, ενός κεντρικού σχεδιασμού που να βασίζεται στις σύγχρονες ανάγκες
και στην απόλυτη διάσπαση
των αρμοδιοτήτων. Ο ίδιος επεσήμανε ότι “Όλοι οι εμπλεκόμενοι δεν διαθέτουν επαρκή εργαλεία.
Οι λύσεις πρέπει να βρεθούν άμεσα. Στο Υπουργείο Μεταφορών
και Υποδομών έχουμε μελετήσει τα δεδομένα, έχουμε εκπονήσει
ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που απαντά στα προβλήματα του
σήμερα και αντιμετωπίζει τις ανάγκες του αύριο”.
Όπως ανέφερε, το σχέδιο αναπτύσσεται μέχρι στιγμής σε τέσσερα
μέρη: Καθαρός δακτύλιος, περισσότερα αστικά λεωφορεία, ενίσχυση μέσων σταθερής τροχιάς, σύγχρονο πλαίσιο για τη μικροκινητικότητα.
δείτε το βίντεο από την ομιλία του: https://vimeo.com/713389609

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γεώργιος Πατούλης, ανέφερε ότι:
«Η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί από τα πιο σοβαρά προβλήματα σε μία σύγχρονη πόλη. Τα τελευταία χρόνια έχουμε βιώσει τις αλλαγές με την κίνηση να καταγράφει αρνητικό ρεκόρ.
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Καλούμαστε να διαχειριστούμε την ομαλή κυκλοφορία 2.500.000
οχημάτων. Αναβαθμίσαμε την αμφίδρομη επικοινωνία με τους
χρήστες του οδικού δικτύου, μέσω του 1544, που λειτουργεί
24ώρες το 24ωρο, για θέματα που αφορούν το οδικό δίκτυο. Κομβικό σημείο του στρατηγικού σχεδιασμού μας έχει η προσβασιμότητα πεζών και ΑμεΑ. Εφαρμόσαμε καινοτομίες “smart cities” και
έχουμε στόχο την επέκταση των έξυπνων διαβάσεων. Ξεμπλοκάραμε έργα που παρέμεναν επί τρία χρόνια παγωμένα. Ασφαλτοστρώσεις, φωτισμός, επεμβάσεις συντήρησης».
Ο κ. Βασίλης-Φοίβος αξιώτης, Αντιδήμαρχος Αστικών και Κτιριακών Υποδομών και Σχεδίου Πόλεως του Δήμου Αθηναίων, ανέφερε ότι «Στην Αθήνα παρατηρούμε έξαρση της κυκλοφορίας, της
παράνομης στάθμευσης. Στον δήμο ψηφίσαμε και εφαρμόζουμε
σχέδια δράσης για το κλίμα της πόλης και το ΣΒΑΚ (εξασφάλιση
άνετης μετακίνησης για τους πεζούς, βελτίωση επιπέδου εξυπηρέτησης από ΜΜΜ, βελτίωση οδικής ασφάλειας, αποτελεσματική
διαχείριση στάθμευσης και κυκλοφορίας, ενίσχυση χρήσης ποδηλάτου, προστασία κέντρου και γειτονιάς, άσκηση πολιτικών αποθάρρυνσης χρήσης αμαξιού κτλ)». Τέλος συμπλήρωσε: “Ο Δήμος
Αθηναίων στοχεύει στην επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης
στάθμευσης κατά 11.000 θέσεις. Για την ηλεκτροκίνηση ολοκληρώσαμε δίκτυο 25 σταθμών φόρτισης οχημάτων και προχωράμε
με στόχο τους 1.000 σταθμούς”.
Ο κ. Γεώργιος Βασιλάκης, Πρόεδρος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Αυτοκινήτων τονίζοντας ότι: Το κυκλοφοριακό, η ρύπανση, τα θέματα
οδικής ασφάλειας είναι αποτέλεσμα της μοναδικότητας που έχει η
χώρα μας και οι μεγάλες πόλεις, λόγω και της απουσίας αντικινήτρων στην κυκλοφορία ρυπογόνων οχημάτων. “Έχουμε τον παλαιότερο στόλο οχημάτων σε όλη την Ευρώπη. Είναι ένα θέμα που μας
απασχολεί και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα” ανέφερε.
“Ούτε το 1/3 των κυκλοφορούντων οχημάτων δεν συντηρείται. Δεν
υπάρχουν μετρήσεις για να γνωρίζουμε τους ρύπους καπνού. Σαν
αποτέλεσμα, όταν δεν υπάρχει κανονική απόσυρση σε ισχύ ούτε
υπάρχει φυσική απόσυρση, το πρόβλημα είναι ότι σε σχέση με τις
χώρες της ΕΕ, στην Ελλάδα η αναλογία είναι 3 προς 1 (πωλούνται
120.000 οχήματα τον χρόνο, εισάγονται 80.000 τον χρόνο δηλαδή
ετησίως μπαίνουν στην κυκλοφορία συνολικά 200.000 και αποσύρονται μόνο 50.000. Έχουμε ετήσια αύξηση των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα της τάξης του 3% όταν στην Ευρώπη

το ποσοστό αυτό είναι πολύ μικρότερο” είπε ο κ. Βασιλάκης.
Θεσμική παρέμβαση έκανε η κα Βασιλική δανέλλη-μυλωνά,
Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας
και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» κά
νοντας αναφορά στα πεπραγμένα. “Το Ινστιτούτο έκλεισε 17 χρόνια δράσης με συνέπεια και συνέχεια. Όραμά μας ένας κόσμος
δίχως τροχαία ατυχήματα και η ανάπτυξη της παιδείας. Διαθέτουμε
ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλον τον κόσμο. Το έργο μας έχει αναγνωριστεί διεθνώς, κάτι που μας δίνει ακόμη περισσότερη ευθύνη.
Τελευταία τιμητική διάκριση ήταν από την Ακαδημία Αθηνών. Σχεδόν το 1/4 του μαθητικού πληθυσμού έχει παρακολουθήσει τις
ενημερωτικές μας δράσεις” τόνισε. Με στόχο να αποτυπωθούν καλύτερα οι ανάγκες και τα θέματα οδικής ασφάλειας, τα οποία χρήζουν ευαισθητοποίησης, το ΙΟΑΣ υλοποιεί διαρκώς έρευνες ενώ
παράλληλα, θέτει σε εφαρμογή προγράμματα διαμορφώνοντας
έναν δυναμικό χώρο αλληλεπίδρασης με τους πολίτες με σκοπό
την ενστάλαξη μιας κουλτούρας οδικής συμπεριφοράς με πρότυπο την ασφάλεια.
Στην κεντρική ομιλία του συνεδρίου, ο κ. δημήτρης τσατίρης, Γενικός Διευθυντής και Συνιδρυτής, pricefox.gr, παρουσίασε έρευνα
με τίτλο: 7 ημέρες χαμένες στην κίνηση των δρόμων της Αττικής.
Τα πρώτα δεδομένα αφορούν στην αύξηση τροχαίο στην Αττική. Αν
τον Ιανουάριο η αύξηση ήταν μικρή, τον Φεβρουαρίου η αύξηση
προσέγγισε το 22%, ξεπερνώντας το 2019. Περαιτέρω επεσήμανε
ότι: «Τα τροχαία συμβάλλουν στην κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Περισσότερα από 700.000 ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν
στους δρόμους. Αυξήθηκαν οι κλίσεις προς οδική βοήθεια. Διαθέτουμε έναν γερασμένο στόλο οχημάτων. Είμαστε μόνο μπροστά
από την Λιθουανία. Ο στόλος είναι επιρρεπής σε βλάβες. Ο δείκτης
κυκλοφοριακής συμφόρησης το 2019 ήταν στο 43%, άρα κάθε
διαδρομή θα είχε επιβάρυνση. Το 2021 το ποσοστό ξανα-αυξήθηκε. Η Αθήνα για το 2021 ξεπερνά σε καθυστερήσεις την Ρώμη,
όπως και την Λισαβώνα και την Μαδρίτη».
Ο κ. Παναγιώτης Καρυώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, Περιφέρεια Αττικής, πραγματοποίησε παρουσίαση με τίτλο: «Αναλυτική Παρουσίαση του Σχεδίου
της Περιφέρειας Αττικής για την Οδική Ασφάλεια. Υλοποιημένες
Συνεχιζόμενες και Σχεδιαζόμενες Δράσεις». Όπως ανέφερε, η Αττική μπορεί να μετασχηματιστεί σε μία ασφαλή και βιώσιμη περιφέρεια, με ποιοτικές υπηρεσίες προς τους πολίτες, προκειμένου
να μεγιστοποιηθεί το επίπεδο οδικής ασφάλειας, συντηρώντας τις
υφιστάμενες δομές και δημιουργώντας νέες. Με 41 εκτελούμενα
έργα συνολικού προϋπολογισμού 250 εκατ. ευρώ και 40 δημοπρατημένα και υπό άμεση δημοπράτηση ύψους 215 εκατ. ευρώ,
η Αττική αλλάζει.
Ο κ. Παναγιώτης Παπαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο
Δυτικής Αττικής – Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), πρότεινε τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού
φορέα, με στόχο τον ολοκληρωμένο και ενιαίο σχεδιασμό των
μεταφορικών υποσυστημάτων και τον καλύτερο συντονισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η Αθήνα έχει τον μεγαλύτερο δείκτη επιβατικών

οχημάτων ανά 1.000 κατοίκων ανάμεσα στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πόλεις. Καταγράφεται σταθερή αύξηση (1,2% μ.ο.) του
στόλου των επιβατικών οχημάτων στην Αττική μετά το 2013, ενώ
παρατηρήθηκε μείωση (6,1%) του στόλου των δικύκλων το 2018.
Ο ίδιος πρότεινε την λειτουργία Παρατηρητηρίου Κινητικότητας
και την εκπόνηση γενικής μελέτης μεταφορών.
Ο κ. Βασίλης Καραφέρης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της
AUTOVISION SAKAR A.E. – Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών
ΚΤΕΟ Ελλάδος, τόνισε την αναγκαιότητα του τεχνικού ελέγχου για
ασφαλή μετακίνηση. “Παρά την επαρκή λειτουργία των ΚΤΕΟ και
την υπερεπαρκή γεωγραφική κάλυψη, σχεδόν 2 εκατ. αυτοκίνητα,
δηλαδή το 25% των κυκλοφορούντων οχημάτων αποφεύγει συστηματικά τον έλεγχο” τόνισε ο κ. Καραφέρης. “Η αποφυγή ελέγχου και ο γηρασμένος στόλος, δύο ζητήματα που εντάσσονται στην
κατηγορία της κινητής βόμβας. Σχεδόν 4-5 εκατ. οχήματα με μ.ο.
ηλικίας πάνω από τα 10 χρόνια κυκλοφορούν στους δρόμους και
αυτό πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Κακοσυντηρημένα και ρυπογόνα οχήματα δημιουργούν κυκλοφοριακό φόρτο και τροχαία
ατυχήματα. Πρέπει να αναζητηθούν αυτά τα οχήματα, να προσέλθουν στο ΚΤΕΟ. Ο κλάδος μας έχει ωριμάσει, συμμετέχει ενεργά
με προτάσεις για το πλαίσιο οδικής ασφάλειας και καλούμε την
πολιτεία να μας θωρακίσει” τόνισε κλείνοντας την ομιλία του.
Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση διεξήχθη κατά τη διάρκεια του
PANEL I με θέμα «Κυκλοφοριακό, το μεγαλύτερο πρόβλημα των
κατοίκων της Αθήνας». Στο πάνελ συμμετείχαν οι κ.κ. Παναγιώτης

