
Ιανουάριος 2016 
Συνάδελφοι, 
 
To 2015 ήταν μία έντονη και γεμάτη χρονιά για τον Τομέα μας.  
 

Παρά τα βαριά χτυπήματα στον Τομέα μας το 2014 και την ταραχώδη περίοδο για την 
Ελλάδα το 2015, όλα τα μέλη του Τομέα των Συγκοινωνιολόγων αγωνιστήκαμε ενωμένοι και 
συστηματικά παράξαμε σημαντικό εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Αυτό το 
πολύ σημαντικό έργο φαίνεται μέσα από: 
 

- τις 20 υψηλού επιπέδου ∆ιπλωματικές Εργασίες 
- τις 3 ∆ιδακτορικές ∆ιατριβές του Τομέα μας του Παναγιώτη Παπαντωνίου για την 

απόσπαση προσοχής οδηγού, του Φώτη Μερτζάνη για τα μήκη ορατότητας σε στάση και 
του Άκη Θεοφιλάτου για την πιθανότητα και σοβαρότητα των ατυχημάτων, 

- τα 7 βραβεία των σπουδαστών μας 
 Αθηνά Τσολάκη, βραβείο καλύτερης ∆ιπλωματικής Εργασίας Οικόπολις στις μεταφορές 
 Άκης Θεοφιλάτος, Μάνος Μπαρμπουνάκης και Ιωάννα Παγώνη, Θωμαϊδειο Βραβείο ΕΜΠ 

επιστημονικών εργασιών υποψηφίων διδακτόρων 
 Παναγιώτης Παπαντωνίου για το καλύτερο πόστερ σε διεθνές συνέδριο στο Λονδίνο 
 Παρασκευή Καταχανάκη και Ιωάννα Παγώνη για τις καλύτερες εργασίες στο 70 ∆ιεθνές 

Συνέδριο Έρευνας στις Μεταφορές στην Αθήνα 
 

- τα 6 νέα ερευνητικά έργα (1 από το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
Horizons 2020) και 

- τα συνολικά 19 ερευνητικά έργα εν εξελίξει, 
- τις πλέον των 25 δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά 

και 55 πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, 
- τις πλέον των 70 παρουσιάσεων σε επιστημονικών συνεδρίων, 
- τη συμμετοχή των μελών του Τομέα σε πλέον των 80 επιστημονικά συνέδρια, 
- τις πλέον των 1000 νέες ετεροαναφορές στις εργασίες των μελών του Τομέα, 
 

- τα 4 συνέδρια που συνδιοργάνωσε ο Τομέας μας: 
 - Εξοπλισμός ασφάλειας των υποδομών στην Αθήνα 
 - 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας στην Αθήνα 
 - Προτυποποίηση συμπεριφοράς οδηγών στο Παρίσι 
 - Νόηση συμπεριφορά και οδήγηση στην Αθήνα 
- τις 2 εκδηλώσεις για τον Ματθαίο Καρλαύτη στο TRB στην Ουάσινγκτων και του 

∆ημήτρη Τσαμπούλα στη Σχολή μας στην Αθήνα, 
- την επιστημονική διάλεξη του αποχωρήσαντα συναδέλφου Κώστα Λυμπέρη για τις 

σύγχρονες εξελίξεις στη Σιδηροδρομική διεθνώς, 
- τις 3 επιστημονικές διαλέξεις των αποφοίτων μας, σημερινών Καθηγητών σε ξένα 

Πανεπιστήμια,  
 Νικόλα Γερολιμίνη EPFL Ελβετίας, 
 Νάντια Γκριτζά Purdue των ΗΠΑ και της 
 Ελένης Χριστόφα του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης ΗΠΑ,  
- τις 2 παρουσιάσεις του Τομέα στους σπουδαστές της Σχολής και στη βραδιά του Ερευνητή. 
 

Όλες οι δραστηριότητες του Τομέα μας περιλαμβάνονται πλέον στο νέο δικτυακό τόπο του 
Τομέα: www.transport.ntua.gr 
 

Ελπίζω και εύχομαι το 2016 να είναι εξίσου έντονη και παραγωγική χρονιά για τον Τομέα 
μας και εύχομαι να συνεχίσουμε με επιστημοσύνη και σύστημα να προσφέρουμε στην 
εκπαίδευση και στην επιστήμη των Συγκοινωνιολόγων στην Ελλάδα και διεθνώς. 
 

Εύχομαι σε όλους σας και στις οικογένειές σας ένα χαρούμενο και δημιουργικό 2016. 
 
Γιώργος Γιαννής, ∆ιευθυντής Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής ΕΜΠ 


