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Βραβείο Μεταφορϊν Δθμθτρίου Τςαμποφλα 
 

Πρόςκλθςθ Ενδιαφζροντοσ για τον Πανελλινιο Διαγωνιςμό φοιτθτϊν και νζων αποφοίτων  
Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων που διακζτουν ςε Σχολζσ ι Τμιματά τουσ Τομζα ι Κατεφκυνςθ 

Σπουδϊν Μεταφορϊν 
 

1οσ Ετιςιοσ Διαγωνιςμόσ Ακαδθμαϊκισ περιόδου 2016 - 2017 
 

Θζμα Διαγωνιςμοφ: 
«Εξζταςθ προοπτικϊν αξιοποίθςθσ τθσ ανενεργοφ Περιφερειακισ Αγοράσ Λεχαίου 

Κορινκίασ και μετατροπισ τθσ ςε Εμπορευματικό Στακμό Συνδυαςμζνων Μεταφορϊν» 

 
 

1. Η κεςμοκζτθςθ του Βραβείου Δθμθτρίου Τςαμποφλα 
 
Ο Ελλθνικόσ Επιμελθτθριακόσ φνδεςμοσ Μεταφορϊν, επικυμϊντασ να τιμιςει τον εκλιπόντα 

Κακθγθτι του Ε.Μ.Π. και ςτενό ςυνεργάτθ του Ε.Ε.Τ.Μ και των Ελλθνικϊν Επιμελθτθρίων Δ. 

Σςαμποφλα για το πολυετζσ ζργο και τθν προςφορά του ςτισ ελλθνικζσ μεταφορζσ, αποφάςιςε 

τθ κεςμοκζτθςθ ετιςιου Βραβείου Μεταφορϊν Δθμθτρίου Τςαμποφλα μεταξφ φοιτθτϊν και 

νζων αποφοίτων Ελλθνικϊν Πανεπιςτθμίων που διακζτουν ςε χολζσ ι Σμιματά τουσ Σομζα ι 

Κατεφκυνςθ/Εμβάκυνςθ πουδϊν ςτισ Μεταφορζσ. Σο βραβείο απονζμεται κατόπιν ςχετικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτθν καλφτερθ εργαςία που κα εκπονθκεί από φοιτθτι, ι ομάδα φοιτθτϊν ι 

νζο(ουσ) απόφοιτο(ουσ) των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιςτθμίων. Σο κζμα του 

διαγωνιςμοφ κα κακορίηεται ετθςίωσ.  

 
Για το ακαδθμαϊκό ζτοσ 2016-2017, ωσ κζμα τθσ εργαςίασ ορίηεται θ «Εξζταςθ προοπτικϊν 

αξιοποίθςθσ τθσ ανενεργοφ Περιφερειακισ Αγοράσ Λεχαίου Κορινκίασ και μετατροπισ τθσ 

ςε Εμπορευματικό Στακμό Συνδυαςμζνων Μεταφορϊν». 

 
2. Πλαίςιο του κζματοσ του διαγωνιςμοφ του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017 

 
Η Περιφερειακι Αγορά Κορίνκου (ΠΑΚ), αποτζλεςε μαηί με άλλεσ τρεισ Περιφερειακζσ Αγορζσ 

(Χανίων, Βόλου και Κουλοφρασ Ημακίασ), τον πιλότο ςχετικισ πρόταςθσ για τθ δθμιουργία 

δεκατεςςάρων Περιφερειακϊν Αγορϊν ςτθν Ελλθνικι Περιφζρεια. το τζλοσ τθσ δεκαετίασ 

του 1990 θ καταςκευαςτικι επζνδυςθ των 4 Περιφερειακϊν Αγορϊν είχε ολοκλθρωκεί ςε 

ςυνολικό ποςοςτό περίπου 85%. 

