
3rd Energy Tech Forum 

Εισαγωγικά Σχόλια από τον κ. Κ.Ν. Σταμπολή, Δ/ντή του Energia.gr 

 και Εκτελεστικού Δ/ντή του ΙΕΝΕ 

 

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα του ΥΠΕΝ, 

Αγαπητέ  Βασίλη Μακιέ, Πρόεδρο Επιστημονικού Συμβουλίου, 

Αγαπητέ  Γιάννη Χατζηβασιλειάδη, Πρόεδρο ΙΕΝΕ 

Αγαπητά Μέλη του ΙΕΝΕ, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 

Εκ μέρους του energia.gr, του οργανωτή της σημερινής εκδήλωσης, θα 

ήθελα να σας καλωσορίσω στο 3rd Energy Tech Forum, μία ανοικτή 

συνάντηση για την ενεργειακή τεχνολογία. Να θυμίσω ότι η πρώτη 

συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο 2016, ενώ η δεύτερη  πέρυσι 

τον Νοέμβριο σε αυτήν την αίθουσα. 

Αν και οι σκοποί και οι στόχοι του Energy Tech Forum είναι λίγο πολύ 

γνωστοί σε όλους που έχουμε συγκεντρωθεί σήμερα εδώ επιτρέψτε μου 

να τονίσω την  σημασία που έχει η δημιουργία τεχνολογικά 

προσανατολισμένων και καινοτόμων προϊόντων, συστημάτων και 

διαδικασιών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Η τεχνολογία 

από αρχαιοτάτων χρόνων έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόοδο της 

ανθρωπότητας με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αρχαία Ελληνική 

τεχνολογία (που σήμερα αναγνωρίζεται διεθνώς με μεγάλη 

καθυστέρηση), τις εφευρέσεις των Ρωμαίων, των Βυζαντινών, αυτές στην 

Αναγέννηση (βλέπε Leonardo Da Vinci – μεγάλος εφευρέτης και μαίτρ της 

τεχνολογίας) την βιομηχανική επανάσταση, τον εξήλεκτρισμό, και την 

ψηφιακή κοινωνία του σήμερα. 

Σχεδόν σε κάθε εποχή ο άνθρωπος πίστευε ότι είχε φθάσει στα όρια της 

τεχνολογικής του ανάπτυξης για να αποδειχθεί εκ των υστέρων ότι αυτά 

ποτέ δεν εξαντλούνται. Έτσι σήμερα πιστεύω ακράδαντα ότι δεν έχουμε 

φθάσει τα δικά μας όρια πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό 

περιθώριο περαιτέρω  ανάπτυξης και άρα εμείς, στην σημερινή Ελλάδα, 

μέρος πλέον του παγκοσμιοποιημένου τεχνολογικού ιστού, μπορούμε να 



συμμετέχουμε στην νέα εποχή τεχνολογικής ανάπτυξης που ευρίσκεται 

σε εξέλιξη με την ενέργεια και τις εφαρμογές της να διαδραματίζουν  

πρωτεύοντα ρόλο. 

Σε ότι αφορά την σημερινή συνάντηση αυτή χωρίζεται σε δύο μέρη. Οι 

δύο πρώτες συνεδρίες έχουν στόχο την σφαιρική ενημέρωση μέσα από  

τα γνωστά technology reviews ανά τομέα, ενώ στις απογευματινές 

συνεδρίες θα παρουσιασθούν οι εργασίες που επιλέγησαν, και 

υποβλήθηκαν, μετά από πρόσκληση που απηύθυναν οι οργανωτές, το 

γνωστό call for papers. Η όλη εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μία 

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα την «Έρευνα και Εκπαίδευση για 

Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που θα συντονίσει ο Γιάννης 

Χατζηβασιλειάδης.  

Η απόφαση για βράβευση των τριών καλύτερων εργασιών που 

παρουσιάσθηκαν στις απογευματινές συνεδρίες αποτελεί μέρος ενός 

ευρύτερου προγράμματος για την προώθηση της καινοτομίας που έχει 

σχεδιάσει το ΙΕΝΕ.  Έτσι με στόχο την περαιτέρω κινητοποίηση των 

ερευνητών και των μελετητών του ενεργειακού τομέα και με γνώμονα 

την καινοτομία θα βραβευθούν οι 3 καλύτερες από τις εργασίες που 

έχουν υποβληθεί και πρόκειται να παρουσιασθούν. Με τα 

αποτελέσματα να γίνονται γνωστά λίγες εβδομάδες μετά την εκδήλωση 

και τα βραβεία να απονέμονται τον Μάϊο του 2019 σε ειδική εκδήλωση 

που θα οργανώσει το ΙΕΝΕ για τη βράβευση επιτυχόντων σε ειδικό 

διαγωνισμό με θέμα “Ενέργεια & Καινοτομία»” που πρόκειται σύντομα 

να ανακοινωθεί.   

Θα ήθελα τώρα να προσκαλέσω τον φίλο καθηγητή Βασίλη Μακιό, 

Διευθυντή της Corallia και Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής του 

Energy Tech Forum να λάβει τον λόγο. 