Καρυώτης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών, Περιφέρεια Αττικής, Δημήτρης Πάτσιος, M. Eng.
Γενικός Διευθυντής, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), Παναγιώτης Παπαντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πρόεδρος του Συλλόγου
Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ), Βασίλης Καραφέρης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της AUTOVISION SAKAR A.E. – Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Ελλάδος, Κωνσταντίνος
Καραλίβανος, Digital Marketing Strategist, pricefox.gr.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Παπαντωνίου έθεσε ως ύψιστη προτεραιότητα την σύσταση ενός πολιτικού φορέα που θα προκρίνει και
θα διασφαλίζει την υλοποίηση ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα
μπορέσουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα των μετακινήσεων στο
Λεκανοπέδιο. “Προτείνω κάτι που θα αντιμετωπίσει παθογένειες
πολλών ετών. Δεν είναι εύκολο να αοφασιστεί πώς θα τον δομήσουμε ούτε πώς θα λειτουργήσει. Ωστόσο θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι και να συνεργαστούμε προκειμένου ο φορέας αυτός
να αποτελέσει έναν σταθμό για τις μεταφορές της Αττικής” είπε.

Πριν την έναρξη της συζήτησης, παρέμβαση στο πάνελ έκανε ο κ.
ςπύρος λάσκος, Διοικητής της Τροχαίας, δίνοντας μια εικόνα του
κυκλοφοριακού στους δρόμους της Αθήνας σήμερα. Όπως είπε,
το ποσοστό των θανατηφόρων τροχαίων, ήταν κατά 29% μειωμένο
το πρώτο τετράμηνο του 2022, συγκριτικά με το 2019. Πλέον ελάχιστα ταξί παρατηρούνται στις πιάτσες, γεγονός που είναι θετικό
για τον ίδιο, καθώς φαίνεται πως τα ταξί κινούνται κανονικά. Σύμφωνα με τον κ. Λάσκο, παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα τουριστικών λεωφορείων, ενώ όσον αφορά τα δίκυκλα, ο αριθμός
τους στο κέντρο της Αθήνας έχει μειωθεί. Μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τροχαίας τόνισε την αναγκαιότητα “να αποδείξουμε ότι είμαστε δίπλα στις ευπαθείς ομάδες και να πείσουμε τους πολίτες
να ξαναχρησιμοποιήσουν τα ΜΜΜ”.

Ο κ. Καραφέρης μιλώντας μέσα από την εμπειρία του, τόνισε ότι
πολλά από τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν δεν είναι ικανά να περάσουν ΚΤΕΟ αλλά ακόμη και αν μπορούσαν “θα ήταν οικονομικά
ασύμφορο”. Όπως είπε, οι ιδιοκτήτες των παλαιών οχημάτων δεν
έχουν τη διάθεση, ούτε την κουλτούρα να φροντίσουν για τη συντήρηση του οχήματός τους. “Σε αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο και
η οικονομική κρίση” παρατήρησε. Εκτίμησε δε πως η νέα πλατφόρμα που δημιουργείται για τα ανέλεγκτα οχήματα – που προσδιορίζονται σε 2 εκατ. ή το 1/3 του συνολικού στόλου – θα
προσδώσει τα μέγιστα στη λειτουργία του θεσμού και στον τομέα
της οδικής ασφάλειας.

Ο κ. Καρυώτης είπε ότι για τη λύση του προβλήματος οδικής κυκλοφορίας είναι επιτακτική η ανάγκη συνεργασίας και συνεργειών. “Σαφέστατα είναι απαραίτητη η συνέργεια όλων ημών”
τόνισε. Αναφέρθηκε δε στην έλλειψη ελεύθερων χώρων καθώς
“οι μόνοι χώροι που υπάρχουν αφορούν συγχρηματοδοτούμενα
έργα. “Μιλήσαμε με μεγαλύτερες εταιρείες, οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα μέτρησης του επιπέδου των ρύπων και προωθούν μηνύματα να αποφεύγεται η συμφόρηση στα σημεία”.
Απαραίτητη κατά τον ίδιο είναι και η ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
των οδηγών μέσω εφαρμογών. “Είναι χαρακτηριστικό ότι από το
σύνολο των συμβάντων που μετράμε, το 50% αφορούν σε βλάβες,
ένα 20% η έλλειψη βενζίνης και το υπόλοιπο ποσοστό αφορά τροχαία ατυχήματα”, δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Πάτσιος σχολίασε τη διαπίστωση ότι στην Ελλάδα τίθενται
στην κυκλοφορία πολλά αυτοκίνητα, ωστόσο τα παλαιά δεν αποσύρονται. Παρατήρησε πως η αγορά αυτοκινήτου παραμένει περιορισμένη στην Ελλάδα ειδικά μετά την κρίση του 2010-11.
“Όμως δεν είναι πρόβλημα οι εισαγωγές αλλά η διατήρηση σε κυκλοφορία παλαιών οχημάτων που είναι κακοσυντηρημένα. Όλοι
συζητάμε τα το κυκλοφοριακό ζήτημα σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας, όμως πρέπει η οπτική μας να περάσει και σε μια άλλη διάσταση. Η Ελλάδα είναι η 3η ή 4η χώρα από άποψη θανάτων λόγω
περιβαλλοντικών προβλημάτων και δυστυχώς δεν αντιλαμβανόμαστε τη διάσταση του προβλήματος. Το δεύτερο ζήτημα που δεν
αντιλαμβανόμαστε είναι το θέμα του θορύβου, ο οποίος επηρεάζει
και τη δουλειά μας αλλά και την υγεία μας” είπε. Ένα τρίτο ζήτημα
που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής σύμφωνα με τον κ. Πάτσιο είναι
το γεγονός ότι τα παλιά οχήματα είναι πολλαπλάσιες φορές πιο
θανατηφόρα και πιο ζημιογόνα. “Τα παλιά λεωφορεία σκοτώνουν
14 φορές πιο πολύ, συγκριτικά με τα νέα” δήλωσε χαρακτηριστικά.
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Ο κ. Καραλίβανος στην τοποθέτησή του ανέφερε ότι “στο Pricefox
ενδιαφερόμαστε για τους αριθμούς. Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο
να μοιραζόμαστε σημαντικές πληροφορίες με το κοινό. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε συνδυασμό με την ύπαρξη ενός γερασμένου στόλου μας ώθησε στο να θέλουμε να δώσουμε στους
καταναλωτές να καταλάβουν τη σημασία της οδικής βοήθειας”.
Στο ζήτημα των «Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City
logistics)» εστίασε στην ομιλία του ο κ. μιχάλης Π. αδαμαντιάδης,
Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Μεταφορών, Πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών
(Ε.Ε.ΣΥ.Μ). Ο κ. Αδαμαντιάδης παρουσίασε την τρομακτική αύξηση
κατά 200% που παρατηρήθηκε στον κλάδο την περίοδο έναρξης
των μέτρων κατά της covid-19. “Πρόκειται για ένα παγκόσμιο
φαινόμενο, όπως και η άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου. Παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις, χαμένα εμπορεύματα, υπήρξαν μη αξιόπιστοι συνεργάτες, αδυναμία ενημέρωσης των πελατών, αδυναμία
των τηλέφωνικών κέντρων να λάβουν και να εξυπηρετήσουν τα τηλεφωνήματα πελατών”, είπε. Στη συνέχεια, απαρίθμησε τα στοιχεία
της ευρωπαϊκής εμπειρίας στον τομέα των City Logistics, λέγοντας
ότι στην Ευρώπη παρατηρείται: αντικατάσταση οχημάτων και τρόπων
μεταφοράς με οχήματα πιο φιλικά στο περιβάλλον, όπως τρίκυκλα,
δίκυκλα, ακόμη και πεζοί διανομείς, δημιουργία ζωνών χαμηλών
ρύπων, παράδοση εκτός ωρών αιχμής κ.ά.
Ο κ. Κυριάκος Κοφινάς, Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης, ΔΕΗ
Α.Ε., υποστήριξε πως η ηλεκτροκίνηση μπορεί να δώσει εξαιρετικές λύσεις στην Ελλάδα, πιο ασφαλείς, πιο αποτελεσματικές και
και πιο γρήγορες από ό,τι έχουμε σήμερα. Όπως ενημέρωσε “μέσα
στους τελευταίους 12 μήνες τριπλαστιάστηκαν τα σημεία δημόσιας
φόρτισης και στόχος είναι το καλοκαίρι να φθάσουν τα 2.000. Εξ
αυτών, το 95% είναι φορτιστές που βρίσκονται μέσα στις πόλεις
και το 5% είναι σημεία ταχυφορτιστών που βλέπουμε σε μεγάλες