 
Ειδικότερα ςτθν Κορινκία, θ Περιφερειακι Αγορά βρίςκεται ςτο κζντρο του Νομοφ, 

καταλαμβάνοντασ χϊρο 100 περίπου ςτρεμμάτων. Χωροταξικά, βρίςκεται μεταξφ δφο λιμζνων 

(Κιάτου και Κορίνκου), ζχοντασ άμεςθ πρόςβαςθ ςε όλουσ τουσ βαςικοφσ οδικοφσ άξονεσ 

(Ολυμπία Οδόσ, Αυτοκινθτόδρομοσ Μορζασ) και ςιδθρόδρομο. Αρχικόσ ςτόχοσ καταςκευισ τθσ 
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ΠΑΚ ιταν θ δθμιουργία ενόσ κζντρου για τθν προβολι και προϊκθςθ του ςυνόλου των 

αγροτικϊν προϊόντων του Νομοφ Κορινκίασ και τθσ Πελοποννιςου. 

 
Η δυναμικι τθσ ΠΑΚ προερχόταν από τθ γεωγραφικι τθσ κζςθ, ταυτόχρονα με τθν προοπτικι 

τθσ προϊκθςθσ Κορινκιακϊν (και εν γζνει Πελοποννθςιακϊν) αγροτικϊν προϊόντων προσ τθν 

ςυνεχϊσ διογκοφμενθ αγορά τθσ Αττικισ. 

 
Η ολοκλιρωςθ του ςχεδίου καταςκευισ τθσ ΠΑΚ δεν επετεφχκθ. Η κυριότθτά τθσ ανικε ςτθν 

«Κοινοπραξία Ενϊςεων Γεωργικϊν υν/ςμϊν Διαχείριςθσ Νωπϊν Προϊόντων (ΚΟΠ)», θ οποία 

λφκθκε με τον Ν.2538/1997 «Τροποποίθςθ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ για τα γεωργικά και 

κτθνιατρικά φάρμακα, ρφκμιςθ χρεϊν ςυνεταιριςτικϊν οργανϊςεων και άλλεσ διατάξεισ» 

(ΦΕΚ 242/Α/1-12-1997). Σο αποτζλεςμα τθσ πρωτοβουλίασ ιταν ανεπιτυχζσ, κακϊσ είχε 

οφειλζσ προσ τθν Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, θ οποία χρθματοδότθςε τθν καταςκευι τθσ 

ΠΑΚ, οι οποίεσ ξεπερνοφςαν τα 2 δισ. δραχμζσ., με αποτζλεςμα θ ΠΑΚ να τεκεί ςε 

εκκακάριςθ.1 Σο 1999, με τον Ν. 2732/1999 «Διεπαγγελματικζσ Οργανϊςεισ και ρφκμιςθ 

κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Γεωργίασ» (ΦΕΚ 154/Α/30-7-1999), θ ΠΑΚ περιιλκε 

κατά 100% ςτθν κυριότθτα τθσ Αγροτικισ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ. 

 
Η εκελοντικι ςυμμετοχι τθσ τελευταίασ ςτθ διαγραφι του δθμοςίου χρζουσ κατά 53,5% (PSI) 

είχε καταλυτικι επίπτωςθ ςτα ίδια κεφάλαια και ςτθν κεφαλαιακι επάρκεια τθσ. το πλαίςιο 

των διαδικαςιϊν που όριςαν θ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ και το Σαμείο Χρθματοπιςτωτικισ 

τακερότθτασ, με ςκοπό τθν αναδιάρκρωςθ του ελλθνικοφ τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και τθν 

ενίςχυςθ τθσ χρθματοπιςτωτικισ ςτακερότθτασ, θ Σράπεηα Πειραιϊσ απορρόφθςε το υγιζσ 

τμιμα τθσ Αγροτικισ Σράπεηασ, ςτα τζλθ Ιουλίου 2012. 

