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Αγαπητοί συνεργάτες, 

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο 7ο Συνέδριο της ΙΤS Hellas με θέμα:

«Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα», που θα λάβει χώρα
την Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021 με την υποστήριξη της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και πλήθος άλλων
φορέων. 

Έπειτα από έξι συνολικά επιτυχημένες διοργανώσεις, το ετήσιο συνέδριο της
«ITS Hellas» αποτελεί πια θεσμό για τον κλάδο των ελληνικών μεταφορών και
προσφέρει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για εποικοδομητικό διάλογο,

ανταλλαγή απόψεων, καλών πρακτικών και εμπειριών καθώς και για την
προώθηση συνεργιών στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, ένα
τομέα που βιώνει τεράστιες διαρθωτικές αλλαγές σήμερα. Οι εξελίξεις στα
Ευφυή Συστήματα Μεταφορών αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω απο
αυτές τις αλλαγές, και στην εποχή της βιομηχανίας 4.0 αποκτούν  ακόμα πιο
έντονες αναπτυξιακές διαστάσεις. 

Στο επίκεντρο του 7ου ITS Hellas Conference θα βρεθεί η προσπάθεια για την
ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος υποστήριξης της καινοτομίας στον
ελληνικό χώρο των μεταφορών και της εφοδιαστικής.  Και είναι ένας στόχος
που δεν θα μπορούσαμε να κατακτήσουμε χωρίς την πολύτιμη συμβολή των
μελών μας αλλά και του ευρύτερου οικοσυστήματος των μεταφορών και της
εφοδιαστικής στην Ελλάδα. 

Θα ήταν  μεγάλη μας χαρά και τιμή να υποστηρίξετε τις εργασίες του
Συνεδρίου και πιστεύουμε ότι η συμβολή σας πέρα από το ότι θα προσφέρει
σημαντικά οφέλη για τις δραστηριότητες σας, θα δώσει πνοή στο κοινό μας
όραμα πρός ένα βιώσιμο, πράσινο και διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφορών
για τη χώρα μας. 

Με εκτίμηση,

Δρ. Άγγελος Αμδίτης                                                                                              

Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe

Αντιπρόεδρος ITS-HELLAS, Υπεύθυνος Διοργάνωσης Διημερίδας
Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

ΜHΝYΜΑ  ΑΠΟ  ΤΟ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ  
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O Οργανισμός Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών
– ITS Hellas. Ο «Ελληνικός Οργανισμός
Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» (ITS Hellas),

είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρεία αστικής
ευθύνης, η οποία ιδρύθηκε το 2011 και έκτοτε
λειτουργεί ως η κατεξοχήν εθνική πλατφόρμα
για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών (ΕΣΜ)

στην Ελλάδα. Βασική της αποστολή είναι η
δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για
την ανάπτυξη και την προώθηση των Ελληνικών
τεχνολογικών λύσεων με στόχο την επίτευξη
της μέγιστης αποτελεσματικότητας στις
Μεταφορές. Η ITS Hellas αποτελείται από 34

μέλη από το δημόσιο (π.χ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΟΑΣΑ,

ΣΑΣΘ κτλ.), τον ιδιωτικό τομέα αλλά και τον
ακαδημαϊκό/ερευνητικό κόσμο. 

η υποστήριξη της δημιουργίας και
υλοποίησης μιας Εθνικής στρατηγικής
σε θέματα Συστημάτων Ευφυών
Μεταφορών, ούτως ώστε να
εξυπηρετηθούν Εθνικοί στόχοι
ασφαλούς μετακίνησης, ενίσχυσης της
αποδοτικότητας και μέγιστης
φιλικότητας προς το περιβάλλον του
συστήματος μεταφορών καθώς και
στόχοι ενίσχυσης της εμπορικής
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας
«Βιομηχανίας» Ευφυών Μεταφορών.

η προώθηση της ανάπτυξης και χρήσης
Ελληνικής Τεχνολογίας και εμπειρίας
στο εσωτερικό και εξωτερικό, με στόχο
την αύξηση της οδικής ασφάλειας, την
προστασία του περιβάλλοντος, τη
μεγαλύτερη κινητικότητα και άνεση των
πολιτών και την αειφόρο ανάπτυξη. 

