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  Με την υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών 
 

 

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

 

 

Με τη συμβολή του δικτύου  

(Network of Experts) 

Web: https://vip4ride.com/  
 

2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

------ 

Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, Business 

Development & Decision Making 

------ 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 

(https://econ.duth.gr/ ) με την υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδομών ENIRISST και 

ENIRISST plus (https://www.enirisst.gr/) και την συμβολή του δικτύου ειδικών και 

εμπειρογνωμόνων στην ανάπτυξη και διαχείριση επενδύσεων στις υποδομές VIP4RIDE 

(https://vip4ride.com/index.php/vip4ride), διοργανώνουν το 2ο Διεθνές Συνέδριο στις 

Συνδυασμένες μεταφορές με τίτλο ΣΥΝΔΙΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:  Καινοτομία στο 

σχεδιασμό, στη διοίκηση, στην επιχειρηματικότητα και την λήψη αποφάσεων (‘Intermodal 

Transports: Innovations in Planning, Management, Business Development & Decision 

Making’), το οποίο θα πραγματοποιηθεί 14 και 15 Οκτωβρίου 2021, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ-

ΕΓΝΑΤΙΑ, στη Αλεξανδρούπολη. 

 

Μέσα στη σημερινή οικονομική, κοινωνική και υγειονομική συγκυρία, τις ανακατατάξεις στο 

διεθνές εμπόριο, τις πιέσεις των τιμών προϊόντων και υπηρεσιών, το νέο χρηματοδοτικό 

πλαίσιο για επενδύσεις σε υποδομές και τις ανάγκες για αλλαγές και ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, σκοπός του συνεδρίου είναι να αναδειχθούν οι εξελίξεις και οι τάσεις 

στην αγορά των μεταφορών, με έμφαση στις επιπτώσεις στον Τουρισμό, την Ενέργεια 

και την Εφοδιαστική Αλυσίδα, προσδοκώντας να συνδεθεί το παραγόμενο έργο από τους 

ερευνητικούς φορείς με τις ανάγκες της αγοράς και της παραγωγής.  

https://vip4ride.com/
https://econ.duth.gr/
https://www.enirisst.gr/)l
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Σημειώνεται, ότι σημαντικός αριθμός οργανισμών, εταιριών, ερευνητικών και 

επαγγελματικών φορέων έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για  συμμετοχή και την υποστήριξή του 

συνεδρίου, ενώ βήμα δίνεται στην παρουσίαση εργασιών από νέους ερευνητές και καλών 

πρακτικών από οργανισμούς και επιχειρήσεις. 

 
Οι ερευνητικές δραστηριότητας ξεκινούν τη Τρίτη 12 Οκτωβρίου, όπου παρουσιάζονται 25 

ερευνητικές εργασίες που αναπτύσσονται στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ στο 

πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των υποδομών και μεταφορών, καθώς 

και με συνδεόμενους ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια. Οι εργασίες θα παρουσιαστούν 

μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, παρέχοντας πρόσβαση στο σύνολο της ερευνητικής 

κοινότητας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  

 
Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου πραγματοποιείται η ερευνητική συνάντηση στο πλαίσιο των 2 

μεγάλων προγραμμάτων ENIRISST και ENIRISST Plus, που αφορούν στη δημιουργία 

ερευνητικών υποδομών, με συμμετοχή πάνω από 30 ερευνητικών ομάδων από 

πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα. Η μέρα ολοκληρώνεται με την 

παρουσίαση τεσσάρων (4) σημαντικών νέων εκδόσεων από καθηγητές και ερευνητές του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 
Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται στο 2ημερο διεθνές συνέδριο με ισχυρή συμμετοχή της 

επιχειρηματικής και οικονομικής κοινότητάς όπως και της δημόσιας διοίκησης. Η πρώτη μέρα 

του συνεδρίου, Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί δια-ζώσης, στις 

συνεδριακές εγκαταστάσεις του ΑΣΤΗΡ-ΕΓΝΑΤΙΑ στην Αλεξανδρούπολη, 

προσδοκώντας στην επιστημονική και επιχειρηματική ώσμωση μεταξύ ερευνητικών και 

επιχειρηματικών ομάδων, με στόχο την ανάδειξη καινοτόμων δράσεων και αξιόπιστων 

εφαρμογών προσανατολισμένες στις ανάγκες στην μετά COVID-19 εποχή. Λαμβάνοντας 

υπόψη τον υψηλό αριθμό συμμετεχόντων, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, καθώς και τους 

χωρικούς και υγειονομικούς περιορισμούς, παρέχεται η δυνατότητα για συμμετοχή από 

απόσταση-ψηφιακά για όσους εγγραφούν στο συνέδριο. 

 
Αναλυτικότερα: 

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, σε ειδική διάλεξη, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Σοφία 

Ζαχαράκη θα αποτιμήσει τη φετινή τουριστική περίοδο και θα παρουσιάσει σχέδια και 

δράσεις για την επόμενη, αποτυπώνοντας στόχους και αποδίδοντας μηνύματα προς την 

ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.  

 

Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, σε ειδική διάλεξη, ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών κ. Λεωνίδας Χριστόπουλος, θα 

παρουσιάσει το σχεδιασμό ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

στην επικράτεια και τις προοπτικές για την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία. 
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Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 στο Ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ - ΕΓΝΑΤΙΑ έχει 

προγραμματιστεί Συνέντευξη Τύπου, όπου προσκαλείται ο ηλεκτρονικός και έντυπος 

τύπος, αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα του συνεδρίου, με τη συμμετοχή της 

Υφυπουργού Τουρισμού και του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και 

φορέων που υποστηρίζουν το συνέδριο. 

