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Χαιρετισµός ∆ηµήτρη Μπαράτσα, Προέδρου του Επιµελητηρίου Ιωαννίνων, 

στο ∆ιεθνές Συνέδριο για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη περιοχή 

των χωρών του Εύξεινου Πόντου (Ιωάννινα 18-19/11/2010) 

 

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων   

Εξοχότατε κυριε Αναπληρωτή Γενικέ Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την Ευρώπη του ΟΗΕ, 

Εξοχότατε κύριε Γενικέ Γραµµατέα του ΟΣΕΠ 

Εκλεκτοί εκπρόσωποι των χωρών µελών και του ΟΣΕΠ, αλλων χωρών, 
διεθνών, ευρωπαικών και περιφερειακών κυβερνητικών και µη κυβερνητικών 
οργανισµών 

Εκλεκτοι εκπρόσωποι της ακαδηµαικής κοινότητας,  

Εκλεκτοί εκπρόσωποι των τοπικών και περιφερεικών Αρχών µας 

Αγαπητοί Συνάδελφοι εκπρόσωποι των Ελληνικών Επιµελητηρίων και 
επιχειρήσεων  

Κυρίες και Κύριοι 

  
Αποτελεί µεγάλη τιµή και χαρά για µένα, εκ µέρους του Επιµελητηρίου 

Ιωαννίνων και του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου Μεταφορών, να σας 
καλωσορίσω στο διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας της Οικονοµικής Επιτροπής για 
την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. και του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας Ευξείνου 
Πόντου, το οποίο διοργανώνεται στα πλαίσια της Ελληνικής Προεδρίας του ΟΣΕΠ, υπό 
την αιγίδα του Ελληνικού Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, και 
φιλοξενείται από το Επιµελητήριο µας και τον Ελληνικό Επιµελητηριακό Σύνδεσµο 
Μεταφορών στην Πόλη µας. 

 
Είναι ιδιαίτερη η χαρά µου, που παρόλο την τόσο δύσκολη οικονοµική συκγυρία 

για την χώρα µας, µπορέσαµε σαν Επιµελητήριο Ιωαννίνων να ανταποκριθούµε 
θετικά στην πρόσκληση του Ελληνικού Επιµελητηριακού Συνδέσµου 
Μεταφορών αλλά και του ΟΗΕ, να φιλοξενήσουµε το σηµαντικό αυτό συνέδριο για 
τη οδική ασφάλεια στα Ιωαάννινα.  

 
Θα ήθελα να εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες µας και ευγνωµοσύνη 

στην Οικονοµική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ και ιδιαίτερα στην Κυρία 
Molnar, και τον Κύριο Αδαµαντιάδη και τους συνεργάτες τους στην ∆ιεύθυνση 
Μεταφορών, για τις άοκνες οργανωτικές τους προσπάθειες και συνεισφορά τους στην 
προετοιµασία και διοργάνωση του Συνεδρίου. 

 
Θα ήθελα επίσης να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µας στον Κύριο Γενικό 

Γραµµατέα και το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Θεοχάρη 
Τσιόκα, και στον Πρέσβη κ. Χρυσανθόπουλο και τους συνεργάτες τους για την 
εµπιστοσύνη τους στα Ελληνικά επιµελητήρια, αλλά και για την συνεισφορά τους στην 
πραγµατοποίηση αυτού του σηµαντικού Συνεδρίου, όπως και στη Γενική Γραµµατέα 
της Περιφέρειας Ηπείρου, κυρία ∆ήµητρα Γεωργακοπούλου-Μπάστα για την 
υποστήριξή της, καθώς και σε όλους εσάς για την συµµετοχή σας. 

 



 - 2 - 

Ο Ελληνικός Επιµελητηριακός Σύνδεσµος Μεταφορών είναι ένας µη 
κερδοσκοπικός οργανισµός, ο οποίος ιδρύθηκε από τα Ελληνικά Επιµελητήρια µε 
στόχο τη συµβολή στις συνολικές εθνικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισµό των Ελληνικών Μεταφορικών Συστηµάτων, την εναρµόνισή τους µε 
αυτά των υπολοίπων χωρών στην Ευρώπη και την ενσωµάτωσή τους στο 
πανευρωπαϊκό και διεθνές µεταφορικό φάσµα.  