Σκοπός της ITS Hellas είναι 



ΤΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ  
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Με στόχο τη δημιουργία συνθηκών συνεργασίας μεταξύ όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και ενδιαφερομένων μερών, την υποστήριξη και 
 παροχή επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα ΕΣΜ και την μεταφορά
τεχνογνωσίας, η ITS Hellas ξεκίνησε το 2015 τη διοργάνωση της ετήσιας
Διημερίδας της, η οποία είναι αφιερωμένη στα Ευφυή Συστήματα
Μεταφορών και την παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων με έμφαση
στη χώρα μας. Τα τελευταία 6 χρόνια το Συνέδριο  διεξάγεται κάτω από
αιγίδες κρατικών φορέων, υπουργείων και ισχυρών οντοτήτων/ενώσεων
του κλάδου ενώ απολαμβάνει και μεγάλη συμμετοχή τόσο σε χορηγικό
επίπεδο όσο και σε επίπεδο παρακολούθησης. Στην καρδιά της
επιτυχίας του βρίσκεται το πλούσιο πρόγραμμα συνεδριών που
συγκεντρώνει ονόματα διακεκριμμένων επιστημόνων, πολιτικών,

αναλυτών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου, -όχι μόνο από
τους κόλπου της ITS Hellas αλλά και από τον ευρύτερο χώρο. 

200+ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ  

Ο κόσμος των μεταφορών και της
εφοδιαστικής συναντιέται με επίκεντρο τις
τελευταίες εξελίξεις στην Ελλάδα.  

70 + 
ΟΜΙΛΗΤΕΣ  

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα
και το εξωτερικό παρευρίσκονται κάθε
χρόνο στο Συνέδριο για να μας  δώσουν
ένα παράθυρο στο μέλλον  

30+ 
ΧΟΡΗΓΟΙ  ΚΑΙ
ΕΚΘΕΤΕΣ  

Ένα πυκνό δίκτυ από χορηγικές
συνεργασίες και αιγίδες οργανισμών
πλαισιώνουν κάθε χρόνο την διοργάνωση 



M E  ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
ΤΗΝ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  
E X P L O R I N G
I N N O V A T I O N

7 O  I T S  H E L L A S  C O N F E R E N C E  

Έπειτα από έξι επιτυχημένες διοργανώσεις,
συνεχίζουμε και φέτος την προσπάθεια

ανάδειξης των προοπτικών και των οφελών
της ευρείας υιοθέτησης και εφαρμογής των
ΕΣΜ στον κλάδο της εφοδιαστικής και των

μεταφορών, και επιχειρούμε να
ενδυναμώσουμε τον ανοικτό διάλογο για τις

ανάγκες των ζωτικών αυτών κλάδων. 
 

Επί 7 συνεχή έτη το Συνέδριο του ITS Hellas μένει πιστό στο
στόχο της ανάδειξης των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα
των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών. Φέτος, ενισχύει
ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για την
ανοικοδόμηση ενός οικοσυστήματος υποστήριξης της
καινοτομίας στον ελληνικό χώρο των μεταφορών και της
εφοδιαστικής, μέσω πρωτοποριακών ιδεών, προτάσεων
και εφαρμοσμένων λύσεων. Ταυτόχρονα, προσφέρει το
βήμα σε ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες, φορείς,

οργανισμούς και εταιρείες κολοσσούς στον κλάδο να
παρουσιάσουν τις καινοτόμες δράσεις τους και να
συμμετάσχουν σε έναν ανοιχτό διάλογο που θα
τροφοδοτήσει με πολύτιμη πληροφορία, ανταλλαγή
τεχνογνωσίας, εμπειριών και καλών πρακτικών για την
εξέλιξη και την πρόοδο του κλάδου.

 

Καθώς η επιτυχής ενσωμάτωση των Ευφυών Συστημάτων
Μεταφορών αναμένεται να καθορίσει την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας το επόμενο διάστημα, το 7ο ΙΤS Hellas

Conference επικεντρώνεται στις προκλήσεις, τις ανάγκες και
τα οφέλη που δημιουργούνται τόσο για το δημόσιο όσο και
για τις επιχειρήσεις, αλλά κυρίως για την καινοτομία. 

Όπως κάθε άλλη χρονιά έτσι και φέτος το ετήσιο συνέδριο του Οργανισμού θα απολαύσει της υποστήριξης
σπουδαίων οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, όπως της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα και θα τελέσει υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας , του Δήμου Αθηναίων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας,
του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και
Επιχειρηματικότητας, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας, του Ινστιτούτου
Logistics Management Ελλάδος, της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους, της Ελληνικής Εταιρείας
Logistics και άλλων σημαντικών φορέων.   



ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

Για  να  αιτηθείτε  τη  συμμετοχή  σας  στο  πρόγραμμα  συνεδριών  του  7ου  ITS  Hellas

Conference ,  παρακαλούμε  απευθυνθείτε  στην  κΣέβη  Χριστοφόρου ,  ISENSEgroup/ΕΠΙΣΕΥ
sevi .christoforou@ iccs .gr

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στις
Μεταφορές και την Εφοδιαστική
Μεταφορές 4.0: Στρατηγικές και Προκλήσεις
στην Ελλάδα
Προς μια βιώσιμη Αστική Κινητικότητα: Ο
δρόμος για την Ελληνική «‘Έξυπνη Πόλη»

Ευφυή Συστήματα και νέες τεχνολογίες στην
Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις
Εμπορευματικές Μεταφορές 

Οικοδομώντας το Ελληνικό Σύστημα
Καινοτομίας στις Μεταφορές
Η Κινητικότητα ως Υπηρεσία: Υποδομές και
Πλαίσιο 

Πράσινες Τεχνολογίες στις Μεταφορές και
την Εφοδιαστική
Η Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα: Τεχνολογικές
Πτυχές 

Οι τεχνολογίες Δεδομένων στη βάση του
μετασχηματισμού των Μεταφορών

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Εκδηλώσεις Συνεδρίου 

8/10 (16.30 - 18.30) "C-Roads Greece - 2nd Stakeholders
Workshop"

9/10 (16.30 - 18.30) Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας
στις μεταφορές και ο ρόλος των Start Ups 



Για  περισσότερες  πληροφορίες  για  χορηγικά  πακέτα  και  ευκαιρίες  προβολής  και
συνεργασίας  παρακαλούμε  απευθυνθείτε  στην  κ .Μαρία  Τσιριγώτη :  Υπεύθυνη  χορηγικού
προγράμματος  συνεδρίου ,  ISENSE/EΠΙΣΕΥ  (email :  maria .tsirigoti@ iccs .gr) .   

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ  
Χ Ο Ρ Η Γ Ι Κ Α  Π Α Κ Ε Τ Α  

να αυξήσετε την προβολή της επιχείρησής σας μέσω μιας
διεπιστημονικής διοργάνωσης που συγκεντρώνει
περισσότερους από 200 κορυφαίους διεθνείς
εμπειρογνώμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και
φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΕΣΜ από την
Ελλάδα και το εξωτερικό.

να συνδέσετε την εταιρική σας ταυτότητα με καινοτόμες
μεθόδους και πρακτικές στον χώρο των μεταφορών.

να αυξήσετε την αναγνωρισιμότητα του ονόματος της εταιρίας
σας (brand awareness).

να δικτυωθείτε, να ενισχύσετε τους επαγγελματικούς δεσμούς
με κομβικούς πελάτες & κορυφαία στελέχη της αγοράς και να
οικοδομήσετε συνέργειες, αξιοποιώντας το δίκτυο των
ομιλητών και συμμετεχόντων του συνεδρίου.

να συμμετέχετε στον ανοικτό διάλογο της κοινότητας και να
επηρεάσετε το μέλλον του κλάδου. 

Και φέτος, το 7ο ITS Hellas προσφέρει ποικιλία από σχήματα
συνεργασίας για την επιχείρηση σας ή τον οργανισμό/φορέα σας,
ώστε να μπορέσετε να συμμετέχετε και εσείς σε μια απο τις
σημαντικότερες εκδηλώσεις για το μέλλον των μεταφορών και της
εφοδιαστικής στην Ελλάδα. 

Γιατί να γίνετε χορηγός του 7ου ITS Hellas: 

 
 



ΧΟΡΗΓΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ  
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3000 + 
ΧΡΥΣΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ  

Αναγνώριση της χορηγίας με ευχαριστίες στους εναρκτήριους λόγους και
στον επίλογο του συνεδρίου. 

Τοποθέτηση λογοτύπου και αναφορές στο  ενημερωτικό υλικό  (Δελτία
Τύπου, Press kit, newsletter) καθώς και στην Ιστοσελίδα της διοργάνωσης 

Παραγωγή ενημερωτικού υλικού με αναφορές στην εταιρεία/φορέα
χορηγίας και διοχέτευση του υλικού αυτού σε δημοσιογραφικές επαφές 

Παραγωγή συνέντευξης με την ευκαιρία της διοργάνωσης σε θεματικό
μέσο με το πέρας του Συνεδρίου σε προκαθορισμένο πεδίο.

Περιγραφή της εταιρείας/φορέα θα συμπεριληφθεί σε ανακοινώσεις πρός
λίστα χιλλιάδων συνδρομητών του ITS Hellas Newsletter. 

Προβολή στα κοινωνικά δίκτυα τόσο του ITS Hellas Conference όσο και
της διοργανώτριας ISENSE που διατηρεί μεγάλο κοινό.      

Συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεδριών με ομιλία της οποίας η θεματική
αναμένεται να καθοριστεί από κοινού με το φορέα-διοργανωτή. 

Παραχώρηση εκθεσιακού χώρου για την τοποθέτηση προωθητικού
υλικού και την παρουσία εκπροσώπου της εταιρείας/φορέα στο Συνέδριο 



ΧΟΡΗΓΙΚΑ  ΠΑΚΕΤΑ  
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2000  + 
ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ  

Αναγνώριση της χορηγίας με ευχαριστίες στην οθόνη ψηφιακής
αναμετάδοσης του συνεδρίου με αναφορά στο επίπεδο χορηγίας
κατά την έναρξη και το κλείσιμο του συνεδρίου.

