
Συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής της πλατφόρμας Ενέργειας – ΓΓΕΤ  
Διαμόρφωση Ερευνητικών και Τεχνολογικών προτεραιοτήτων στον τομέα της Ενέργειας 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 Μάιου και ώρα 11:00 πμ μέχρι 4:00 μμ. 

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα 

4oς όροφος - Αίθουσα Συνεδριάσεων 

Agenda 

ΘΕΜΑ 1 (1h)  

Παρουσίαση των δράσεις που μπορούν να προκύψουν άμεσα:  
1)      Τεχνολογίες για την εξοικονόμηση ενέργειας με κύριους άξονες 

1α) εξοικονόμηση ενέργειας στην βιομηχανία (όπου χρειάζεται προτεραιοποίηση αλλά και 

ομαδοποίηση)  

2)  Δημιουργία αλυσίδων αξίας στον αγροτικό τομέα (value chains) και συνέργεια με 

αγροδιατροφή και περιβάλλον. 

3)      Τεχνολογίες αξιοποίησης ΑΠΕ (όπου χρειάζεται προτεραιοποίηση αλλά και ομαδοποίηση 

subtopics)  

4)      Τεχνολογίες αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (από ΑΠΕ)  

&  

5)      Τεχνολογίες Υδρογόνου  

* Πιθανώς συνδυασμός ομαδοποίηση των δράσεων 4 &5 

6)      Έξυπνα δίκτυα και συστήματα μεταφοράς και διανομής σε συνδυασμό Επιστημονική και 

τεχνολογική (Ε&Τ) υποστήριξη της δημόσιας ενεργειακής πολιτικής  

* έχει συζητηθεί οριζόντια cross cutting δράση με πιθανή συμμετοχή των μεγάλων φορέων 

διαχείρισης του δικτύου   

7)      Μείωση των επιπτώσεων από τη χρήση συμβατικών καυσίμων (απαιτείται 

προτεραιοποίηση, ομαδοποίηση)  

Συζήτηση για τελικό ορισμό προτεραιοτήτων 

  

ΘΕΜΑ 2 (1h) 

Παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων  
I Πρωτοεμφανιζόμενες στην Έρευνα Επιχειρήσεις  

II Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

III Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και Άλλους Φορείς 

IV Ενσωμάτωση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στην Παραγωγική Διαδικασία 

Συζήτηση για επιμερισμό εργαλείων ανά topic  

 

ΘΕΜΑ 3 (1h) 

Παρουσίαση των διαθέσιμων χρημάτων ανά περιφέρεια  
Συζήτηση για ευθυγράμμιση προτεραιοτήτων ανά περιφέρεια  

 



ΘΕΜΑ 4 (1h) 

Προγραμματισμός συγγραφής κειμένων δράσεων - Χρονικός Προγραμματισμός 

 

 

Λίστα συμμετεχόντων 

 

 Πανόπουλος Κ.  
 

 Βερύκιος Ξ.,  Δ/νων Σύμβουλος,  HELBIO 
 Καρέλλας Σ., Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΜΠ 
 Καρύτσας Κ., Προϊστάμενος Δ/νσης ΑΠΕ, ΚΑΠΕ 
 Βουτετάκης Σπ., Ερευνητής Α΄, ΕΚΕΤΑ 
 Μαυροματίδης Δ., Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός & Η/Υ, Πρόεδρος ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής 

Μακεδονίας, ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας 
 Μπέλλης Β., Δ/ντής Αναπτυξιακής Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΑΕ ΟΤΑ). Γραμματέας ΔΣ ΕΣΕΚ, 

Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας - ΕΣΕΚ 
 Παπαπαύλου Χ., Μηχανολόγος Μηχανικός, ΔΕΗ Α.Ε. 
 Παπαϊωάννου Γ., Δ/ντής Έρευνας , Τεχνολογίας & Ανάπτυξης , ΑΔΜΗΕ Α.Ε.  
 Παπακωνσταντίνου Δ., Στέλεχος ΔΕΔΔΗΕ, Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 Παρχαρίδης Σ., Προϊστάμενος του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, SUNLIGHT 
 Πατζίκας Χρ., Υπεύθυνος Θεμάτων Ενέργειας ΣΕΒ, ΜΕΤΚΑ ΑΕ – Γενικός Δ/ντής Engineering & 

Commissioning 
 Παχνός Μ., European Affairs Dept, MOTOR OIL 
 Ρωμανός Γ., Ερευνητής Α΄, ΕΚΕΦΕ «Δ» 

 

Περιγραφή εργασιών 
 
Υποδοχή – Καλωσόρισμα – Ανασκόπηση των πετπραγμένων από την προηγούμενη περίοδο. 

Παρουσίαση των δράσεις που μπορούν να προκύψουν άμεσα. Σχολιασμός των δράσεων. Παρουσίαση 

των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων. Παρουσίαση των διαθέσιμων χρηματοδοτήσεων 

ανά περιφέρεια. Γενικότερα συμφωνήθηκε ότι η άποψη της επιτροπής είναι ότι οι προκηρύξεις 

καλό είναι να μην είναι κυλιόμενες, να είναι 2 κατ έτος με συγκεκριμένα θέματα από τον οδικό 

χάρτη. Παράλληλα η επιτροπή συζήτησε για το υπο προετοιμασία κείμενο βάσης για την 
υφιστάμενη κατάσταση, σημασία του τομέα για την οικονομία της χώρας, κυριότεροι κλάδοι 
του τομέα, ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα σε εθνικό επίπεδο, επιχειρηματική 
δραστηριότητα στον τομέα σε εθνικό επίπεδο, προβλήματα του τομέα, προκλήσεις και 
στρατηγική του τομέα, ανάλυση SWOT του τομέα, κριτήρια χαρακτηρισμού της δράσης στο 
πνεύμα της επιχειρηματικής ανακάλυψης και τέλος προτεινόμενες δράσεις.  Η κάθε δράση 
έχει θέματα – για τα οποία ετοιμάζεται κείμενο της προκήρυξης όπως και λίστα με τον αριθμό 
των αναμενόμενων προτάσεις ώστε να γίνει ορθά η κατανομή ανάμεσα στις δράσεις.  
 

 
 
 


