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Αποστολή 

 
Η EN.I.R.I.S.S.T. αποτελεί μια μοναδική και πρωτοποριακή Ερευνητική Υποδομή που 
έχει στόχο να καλύψει ένα σημαντικό υφιστάμενο ερευνητικό κενό στους τομείς της 
Ναυτιλίας, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Μεταφορών στην Ελλάδα. Συνδυάζει 
τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων (με μέριμνα της διαφύλαξης της 
ιδιωτικότητας και των πνευματικών δικαιωμάτων), τη δημιουργία καινοτόμων 
μοντέλων και τεχνικών προγραμματισμού, την ανάπτυξη χρήσιμων εφαρμογών, 
ασφαλών και φιλικών προς τους χρήστες/ριες, και τέλος την ανάπτυξη ψηφιακών 
παρατηρητηρίων με στόχο την υποστήριξη των ενδιαφερόμενων φορέων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς, ερευνητικούς οργανισμούς, 
κ.λπ.). Με αυτό τον τρόπο, το όραμα της EN.I.R.I.S.S.T. είναι να αποτελέσει ένα κέντρο 
αριστείας που θα προάγει και θα υποστηρίζει την έρευνα στους επιστημονικούς της 
τομείς. 
 

Στόχοι της 
EN.I.R.I.S.S.T. 

 
Οι στόχοι της EN.I.R.I.S.S.T. είναι: 
• Να διαμορφώσει μια ερευνητική & επιχειρηματική ευφυή πλατφόρμα για 

την υποστήριξη βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων και των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς 
ενδιαφέροντος της ερευνητικής υποδομής. 

• Να συλλέξει, να επεξεργαστεί & να παράσχει στους ερευνητές και 
χρήστες, πληροφορίες & εργαλεία σχετικά με τις εθνικές & διεθνείς 
μεταφορές επιβατών & εμπορευμάτων συμπεριλαμβανομένων των 
θαλάσσιων, αεροπορικών, χερσαίων και διατροπικών μεταφορών. 

• Να υποστηρίξει τους ενδιαφερόμενους σε πρωτότυπες έρευνες, 
επενδυτικά σχέδια και πολιτικές (ακαδημαϊκή κοινότητα, ερευνητές, 
φορείς εκμετάλλευσης υποδομών, ιδιωτικές & δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς 
χάραξης πολιτικών). 

• Να δημιουργήσει έναν πολυδιάστατο θεσμό οικονομικής & ερευνητικής 
ανάπτυξης για την Ελλάδα, δημιουργώντας νέα & ενισχύοντας υπάρχοντα 
δίκτυα που θα εξασφαλίζουν τη ροή γνώσεων & πληροφοριών. 
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Μνημόνιο 
συνεργασίας  

 

Λίγο πριν το πέρας του 2020, η Επιστημονικά 
Υπεύθυνη της Εθνικής Ερευνητικής 
Υποδομής, Καθ. Αμαλία Πολυδωροπούλου 
υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το 
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, 
εκπροσωπούμενο από τον Υφυπουργό κο 
Γιάννη Κεφαλογιάννη. 
Στο πλαίσιο του μνημονίου, το Υπουργείο 
Υποδομών & Μεταφορών προτίθεται να 
παράσχει δεδομένα στην υποδομή 
EN.I.R.I.S.S.T. που αφορούν στα μέσα 
μεταφοράς της αρμοδιότητάς του, στοιχεία 
σχετικά με τις επιβατικές και εμπορευματικές 
μεταφορές στην Ελλάδα, προσβασιμο� τητα 
στα πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα και 
στο μοντέλο προσομοίωσης του «Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορω� ν της 
Ελλάδας», καθώς και σε στοιχεία οδικής ασφάλειας.  

Διαθέσιμες  
διαδικτυακές 

υπηρεσίες 
της 

EN.I.R.I.S.S.T.  
 

 
Η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο των δράσεων της 
ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. σχεδίασε και ανέπτυξε δύο (2) διαδικτυακές 
υπηρεσίες.  
1. Υπολογισμός του κόστους δια-τροπικής μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

μεταξύ των εμπορευματικών τερματικών σταθμών «Θριάσιο-Αθήνα» και 
«Λιμένας Θεσσαλονίκης» με χρήση οδικών εμπορικών οχημάτων και για 
αποστάσεις έως και 25 χιλιόμετρα και την μετέπειτα μεταφόρτωση και 
μεταφορά τους σιδηροδρομικώς. 

http://194.177.201.106/eni/rail_transportation_costs/SearchCost  
2.  Διάθεση δεδομένων με ενσωματωμένο εργαλείο αναζήτησης για ροές 

σιδηροδρομικού φορτίου εντός της ελληνικής επικράτειας και ροές 
σιδηροδρομικών φορτίων εισερχομένων και εξερχομένων στην ελληνική 
επικράτεια από και προς λοιπές ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 2018-2019. 

 http://194.177.201.106/eni/station_traffic/SearchTraffic 
 

  

http://194.177.201.106/eni/rail_transportation_costs/SearchCost
http://194.177.201.106/eni/station_traffic/SearchTraffic
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Ημερίδες 
& 

Workshops 

 
Η ερευνητική ομάδα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ) διοργάνωσε 
τον Οκτώβριο του 2020 δύο (2) ημερίδες (workshops) με σκοπό τη διαβούλευση των 
εταίρων του έργου με τους δυνητικούς χρήστες της ερευνητικής υποδομής 
EN.I.R.I.S.S.T. στο πλαίσιο του διαδικτυακού Συνεδρίου ‘XIV Balkan Conference on 
Operational Research’ (Virtual BALCOR 2020, 30/09/2020 - 03/10/2020) το οποίο 
διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) και την Ελληνική Εταιρία 
Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.). 
Σε αυτές παρουσιάστηκαν συνολικά έξι (6) επιστημονικές εργασίες των εταίρων του 
έργου, τις οποίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  
https://www.enirisst.gr/?p=3366&lang=el  
 

Κοπή 
Βασιλόπιτας 

 

 
Στις 8 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια της πρώτης για το 2021 επιστημονικής 
τηλεσυνάντησης της Ερευνητικής Υποδομής πραγματοποιήθηκε και η “ηλεκτρονική” 
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας της 
ομάδας. 

 

 
 

Γνωρίστε μας 

 

 
   

 

 
  

 

 

 

 

Κρίσιμες 
ημερομηνίες 

 
12/02/2021  

14η Επιστημονική 
συνάντηση του έργου 

 
23/04/2021 
Καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής 
επιστημονικών 

εργασιών για το 
  

Follow us 

 

   

     

http://balcor2020.uom.gr/workshop.php
http://balcor2020.uom.gr/
https://www.enirisst.gr/?p=3366&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2612&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2653&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2642&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2725&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2676&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2718&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2697&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2692&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2702&lang=el
https://www.enirisst.gr/?page_id=2732&lang=el

