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1. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

1.1 Γενικά 

 

Ορίζονται Επιτροπές ΣΕΣ, για την ανάδειξη των επιμέρους επιστημονικών 

Τομέων δραστηριότητας του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού, τη διαρκώς 

ενημερωμένη τεκμηρίωση των θέσεων του ΣΕΣ και την προώθηση της 

συνεργασίας των μελών του. 

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του ΣΕΣ για τεκμηριωμένη επιστημονική 

διατύπωση απόψεων και προτάσεων, η λειτουργία των Επιτροπών του ΣΕΣ 

στοχεύει ειδικότερα: 

• στην τεκμηριωμένη ανάπτυξη θέσεων του ΣΕΣ, 

• στην πληρότητα των θέσεων αυτών με βάση τη συγκυρία και τις προοπτικές 

της ελληνικής πραγματικότητας, της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά και τις 

διεθνείς τάσεις, 

• στην ενεργό συμμετοχή των μελών στις δράσεις του ΣΕΣ για 

συνδιαμόρφωση κοινών θέσεων με ταυτόχρονη διασφάλιση της 

πολυφωνίας, 

• στη διαδραστικότητα μεταξύ των Επιτροπών και στον καλύτερο 

συντονισμό, 

• στην ουσιαστική συμβολή του ΣΕΣ στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 

και στην προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

 

1.2 Καθορισμός Τομέων 

 

Οι Επιτροπές διαμορφώνεται σύμφωνα με τους επιστημονικούς τομείς του 

Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού. Ορίζονται με τρόπο που να ομαδοποεί 

ειδικότερα αντικείμενα τα οποία συνήθως εμφανίζουν αλληλεπίδραση και 

διάχυση γνώσης μεταξύ τους. Κάθε Επιτροπή οφείλει να παράγει θέσεις και 

παρεμβάσεις για το γνωστικό της αντικείμενο ως προς: 

• Καλές πρακτικές 

• Εθνική Νομοθεσία 



 
 

Οι παραπάνω θέσεις και παρεμβάσεις οφείλουν να διαμορφώνονται υπό τις 

αρχές και απαιτήσεις: 

• Ασφάλειας 

• Βιώσιμης Κινητικότητας 

 

Ταυτόχρονα, κάθε Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει ενημέρωση και άμεση σχέση 

με τις εξελίξεις  των αντικειμένων της στους σχετικούς τομείς: 

• Ακαδημαϊκής Έρευνας 

• Επαγγελματικής Πρακτικής (Μελέτη, Κατασκευή και Διαχείριση) 

 

Οι Επιτροπές ορίζονται ως εξής: 

• Ε1. Οδικών Μεταφορών 

• Ε2. Αστικής Κινητικότητας 

• Ε3. Σιδηροδρομικών Μεταφορών 

• Ε4. Αεροπορικών Μεταφορών 

• Ε5. Θαλάσσιων Μεταφορών 

• Ε6. Εμπορευματικών Μεταφορών 

 

Η αναλυτικότερη περιγραφή του αντικειμένου κάθε επιτροπής περιλαμβάνεται 

σε ξεχωριστό αρχείο. 

 

1.3 Αρμοδιότητες 

 

Οι Επιτροπές έχουν ως πρωταρχικό ρόλο: 

• τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων ανά αντικείμενο 

• την παραγωγή βασικών θέσεων για τον Σύλλογο 

• τη διαρκή συμβουλευτική δράση και άμεσες παρεμβάσεις σε θέματα 

επικαιρότητας όποτε ζητείται από το ΔΣ ή εντοπίζεται η ανάγκη από την 

Επιτροπή 

 

Τα κείμενα των θέσεων υποβάλλονται στο ΔΣ προς έγκριση πριν τη 

δημοσιοποίησή τους. To ΔΣ του ΣΕΣ έχει την δυνατότητα περαιτέρω 

επεξεργασίας των κειμένων.  Το εγκεκριμένο κείμενο αποτελεί την επίσημη θέση 

του ΣΕΣ πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και προωθείται προς όλες τις 

κατευθύνσεις. 



 
 

Κάθε Επιτροπή υποβάλλει σχέδιο βασικών θέσεων εντός 2 μηνών από τη 

σύστασή της. 

 

Ως προς τις βασικές θέσεις: 

Κάθε κείμενο θέσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει σε έκταση τις πέντε σελίδες. 

Περιλαμβάνει, σε όσο το δυνατόν περισσότερο συνθετική και κωδικοποιημένη 

μορφή, τα εξής: 

• τη γενική εικόνα του αντικειμένου, το οποίο αφορούν οι θέσεις, 

συνοδευόμενη από βασικά μεγέθη σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, 

• τα βασικά προβλήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο, 

• την προσέγγιση του ΣΕΣ για την αντιμετώπιση των εν λόγω προβλημάτων 

(βασικές αρχές), 

• τις βασικές προτεινόμενες δράσεις (συγκεκριμένες τεχνικές και θεσμικές 

επεμβάσεις). 

