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Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ « Δημήτριος Τσαμπούλας » 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό  
φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων,  

που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών  
στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία 

 
3ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Έτους 2019 

 

Θέμα Διαγωνισμού: 
 

«Προοπτική ανάπτυξης Συνδυασμένων Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών 
(Intermodal transport) της Χώρας – Εμπόδια, Προκλήσεις, Προτάσεις» 

 
 

1. Η θεσμοθέτηση του Βραβείου Δημητρίου Τσαμπούλα 
 
Tο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» θεσμοθετήθηκε το 2016 
από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών εις μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή 
του Ε.Μ.Π. και στενού συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου 
Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Απευθύνεται 
σε φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, 
Τομείς ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Το Βραβείο 
απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από 
φοιτητή ή νέο απόφοιτο, ή ομάδα φοιτητών ή νέων αποφοίτων των παραπάνω αναφερόμενων 
Πανεπιστημίων. Το θέμα του διαγωνισμού καθορίζεται ετησίως. Για το έτος 2019, ορίζεται ως 
εξής: 
 

«Προοπτική ανάπτυξης Συνδυασμένων Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών 
(Intermodal transport) της Χώρας – Εμπόδια, Προκλήσεις, Προτάσεις». 

 
 

2. Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. «Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2019 
 

Το πρώτο βραβείο για την καλύτερη εργασία διαγωνιζόμενου είναι χρηματικό και συνήθως 
ορίζεται στο ποσό των 3.000,00 Ευρώ. Όπως στο παρελθόν, λόγω της αναμενόμενης αυξημένης 
συμμετοχής διαγωνιζομένων και το ενδιαφέρον θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων 
εμπλεκόμενων του κλάδου των Μεταφορών, είναι πολύ πιθανό να απονεμηθούν δύο ακόμη 
χρηματικά βραβεία, κάτι που θα επιβεβαιωθεί στην πορεία του διαγωνισμού. 
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3. Πλαίσιο του θέματος του Διαγωνισμού του έτους 2019 
 

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για διαφόρους λόγους 
δεν έχει μέχρι σήμερα αναπτύξει, στον βαθμό που χρειάζεται, τα σύγχρονα συστήματα 
συνδυασμένων μεταφορών, με σοβαρές συνέπειες για την Εθνική Οικονομία και τις 
παραγωγικές τάξεις.  

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ και τα ελληνικά Επιμελητήρια έχουν ασχοληθεί συστηματικά με το θέμα από καιρό 
και έχουν εντοπίσει ότι η μη ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών, που καθ’ όσον αφορά 
τις εθνικές μεταφορές, ένα σημαντικό μέρος της αφορά την θάλασσα, συνιστά σημαντικό κενό 
στις ελληνικές μεταφορές. Κατά καιρούς έχουν διατυπώσει την άποψη ότι είναι ανάγκη να 
ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της 
χώρας στο ευρωπαϊκό σύστημα συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και για την ανάπτυξή τους 
στις εθνικές μεταφορές και ιδιαίτερα στον βασικό κορμό του εθνικού σιδηροδρομικού 
συστήματος καθώς και στην επέκτασή της χρήσης των συνδυασμένων συστημάτων μεταφοράς 
σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ έχει ήδη 
συνεισφέρει επιστημονικά με σχετική έκθεση τον Αύγουστο του 2007,  με τίτλο «Συνδυασμένες 
Μεταφορές και Εφοδιαστική Εμπορευμάτων: Κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισμό των ελληνικών μεταφορών», στην οποία επιχειρείται μια πρώτη παρουσίαση 
των παραμέτρων που συνθέτουν το θέμα.  