 
υνζπεια αυτοφ και φςτερα από εκδθλωκζν ενδιαφζρον του οικείου Επιμελθτθρίου Κορινκίασ, 

κρίκθκε ςκόπιμο να εξεταςτεί θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ των ςυγκεκριμζνων 

εγκαταςτάςεων και θ αναηιτθςθ προοπτικϊν ςχετικά με τθν πικανι αξιοποίθςθ τθσ ΠΑΚ 

ςιμερα ωσ Εμπορευματικοφ τακμοφ υνδυαςμζνων Μεταφορϊν.2 

                                                           
1
 φμφωνα με τον Ν. 2538/1997, Άρκρο 21, Παρ. 4: «Το προϊόν τησ εκκαθάριςησ περιέρχεται κατά πενήντα τοισ 

εκατό (50%) ςτην Α.Τ.Ε. Α.Ε. για την απόςβεςη του υπολοίπου των οφειλϊν τησ "Κοινοπραξίασ Ενϊςεων 
Γεωργικϊν Συν/ςμϊν Διαχείριςησ Νωπϊν Προϊόντων" (ΣΚΟΠ) προσ την Α.Τ.Ε. Α.Ε., ανεξάρτητα φψουσ αυτοφ, που 
παραμένει μετά την κάλυψη από το Ελληνικό Δημόςιό του ποςοφ τησ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρθρου. Το 
υπόλοιπο πενήντα τοισ εκατό (50%) του προϊόντοσ τησ εκκαθάριςησ περιέρχεται ςτο Κεντρικό Ταμείο Γεϊργιοσ, 
Κτηνοτροφίασ και Δαςϊν (Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.)». 
2
 Μελζτθ Ελλθνικοφ Δικτφου Εμπορευματικϊν Κζντρων υνδυαςμζνων Μεταφορϊν: Μελζτθ ςκοπιμότθτασ - 

βιωςιμότθτασ ενόσ Ελλθνικοφ Δικτφου Εμπορευματικϊν Κζντρων, θ οποία χρθματοδοτικθκε από τθ 16θ Γενικι 
Διεφκυνςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, Σαμείο υνοχισ και εκπονικθκε από τον Ε.Ε.Τ.Μ. Ολοκλθρϊκθκε το 
1997. Η Μελζτθ παρουςίαςε το εφικτό τθσ δθμιουργίασ ενόσ δικτφου Εμπορευματικϊν Κζντρων ςτθν Ελλάδα. 
Καταδείχκθκαν θ αναγκαιότθτα και θ ςθμαςία τθσ εφαρμογισ τθσ πρόταςθσ για τθν δθμιουργία του δικτφου, 
προςδιορίςκθκε θ βζλτιςτθ γεωγραφικι του ανάπτυξθ και εκτιμικθκαν οι αναμενόμενεσ κετικζσ επιπτϊςεισ από 
διάφορεσ επιςτθμονικζσ τοπικζσ γωνίεσ ανάλυςθσ. Αναγνωρίςτθκαν επίςθσ 3 τφποι εγκαταςτάςεων, ανάλογα με 
το μζγεκόσ τουσ: Εμπορευματικά Κζντρα, Εμπορευματικοί τακμοί και Εμπορευματικοί Κόμβοι. Σζλοσ, θ μελζτθ 
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3. Στόχοι του κζματοσ του διαγωνιςμοφ ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017 

 
Ο ςτόχοσ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ςυνάμα το κζμα τθσ αντίςτοιχθσ εργαςίασ είναι: 

 Η εξζταςθ του ιδιοκτθςιακοφ και διοικθτικοφ κακεςτϊτοσ τθσ ΠΑΚ ςιμερα και οι 

δυνατότθτεσ αλλαγισ του, προκειμζνου να αξιοποιθκεί για άλλθ παρεμφερι χριςθ 

 Η εξζταςθ τθσ ςκοπιμότθτασ ολοκλιρωςθσ καταςκευισ και λειτουργίασ τθσ ΠΑΚ ωσ 

Εμπορευματικόσ τακμόσ υνδυαςμζνων Μεταφορϊν και τθσ ςυνακόλουκθσ 

βιωςιμότθτασ τθσ. 

