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Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

Το Αντικείμενο των Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών 

• Τρόποι Μεταφορών 

- οδικές μεταφορές 

- σιδηροδρομικές μεταφορές 

- θαλάσσιες μεταφορές 

- αεροπορικές μεταφορές 

- συνδυασμένες μεταφορές 

 

• Τύποι Μεταφορών 

- μεταφορές προσώπων και αγαθών 

- μεταφορές αστικές και υπεραστικές 

- εθνικές και διεθνείς μεταφορές 

- τερματικοί σταθμοί 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

Το Αντικείμενο των Συγκοινωνιολόγων Μηχανικών 

Συγκοινωνιακά Έργα σε όλες τις φάσεις 

 

- Σχεδιασμός 

- Μελέτη (προκαταρκτική, προμελέτη, 

   οριστική, εφαρμογής)  

 

- Δημοπράτηση  

- Κατασκευή 

- Παράδοση σε λειτουργία 

 

- Λειτουργία 

- Εκμετάλλευση 

- Συντήρηση 
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Ενδεικτικά Αντικείμενα των Συγκοινωνιολόγων 

• Σχεδιασμός επίγειων, εναέριων και θαλάσσιων 

συστημάτων μεταφορών 

• Μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση οδών 

• Σχεδιασμός, τεχνολογία και διαχείριση οδοστρωμάτων 

• Οδική ασφάλεια 

• Κυκλοφοριακή τεχνική 

• Διαχείριση κυκλοφορίας 

• Τερματικές εγκαταστάσεις (αεροδρόμια, λιμένες) 

• Μαζικές μεταφορές και στάθμευση 

• Υποδομή και λειτουργία σιδηροδρομικών δικτύων 

• Αξιολόγηση συγκοινωνιακών έργων (περιβαλλοντικές 

και οικονομικές επιπτώσεις) 
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Συγκοινωνιακές Υποδομές στην Ελλάδα 

 

 

• 42.000 km υπεραστικό οδικό δίκτυο 

 

• 2.500 km σιδηροδρομικό δίκτυο 

 

• 40 Αεροδρόμια 

 

• 60 Λιμάνια μείζονος σημασίας 

 

• >100.000 km αστικό οδικό δίκτυο 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα 

 

 

 

 

• σε λειτουργία 1.500 km 

 

• υπό κατασκευή / αναβάθμιση 1.000 km 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

Σιδηροδρομικές Υποδομές στην Ελλάδα 

 

• 2.552 km δικτύου 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

Αερολιμενικές Υποδομές στην Ελλάδα 

 

 

 

• 15 διεθνή αεροδρόμια 

 

• 14 αεροδρόμια εισόδου/εξόδου 

 

• 11 αεροδρόμια εσωτερικού 

 

• Δίκτυο Ελικοδρομίων 
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Λιμενική Υποδομή στην Ελλάδα 

 

 

 

• 16 λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος 

 

• 16 λιμένες εθνικής σημασίας 

 

• 28 λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος 

 

• λιμένες τοπικής σημασίας 

http://www.olp.gr/en/interactive-port-map
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Δίκτυο Μετρό στην Αθήνα 

 

 

 

• σε λειτουργία 83 km 

 

• υπό κατασκευή 9 km 

 

• υπό μελέτη 35 km 
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Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

 

 

 

www.ses.gr 

http://www.ses.gr/
http://www.ses.gr/
http://www.ses.gr/
http://www.ses.gr/
http://www.ses.gr/
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Οι Έλληνες Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί 

 

• Οι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί συστηματικά και 

αθόρυβα στηρίζουν την ανάπτυξη και λειτουργία των 

σύγχρονων συγκοινωνιακών συστημάτων στην Ελλάδα 

 

• Οι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί έχουν τεκμηριωμένες 

πολιτικές απόψεις, διαχρονικά ισχυρότερες από 

πρόσκαιρες κομματικές σκοπιμότητες 

 