αρτηρίες και σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου. Όσον αφορά
την ισχύ τους, κυμαίνεται από 25 έως 250 kW”. Σχετικά με το έργο
της ΔΕΗ Blue ανέφερε ότι παρουσιάζει μια γρήγορη ανάτπυξη του
μεγαλύτερου δικτύου δημόσιων σημείων φόρτισης, σε πάνω από
65 περιοχές, ενώ στόχο αποτελεί η εγκατάσταση περισσότερων
από 1000 φορτιστές ως το τέλος του 2022.
«Η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική» τέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας - παρουσίασης του κ. Κίμωνα λογοθέτη, Σύμβουλος Διαχείρισης Κυκλοφορίας & Οδικής Ασφάλειας, Περιφέρεια
Αττικής. O κ. Λογοθέτης δήλωσε ότι η Περιφέρεια, από την πρώτη
στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της προέβη σε καινοτομίες
που βελτιώνουν την καθημερινότητας εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών. Για τη βελτίωση της συνολικής εικόνας του οδικού δικτύου
σύμφωνα με τον κ. Λογοθέτη απαιτείται σύζευξη πολλών παραγόντων και κυρίως η πολιτική βούληση, “η οποία από πλευράς
Περιφέρειας υπάρχει”, αλλά και “τεχνική ικανότητα”. Σχετικά με
το έργο της Περιφέρειας αναφέρθηκε σε δύο βασικά projects:
δύο σύγχρονες διαβάσεις πεζών σε Παναθηναϊκό Στάδιο και Σύνταγμα, τις πρώτες έξυπνες στην Ευρώπη, με ειδικά φώτα και ειδικό
πομπό μετάδοσης ηχητικών και παλμικών σημάτων και το Κέντρο
Διαχείρισης Κυκλοφορίας. Σίγουρα έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις αλλά έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.
Αν και η Ελλάδα παραμένει ακόμα πολύ χαμηλά στη διείσδυση
της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με τις άλλες χώρες, η πανδημία
βοήθησε σημαντικά στην άνοδό της, σύμφωνα με τον κ. μιχάλη
μάρκου (MBA Διευθυντικό Στέλεχος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων &
Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων/Marketing). Τα στοιχεία που
παρουσίασε ο κ. Μάρκου δείχνουν εκτόξευση των πωλήσεων
ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων περισσότερο στην Αττική
αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ειδικότερα, μεταξύ 2019 και
2021 τα υβριδικά οχήματα από περίπου 6.600 εκτοξεύτηκαν σε
πάνω από 23.000 ανά την Ελλάδα, που σημαίνει αύξηση 166%,
ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα από 480, έφθασαν στα 6.961.
Σύμφωνα με τον κ. Μάρκου, η ηλεκτροκίνηση είναι ακόμα αρκετά
πίσω στην Ελλάδα, ενώ ο ίδιος εκτιμά ότι το ελληνικό δημόσιο
πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα και να γίνει ο μεγαλύτερος
αγοραστής με την αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων
οχημάτων, με σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα.
Στο Panel IΙ με θέμα «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης, υποδομές,
δίκτυα, πρατήρια ενέργειας», ο κ. Κωνσταντίνος Καλημέρης, Corporate and Car Manufacturers Manager, της Allianz Ελλάδoς,
ανέφερε ότι παρά την εντύπωση που υπάρχει ότι τα ηλεκτροκίνητα
οχήματα έχουν άλλα χαρακτηριστικά από τα συμβατικά οχήματα
και απαιτούν διαφορετική ασφάλιση, αποδεικνύεται στην πράξη,
ότι οι διαφορές όταν υπάρχουν δεν είναι σημαντικές. Οι ζημιές
όπως είπε είναι οριακά λιγότερες, σε νέα ποιοτικά οχήματα αλλά
έχουν μεγαλύτερο κόστος, λόγω του ότι αφορούν οχήματα που
θεωρούνται high end. Η επιδιόρθωσή τους, απαιτεί ειδικά πιστοποιημένα συνεργεία που μετρώνται ακόμα στα δάχτυλα, ενώ απαιτούν και πιστοποίηση των εταιριών οδικής βοήθειας.
Στο μεγάλο κόστος αντικατάστασης του πλέον απαρχαιωμένου

στόλου φορτηγών στην Ευρώπη (21 ετών και πλέον) στάθηκε ο
πρόεδρος του ΕΕΣΥΜ, κ. μιχάλης αδαμαντιάδης. Όπως σημείωσε,
το κόστος είναι πολύ μεγάλο ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι
ακόμα και ο εκσυγχρονισμός των οχημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές Euro 6 δεν προχωρά γι αυτό το λόγο. Ο κ. Αδαμαντιάδης
χαιρέτισε τις εξαγγελίες του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
Κ. Α. Kαραμανλή, για την αντικατάσταση του στόλου των λεωφορείων με 680 ηλεκτροκίνητα οχήματα, που αποτελούν το 10% του
συνόλου.
Στο ερώτημα κατά πόσο καταπονεί η ταχυφόρτιση τις μπαταρίες
των ηλεκτρικών οχημάτων κλήθηκε να απαντήσει ο Γενικός Διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ κ. Κυριάκος Κοφινάς, ο οποίος
εξήγησε ότι οι μπαταρίες αυτές, δεν πρέπει να αδειάζουν εντελώς
για να φορτίσουν μετά κατά 100% αλλά αντίθετα η φόρτιση πρέπει
να συμπληρώνεται με κάθε ευκαιρία, με τον ίδιο τρόπο που γίνεται
η φόρτιση στα κινητά τηλέφωνα. Υπάρχουν οδηγίες που πρέπει να
ακολουθήσει ο οδηγός και παρέχονται εξήγησε ο κ. Κοφινάς,
αλλά η γενική εικόνα είναι να κάνουμε ότι κάνουμε και με τα κινητά τηλέφωνα.
Στα νούμερα του 2018 έχουν επιστρέψει διεθνώς οι πωλήσεις
ηλεκτροκίνητων οχημάτων σύμφωνα με τον κ. μιχάλη μάρκου,
λόγω των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και του πολέμου στην Ουκρανία. Όπως είπε υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία microchips και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επιδεινώσει
την κατάσταση.
Σε αντικατάσταση 40 οχημάτων με ηλεκτροκίνητα ή σύγχρονα
βενζινοκίνητα μικρής κατανάλωσης θα προχωρήσει η περιφέρεια
Αττικής, είπε ο κ. kίμων Φρ. λογοθέτης, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει χώρο για την εγκατάσταση φορτιστών και
υπάρχει και μελέτη η οποία προβλέπει και φορτιστές υβριδικού
τύπου που θα δίνουν ρεύμα παραγόμενου από ΑΠΕ.
Η κα Dott.ssa Luciana iorio, Chair of the UNECE Global Forum
for Road Traffic Safety- WP1, παρουσίασε το όραμα της Ατζέντας
2030 του ΟΗΕ για τους 17 βασικούς στόχους βιώσιμης ανάπτυξης
που πρέπει να επιτευχθούν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πρόκληση
ανέφερε ότι αποτελεί η αυτοματοποιημένη οδήγηση, η οποία θα
μειώσει τα ανθρώπινα λάθη, αλλά γεννούνται πολλά ερωτήματα
σχετικά με το πώς θα συμμετέχει στη διαδικασία ο οδηγός και
ποιος θα είναι υπόλογος.
Άλλη πρόκληση επισημάνθηκε ότι αποτελεί η μικροκινητικότητα,
καθώς μπορεί να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση αλλά
όχι απαραίτητα να την καταστήσει και πιο ασφαλή. «Το αστικό περιβάλλον της νέας εποχής αλλάζει διαρκώς, στην εποχή των μεγαλουπόλεων. Όλοι σκεφτόμαστε τι θα συμβεί στο μέλλον και τι
πρέπει να συμβεί. Είναι μεγάλη η συζήτηση για τις τάσεις που διαμορφώνει η τεχνολογία για τις smart cities», κατέληξε.
Ο κ. Γεώργιος Κοντοστόλης, Director Safety Division για την Ελλάδα και Κύπρο, Draeger Hellas SA., ανέφερε ότι η επιτυχημένη
μετακίνηση, είναι η ασφαλής μετακίνηση. «Για να εξασφαλισθεί
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αυτό θα πρέπει να μην έχει καταναλώσει ο οδηγός καθόλου αλκοόλ. Υπάρχει σήμερα η τεχνολογία για να το ελέγξουμε αυτό»,
είπε ο κ. Κοντοστόλης. Ο ίδιος ανέφερε ότι το 25% των θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρώπη οφείλονται στο αλκοόλ. Από τον Σεπτέμβριο του 2022 όλα τα αυτοκίνητα που θα εισάγονται στην Ε.Ε.
θα έχουν εγκατεστημένο σύστημα ασφαλείας ώστε να μπορεί να
γίνει η εφαρμογή του αλκοολόμετρου. Στη συνέχεια παρουσίασε
τα οφέλη της εφαρμογής Interlock και επεσήμανε ότι ανάλογα με
το κράτος στην Ευρώπη, υπάρχει προαιρετική ή υποχρεωτική
εφαρμογή.
Στην ομιλία τους με τίτλο: «Ο ρόλος της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης στην Οδική Ασφάλεια και τη βιώσιμη κινητικότητα», οι
κ.κ. ευάγγελος μακρής, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών προγραμμάτων Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και
εμμανουήλ μπρούζας, Μηχανολόγος – Μηχανικός, Υπεύθυνος
Τεχνικών Θεμάτων, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος
Μυλωνάς», αναφέρθηκαν στην σημασία της σχολικής εκπαίδευσης."Οφείλουμε να βάλουμε τις βάσεις ώστε τα μικρά παιδιά να
έχουν ένα βιώσιμο μέλλον. Προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά
στην εκπαίδευση σε σχέση με την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία. Περαιτέρω αναφέρθηκαν στην εκπαίδευση στην κινητικότητα και την επιλογή των τρόπων
μετακίνησης, παρουσιάζοντας τα προγράμματα «Ασφαλώς Ποδηλατώ», «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» και Moving Stars του ΙΟΑΣ.
Κλείνοντας αναφέρθηκαν στο όραμα και τη σπουδαιότητα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Αναφοράς για την οδική ασφάλεια.
Ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Αντιπρόεδρος του δικτύου πόλεων Civitas, αναφέρθηκε στην ανάγκη για εκπαίδευση και τυποποίηση των κανόνων
ασφαλείας. «Κουλτούρα, έλεγχος, υποδομές και τεχνολογία. Αν
αυτά συνδυαστούν, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο από το
σημερινό. Πρέπει να γίνει πολλή δουλειά με τη συμμετοχή όλων»,
τόνισε. Ο ίδιος επεσήμανε πως οτιδήποτε γίνεται στον δήμο, κινείται πάνω στη διαδικασία της τριπλής τελικής γραμμής: Άνθρωπος
περιβάλλον και οικονομία. Οτιδήποτε γίνεται δηλαδή πρέπει να
αγγίζει και τα τρία αυτά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό έχει αναπτυχθεί
σειρά δράσεων για την κλιματική αλλαγή, τη μείωση ρύπων και
την ανάδειξη του φυσικού πλούτου. Σε ό,τι αφορά το δίκτυο Civitas,
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ανέφερε ότι αφορά στις βασικές αρχές επίτευξης βιώσιμης αστικής κινητικότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε πεζούς και ποδηλάτες και περιορισμό στη χρήση του αυτοκινήτου.
Στο Panel III με θέμα «Οδική ασφάλεια, Μικροκινητικότητα» και
συντονίστρια την κα Βασιλική δανέλλη-μυλωνά, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των
Τροχαίων Ατυχημάτων (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ο κ. Γρηγόρης
Κωνσταντέλλος, Δήμαρχος Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, Αντιπρόεδρος του δικτύου πόλεων Civitas, ανέφερε ότι είναι πολύ μεγάλη η διαδρομή για τη μετατροπή μιας πόλης σε βιώσιμη και
κινητική. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει ξεκάθαρη νομοθεσία
που δεν θα αφήνει περιθώρια παρερμηνείας. «Πρέπει αυτό που
λέμε να γίνει πράξη. Να έρθει ως αναγκαιότητα και όχι σαν μόδα»,
τόνισε.
Η κα Dott.ssa Luciana iorio, Chair of the UNECE Global Forum for
Road Traffic Safety- WP1, ανέφερε ότι στο Global Forum όλες
αυτές οι συσκευές της μικροκινητικότητας είναι μόνο ένα μικρό
μέρος των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στο μέλλον. «Ξεκινάμε
από το όραμα και πηγαίνουμε στη+ στρατηγική και την εκτέλεση.
Αν πραγματικά θέλουμε να δούμε αλλαγή σε 10 χρόνια πρέπει να
τολμήσουμε περισσότερο, χρειάζεται θάρρος από την πλευρά των
πολιτικών και όλων των αρμόδιων φορέων. Η μικροκινητικότητα
αποτελεί μια επικίνδυση πρόκληση για το σύστημα, γιατί αυτή τη
στιγμή δεν είναι ξεκάθαρο για το πώς θα ρυθμιστεί», επεσήμανε.
Ο κ. Γεώργιος Κοντοστόλης, Director Safety Division για την Ελλάδα και Κύπρο, Draeger Hellas SA., αναφέρθηκε στην χρήση του
Interlock επισημαίνοντας ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγάλο
εύρος οχημάτων ιδιωτικών, επαγγελματικών και δημόσιας μεταφοράς. «Πρόκειται για ένα πολύ ασφαλές σύστημα, καθώς υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τη σωστή χρήση του, ώστε να μην
μπορεί να παρακαμφθεί», σημείωσε. Όσον αφορά το κόστος, το
τελευταίο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο θα τιμάται περί τα 1.300 ευρώ. Αντίστοιχα, οι τιμές των απλών αλκοολόμετρων ξεκινούν από τα 180 ευρώ.
Ο κ. δημήτρης ςκιάννης, Δημοσιογράφος, Αρχισυντάκτης, Get-

