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Βασικά πεδία δραστηριοτήτων 

• Κλιματική Αλλαγή/ Mitigation 

• Κλιματική Αλλαγή/ Impacts & Adaptation  

• Ενεργειακός Σχεδιασμός και Αειφόρος 
Διαχείριση Πόρων 

 

 

 

 



Κλιματική Αλλαγή/ Mitigation 

• Δραστηριότητες επόμενης 2ετίας: 

– Περαιτέρω ανάπτυξη και συντήρηση δικτύου συνεργασίας 
στη ΝΑ Ευρώπη για την ανάπτυξη πολιτικών χαμηλών 
εκπομπών ΑΦΘ 

– Μεθοδολογίες υποβοήθησης λήψης απόφασης για την 
επιλογή μέτρων μείωσης εκπομπών ΑΦΘ, με έμφαση σε 
ενέργεια, βιομηχανικές διεργασίες και απόβλητα 

– Ποσοτική ανάλυση επιπτώσεων (άμεσων/ έμμεσων) από την 
υιοθέτηση εθνικών/ τομεακών στόχων μείωσης εκπομπών 
ΑΦΘ το 2030-2050 

– Εκτίμηση ανθρακικού αποτυπώματος προϊόντων/ 
διαδικασιών 

 

 



Κλιματική Αλλαγή/ Mitigation 

• Ερευνητικά προγράμματα/ Λοιπές πηγές χρηματοδότησης 
– LOCSEE (λήξη: Μάρτιος 2015,  

 αποπληρωμή: Αύγουστος 2015) 

– Σε διερευνητικό στάδιο για συμμετοχή σε 

 2 διεθνή προγράμματα 

– LIFE 2015 (Climate, Efficiency, κλπ.) 

– ΣΕΣ 2014-2020 

– Εθνικές προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος 

– EC 

– Ιδιωτικός τομέας 

• Δημοσιεύσεις 

– 1-2 δημοσιεύσεις την επόμενη 2ετία 

 

 

(1 υποβληθέν)  

Υπό συζήτηση συμμετοχή σε 1-2 
προτάσεις  

 (1) 



Κλιματική Αλλαγή/ Impacts & Adaptation 

• Δραστηριότητες επόμενης 2ετίας: 

– Ποσοτική (και οικονομική) εκτίμηση των επιπτώσεων της 
ΚΑ, με έμφαση σε τουρισμό, υδατικούς πόρους, γεωργία, 
και μεταποίηση 

– Ποσοτική εκτίμηση κινδύνου από ΚΑ στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα  

– Ποσοτική αξιολόγηση (περιβαλλοντική, οικονομική) 
δράσεων προσαρμογής 

– Επιπτώσεις της ΚΑ σε παραγωγικά συστήματα των αστικών 
περιοχών 

 

 



Κλιματική Αλλαγή/ Impacts & Adaptation 

• Ερευνητικά προγράμματα/ Λοιπές πηγές 
χρηματοδότησης 
– LIFE Climate Action 2015 

– ΣΕΣ 2014-2020 

– Εθνικές προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος 

– Ιδιωτικός τομέας 

 

• Δημοσιεύσεις 
– 2-3 δημοσιεύσεις την επόμενη 2ετία (η μία είναι ήδη υπό 

προετοιμασία) 
 

 
 

Υπό συζήτηση συμμετοχή σε 1 
πρόταση 

 (1) 



Ενεργειακός σχεδιασμός και αειφόρος 
διαχείριση πόρων 

• Δραστηριότητες επόμενης 2ετίας 

– Ανάπτυξη - ποσοτική αξιολόγηση σεναρίων/ μέτρων 
προώθησης ΑΠΕ και βελτίωσης ενεργειακής 
αποδοτικότητας, με έμφαση το 2030-2050 

– Πιθανή ανάπτυξη νέου υβριδικού μοντέλου 
αριστοποίησης 

– Αξιοποίηση μακρο-οικονομικών μοντέλων σε 
προβλήματα ενεργειακού σχεδιασμού και αντιμετώπισης 
κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων και των 
διασυνδεδεμένων δικτύων (ιδιαίτερα σε ΝΑ Ευρώπη) 

 

 

 

 



Ενεργειακός σχεδιασμός και αειφόρος 
διαχείριση πόρων 

• Ερευνητικά προγράμματα 

– LOCSEE (λήξη: Μάρτιος 2015, αποπληρωμή: Αύγουστος 
2015) 

– Αναμένουμε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πρότασης 
που έχουμε υποβάλει στο πλαίσιο του H2020   Δεν εγκρίθηκε 

– Σε διερευνητικό στάδιο για συμμετοχή σε 2 διεθνή 
προγράμματα 

– ΣΕΣ 2014-2020 
– Εθνικές προσκλήσεις υποβολής ενδιαφέροντος 

• Δημοσιεύσεις 

– 1-2 δημοσιεύσεις την επόμενη 2ετία 

 

 
 

 

(1 υποβληθέν)  



Κυριότερα προβλήματα – Τι έχω ανάγκη? 

• Ανταγωνιστικότητα – διεισδυτικότητα στον τομέα 
των υπηρεσιών: α) η παρακράτηση 40% υπέρ ΕΛΚΕ 
δρα αρνητικά β) αβεβαιότητα στο επίπεδο 
προετοιμασίας πρότασης (τί δεν θεωρείται 
‘ερευνητικό’, ποιος και πώς το αποφασίζει?) 

• Γραφειοκρατικές διαδικασίες, ιδιαίτερα σε μεγάλα 
προγράμματα – οι ερευνητές πρέπει να δαπανήσουν 
υπερβολικά μεγάλο % χρόνου τους  

• Εγγυητικές επιστολές, κάλυψη ίδιας συμμετοχής: 
δεν υπάρχει ξεκάθαρη διαδικασία και 
προβλεψιμότητα.  

 
 



Κυριότερα προβλήματα – Τι έχω ανάγκη? 

• ΣΕΣ 2014-2020: θα ισχύουν και εδώ οι περιορισμοί 
και γραφειοκρατία που σημειώθηκαν επί ΕΣΠΑ και 
που συμπεριέλαβαν και τα ερευνητικά κέντρα? 

• Οργανωμένο και ελκυστικό υλικό παρουσίασης/ 
προβολής δράσεων Ινστιτούτου (απαραίτητο για 
προτάσεις, δράσεις dissemination κλπ.) 

 
 


