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Enhancing transport innovation capacity of regions 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 8 Ιουλίου 2022 

 

H ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ INNOTRANS-COVID-19 ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
 

Ο κύκλος των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου INNOTRANS λόγω COVID-19 θα 

ολοκληρωθεί στη Θεσσαλονίκη με την πραγματοποίηση της τελικής διαπεριφερειακής 

εκδήλωσης όλου του έργου. Με οικοδεσπότη-εταίρο την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων 

Μεταφοράς ΑΠΘ, η εκδήλωση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 στις 

εγκαταστάσεις της προθερμοκοιτίδας καινοτομίας OK!Thess στη Θεσσαλονίκη, με ώρα 

έναρξης 10.30πμ ώρα Ελλάδας.  

Το θέμα της θα είναι η ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας στις μεταφορές στην εποχή της 

πανδημίας μέσα από τα βασικά ευρήματα και τα διδάγματα τόσο των εταίρων του έργου όσο 

και των προσκεκλημένων εμπλεκόμενων μερών από κάθε συμμετέχουσα περιοχή, δηλαδή 

Αγγλία, Ιταλία, Ρουμανία, Ελλάδα. Γλώσσα διεξαγωγής θα είναι τα Αγγλικά λόγω του 

Ευρωπαϊκού χαρακτήρα της εκδήλωσης και της συμμετοχής εκπροσώπων από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο του καταρτιθέντος προγράμματος, θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές για την 

καινοτομία στις μεταφορές, όπως, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη μη επανδρωμένων εναέριων 

οχημάτων (UAV, drones) από το ΑΠΘ και το 1ο παγκοσμίως αστικό αεροδρόμιο για ιπτάμενα 

οχήματα στο Κόβεντρι του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Παράλληλα, στον χώρο θα πραγματοποιηθεί έκθεση στην οποία μικρομεσαίες και νεοφυείς 

επιχειρήσεις θα μπορούν να προβάλλουν και να προωθήσουν τα καινοτόμα 

προϊόντα/υπηρεσίες/έργα τους που σχετίζονται με τις μεταφορές. 

Με την συνύπαρξη εκπροσώπων φορέων από όλες τις περιοχές των εταίρων, θα επιτευχθεί 

ανταλλαγή χρήσιμων εμπειριών και αναμένεται να πραγματοποιηθούν εποικοδομητικές 
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συζητήσεις. Τα αποτελέσματα του προπαρασκευαστικού διαπεριφερειακού εργαστηρίου, το 

οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 7 Ιουλίου 2022, θα αποτελέσουν το σημείο 

εκκίνησης των διαλόγων. 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να παρευρεθείτε στην τελική εκδήλωση του έργου 

INNOTRANS στις 29 Αυγούστου, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική φόρμα 

εγγραφής στον εξής σύνδεσμο: https://forms.gle/HdmgX2iFG4eZ2Re3A. 

Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε ως εκθέτης στην έκθεση καινοτόμων 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Βασιλική Αμπράση στο 

email: vasiaamprasi@gmail.com  

Παρακάτω παρατίθεται το επίσημο πρόγραμμα της εκδήλωσης στα Αγγλικά που αποτελούν 

τη γλώσσα διεξαγωγής.  

Agenda 
 

Final interregional event (physical) 

“Enhancing transport innovation capacity in the era of COVID-19: key findings 
and lessons learned” 

Monday 29th of August 2022, Thessaloniki, Greece 

Venue: OK!Thess premises, 2 Komotinis str., Thessaloniki, GR 

29 August 2022 

10:15-10:30 Arrival/Registration/Welcome coffee 

10:30-10:40 Opening 

• General welcome 
 
 

 
Em.Prof. Naniopoulos, AUTh 
Dr. Dimitrios Nalmpantis, AUTh 
 

https://forms.gle/HdmgX2iFG4eZ2Re3A
mailto:vasiaamprasi@gmail.com
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• Opening address 
 

 

• Transport innovation in the Region of Central 
Macedonia: pre- and post-COVID-19 (tbc) 