Electric.gr, ανέφερε ότι βρισκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο. Αναγνωρίζουμε τα οφέλη της μικροκινητικότητας, αλλά δεν υπάρχουν
οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή της. Επεσήμανε
την έλλειψη χώρου ειδικά στα κέντρα των μεγαλουπόλεων.
«Χρειάζεται λοιπόν χώρος, γιατί τα οφέλη είναι προφανή. Πρέπει
να υπάρχει πολιτική βούληση. Μέρος από τον χώρο κίνησης των
αυτοκινήτων να διατεθεί για τα μέσα μικροκινητικότητας. Πρέπει
να πάρουμε τις αποφάσεις και να τις ακολουθήσουμε στην πράξη.
Να είμαστε πιο τολμηροί και να βρούμε τους χώρους. Είμαστε σε
σχετικά καλό δρόμο σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά
είναι βασικό το θέμα των υποδομών, όπως και της εκπαίδευσης»,
τόνισε.
Το 5th auto Forum #aufo22, διοργανώθηκε από την ethosEVENTS,
σε συνεργασία με το ινστιτούτο οδικής ασφάλειας (ιοας) «Πάνος
μυλωνάς», τον ςύνδεσμο εισαγωγέων αντιπροσώπων αυτοκινήτων
(ςεαα), το οικονομικό και επιχειρηματικό portal banks.com.gr
και το οικονομικό και επενδυτικό περιοδικό Χρημα και πραγματοποιήθηκε υβριδικά με φυσική παρουσία στο ξενοδοχείο Divani
Caravel, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά και μέσα από το Liveon expo
Complex, το σύγχρονο τρισδιάστατο συνεδριακό και εκθεσιακό
κέντρο της Liveon, αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες
και δυνατότητες του.

Χορηγοί
Η διοργάνωση του 5th auto Forum υποστηρίχθηκε με τη Χορηγία
και την αιγίδα σημαντικών εταιρειών και φορέων από την αγορά:

Πολύτιμη υποστήριξη
Περιφέρεια Αττική Lead Sponsor δεη

Sponsors
Allianz, Drager

Corporate Participations
Anytime, Autovision, I. ΚΤΕΟ Λ. Βουλιαγμένης, Innews, Ogilvy,
Zero Motorcycles

υπό την αιγίδα: Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος,
Δήμος Αθηναίων, Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων & Δικύκλων, Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Ένωση Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδιωτικών ΚΤΕΟ
Χορηγοί επικοινωνίας: Banks.com.gr, XRHMA, XRHMAWEEK,
STAR Κεντρικής Ελλάδας, TVSTAR.GR, THESSALONIKI NEWS,
KRITI24.GR, PIRAEUS365.GR, XANTHI NEWS, Insuranse World, insurance world.gr, virus.com.gr, Pharma & Health Business.
Για πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του συνεδρίου 5th auto Forum | ethoseVeNTS καθώς επίσης
και τα social κανάλια Facebook, Linkedin, και youTube.
Για περισσότερες πληροφορίες:
κος Γιάννης Τριανταφύλλου, Διευθυντής Marketing, ethosGROUP,
τηλ. +30 2109984810, e-mail: triantafyllou.y@ethosmedia.eu

ΝΕΑ ΜΕλη

Κωνςταντινος Γαλεριδης εγγράφεται με Α.Μ. 898
αΓΓελος ΒαΖαΚιδης εγγράφεται με Α.Μ. 899
ςτεΦανος μαΓΚλοΓιαννης εγγράφεται με Α.Μ. 900
νιΚολαος τςιρΚας εγγράφεται με Α.Μ. 901
ΓεωρΓιος ΚραςαναΚης εγγράφεται με Α.Μ. 902
αριςτομενης ΚοΨαΧειλης εγγράφεται με Α.Μ. 903
ΓεωρΓιος ΠαρΓανας εγγράφεται με Α.Μ. 904
δημητρα ΠαΠαναΓιωτου εγγράφεται με Α.Μ. 905
αΘαναςιος Κουτςουρης εγγράφεται με Α.Μ. 906
αρετη Κωτςη εγγράφεται με Α.Μ. 907
ευαΓΓελος ΠρεςΒελος εγγράφεται με Α.Μ. 908
ΒαΪα μουΖιουρα εγγράφεται με Α.Μ. 909
αλεξανδρος Κτενας εγγράφεται με Α.Μ. 910
μαριος ΓιουρουΚελης εγγράφεται με Α.Μ. 911
Κωνςταντινος ΠαΠαδοΠουλος εγγράφεται με Α.Μ. 912
ελενη μαντουΚα εγγράφεται με Α.Μ. 913
Φωτιος Καραμανωλης εγγράφεται με Α.Μ. 914
αναςταςια αρΓυροΠουλου εγγράφεται με Α.Μ. 915
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ΑΠO τΟn ΧωΡΟ τωΝ ΠΑΝΕΠΙστηΜΙωΝ

Φοιτητής
Επιβλέπων Καθηγητής
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

μάριος ςεκαδάκης
Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ
εμΠ - ςχολή Πολιτικών μηχανικών
διπλωματική εργασία

ςυμΠεριΦορα οδηΓηςης Και Χρηςη του διαδιΚτυου
ςτο εΠαρΧιαΚο διΚτυο με τη Χρηςη Προςομοιωτη οδηΓηςης
Περίληψη εργασίας
Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η διερεύνηση
της επιρροής της χρήσης του διαδικτύου μέσω έξυπνου κινητού τηλεφώνου στη συμπεριφορά ασφάλειας και κυκλοφορίας των νέων
οδηγών στο επαρχιακό δίκτυο με τη χρήση προσομοιωτή οδήγησης.
Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων, πραγματοποιήθηκε
πείραμα στον προσομοιωτή οδήγησης του Εργαστηρίου Κυκλοφοριακής
Τεχνικής Ε.Μ.Π., με 37 νέους ηλικιακά οδηγούς από 18 έως 33 ετών.
Τα σενάρια οδήγησης πραγματοποιήθηκαν σε επαρχιακό περιβάλλον
και περιλάμβαναν συνθήκες χαμηλού, υψηλού κυκλοφοριακού φόρτου
αλλά και φωτισμού μέρας και νύχτας. Η απόσπαση της προσοχής του
οδηγού από το διαδίκτυο αφορούσε στη χρήση των εφαρμογών
Facebook Messenger (αποστολή άμεσων ηλεκτρονικών μηνυμάτων),
Facebook (πλοήγηση στην αρχική σελίδα) και Google Maps (εύρεση
διεύθυνσης τοποθεσίας).
Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από το πείραμα, ελέγχθηκαν και επεξεργάστηκαν καταλλήλως και δημιουργήθηκαν οι βάσεις δεδομένων,
ώστε να πραγματοποιηθεί η στατιστική ανάλυση. Αρχικά, αναπτύχθηκε
μοντέλο διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό
της πιθανότητας ατυχήματος. Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν μοντέλα
γραμμικής παλινδρόμησης για τον προσδιορισμό της επιρροής της
χρήσης του διαδικτύου στη διακύμανση της μέσης ταχύτητας οδήγησης,
στη μέση απόσταση από το προπορευόμενο όχημα και στη διακύμανσή
της και στη διακύμανση της μέσης πλευρικής απόστασης καθώς και
γενικευμένα γραμμικά μοντέλα για τη σύγκριση της επιρροής των
διαφορετικών εφαρμογών του διαδικτύου.
Τα πιο σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή
των στατιστικών μοντέλων:
• Η απόσπαση της προσοχής από τη χρήση διαδικτύου μέσω έξυπνου
κινητού αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα ατυχήματος, αφού ενδεχομένως ο οδηγός δεν έχει πλήρως την προσοχή του στην οδήγηση,
δεν έχει πλήρη αντίληψη των κυκλοφοριακών συνθηκών και καθυστερεί να αντιδράσει, παρόλο που διατηρεί μεγαλύτερες αποστάσεις
από το προπορευόμενο όχημα.
• Η μεταβλητή με τη μεγαλύτερη επιρροή στην πιθανότητα ατυχήματος
είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος. Η πιθανότητα ατυχήματος μειώνεται
σε υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, διότι πιθανώς μειώνονται οι ταχύτητες
των οχημάτων. Επιπλέον, η πιθανότητα ατυχήματος αυξάνεται όταν
είναι νύχτα, διότι ίσως οι οδηγοί είναι δυσκολότερο να προσαρμοστούν
στο περιβάλλον λόγω των συνθηκών φωτισμού και να αντιληφθούν
εγκαίρως ένα επικίνδυνο συμβάν. Τέλος, όσο μεγαλύτερος ηλικιακά
είναι ο οδηγός, τόσο μικρότερη παρουσιάζεται η πιθανότητα ατυχήματος,

