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Σημεία Χαιρετισμού Υπουργού ΠΕΚΑ στην
ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΡΥΠΩΝ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί Φοιτητές,
Φίλες και φίλοι,
Ευχαριστώ θερμά για την τιμητική πρόσκληση να χαιρετίσω την ημερίδα παρουσίασης
των αποτελεσμάτων ενός καινοτόμου ερευνητικού προγράμματος, το οποίο αποδεικνύει
την ποιότητα του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας και μάλιστα σε έναν πολλά
υποσχόμενο τομέα.
Η κοινωνία στην οποία θα ζήσει η νέα γενιά θα είναι μια κοινωνία με ελάχιστους ή
ακόμα και μηδενικούς ρύπους. Η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής ενεργειακής και
περιβαλλοντικής πολιτικής έχει σαφώς προσδιοριστεί και το μόνο που μένει να
αποδειχθεί είναι το πότε θα υλοποιηθεί η πλήρης μετάβαση από μια οικονομία
βασισμένη σε ορυκτά καύσιμα, σε μια κοινωνία μηδενικής εκπομπής ρύπων.
Συνεπώς η σημερινή ημερίδα με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς μπορούμε ως κοινωνία και
ως χώρα να ελπίζουμε ότι στη νέα αυτή εποχή, η επιστημονική κοινότητα της χώρας μας
είναι πλήρως ανταγωνιστική και καινοτόμα. Ο τομέας της ηλεκτροκίνησης αποτελεί
βασικό πυλώνα ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα στηρίζεται στην καινοτομία,
τη παραγωγικότητα, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ασφαλώς που θα
στηρίζεται σε επενδύσεις, φιλικές προς το περιβάλλον.
Η κατασκευή ενός ηλεκτροκίνητου όχηματος μεταφοράς προσωπικού, όπου όλα τα
απαραίτητα υποσυστήματα για τον ηλεκτρικό κινητήρα, τον έλεγχο και την τροφοδοσία
του οχήματος σχεδιάσθηκαν και αναπτύχθηκαν από τους φορείς του έργου,
αποδεικνύουν τη δυνατότητα συμβολής εγχώριας παραγωγής ασφαλών ηλεκτροκίνητων
και καινοτόμων οχημάτων.
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Πολύ περισσότερο, που ως συντονιστής του σημαντικού αυτού έργου είναι η Σχολή
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π., που αποτελεί το
κορυφαίο επιστημονικό τεχνολογικό Ίδρυμα της χώρας. Σημειώνω ότι πρόσφατα
συμφωνήσαμε με τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
ΥΠΕΚΑ‐ΕΜΠ σε όλα τα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπου το επιστημονικό
δυναμικό του Ιδρύματος μπορεί να συμβάλει.
Ως Υπουργείο παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις προσπάθειες σας και είμαστε
διατεθειμένοι να αποτελέσουμε έναν θετικό καταλύτη συνεργειών και συνεργασιών
στην πρωτοβουλία σας.
Καλή επιτυχία στην Ημερίδα.

Ο Υπουργός ΠΕΚΑ
Γιάννης Μανιάτης
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