Dr Eleni Anoyrkati, Project 
Coordinator, CUE Ltd 
 
Paris Billias, Vice-Governor of 
Infrastructure and Networks of 
RCM 

10:40-10:50 Presentation of the INNOTRANS project and its additional 
activities  

Vasia Amprasi, AUTh  

10:50-11:10 Keynote: A case study of the development of an 
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) prototype in Thessaloniki 

Prof. Kyriakos Yakinthos 
Dean of the Faculty of 
Engineering AUTh 

11:10-12:15 COVID-19 responses on transport innovation 

• Urban Air Mobility for developing electric vertical 
take-off and landing (eVTOL) Drone aircraft 
 
 

• Findings from Romania (RO) 
 
 

• Findings from Abruzzo (IT) 
 
 

• Findings from Greece (GR) 
 

 
Sunil Budhdeo, 
Coventry City Council 
 
South-East Regional 
Development Region of 
Romania (SERDA) 
 
Abruzzo Region 
 
 
Aristotle University of 
Thessaloniki (AUTh) 

12:15-12:30 Coffee break + open exhibition for innovative transport-
related local SMEs and start-ups ** 
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12:30-13:10 Challenges and ideas on ways to overcome the crisis era 
while boosting transport innovation  

• Round table discussion with executive policymaker 
representatives per region 

• 2 rounds * 5 minutes per representative 
 
 
Specific questions for 2 rounds were co-created during the 
INNOTRANS PRE-event on 7th of July 2022 10.30 CET: 
 
1. Focusing on public transport and active mobility, what kind of 
innovations arose during COVID-19 era to overcome the crisis? 
How has the agenda and funding allocation actually changed 
according to your experience? In your opinion, what has gone 
well in terms of transport innovation support and what can be 
improved? 
2. Focusing on the logistics sector, what kind of innovations 
arose during COVID-19 era to overcome the crisis? How has the 
agenda and funding allocation actually changed according to 
your experience?  In your opinion, what has gone well in terms of 
transport innovation support and what can be improved? 
3. Follow up questions if there is time  

Moderated by AUTh 
 
GR: Dr. Georgia Ayfantopoulou, 
Research Director and Deputy 
Director of the Hellenic 
Institute of Transport 
 
UK: Sunil Budhdeo, Transport 
Innovation Manager, Coventry 
City Council 
 
RO: Emanuel Rauta, Innovation 
Expert 
 
IT: Irene Sigismondi, on behalf 
of Abruzzo Region 

13:10-13:30 Questions & Answers, feedback 
Open discussion 

Moderated by AUTh 

13:30-14:30 Lunch + open exhibition for innovative transport-related 
local SMEs and start-ups ** 

 

14:30-15:00 Networking at the open exhibition for innovative 
transport-related local SMEs and start-ups ** 
 

(OPTIONAL) 
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** The exhibition for the demonstration of innovative transport-related products/services/projects of 
local SMEs and start-ups will be available at the venue during the whole event and will be open until 
15.00. 

 

 

Σημείωση 

Το έργο INNOTRANS είναι συγ-χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg 

Europe. Μετά την κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης στη Φάση 1, ακολούθησε η υλοποίηση των προτεινόμενων 

δράσεων σε κάθε περιοχή στη Φάση 2. Ο αρχικός χρονικός προγραμματισμός αφορούσε συνολικά πέντε χρόνια, 

με ημερομηνία ολοκλήρωσης τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Ωστόσο, με την έξαρση της πανδημίας COVID-19, 

πρόσθετες δραστηριότητες εγκρίθηκαν προς υλοποίηση προκειμένου να εξετασθεί η επιρροή της πανδημίας 

στην καινοτομία των μεταφορών. Νέα ημερομηνία οριστικής ολοκλήρωσης έργου είναι η 31.12.2022. 

 

Εταίροι των πρόσθετων δραστηριοτήτων του έργου λόγω COVID-19 

Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) 

Περιοχή Αμπρούτζο (Ιταλία) 

Οργανισμός Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ρουμανία) 

18.15-19.30 Technical visit 

• On-site visit at the manufacturing facilities of an 
innovative startup producing cleantech handcrafted 
vehicles in Thessaloniki 

 

19.30-21.00 Networking dinner + discussion on the conclusions of the 
technical visit 

 


