
Αθήνα, 20.5.2022.  

ITC 2022-5o Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών – Πάνω από 500 εγγραφές – Δείτε το 

αναλυτικό τριήμερο πρόγραμμα 

Ξεπέρασαν τις 500 οι εγγραφές των συνέδρων, δέκα ημέρες πριν να ξεκινήσει το ITC 2022-5o 

Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών. Η σημαντική αυτή εκδήλωση για τους κλάδους των 

υποδομών και των μεταφορών έχει από φέτος διευρυμένο πρόγραμμα τριών ημέρων που 

χωρίζονται σε μια web-only (μόνο διαδικτυακά) και ακόμα δύο από το Μέγαρο Συνεδριακό 

Κέντρο Αθηνών. 

Ειδικότερα φέτος πρόκειται να διεξαχθούν συνολικά 16 συνεδρίες στις οποίες θα μιλήσουν 

πάνω από 60 διακεκριμένοι ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό. Στο ITC 2022 θα μιλήσουν 

από την κυβέρνηση οι υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

Γιάννης Πλακιωτάκης. Επίσης ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος 

Παπαθανάσης και οι υφυπουργοί Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης, Μεταφορών Μιχάλης 

Παπαδόπουλος. Το παρών θα δώσουν οι Γενικοί Γραμματείς Μεταφορών, Γιάννης Ξιφαράς 

και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Νίκος 

Μαντζούφας 

Από την αντιπολίτευση θα μιλήσουν, ο τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Παππάς 

και ο αναπληρωτής Χρήστος Γιαννούλης. Χαιρετισμό μέσω βίντεο-μηνύματος θα απευθύνει 

ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής. 

Παρουσία θα δώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης ενώ έχει καλεστεί και ο 

Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. Από το ΤΑΙΠΕΔ οι κ.Σταμπουλίδης και 

Ζηλιασκόπουλος. 

Μαζί θα μιλήσουν τα υψηλότερα στελέχη των κατασκευαστικών ομίλων της χώρας, μεγάλων 

συμβουλευτικών, μεταφορικών, ΔΕΚΟ και άλλων μεγάλων εταιρειών της χώρας. Φέτος στο 

ITC 2022 θα μας μιλήσουν διακεκριμένοι ομιλητές από την Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία και ΗΠΑ. 

Την πρώτη ημέρα στις 30 Μαΐου 2022 θα διεξαχθούν 4 διαδικτυακά πάνελ με θέματα που 

απασχολούν τους κλάδους των υποδομών και των μεταφορών. Την Παρασκευή 27 Μάϊου θα 

δοθούν τα links για την παρακολούθηση τους. Στο πρώτο πάνελ θα ασχοληθούμε με τις 

καινοτόμες προτάσεις και συμμετέχουν οι Γιώργος Συριανός (ΣΤΕΑΤ), Γιώργος Βλάχος 

(ΣΑΤΕ) και Μαρία Τσιομπάνου (ΠΕΣΕΔΕ). Στο δεύτερο με την ηλεκτροκίνηση, στο τρίτο με 

το ΒΙΜ όπου συμμετέχουν οι Δέσποινα Καλλιδρομίτου (ΣΕΓΜ), Μιχαήλ Δακτυλίδης 

(ΠΕΔΜΕΔΕ) και Γιάννης Νασούλης (IBI Group). Το τέταρτο πάνελ αφορά την εφοδιαστική 

αλυσίδα. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, θα πραγματοποιηθούν τα επίσημα εγκαίνια του Συνεδρίου, με το 

Opening Gala που φέτος θα φιλοξενηθεί στο περιστύλιο του Ζαππείου Μεγάρου. 

Στη συνέχεια, στις 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου, το 5ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 

2022 μεταφέρεται στο ΜΕΓΑΡΟ Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. 

Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο, καλείστε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.itc2022.gr 

και στη συνέχεια, να μεταφερθείτε στην ενότητα «Εγγραφές». 

https://itc2022.gr/


Το πρόγραμμα της ημέρας των Υποδομών 

Η 2η ημέρα του Συνεδρίου (Τρίτη 31 Μαΐου), η οποία είναι αφιερωμένη στις Υποδομές, θα 

ξεκινήσει με χαιρετισμό του Έλληνα Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη 

Σχοινά και το επίσημο βίντεο του συνεδρίου. 

Στη συνέχεια θα διεξαχθεί η «Τράπεζα των Κατασκευών», με τη συμμετοχή του υπουργού 

Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή, του τομεάρχη ΥΠΟΜΕ Νίκου Παππά, του 

προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού και τους Αλέξανδρο Μιχαηλίδη (ΤΕΡΝΑ), Χρήστο 

Παναγιωτόπουλο (ΑΚΤΩΡ), Κωνσταντίνο Μιτζάλη (AVAX), Πέτρο Σουρέτη (INTRAKAT), 

Παναγιώτης Γαρδελίνο (MYTILINEOS). 

Θα ακολουθήσει η συνεδρία για τη νέα γενιά μεγάλων έργων με τον υφυπουργό Υποδομών, 

Γιώργο Καραγιάννη και μια πλειάδα καταξιωμένων εκπροσώπων μεγάλων εταιρειών: 

Μανώλης Σιγάλας (Hill International),  Νίκος Κουρέτας (Αττικό Μετρό), Χρήστος Βίνης 

(ΕΡΓΟΣΕ), Pierre Santoni (Parsons) και Δημήτρης Χανής (ΗΡΑΚΛΗΣ). 

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συνεδρια για τις μεγάλες επενδύσεις με τον υπουργό 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή του Ταμείου Ανάκαμψης Νίκου 

Μαντζούφα, του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη 

Παπαγιαννίδη και Βλάσης Σφυρόερας («Σαμαράς & Συνεργάτες), Costanzo Graffi (AECOM), 

Παναγιώτης Σταμπουλίδης, (ΤΑΙΠΕΔ). 

Θα ακολουθήσει η βράβευση για το «ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021» που φέτος απέσπασε η 

Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής IPP-II στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου στη Βοιωτία, 

της εταιρείας MYTILINEOS. 

Τη σκυτάλη θα λάβει το πάνελ για τα ενεργειακά έργα με την Γενική Γραμματέα Ενέργειας, 

Αλεξάνδρα Σδούκου και τους Χρήστο Νιχωρλή (TUV AUSTRIA Hellas), Κώστα Ξιφαρά 

(ΔΕΠΑ),  Maria Rita Galli (ΔΕΣΦΑ), Δημήτρη Σαραντόπουλο (ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ). 

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας έχει η συνεδρία για τις Αναπλάσεις 

Μεγάλης Κλίμακας όπου θα μιλήσει ο Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης ενώ έχει 

καλεστεί και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης. Ομιλητής είναι και ο επικεφαλής 

της Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε., Χρόνης Ακριτίδης. 

Την δεύτερη ημέρα ολοκληρώνουν συνεδρίες για τις υποδομές δικτύων. Θα υπάρξει 

εκτεταμένη κουβέντα για τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 

τους Αναστάσιο Τόσιο, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΥΔΑΠ και τον Γρηγόρη 

Πενέλη, Αντιπρόεδρο ΕΥΑΘ. 

Τελευταία συνεδρία οι υποδομές υψηλών ταχυτήτων με εκπροσώπους από COSMOTE, WIND 

και ΔΕΗ όπου θα συζητηθεί η εξάπλωση των οπτικών ινών και οι νέες δυνατότητες που 

ανοίγονται. 

