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Εισαγωγικά Σχόλια από Ιωάννη Χατζηβασιλειάδη, Πρόεδρο ΙΕΝΕ 

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι, 

Εκ μέρους του ΙΕΝΕ σας καλωσορίζω στο 3rd Energy Tech Forum, που οργανώνεται 

από το ενεργειακό portal Energia.gr υπό την αιγίδα και με την συνεργασία του 

Ινστιτούτου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης (IENE). 

Στους κύριους στόχους του ΙΕΝΕ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η τακτική και 

αξιόπιστη ενημέρωση της ενεργειακής κοινότητας για τις εξελίξεις στον ενεργειακό 

τομέα, η προβολή καινοτόμων ιδεών και η εκπαίδευση σε ειδικά θέματα, που 

απευθύνεται κυρίως στους νέους.  

Ο ενεργειακός τομέας αλλάζει ριζικά προς καθαρή και έξυπνη ενέργεια, όπου οι νέες 

ιδέες και καινοτόμες τεχνολογίες μαζί με το καλά εκπαιδευμένο προσωπικό θα 

συμβάλλουν στον μετασχηματισμό και στην ανταγωνιστικότητα, στην πορεία προς το 

μέλλον, όπου ο ρόλος της νέας γενιάς είναι αποφασιστικός. 

Υπάρχει ικανό έμψυχο δυναμικό στη χώρα αλλά απαιτείται η ενίσχυση της 

χρηματοδότησης της έρευνας και ανάπτυξης, το “R&D” όπως επικράτησε διεθνώς, και 

η σύνδεσή τους με την παραγωγή, καθώς και η  αποτελεσματική ένταξη αυτού του 

ανθρώπινου δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία.  

Η ενίσχυση και εισαγωγή της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα θα οδηγήσει στην 

μακροπρόθεσμη αύξηση της παραγωγικότητας και στην ανάπτυξη, καθώς επίσης και 

στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην εξωστρεφή επιχειρηματικότητα.  

Η εφαρμοσμένη έρευνα σήμερα σε μια μεγάλη περιοχή του ενεργειακού τομέα 

στοχεύει στην ανάπτυξη λογισμικού χωρίς τα απαιτητικά και δαπανηρά εργαστήρια, 

όπου οι νέοι απόφοιτοι των Ανωτάτων σχολών και ιδιαίτερα των Πολυτεχνείων της 

χώρας με νέες ιδέες και δεξιότητες είναι έτοιμοι για έρευνα και ανάπτυξη.   

Ο μετασχηματισμός του ενεργειακού τομέα κινείται αργά στη χώρα, αλλά θέλει τις 

εξειδικευμένες μελέτες, τις καινοτομίες και το ανθρώπινο δυναμικό με δεξιότητες για 

την πορεία προς το μέλλον.  

Το ΙΕΝΕ υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πρωτοβουλία για την σημερινή εκδήλωση 

και συμμετέχει στην συζήτηση γύρω από την τεχνολογία, όπου νέοι επιστήμονες που 

συμμετέχουν θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους, καινοτόμα ενεργειακά συστήματα, 

εφαρμογές και προϊόντα που έχουν αναπτύξει για να συζητηθούν και να προβληθούν 

ώστε να πάρουν τη θέση τους προς την παραγωγική διαδικασία.  

Οι νέοι προσπαθούν με επιμονή και συμβάλλουν στις εξελίξεις.  

Εύχομαι καλή επιτυχία στην πορεία τους!  

 


