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5ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών – ITC 2022:
Θα είναι όλοι εκεί!
2022/03/26 13:45 στην κατηγορία VIDEOS

Με την αιγίδα 4 υπουργείων, απόρροια της καταξίωσης που τυγχάνει από την
ελληνική Πολιτεία, πρόκειται να διεξαχθεί το ITC 2022 – 5o Συνέδριο Υποδομών
& Μεταφορών που συνδιοργανώνεται από τις ιστοσελίδες metaforespress.gr και
ypodomes.com.
Το ITC 2022 θα διεξαχθεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
Το κορυφαίο ετήσιο συνεδριακό γεγονός για τους κλάδους των Υποδομών και
Μεταφορών επιστρέφει και μάλιστα, με διευρυμένο πρόγραμμα τριών ημερών.
Στις 30 Μαΐου, το 5ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών ξεκινά με 4 web-only
συνεδρίες, με θέματα που απασχολούν τους δύο κλάδους, όπως το BIM, το ESG και η
ηλεκτροκίνηση. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθεί το επίσημο άνοιγμα
του ITC 2022, με το Opening Gala που φέτος θα φιλοξενηθεί στο περιστύλιο του
Ζαππείου Μεγάρου. Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν κορυφαίοι εκπρόσωποι της
Πολιτείας και της Αγοράς.
Στη συνέχεια και στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, το 5ο Συνέδριο Υποδομών &
Μεταφορών μεταφέρεται στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το πρόγραμμα της ημέρας των Μεταφορών
Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου (Τετάρτη 1η Ιουνίου) θα ξεκινήσει με ομιλία του
υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη και του υφυπουργού Μεταφορών, Μιχάλη
Παπαδόπουλου και στη συνέχεια θα διεξαχθεί η συνεδρία που αφορά την μετατροπή
της Ελλάδας σε μεταφορικό κόμβο και τις προκλήσεις της τρέχουσας περιόδου.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τη βράβευση της «Μεταφορικής Εταιρείας για
το 2021» και τη συνεδρία για τον αυξημένο ρόλο του σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη
λιμένων και εμπορευματικών κέντρων.
Τη «σκυτάλη» θα λάβουν fire chats, με θέμα τις “πράσινες μεταφορές” και τον
εκσυγχρονισμό του στόλου σε μετρό, σιδηρόδρομο, αυτοκίνηση και ακτοπλοΐα.
Η ημέρα των Μεταφορών θα ολοκληρωθεί με δυο συνεδρίες που αφορούν τα
μέσα μαζικής μεταφοράς και την αστική κινητικότητα και τις
εμπορευματικές μεταφορές / logistics και τις ταχυμεταφορές.

