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Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
 
Greek marine technology developers through their long experience in new 
constructions and the accumulated knowledge obtained through their participation in 
regional and international commercial and research projects can have a significant 
contribution to world Maritime scene. 
 
The new generation of marine technology companies invest in research and 
innovation, designing systems that are efficient, qualitative and competitive 
internationally. For example, I will mention a few leading Greek companies such as 
Danaos, Metis, Laros specializing in smart ship systems and big data as well 
HEMEXPRO under the umbrella of which many marine technology manufacturers 
promote their products and patents globally. 
 
The aforementioned as well other smaller companies participate each year in HMIT 
Annual Meeting present the results of their research together with other academics 
and lead the trends in Greece. 
================================================= 
HIMT after so many years of existence has developed strong links with the private 
sector. Among the main goals of our institution is to cooperate with both the 
academia and the private marine technology companies in order to promote and 
disseminate specialized information to the maritime community as a whole. This is 
achieved both through our Annual Meeting and by the monthly presentations of 
special technological issues where important companies present the findings of their 
research, their technological solutions etc. In this context, the "Hephaestus" initiative 
was launched in collaboration with the Marine Technical Managers Association and 
other organizations to promote the Greek shipbuilding equipment manufacturers and 
ways to improve their position in construction projects. Our long-term goal is to 
create synergies and take more initiatives to promote Greek marine technology both 
in Greece and abroad 
=================================================== 
The future is closer than ever. The gradual transformation of shipping has already 
begun, which is becoming more intelligent, greener and, as it all, looks soon and 
more autonomous. Research is progressing rapidly, and increasingly new systems and 
materials are being created which can improve the performance and efficiency of the 
maritime sector. Interestingly, political decisions concerning the maritime community 
are creating new research circles and the final question is which technologies will be 
more effective and accessible to prevail internationally. Of course, the future will be 
determined by market needs as formulated in international organizations. Our 
Institute participates in such dialogues by putting forward proposals as well as 
concerns such as the upcoming IMO debate on autonomous vessels. 
=================================================== 
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I am convinced that there is adequate number of qualified workforce in Greece with 
very high education, knowledge and specialization. This is the result of two basic 
conditions, the first being the high level of technical educational institutions and the 
second and most important the transfer of know-how from the seniors to the younger 
entering the industry, creating an indelible chain of knowledge, classifying as the 
world's leading shipping industry. 
 
Furthermore, our Institution with the educational activities and seminars that 
organizes during the year aims at informing both the young students and the technical 
staff of the companies, thus contributing to the further improvement of the workforce 
quality. 
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Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
 
Προς                                    ΣΕΛΙΔΕΣ:   ΔΥΟ (2) 
Περιοδικό ΕΛΝΑΒΙ    

Αθήνα, 24η Σεπτεμβρίου 2018 
 

ΘΕΜΑ    Συνέντευξη στο ΕΜΝΑΒΙ επ΄ ευκαιρία του Ετήσιου Συνεδρίου του ΕΛΙΝΤ. 
 
Πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία για την υποστήριξη της ναυτιλίας;  
 
Στη σημερινή εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η ναυτιλία, όπως και η 
βιομηχανία και οι υπηρεσίες έχουν άμεση και επιτακτική την ανάγκη στήριξη της 
καινοτομίας και της νέας τεχνολογίας μέσα στο έντονα ανταγωνιστικό διεθνές 
περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί. Αν και υπάρχουν περιορισμένες περιπτώσεις 
ενδογενούς ανάπτυξης τεχνολογίας, οι ναυτιλιακές εταιρίες είναι κυρίως οι τελικοί 
αποδέκτες τεχνογνωσίας και καινοτομίας που αναπτύσσεται σε ερευνητικά κέντρα, 
σε μεγάλα ναυπηγεία και σε εταιρείες κατασκευής ναυτιλιακού εξοπλισμού. 
Επομένως, τα στελέχη των ναυτιλιακών εταιρειών πρέπει να ενημερώνονται 
διαρκώς για καινοτόμες μεθόδους και προϊόντα και νέες τεχνολογίες που 
εφαρμόζονται στη σχεδίαση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση των πλοίων. Το 
έργο αυτό έχει σαν κύριο στόχο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας 
(ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) 
 
Είναι, λοιπόν η ενημέρωση των ναυτιλιακών στελεχών η μοναδική δραστηριότητα 
του ΕΛΙΝΤ;  
 
