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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ»
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία την περασμένη Τετάρτη 22/01/2020, στα γραφεία του
Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας, με την συνεργασία του DNV GL στον
Πειραιά, δυο σειρές ολοκληρωμένων τεχνικών παρουσιάσεων με θέμα: «την ανθρωποκεντρική
σχεδίαση» σε νεότευκτα (Human Centered Design – HCD for new-buildings) και υπάρχοντα σκάφη
(για μείωση ατυχημάτων), αλλά και την περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής στοχευμένων
επιθεωρήσεων στα πλοία, για τον πλέον γρηγορότερο και αξιόπιστο εντοπισμό τυχόν ζημιών και
βλαβών στην μεταλλική κατασκευή / και στον εξοπλισμό τους .
Τις δυο τεχνικές παρουσιάσεις, προς το ευρύ και πολυάριθμο τεχνικό κοινό, τις πραγματοποίησε
ο συνάδελφος Δήμος Ηλιόπουλος με πολλά παραδείγματα και ρεαλιστικές φωτογραφίες, από την
πολύχρονη εμπειρία του σε ναυπηγεία της Άπω Ανατολής την δεκαετία 2005-2015 και που
πρακτικά οι παρουσιάσεις αυτές είναι ουσιαστικά τμήματα από τα ολοκληρωμένα τεχνικά σεμινάρια,
που έχει δημιουργήσει για το DNV-GL Marine Academy / Πειραιάς.
Παράλληλα με τον συνάδελφο Δ. Ηλιόπουλο, η Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου, DNV GL’s Maritime
Academy Hellas Advisor, ανέλυσε συστηματικά την συνολική δραστηριοποίηση της Ακαδημίας του
DNV GL στην εκπαίδευση στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών, αλλά και ναυτικών, με έναν αριθμό
τίτλων σεμιναρίων που ξεπερνάει τα 100 και υλοποιούνται σε τακτική βάση στον Πειραιά με πάνω
από 20 εισηγητές/παρουσιαστές.
Τα κείμενα των παρουσιάσεων προβλέπεται να αναρτηθούν άμεσα στην ιστοσελίδα του
συλλόγου μας που είναι: www.navalarchitects.gr και θα είναι διαθέσιμα σε οποιοδήποτε
ενδιαφερόμενο που θα ήθελε να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας.
Το Δ.Σ. του συλλόγου μας έχει ήδη οργανώσει 3 μηνιαίες παρουσιάσεις το τελευταίο τρίμηνο του
2019 και έχει προγραμματίσει αντίστοιχες μηνιαίες παρουσιάσεις μέχρι τον Ιούνιο του 2020, με
εξειδικευμένη θεματογραφία νέων τεχνολογιών, αλλά και για τα σύγχρονα προβλήματα που
απασχολούν τους συναδέλφους ναυπηγούς μηχανολόγους μηχανικούς, που ασχολούνται στην
ελληνική ναυτιλία, ναυτική εκπαίδευση, νηογνώμονες κλπ.
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