Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύσταση Επιτροπών ΣΕΣ
Κατά τη συνεδρίαση της 14/4/2010, το ΔΣ του ΣΕΣ ενέκρινε ομόφωνα τον «Αναθεωρημένο
Κανονισμό Λειτουργίας Επιτροπών ΣΕΣ». Το κείμενο του Αναθεωρημένου Κανονισμού
επισυνάπτεται. Κύριος στόχος της Αναθεώρησης αποτελεί η τεκμηριωμένη και πολύπλευρη
ανάπτυξη των θέσεων του ΣΕΣ μέσω συλλογικών λειτουργικών διαδικασιών για την
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη του έργου του ΣΕΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε όλα τα
μέλη του ΣΕΣ, για τη σύσταση των Επιτροπών, όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τον
Αναθεωρημένο Κανονισμό.
Όσα μέλη του ΣΕΣ ενδιαφέρονται, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης
που ακολουθεί και το αποστείλουν ηλεκτρονικά στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ ο οποίος είναι
υπεύθυνος για το συντονισμό και λειτουργία των επιτροπών (mgk@mail.ntua.gr) ή
ταχυδρομικά στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την Παρασκευή 14 Μαΐου 2010.
Κάθε μέλος μπορεί να συμμετάσχει το πολύ σε δύο (2) Θεματικές και μία (1) Επιτελική
Επιτροπή. Με γνώμονα αυτό τον περιορισμό, στην αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν
να επιλεγούν έως τρεις (3) Θεματικές και (1) Επιτελική Επιτροπή.
Ευελπιστούμε στην ενεργό συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών του ΣΕΣ, η οποία
θα συμβάλει στην αρτιότητα των θέσεων του ΣΕΣ και στην καλύτερη προώθησή τους.

Φιλικά,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΣ

Αίτηση Συμμετοχής σε Επιτροπή ΣΕΣ
Ο/η κάτωθι υπογεγραμμένος/η …………………………………………………………………..,
μέλος ΣΕΣ με αριθμό μητρώου ……. επιθυμώ να συμμετάσχω σε Επιτροπές του ΣΕΣ, οι οποίες
συστήνονται και λειτουργούν με βάση τον Αναθεωρημένο Κανονισμό του Απριλίου 2010. Στο
πλαίσιο αυτό, βεβαιώνω πως δεν έχω οικονομικές εκκρεμότητες με το Ταμείο του ΣΕΣ.
Επιθυμώ να συμβάλω στο έργο των εξής Επιτροπών:
Θεματικές Επιτροπές
Σημειώστε έως τρεις επιτροπές με σειρά προτίμησης
1 Αστικής κινητικότητας
2 Εμπορευματικών μεταφορών
3 Νέων τεχνολογιών και καινοτομίας στις μεταφορές
4 Οδικής ασφάλειας και οδηγικής συμπεριφοράς
5 Περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενέργειας στις μεταφορές
6 Πλαισίου λειτουργίας και στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορικών συστημάτων
7 Σχεδιασμού και διαχείρισης οδικών υποδομών και τεχνικών έργων
8 Υπεραστικών Συγκοινωνιών
Επιτελικές Επιτροπές
Σημειώστε το πολύ μία προτίμηση με 
1 Συμβουλευτική
Συμπληρώστε θητεία:
2 Έρευνας
Συμπληρώστε εργαστήριο:
3 Επικοινωνίας, διασύνδεσης και τεκμηρίωσης
4 Μετακινήσεων στην Ελληνική Περιφέρεια
Συμπληρώστε περιοχή:

(ημερομηνία)
(υπογραφή)

