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Πειραιάς, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

 

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ 

 

«Σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία  

της Ελλάδας και της Γερμανίας» 
 

 
 

Με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων υπουργείων, φορέων και επιχειρήσεων της Ελλάδας και της 

Γερμανίας, ολοκληρώθηκε χθες Συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή 

βιομηχανία της Ελλάδας και της Γερμανίας», που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς. 

 

Τις εργασίες του Συνεδρίου άνοιξε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ι. 

Πλακιωτάκης, ο οποίος, ευχαρίστησε το 

Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία του να 

τιμήσει σε ειδική τελετή, που πραγματοποιήθηκε 

στις 25-09-2019, τα 100 χρόνια προσφοράς του 

Λιμενικού Σώματος, τονίζοντας ότι το Λιμενικό 

Σώμα αποτελεί διοικητικό μοντέλο σε παγκόσμιο 

επίπεδο, που εξυπηρετεί τη ναυτιλία, 

ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά της, αλλά 

και προστατεύοντας τα θαλάσσια σύνορά της. Ως 

προς τις ναυτιλιακές τεχνολογίες αναφέρθηκε 

στην πρόσφατη συνάντησή του με τον 

Οργανισμό ΙΜΟ, όπου τονίστηκε η σημασία της χρήσης του νέου «πράσινου καυσίμου», 

επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική πλοιοκτησία ανανεώνεται και επενδύει στην καινοτομία, πάντα και 

πρωταρχικά στα πλαίσια του σεβασμού του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Κλείνοντας το χαιρετισμό του 

ο Υπουργός τόνισε τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών Ελλάδας – Γερμανίας, από τις οποίες, 

όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, έχουμε να κερδίσουμε και οι δύο πλευρές.  
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Το εν λόγω Συνέδριο, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τριήμερης επίσκεψης πολυμελούς επίσημης 

γερμανικής αποστολής στον Πειραιά, που διοργανώθηκε σε συνεργασία του Εμπορικού και 

Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με το  Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της 

Γερμανίας και με την υποστήριξη των Υπουργείων Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας.  

 

Σε ειδική πρωινή συνεδρία αναλύθηκαν από έμπειρους εισηγητές, το θεσμικό πλαίσιο, οι προοπτικές 

χρήσης νέων τεχνολογιών και οι δυνατότητες συνεργασίας των 2 χωρών στον τομέα της ναυτιλίας, 

ενώ η απογευματινή συνεδρία είχε ως αναφορά τις δυνατότητες εφαρμογής και χρηματοδότησης 

των νέων τεχνολογιών.  

 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν με εξαιρετική επιτυχία, στοχευμένες επιχειρηματικές 

συναντήσεις μεταξύ ελληνικών και γερμανικών ομόλογων επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη 

συνεργασιών και δικτύωσης στον τομέα της ναυτιλίας.  

 

Ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., κ. Βασίλης Κορκίδης, στο χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στις νέες 

προηγμένες τεχνολογίες στη ναυτιλιακή βιομηχανία, τονίζοντας ότι αυτές θα μεταμορφώσουν στο 

μέλλον, τον σχεδιασμό και την κατασκευή των πλοίων, την ασφάλειά τους, τις εμπορικές και τις 

επιχειρησιακές επιδόσεις τους. «Η ευρεία χρήση ρομπότ, η εξέλιξη των επικοινωνιών, ο ψηφιακός 

μετασχηματισμός, τα εναλλακτικά καύσιμα θα είναι, μεταξύ άλλων, οι καίριοι παράγοντες που θα 

επηρεάσουν δραματικά, μεταλλάσσοντας τη ναυτιλία στο άμεσο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

 

«Το Ε.Β.Ε.Π. με όχημα το Maritime Hellas, από τη πλευρά των επιχειρήσεων στήριξης και 

εξυπηρέτησης της ναυτιλίας, επιθυμεί να είναι πρωτοπόρο στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των 

νέων τεχνολογιών, με στόχο τη συμβολή για ασφαλέστερη, πιο έξυπνη και πιο «πράσινη» ναυτιλία», 

κατέληξε στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ευχαριστώντας ιδιαίτερα, για τη 

συμβολή και συνεργασία, την Πρεσβεία της Γερμανίας, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και 

Βιομηχανικό Επιμελητήριο, το Υπ. Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας για την αιγίδα του, και τα 

ελληνικά Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής της χώρας μας για τη 

στήριξή τους. 

 

Αντίστοιχους χαιρετισμούς απηύθυναν, η εκπρόσωπος του Τμήματος Ναυτιλιακής Οικονομίας του 

Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας, κα Ariane Kiesow και ο 

Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιά, κ. Άγγελος Κότιος, καθώς και ο Γενικός Δ/ντής του 

Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ. Αθανάσιος Κελέμης, ο οποίος 

τόνισε την εξαιρετική σημασία της υλοποίησης της δράσης αυτής στον Πειραιά - που αποτελεί 

διεθνώς, έναν βασικό πυρήνα για τον ναυτιλιακό κλάδο - και μάλιστα στο Ε.Β.Ε.Π., καθώς το 

Επιμελητήριο επενδύει, θέτοντας τον κλάδο της Ναυτιλίας μεταξύ των πρωταρχικών του στόχων. 

 

Συμπερασματικά, το Συνέδριο, προσέφερε μία άριστη πλατφόρμα συνάντησης της ελληνικής 

δύναμης με την γερμανική τεχνογνωσία, συστατικά που οδηγούν σε win win αποτελέσματα.  

 

Σημειωτέον ότι, στις 26 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας, το Ε.Β.Ε.Π. τίμησε στο πρόσωπο 

του Υπουργού, την ελληνική ναυτιλία, τον πιο εξωστρεφή και ανταγωνιστικό τομέα της οικονομίας 

μας, που στηρίζει διαχρονικά την ευημερία της χώρας, αλλά και χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. 
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