• Στο τέλος, συνιστάται όπως αναφέρονται τα βασικά σημεία της στρατηγικής 

του ΣΕΣ, δηλαδή τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο ΣΕΣ για την 

αποτελεσματική προώθηση των θέσεών του με σαφή αναφορά στους 

εμπλεκόμενους φορείς. Το εδάφιο της στρατηγικής του ΣΕΣ δεν είναι για 

δημοσίευση, αλλά συνιστά εσωτερικό έγγραφο για την υποστήριξη των 

αποφάσεων και δράσεων του ΣΕΣ. 

 

Η Επιτροπή φέρνει σε γνώση του ΔΣ ζητήματα επικαιρότητας του αντικειμένου 

της, κάνει άμεσες παρεμβάσεις μέσω υπομνήματος ή φυσικής παρουσίας μελών 

της σε συναντήσεις και εκδηλώσεις μετά από πρόταση δική της ή του ΔΣ και 

μπορεί να προτείνει τη σύσταση Ομάδων Εργασίας 

 

1.4 Δομή 

 

Για τους παραπάνω σκοπούς, είναι απαραίτητο κάθε Επιτροπή να στελεχώνεται 

από μέλη που προέρχονται τόσο από τον Ακαδημαϊκό όσο και τον 

Επαγγελματικό χώρο και κατά το δυνατόν να καλύπτονται όλα τα επιμέρους 

ειδικά γνωστικά της αντικείμενα. Συνεπώς, ενθαρρύνεται η συμμετοχή 

συναδέλφων από όλους τους τομείς της ειδικότητάς μας, από Ελλάδα και 

εξωτερικό, δηλαδή: 

• Μέλη ΔΕΠ 

• Ερευνητές 



 
 

• Μελετητές 

• Μέλη Κατασκευαστικού κλάδου 

• Μέλη Κλάδου Διαχείρισης 

 

Κάθε επιτροπή μπορεί να αποτελείται από το πολύ 11 μέλη του Συλλόγου. Σε 

περίπτωση αυξημένου ενδιαφέροντος πέραν του ορίου των 11, το ΔΣ εξετάζει 

τις αιτήσεις ανάλογα με τη σειρά προτίμησης Επιτροπής των ενδιαφερόμενων 

και μετά από επικοινωνία μαζί τους. Εαν δεν είναι και πάλι δυνατή η κατανομή 

των ενδιαφερόμενων, λαμβάνεται υπόψη η χρονική στιγμή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, με προτεραιότητα στις πρώτες δηλώσεις και στην 

εκπροσώπηση τουλάχιστον 3 μελών της επιτροπής από τον ακαδημαϊκό και 

ερευνητικό χώρο (μέλη ΔΕΠ, επιστημονικό προσωπικό πανεπιστημίων και 

ερευνητικών κέντρων) και τουλάχιστον 5 μελών της επιτροπής από τον 

επαγγελματικό χώρο. Η σύνθεση των μελών των επιτροπών εγκρίνεται από το 

ΔΣ του ΣΕΣ.  

 

Ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΣ είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό και για την 

ενημέρωση του ΔΣ σχετικά με τις εργασίες των Επιτροπών. 

 

Κάθε Επιτροπή ορίζει Πρόεδρο και Γραμματέα.  

 

• Ο/η Πρόεδρος: Συντονίζει το σύνολο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής 

και αποτελεί το σύνδεσμο της επιτροπής με το ΔΣ. 

 

• Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής αναδεικνύεται κατά απλή πλειοψηφία, μετά 

από ψηφοφορία των παρόντων μελών της κατά την πρώτη συνεδρίαση 

(φυσική ή διαδικτυακή).  

 

• Ο/η Γραμματέας: Είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση των πρακτικών και τη 

σύγκληση της Επιτροπής, έπειτα από σχετική συνεννόηση με τον Πρόεδρο. 

Σε περίπτωση που η Επιτροπή αδυνατεί να επιλέξει Πρόεδρο και Γραμματέα, 

αυτός/ή ορίζεται από το ΔΣ του ΣΕΣ. 

 

• Η θητεία του/της Προέδρου, του/της Γραμματέα και των μελών των 

Επιτροπών είναι διετής. Τα συμμετέχοντα σε Επιτροπές μέλη του ΣΕΣ δεν 

πρέπει να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με τον Σύλλογο. 



 
 

• Η θητεία μέλους Επιτροπής είναι ανανεώσιμη έως και τρεις φορές. 

