
Με ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία
ολοκληρώθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε
ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων για
την δικτύωση των μελών του και την
ενημέρωση των νέων συγκοινωνιολόγων για
τις προοπτικές απασχόλησης στον
συγκοινωνιολογικό  τομέα.

O πρόεδρος του ΣΕΣ, Παναγιώτης
Παπαντωνίου, παρουσίασε   την οργάνωση,
τις δραστηριότητες και το αντικείμενο του
Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων. 

Ο γενικός  γραμματέας του ΣΕΣ, Θανάσης
Τσιάνος παρουσίασε τους στόχους του ΣΕΣ
για την επόμενη διετία 2022-2024. 

Meet and
Greet
Εκδήλωση Δικτύωσης
Συγκοινωνιολόγων

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Γενικό Γραμματέα Μεταφορών, κ. Ι. Ξιφαρά και τον
Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ε. Μπακογιάννη.



Στο πάνελ συμμετείχαν ο
Ε. Μπεκιάρης, ο Χ.
Ριζομυλιώτης, η Τ.
Χουλιάρα, ο Γ. Χανδάνος,
ο Δ. Κατσώχης και ο Π.
Ευγενικός. 

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης
ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας, όπου έμπειροι
συνάδελφοι συγκοινωνιολόγοι που
δραστηροποιούνται τόσο σε
ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους
φορείς, παρουσίασαν το αντικείμενο
του Συγκοινωνιολόγου στην Ελλάδα,
ενημερώνοντας τους νέους
συναδέλφους και φοιτητές για τις
απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις
προοπτικές απασχόλησης του
επαγγέλματος.  Τον συντονισμό της
εκδήλωσης είχε ο  Αναπληρωτής
Καθηγητής του Ε.Μ.Π., Κ.
Κεπαπτσόγλου. 
Στο Τρίτο μέρος της εκδήλωσης
απονεμήθηκαν τα ετήσια βραβεία
οδικής ασφάλειας τα οποία
θεσπίστηκαν το 2018 από το ΙΜΕΤ/
ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Βιώσιμης
Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών), τη HELLASTRON
(Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
«Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με
Διόδια») και τον Σύλλογο Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων.
Για το 2022, το βραβείο «Καλύτερης
Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου
ερευνητή» απονεμήθηκε σε δυο νέες
ερευνήτριες, την κα Α. Τοτοκώτση
και την κα Β. Τοπούζλη για την
εργασία τους με τίτλο: “Evaluation of
Temporary Mobility Measures due to
the COVID-19 Pandemic in the City of
Thessaloniki, Greece”

Το βραβείο «Καλύτερης Δράσης Οδικής Ασφάλειας» απονεμήθηκε στην πρόεδρο του φορέα ΕΥΘΥΤΑ
ΡΟΔΟΥ, κα Ελένη Καρύδη, για τη δράση της με τίτλο: «Εκπαίδευση-Οδική Παιδεία-Μηδέν Θάνατοι-ο
Ήρωάς μου»

Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με
ελαφρύ γεύμα και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ νέων και
παλαιοτέρων συναδέλφων. 