 
Το τελικό ηθτοφμενο από τθν εργαςία αυτι είναι θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα:  

Είναι δυνατι θ αξιοποίθςθ του ανενεργοφ αυτοφ ςυγκροτιματοσ και των ςυγκεκριμζνων 

εγκαταςτάςεϊν του και θ μετατροπι του ςε ζνα βιϊςιμο Εμπορευματικό Στακμό 

Συνδυαςμζνων Μεταφορϊν; 

 
4. Επιλεξιμότθτα υποψθφίων 

 

 το διαγωνιςμό δφνανται να ςυμμετάςχουν φοιτθτζσ και νζοι απόφοιτοι Ελλθνικϊν 

Πανεπιςτθμίων που διακζτουν ςε χολζσ ι Σμιματά τουσ Σομζα ι 

Κατεφκυνςθ/Εμβάκυνςθ πουδϊν ςτισ Μεταφορζσ. Διευκρινίηεται ότι οι 

υποψιφιοι φοιτθτζσ κα πρζπει να είναι ιδθ εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

Πανεπιςτιμιο κατά τθν θμερομθνία ανακοίνωςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ 

Ενδιαφζροντοσ. Επίςθσ, γίνονται δεκτοί ωσ υποψιφιοι οι νζοι απόφοιτοι που ζχουν 

λάβει το πτυχίο εντόσ 3 ακαδθμαϊκϊν ετϊν που προθγοφνται τθσ θμερομθνίασ 

ανακοίνωςθσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ Ενδιαφζροντοσ, κακϊσ επίςθσ και 

φοιτθτζσ μεταπτυχιακϊν-διδακτορικϊν ςπουδϊν, των οποίων οι ςπουδζσ δεν ζχουν 

διακοπεί από τθν απόκτθςθ του πρϊτου πτυχίου. 

 Επιτρζπεται θ μεμονωμζνθ ςυμμετοχι φοιτθτϊν και νζων αποφοίτων ι ςυμμετοχι 

τουσ ωσ ομάδα ζργου. 

 Η εργαςία κα πρζπει να είναι πρωτότυπθ  και δεν κα πρζπει να ζχει υποβλθκεί ι 

παρουςιαςτεί ολόκλθρθ ι μζροσ αυτισ πριν τον διαγωνιςμό. 

 

5. Προδιαγραφζσ-περιεχόμενα τθσ εργαςίασ 

 
Η τελικι Ζκκεςθ τθσ εργαςίασ αξιοποίθςθσ του ανενεργοφ αυτοφ ςυγκροτιματοσ (ΠΑΚ) και 

μετατροπι και λειτουργία του ωσ Εμπορευματικόσ τακμόσ υνδυαςμζνων Μεταφορϊν 

(ΕΜ), κα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τισ παρακάτω κεματικζσ ενότθτεσ: 

                                                                                                                                                                                           
παρουςίαςε και τισ γενικζσ κατευκφνςεισ των μελλοντικϊν απαραίτθτων ενεργειϊν για τθν εφαρμογι τθσ 
πρόταςθσ. Περίλθψθ τθσ Μελζτθσ κα τεκεί ςτθ διάκεςθ των διαγωνιηομζνων, εφ’ όςον ηθτθκεί.  
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o Αποςαφινιςθ του ιδιοκτθςιακοφ και διοικθτικοφ κακεςτϊτοσ τθσ ΠΑΚ ςιμερα 

και οι δυνατότθτεσ αλλαγισ του με προοπτικι χρθςιμοποίθςθσ των 

ςυγκεκριμζνων εγκαταςτάςεων ωσ Εμπορευματικό τακμό υνδυαςμζνων 

Μεταφορϊν (ΕΜ).  

o Προτάςεισ για τθ διαδικαςία μετατροπισ τθσ ΠΑΚ ςε ΕΜ. 