 

• Κάθε μέλος του ΣΕΣ μπορεί να συμμετέχει σε μια και μόνο Επιτροπή. 

 

Σε κάθε περίπτωση, το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει τη διακοπή 

συμμετοχής μέλους σε Επιτροπή, εφόσον αυτό προταθεί και αιτιολογηθεί 

εγγράφως από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής, στην οποία 

συμμετέχει το μέλος. 

 

1.5 Λειτουργία 

 

Οι συνεδριάσεις των Επιτροπών πραγματοποιούνται με μέριμνα του Γραμματέα 

και σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της επιτροπής. Κάθε Επιτροπή συνεδριάζει 

τακτικά 1 φορά ανά 4 μήνες και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από την ίδια 

ή το ΔΣ. Στην τακτική συνεδρίαση καταγράφονται οι παρεμβάσεις της Επιτροπής  

κατά το τελευταίο τετράμηνο, συμπυκνώνονται οι σημαντικές εξελίξεις 

επικαιρότητας στο αντικείμενό της και ο σχεδιασμός της επόμενης περιόδου, 

προς ενημέρωση του ΔΣ. 

 

Ο χώρος συνεδρίασης δύναται να είναι τα γραφεία του ΣΕΣ ή άλλος. 

Τηλεδιασκέψεις είναι επίσης δυνατές για τη διευκόλυνση κάποιων ή όλων των 

μελών. Η συνεδρίαση θεωρείται πραγματοποιηθείσα αν υπάρχει απαρτία μελών. 

Ως απαρτία νοείται η παρουσία περισσότερων από τους μισούς συμμετέχοντες 

στην Επιτροπή. Η φυσική και η διαδικτυακή παρουσία των μελών θεωρούνται 

ισοδύναμες ως προς τη συμμετοχή, την απαρτία και την εγκυρότητα της ψήφου, 

για οποιοδήποτε θέμα. 

 

Ο Γραμματέας της επιτροπής τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης και τα 

κοινοποιεί τόσο στα μέλη προς επικύρωση όσο και στον Γενικό Γραμματέα του 

ΔΣ του ΣΕΣ προς ενημέρωση. Αντίγραφο των πρακτικών όλων των 

συνεδριάσεων διατηρείται στα γραφεία του ΣΕΣ, με μέριμνα του Γραμματέα της 

κάθε Επιτροπής και της γραμματείας του συλλόγου. Οι αποφάσεις των 

Επιτροπών λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών ή, εφόσον 

τεθεί κάποιο επείγον θέμα, με χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Στην 

περίπτωση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται με 



 
 

απλή πλειοψηφία επί των μελών της Επιτροπής που ανταποκρίνονται εντός μίας 

εβδομάδας από την αποστολή της αλληλογραφίας.  

 

2. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για συγκεκριμένο ζητούμενο, παραδοτέο και ορισμένη χρονική διάρκεια, το ΔΣ 

του ΣΕΣ μπορεί να ορίζει ειδικές Ομάδες Εργασίας, μετά από δική του πρόταση 

ή εισήγηση κάποιας Επιτροπής. Αντικείμενό τους μπορεί να είναι οποιαδήποτε 

δράση χρειάζεται επεξεργασία για ορισμένο χρονικό διάστημα πέραν των 

απαιτήσεων μιας άμεσης παρέμβασης και οδηγεί σε παραγωγή συγκεκριμένου 

αποτελέσματος. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι (χωρίς να είναι περιοριστική η 

λίστα): 

• σχόλια για νομοσχέδια υπό διαβούλευση 

• προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις/παρεμβάσεις για σημαντικό 

συγκοινωνιακό έργο στη χώρα ή για θέματα επικαιρότητας 

• διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων 

 

Οι Ομάδες Εργασίας μπορούν να αποτελούνται από μέλη μιας ή περισσότερων 

Επιτροπών ή άλλα μέλη του ΣΕΣ που κατέχουν εξειδικευμένη γνώση για το 

αντικείμενο. Η Ομάδα Εργασίας μπορεί να συμβουλεύεται επιστήμονες εκτός 

ΣΕΣ, με υποχρέωση γνωστοποίησης της συνεργασίας στο ΔΣ. Οι Ομάδες 

Εργασίας μπορούν να χρησιμοποιούν για τις ανάγκες συναντήσεών τους και τα 

γραφεία του ΣΕΣ, μετά από σχετικό αίτημα στο ΔΣ. Οι ομάδες εργασίας 

οργανώνονται, στελεχώνονται και συντονίζονται από τον Γενικό Γραμματέα του 

ΣΕΣ κατόπιν απόφασης του ΔΣ.  