• Οι Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί είναι καταξιωμένοι 

επιστήμονες στη συνείδηση των Αρχών και της 

Κοινωνίας  



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

• Η ψηφιακή εποχή (digitalisation) φέρνει τεράστιες νέες 

δυνατότητες στα συγκοινωνιακά συστήματα και στις 

μεταφορές 
 

• Τα αυτόνομα οχήματα, το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT) 

και των πάντων (ΙοΕ) μετασχηματίζουν ήδη τον χαρακτήρα 

των μεταφορών 
 

• H Κινητικότητα ως Υπηρεσία (MaaS) αντικαθιστά σταδιακά 

τα ιδιόκτητα οχήματα με ολοκληρωμένες υπηρεσίες 

μετακίνησης στις έξυπνες πόλεις 
 

• Οι νέες τεχνολογίες και υλικά (ηλεκτρική κίνηση) οδηγούν 

σε ασφαλέστερες, οικονομικότερες και φιλικότερες 

ενεργειακά και περιβαλλοντικά μεταφορές 

Η νέα ψηφιακή συγκοινωνιακή πραγματικότητα 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

• Η μικτή κυκλοφορία αυτόνομων και μη οχημάτων, 

μοτοσυκλετών, ποδηλάτων και πεζών χρειάζεται ειδική 

διαχείριση 
 

• Οι χρήστες και οι επιχειρήσεις χρειάζονται ολοκληρωμένες λύσεις 

τόσο στις συγκοινωνιακές υποδομές και όσο και στη διαχείριση 

τους 
 

• Οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες τρέχουν και δημιουργούν νέες 

πραγματικότητες, με νέες αναδυόμενες συγκοινωνιακές 

βιομηχανίες 
 

• Οι Αρχές παρακολουθούν και ενθαρρύνουν ρυθμιστικά την 

εξέλιξη, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σωστή λειτουργία της 

κοινωνίας: (π.χ. βιωσιμότητα των μεταφορών, διαφύλαξη 

προσωπικής ζωής, κλπ.) 

Οι μεγάλες προκλήσεις της μετάβασης 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

• Οι Συγκοινωνιολόγοι είναι ιστορικά ανοικτόμυαλοι και 

πρωτοπόροι επιστήμονες και εφαρμόζουν συνεχώς τις 

συγκοινωνιακές αρχές στις νέες συγκοινωνιακές συνθήκες 
 

• Οι Ακαδημαϊκοί και οι Ερευνητές Συγκοινωνιολόγοι 

πρωτοπορούν, φέρνοντας και προσαρμόζοντας τη νέα γνώση 

στην ελληνική πραγματικότητα 
 

• Οι Συγκοινωνιολόγοι των Δημόσιων και Ιδιωτικών Αρχών 

υποστηρίζουν έναν σύγχρονο και αναπτυξιακό ρυθμιστικό 

ρόλο των Φορέων τους 
 

• Οι Μελετητές Συγκοινωνιολόγοι αξιοποιούν όλες τις νέες 

δυνατότητες για να σχεδιάζουν βιώσιμες και αποτελεσματικές 

λύσεις 

Ο Συγκοινωνιολόγος Μηχανικός εξελίσσεται 



Γιώργος Γιαννής, ΕΜΠ 

• Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των συγκοινωνιακών 

συστημάτων επιτείνει την ανάγκη για Δι-επιστήμονες 

Συγκοινωνιολόγους  
 

• Η μεγάλη κοινωνικο-οικονομική κρίση ανέδειξε ξεκάθαρα την 

ανάγκη για ισορροπημένη βιώσιμη ανάπτυξη και λειτουργία 

των συγκοινωνιακών συστημάτων 
 

• Ο Συγκοινωνιολόγος είναι προσηλωμένος στον ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό (π.χ. Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας), με 

σαφείς στόχους και πάντοτε με επιστημονική και 

ποσοτικοποιημένη τεκμηρίωση 
 

• Ο Συγκοινωνιολόγος συνεργάζεται και εκπαιδεύει την κοινωνία 

με βασικό εργαλείο την πλήρη διαφάνεια στις συγκοινωνιακές 

λύσεις 

Νέες ευκαιρίες για τους Συγκοινωνιολόγους 
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