o Διερεφνθςθ ενδιαφζροντοσ δυνθτικϊν χρθςτϊν ενόσ ΕΜ  

o Πρϊτθ εκτίμθςθ ςεναρίου/ων προςζλκυςθσ εμπορευματικισ κίνθςθσ από τον 

ΕΜ 

o Προκαταρκτικι εκτίμθςθ τφπων λειτουργιϊν του ΕΜ 

o Πρϊτθ εκτίμθςθ του είδουσ και του μεγζκουσ των αναγκαίων υποδομϊν και 

εγκαταςτάςεων του ΕΜ 

o Ανάπτυξθ και εφαρμογι μεκόδου εκτίμθςθσ ςκοπιμότθτασ και οικονομικισ 

βιωςιμότθτασ του ΕΜ  

o Ανάπτυξθ ςεναρίων χρθματοδότθςθσ (π.χ. Ιδιωτικά κεφάλαια, κρατικι ι 

Ευρωπαϊκι χρθματοδότθςθ, πικανι ζνταξθ ςε ςχετικά τρζχοντα Εκνικά, 

Περιφερειακά, Ευρωπαϊκά ι Διεκνι προγράμματα) 

 

Θα πρζπει να αναφζρονται όλεσ οι πθγζσ από τισ οποίεσ αντλικθκε το υλικό που 

χρθςιμοποιικθκε για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ. 

 
6. Διενζργεια διαγωνιςμοφ  

 
Η διενζργεια του διαγωνιςμοφ κα ακολουκιςει δφο (2) Φάςεισ υποβολισ και αντίςτοιχθσ 
αξιολόγθςθσ. 
 
Αϋ Φάςθ:  

Υποβολι υποψθφιότθτασ και Προςχεδίου Εργαςίασ - Προεπιλογι βζλτιςτων προτάςεων 

(short list). 

 
Προκειμζνου για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, κα γίνεται κατάκεςθ των υποψθφιοτιτων είτε 

μεμονωμζνων διαγωνιηομζνων είτε ομάδων ζργου, με τθ ςυμπλιρωςθ και αποςτολι ςχετικισ 

διλωςθσ ςυμμετοχισ. Η διλωςθ ςυμμετοχισ κα είναι διακζςιμθ θλεκτρονικά, ςε μορφι 

αρχείου pdf, ενϊ θ αποςτολι τθσ κα γίνεται αποκλειςτικά θλεκτρονικά, μζςω ςχετικοφ 

μθνφματοσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail). Η θλεκτρονικι διεφκυνςθ ςτθν οποία κα 

πρζπει να αποςτζλλονται οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ είναι: award@eesym.gr. 

Η διλωςθ ςυμμετοχισ κα ςυνοδεφεται από Προςχζδιο Εργαςίασ, το οποίο κα περιλαμβάνει: 

 Σθ γενικι αντίλθψθ του διαγωνιηομζνου για το κζμα και τουσ ςτόχουσ τθσ εργαςίασ, ο 

προτεινόμενοσ τρόποσ αντιμετϊπιςθσ, θ δομι και αλλθλουχία των βθμάτων 

εκπόνθςθσ. 

 Ενδεικτικό αναλυτικό Πίνακα Περιεχομζνων τθσ εργαςίασ. 

file:///E:/ΕΕΣΥΜ/Εκδηλώσεις/Βραβείο%20Μεταφορών%20στη%20μνήμη%20Δ.%20Τσαμπούλα/Προδιαγραφές/award@eesym.gr
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 υνοπτικι παρουςίαςθ τθσ/των μεκοδολογίασ, που προτίκενται να ακολουκιςουν, 

προκειμζνου να ανταποκρικοφν ςτθν εκπόνθςθ τθσ εργαςίασ. 

 Ενδεικτικό πίνακα δεδομζνων και ςτοιχείων, που απαιτεί θ εκπόνθςθ του κζματοσ 

(ςυμπεριλαμβανομζνων και πικανϊν ςυνεντεφξεων με φορείσ). 

