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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 23 Αυγούστου 2022 

 

ΣΤΙΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ INNOTRANS (COVID-19) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ 

 

Σε λιγότερο από μια εβδομάδα θα λάβει χώρα η εκδήλωση και παράλληλη έκθεση για την 

καινοτομία στις μεταφορές την εποχή της πανδημίας που διοργανώνει η Ερευνητική Ομάδα 

Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των πρόσθετων 

δραστηριοτήτων λόγω COVID-19 του έργου INNOTRANS του Προγράμματος Interreg Europe. 

Πρόκειται για την τελική διαπεριφερειακή εκδήλωση του έργου και το παρόν αποτελεί 

ευγενική υπενθύμιση πρόσκλησης για συμμετοχή. 

Η εκδήλωση με τίτλο “Enhancing transport innovation capacity of the regions in the era of 

COVID-19: key findings and lessons learned” έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 

Αυγούστου 2022 στις εγκαταστάσεις του OK!Thess με ώρα έναρξης 10.30πμ. Σημειώνεται 

πως η διεύθυνση του χώρου διεξαγωγής είναι Κομοτηνής 2. 

Θέμα της εκδήλωσης είναι η καινοτομία στις μεταφορές και πώς αυτή επηρεάστηκε στην 

εποχή του κορονοϊού. Προς αυτή την κατεύθυνση, θα πραγματοποιηθούν ενδιαφέρουσες 

παρουσιάσεις Καλών Πρακτικών οι οποίες εντοπίσθηκαν και χαρτογραφήθηκαν από το έργο. 

Προσκεκλημένοι ομιλητές θα παράσχουν πληροφορίες επί των πρακτικών, ενώ οι εταίροι του 

INNOTRANS θα μοιρασθούν τα ευρήματα που κατέγραψαν στη διάρκεια υλοποίησης των 

δραστηριοτήτων του έργου. Επιπλέον, εκπρόσωποι εμπλεκόμενων φορέων από την Ελλάδα 

και το εξωτερικό θα ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας 

που θα διεξαχθεί. Στην έκθεση (exhibition) που θα στηθεί στο χώρο, οι επιχειρήσεις της πόλης 

θα προβάλλουν και θα επιδείξουν σε πραγματικό χρόνο τις καινοτόμες 
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υπηρεσίες/προϊόντα/έργα τους που σχετίζονται με τις μεταφορές μέσω έντυπου και 

ηλεκτρονικού υλικού καθώς και μέσω της ζωντανής διάδρασης με τους παρευρισκόμενους.  

Όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα και να τοποθετηθούν 

τόσο στην αντίστοιχη διαδραστική συνεδρία του προγράμματος της εκδήλωσης, όσο και στη 

διάρκεια της δικτύωσης στα διαλείμματα. Θα μπορούν να επισκεφθούν την έκθεση και να 

ενημερωθούν για τις καινοτομίες που παράγουν οι μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις 

της Θεσσαλονίκης στον τομέα των μεταφορών.  

Στην εκδήλωση θα τηρηθούν όλα τα επίσημα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θα δοθεί βεβαίωση 

παρακολούθησης σε όσους το επιθυμούν. 

 

Για τη συμμετοχή, απαιτείται η συμπλήρωση της σύντομης φόρμας εγγραφής στον εξής 

σύνδεσμο: https://forms.gle/3hpUEgWEnZyh7JqN9. 

 

Παρακάτω παρατίθεται η επίσημη πρόσκληση που σχεδιάστηκε και διαχύθηκε από τον 

διοργανωτή εταίρο, Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς ΑΠΘ. Η πρόσκληση είναι 

διαθέσιμη και επιτρέπεται να προωθηθεί από τους αναγνώστες σε όποιον θεωρούν ότι 

πιθανά ενδιαφέρεται είτε να συμμετέχει ενεργά στην έκθεση, είτε να παρευρεθεί απλά και 

να παρακολουθήσει την εκδήλωση. 

https://forms.gle/3hpUEgWEnZyh7JqN9
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Εικόνα 1 Πρόσκληση στην τελική διαπεριφερειακή εκδήλωση 

 

 

 

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 
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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 του έργου 

Coventry University Enterprises Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο) 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) 

Περιοχή Αμπρούτζο (Ιταλία) 

Οργανισμός Νοτιο-Ανατολικής Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ρουμανία) 


