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ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΜΕ 2021, ROTTERDAM 

Με ιδιαίτερη επιτυχία συμμετείχε το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) στο 29ο  Συνέδριο 
της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (International Association of Maritime Economists, IAME), 
το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Rotterdam της Ολλανδίας, σε συνδυασμό με την 18η Ετήσια Συνάντηση του 
Δικτύου Έρευνας Λιμενικής Απόδοσης (Port Performance Research Network, PPRN), κατά την περίοδο 23 - 27 
Νοεμβρίου 2021. 

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (ΤΔΙΛΙΝ) εκπροσώπησαν με την συμμετοχή τους οι Καθηγητές 
Θεόδωρος Συριόπουλος, και Θάνος Πάλλης, όπου και παρουσίασαν εννέα συνολικά επιστημονικές εργασίες. 

Ειδικότερα, ο Καθ. Θ. Συριόπουλος παρουσίασε ερευνητικές εργασίες σε κρίσιμα θέματα διεθνών 
ναυτιλιακών αγορών, ‘πράσινης’ χρηματοδότησης και στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Ο Καθ. Θ. 
Πάλλης παρουσίασε έρευνες με αντικείμενο την οργάνωση των περιφερειακών λιμένων στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό, την αξιολόγηση της απόδοσης και τη διαφάνεια της λειτουργίας των λιμένων, τις επιπτώσεις του 
Brexit στη λιμενική βιομηχανία, αλλά και τα πρώτα συμπεράσματα μελέτης για τον αυτοματισμό των 
τερματικών. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι παραπάνω έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με ερευνητές σε Η.Π.Α., 
Καναδά, Βέλγιο, και Νότιο Αμερική, καθώς και στελέχη των Ηνωμένων Εθνών, ενδεικτικό του δυναμικού 
δικτύου διεθνών συνεργασιών τις οποίες αναπτύσσει το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ. 

Στο κορυφαίο ετήσιο Συνέδριο των ναυτιλιακών οικονομολόγων συμμετείχε μεγάλος αριθμός από εξέχοντα 
μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας, προερχόμενα από πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα 
όλων των ηπείρων, καθώς και σημαντικοί παράγοντες της ναυτιλιακής, λιμενικής και επιχειρηματικής αγοράς, 
μεταξύ των οποίων και οι κ.κ. Jan Hoffman, Επικεφαλής του Τομέα Διεθνούς Εμπορίου και Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας της UNCTAD και Allard Castelein, Διευθύνων Σύμβουλος του Λιμένος Rotterdam, του μεγαλύτερου 
λιμένα της Ευρώπης. 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΙΑΜΕ, ο Καθηγητής του ΤΔΙΛΙΝ και Πρόεδρος του ΙΑΜΕ Θάνος 
Πάλλης ανακοίνωσε ότι το 30ο Συνέδριο της Ένωσης θα πραγματοποιηθεί στην Ασία και ειδικότερα στην 
Κορέα, με την ερευνητική παρουσία του ΤΔΙΛΙΝ να αναμένεται περαιτέρω διευρυμένη. 


