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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»

Αθήνα 13 Μαΐου 2015

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση για ένατη συνεχή χρονιά του διεθνούς

επιστημονικού συνεδρίου που οργανώνεται από την εταιρεία iForce Επικοινωνίες σε συνεργασία

με την Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας & Δημοσίων

Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) και την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων (Π.Ε.Π) με θέμα:

«ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13

Μαΐου, 2015 και ώρα 09:30, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού στην Αθήνα. Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού της Ελληνικής Κυβέρνησης. Το φετινό

συνέδριο θα επικεντρωθεί σε αυτά τα δύο βασικά θέματα:

1) ΣΔΙΤ και Αεροεφαρμογές και 2) Επίγεια Ασφάλεια στα Αεροδρόμια

Το συνέδριο θα έχει προ-επιλεγμένη ομάδα συμμετεχόντων ομιλητών που είναι ενδεικτικά

εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της ΥΠΑ, της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού, της Ελληνικής

Αστυνομίας, συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί φορείς, αεροπορικές εταιρείες, ειδικοί των

αεροπορικών θεμάτων καθώς και εξειδικευμένοι δημοσιογράφοι. Το κύριο θέμα του συνεδρίου είναι

η διερεύνηση και ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης των δημόσιων και ιδιωτικών τομέων των

αερομεταφορών από νομική, επιστημονική και οικονομική άποψη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και των διεθνών πρακτικών, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ  ΣΤΟ WWW.IFORCE.GR

 Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

LINKS: www.iforce.gr WWW.PEIPSADY.GR , www.hellenicpilotsassociation.org
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Σχετικά με την iForce Επικοινωνίες Α.Ε.

Η iForce Επικοινωνίες Α.Ε. (iForce), προσφέρει υπηρεσίες, στους τομείς της Μελέτης, Διοργάνωσης και Διαχείρισης Εκδηλώσεων, της Εταιρικής

Επικοινωνίας, των Δημοσίων Σχέσεων και των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων προσαρμοσμένες ανάλογα στα μέτρα της ελληνικής και διεθνούς

αγοράς και των πελατών της. Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από εξειδικευμένα στελέχη με τεχνογνωσία στους παραπάνω

τομείς και παρέχει υπηρεσίες "με το κλειδί στο χέρι" ιδιαίτερα σε θέματα Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Πολιτισμού, Κατασκευών, Τουρισμού,

Τραπεζικών Επενδύσεων και Πολιτικής Επικοινωνίας. Oι πελάτες και χορηγοί των εκδηλώσεών της iForce περιλαμβάνουν εταιρείες του καταλόγου

‘‘Fortune 500’’, διεθνείς εταιρείες, εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, δημόσιους οργανισμούς, εταιρείες τοπικής

αυτοδιοίκησης και μικρομεσαίες εταιρείες που θεωρούν την εταιρική επικοινωνία και την προσέγγιση της αγοράς μέσω εκδηλώσεων ιδιαίτερα

σημαντική.
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