
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΣΠΑΝΟΥ
Ο Γεώργιος Μ. Σπανός γεννήθηκε στην Καστοριά το 1957, είναι παντρεμένος και 

πατέρας δύο παιδιών. Είναι συγκοινωνιολόγος μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (1980), κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος συγκοινωνιολόγου (M.Sc.) από το University of Florida (Η.Π.Α., 1982) και 
διδακτορικού της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2001), όπου εκπόνησε διατριβή με τίτλο 
"Διερεύνηση των Επιπτώσεων των Νέων Τεχνολογιών Αυτόματου Εντοπισμού Οχημάτων 
στην Δομή και Λειτουργία Φορέων Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών".

Το 1985 προσελήφθη στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης 
(Ο.Α.Σ.Θ.), στον οποίο εξελίχθηκε από Υπεύθυνος Γραφείου (1985) σε Διευθυντή Κίνησης 
(2013), θέση από την οποία παύθηκε το 2017. Από το 2005 διετέλεσε υπεύθυνος του 
πρωτοποριακού και μοναδικού μέχρι πριν λίγο καιρό για την Ελλάδα συστήματος 
τηλεματικής του Ο.Α.Σ.Θ. Από τον Αύγουστο του 2019 είναι Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ο.Α.Σ.Θ.

Έχει διδάξει Συγκοινωνιακή Τεχνική, Σιδηροδρομική και Κυκλοφοριακή Τεχνική με 
Στοιχεία Οδοποιίας στα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Χωροταξίας, 
Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας και στο τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
(Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Λάρισας (2002 –2010). Επίσης, έχει διδάξει σε περισσότερα από τριάντα 
(30) σεμινάρια σχετικά με θέματα ελέγχου και διαχείρισης αστικών συγκοινωνιών και 
συναφών συγκοινωνιακών τεχνικών έργων.

Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από τριάντα (30) ελληνικά και ευρωπαϊκά 
ερευνητικά προγράμματα σχετικά με αστικές συγκοινωνίες ως επιστημονικός υπεύθυνος, 
κύριος ερευνητής, μέλος ομάδας εμπειρογνωμόνων, μέλος ερευνητικής ομάδας και 
προσκεκλημένος ομιλητής. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από πενήντα (50) 
ελληνικά και διεθνή συνέδρια, ημερίδες και εργαστήρια ως εισηγητής ή σύνεδρος.

Έχει εκπονήσει περισσότερες από δύο χιλιάδες (2.000) μελέτες οργάνωσης και 
λειτουργίας λεωφορειακών γραμμών και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από δέκα (10) 
κυκλοφοριακές μελέτες.

Διετέλεσε Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς (2007-2008) και 
Δημοτικός Σύμβουλος Καστοριάς (2007-2010). Επίσης, διετέλεσε "Πρέσβυς" (ambassador) 
της Διεθνούς Ένωσης Αστικών Συγκοινωνιών (UITP, 2015) και μέλος της Επιτροπής 
Μεταφορών και Αστικής Διαβίωσης της UITP (2017).


