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Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε,

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas, έχει την τιμή
να σας προσκαλέσει στην 5η Διημερίδα του με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών
και εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Δεκεμβρίου 2019 στο
Κεντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και
Τσιγάντε, Τ.Κ. 156 69, Παπάγου, δίπλα στη στάση του μετρό "Εθνική Άμυνα").
Η 5η συνεχόμενη διοργάνωση της διημερίδας του ITS Hellas, η οποία τελεί υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, της Ελληνικής Ένωσης
Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου &
Επιχειρηματικότητας, του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας και του
Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, πρόκειται να αποτελέσει για ακόμα μια
φορά την πλέον δυναμική συνάντηση του ελληνικού κλάδου των Μεταφορών,
θέτοντας στο κέντρο του διαλόγου τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, αλλά και
τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η υιοθέτηση και η ευρεία εφαρμογή των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνίας, ως απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις.
Στόχος της Διημερίδας είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης και χρήσης ΕΣΜ
στην Ελλάδα, να αναδείξει τα οφέλη και να αποτελέσει ένα σημαντικό forum συζήτησης,
ανταλλαγής εμπειριών και τεχνογνωσίας προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την
εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και εταιριών,
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προς την επίτευξη μιας βιώσιμης ανάπτυξης, πάντα με γνώμονα την αύξηση της
ασφάλειας στις μεταφορές, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η φετινή διοργάνωση θα εστιάσει στις ακόλουθες θεματικές μέσα από σειρά συνεδριών
και συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης:







Ευρωπαϊκές Εξελίξεις και καλές πρακτικές τον τομέα των ΕΣΜ
Νέες τεχνολογίες στον τομέα των ΕΣΜ στην Ελλάδα
Νέες τεχνολογίες ΕΣΜ σε αυτοκινητοδρόμους: ανάγκες και προκλήσεις
Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
ΕΣΜ για βιώσιμη κινητικότητα και ελληνική αριστεία
ΕΣΜ για εμπορευματικές μεταφορές

Στον χώρο διοργανώνεται και παράλληλη έκθεση, η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους
συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, τις πρόσφατες
ερευνητικές δραστηριότητες και καινοτομίες των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.
Η Διημερίδα απευθύνεται σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, στην τοπική
αυτοδιοίκηση, στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, στους κατασκευαστές
και σε εκπροσώπους της ελληνικής αγοράς ΕΣΜ, στις διαχειριστικές αρχές, αλλά και
στους τελικούς χρήστες, που θα ήθελαν να ενημερωθούν και να συμμετέχουν ενεργά
στις συζητήσεις για το μέλλον των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στη χώρα μας.
Η συμμετοχή στην Διημερίδα είναι δωρεάν, αλλά απαιτείται η εγγραφή με την
συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας. Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ITS Hellas εδώ .
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