ενδεχομένως λόγω της προσεκτικότερης οδήγησης και της μεγαλύτερης εμπειρίας του.
• Η διακύμανση της μέσης ταχύτητας μειώνεται με την απόσπαση της
προσοχής από το διαδίκτυο κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Ο οδηγός
τείνει να διατηρεί πιο σταθερή ταχύτητα, διότι ενδεχομένως γνωρίζει
ότι δεν είναι διαθέσιμος για μεταβολή της ταχύτητας και ταυτόχρονα
δεν αντιδρά άμεσα στις εναλλαγές της κυκλοφορίας.
• Τη μεγαλύτερη μείωση και επιρροή στη διακύμανση της μέσης ταχύτητας οδήγησης προκαλεί η απόσπαση της προσοχής από τη
χρήση της εφαρμογής Facebook, ειδικά σε άντρες οδηγούς. Μετά
ακολουθεί η εφαρμογή Google Maps και τη μικρότερη επιρροή από
τις εφαρμογές την είχε το Facebook Messenger.
• Ο οδηγός διατηρεί μεγαλύτερη απόσταση από το προπορευόμενο
όχημα κατά την απόσπαση της προσοχής του από το διαδίκτυο,
εφόσον γνωρίζει ότι εκτελεί μια επικίνδυνη ενέργεια και ενδεχομένως
να προσπαθεί να μειώσει τον κίνδυνο, διατηρώντας μεγαλύτερη
απόσταση για επαρκή χρόνο αντίδρασης.
• Η χρήση των εφαρμογών Google Maps και Messenger οδηγούν σε
αύξηση της μέσης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα σε
σχέση με την κατάσταση της ελεύθερης οδήγησης, με μεγαλύτερη
εκείνης του Google Maps, ειδικά σε γυναίκες οδηγούς.
• Η διακύμανση της μέσης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα
μειώνεται με την απόσπαση της προσοχής από τη χρήση του
διαδικτύου, ενδεχομένως διότι ο οδηγός διατηρεί πιο σταθερή την
απόσταση από το προπορευόμενο όχημα, κρατώντας πιο παθητική
στάση για την αντιστάθμιση του κινδύνου.
• Τη μεγαλύτερη μείωση και επιρροή στο μοντέλο της διακύμανσης
της μέσης απόστασης από το προπορευόμενο όχημα έχει η απόσπαση
της προσοχής από τη χρήση της εφαρμογής Facebook, ειδικά σε
άντρες οδηγούς.
• Η διακύμανση της μέσης πλευρικής απόστασης του οχήματος από
το άκρο της οδού αυξάνεται με την απόσπαση της προσοχής από τη
χρήση του διαδικτύου. Ο οδηγός, ίσως, δεν μπορεί να διατηρήσει
σταθερή την πλευρική απόσταση του οχήματος, αφού εμφανίζει πιο
πολλές παρεκκλίσεις από την οριογραμμή της οδού.
• Οι οδηγοί όσο πιο συχνά χρησιμοποιούν το κινητό τους τηλέφωνο
κατά την οδήγηση σε επαρχιακή οδό τόσο πιο μεγάλη είναι η διακύμανση της ταχύτητάς τους, καθώς ενδεχομένως εμφανίζονται πιο
εξοικειωμένοι στη διαδικασία χρήσης του κινητού κατά την οδήγηση.
ςύνδεσμος
https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/edu/ad99-marios-sekadakisdriving-behaviour-during-texting-and-surfing-in-rural-roads-usinga-driving-simulator/

Φοιτήτρια
Επιβλέπων Καθηγητής
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Είδος εργασίας

ακριβή Βαρελά
Γεώργιος Γιαννής, Καθηγητής ΕΜΠ
αΠΘ - τμήμα Πολιτικών μηχανικών
διπλωματική εργασία

εντοΠιςμος ςυμΒαντων με Βαςη τα οδηΓιΚα ΧαραΚτηριςτιΚα ςε υΠεραςτιΚες οδους
Περίληψη εργασίας
Η εκπόνηση της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει στόχο τη διερεύνηση της ικανότητας εντοπισμού ύπαρξης συμβάντων με βάση
τα οδηγικά χαρακτηριστικά σε υπεραστικές οδούς. Για τον σκοπό
αυτό χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από πείραμα σε προσομοιωτή οδήγησης σε υπεραστικές οδούς.
Τα στοιχεία αυτά επεξεργάστηκαν κατάλληλα προκειμένου να ετοιμαστούν οι συγκεντρωτικοί πίνακες δεδομένων που περιλάμβαναν
στοιχεία που αφορούσαν στη χρονική διάρκεια του ενός λεπτού πριν
και κατά τη διάρκεια κάθε συμβάντος.
Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα
μοντέλα διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης και τυχαίων δασών,
για τα οποία πραγματοποιήθηκαν δύο παραλλαγές, Α και Β, ανάλογα
με το πλήθος των ανεξάρτητων μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν
στην καθεμία.
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική ανάλυση οδήγησαν
στη διατύπωση των παρακάτω συμπερασμάτων για την παρούσα διπλωματική εργασία.
• Οι μεταβλητές που περιγράφουν την ταχύτητα του οχήματος, τη
διαμήκη επιτάχυνση, τη συνολική διανυόμενη απόσταση καθώς και
την εμπειρία του οδηγού στην οδήγηση, προέκυψε πως αποτελούν
τις μεταβλητές με τη μεγαλύτερη σημαντικότητα για τον εντοπισμό
της ύπαρξης ενός συμβάντος. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και
από τη διεθνή βιβλιογραφία.
• Βασικό συμπέρασμα είναι ότι το μοντέλο τυχαίων δασών ήταν
αρκετά πιο αποδοτικό από τη διωνυμική λογιστική παλινδρόμηση
στη στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε.
• Η εφαρμογή του μοντέλου διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης
παρατηρήθηκε πως δεν λειτουργεί αποτελεσματικά στον εντοπισμό
ενός συμβάντος με μικρό αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών (μικρή
ανάκληση, σχετικά υψηλός δείκτης ποσοστού πιθανότητας λάθους
ταξινόμησης, χαμηλές τιμές ακρίβειας και μέτρο αξιολόγησης).
Στην περίπτωση που έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι στατιστικά
σημαντικές μεταβλητές (παραλλαγή Α), η ορθότητα του μοντέλου
διωνυμικής λογιστικής παλινδρόμησης, δηλαδή η ακρίβεια που

προσφέρει για τις σωστές προβλέψεις στο σύνολό τους, τη σωστή
πρόβλεψη για την ύπαρξη ή όχι συμβάντος, είναι ικανοποιητική.
• Τα αποτελέσματα που εξήχθηκαν από το μοντέλο τυχαίων δασών
και για τις δύο παραλλαγές που αναφέρθηκαν παραπάνω ήταν στο
σύνολό τους πολύ καλύτερα από το μοντέλο διωνυμικής λογιστικής
παλινδρόμησης. Η ορθότητα στην πρόβλεψη ύπαρξης συμβάντος ή
όχι ήταν πολύ υψηλή και για τις 2 παραλλαγές και η ανάκληση του
μοντέλου (αυξημένη ικανότητα εύρεσης των στιγμιότυπων) βρέθηκε
πολύ υψηλή.
• ςυγκρίνοντας τις δύο παραλλαγές που πραγματοποιήθηκαν με το
μοντέλο τυχαίων δασών για τη στατιστική ανάλυση, προέκυψε πως
παρόλο που και οι δύο παραλλαγές εξάγουν χρήσιμα και αξιόπιστα
αποτελέσματα και είναι αποδεκτές, εκείνη που περιείχε το μεγαλύτερο
πλήθος μεταβλητών έδινε καλύτερους δείκτες.
• Τα αποτελέσματα της παραγοντικής ανάλυσης έδειξαν πως για
κάθε σύνολο στοιχείων, i) εκείνων που περιγράφουν τη χρονική
διάρκεια του ενός λεπτού πριν από κάθε συμβάν, ii) εκείνων που
περιγράφουν τη χρονική διάρκεια του κάθε συμβάντος, και iii) το
σύνολο αυτών, υπάρχει ένα πλήθος παραγόντων που εκφράζουν
ένα σύνολο μεταβλητών, το οποίο σε κάθε περίπτωση είναι διαφορετικό.
• Τα δεδομένα που περιγράφουν την κατάσταση ένα λεπτό πριν από
κάθε συμβάν βρέθηκε πως μπορούν να εκφραστούν με δύο παράγοντες, έναν που περιγράφει την επιρροή της ταχύτητας και της διαμήκους επιτάχυνσης και έναν που περιγράφει την επιρροή της συνολικής διανυόμενης απόστασης του οχήματος.
• Σε αντίθεση με τη χρονική διάρκεια του ενός λεπτού πριν, στη
διάρκεια ενός συμβάντος, εκτός από την ταχύτητα που κυριαρχεί
και σε αυτή την περίπτωση, οι μεταβλητές που έχουν τη μεγαλύτερη
επιρροή είναι η απόκλιση του οχήματος από το μέσο της οδού και ο
χρόνος μέχρι τη σύγκρουση.
ςύνδεσμος
https://www.nrso.ntua.gr/geyannis/edu/ad101-akrivi-varela-eventidentification-based-on-driving-characteristics-on-rural-roads/
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Η σήμανση του χώρου και η δημιουργία
του μουσείου Κωνσταντίνος Ξενάκης στις ςέρρες
Αριστοτέλης Νανιόπουλος*

Η

προσωπική γνωριμία μου με τον καλλιτέχνη Κωνσταντίνο
Ξενάκη ξεκίνησε στην αρχή της δεκαετίας του 2000, όταν
σε μια έκθεση του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη τον πλησίασα και τον ρώτησα αν υλοποιήθηκε το έργο σήμανσης μιας πόλης στη Γαλλία. Η σήμανση της
πόλης θα δημιουργούσε νέα τοπόσημα-εικαστικά έργα, εμπλουτίζοντας το αστικό περιβάλλον και διευκολύνοντας, μεταξύ άλλων,
τον προσανατολισμό. Έμεινε έκπληκτος και με ρώτησε “που το
έχεις μάθει, νόμιζα ότι κανείς στην Ελλάδα δεν γνωρίζει κάτι για
αυτό το έργο…” πως μου εξήγησε αναλυτικά αργότερα, επρόκειτο
για μια πικρή για αυτόν ιστορία το έργο τελικά δεν υλοποιήθηκε
και επίσης του στοίχισε την απώλεια μιας υποτροφίας, που είχε
κερδίσει για τις ΗΠΑ και ίσως, μιας διαφορετικής καλλιτεχνικής
καριέρας εκεί.
18 ΔΕΛΤΙΟ ς.ε.ς.

