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ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές

Βράβευση Εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ  

«Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019 & 

Rail Cargo Challenge Rotterdam - Game

Κεντρική Συνεδριακή  Αίθουσα  LOBBY 

Athens Metropolitan Expo Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών 

« Ελευθέριος Βενιζέλος »

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019

10.00 – 20.00

Χορηγοί:       

Είσοδος ελεύθερη – Δωρεάν πάρκινγκ 09.00 – 21.00 και ίδιες ώρες, δωρεάν Λεωφορεία ανά μισή 
ώρα από/προς Αεροδρόμιο (έναντι από το Sofitel) - Ταυτόχρονη μετάφραση Ελληνικά/Αγγλικά



Μία διοργάνωση του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) σε συνεργασία και με
την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Delft Ολλανδίας, της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (KΕΕΕ),
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), άλλων Ελληνικών Πανεπιστημίων και της Ομοσπονδίας
Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ), υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών
καθώς και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και φιλοξενείται από την o.mind Creatives, το περιοδικό
Supply Chain & Logistics magazine, στο πλαίσιο της 7ης Έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics - Cargo
Truck & Van Expo 2019»

Διεθνές Συνέδριο 
Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές, Βράβευση Εργασιών του 

Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ  «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019 & 

Rail Cargo Challenge Rotterdam – Game

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει η βράβευση των καλύτερων εργασιών φοιτητών και ομάδων φοιτητών
του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2019 και στη συνέχεια, από τις 17.30
έως τις 20.00, οι σύνεδροι, οι εκθέτες και οι επισκέπτες της έκθεσης θα προσκληθούν να συμμετάσχουν σε
παρακείμενη αίθουσα στο παίγνιο Rail Cargo Challenge Rotterdam, που είναι μία εφαρμογή του
Synchromodality υπό την επίβλεψη του κ. Lóri Tavasszy, Καθηγητή Freight and Logistics του Delft University
of Technology (TU Delft) και της Δρ. Ιωάννας Κουρουνιώτη, Transport Technology, Policy and Administration,
TU Delft.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου αυτού Έλληνες και ξένοι εισηγητές αναμένεται να περιγράψουν τις Ευρωπαϊκές

εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές ανάπτυξης των συνδυασμένων εμπορευματικών μεταφορών και

εμπορευματικών κέντρων συνδυασμένων μεταφορών (Freight Villages – Logistic Centres), την υφιστάμενη

κατάσταση στη χώρα μας και να αναλύσουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να «χτιστεί» μια κεντρική

πολιτική μεταφορών που να ενθαρρύνει την ανάπτυξή τους.

Πληροφορίες - Εγγραφές: www.eesym.gr

Είσοδος ελεύθερη – Δωρεάν πάρκινγκ 09.00 – 21.00 και ίδιες ώρες, δωρεάν Λεωφορεία ανά μισή 
ώρα από/προς Αεροδρόμιο (έναντι από το Sofitel) - Ταυτόχρονη μετάφραση Ελληνικά/Αγγλικά
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Βράβευση καλύτερων εργασιών Βραβείου Μεταφορών 

Ε.Ε.ΣΥ.Μ  «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019 
3ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός με θέμα :

«Προοπτική ανάπτυξης Συνδυασμένων Εθνικών και Διεθνών Εμπορευματικών Μεταφορών 
(Intermodal transport) της Χώρας – Εμπόδια, Προκλήσεις, Προτάσεις»

Tο ετήσιο Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» θεσμοθετήθηκε το 2016 από τον
Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών εις μνήμη του εκλιπόντος Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενού
συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δημητρίου Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και
την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές. Απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους Ελληνικών
Πανεπιστημίων που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις
Μεταφορές και τη Ναυτιλία. Το Βραβείο απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία
που εκπονείται από φοιτητή ή νέο απόφοιτο, ή ομάδα φοιτητών ή νέων αποφοίτων των παραπάνω
αναφερόμενων Πανεπιστημίων.

Τα τρία πρώτα βραβεία για τις καλύτερες εργασίες διαγωνιζόμενων είναι χρηματικά (Α’ 1500 Ευρώ,
Β΄1000 Ευρώ και Γ΄500 Ευρώ). Για το έτος 2019 χορηγός του Βραβείου είναι η ΟΦΑΕ.