Το πρόγραμμα της ημέρας των Μεταφορών 

Η τρίτη ημέρα του Συνεδρίου (Τετάρτη 1η Ιουνίου), η οποία είναι αφιερωμένη στις 

Μεταφορές, θα ξεκινήσει με ομιλία του υπουργού Ναυτιλίας, Γιάννη Πλακιωτάκη και στη 

συνέχεια θα διεξαχθεί η συνεδρία που αφορά τη μετατροπή της Ελλάδας σε μεταφορικό κόμβο, 



με τη συμμετοχή του υφυπουργού Μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου, του αναπληρωτή 

τομεάρχη, Χρήστου Γιαννούλη και των Ριχάρδο Λαμπίρη (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών), 

Dario Lo Bosco (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Κωνσταντίνο Κουτσούκο (Hellastron/Εγνατία Οδος), 

Ελευθέριος Σαμαράς (DHL Express),  Gregg Welch (Parsons). 

Στη συνέχεια τον λόγο έχει ο σιδηρόδρομος με την πρόεδρο της ΡΑΣ, Ιωάννα Τσιαπαρίκου 

και τους Σπύρο Πατέρα (ΟΣΕ), Maurizio Capotorto (ΤΡΑΙΝΟΣΕ), Περικλή Νικολάου 

(ΓΑΙΑΟΣΕ), – Βασίλη Μαγκλάρα («Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο»), Δημήτρη Κούτρα 

(INTRAKAT), Δήμο Σαπίδη (Siemens Mobility Greece). 

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με τη βράβευση της «Μεταφορικής Εταιρείας για το 2021» που 

θα δοθεί στα ΕΛΤΑ και τη συνεδρία για τον αυξημένο ρόλο του σιδηροδρόμου στην ανάπτυξη 

λιμένων και εμπορευματικών κέντρων. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον θα έχει η συνεδρία που αφορά τα μέσα μαζικής μεταφοράς και την 

αστική κινητικότητα Σε αυτές θα συμμετάσχουν οι Ιωάννης Ξιφαράς, Γενικός Γραμματέας 

Μεταφορών Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ιωάννης Γκόλιας (ΟΑΣΑ), Στέφανος 

Αγιάσογλου, (ΟΣΥ), Χαράλαμπος Δαμάσκος (ΣΤΑΣΥ), Ευάγγελος Μπεκιάρης 

(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Πηνελόπη Χρυσανθακοπούλου (Optibus). 

Τη «σκυτάλη» θα λάβουν fire chats, με θέμα τις “πράσινες μεταφορές” με εκπροσώπους από 

ΔΕΗ και τον όμιλο Παπαδάκη. Είναι η πρώτη φορά που συζητείται εκτεταμένα ένα τόσο 

σπουδαίο, για το περιβάλλον θέμα, στο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών. 

Η ημέρα των Μεταφορών θα κλείσει με και τις εμπορευματικές μεταφορές / logistics και τις 

ταχυμεταφορές. Θα μιλήσει ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος 

Παπαθανάσης, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος και οι Διονύσης 

Στεριώτη (SEAGULL SA & WEBOXIT), Γεώργιος Ξυνταράκης (Kinsen Hellas), Μανώλης 

Μπαλτάς (REDEPLAN). 

Το κοινωνικό προφίλ του ITC 2022- 5ου Συνεδρίου Υποδομών-Μεταφορών 

Το ITC 2022-5ο Συνέδριο Υποδομών-Μεταφορών, στηρίζει ενεργά το gender equality 

(ισότητα των φύλων). Φέτος οι συντονιστές των πάνελ μας είναι κατά 50% γυναίκες και κατά 

50% άνδρες. Το ίδιο ισχύει και στην επιλογή των συνεργατών μας. Παράλληλα, προτρέπουμε 

όλους τους ομιλητές μας, στις ομιλίες τους να μην αναδεικνύεται μόνο το ανδρικό πρότυπο. 

Επίσης, ως διοργάνωση έχουμε φροντίσει για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ΑμΕΑ τόσο στο 

κτίριο όσο και σε όλους τους χώρους της διοργάνωσης. Αναφορικά με τo catering, είναι έτσι 

διαμορφωμένο, για τον σεβασμό των διαφορετικών επιλογών ώστε σε κάθε περίπτωση να 

καλύπτει τις ανάγκες με vegeterian ή vegan επιλογές αλλά και επιλογές κρέατος για όσους δεν 

καταναλώνουν χοιρινό. 


