
  

Από το Γραφείο Τύπου  
του Ομίλου INTERAMERICAN  
(Τηλ. 210 - 9461548)                                                                                                                        17 Ιουλίου  2020 

 

 
  

 
 
 

 
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

__________________________________________ 
 

Οδηγούμε τη Μετακίνηση σε σύγχρονες λύσεις 
Βιώσιμες λύσεις για το Περιβάλλον, τις Πόλεις και την Ασφάλεια 

 

Μια πρωτοβουλία από την INTERAMERICAN και την Anytime  

 
Μία διαδικτυακή συζήτηση με θέμα τις σύγχρονες λύσεις και εφαρμογές της 

τεχνολογίας στην  Αυτοκίνηση, που στοχεύουν σε πιο καθαρή ατμόσφαιρα και 
περιβάλλον, σε ανθρώπινες πόλεις και σε περισσότερη ασφάλεια στους δρόμους για 
τους πολίτες, θα λάβει χώρα την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 3.30 το μεσημέρι. Η 

εκδήλωση οργανώνεται με πρωτοβουλία της INTERAMERICAN και της Anytime, 
με την υποστήριξη του Παρατηρητήριου Οδικής Ασφάλειας (ΕΜΠ). Για την 

ανάδειξη του θέματος, η εταιρεία συνεργάζεται με τον οργανισμό Μέσων 
Επικοινωνίας DPG και η συζήτηση θα δοθεί σε live streaming μέσω του YouTube 
Channel του cnn.gr. 

 
H INTERAMERICAN και η Anytime, η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα, με 

χαρακτηριστικό γνώρισμα την καινοτομία στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για 
την ασφαλή οδήγηση και τη δημιουργία ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών 
που προάγουν τις οδικές μετακινήσεις, ανοίγουν τον δρόμο και πάλι για έναν 

διάλογο σχετικά με την Αυτοκίνηση σήμερα και στο μέλλον. Tα  σημαντικά 
πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στη συζήτηση, αναμένεται να φωτίσουν αυτόν τον 

δρόμο στην αναζήτηση βιώσιμων λύσεων για την ποιότητα της Μετακίνησης.  
 
Η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τον προσανατολισμό βιώσιμης ανάπτυξης του ομίλου 

INTERAMERICAN, με απόλυτη τη συνάφεια των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων -
και στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων- με τις πρακτικές υπευθυνότητας για την 

κοινωνία και το περιβάλλον. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Σοφία 
Μαυραντζά με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Εταιρικών Υποθέσεων και 
Υπευθυνότητας της INTERAMERICAN στο θεματικό περιεχόμενο, που θα αναπτυχθεί 

σχετικά με την:  
 Ενέργεια και Αυτοκίνητο: την ηλεκτροκίνηση και τις επιδράσεις στην 

οικονομία και το περιβάλλον. 
 Αστική Βιωσιμότητα και Έξυπνες Πόλεις: τη μετακίνηση στον αστικό ιστό και 

τις λύσεις για βιώσιμες πόλεις και κοινότητες. 

 Τεχνολογία και Αυτοκίνητο: τις νέες διαστάσεις για την οδική ασφάλεια και 
την ασφαλιστική κάλυψη - τις εφαρμογές της τηλεματικής. 

 
«Συνοδηγοί», ως συνομιλητές, σε αυτή την πρωτοβουλία είναι οι Κωστής 

Χατζηδάκης - Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, Γενική 
Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
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& Ενέργειας, Δημήτρης Παπαστεργίου - Πρόεδρος ΚΕΔΕ, Δήμαρχος Τρικκαίων, 
Κώστας Μπακογιάννης - Δήμαρχος Αθηναίων, Παναγιώτης Παπαντωνίου - 

Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Γιώργος Γιαννής - 
Kαθηγητής ΕΜΠ, εκ μέρους του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας, Πέτρος 
Φορτσάκης - Co-Founder & Chief Research Officer της startup εταιρείας O Seven, 

Γιάννης Καντώρος - Διευθύνων Σύμβουλος της  INTERAMERICAN και Πάνος 
Κούβαλης - Mobility & Convenience Tribe Leader της INTERAMERICAN, οι οποίοι θα 

αναπτύξουν τη δική τους προσέγγιση των θεμάτων, προτείνοντας λύσεις για τη 
βιώσιμη Μετακίνηση. 
 