Το ΕΛΙΝΤ είναι ένας μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής φορέας που ιδρύθηκε πριν από 
45 χρόνια από τεχνολόγους και στελέχη της ναυτιλίας με στόχο την προώθηση της 
νέας τεχνολογίας στη ναυτιλία, την ενημέρωση των συναδέλφων για τις σύγχρονες 
εξελίξεις σε όλες τις φάσεις της «ζωής» των πλοίων από τη σχεδίασή τους μέχρι τη 
διάλυσή τους μετά από πολύχρονη και κερδοφόρο συνήθως λειτουργία τους. 
Διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, συνέδρια και παρουσιάσεις, όπου 
ανταλλάσσονται απόψεις μεταξύ των μελών του, ενημερώνονται αυτά για νέες 
εξελίξεις σε τεχνικά θέματα και νέους κανονισμούς που κατά καιρούς επιβάλλονται. 
Το ΕΛΙΝΤ συνεργάζεται με τα τεχνολογικά Ιδρύματα της χώρας μας, με άλλους 
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, με τις 
κρατικές αρχές (Υπουργείο Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Λιμενικό 
Σώμα), το Ναυτικό Επιμελητήριο και τις Ενώσεις του χώρου (Ένωση Ελλήνων 
Εφοπλιστών, Ένωση Ακτοπλόων, κλπ.). Προσφέρει δε τις υπηρεσίες του όπου του 
ζητηθούν σε εθελοντική βάση. 
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Πως επιτυγχάνονται οι παραπάνω δράσεις του ΕΛΙΝΤ;  
 
Το ΕΛΙΝΤ έχει μέλη από όλους τους χώρους που σχετίζονται με τη ναυτιλία, το Ε.Μ. 
Πολυτεχνείο, τα Πανεπιστήμια που διαθέτουν Ναυτιλιακό Τμήμα, διευθυντικά και 
τεχνικά στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, στελέχη εταιρειών εμπορίας ναυτιλιακών 
ειδών και παροχής υπηρεσιών στη ναυτιλία, μηχανικούς που απασχολούνται σε 
νηογνώμονες και σε κρατικούς φορείς (ΥΝΑΝΠ, Λ.Σ.), καθώς και σπουδάζοντα μέλη 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που προαναφέρθηκαν. Επομένως, η ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών του καλύπτει όλο το φάσμα των ναυτιλιακών θεμάτων. 
Διοργανώνει κατ΄ έτος ένα Συνέδριο στο οποίο συμμετέχουν επιστήμονες-
ερευνητές, ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές εταιρείες φέρνοντας κοντά την 
επιστημονική και την επιχειρηματική κοινότητα. Επίσης, διοργανώνει μηνιαίες 
παρουσιάσεις-διαλέξεις για θέματα τεχνικού και κανονιστικού χαρακτήρα. 
Συντάσσει σχόλια και προτάσεις για νέες διατάξεις στη ναυτιλία σε εθνικό (ΥΠΑΝΠ) 
και διεθνές επίπεδο (ΙΜΟ), τις οποίες υποβάλλει στους αρμόδιους φορείς, διατηρεί 
βιβλιοθήκη για ενημέρωση των μελών και τους παρέχει τακτική ενημέρωση μέσω 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις που 
προγραμματίζουν άλλοι φορείς της ναυτιλίας. 
 
Πείτε μας περισσότερες λεπτομέρειες για το Ετήσιο Συνέδριο του ΕΛΙΝΤ. 
 
Το Ετήσιο Συνέδριο αποτελεί την κορωνίδα των ενημερωτικών δραστηριοτήτων που 
οργανώνει το ΕΛΙΝΤ κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το εφετινό Συνέδριο έχει τίτλο: 
"MARINE  TECHNOLOGY IN 2020: Smarter and  Greener" και διοργανώνεται στο 
Ευγενίδειο Ίδρυμα στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2018. Στα πλαίσια του Συνεδρίου 
περιλαμβάνεται και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με σημαίνοντες εκπροσώπους 
της ναυτιλιακής κοινότητας και κεντρικό άξονα: "Upcoming Trends and 
Development for Sustainability. Παράλληλα, σε άλλη αίθουσα του Ευγενιδείου 
Ιδρύματος, οργανώνεται την 5η Δεκεμβρίου από το ΕΛΙΝΤ σε συνεργασία με το 
Βασιλικό Ινστιτούτο Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Μεγάλης Βρετανίας (RINA) 
παράλληλο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο με θεματολογία: “Design, Construction 
& Operation of LNG/LPG Ships”. Στο συνέδριο αυτό συμμετέχουν ερευνητές από όλη 
την Ευρώπη. Όπως βλέπετε το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και τα εναλλακτικά 
καύσιμα θα έχουν την τιμητική τους κατά τη διάρκεια του Ετήσιου Συνεδρίου του 
ΕΛΙΝΤ. 
 
Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα περιληφθούν στη ετήσια Βίβλο του ΕΛΙΝΤ, ενώ θα 
εκτυπωθούν τα πρακτικά του παράλληλου Συνεδρίου που οργανώνεται σε 
συνεργασία με το RINA. 
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Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στην 
ιστοσελίδα του ΕΛΙΝΤ (www.elint.org.gr). Στο σύνδεσμο για την Ετήσια Συνάντηση 
Ναυτικής Τεχνολογίας 2018, που εμφανίζεται στην αρχική σελίδα, παρέχονται 
γενικές πληροφορίες για το συνέδριο. Στη συνέχεια επισκεπτόμενοι το 
www.elintconference.gr έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο Συνέδριο 
(Registration). Πληροφορίες παρέχονται και τηλεφωνικά από τη Γραμματεία του 
ΕΛΙΝΤ (210-4286062).  
 
Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Καθ. ΕΜΠ 
 Γενικός Γραμματέας του ΕΛΙΝΤ 
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