 
Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου, στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου ΑΣΤΗΡ – ΕΓΝΑΤΙΑ, θα 

πραγματοποιηθεί ειδική τιμητική συνεδρίαση και παρουσίαση του τιμητικού τόμου του 

Ομότιμου Καθηγητή ΔΠΘ κ. Γεώργιου Χατζηκωνσταντίνου (ώρα 19.00), ενώ το 

επίσημο δείπνο του Συνεδρίου (ώρα 20.00) περιλαμβάνει ειδική τελετή βράβευσης 

διακρίσεων Πανεπιστημιακών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών.  

 
Το συνέδριο ολοκληρώνεται την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, όπου παρουσιάζονται πάνω 

από 40 επιστημονικές εργασίες με συμμετοχή/συμβολή πάνω από 100 ερευνητών από 

πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς. Επιλεγμένες εργασίες θα έχουν τη 

δυνατότητα να δημοσιευτούν σε διεθνή και αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, 

(σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου). 

 
Οι δράσεις του συνεδρίου φέρουν την Αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και 

υποστηρίζονται ενεργά από την Δήμο Αλεξανδρούπολης και το Εμπορικό 

Επιμελητήριο Έβρου. Οι δράσεις υποστηρίζονται από τις επαγγελματικές ενώσεις: 

Σύνδεσμος Βιοτεχνιών Βιομηχανιών Έβρου, Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης, Σύλλογος 

Οικονομολόγων Ελεύθερων Επαγγελματιών Έβρου. 

 
Τονίζεται ότι φορείς και διακεκριμένες εταιρίες στον τομέα των μεταφορών και υποδομών και 

στην εφοδιαστική αλυσίδα συμμετέχουν και παρουσιάζουν θέσεις και αποτελέσματα στο 

συνέδριο. Ενδεικτικά αναφέρεται, η ενεργή συμμετοχή του Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου 

Κρήτης ΑΕ (ΔΑΗΚ), της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και του Κρατικού Αερολιμένα 

Αλεξανδρούπολης "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (ΚΑΑΛΔ), των εταιριών ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ,  

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, την εταιρία χαρτογραφικής πληροφόρησης MARATHON 

DATA Systems, καθώς και των εταιριών που εδρεύουν στη Θράκη: ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ και ΠΡΙΣΜΑ 

ΑΕ. Το συνέδριο υποστηρίζεται από το Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινητοδρόμων (IRF), την 

Ένωση Παραχωρησιούχων HELLASTRON καθώς και εθνικούς φορείς όπως το Ινστιτούτο 

Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ και τον Σύλλογο Ελλήνων 

Συγκοινωνιολόγων, ενώ σημαντική συμβολή στην οργάνωση και προσβολή των δράσεων 

έχει το διεθνές δίκτυο ειδικών-εμπειρογνωμόνων σε θέματα ανάπτυξης υποδομών 

VIP4RIDE, (https://vip4ride.com/index.php/vip4ride). 
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Τονίζεται ότι στο 2ημερο Διεθνές Συνέδριο, και τις συνοδές ερευνητικές εργασίες, συμβάλουν 

με εργασίες τους περισσότεροι από 200 στελέχη επιχειρήσεων και ερευνητές, που 

συμπεριλαμβάνουν 80 επιστημονικές εργασίες, πάνω από 30 παρουσιάσεις από 

στελέχη και μάνατζερ μεγάλων εταιριών, παρουσιάσεις  ειδικευμένων εκδόσεων, 

ανακοινώσεις και τοποθετήσεις ειδικών και εκπροσώπων φορέων με έμφαση στις 

επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, τουρισμού, ενέργειας και εφοδιαστικής αλυσίδας, 

όπως και τις σύγχρονες τάσεις στη λειτουργία και διοίκηση οργανισμών και εταιριών 

μεταφορικών συστημάτων, καθώς και τους σύγχρονους τρόπους διαχείρισης κρίσεων. 

Επιστημονικός και Οργανωτικός υπεύθυνος του συνεδρίου είναι ο Αναπληρωτής 

Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. κ. Δημήτριος 

Δημητρίου. 

 
Υπογραμμίζεται ότι δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής (δωρεάν συμμετοχή), για τους 

συμμετέχοντες στο διεθνές συνέδριο και στις ερευνητικές δράσεις (που έχουν υβριδικό 

χαρακτήρα), που συμπεριλαμβάνει το σύνολο των ερευνητών και φοιτητών του Δημοκρίτειου 

Πανεπιστήμιου Θράκης, όπως και των συνεργαζόμενών (στα ερευνητικά προγράμματα) 

Πανεπιστημίων, καθώς και όλων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων, ενώσεων 

και επιμελητήριων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Απαραίτητη 

προυπόθεση η ηλεκτρονική εγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου, ώστε να δοθεί 

πρόσβαση σε σχετικό  ηλεκτρονικό σύνδεσμο. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

https://vip4ride.com  

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 

https://vip4ride.com/images/2nd_International_Conference_on_Intermodal_Transport

_Programme.pdf  

 

Εγγραφή στο διεθνές συνέδριο και τις συνοδές δράσεις: 

https://vip4ride.com/index.php/registration  

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτριος Ι. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ 
Επιστημονικός και Οργανωτικός Υπεύθυνος Συνεδρίου 

https://vip4ride.com/
https://vip4ride.com/images/2nd_International_Conference_on_Intermodal_Transport_Programme.pdf
https://vip4ride.com/images/2nd_International_Conference_on_Intermodal_Transport_Programme.pdf
https://vip4ride.com/index.php/registration

