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20η Επιστημονική 

Συνάντηση της 

ερευνητικής 

υποδομής 

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

Την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021, πραγματοποιήθηκε η 20η Επιστημονική Συνάντηση της 
ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης υπό τη 
διοργανωτική επιμέλεια της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και του ΕΥ, Καθηγητού κου Δημήτρη 
Δημητρίου. Πριν την έναρξη των εργασιών, απηύθυναν σύντομο χαιρετισμό η 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΔΠΘ, Καθηγήτρια κα Μαρία 
Μιχαλοπούλου και ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών του ΔΠΘ, Καθηγητής κ. Ευάγγελος Δρυμπέτας.  

 
Φωτογραφία 1. Στιγμιότυπο της 20ης Επιστημονικής Συνάντησης της ερευνητικής 

υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στην Αλεξανδρούπολη στις 13 Οκτωβρίου 2021 
 
Η συνάντηση εντάχθηκε στις δραστηριότητες του διεθνούς συνεδρίου με τίτλο “2nd 
International Conference - Intermodal Transports: Innovations in Planning, Management, 
Business Development & Decision Making” που διοργανώθηκε επίσης από την ερευνητική 
ομάδα του κου Δημητρίου. Η συνάντηση λόγω των υγειονομικών πρωτοκόλλων που είναι 
σε ισχύ εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 παραγματοποιήθηκε τόσο με διά ζώσης όσο και 
με εξ αποστάσεως συμμετοχή των εκπροσώπων των ερευνητικών ομάδων.  
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Φωτογραφία 2. Στιγμιότυπο των εκπροσώπων των ερευνητικών ομάδων της ερευνητικής 

υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. που συμμετείχαν με διά ζώσης παρουσία  
 
Στη συνάντηση παρευρέθη η κα Ελένη Παπαδοπούλου, νέα χειρίστρια του έργου στην ΕΥΔ 
ΕΠΑΝΕΚ ως προσκεκλημένη της ερευνητικής υποδομής. Η κα Παπαδοπούλου είχε την 
ευγενή καλοσύνη να ενημερώσει τους εκπροσώπους για τις καλές πρακτικές που πρέπει 
να ακολουθηθούν στο υπόλοιπο της διάρκειας του έργου καθώς και να απαντήσει σε 
ερωτήσεις τους. Παράλληλα, η κα Παπαδοπούλου ενημερώθηκε από την ΕΥ της 
ερευνητικής υποδομής, Καθηγήτρια του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών 
Υπηρεσιών, κα Αμαλία Πολυδωροπούλου καθώς και τους εκπροσώπους των ερευνητικών 
ομάδων για την πρόοδο στην εκπόνηση του έργου.   

 
Φωτογραφία 3. Στιγμότυπο από την έναρξη των εργασιών της 20ης Επιστημονικής 

Συνάντησης της ερευνητικής υποδομής EN.I.R.I.S.S.T. στην Αλεξανδρούπολη στις 13 
Οκτωβρίου 2021 (από αριστερά: κα Ε. Παπαδοπούλου, κα Μ. Μιχαλοπούλου, κ. Δ. 

Δημητρίου, κ. Ε. Δρυμπέτας)  
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1ο Θερινό Σχολείο 

για την Ευφυή 

Ερευνητική 

Υποδομή στη 

Ναυτιλία, την 

Εφοδιαστική 

Αλυσίδα και τις 

Μεταφορές 

(ENIRISST 2021) 

 
 
To Θερινό Σχολείο ENIRISST 2021 πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο διάστημα από 6 έως 
8 Δεκεμβρίου 2021, ενώ η παρακολούθησή του θα γίνει εξ' αποστάσεως δεδομένων των 
συνθηκών της πανδημίας του COVID-19.   
Πρόκειται για ένα εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 3 ημερών, στο οποίο θα 
παρουσιαστούν εισηγήσεις από καταξιωμένους και διακεκριμένους Έλληνες καθηγητές 
και ερευνητές από πανεπιστημιακά ιδρύματα και φορείς της χώρας. Στο διάστημα αυτό, 
οι ενδιαφερόμενοι από τον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο πρόκειται να 
ενημερωθούν και εκπαιδευτούν σχετικά με το περιεχόμενο, τις δυνατότητες και τις 
προοπτικές της πλατφόρμας καθώς και για τα πολλαπλά οφέλη για τον κλάδο των 
μεταφορών και υποδομών.  
Bασική επιδίωξη του ENIRISST 2021 αποτελεί η ενημέρωση και εκπαίδευση των 
υποψηφίων για την χρήση της Ευφυούς Ερευνητικής Υποδομής στη Ναυτιλία, την 
Εφοδιαστική Αλυσίδα, και τις Μεταφορές (EN.I.R.I.S.S.T.) η οποια αναπτύσσεται στα 
πλαίσια της Πράξης “Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, 
Transport and Logistics” (EN.I.R.I.S.S.T.) με Κωδικό ΟΠΣ 5027930 στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020». 
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Οι εκπαιδευτικές ενότητες του Θερινού Σχολείου είναι οι εξής: 
1. Περιβάλλον και Μεταφορές. 
2. Ναυτιλία και Ναυτιλιακή Κληρονομιά. 
3. Επιβατικές Μετακινήσεις. 
4. Εμπορευματικές Μεταφορές. 
5. Μεταφορικές Υποδομές. 

Για την παρακολούθηση του Θερινού Σχολείου δεν απαιτούνται δίδακτρα. Κατόπιν 
επιτυχούς παρακολούθησης οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό 
παρακολούθησης αξίας μίας (1) μονάδας ECTS. 
Ποιοι μπορούν να αιτηθούν; 

 Προπτυχιακοί φοιτητές. 
 Μεταπτυχιακοί φοιτητές. 
 Υποψήφιοι Διδάκτορες. 
 Ερευνητές/Μεταδιδάκτορες. 
 Επαγγελματίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους εδώ και για 
ερωτήσεις και διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν 
στο:  ENIRISST_2021@aegean.gr. 
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https://summer-schools.aegean.gr/ENIRISST2021/Application-Form
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https://www.enirisst.gr/?page_id=2718&lang=el
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