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Ημερομηνία και ώρα 28.04.2021, 15.00 – 17.00 

Θέμα  3η Διαδικτυακή Συνάντηση της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας 
της πλατφόρμας «Ενέργεια»  

Οργανωτής ΓΓΕΚ 

Τόπος Τηλεδιάσκεψη  

Τύπος αρχείου Πρακτικά συνάντησης 

Συμμετέχοντες 

Υπουργείο Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων 

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) 

 Λουΐζα Παπαμικρούλη (Υπεύθυνη ΣΟΕ) 

 Δρ. Αντώνης Γυπάκης  

Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) 

  Μιχάλης Γκούμας 

Εκπρόσωποι 

φορέων/ Υπουργείων 

ΥΠΕΝ 

 Στέλιος Αλειφαντής 

 Δημήτρης Αλεξόπουλος 

ΣΕΒ  

 Μιχάλης Βερροιόπουλος – ΣΕΒ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 

 Γιάννης Αντωνόπουλος – ΣΕΒ/ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ 

 Βασίλης Κατσαντώνης – Υποστήριξη ΣΕΒ 

Εμπειρογνώμονες 

/Μέλη της ΣΟΕ: 

 Δρ. Εμμανουήλ Κακαράς, Καθηγητής, ΕΜΠ  
 Κωνσταντίνος Κυπαρίσσης, Δ/νση Μελετών, ΔΕΗ Α.Ε.  
 Δημήτριος Παπακωνσταντίνου, Ενεργειακός Εμπειρογνώμονας 

Τεχνικής Επιτροπής Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 
 Μιχαήλ Παχνός, Τμήμα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, MOTOR OIL  
 Δρ. Αθανάσιος Στούμπος, Δ/ντης Ινστιτούτου Πυρηνικών και 

Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και 
Ασφάλειας, ΕΚΕΦΕ «Δ»  

 Δρ. Χρήστος Καραβάς (ΑΔΜΗΕ), με εξουσιοδότηση από το 
μέλος της ΣΟΕ Δρ. Γ. Παπαϊωάννου 

Λοιποί 

συμμετέχοντες: 

 Εκπρόσωποι του Συμβούλου (PLANET A.E.) 

o Δρ. Κωνσταντίνος Τσινίκος  

 

1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 

14:45 - 15:00 Σύνδεση με το σύστημα τηλεδιασκέψεων  

15:00 - 15:05 Έναρξη, Δρ. Α. Γυπάκης, Προϊστάμενος Τμήμ. Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

ΓΓΕΚ 

15:05 - 15:35 Συνοπτική παρουσίαση αποδελτιωμένων προτάσεων/σχολίων επί των 

Παρεμβάσεων & Προτεραιοτήτων από τη Συντονίστρια της πλατφόρμας, Λ. 

Παπαμικρούλη, στέλεχος Τμήμ. Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ΓΓΕΚ 
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15:35 - 16:45 Τοποθετήσεις και Συζήτηση - Οριστικοποίηση των Παρεμβάσεων & ανταλλαγή 

απόψεων επί των Προτεραιοτήτων, Μέλη της Συμβουλευτικής 

16:45-17:15 Επόμενα Βήματα, Λ. Παπαμικρούλη, στέλεχος Τμήμ. Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού, ΓΓΕΚ & Δρ. Α. Γυπάκης, Προϊστάμενος Τμήμ. Σχεδιασμού και 

Προγραμματισμού ΓΓΕΚ 

2 ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

2.1 Καλωσόρισμα και οριζόντιες κατευθύνσεις 

H διαδικτυακή συνάντηση ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό από την κα. Λουΐζα Παπαμικρούλη, 

συντονίστρια της ΣΟΕ του τομέα «Ενέργεια». Τον χαιρετισμό συνέχισε ο Δρ. Αντώνιος Γυπάκης, 

Προϊστάμενος Τμήμ. Σχεδιασμού και Προγραμματισμού ΓΓΕΚ και συντονιστής της ΣΟΕ του τομέα 

«Περιβάλλον - Βιώσιμη Ανάπτυξη και Κυκλική Οικονομία» προς όλους τους συμμετέχοντες της ΣΟΕ, 

αναφέροντας ότι σκοπός της συνάντησης είναι η οριστικοποίηση κατ΄αρχάς των περιοχών 

παρέμβασης του τομέα και στην συνέχεια των προτεραιοτήτων που θα περιλαμβάνονται μέσα σε 

αυτές, ώστε στην συνέχεια να τεθούν σε ευρύτερη διαβούλευση, σύμφωνα με την διαδικασία 

Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που εφαρμόζει η ΓΓΕΚ. 

2.2 Συνάντηση ΣΟΕ / Παρουσίαση – Συζήτηση – Συμπεράσματα – Ενέργειες 

Οι εργασίες της ΣΟΕ του τομέα «ΕΝΕ» συνεχίστηκαν με την παρουσίαση της Λ. Παπαμικρούλη   στην 

οποία έγιναν : 

1. μια σύντομη σύνοψη των θεμάτων που συζητήθηκαν καθώς και των Περιοχών 

Παρέμβασης (2ο επίπεδο) που είχαν συμφωνηθεί από την ΣΟΕ κατά την 2η συνάντηση, 

2. αναφορά στις Προτεραιότητες (3ο επίπεδο) που είχαν προταθεί από την ΣΟΕ  κατά την 2η 

συνάντηση. 