Από τότε γίναμε φίλοι και συναντηθήκαμε αρκετές φορές, όπου
σε κάποια συζήτησή μας εξέφρασε αγωνία για την τύχη του έργου
του, όταν αυτός φύγει. Συζητήσαμε διάφορες εναλλακτικές και του
πρότεινα, αντί τα έργα του να καταλήξουν στα υπόγεια της Εθνικής
Πινακοθήκης, ή κάπου στη Γαλλία, να τα χαρίσει σε μια επαρχιακή
πόλη της Ελλάδας, που σήμερα δεν έχει τίποτα και έτσι θα αποκτήσει η πόλη ένα σημαντικό πόλο πολιτισμού, ενώ παράλληλα
και το ίδιο το έργο του θα αναδειχθεί καλύτερα.
Ο Ξενάκης δεν ήταν εύκολος στις αποφάσεις του, η ιδέα ωρίμασε
σταδιακά και τελικά την προτείναμε στην τότε Δημοτική Αρχή των
Σερρών το 2005. Έκτοτε υπήρξαν πολλές περιπέτειες και εναλλαγές, ψυχρού-θερμού, που η εξιστόρησή τους δεν είναι του παρόντος. Το 2011 δημιουργείται το σωματείο ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,

με κύριο καταστατικό στόχο τη δημιουργία του Μουσείου Ξενάκη
στο πρώην στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ, το οποίο βρίσκεται κοντά στο
κέντρο της πόλης και τη σταδιακή ανάπτυξη εκεί, ενός Πολιτιστικού Πάρκου, με τη δημιουργία και άλλων Μουσείων. Το 2014 συντάξαμε την πρόταση CULTURAL DIPOLE που υποβλήθηκε με
επιτυχία, στο ανταγωνιστικό πρόγραμμα INTERREG, Ελλάδα-Βουλγαρία με εταίρους: τον Δήμο Σερρών, τον Δήμο Petrich, το Α.Π.Θ.
και το Δ.Π.Θ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η ανέγερση ενός
«Ιστορικού Μουσείου» στην πόλη του Petrich στη Βουλγαρία και
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Πινακοθήκη Κωνσταντίνος Ξενάκης» (MCX), στις Σέρρες.
Με τη συμβολή στελεχών του Δήμου αλλά και μελών του σωματείου μας, ξεπεράστηκαν μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια και τεχνικές προκλήσεις που επιβάλλονται από την παλαιότητα ενός
διατηρητέου κτηρίου. Αρκεί να σημειωθεί ότι ο αριθμός των επιμέρους μελετών και εγκρίσεων, ξεπερνάει τις 50.
Ξεκινήσαμε με μια υποτυπώδη Μουσειολογική μελέτη και στη συνέχεια, στο πλαίσιο του έργου, προχωρήσαμε σε μια εμβληματική
Μουσειολογική-Μουσειογραφική-Γραφιστική μελέτη, που εκπο-

νήθηκε από το ζεύγος των ομότιμων καθηγητών του Α.Π.Θ. Τζώνου-Σκαλτσά και την ομάδας τους. Οι συνάδελφοι συνεργάσθηκαν
στενά με τον καλλιτέχνη και ό,τι σχεδιάστηκε έχει την έγκρισή του.
Όπως συνηθίζω να λέω, το Μουσείο Ξενάκη δεν είναι ένα συνηθισμένο Μουσείο-Αποθήκη αλλά ένα ολοκληρωμένο Θεματικό Μουσείο, όπου θα μπορεί να περιηγηθεί κανείς στην εξέλιξη του έργου
του και σε ολόκληρη την καλλιτεχνική του διαδρομή, με τη χρήση
και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Αποτέλεσμα της
προηγούμενης συνεργασίας με τους μουσειολόγους ήταν να διπλασιάσει, περίπου, ο καλλιτέχνης, την αρχική δωρεά του, που
πλέον αριθμεί στα 171 έργα.
Επιπλέον δωρίζονται από εμένα 13 έργα τα οποία εντάσσονται στην
ενότητα “ο Κώδικας του δρόμου”. Μικρότερος αριθμός έργων δωρίσθηκε και από άλλους δωρητές.
Το κτήριο είναι πλέον προσβάσιμο, φυσικά και αντιληπτικά, σε
Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, εξοπλισμένο με σύγχρονα οπτικοακουστικά συστήματα,
χώρο και υλικά για εφαρμογή μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων και διάφορες άλλες προβλέψεις που δεν διαθέτουν πολλά,
ώριμα, Μουσεία.
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ςε εφαρμογή της προσέγγισης του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, όπως τον αντιλαμβανόμαστε εγώ και οι συνεργάτες μου,
συνεργασθήκαμε με τον Κωνσταντίνο Ξενάκη σε δύο Έργα της
Ερευνητικής Ομάδας Συστημάτων Μεταφοράς του Α.Π.Θ.
(ΕΟΣΜ/ΑΠΘ):
Το έργο SUNRiSe (INTERREG IIIC, SouthEast, 2004-2005) όπου η
ΕΟΣΜ/ΑΠΘ συνεργάσθηκε με το ΣΑΣΘ και τον ΟΑΣΘ στη δημιουργία
της ειδικής υπηρεσίας παροχής ευέλικτων μεταφορικών υπηρεσιών σε ΑμεΑ στην περιοχή ευθύνης του Οργανισμού (Ambrosino
et al., 2005; Naniopoulos et al., 2005). Η υπηρεσία λειτουργεί
τέσσερα ειδικά οχήματα τα οποία ο Κωνσταντίνος Ξενάκης έντυσε
με μια εικαστική σύνθεση, γνωστοποιώντας με έμμεσο τρόπο το
περιεχόμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας και εμπλουτίζοντας το
αστικό περιβάλλον με ένα κινούμενο έργο τέχνης. Στο MCX ο επισκέπτης μπορεί να δει την αυθεντική μακέτα που φιλοτέχνησε ο
καλλιτέχνης και επίσης φωτογραφίες των οχημάτων.
Το έργο PRoSPeLaSiS (Ε.Ο.Χ./Ε.Π.Δ.Ε., 2010-2011) όπου στη διαδρομή η οποία ενώνει τα τρία πιο σημαντικά μνημεία UNESCO της
πόλης, ήτοι: την Αγία Σοφία, την Αχειροποίητο και τη Ροτόντα, έγιναν διάφορες εικαστικές παρεμβάσεις όπως: απόδοση ενός χρωματικού κωδικού σε κάθε μνημείο, στήλες πληροφόρησης, βέλη
κατεύθυνσης με τον αντίστοιχο χρωματικό κωδικό που επικολλήθηκαν στις πλάκες του πεζοδρομίου, στήλη αλλαγής κατεύθυνσης
κ.λπ. (Naniopoulos et al., 2011 και 2015).
Η όλη παρέμβαση που έγινε είχε ως στόχο την υποβοήθηση ατόμων με νοητικά προβλήματα στον προσανατολισμό τους στο
αστικό περιβάλλον και ήταν εμπνευσμένη από το προηγηθέν έργο
MAPLE (European Year for People with Disabilities 2003, DG
EMPL) (Nalmpantis & Naniopoulos, 2010). Ο χαρακτήρας της παρέμβασης, στο πλαίσιο του έργου, ήταν εφήμερος και δυστυχώς
δεν υπήρξε ενδιαφέρον από την τότε Δημοτική Αρχή για τη μόνιμη
εγκατάστασή της.

Το πρώην στρατόπεδο ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ μετονομάσθηκε πλέον, σε ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ κάτι που ελπίζουμε
να οδηγήσει σταδιακά στην ουσιαστική πραγμάτωσή του.
Ελπίζουμε ότι η ύπαρξη του Μουσείου Κωνσταντίνος Ξενάκης στις
Σέρρες να αποτελέσει, για τους συναδέλφους συγκοινωνιολόγους,
ένα σοβαρό πρόσθετο κίνητρο επίσκεψής της.
*Αριστοτέλης Νανιόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ
Email: naniopou@civil.auth.gr

αναφορές:
- Ambrosino, G., Naniopoulos, A., & Nalmpantis, D. (2005, November 9–10). The contributions of Flexible Transport Services to
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- Nalmpantis, D., & Naniopoulos, A. (2010, September 27–28).
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(ICTR2010) (pp. 1107–1121), Volos, Greece.
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Kourmpeti, C. (2015). Accessibility improvement interventions
realised in Byzantine monuments of Thessaloniki, Greece.
Journal of Tourism Futures, 1(3), 254-268.

Το έργο της δημιουργίας του MCX, αποτέλεσμα μιας προσπάθειας
είκοσι περίπου χρόνων, αποτελεί την κορωνίδα της προηγούμενης συνεργασίας, όπου μεταξύ άλλων στο Μουσείο, παρουσιάζονται στοιχεία της.
Γιατί ο Ξενάκης στις Σέρρες, πόλη με την οποία δεν έχει κάποια
σχέση καταγωγής; Πέραν των όσων λέχθηκαν προηγούμενα, ας
συμπληρώσουμε την απάντηση με το κατωτέρω.
Ο αιγυπτιώτης Κωνσταντίνος είχε ιδιαίτερο ψυχικό δεσμό με τον
Μέγα Αλέξανδρο και την ιστορία της Μακεδονίας. Μισοαστεία, μισοσοβαρά ανέφερε συχνά ότι θεωρεί τον εαυτό του παιδί των Πτολεμαίων. Έβλεπε το Μουσείο ως δικό του δώρο σε μια πόλη της
μητέρας Μακεδονίας. Όλα αυτά τα χρόνια της μεγάλης προσπάθειας, η πόλη τον αγκάλιασε και εισέπραξε ο ίδιος πολλή αγάπη
και φιλία, σε πλήθος εκδηλώσεων που έγιναν για αυτόν και το
έργο του στην πόλη.
Ο Κωνσταντίνος Ξενάκης, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή την 6η Ιουνίου 2020, χωρίς να έχει δει ολοκληρωμένο το Μουσείο του, τα
εγκαίνια του οποίου έγιναν στις 14 Μαΐου 2022.
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Ο Κ. Ξενάκης μπροστά στο έργο του εικαστικής παρέμβασης
σε σταθμό λυμάτων στη Γαλλία

