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Αξιότιμη κυρία / Αξιότιμε κύριε,

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas, έχει την τιμή να σας
προσκαλέσει στην 3η Διημερίδα του με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις
στην Ελλάδα», που θα πραγματοποιηθεί στις 23 – 24 Ιανουαρίου 2018 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 Διημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα»,
διοργανώνεται για 3η χρονιά και συνιστά την πλέον δυναμική συνάντηση του ελληνικού
κλάδου των Μεταφορών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο αλλά και τα
πλεονεκτήματα που φέρνει η υιοθέτηση και η ευρεία εφαρμογή των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνίας στις Μεταφορές, τόσο σε επίπεδο ασφάλειας και
αποτελεσματικότητας, όσο και σε επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος.
Η Διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, του Ινστιτούτου Logistics
Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics και του
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Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας και απευθύνεται σε όλους όσους θα
ήθελαν να ενημερωθούν και να συμμετέχουν ενεργά στις συζητήσεις για το μέλλον των
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στη χώρα μας.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της θα λάβουν χώρα διάφορες συνεδρίες και συζητήσεις
στρογγυλής τραπέζης στις παρακάτω θεματικές:





Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
Συνεργατικά και Αυτοματοποιημένα Συστήματα Κινητικότητας.
Ελληνική αριστεία και εφαρμογές στο πλαίσιο προγραμμάτων ενίσχυσης
υποδομών.
 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών: Καλές Πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.
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.
Περισσότερες πληροφορίες για τo Πρόγραμμα της Διημερίδας και την εγγραφή σε αυτή
(η συμμετοχή είναι χωρίς κόστος, αλλά απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής
ηλεκτρονικής φόρμας) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ITS HELLAS, και
συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο .
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