Τοποθέτηση λογοτύπου στο  ενημερωτικό υλικό της Διημερίδας,

στην Ιστοσελίδα της ITS Hellas  και στο οπισθόφυλλο του
προγράμματος της διοργάνωσης με αναφορά στο επίπεδο χορηγίας.

Αναφορά στο Δημοσιογραφικό ενημερωτικό υλικό της διοργάνωσης
(Δελτία Τύπου, Press kit) και στα social media της διοργάνωσης και
του διοργανωτή.

Ανάρτηση λογοτύπου, σύντομης περιγραφής της εταιρίας, (με
αντίστοιχη αναγνώριση του επιπέδου της χορηγίας και
ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του χορηγού) αλλά και
ψηφιακών ενημερωτικών φυλλαδίων ή διαφημιστικού banner στην
Ιστοσελίδα της διοργάνωσης. 

·Αποστολή email διαφημιστικού/πληροφοριακού χαρακτήρα -

newsletter στους συμμετέχοντες της διοργάνωσης για τις δράσεις
του Χορηγού με την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου.  

1000+ 
ΧΑΛΚΙΝΟΣ  ΧΟΡΗΓΟΣ  

Αναγνώριση της χορηγίας με ευχαριστίες στην οθόνη  αναμετάδοσης του
συνεδρίου με αναφορά στο επίπεδο χορηγίας κατά την έναρξη και το
κλείσιμο του συνεδρίου.

·Τοποθέτηση λογοτύπου στο  ενημερωτικό υλικό της Διημερίδας, στην
Ιστοσελίδα της ITS Hellas  και στο οπισθόφυλλο του προγράμματος της
διοργάνωσης με αναφορά στο επίπεδο χορηγίας.

Αναφορά στο Δημοσιογραφικό ενημερωτικό υλικό της διοργάνωσης (Δελτία
Τύπου, Press kit) και στα social media του διοργανωτή.

Ανάρτηση λογοτύπου, και σύντομης περιγραφής της εταιρίας, στην
Ιστοσελίδα της διοργάνωσης με αντίστοιχη αναγνώριση του επιπέδου της
χορηγίας και ανακατεύθυνση στον δικτυακό τόπο του χορηγού.

http://www.its-hellas.gr/gr/
http://www.its-hellas.gr/gr/
http://www.its-hellas.gr/gr/


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ  ΕΚΘΕΣΗ  
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Αποκλειστικός χώρος (εκθεσιακό τραπέζι)
για έκθεση προϊόντων.

Προβολή Λογισμικού Επίδειξης ή Βίντεο σε
Ηλεκτρονικό Υπολογιστή.

Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων στους
συμμετέχοντες.

Τοποθέτηση Banner με μηχανισμό αυτό-

στήριξης (προτεινόμενο μέγεθος:

200x80cm).

Προβολή στη λίστα Εκθετών στην
ιστοσελίδα της ITS Hellas και στο
ενημερωτικό υλικό του Συνεδρίου
(newsletters, Δελτία Τύπου, Ανακοινώσεις
κτλπ) 

Προβολή λογοτύπου στο πρόγραμμα του
συνεδρίου 

Δικτύωση μέσα από τα γεύματα του
συνεδρίου  

Κάθε χρόνο, η έκθεση στο ITS Ηellas
καταλαμβάνει το δικό της χώρο και
απολαμβάνει τη δική της ζωή. 

Οι εκθέτες αποκτούν τις εξής δυνατότητες
Επίδειξης και Προβολής : 

Εάν ενδιαφέρεστε να προωθήσετε τα
προιόντα και τις υπηρεσίες σας στην
έκθεση του 7ou ITS Hellas, παρακαλώ
απευθυνθείτε στην κΜαρία Τσιριγώτη
maria.tsirigoti@iccs.gr έως 20

Νοεμβρίου 2021, προκειμένου να
οργανώσουμε τις λεπτομέρειες της
παρουσίας σας. 

Κόστος Συμμετοχής 

Μέλη ITS Hellas : 300 (+ ΦΠΑ) 

Eρευνητικό Έργο : 300 (+ ΦΠΑ) 

Άλλοι Οργανισμοί και Εταιρείες : 500 (+

ΦΠΑ)  

http://www.its-hellas.gr/gr/
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Για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας να
γίνετε χορηγός της διοργάνωσης
παρακαλώ επικοινωνήστε απευθείας με
την κα Μαρία Τσιριγώτη, υπεύθυνη
χορηγικού προγράμματος συνεδρίου,

ISENSE/EΠΙΣΕΥ  (email:

maria.tsirigoti@iccs.gr).

#ITSHellasConf