 Αναφορά ςτθ βιβλιογραφία και πθγζσ δεδομζνων, που οι υποψιφιοι προτίκενται να 

χρθςιμοποιιςουν για τθ ςυλλογι των απαιτοφμενων δεδομζνων. 

 Πικανζσ μεκοδολογικζσ λφςεισ ςε περίπτωςθ που οριςμζνα δεδομζνα δεν είναι 

διακζςιμα. 

 

Σζλοσ, θ υποβολι υποψθφιοτιτων κα πρζπει να ςυνοδεφεται και από επίςθμο ζγγραφο που 

να αποδεικνφει ότι οι υποψιφιοι είναι είτε εν ενεργεία φοιτθτζσ (π.χ. Βεβαίωςθ του ΑΕΙ ςτο 

οποίο φοιτοφν) είτε νζοι απόφοιτοι που ζλαβαν το πτυχίο τουσ όχι παλαιότερα από τρία ακαδ. 

ζτθ προ τθσ δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ Προκιρυξθσ (π.χ. αντίγραφο πτυχίου/διπλϊματοσ).  

 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ υποβολισ υποψθφιότθτασ και Προςχεδίου εργαςίασ ορίηεται 

θ 20.12.2016 και ϊρα 18:00. Τποψθφιότθτεσ που κα παραλθφκοφν με οποιονδιποτε άλλο 

τρόπο ι μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία και ϊρα κατάκεςθσ δεν κα γίνονται δεκτζσ. 

 
Κατά τθν πρϊτθ φάςθ του διαγωνιςμοφ, όλεσ οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ οι οποίεσ πλθροφν τα 

προαναφερόμενα κριτιρια, κα γίνονται αποδεκτζσ.  τθ ςυνζχεια, θ Επιςτθμονικι Επιτροπι 

αξιολόγθςθσ του Ε.Ε.Τ.Μ. κα προβεί ςτθν εξζταςθ των τυπικϊν και επιςτθμονικϊν 

περιεχομζνων των υποψθφιοτιτων και κα επιλζξει τισ βζλτιςτεσ προτάςεισ, που κα 

προαχκοφν ςτθ Β’ Φάςθ του Διαγωνιςμοφ. 

 

Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ Α’ Φάςθσ προεπιλογισ βζλτιςτων προτάςεων ορίηεται θ 

15.01.2017.  

 
Οι διαγωνιηόμενοι των οποίων οι προτάςεισ κα επιλεγοφν ϊςτε να ςυνεχίςουν ςτθν επόμενθ 

φάςθ του διαγωνιςμοφ και να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία, κα ενθμερωκοφν ςχετικά ζωσ και 

15.01.2017. 

 
Bϋ Φάςθ: Ολοκλιρωςθ εργαςιϊν και παράδοςι τουσ (επιλεγείςεσ προτάςεισ Α’ Φάςθσ)  

 
Κατά τθ Β’ φάςθ του διαγωνιςμοφ, οι προκρικζντεσ ςυμμετζχοντεσ ι ομάδεσ ςυμμετεχόντων 

κα κλθκοφν να ολοκλθρϊςουν τθν εργαςία τουσ. το παρόν ζγγραφο ορίηονται οι 

προδιαγραφζσ για τθν ολοκλιρωςι τθσ (ενότθτα 5). 

 
Ωσ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ τελικισ φάςθσ ορίηεται θ 15.05.2017. Κατά τθν θμερομθνία 

αυτι, κα πρζπει να ζχει κατατεκεί ςτον Ε.Ε.Τ.Μ. θ τελικι εργαςία. Η θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

ςτθν οποία κα πρζπει να αποςτζλλονται οι δθλϊςεισ ςυμμετοχισ είναι: award@eesym.gr. 
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Σθμείωςθ: Οι διοργανωτζσ του διαγωνιςμοφ δθλϊνουν ότι: 

 

 Θα παράςχουν επιςτθμονικι βοικεια με βιβλιογραφία και πθγζσ άντλθςθσ υλικοφ, 

όπου αυτό είναι δυνατό, και κα απαντοφν ςε ςχετικά ηθτιματα που κα απαςχολοφν 

τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό, ανά ςτάδιο διενζργειασ του. 

