ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016
Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε,
O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas, διοργανώνει την
ετήσια Διημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα»,
συγκεντρώνοντας και προβάλλοντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις και προοπτικές στον διαρκώς αναπτυσσόμενο κλάδο των Ευφυών Μεταφορών.
Η φετινή διοργάνωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 19 και Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 στο
Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ)
(Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ. 101 91, Παπάγου, δίπλα στη στάση του μετρό "Εθνική
Άμυνα").
Η 2η διοργάνωση της Διημερίδας της ITS Hellas, η οποία τελεί υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Συλλόγου Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων και της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics,
αναμένεται να αποτελέσει και το 2016 την πλέον δυναμική συνάντηση του ελληνικού
κλάδου Μεταφορών για την ευρεία εφαρμογή των τεχνολογιών Ευφυών Μεταφορών.
Κεντρικός στόχος της Διημερίδας της ITS Hellas είναι να τεθεί στο επίκεντρο
δημιουργικού διαλόγου το θέμα της ανάπτυξης και ευρείας εφαρμογής των Ευφυών
Συστημάτων Μεταφορών (ΕΣΜ) στην Ελλάδα, μια αναγκαιότητα που αποτελεί σημείο
σύγκλισης πολλαπλών ωφελειών, τόσο για τους εμπλεκόμενους φορείς, δημόσιους και
ιδιωτικούς, όσο και για την ελληνική οικονομία και την ενίσχυση της αναπτυξιακής
τροχιάς της χώρας, πάντα με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.
Τα θέματα που θα αναλυθούν διεξοδικά κατά τη διάρκεια της Διημερίδας, μέσα από 5
συνεδρίες και ισάριθμες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, είναι τα εξής:


Ελαστική Κινητικότητα: Συνεργατική Σχεδίαση και Διαχείριση Κυκλοφορίας.

Υπό την αιγίδα






Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μετακινήσεων.
Νέες τάσεις στην κινητικότητα: Το μέλλον των ΕΣΜ.
Ελληνική αριστεία και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στον τομέα των ΕΣΜ.
Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

Η Διημερίδα απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, στους κατασκευαστές,
στις διαχειριστικές αρχές, αλλά και στους τελικούς χρήστες που θα ήθελαν να
ενημερωθούν και να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις για το μέλλον των Ευφυών
Μεταφορών στη χώρα μας.
Στο πλαίσιο της Διημερίδας θα πραγματοποιηθεί παράλληλη έκθεση, όπου θα
παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες ελληνικές επιχειρηματικές και ερευνητικές
δραστηριότητες και καινοτομίες στον τομέα των ΕΣΜ.
Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετέχετε στις
εργασίες της Διημερίδας με θέμα: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην
Ελλάδα». Η παρακολούθηση είναι δωρεάν, απαραίτητη είναι, όμως, η εγγραφή μέσω
της συμπλήρωσης της επισυναπτόμενης φόρμας, και της αποστολή της στην ηλεκτρονική
διεύθυνση secretary@its-hellas.gr μέχρι την Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2016.

Η συμμετοχή σας θα μας τιμούσε ιδιαίτερα.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος ITS HELLAS
Δρ. Άγγελος Αμδίτης
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