Ακολούθησε εκτεταμένη συζήτηση των μελών της ΣΟΕ του τομέα ΕΝΕ, η οποία επικεντρώθηκε στην 

οριστικοποίηση των Θεματικών Παρεμβάσεων (2ο επίπεδο). Ως αποτέλεσμα του εκτεταμένου 

διαλόγου, προτάθηκαν ομόφωνα από τα μέλη της ΣΟΕ οι Περιοχές Παρέμβασης για τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, οι οποίες συγκεντρώνονται στο Παράρτημα. 

Ειδικότερα, αναλύθηκε η παρέμβαση 7.1 με την πρόταση για την προσθήκη του όρου 

«εξοικονόμηση ενέργειας» όπως είχε προταθεί από τη 2η συνάντηση της ΣΟΕ να γίνεται αποδεκτός 

και ο τίτλος να οριστικοποιείται όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα.  

Στη συνέχεια και στο πλαίσιο της παρέμβασης 7.2 η ΣΟΕ κατέληξε σε ένα πιο γενικό πλαίσιο, όπως 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα, ώστε να περιλαμβάνονται τα διαφορετικά στάδια της ενέργειας 

(π.χ. παραγωγή, χρήση, κ.ά.) και η περαιτέρω εξειδίκευση να πραγματοποιηθεί στο 3ο επίπεδο.  

Η ΣΟΕ συμφώνησε στους τίτλους των παρεμβάσεων 7.3 και 7.4 όπως παρουσιάζονται στο 

Παράρτημα.  

Σχετικά με την παρέμβαση 7.5 και στοχεύοντας στην περαιτέρω εξειδίκευση της παρέμβασης σε 3ο 

επίπεδο η ΣΟΕ κατέληξε στην χρήση του όρου «Έξυπνα Δίκτυα» στον τίτλο της παρέμβασης που 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα.  

Κατόπιν αναλύθηκε η παρέμβαση 7.6, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα, όπου συμφωνήθηκε η 

μη περίληψη του όρου «απολιγνιτοποίηση» στον τίτλο της παρέμβασης διότι περιλαμβάνεται στον 
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πιο γενικό τομέα της μείωσης των επιπτώσεων των ορυκτών καυσίμων και η όποια εξειδίκευση της 

παρέμβασης στην απολιγνιτοποίηση να γίνει σε 3ο επίπεδο.  

Στη νέα παρέμβαση 7.7 διευκρινίστηκε ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων 

περιλαμβάνεται στην 7.1 ενώ στην παρέμβαση αυτή παρουσιάζεται μια πιο ολιστική προσέγγιση 

προς την κατεύθυνση που έχει ορίσει η Ε.Ε. (μηδενικής εκπομπής ρύπων).  

Τέλος και δεδομένου του μεγέθους και της σημασίας των διατομεακών παρεμβάσεων η ΣΟΕ 

προτείνει το διαχωρισμό τους με τέτοιον τρόπο, ώστε να αναδεικνύονται στοχευμένες δράσεις με 

ξεχωριστό προϋπολογισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση προτείνεται η δημιουργία των 

διατομεακών παρεμβάσεων: 

7.8 Ενέργεια και Μεταφορές,  

7.9 Ενέργεια και Αγροτικός τομέας/ Περιβάλλον και 

7.10 Λοιπές Διατομεακές Παρεμβάσεις (ΒΥΚΑ, ΤΠΕ).  

Ο Δρ. Α. Γυπάκης ανάφερε ότι οι διατομεακές παρεμβάσεις θα εξετασθούν περαιτέρω και σε 

συνδυασμό με τους υπόλοιπους τομείς καθώς και με την εξειδίκευση σε 3ο επίπεδο. 

Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, τα συμπεράσματα και οι επόμενες ενέργειες είναι τα ακόλουθα: 

1. Αποστολή από την κα. Λ. Παπαμικρούλη των τελικών Περιοχών Παρέμβασης στα μέλη της 

ΣΟΕ καθώς και όλης της παρουσίασης. Τα μέλη της ΣΟΕ θα διαμορφώσουν / προτείνουν 

ενδεικτικές προτεραιότητες 3ου επιπέδου σύμφωνα με τις προτάσεις των προηγούμενων 

συναντήσεων.  

2. Ορισμός 4ης συνάντησης της ΣΟΕ στις 12-14 Μαΐου, 2021 ώστε να καθορισθούν ενδεικτικές 

προτεραιότητες 3ου επιπέδου έπειτα από τις προτάσεις των μελών της ΣΟΕ. 

3. Σύνθεση συναινετικού κειμένου επί των προτεινόμενων προτεραιοτήτων (μέσα Μαΐου / 

ανάλογα με το Παράρτημα 2 της Στρατηγικής 2014-2020). 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Τομέας ΕΝΕ – Παρεμβάσεις για την περίοδο 2021-2027 

Περιοχές Παρέμβασης 

7.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας 

7.2 Ενέργεια από ΑΠΕ 

7.3 Αποθήκευση Ενέργειας 

7.4 Τεχνολογίες Υδρογόνου και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων 

7.5 Έξυπνα δίκτυα – απόκριση ζήτησης – αποκεντρωμένη παραγωγή 

7.6 Ορυκτά καύσιμα – Μείωση Επιπτώσεων 

7.7 Έξυπνες κοινότητες / πόλεις χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και σχεδόν μηδενικών ρύπων  

7.8  Ενέργεια και Μεταφορές  

7.9 Ενέργεια και Αγροτικός Τομέας /Περιβάλλον 

7.10 Λοιπές Διατομεακές Παρεμβάσεις (ΒΥΚΑ, ΤΠΕ) 

 