Οι διαγωνιζόμενοι στο πλαίσιο της εργασίας τους θα πρέπει να αναλύσουν την υφιστάμενη κατάσταση και
τα πλεονεκτήματα και προκλήσεις, να εντοπίσουν τα κύρια εμπόδια για την περαιτέρω ανάπτυξη των
Εθνικών και Διεθνών Συνδυασμένων Εμπορευματικών Μεταφορών στην Ελλάδα και να παρουσιάσουν
προτάσεις σεναρίων ανάπτυξής τους με αντίστοιχα σενάρια εκτίμησης της εμπορευματικής κίνησης που θα
εξυπηρετηθεί.

Η διενέργεια του διαγωνισμού ακολουθεί δύο (2) Φάσεις υποβολής και αντίστοιχης αξιολόγησης.

Α΄ Φάση: Υποβολή υποψηφιότητας και Προσχεδίου Εργασίας - Προεπιλογή βέλτιστων προτάσεων (short
list). B΄ Φάση: Παράδοση εργασιών.

Οι εργασίες αξιολογούνται από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελείται από ένα μικρό

αντιπροσωπευτικό αριθμό μελών που προσκαλεί ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, προερχόμενα από Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), το ΥΠΥΜΕ καθώς και από μέλη προερχόμενα από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ, την ΚΕΕΕ. Εκπρόσωποι

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων δεν θα μπορούν να βαθμολογήσουν εργασίες που υπέβαλαν φοιτητές, ή ομάδες

φοιτητών, που προέρχονται από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που προέρχονται.
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Rail Cargo Challenge Rotterdam – Game
Athens Metropolitan Expo 

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2019, 17.30 - 20.00

Συντονιστές:
Κος Lori  Tavasszy,  Professor in Freight and Logistics at the Delft University of Technology (TU 
Delft) και Dr. Ioanna Κourounioti, Transport Technology, Policy and Administration, TU Delft

Το παίγνιο είναι μία εφαρμογή του Synchromodality που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για την μείωση

του ανθρακικού αποτυπώματος των μεταφορών και την βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας

SYNCHROMODALITY ορίζεται ως η εξέλιξη των εννοιών των διατροπικών και συνδυασμένων

μεταφορών, όπου τα ενδιαφερόμενα μέρη της αλυσίδας μεταφορών αλληλοεπιδρούν ενεργά στο πλαίσιο

ενός συνεργατικού δικτύου για να προγραμματίζουν με ευέλικτο τρόπο τις διαδικασίες μεταφοράς και να

μπορούν να αλλάζουν σε πραγματικό χρόνο μεταξύ των τρόπων μεταφοράς προσαρμοσμένα στους

διαθέσιμους πόρους

Είσοδος ελεύθερη - Δωρεάν πάρκινγκ και λεωφορείο προς/από το Αεροδρόμιο Αθηνών - Πληροφορίες:
Ε.E.ΣΥ.Μ: ΤΗΛ: 210-4274042, ΦΑΞ: 210-4274043, 

E-Mail: info@eesym.gr, eesym.grammateia@gmail.com

mailto:info@eesym.gr
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Διεθνές Συνέδριο 
Συνδυασμένες Εμπορευματικές Μεταφορές, Βράβευση Εργασιών του 

Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ  «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019 & 

Rail Cargo Challenge Rotterdam – Game

Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 
Ε.E.ΣΥ.Μ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ 1, ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ, 
Τ.Κ. 185 31, ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΗΛ: 210-4274042, ΦΑΞ: 210-4274043  

E-Mail: info@eesym.gr, 

eesym.grammateia@gmail.com

Για ΕΓΓΡΑΦΗ σας και εξασφάλιση θέσης ΔΩΡΕΑΝ και ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΜΟΝΗ στην είσοδό σας 

συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@eesym.gr ή 

eesym.grammateia@gmail.com ή στο Φαξ: 210-4274043

1.  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ……….…………………………….…………………...ΘΕΣΗ: …..……..…………..…………………

Ε-MAIL: …………………………………………………………………………...........ΤΗΛ: …………………………………………….. 

2. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………..…………..……………   ΘΕΣΗ: …………………………………….……

E-MAIL:  ..……………………………………………………………………………….   ΤΗΛ.:……………………………...…………..

3. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………..…………..………………ΘΕΣΗ .…..…………..……..……………..…

E-MAIL:  ………………………………………

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ……………………………………………………………………………………………………………..

ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΤΗΤΑΣ: …………………………………………………………………………………………………………….

E-ΜAIL:……………………………………………………………....ΤΗΛ.:…………………………………...……………….………………

Είσοδος ελεύθερη – Δωρεάν πάρκινγκ και λεωφορείο προς/από το Αεροδρόμιο Αθηνών

mailto:info@eesym.gr

