Αθήνα, 24 Μαΐου 2016
20ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Mobility Management – ECOMM 2016
“Έξυπνες Λύσεις για ανθρώπους και πόλεις”
το θέμα του Συνεδρίου που διεξάγεται 1, 2 και 3 Ιουνίου στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι

ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου ανακοινώνεται ότι παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν
εγγραφής στο συνέδριο για μία ημέρα σε Έλληνες που εργάζονται σε φορείς του Δημόσιου Τομέα.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε για να δοθεί η δυνατότητα στους Έλληνες συναδέλφους που
δραστηριοποιύνται στα σχετικά αντικείμενα να συμμετάσχουν στο συνέδριο, το οποίο απαντά σε καίρια
ερωτήματα που απασχολούν τους δημόσιους φορείς στη χώρα μας. Το κύρος του συνεδρίου ECOMM
αποδεικνύεται από τη διευρυμένη συμμετοχή επιστημόνων και ειδικών σε θέματα Βιώσιμης
Κινητικότητας απ’ όλη την Ευρώπη, καθώς και από την ενισχυμένη παρουσία προσκεκλημένων ομιλητών
διεθνούς εμβέλειας.
Ο αριθμός όσων δικαιούνται το προνόμιο της δωρεάν εγγραφής είναι περιορισμένος και καθορίζεται ως
ακολούθως:

Φορέας
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Οικονομίας
Υπουργείο Παιδείας
Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις
Δήμοι σε ολόκληροι την Επικράτεια > 100.000 πληθυσμού
Δήμοι σε ολόκληροι την Επικράτεια < 100.000 πληθυσμού
Άλλοι φορείς Δημοσίου σχετικοί με το αντικείμενο του συνεδρίου

Αριθμός
10
10
10
10
5
4
3
2
3

Η εγγραφή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί ύστερα από αποστολή σχετικών καταστάσεων από
τους φορείς υπογεγραμμένη, είτε από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, είτε από υψηλόβαθμο στέλεχος
που έχει την ευθύνη μιας Διεύθυνσης ή του σχετικού Τομέα (Γενικός Γραμματέας Υπουργείου,
Διευθυντής Υπηρεσίας κλπ.), είτε από εξουσιοδοτημένο άτομο.
Η κατάσταση θα πρέπει να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερομένου για να εγγραφεί στο
συνέδριο, την ημέρα εγγραφής (1, 2 ή 3 Ιουνίου 2016), τηλέφωνο επικοινωνίας (κατά προτίμηση κινητό)
και ιδιότητα στην Υπηρεσία. Στην κατάσταση θα πρέπει επίσης να αναφέρεται το πρόσωπο επικοινωνίας
από τον Φορέα καθώς και τηλέφωνο και e-mail επικοινωνίας. Υπόδειγμα της κατάστασης επισυνάπτεται
του παρόντος.
Οι καταστάσεις θα πρέπει να αποσταλούν με e-mail ή φαξ το αργότερο τη Δευτέρα 30 Μαΐου στις
ακόλουθες διευθύνσεις ή αριθμούς:
registrations@ecomm2016.eu
nikolaid@civil.auth.gr
Fax: 210 6847700, υπόψη κ. Ν. Αντωνόπουλου ή κ. Α. Πολυράκη

Από τη συγκεκριμένη προσφορά εξαιρούνται όσοι παρουσιάζουν εργασία στο συνέδριο ή έχουν χρέη
προεδρείου/συντονιστή συνεδρίας.
Η συγκεκριμένη προσφορά γίνεται επιπρόσθετα της ευνοϊκής μεταχείρισης με μειωμένο κόστος
εγγραφής Ελλήνων, ανεξαρτήτως αν προέρχονται από το Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα που
δημοσιοποιήθηκε και εξακολουθεί να ισχύει. (βλ. ιστοσελίδα συνεδρίου www.ecomm2016.eu)
Οι δωρεάν εγγεγραμμένοι δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο δείπνο του συνεδρίου ενώ θα λάβουν
κανονικά το σχετικό υλικό που θα διανεμηθεί εφόσον υπάρχει διαθέσιμο.
Υπενθυμίζεται ότι στο συνέδριο θα παρουσιαστούν περί τις 120 εργασίες από 20 χώρες, τα αντικείμενα
των οποίων θα καλύψουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αναφορικά με το Mobility Management. Θα
συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές παγκοσμίου φήμης, στελέχη έγκριτων Οργανισμών, θεσμικοί και
πολιτικοί παράγοντες, όπως: η Αντιδήμαρχος της Βιέννης κα. Μαρία Βασιλάκου, ο Διευθυντής
Καινοτομίας της Μητροπολιτικής Αρχής του Σαν Φρανσίσκο κ. Timothy Papandreou, το στέλεχος του
International Transport Forum κ. Philippe Crist και πολλοί άλλοι. Το συνέδριο θα χαιρετίσει ο Δήμαρχος
Αθηναίων κ. Γιώργιος Καμίνης, η Γ.Γ. Μεταφορών κα Πέτη Πέρκα και ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος κ. Γιάννης Τσιρώνης.
Στους χώρους του συνεδρίου θα φιλοξενηθεί έκθεση με επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών και
παρουσίαση φορέων και Οργανισμών.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Εργαστήριο Συστημάτων
Μεταφορών του Πανεπιστημίου Πειραιά μαζί με την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα EPOMM (European
Platform on Mobility Management).
Από την Οργανωτική Επιτροπή του ΕCOΜΜ 2016