Επιπλέον, ο πολυνησιωτικός γεωγραφικός χαρακτήρας της χώρας μας, σε συνδυασμό με τις 
λοιπές ιδιομορφίες του ηπειρωτικού της μέρους, έχουν αναγάγει σε πολύ σημαντική 
προϋπόθεση για ένα αποδοτικό μεταφορικό σύστημα, τις θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια. 
Η ενθάρρυνση της χρήσης των συνδυασμένων συστημάτων μεταφοράς, με παράλληλη 
ανάπτυξη ενός δικτύου εμπορευματικών σταθμών και συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, 
τη χρήση εμπορευματοκιβωτίων και άλλων συστημάτων ασυνόδευτης μεταφοράς, κρίνονται 
αναγκαίες για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. εκτιμά ότι οι συνδυασμένες μεταφορές, βασισμένες στη λειτουργία οδικών, 
σιδηροδρομικών και θαλάσσιων μεταφορών ασυνόδευτων μοναδοποιημένων φορτίων 
(ημιρυμουλκουμένων, κινητών αμαξωμάτων, εμπορευματοκιβωτίων) που εναλλάσσουν το 
μέσο μεταφοράς κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού, από πλοίο σε τρένο ή/και φορτηγό, χωρίς 
μεταφόρτωση εμπορευμάτων, αποτελούν μία από τις μεγάλες προκλήσεις για τη 
βελτιστοποίηση του ελληνικού συστήματος μεταφορών.  

Οι υφιστάμενοι Κοινοτικοί Κανονισμοί για τις συνδυασμένες μεταφορές με τους οποίους έχει 
εναρμονιστεί η ελληνική νομοθεσία, ενώ παρουσιάζουν ένα ικανοποιητικό πλαίσιο, δεν είναι 
από μόνοι τους αρκετοί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη συνδυασμένων μεταφορών στη χώρα.  
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Επειδή τα συστήματα μεταφορών διαρκώς εξελίσσονται, κρίνεται απαραίτητο να 
προσδιοριστούν τα θεσμικά, τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος 
μεταφορών και να εντοπιστούν τα κύρια εμπόδια αλλά και οι προοπτικές ανάπτυξης των 
συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης, είναι απαραίτητο να εξεταστεί και να εφαρμοστεί ένα 
εθνικό θεσμικό πλαίσιο, ενταγμένο σε μία Εθνική Στρατηγική Μεταφορών, σε συνδυασμό με 
παροχή κινήτρων από την πλευρά του κράτους, που να βοηθά και να ενθαρρύνει την ανάπτυξή 
τους, κάτι που έκαναν με επιτυχία άλλες χώρες.  

Να σημειωθεί ότι η μελέτη της Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών που εκπονείται για λογαριασμό 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναμένεται να παραδοθεί από την Μελετητική 
Ομάδα στους πρώτους μήνες του 2019. 

4. Στόχοι του θέματος του διαγωνισμού έτους 2019 

Στόχοι του θέματος της εργασίας του διαγωνισμού είναι: 

• Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των Συνδυασμένων Εμπορευματικών 
Μεταφορών στην Ευρώπη και την Ελλάδα, με έμφαση στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
εμπορευματική κίνηση, γεωγραφική κατανομή της κίνησης, στοιχεία κόστους, 
πολιτικές, στρατηγικές της αγοράς των μεταφορών, καλές επιχειρησιακές / 
επιχειρηματικές πρακτικές, κλπ. 
 

• Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και προκλήσεων και ο εντοπισμός των κύριων 
εμποδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των Εθνικών και Διεθνών Συνδυασμένων 
Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα  

 
• Προτάσεις σεναρίων ανάπτυξης Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών 

στην Ελλάδα και αντίστοιχα σενάρια εκτίμησης εμπορευματικής κίνησης  
 

5. Επιλεξιμότητα υποψηφίων 

Στο διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν φοιτητές/τριες και νέοι/ες απόφοιτοι Ελληνικών 
Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις 
Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι ήδη 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Πανεπιστήμιο κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης της παρούσας 
Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος. Επίσης, γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι οι νέοι απόφοιτοι που 
έχουν λάβει το πτυχίο εντός 3 ακαδημαϊκών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας 
ανακοίνωσης της παρούσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και φοιτητές 
μεταπτυχιακών-διδακτορικών σπουδών, των οποίων οι σπουδές δεν έχουν διακοπεί από την 
απόκτηση του πρώτου πτυχίου. 