Έργα της δωρεάς Α. Νανιόπουλου που ανήκουν στην ενότητα
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Ειδικό όχημα μεταφοράς ΑμεΑ του ΟΑΣΘ με την εικαστική
επέμβαση του Κωνσταντίνου Ξενάκη

Εφήμερη παρέμβαση σήμανσης διαδρομής, στο
πλαίσιο του έργου PROSPELASIS

Εσωτερικό του MCX

Εσωτερικό του MCX

Το κτίριο του MCX
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ςχεδιασμός του μελλοντικού ολοκληρωμένου, πράσινου
ευρωπαϊκού-Παγκόσμιου δικτύου μεταφορών και logistics

Ο

ι εμπορευματικές μεταφορές συμβάλλουν καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το
10% του ΑΕΠ στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η ΕΕ, αναγνωρίζοντας αυτή την σημαντικότητα επιδιώκει να αποκτήσει
παγκόσμια ηγετική θέση στον κλάδο, επενδύοντας στην ανάπτυξη του Διευρωπαϊκού Δικτυού Μεταφορών (TEN-T) και προωθώντας την δημιουργία
του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών που θα ενσωματώνει αποτελεσματικά το TEN-T και τις αστικές εμπορευματικές μεταφορές.
Ωστόσο, η παγκόσμια αύξηση στη ζήτηση αγαθών έχει οδηγήσει παράλληλα
στην ανάδυση νέων παγκόσμιων εμπορικών διαδρόμων, με κυρίαρχο το
νέο δρόμο του μεταξιού, προκαλώντας εξελίξεις στις διηπειρωτικές και
τις πολυτροπικές εμπορευματικές μεταφορές, των οποίων οι επιπτώσεις
στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών παραμένουν ασαφείς, τόσο σε
οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα στην περίπτωση
του δρόμου του μεταξιού, παρόλο που δεν υπάρχει σαφής ορισμός και
πρόγραμμα ανάπτυξής της, η πρωτοβουλία συνεχίζει να αναπτύσσεται με
ταχείς ρυθμούς από την Κίνα.

νέος δρόμος του μεταξιού: Έξι οικονομικοί διάδρομοι που εκτείνονται
σε ασία, ευρώπη και αφρική (πηγή: World economic Forum 2017).
Το PLANET είναι ένα έργο Horizon 2020 διάρκειας 36 μηνών με συμμετοχή
του Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.),
το οποίο δημιουργήθηκε για να απαντήσει στην πρόκληση της αξιολόγησης
του αντίκτυπου των αναδυόμενων εμπορικών διαδρόμων στο Διευρωπαϊκό
Δίκτυο Μεταφορών, εστιάζοντας σε δύο ερευνητικούς πυλώνες: Τη γεωοικονομική προσέγγιση, προσδιορίζοντας και μοντελοποιώντας τη
δυναμική των νέων εμπορικών διαδρόμων και των επιπτώσεων τους στις
υποδομές και τις λειτουργίες των logistics και την αποτελεσματική
διασύνδεση του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου δικτύου εμπορευματικών
μεταφορών μέσω της αξιοποίησης καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών.

πλεκομένων μερών, αυξάνοντας την ευημερία των εθνών και προστατεύοντας
το περιβάλλον. η υλοποίηση αυτού του οράματος είναι αυτό που το
PLaNeT ονομάζει «ολοκληρωμένο πράσινο ευρωπαϊκό-Παγκόσμιο δίκτυο
μεταφορών και logistics» (integrated Green eU-Global Transport & Logistics Network - eGTN).
Βάσει των παραπάνω, το EGTN είναι ένα διεθνώς συνδεδεμένο δίκτυο μεταφορών και logistics το οποίο:
• κάνει χρήση των φυσικών και ψηφιακών υποδομών,
• στοχεύει στην επιχειρησιακή αριστεία (operational excellence) για τους
χρήστες του,
• ενσωματώνει την γεωοικονομική διάσταση των μεταφορών και
• υποστηρίζεται από καινοτόμες ιδέες και τεχνολογίες των μεταφορών
και logistics.
Αποτελείται από τρία επίπεδα, για κάθε ένα από τα οποία το PLANET προσδιορίζει τις προδιαγραφές για την υλοποίησή τους:
1. το φυσικό επίπεδο, το οποίο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες υφιστάμενες
και μελλοντικές υποδομές με έμφαση στην ανάπτυξη των περιφερειακών
υποδομών,
2. το ψηφιακό επίπεδο που περιλαμβάνει την ψηφιακή υποδομή για την
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την λειτουργία του δικτύου με
βάση τις αρχές του φυσικού ίντερνετ (Physical In-ternet) καθώς και
τον προσδιορισμό του τμήματος του TEN-T για την κατά προτεραιότητα
εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών και τέλος,
3. το επίπεδο διακυβέρνησης που περιλαμβάνει την βέλτιστη δομή διακυβέρνησης προκειμένου το δίκτυο να μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά
και να πετύχει τους στόχους του.

τα τρία επίπεδα που αποτελούν το eGTN: Φυσικό, τεχνολογικό και επίπεδο
Με αυτό τον τρόπο, το PLANET αποσκοπεί στην προώθηση της στρατηγικής διακυβέρνησης).
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πράσινες, ευφυείς και ολοκληρωμένες Περισσότερες πληροφορίες για το PLANET μπορείτε να βρείτε στην
εμπορευματικές μεταφορές, διασυνδέοντας αποτελεσματικά τις υπάρχουσες ιστοσελίδα του έργου: www.planetproject.eu.
υποδομές (TEN-T, Rail Freight Corridors) με τους νέους αναδυόμενους
εμπορικούς διαδρόμους και αξιοποιώντας βέλτιστα τα υφιστάμενα και ςτοιχεία επικοινωνίας:
νέα μέσα μεταφοράς και τεχνολογικές λύσεις.
Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, 2310498457, gea@certh.gr
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Ιούνιος 2020 – Μάρτιος 2022
ετήσια τακτική Γενική ςυνέλευση ςες
Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022
Διαδικτυακά μέσω Zoom
μέλη διοικητικού ςυμβουλίου
Πρόεδρος:
Αντιπρόεδρος:
Γενικός Γραμματέας:
Ειδικός Γραμματέας:
Ταμίας:
Αναπληρωματικά Μέλη:

Παναγιώτης Παπαντωνίου
ναταλία ντάσιου
Θανάσης τσιάνος
Κωνσταντίνος Κουρέτας
ιωάννα Παγώνη
δέσποινα αλεξανδροπούλου
Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Α. Γενικός Σχεδιασμός και Δραστηριότητες
1. Πρόγραμμα Δράσης του ΣΕΣ 2012-2022
Ο ΣΕΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου [ΔΣ] ακολούθησε την επιτυχημένη δράση των προηγούμενων ΔΣ
έχοντας ως βασική κατεύθυνση τη σταδιακή προσέγγιση των στόχων του. Για την οργάνωση των δράσεων και τη συγκεκριμενοποίηση των
στόχων του ΔΣ, δόθηκε έμφαση στη 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 καταμερισμένη 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, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 στις 18:00 διαδικτυακά λόγω των περιορισμών του COVID-19. Το κείμενο του Ετήσιου Απολογισμού των Πεπραγμένων 2020 - 2021 δημοσιεύθηκε 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
Το ΔΣ κατά τη διάρκεια της θητείας του, δηλαδή κατά την περίοδο Ιούνιος 2020 – Μάρτιος 2022 πραγματοποίησε συνολικά 19 συνεδριάσεις. Επιθυμία
των τακτικών μελών του ΔΣ ήταν η ενεργός συμμετοχή και των αναπληρωματικών, τα οποία προσκλήθηκαν και συμμετείχαν στο σύνολο των συνεδριά-
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σεων. 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 906 μέλη του ΣΕΣ.
Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των περισσοτέρων μελών του ΣΕΣ, επιτρέποντας την ταχεία αποστολή μηνυμάτων ενημέρωσης και επικαιρότητας. Ο κατάλογος των ηλεκτρονικών διευθύνσεων είναι εμπιστευτικός και χρησιμοποιείται μόνο
από το ΔΣ του ΣΕΣ με βάση τις αρχές χρήσης που έχουν υιοθετηθεί από το ΔΣ.
Ταυτόχρονα, συντηρούνται τα δύο αρχεία που περιλαμβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία για διακεκριμένους φίλους του ΣΕΣ και δημοσιογράφους
που ασχολούνται με θέματα του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων. Τα αρχεία αυτά εμπλουτίζονται με πρόσθετα στοιχεία και ενημερώνονται τακτικά
(αλλαγές ονομάτων, διευθύνσεων κλπ), ενώ προστίθενται και νέα ονόματα. Τα στοιχεία των δημοσιογράφων του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων
αποτελούν ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο για την ταχεία δημοσιοποίηση των θέσεων και άλλων ανακοινώσεων του ΣΕΣ ή για την αποστολή
Δελτίων Τύπου.
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 – Μάρτιος 2022 εγκρίθηκε η εγγραφή 61 νέων μελών (από Αριθμό Μητρώου 846 έως 906). 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 παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης των συνεδριάσεων του ΔΣ και των Επιτροπών του ΣΕΣ1. 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 αλληλογραφία, ενημερώνει το αρχείο του Συλλόγου και διεκπεραιώνει το διαδικαστικό μέρος των δραστηριοτήτων του ΣΕΣ. Κατά την περίοδο λειτουργίας του παρόντος ΔΣ, γραμματέας του
ΣΕΣ ήταν η κα Ειρήνη Παπαχρήστου 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
1. Οργάνωση Ταμείου
Ο ΣΕΣ αντεπεξέρχεται κανονικά στις διοικητικές και οικονομικές υποχρεώσεις του έναντι τρίτων. Ο Σύλλογος διατηρεί λογαριασμό στην ALPHA
BANK στο υποκατάστημα στην Πλατεία Αμερικής και στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος στο υποκατάστημα 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 28η Μαρτίου 2022 (ημερομηνία τρέχοντος απολογισμού),
ως προς την κατάσταση του ταμείου αναφέρεται ότι κατά τη θητεία του παρόντος διοικητικού συμβούλιου 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 πανδημίας 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 εισροές του ταμείου. Η
αναλυτική κατάσταση του οικονομικού απολογισμού της περιόδου 2020-2022, 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 τέσσερις
κατηγορίες χορηγών:
• φορείς του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα των Μεταφορών και Συγκοινωνιών (χορηγίες για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων

1

Ωστόσο λόγω των περιορισμών που επέφερε η πανδημία Covid-19 κατά τη διάρκεια της θητείας 2020-2022, η πλειοψηφία των συναντήσεων έγινε διαδικτυακά.
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διαδικτυακών εκδηλώσεων/ημερίδων),
• ιδιωτικούς φορείς, εταιρίες λειτουργίας και εμπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των μεταφορών (χορηγίες για σχετικές
διαδικτυακές εκδηλώσεις και καταχώρηση διαφημίσεων που καλύπτουν τα έξοδα έκδοσης του αναβαθμισμένου Ενημερωτικού Δελτίου),
• ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και μεγάλες επιχειρήσεις (χορηγίες για σχετικές διαδικτυακές εκδηλώσεις/ημερίδες),
• 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 διαφημίσεων, 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 διακανονισμού με σκοπό την αύξηση της εισπραξιμότητας και την ενθάρρυνση της επανενεργοποίησης των μελών. Πιο συγκεκριμένα, 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 ευρωπαϊκής 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 ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
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, Ζησοπούλου 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 το Νοέμβριο 2023.
Στις 24 Μαρτίου 2022 δημοσιεύθηκε το τεύχος με τις θέσεις των επιτροπών του ΣΕΣ.
Τονίζεται ότι υπεύθυνος για τη λειτουργία των επιτροπών ήταν ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΣ, Κωνσταντίνος Κουρέτας.

