
 

  
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

Το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στα πλαίσια του προγράμματος «Greece-Italy Facilities for Transport 
and Logistic 2.0» (Ελλάδα – Ιταλία Παροχές για Μεταφορές και Εφοδιασμό 2.0) με το ακρωνύμιο 
GIFT 2.0 (IPA–Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ” 2007-2013), σάς 
Προσκαλεί στην Τελική Εκδήλωση στις 14 Δεκεμβρίου 2015 στις 13:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων (Αραβαντινού 5ε), στα Ιωάννινα.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Εκδήλωσης έχει όπως παρακάτω:  
 

13:30 – 14:00  – Προσέλευση.  

14:00 – 14:10  – Χαιρετισμός του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων. 
                             Ιωάννη Β. Μήτση  

14:10 – 14:30  – Εισαγωγή στο Έργο GIFT.  
        Ιωάννης Δασκαλόπουλος, Επιμελητήριο Ιωαννίνων  

14:30 – 15:30  – Παρουσίαση των Πιλοτικών Εφαρμογών (Μεταφορές – Logistics και Επιβάτες) 
 του Έργου GIFT 2.0.  

       Κωνσταντίνος Χανιώτης, ΤΕΛΕΝΑΒΙΣ ΑΕΕ 

15:30 – 16:00  – Μικρό Γεύμα Εργασίας με Συζήτηση.  

16:00 – 16:30  – Ερωτήσεις – Συζήτηση.  

16:30 – 17:00  – Συμπεράσματα.  
 

Το έργο GIFT 2.0 "Greece-Italy Facilities for Transport 2.0" στοχεύει στην ανάπτυξη της γεωγραφικής 
περιοχής Αδριατικής-Ιονίου στην Απούλια και στις ελληνικές περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων 
Νήσων με την βελτίωση των μετακινήσεων επιβατών και αγαθών. 
Το έργο ταυτοποιεί 27 κυκλοφοριακούς κόμβους ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ιταλία (λιμάνια, αεροδρόμια, 
σταθμούς λεωφορείων, σιδηροδρομικούς σταθμούς), οι οποίοι θα συνδέονται μέσω της πλατφόρμας GIFT 2.0 
και του http://mobilita.regione.puglia.it/. 

Με το έργο GIFT 2.0    
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ μία μοναδική πλατφόρμα για "virtual logistics", εξειδικευμένη σε διαφορετικά τμήματα της 

αγοράς για την βελτίωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, μια ηλεκτρονική on-line διαδικτυακή πλατφόρμα, 
για την διάχυση των σχετικών πληροφοριών από τις επιχειρήσεις προς τους ενδιαφερόμενους, μέσω όλων 
των εν χρήσει ηλεκτρονικών συσκευών (smart phones, tablets, PC, info kiosks, κλπ.). 

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. 
 ΕΞΑΛΕΙΦΟΥΜΕ υφιστάμενα κοινά σημεία συμφόρησης για φορτία και επιβάτες με την δοκιμαστική 

εφαρμογή πολλών πιλοτικών δράσεων.  
 ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ένα International Course καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για εξειδικευμένους φορείς.  
 ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕ την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου ως περιοχή "full facilities". 

Όλοι οι στόχοι πραγματοποιούνται μέσω μίας μεθοδολογικής προσέγγισης που βασίζεται στην ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΟΣΤΟΥΣ, την ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ και τις ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
 

          

http://mobilita.regione.puglia.it/

