Μελλοντικά Σχέδια

Το ΙΔΕΠ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο ως κέντρο αριστείας στην Ευρωπαϊκή
Ερευνητική Περιοχή (ERA). Για το λόγο αυτό τα μελλοντικά σχέδια του, στοχεύουν στην
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων. Δίνεται έμφαση σε ερευνητικές και
τεχνολογικές προτεραιότητες σύμφωνες με τους σκοπούς των μελλοντικών Ευρωπαϊκών
Ερευνητικών Προγραμμάτων και σε αναδυόμενες περιοχές μελλοντικών σημαντικών
βιομηχανικών και εμπορικών δραστηριοτήτων. Με αυτή την προοπτική, οι άνθρωποι στο
ΙΔΕΠ οραματίζονται την εξελικτική και αναπτυξιακή πορεία του Ινστιτούτου από ήδη
γνωστές και καθιερωμένες περιοχές δραστηριότητας προς περιοχές που σχετίζονται με
την Πράσινη Κινητικότητα, την Πράσινη Χημεία και Βιοχημεία, την Ενεργειακή Ασφάλεια, τα
Τρόφιμα και την Υγεία. Οι προσπάθειες μας εστιάζονται στην καθιέρωση ικανών συνθηκών
ώστε να υποστηρίξουν τη δημιουργία πολλών βιώσιμων επιλογών για τις μελλοντικές
δράσεις του Ινστιτούτου.

Το όραμα αυτό για το μέλλον του ΙΔΕΠ θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τις παρακάτω
πρακτικές:
- Διατηρώντας αλλά και διευρύνοντας ταυτόχρονα την επιστημονική και τεχνολογική
αριστεία στις υπάρχουσες περιοχές δραστηριοποίησης με σημαντική αύξηση των
επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων μας.
- Διευρύνοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες σε νέες περιοχές στοχεύοντας σε
φιλόδοξα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα, με πλήρη εκμετάλλευση των
ευκαιριών που δίνονται μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Πλαίσια και το ήδη υπάρχον,
σημαντικό δίκτυο βιομηχανικών εταίρων του Ινστιτούτου.
- Ενισχύοντας τη συνεργασία με τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ καθώς και με
τμήματα των τοπικών Πανεπιστημίων, βάσει στρατηγικού πλαισίου συμφωνιών.
- Συνεχίζοντας την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και εμπειριών του προσωπικού του
Ινστιτούτου μέσω εκπαίδευσης και κατάρτισης του, ακολουθώντας σύγχρονες και
μελλοντικές τάσεις στις περιοχές αιχμής που δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο.
- Προβάλλοντας την επιτυχία του ΙΔΕΠ με σκοπό την ενημέρωση και κινητοποίηση της
ελληνικής κοινωνίας για την αξία και σημαντικότητα της έρευνας ως μέσο ανάπτυξης.
Η αναβάθμιση και η επέκταση των υποδομών του ΙΔΕΠ θεωρείται προαπαιτούμενη για την
πλήρη εκμετάλλευση και απόδοση προστιθέμενης αξίας στα άριστα επιτεύγματα των
ερευνητών του. σε στενή συνεργασία με άλλα δύο Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ (ΙΜΕΤ και ΙΤΕΣΚ),
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το ΙΔΕΠ επιδιώκει τη δημιουργία μιας νέας υποδομής (του επονομαζόμενου "Ενεργειακού
Διαδρόμου Πράσινων Τεχνολογιών"), στην οποία θα στεγαστούν όλες οι ταχέως
αναπτυσσόμενες ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή της Ενέργειας, όπως τα
Ηλιακά Καύσιμα, και σχετιζόμενες θερμοχημικές τεχνολογίες καθώς επίσης και οι
εφαρμογές τους σε τεχνολογίες οχημάτων και μεταφορών.
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