 
Βασικά θέµατα της εργασιακής µας agenda περιλαµβάνουν τον 

εκσυγχρονισµό των οδικών µεταφορών, την ανάπτυξη των νησιωτικών και παράκτιων 
συνδέσεων και λιµένων, των διατροπικών µεταφορών και των logistics και φυσικά 
την οδική ασφάλεια. Η συνεισφορά του Συνδέσµου µας µέχρι σήµερα θεωρείται 
σηµαντική και τυγχάνει πλήρους αναγνώρησης στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς.   
 

Παρά την σηµαντική βελτίωση τα τελευταία χρόνια, η κατάσταση της οδικής 
ασφάλειας στην Ελλάδα παραµένει κρίσηµη, καθώς κάθε χρόνο περίπου 1.500 
συνάνθρωποί µας, µεταξύ των οποίων πολλοί νέοι, χάνουν την ζωή τους στους 
Ελληνικούς δρόµους, ενώ χιλιάδες άλλοι τραυµατίζονται ή και παραµένουν ανάπηροι 
για την υπόλοιπη ζωή τους.   

 
Η πόλη µας, ο νοµός Ιωαννίνων και η Περιφέρεια Ηπείρου είναι από τις περιοχές 

της χώρας που µετρούν θύµατα. Ευτυχώς, που η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού 
συνεισέφερε σηµαντικά στην µείωση των τροχαίων στην περιοχή µας αλλά και σε όλη 
την Βόρεια Ελλάδα. Περιµένουµε εναγώνια την ολοκλήρωση και της Ιόνιας Οδού για 
να δούµε ακόµη καλύτερες µέρες και µεγαλύτερη µείωση των ατυχηµάτων στην 
περιοχή και στην Βορειο-∆υτική Ελλάδα γενικότερα.  

 
Φυσικά γνωρίζουµε οτι δεν είναι µόνο η κατάσταση του οδικού δικτύου 

υπεύθυνη για τα ατυχήµατα. Υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπο την επήρεια 
αλκοόλ, µη χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνους, παραβίαση των φωτεινών 
σηµατοδοτών και των σηµάνσεων είναι οι κύριοι λόγοι για πολλά ατυχήµατα, όχι 
µόνο στην Περιοχή µας, µα σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη γενικότερα.  

 
Τα Ελληνικά Επιµελητήρια, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του 

θέµατος της οδικής ασφάλεια για την επιχειρηµατική κοινότητα και το κοινονικό 
σύνολο, έχουν δεσµευτεί µε την ∆ιακήρυξη της Χαλκίδας, στα πλαίσια του 
προηγούµενου Συνεδρίου που επίσης είχαν φιλοξενήσει τον Ιούνιο του 2009, να 
συµβάλουν στις προσπάθειες της Οικονοµικής Επιτροπής του ΟΗΕ αλλά και 
των Ελληνικών Αρχών και άλλων Ευρωπαικών και Ελληνικών φορέων στην 
αντιµετώπιση της σύγχρονης αυτής µάστιγας της κοινωνίας µας που ονοµάζεται 
«τροχαία ατυχήµατα».  

 
Παραµένουµε πιστοί στη δέσµευσή µας αυτή και είναι µε ιδιαίτερη χαρά, στο 

πλαίσιο αυτό, που υποδεχόµαστε τους πλέον ειδικούς για τα θέµατα οδικής ασφάλεις 
σε διεθνές, ευρωπαϊκό και περιφερειακό επίπεδο στην Πόλη των Ιωαννίνων.  

 
Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ενηµερώσω ότι Ελληνικός Επιµελητηριακός 

Σύνδεσµος Μεταφορών και τα Ελληνικά Επιµελητήρια είναι έτοιµα να προσφέρουν 
όποια οργανωτική ή γραµµατειακή υποστήριξη απαιτηθεί, προκειµένου να 
υποστηριχθούν συντονισµένες προσπάθειες στα πλαίσια της συνεργασίας του ΟΣΕΠ 
και της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ για την συνέχιση δράσεων 
που θα κριθούν αναγκαίες στο πλαίσιο του παρόντος Συνεδρίου, για την υλοποίηση 
του Σχεδίου ∆ράσης για την Οδική Ασφάλεια στην Περιοχή του ΟΣΕΠ. 
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Περιµένοντας να ακούσουµε τις ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από τους 
εκλεκτούς εισηγητές του Συνεδρίου, για άλλη µια φορά, σας καλοσορίζουµε στην 
όµορφη πόλη µας και ευχόµαστε για ένα επιτυχηµένο Συνέδριο. 

 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