 Δεν κα παράςχουν τεχνικι βοικεια για τθ διενζργεια τθσ ζρευνασ και τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ Εργαςίασ. 

 Κάκε ενδιαφερόμενοσ ι ομάδα ενδιαφερομζνων που κα εκδθλϊςει ενδιαφζρον 

ςυμμετοχισ κα ζχει πρόςβαςθ ςε ζνα ποςό οδοιπορικϊν προκειμζνου να επιςκεφκεί 

τθν ΠΑΚ ςτο Λζχαιο (ζνα άτομο ανά πρόταςθ) και εφόςον επικυμεί, μία διανυκτζρευςθ 

ςε ξενοδοχείο τθσ Κορίνκου. Η δαπάνθ διαμονισ κα ρυκμιςτεί από τουσ διοργανωτζσ 

και δε κα καταβάλλεται ωσ μζροσ των οδοιπορικϊν. 

 
7. Επιτροπι Αξιολόγθςθσ 

 
Σο υλικό το οποίο κα κατατεκεί από κάκε ςυμμετζχοντα (μεμονωμζνο ι ωσ ομάδα) κα 

αξιολογθκεί και κρικεί από Επιςτθμονικι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, θ οποία κα περιλαμβάνει 

ειδικό επιςτθμονικό προςωπικό και εκπροςϊπουσ του κλάδου των μεταφορϊν. 

 
Η Επιτροπι Αξιολόγθςθσ κα απαρτίηεται από τρία (3) μζλθ προερχόμενα από Ανϊτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρφματα (Α.Ε.Ι.) ι/και Ερευνθτικά Ιδρφματα τα οποία διακζτουν Σομζα ι 

Κατεφκυνςθ πουδϊν Μεταφορϊν, με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ, τρία (3) μζλθ 

προερχόμενα από τα Επιμελθτιρια, με ιςάρικμουσ αναπλθρωτζσ τουσ, κακϊσ και τον Πρόεδρο 

του Ε.Ε.Τ.Μ. ι τον αναπλθρωτι του, ωσ ςυντονιςτι και μζλοσ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ 

Αξιολόγθςθσ. 

 
8. Άλλεσ πλθροφορίεσ 

 

 Βραβείο Μεταφορϊν Δθμθτρίου Τςαμποφλα Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-2017 

 
Σο πρϊτο Βραβείο είναι χρθματικό, φψουσ 3.000,00 € και κα παραδοκεί ςτον πρϊτο νικθτι ι 

ςτθ νικιτρια ομάδα διαγωνιηομζνων. Επίςθσ προβλζπονται και δφο ζπαινοι, χωρίσ χρθματικό 

περιεχόμενο. 

 

 Τελετι Απονομισ 

 
Η ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων τθσ Αϋ και Βϋ Φάςθσ του Πανελλινιου Διαγωνιςμοφ κα 

γίνει ςε χϊρο και χρόνο που κα ανακοινωκεί εν καιρϊ. 
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 Ερωτιματα διαγωνιηομζνων 

 
Ερωτιματα από τουσ διαγωνιηόμενουσ κα γίνονται δεκτά μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 

ςτθν διεφκυνςθ award@eesym.gr, μζχρι 15.11.2016. Οι διοργανωτζσ κα απαντιςουν ςτα 

ερωτιματα των διαγωνιηομζνων μζχρι τισ 20.11.2016, κοινοποιϊντασ τισ ερωτιςεισ και τισ 

απαντιςεισ ςε όλουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ. ε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ομάδων, θ 

κοινοποίθςθ κα γίνει ςτον οριςκζντα εκπρόςωπο τθσ κάκε ομάδασ. 

 
 

 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - 
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