Ηράκλειο, 24 Ιουνίου 2021
ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε, σήμερα Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στο Ηράκλειο Κρήτης, η συνάντηση εργασίας μεταξύ της Naval
Group και του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ (ΙΠ-ΙΤΕ).
Η συνάντηση διεξήχθη στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας που υπεγράφη το 2019 και στο επίκεντρό της είναι οι
δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, με επικεφαλής τον καθ. Πάνο Τραχανιά.
Αντικείμενο της συνεργασίας του ΙΠ-ΙΤΕ και της Naval Group αποτελεί η από κοινού εκπόνηση ερευνητικών και
αναπτυξιακών έργων σε θέματα αυτόνομων εναέριων συστημάτων (drones), πλοήγησης και ελέγχου ευφυών
ρομπότ, αρχιτεκτονικής και μηχανικής συστημάτων, καθώς και οι τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφοριών.
Μεταξύ των δύο μερών θα υπάρχει ανταλλαγή τεχνογνωσίας, συμμετοχή σε κοινές επιστημονικές δραστηριότητες
και θα ενισχυθεί ο ερευνητικός ρόλος σε τομείς αιχμής.
Στον χαιρετισμό του ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής, καθ. Δημήτρης Πλεξουσάκης, δήλωσε ότι η πρώτη
αυτή συνάντηση εργασίας εγκαινιάζει τη συνεργασία με την Naval Group και ένα δίκτυο ακαδημαϊκών φορέων από
τη Γαλλία, δίνοντας την ευκαιρία να επιδιωχθούν κοινές ερευνητικές δράσεις σε πολλούς από τους τομείς στους
οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο Πληροφορικής όπως η ρομποτική, η υπολογιστική όραση, η επεξεργασία
σημάτων, τα δίκτυα και οι τηλεπικοινωνίες.
Στην ομιλία του ο καθ. Πάνος Τραχανιάς αναφέρθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας με την Naval Group και στη
συνέχεια παρουσίασε εκτενώς τις σχετικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής
με έμφαση σε θέματα αυτόνομων ρομποτικών και εναέριων συστημάτων που αποτελεί και το αντικείμενο του
πρώτου κοινού συνεργατικού έργου.
«Αυτή η συνάντηση εργασίας ήταν μια πρώτη απτή υλοποίηση της συνεργασίας μας καθώς και ένα νέο βήμα στη
κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας ισχυρής ακαδημαϊκής σύνδεσης, μεταξύ της Naval Group και του ΙΤΕ, όπως επίσης
και άλλων Ελληνικών και Γαλλικών εταίρων, όπως οι ENSTA Bretagne και η ENIB, οι οποίες ήταν επίσης παρούσες
εδώ σήμερα. Προσβλέπουμε στη προώθηση αρχικά της ανταλλαγής σπουδαστών ή και ερευνητών» ανέφερε ο κ.
François-Régis Boulvert, Δ/ντης Διεθνών Επιστημονικών Συνεργασιών της Naval Group στη διάρκεια της ομιλίας του.
Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν επικεφαλής ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Πληροφορικής,
εκπρόσωποι της Naval Group και ακαδημαϊκοί φορείς από τη Γαλλία, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο εκδηλώσεων
«R&D partners days» που ξεκίνησε στις 22 Ιουνίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή βιομηχανικών, ακαδημαϊκών και
ερευνητικών εταίρων. Στόχος της Naval Group είναι η ανάπτυξη ναυτικών αμυντικών δυνατοτήτων και στο επίκεντρο
αυτών των συναντήσεων βρέθηκαν οι R&D πρωτοβουλίες και τα ευρωπαϊκά προγράμματα σε τεχνολογίες αιχμής,
όπως η παραγωγή προσθέτων, προληπτική συντήρηση, drones και συστήματα αποστολών.

Φωτογραφίες συνάντησης

