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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Στο Ε.Β.Ε.Π. η συνάντηση του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας  

για τις Θαλάσσιες Μεταφορές 
 

 

Συνάντηση “meet and greet” των μελών του Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας 

για τις Θαλάσσιες Μεταφορές (Waterborne Technology Platform) με εκπροσώπους της 

Ελληνικής Ναυτιλιακής Κοινότητας, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο Πειραιώς. Απευθύνοντας χαιρετισμό, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης 

Κορκίδης, καλωσόρισε τα μέλη της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για τις 

Θαλάσσιες Μεταφορές, επισημαίνοντας, και με αφορμή τον εορτασμό του προστάτη των 

ναυτικών, Αγίου Νικολάου, τη σημασία και τον ρόλο της ναυτιλίας των Ελλήνων, ενώ τόνισε 

ιδιαίτερα τη σημασία της βελτίωσης του γνωσιακού επιπέδου των στελεχών των Μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων, ως στοιχείου που επιδρά θετικά στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητάς τους. 
 

Το Ε.Β.Ε.Π., σε συνεργασία με την κα Μαρία Μποϊλέ, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 

και Διευθύντρια Έρευνας του Ελληνικού Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 

Μεταφορών, που ενεργεί ως Συντονιστής της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Waterborne TP, 

δημιούργησαν έναν ειδικό χώρο, όπου προσομοιωτές μπορούν να παράσχουν, τόσο τη βασική 

εκπαίδευση, όσο και τη μετεκπαίδευση εκτός πεδίου, καθώς οι προσομοιωτές μπορεί να 

«δοκιμάσουν» τον χρήστη σε διάφορα σενάρια, με κυρίαρχο εκείνο της ορθής χρήσης και της 

αποφυγής ατυχημάτων. «Είμαστε πλησίον του πρώτου λιμανιού της χώρας και είναι φυσικό οι 

προσομοιωτές να προσομοιώνουν τεχνολογικούς εξοπλισμούς που χρησιμοποιούνται σε 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αποθηκευτικούς χώρους logistics στο λιμάνι. Είμαι ιδιαίτερα 

χαρούμενος που το Επιμελητήριο έχει τη δυνατότητα να παράσχει στις επιχειρήσεις-μέλη του 

ένα χώρο για εκπαίδευση- μετεκπαίδευση του προσωπικού του» ανέφερε ο κ. Κορκίδης, κατά 

την παρουσίαση του ειδικά διαμορφωμένου χώρου στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. που «φιλοξενεί» 

τους προσομοιωτές. 
 

Απευθύνοντας χαιρετισμό ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης 

Πλακιωτάκης, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η 

ναυτιλία, εστιάζοντας στην προσπάθεια για την «πράσινη μετάβασή της» ως προς το 

περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Ο υπουργός σημείωσε τον ρόλο της ναυτιλίας της χώρας στην 

εν λόγω προσπάθεια ενώ, στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σημασία και τον ρόλο της 

Τεχνολογικής Πλατφόρμας. Αντίστοιχα, στον χαιρετισμό του, ο υπουργός Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις παραμέτρους της ανάπτυξης και τον 

ρόλο της πλατφόρμας, υπενθυμίζοντας ότι η συγκεκριμένη Πλατφόρμα εξυπηρετεί τον 

ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών, για να σημειώσει, μεταξύ 

άλλων, ότι υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη. Χαιρετισμό, επίσης, 

απηύθυνε και η υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου. 
 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της πλατφόρμας, Eero Lehtovaara, δήλωσε: «ο διάλογος σχετικά με τις 

ευκαιρίες και τις προκλήσεις των θαλασσίων μεταφορών στην Ελλάδα, καθώς και με τις 

ανάγκες για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, που πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες δύο 

ημέρες, είναι σημαντικός για την καθοδήγηση των μελλοντικών δράσεων της Τεχνολογικής 
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Πλατφόρμας. Με τους Έλληνες πλοιοκτήτες να ελέγχουν το 21% της παγκόσμιας 

χωρητικότητας, και τον τομέα της Ελληνικής ναυτιλιακής τεχνολογίας να βρίσκεται στην πρώτη 

γραμμή των τεχνολογιών μηδενικών ρύπων, ο διάλογος θα παρέχει καθοδήγηση, 

διασφαλίζοντας ότι η έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία θα έχουν ως αποτέλεσμα μια Ευρώπη 

μηδενικών ρύπων, ασφαλή, συνδεδεμένη και με αυτοματοποίηση στον τομέα των θαλασσίων 

μεταφορών. Επιπλέον, η υιοθέτηση των σχετικών προτάσεων συζητήθηκε εκτενώς, ως 

προαπαίτηση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Η Waterborne TP είναι μια τεχνολογική 

πλατφόρμα προσανατολισμένη στη βιομηχανία, που σκοπό έχει τη διατύπωση προτάσεων 

πολιτικής, ως καθοδήγηση προς τα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για θέματα που αφορούν στην 

έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, για και από τον Ευρωπαϊκό τομέα θαλασσίων 

μεταφορών. Η Τεχνολογική Πλατφόρμα Waterborne συντονίζει την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη για 

τις Θαλάσσιες Μεταφορές Μηδενικών Εκπομπών από την πλευρά του ιδιωτικού τομέα, στο 

πλαίσιο του Horizon Europe. Επί του παρόντος, 122 οργανισμοί είναι μέλη της Πλατφόρμας, 

εκπροσωπώντας τον ευρύτερο τομέα των θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών μεταφορών. 
 

Στη διάρκεια των εργασιών στις επι μέρους θεματικές ενότητες, εισηγήσεις - τοποθετήσεις 

ανέπτυξαν ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, ο Γενικός Γραμματέας της Waterborne 

Technology Platform, κ. Jaap Gebraad, ο εκπρόσωπος και μέλος του Ν.Ε.Ε., Ιωάννης 

Τριφύλλης, ο Επιστημονικός Σύμβουλος του Ε.Β.Ε.Π., Σωτήριος Θεοφάνης, ο Γενικός 

Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης, ο 

Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, Αντώνιος Βενιέρης, ο Αντιπρόεδρος της Global 

Sustainability του American Bureau of Shipping, Γιώργος Πλευράκης, η πρόεδρος της 

Hemexpo, Ελένη Πολυχρονοπούλου, η πρόεδρος της Navigator Shipping Consultants LTD, 

Δανάη Μπεζαντάκου και ο πρόεδρος της XRTC Business Consultants, Γιώργος Ξηραδάκης. 

Στην εκδήλωση, επίσης, παρέστησαν ο Βουλευτής Α’ Πειραιά, Γιάννης Μελάς, και επώνυμα 

στελέχη του επιστημονικού, επιχειρηματικού και ναυτιλιακού χώρου. 

 

 