 

 

4 

 
 

Επιτρέπεται η μεμονωμένη συμμετοχή φοιτητών/τριών και νέων αποφοίτων ή η συμμετοχή 
τους ως ομάδα έργου. 

Η εργασία θα πρέπει να είναι πρωτότυπη και δεν θα πρέπει να έχει υποβληθεί ή παρουσιαστεί 
ολόκληρη ή μέρος αυτής πριν από τον διαγωνισμό. 

 

6. Προδιαγραφές - περιεχόμενα της εργασίας 

Η τελική Έκθεση της εργασίας «Προοπτική ανάπτυξης Συνδυασμένων Εθνικών και Διεθνών 
Εμπορευματικών Μεταφορών (Intermodal transport) της Χώρας – Εμπόδια, Προκλήσεις, 
Προτάσεις», θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω θεματικές ενότητες: 

6.1. Επιτελική περίληψη 
 

6.2. Υφιστάμενη κατάσταση των Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών 
(Intermodal transport) στην Ελλάδα και την Ευρώπη 

 
• Ορισμοί ΣΜ,  
• Μορφές οργάνωσης φορτίων και εφαρμογών ΣΜ , Rail-Road και Short Sea 

Shipping, με έμφαση τα ασυνόδευτα μοναδοποιημένα φορτία  - συγκριτική 
αξιολόγηση, 

• ισχύον θεσμικό πλαίσιο,  
• εμπορευματική κίνηση (στατιστικές),  
• γεωγραφική κατανομή της κίνησης, 
• στοιχεία κόστους,  
• πολιτικές (ευρωπαϊκή - εθνική), 
• στρατηγικές της αγοράς  των  μεταφορών, καλές επιχειρησιακές /                     

επιχειρηματικές πρακτικές, κλπ.,  
• ειδικές υποδομές ΣΜ, 
• Ρόλος των Εμπορευματικών Κέντρων, Σταθμών και Κόμβων                    

Συνδυασμένων Μεταφορών και Λιμένων 

 

6.3. Η ανάλυση των πλεονεκτημάτων και προκλήσεων και ο εντοπισμός των κύριων 
εμποδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη των εγχώριων και διεθνών 
Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα  
 
• Ανάγκες και κριτήρια λήψης απόφασης δυνητικών χρηστών 
• Εντοπισμός κυρίων εμποδίων (θεσμικών, τεχνικών, οικονομικών) 
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• Καταγεγραμμένες προτάσεις / θεσμοθέτηση Εμπορευματικών Κέντρων,  
σχετικοί διαγωνισμοί ανάπτυξης ΕΚ, κλπ. 

• Πρόσφατες εξελίξεις, προγραμματισμένες δράσεις 
• Υφιστάμενες ευκαιρίες για ανάπτυξη στρατηγικών Συνδυασμένων  
        Εμπορευματικών Μεταφορών - Πλεονεκτήματα ανά περίπτωση   
• Προϋποθέσεις εφαρμογής Συνδυασμένων Μεταφορών Εμπορευμάτων 

(Οδός – σιδηρόδρομος, Οδός/σιδηρόδρομος-θάλασσα, νησιωτικές      
μεταφορές και περιφερειακές συνδέσεις) 

• Ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας, ιδιαίτερα της ακτοπλοΐας,  στην ανάπτυξη 
των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και ιδιαίτερα των 
θαλάσσιων συνδέσεων κοντινών αποστάσεων (Short Sea Shipping) 

• Ρόλος της πληροφορικής στην ανάπτυξη των συνδυασμένων 
εμπορευματικών μεταφορών  

• Αξιοποίηση γεωγραφικής θέσης της χώρας για ανάπτυξη Συνδυασμένων 
Μεταφορών Εμπορευμάτων με γειτονικές χώρες της Βαλκανικής, Μαύρης 
Θάλασσας και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου     

6.4 Πλήρης και αιτιολογημένη πρόταση/προτάσεις ανάπτυξης Συνδυασμένων 
              Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών  Μεταφορών (Intermodal transport)  της 
              χώρας (αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, τεχνικά και λειτουργικά θέματα, αγορά, 

                           κλπ.) 
 