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 παρακάτω:
• 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
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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 Υποθέσεων 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 Μεταφορών (IMET/ΕΚΕΤΑ),
την 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 ερευνητική 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, αποτελούμενη 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 Μίντση 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 στην συνάδελφο Μανιώ Χατζοπούλου για το Εκπαιδευτικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Με τον Πυθαγόρα στον δρόμο» και τον τεχνικό κανονισμό για τον «Καθορισμό 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, δημόσιων συζητήσεων και συνεδρίων. Λόγω της
υγειονομικής κατάστασης covid-19 και των περιοριστικών μέτρων, οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά. Συνοπτικά, κατά τη διάρκεια
της περιόδου Ιούνιος 2020 – Μάρτιος 2022 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 Έλληνες Συγκοινωνιολόγους που ζουν και εργάζονται
στο Εξωτερικό».
• O ΣΕΣ διοργάνωσε τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021, διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας στις μεταφορές: 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 Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών»
έχοντας στόχο να ενημερώσει τους φοιτητές και αποφοίτους σχετικά με τις προοπτικές μετεκπαίδευσης 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 Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) διοργάνωσαν
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 διεξήχθη στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2021 στη Ρόδο, ενώ υπήρχε η δυνατότητα συμμετοχής στο συνέδριο
εξ αποστάσεως.
• Εκδήλωση με θέμα: «Οι θέσεις των Επιτροπών του ΣΕΣ» που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 με στόχο να παρουσιαστούν οι θέσεις που ανέπτυξαν οι επιστημονικές επιτροπές του Συλλόγου στις: οδικές μεταφορές, αστική κινητικότητα, αεροπορικές μεταφορές, θαλάσσιες μεταφορές, σιδηροδρομικές μεταφορές, εμπορευματικές μεταφορές.

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 Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων:
• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή ΚΟΚ – Π. Παπαντωνίου, Α. Τσιάνος
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• Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γνωμοδοτική Επιτροπή Οδικών Υποδομών για την υποβοήθηση του έργου της Αυτοτελής Υπηρεσίας
Οδικών Τελών και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών (ΥΟΤ-ΗΔΟΥ) – Α. Τσιάνος , Κ. Αποστολέρης
• 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 στάθμευσης, 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 ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαμόρφωση του τελικού νομοσχεδίου.
• Συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του ΣΕΣ με την ECOCITY στο πρόγραμμα «Οικολογική Μετακίνηση», όπου συμμετέχουν μαθητές γυμνασίων της χώρας και διενεργούνται διαγωνισμοί εκθέσεων ιδεών και σχετικές εκδηλώσεις.
• Συνεχίζεται η συνεργασία ΣΕΣ και ITS Hellas και ΣΕΣ με ΙΟΑΣ.
Κατά τη διετή θητεία του ΔΣ υπογράφηκαν τα εξής Μνημόνια Συνεργασίας:
• «Μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας ΣΕΣ – ΕΝΟΔΙΑ», που υπεγράφη την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021. Επίκεντρο του μνημονίου είναι το
αντικείμενο της ασφαλούς μετακίνησης αλλά και τα συναφή και αλληλοσυμπληρούμενα πεδία δράσης των δύο Συλλόγων.
• «Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων» για την ενίσχυση της συνεργασίας
σε ζητήματα οδικής ασφάλειας.
• «Μνημόνιο συνεργασίας ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου και Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων» για την ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα οδικής
ασφάλειας.

4. ςυμμετοχή σε εκδηλώσεις
Ο ΣΕΣ εκπροσωπήθηκε επίσημα από μέλη του ΔΣ σε σειρά εκδηλώσεων και ημερίδων. Ειδικότερα:
• Ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Παπαντωνίου εκπροσώπησε τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στις δράσεις που συνδιοργάνωσε με το Ι.Ο.ΑΣ.,
«Πάνος Μυλωνάς» στο πλαίσιο της 15ης εβδομάδας οδικής ασφάλειας.
• Ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Παπαντωνίου και η Αντιπρόεδρος, Ναταλία Ντάσιου συμμετείχαν στις 21 Μαρτίου του 2022, σε ειδική εκδήλωση που
διοργάνωσε η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά για την Οδική Ασφάλεια με τη συμμετοχή του Ευρωπαίου Συντονιστή για την Οδική Ασφάλεια,
εκ μέρους της Κομισιόν, Matthew Baldwin και του Εκτελεστικού Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών ETSC, Antonio
Avenoso καθώς και με σημαντική εκπροσώπηση αρχών και φορέων της χώρα μας.
• Ο Πρόεδρος, Παναγιώτης Παπαντωνίου και η Ταμίας Ιωάννα Παγώνη εκπροσώπησαν τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στη διαδικτυακή
εκδήλωση «Sustainable Urban Mobility Webinar» που διοργανώθηκε από το ypodomes.com στις 20 Ιανουαρίου 2022.
• Η Ταμίας Ιωάννα Παγώνη εκπροσώπησε τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων στο «1o Συνέδριο του Δικτύου CIVINET Greece – Cyprus»
που πραγματοποιήθηκε στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2021.
• 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,
τη χρηματοδότηση Δήμων για έργα αναπλάσεων και την 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 μικροκινητικότητα.
• 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 συνεδρίαση 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.
• Η αντιπρόεδρος του ΣΕΣ, Ν. Ντάσιου, τον Σεπτέμβριο του 2020, στο πλαίσιο επικοινωνίας με αυτοδιοικητικούς φορείς, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Λάρισας και τον Αντιδήμαρχο επιχειρησιακού σχεδιασμού και τεχνικών, κ.κ. Απόστολο Καλογιάννη και Γιώργο Σούλτη.
• Το ΔΣ του ΣΕΣ, τον Νοέμβριο του 2020, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με αυτοδιοικητικούς φορείς, πραγματοποίησε διαδικτυακή 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.
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• Η αντιπρόεδρος του ΣΕΣ, Ν. Ντάσιου, στις 20 Ιουλίου 2020, εκπροσώπησε τον ΣΕΣ στην τελική εκδήλωση/ παρουσίαση από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ της
πρωτοποριακής τεχνολογίας SAFESTRIP, παρουσιάζοντας τις θέσεις του Συλλόγου για την Οδική Ασφάλεια.
• 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 Μπακογιάννη. 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 Περιεκτικά»). Κατά την περίοδο Ιούνιος
2020 – Μάρτιος 2022 εκδόθηκαν επτά τεύχη του Ενημερωτικού Δελτίου (Νο. 213- Νο. 219).
Στα τεύχη που εκδόθηκαν δημοσιεύθηκαν κείμενα επιστημονικά, καθώς και κείμενα θέσεων του Συλλόγου. Πιο συγκεκριμένα, τα τεύχη 216 και
217 φιλοξένησαν τις θέσεις των επιτροπών του ΣΕΣ.
Την ευθύνη εκτύπωσης και αποστολής του Ενημερωτικού Δελτίου, διατήρησε η κ. Εύη Λιάππη, υπεύθυνη έκδοσης και άλλων τεχνικών εκδόσεων.
Υπεύθυνη για την 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 το 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 εργαλείο εσωτερικής ενημέρωσης των μελών του ΣΕΣ, αλλά επιχειρεί την ενημέρωση όλων
εκείνων που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και λειτουργία των συγκοινωνιακών συστημάτων στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα προωθεί
την ολοκληρωμένη προσέγγιση του ΣΕΣ.

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 αποτελέσματά 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 σύντομα βιογραφικά σημειώματα Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων (μελών και μη του ΣΕΣ) που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.
• Έκδοση λευκώματος με τίτλο “οδηγός μεταπτυχιακών ςπουδών στις μεταφορές”: Σε συνέχεια της ομότιτλης διαδικτυακής εκδήλωσης αναπτύχθηκε λεύκωμα που περιλαμβάνει μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον τομέα των μεταφορών. Το τεύχος στην
τρέχουσα έκδοση του φιλοξενεί 15 μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ στόχος του Συλλόγου είναι να επικαιροποιείται διαρκώς.
• 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% επιπλέον έκπτωση για όλα τα προγράμματα
ασφάλισης κατοικίας. Οι παραπάνω εκπτώσεις ισχύουν αποκλειστικά για νέα συμβόλαια 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.
• δωρεά στον ςύλλογο «Φλόγα» – Ο Σύλλογος συγκέντρωσε και μετέφερε στον Σύλλογο ΦΛΟΓΑ χρηματικό ποσό 800,00 ευρώ, το μεγαλύτερο
μέρος του οποίου προήλθε από ατομικές δωρεές μελών και μη του Συλλόγου.
• Βίντεο παρουσίασης του ΣΕΣ
• Βίντεο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας 2021 σε συνεργασία με Interamerican
• Βίντεο στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμης Κινητικότητας 2021 σε συνεργασία με ΚΕΔΕ και ΥΠΕΝ

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 ενημερώνει τα μέλη του μέσω μαζικής
αποστολής ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Ο κατάλογος των αποδεκτών των ηλεκτρονικών μηνυμάτων 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 60 συμμετοχές σε ρεπορτάζ κεντρικών δελτίων ειδήσεων
• 15 συμμετοχές σε τηλεοπτικές εκπομπές
• Περισσότερες από 40 συμμετοχές σε ραδιοφωνικές εκπομπές
• 50 άρθρα σε εφημερίδες και ιστοσελίδες
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