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Θέμα: Απουσία του γνωστικού αντικειμένου των μεταφορών από τα γνωστικά 

αντικείμενα προκήρυξης 

 

Αξιότιμη κα Δεσύπρη, 

 

Για περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

(ΣΕΣ) αποτελεί το Επιστημονικό Σωματείο, που εκπροσωπεί τους Έλληνες 

Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  Ο ΣΕΣ, από την 

ίδρυση του έως σήμερα, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος, αντικειμενικός, 

επιστημονικός φορέας, o οποίος με συναίσθηση της μεγάλης ευθύνης του στο να 

συνεισφέρει στη χώρα μας με επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, αποτελεί 

σύμβουλο της Ελληνικής Πολιτείας σε θέματα αρμοδιότητάς του. Ειδικότερα, 

συμμετέχει θεσμικά σε επιτροπές του Ελληνικού Κοινοβουλίου, υπουργείων και 

άλλων φορέων και εκδίδει θέσεις, προτάσεις και δελτία τύπου σε θέματα 

επικαιρότητας μέσω των επιτροπών του. Ο ΣΕΣ αριθμεί σήμερα πάνω από 9000 

μέλη, τα οποία είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία εξειδικευμένοι 

Συγκοινωνιολόγοι Μηχανικοί (προερχόμενοι κατεξοχήν από Πανεπιστημιακά 

Τμήματα Πολιτικών και Τοπογράφων Μηχανικών) από επαγγελματικούς χώρους 

του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα. 

Αντικείμενο της παρούσας επιστολής είναι το “Πρόγραμμα Υποτροφιών για 

Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024” και πιο 

συγκεκριμένα η απουσία του αντικειμένου των Μεταφορών από τα 20 

επιστημονικά πεδία της πρόσκλησης. 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η επιστήμη του συγκοινωνιολόγου είναι επίσημα 

αναγνωρισμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό όπου υπάρχει πληθώρα 

εργαστηρίων, ινστιτούτων, τομέων πανεπιστημίων, ερευνητικών ομάδων και 

ιδρυμάτων τα οποία εξειδικεύουν την έρευνα και το αντικείμενό τους σε όλους τους 

τομείς της επιστήμης των μεταφορών. 

Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την αξία του τομέα μας, οι Ευρωπαϊκές και τοπικές Αρχές 

περιλαμβάνουν τις μεταφορές ως έναν από τους βασικούς άξονες στα 

προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας και στα κείμενα πολιτικής τους που 

στοχεύουν στην ανάπτυξη των περιοχών. Για παράδειγμα, σε κάθε πρόγραμμα 

χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και έργων διαπεριφερειακής συνεργασίας 



 
υπάρχει ένας άξονας σχετικός με τις μεταφορές (π.χ. Horizon, Interreg Europe, 

EuroMed κλπ.), ενώ, παράλληλα, οι μεταφορές αναφέρονται σε κάθε κείμενο 

πολιτικής που εστιάζει στην οικονομική ανάπτυξη και περιβαλλοντική προστασία. 

Με βάση όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές πως η ύπαρξη άρτια 

καταρτισμένων επιστημόνων ερευνητών που θα μεταδώσουν την αποκτηθείσα 

γνώση μέσω της αξιόλογης πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, είναι όχι 

μόνο επιθυμητή, αλλά απόλυτα αναγκαία.  

Σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να ζητήσουμε να επανεξετάσετε τα γνωστικά 

αντικείμενα της πρόσκλησης και να περιληφθούν οι «Μεταφορές» στα υπό 

χρηματοδότηση επιστημονικά πεδία υποτροφιών στο πλαίσιο της ανοιχτής 

πρόσκλησης «Πρόγραμμα Υποτροφιών για Επισκέπτες Επιστήμονες Ερευνητές 

Ακαδημαϊκού Έτους 2023 – 2024» καθώς και στις επόμενες προσκλήσεις. Για την 

προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και την επίτευξη του οράματος του 

Ιδρύματος, θεωρούμε πως δεν θα πρέπει να παραλείπεται ο σημαντικός τομέας των 

μεταφορών και συγκοινωνιών που επηρεάζει τις ζωές όλων και, συνεπώς, απαιτεί 

ενημερωμένους επιστήμονες ερευνητές για μια πρόοδο που θα ωφελήσει το 

κοινωνικό σύνολο.  

Σας συγχαίρουμε για το έργο που επιτελεί το Ίδρυμα και παραμένουμε στη διάθεσή 

σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνηση. 

 

Με τιμή, 

 

Παναγιώτης Παπαντωνίου 

Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής 

Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων 

 

 