• Ανάπτυξη σεναρίων ανάπτυξης Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών 
με βάση:  
- θεσμικές προτάσεις,  
- ανάπτυξη/αποπεράτωση έργων υποδομής, 
- οργανωτικές δράσεις 
- προσδιορισμός αξόνων/διαδρόμων εμπορευματικής κίνησης με χρήση 

συγκεκριμένων τερματικών υποδομών με μεταφορικών μέσων 
- εκτίμηση προσέλκυσης ροών-κίνησης και εύρους της αναδιανομής 

κίνησης (modal shift) 
- άλλα 

 

• Αξιολόγηση αναμενόμενου οφέλους εφαρμογής ΣΜ 
- Κόστος - Χρόνος ποιότητα υπηρεσιών  
- Συχνότερες συνδέσεις 
- Άλλα    
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6.5. Συμπεράσματα 
  

Σημείωση: Θα πρέπει να αναφέρονται όλες οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκε το υλικό που 
χρησιμοποιήθηκε για την ολοκλήρωση της εργασίας. 
 
7. Διενέργεια του Διαγωνισμού 
 
Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ακολουθήσει δύο (2) Φάσεις υποβολής και αντίστοιχης 
αξιολόγησης. 
 
Α΄ Φάση:  
 

Υποβολή υποψηφιότητας και Προσχεδίου Εργασίας - Προεπιλογή βέλτιστων προτάσεων 
(short list). 
 

Προκειμένου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα γίνεται κατάθεση των υποψηφιοτήτων, είτε 
μεμονωμένων διαγωνιζομένων είτε ομάδων έργου μέχρι 3 ατόμων, με τη συμπλήρωση και 
αποστολή σχετικής δήλωσης συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη 
ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, ενώ η αποστολή της θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, 
μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην 
οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής είναι: award@eesym.gr. 
 

Η δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από Προσχέδιο Εργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει: 

 
• Γενική αντίληψη του διαγωνιζομένου για το θέμα και τους στόχους της εργασίας, 

προτεινόμενο τρόπο αντιμετώπισης, δομή και αλληλουχία των βημάτων εκπόνησης. 
• Ενδεικτικό αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων της εργασίας. 
• Συνοπτική παρουσίαση της/των μεθοδολογίας/-ιών, που προτίθενται να ακολουθήσουν, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στην εκπόνηση της εργασίας. 
• Ενδεικτικό πίνακα δεδομένων και στοιχείων, που απαιτεί η εκπόνηση του θέματος 

(συμπεριλαμβανομένων και πιθανών συνεντεύξεων με φορείς). 
• Αναφορά στη βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων, που οι υποψήφιοι προτίθενται να 

χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων. 
• Πιθανές μεθοδολογικές λύσεις σε περίπτωση που ορισμένα δεδομένα δεν είναι 

διαθέσιμα. 
 

Τέλος, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημο έγγραφο που να 
αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι είναι είτε εν ενεργεία φοιτητές (π.χ. Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο 
φοιτούν) είτε νέοι απόφοιτοι που έλαβαν το πτυχίο τους όχι παλαιότερα από τρία ακαδημαϊκά 
έτη προ της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης (π.χ. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος). 
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Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας και Προσχεδίου εργασίας ορίζεται 
η 01.03.2019. Υποψηφιότητες που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μετά την 
ανωτέρω ημερομηνία κατάθεσης δεν θα γίνονται δεκτές. 
 

Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, όλες οι δηλώσεις συμμετοχής οι οποίες πληρούν τα 
προαναφερόμενα κριτήρια, θα γίνονται αποδεκτές. Στη συνέχεια, η Επιτροπή αξιολόγησης του 
Ε.Ε.ΣΥ.Μ. θα προβεί στην εξέταση του επιστημονικού περιεχομένου των υποψηφιοτήτων και θα 
επιλέξει τις βέλτιστες προτάσεις, που θα προαχθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού. 
 

