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2η Ηµερίδα φορέων του ευρωπαϊκού έργου City-HUB
Η 2η ηµερίδα φορέων του ευρωπαϊκού έργου City-HUB µε θέµα “Έξυπνοι
Έξυπνοι και αποτελεσµατικοί
κόµβοι µεταφορών: Σχεδιασµός και Λειτουργία”, η οποία θα εξετάσει τη συµπεριφορά των
µετακινούµενων και τις απαιτήσεις των εµπλεκόµενων φορέων, θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο
στις 3 Φεβρουαρίου 2014.
Πολλοί εµπειρογνώµονες και επαγγελµατίες του χώρου από όλη την Ευρώπη θα παρευρεθούν στην
εκδήλωση αυτή για να συζητήσουν,
συζητήσουν µε τους εταίρους του έργου, κρίσιµα θέµατα που σχετίζονται µε την
αποτελεσµατική λειτουργία και των έξυπνο σχεδιασµό των µεταφορικών κόµβων αλλά και την
ολοκληρωµένη και αποτελεσµατική διαχείριση τους.
Ο συντονιστής του έργου, καθηγητής κ. Andrés Monzón από το TRANSyT-UPM
TRANSyT
(Πολυτεχνείο της
Μαδρίτης), θα σηµάνει την έναρξη της ηµερίδας στις 10:00π.µ.
π µ. παρουσιάζοντας στους
παρευρισκόµενους το ευρωπαϊκό έργο City-HUB, ενώ στη συνέχεια ο κκ. Simon Bennett θα
παρουσιάσει τις δραστηριότητες του αγγλικού σιδηρόδροµου Crossrail. Ο κ.
κ Derek Palmer από την
TRL θα παρουσιάσει τον αγγλικό σταθµό µεταφορών του King-Cross.
Κατόπιν, οι εταίροι του έργου από τους φορείς TRL και VTT θα παρουσιάσουν οδηγίες σχετικά µε τον
«έξυπνο και αποτελεσµατικό σχεδιασµό
σχεδιασµό» και την «ολοκληρωµένη
ολοκληρωµένη διαχείριση»
διαχείριση των κόµβων
µεταφορών, αντίστοιχα.
Στη συνέχεια, οι συµµετέχοντες θα χωριστούν σε τέσσερις θεµατικές οµάδες συζήτησης
συζήτησης, µε εστίαση σε
θέµατα:
• καλών πρακτικών (αναφορικά
αναφορικά µε τη λειτουργία των διαφόρων µεταφορικών µέσων, το
συντονισµό και τη διαχείριση τους, την τιµολογιακή πολιτική)
• προτεραιοτήτων ικανοποίησης των χρηστών (αναφορικά µε την ασφάλεια και την προστασία,
την άνεση και την ποιότητα υπηρεσιών)
υπηρεσιών
• επιχειρησιακά και διαχείρισης (αναφορικά µε επιχειρησιακά µοντέλα,, σχεδιασµό φιλικό προς το
περιβάλλον)
• χρήσεων γης και οικονοµικών
οικονοµικ
επιπτώσεων (αναφορικά µε οικονοµικές επιπτώσεις σε τοπικό
επίπεδο, ορόσηµα δηµόσιου χώρου)

Το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ είναι υπεύθυνο για τον τεχνικό συντονισµό της οργάνωσης και τη διαµόρφωση και το
συντονισµό των τεσσάρων θεµατικών ενοτήτων που προαναφέρθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση των επί
µέρους συζητήσεων, το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ θα παρουσιάσει τα αποτελέσµατά τους σε κοινή συνεδρία η
οποία είναι προγραµµατισµένη για το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, µε στόχο την ενοποίηση των
αποτελεσµάτων των τεσσάρων θεµατικών συζητήσεων και την ανεύρεση των κοινών λύσεων, και θα
διατυπώσει ένα ενιαίο κείµενο διαθέσιµο προς τους ενδιαφερόµενους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε:
Το συντονιστή του έργου:
Professor Andrés Monzón
UPM/TRANSyT
Madrid, Spain
Tel: +34913365373
Email: andres.monzon@upm.es
Την εθνική εκπρόσωπο του έργου:
Ευτυχία Ναθαναήλ (επικ. Καθ. ΠΘ)
ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ
Τηλ. 2310498266
Email: enath@certh.gr
ή επισκευτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα του έργου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.cityhub-project.eu

