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ΚΟΠΟ ΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ 

Η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, θ οποία ςυςτάκθκε από το ΥΠΕΝ για τθν 

εκπόνθςθ του Εκνικοφ Σχεδίου για τθν Ενζργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), λαμβάνοντασ υπόψθ 

ότι θ αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ αξίασ τθσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ (Ε&Κ) αποτελεί μία από 

τισ κφριεσ παραμζτρουσ για τθν εκνικι ενεργειακι και αναπτυξιακι πολιτικι, αλλά και 

βαςικό ςυςτατικό του ΕΣΕΚ, διοργανϊνει τθν Ημερίδα Διαβοφλευςθσ: 

“Ζρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιςτικότητα ςτον τομέα τησ Ενέργειασ και 

Απεξάρτηςησ από τον Άνθρακα”  

τθν Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 9:00 – 16:00, 

Τεχνόπολθ Διμου Ακθναίων, (@INNOVATHENS powered by Samsung) Γκάηι. 

Σκοπόσ τθσ Ημερίδασ είναι να κατατεκοφν προτάςεισ για τισ εκνικζσ προτεραιότθτεσ και 

πολιτικζσ που πρζπει να υλοποιθκοφν τθν επόμενθ δεκαετία ςτα πεδία τθσ Ζρευνασ, τθσ 

Καινοτομίασ και τθσ Ανταγωνιςτικότθτασ ςτον τομζα τθσ Ενζργειασ, απαντϊντασ τόςο ςτισ 

τεχνολογικζσ προκλιςεισ όςο και ςτισ αντίςτοιχεσ χρθματοδοτικζσ και κεςμικζσ απαιτιςεισ. 

Για τθ διερεφνθςθ όλων των παραμζτρων που ςχετίηονται με τουσ ςτόχουσ για τθν 

ανάπτυξθ τθσ Ε&Κ ςτον τομζα τθσ Ενζργειασ και για τθν υποβολι προτάςεων πολιτικισ ςτο 

πλαίςιο του ΕΣΕΚ, ςυςτάκθκε και λειτουργεί θ κεματικι ομάδα ΤΟΕ6 ‘Έρευνα, Καινοτομία 

και Ανταγωνιστικότητα’, με ςτόχο: 

 τθν αποτφπωςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ όςον αφορά ςτθν δραςτθριότθτα και 

τθν χρθματοδότθςθ των δράςεων Ε&Κ για τισ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ, 

 τθ ςτοχοκεςία και τον τρόπο παρακολοφκθςθσ των τεχνολογικϊν τομζων που είναι 

απαραίτθτο να αναπτυχκοφν, ςε ςυνδυαςμό και με τουσ ςτόχουσ τθσ ενεργειακισ 

πολιτικισ που διερευνϊνται από τισ υπόλοιπεσ κεματικζσ ομάδεσ του ΕΣΕΚ, 

 τθν αξιολόγθςθ των υπαρχόντων πολιτικϊν και τθ διερεφνθςθ νζων ςτθν κατεφκυνςθ 

τθσ εξυπθρζτθςθσ των εκνικϊν ςτόχων για τθν ενζργεια και το κλίμα. 

Αποτζλεςμα των εργαςιϊν τθσ ΤΟΕ6 του ΕΣΕΚ είναι το κείμενο που τίκεται ςε διαβοφλευςθ 

(http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704), το οποίο απευκφνεται ςε εκπροςϊπουσ του 

ερευνθτικοφ και ακαδθμαϊκοφ χϊρου, των ΜΜΕ και νεοφυϊν επιχειριςεων, δθμόςιων 

φορζων και αρχϊν ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. Αφορά, επίςθσ, τισ επιχειριςεισ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραγωγι και διάκεςθ ενεργειακϊν προϊόντων. 

Η διοργάνωςθ τθσ Ημερίδασ ζχει ςκοπό τθν υποςτιριξθ τθσ διαδικαςίασ τθσ διαβοφλευςθσ 

και, ωσ εκ τοφτου, οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτιν κα ζχουν τθ δυνατότθτα να κάνουν 5-λεπτεσ 

παρεμβάςεισ μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρουςιάςεων, αφοφ δθλϊςουν εγκαίρωσ 

ςυμμετοχι (ςυμπλθρϊνοντασ τθ φόρμα εγγραφισ) ςθμειϊνοντασ τθν πρόκεςι τουσ να 

τοποκετθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εκδιλωςθσ.   

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, μπορείτε να επικοινωνείτε με:  

– κο Γεϊργιο Χοφνδρθ (Τθλ.: 213 1513176, email: choundrisg@prv.ypeka.gr),  

– κα Λουίηα Παπαμικροφλθ (Τθλ.: 210 6603395, email: lpamamik@cres.gr).  
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