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 «Ο ρόλος της Ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική 
Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα» 

 
Θερινά Σχολεία 

Συνέδριο 
Ημερίδες για τη θαλάσσια ρύπανση και την έρευνα 

 
Στο επίκεντρο των συζητήσεων τα πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και τους 
πολίτες από τη συλλογή δεδομένων μέσω Ερευνητικών Υποδομών. Αναγκαία η 

στήριξη της Πολιτείας και η συνεργασία μεταξύ των φορέων 
 

 
 
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου τα ΕΝΑΡΙΣΤΕΙΑ 2022, που διοργανώθηκαν 
από την Ερευνητική Υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. Εκπρόσωποι της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής 
κοινότητας και τους επιχειρηματικούς χώρους της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και της Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το υψηλών προδιαγραφών επιστημονικό έργο που 
ολοκληρώνει σύντομα η Ερευνητική Υποδομή αλλά και τις θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει 
στον τομέα της έρευνας αλλά και της υιοθέτησης καινοτόμων πρακτικών από την πλευρά της 
πολιτείας και των επιχειρήσεων. 

 
Την κεντρική μέρα των εκδηλώσεων διεξήχθη το Συνέδριο «Ο ρόλος της Ερευνητικής Υποδομής 
EN.I.R.I.S.S.T. στη Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα», το 
οποίο και παρακολούθησε ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών του Υπουργείου 
Υποδομών & Μεταφορών, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη συνεργασία με 
την Ερευνητική Υποδομή τονίζοντας: «Οι πλατφόρμες που έχει αναπτύξει η EN.I.R.I.S.S.T. αποτελούν 
μια τρανή απόδειξη της αξίας που έχουν οι συνέργειες της Πολιτείας με επιστημονικούς 
οργανισμούς, προκειμένου να αντλούνται ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα σε κάθε πεδίο 
ενδιαφέροντος. Με αυτές τις συνέργειες, η κεντρική διοίκηση αποκτά περισσότερα εργαλεία για να 
εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές και οι ερευνητικοί φορείς εξελίσσουν διαρκώς την 
τεχνογνωσία τους. Άλλωστε είναι σταθερή θέση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να 
στηρίζει την επιστημονική δραστηριότητα, καθώς η πίστη στους Έλληνες ερευνητές αποτελεί για 
εμάς ζήτημα πολιτικής συνέπειας». 
 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ  
 
Τις εργασίες του Συνεδρίου χαιρέτησαν επίσης οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων Λιμενικής 
Υποδομής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και ο κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας 



Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο κ. Κυριαζόπουλος αναφέρθηκε στην αξία να αναδειχτούν τα 
κοινωνικά logistics και στο θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν για το σύνολο της πολιτείας και 
των πολιτών, ενώ από την πλευρά του ο κ. Κουτουλάκης τόνισε τη σημασία της ύπαρξης δεδομένων 
για την αντιμετώπιση κρίσεων, ανάγκη στην οποία αναταποκρίνεται και η Ερευνητική Υποδομή.  
 
Η Επιστημονικά Υπεύθυνη και Συντονίστρια της  EN.I.R.I.S.S.T., Καθηγήτρια Αμαλία 
Πολυδωροπούλου στην εναρκτήρια ομιλία της, παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του έργου, που 
είναι οι 6 πλατφόρμες και η ανάπτυξη 40 υπηρεσιών, σημειώνοντας πως πρόκειται για μία 
Ερευνητική Υποδομή στην υλοποίηση της οποίας συμμετέχουν 8 Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και 3 
Ερευνητικά Κέντρα, ενώ υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε Ευρωπαϊκή Ερευνητική 
Υποδομή με πολλαπλά οφέλη για την επιστήμη, την οικονομία, την επίσημη πολιτεία και την 
κοινωνία στο σύνολο της. Συγχαρητήριο μήνυμα προς τους συντελεστές της Ερευνητικής Υποδομής, 
για το υψηλό επιστημονικό έργο που συντελούν, μετέφερε η Καθηγήτρια Ελένη Θανοπούλου, εκ 
μέρους της Πρυτάνισσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κα Χρυσή Βιτσιλάκη. Χαιρετισμό επίσης 
έστειλε προς τους σύνεδρους ο κος Λεωνίδας Δημητριάδης – Ευγενίδης, ο οποίος τόνισε την αξία 
υποστήριξης τέτοιων ερευνητικών έργων, σκοπό το οποίο ακολουθεί το Ίδρυμα Ευγενίδου, έχοντας 
στηρίξει το έργο από την υποβολή και φιλοξενώντας φέτος τα ΕΝΑΡΙΣΤΕΙΑ 2022.  
 
ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ  
 
Στην Ενότητα 1 για τις Εμπορευματικές Μεταφορές, η παρουσίαση έγινε από τους κ.κ. Σεραφείμ 
Κάπρο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αιγαίου και Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο Καθηγητή 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ/ Πρόεδρο Συμβουλίου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής. Στη συνέχεια στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας συζητήθηκε 
η μεγάλη σημασία που έχει η ύπαρξη κατάλληλων δεδομένων, η δυσκολία εξεύρεσης τους για την 
ανάπτυξη εργαλείων/ υπηρεσιών, όπως αυτών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της ENIRISST, αλλά 
και η επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών οντοτήτων που 
συμμετέχουν στην εφοδιαστική στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής και αξιοποίησης των δεδομένων 
για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων τους. Οι συμμετέχουσες και συμμετέχοντες στην στρογγυλή 
τράπεζα τοποθετήθηκαν, αναφερόμενοι στα σημαντικά βήματα προόδου που έχουν γίνει στο χώρο 
της εφοδιαστικής και στον σημαντικό ρόλο της τη διάρκεια της πανδημίας. Στο πάνελ που συντόνιζε, 
ο Φώτης Φωτεινός, Δημοσιογράφος, Metaforespress.gr, συμμετείχαν οι: κα. Αλεξάνδρα Νάσσου, 
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Ανάπτυξης Εφοδιαστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. 
Κωνσταντίνος Χανιώτης, Πρόεδρος ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ LOGISTICS MANAGEMENT ΕΛΛΑΔΟΣ, κ. Δημήτρης 
Κιούσης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ), κ. Κωνσταντίνος 
Ταρλαγιάς, Διευθυντής Δικτύου Καταστημάτων & Λειτουργιών, Speedex. 
 
Τη δεύτερη ενότητα για τις Επιβατικές Μεταφορές συντόνισε ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, Καθηγητής 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και συμμετείχαν οι: κα Φωτεινή Κεφαλίδου, Δικηγόρος, 
Νομική Σύμβουλος Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Αρμόδιου για τις Μεταφορές, κα. 
Έμυ Αποστολοπούλου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Έρευνας και Τεχνολογίας, Αττικό Μετρό, κα 
Μαρία Μαυρουδή, Commercial Director, ΟΑΣΑ, κ. Γιώργος Βουλγαρούδης, Founder and CEO, 
Brainbox, κα Σαρίτα Βαρούχ, Head of Greece, Uber και κ. Αδάμ Μαρκάκης, CEO & Founder, Kineo. 
Τα μέλη του πάνελ τόνισαν ότι η ENIRISST μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ουδέτερο πεδίο για την 
ανάπτυξη ενός κανονιστικού πλαισίου συλλογής και αξιοποίησης δεδομένων, ενώ παράλληλα οι 
υπηρεσίες της θα πρέπει να φτάσουν στον τελικό χρήστη. Παράλληλα είναι σημαντικό να συνεχιστεί 
το έργο, ενώ ταυτόχρονα οι φορείς θα πρέπει να αναπτύξουν κουλτούρα διαμοιρασμού των 
δεδομένων μεταξύ τους. Τις βασικές Υπηρεσίες της Ερευνητικής Υποδομής παρουσίασαν η κα 
Αμαλία Πολυδωροπούλου και ο κ. Ιωάννης Πολίτης, Επικ. Καθηγητής Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
 