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν ώστε να συνεχίσουν στην επόμενη 
φάση του διαγωνισμού και να ολοκληρώσουν την εργασία, θα ενημερωθούν σχετικά, με 
νεότερη Ανακοίνωση. 
 
B΄ Φάση:  
 

Ολοκλήρωση εργασιών και παράδοσή τους (επιλεγείσες προτάσεις Α’ Φάσης)  
 

Κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, οι προκριθέντες συμμετέχοντες ή ομάδες συμμετεχόντων θα 
κληθούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Στο παρόν έγγραφο ορίζονται οι προδιαγραφές 
για την ολοκλήρωσή της (Ενότητα 6). 
 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής εργασίας ορίζεται η 15.09.2019. Η 
ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής και οι 
τελικές εργασίες είναι: award@eesym.gr. 
 

Σημείωση:  
Οι διοργανωτές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ 
«Δημήτριος Τσαμπούλας»: 
 

• Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με βιβλιογραφία και πηγές άντλησης υλικού, όπου 
αυτό είναι δυνατό, και θα απαντούν σε σχετικά ζητήματα που θα απασχολούν τους 
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ανά στάδιο διενέργειάς του. 

• Δεν θα παράσχουν τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια της έρευνας και την ολοκλήρωση 
της εργασίας. 

 

Οι συμμετέχοντες στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ 
«Δημήτριος Τσαμπούλας»: 
 

• Αναγνωρίζουν ότι με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης 
Ενδιαφέροντος παραχωρούν προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. δικαιώματα χρήσης πνευματικής 
ιδιοκτησίας, επί του περιεχομένου του προσχεδίου και της τελικής εργασίας που θα 
υποβληθεί, αντίστοιχα. 
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• Παρέχουν ανέκκλητη εξουσιοδότηση προς τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. όπως χρησιμοποιήσει το 
περιεχόμενο του προσχεδίου και της τελικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
δημοσίευσης και έκδοσής του με αναφορά στο όνομα/ονόματα των συμμετεχόντων στην 
εργασία, που θα αποσκοπεί στην αξιοποίηση των εργασιών και διάδοση του θεσμού του 
συγκεκριμένου Πανελλήνιου Διαγωνισμού. 

 
8. Επιτροπή Αξιολόγησης 
 
Το υλικό το οποίο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα (μεμονωμένο ή ως ομάδα) θα 
αξιολογηθεί και κριθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από ένα μικρό αντιπροσωπευτικό αριθμό μελών που 
θα προσκαλέσει ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, προερχόμενα από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τα οποία 
διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία, 
ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα με ισάριθμους αναπληρωτές τους, καθώς και από μέλη 
προερχόμενα από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ, τα Επιμελητήρια και Φορείς Μεταφορών, με ισάριθμους 
αναπληρωτές τους. Ο Πρόεδρος του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. (ή ο αναπληρωτής του) θα είναι συντονιστής και 
μέλος της ανωτέρω Επιτροπής Αξιολόγησης. Εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν θα 
μπορούν να βαθμολογήσουν εργασίες που υπέβαλαν φοιτητές, ή ομάδες φοιτητών, που 
προέρχονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που προέρχονται.     
 
9. Τελετή Απονομής 
 
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α΄ και Β΄ Φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα γίνει 
σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εν καιρώ. 
 
10.  Ερωτήματα διαγωνιζομένων 
 
Ερωτήματα από τους διαγωνιζόμενους θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στην διεύθυνση award@eesym.gr, μέχρι 04.02.2019. Οι διοργανωτές θα απαντήσουν στα 
ερωτήματα των διαγωνιζομένων μέχρι την 11.02.2019, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και τις 
απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων, η κοινοποίηση 
θα γίνει στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε ομάδας. 

 
                                                                                                               
 
 
 

************** 