 



Στο τρίτο πάνελ συμμετείχαν οι: κ. Μανώλης Κουτουλάκης, Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ευστράτιος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. 
Ηλίας Μπίσιας, Διδάσκων Πανεπιστημίου Αιγαίου/ Ναυτικά Χρονικά, κα. Κωνσταντίνα 
Αδαμοπούλου, Προϊσταμένη των Γενικών Αρχείων του Κράτους Ιστορικού Αρχείου – Μουσείου 
Ύδρας, κ. Διονύσιος Αντωνόπουλος, Director Business Development, American Bureau of Shipping, 
με διαδικτυακή παρέμβαση από την κα. Δανάη Μπεζαντάκου, CEO, Navigator Shipping 
Consultant. Το συντονισμό έκανε ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος XRTC 
Business Consultants. Βασικά σημεία της συζήτησης αποτέλεσαν οι επισημάνσεις ότι τα δεδομένα 
τα χρειάζεται η πολιτεία αλλά και οι επιχειρήσεις για ένα καλύτερα ενημερωμένο Business plan ή 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η ανάγκη για επιτάχυνση τέτοιων ερευνητικών δράσεων για την 
Πράσινη Ναυτιλία, την Ψηφιοποίηση αλλά και την αξιοποίηση της ιστορικής πληροφορίας για τη 
λήψη αποφάσεων. Την παρουσίαση της τρίτης ενότητας για τη Ναυτιλία έκαναν η κα Ελένη 
Θανοπούλου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Αναπλ. Επι. Υπεύθυνη του έργου και ο κ. 
Νικόλαος Βεντίκος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ. 
 
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Στη λήξη του Συνεδρίου υπογράφτηκε Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ερευνητικής Υποδομής 
EN.I.R.I.S.S.T. και του ΓΑΚ Ιστορικού Αρχείου - Μουσείου Ύδρας. 
 
 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
 
Τα ΕΝΑΡΙΣΤΕΙΑ 2022 περιλάμβαναν εκδηλώσεις από τη Δευτέρα 24 μέχρι και την Τετάρτη 26 
Οκτωβρίου φιλοξενούμενα, σε όλη της διάρκειά τους, στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων πραγματοποιήθηκαν 2 Θερινά Σχολεία («Ερευνητική Υποδομή στη Ναυτιλία, την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές» και «Προστασία των Δικαιωμάτων επί Εφευρέσεων»), 
καθώς και δύο Ημερίδες για την Θαλάσσια Ρύπανση και τις Αλληλεπιδράσεις Ναυτιλίας – 
Θαλάσσιας Έρευνας με ευθύνη διοργάνωσης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών και του 
Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών του Παν. Αιγαίου αντίστοιχα.  
 
 
Το Συνέδριο παρακολούθησαν 100 περίπου σύνεδροι με φυσική παρουσία, ενώ υπήρχε σημαντική 
συμμετοχή από διάφορα μέρη της χώρας χάρη στη διαδικτυακή μετάδοση μέσω του καναλιού 
Δίαυλος. Τις εργασίες του Συνεδρίου «Ο ρόλος της Ερευνητικής Υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στη 
Ναυτιλία, την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές στον 21ο αιώνα» μπορεί να παρακολουθήσει 
κάθε ενδιαφερόμενος και ενδιαφερόμενη στο link https://diavlos.grnet.gr/event/e4100 
 
Πληροφορίες για την εθνική ερευνητική υποδομή EN.I.R.I.S.S.T. μπορείτε να αναζητήσετε στο 
www.enirisst.gr  
 

https://diavlos.grnet.gr/event/e4100
http://www.enirisst.gr/

