
Όραμα μας:  

 
 

www.kdep.gr  

Ένα πρωτοπόρο κέντρο δημιουργικότητας  

και καινοτομίας στην Ελλάδα 

http://www.kdep.gr/


• Το Κέντρο Δοκιμών Ερευνών & Προτύπων (ΚΔΕΠ) αποτελεί υποστηρικτική μονάδα της ΔΕΗ και 
οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών όχι μόνο στις μονάδες της ΔΕΗ 
αλλά και σε εξωτερικούς πελάτες. 

 

• Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν δοκιμές στα εργαστήρια του, πιστοποιήσεις, 
έρευνα και ανάλυση αστοχιών, εκτίμηση χρόνου ζωής κατασκευών χάλυβα και εξοπλισμού,  
διακριβώσεις οργάνων, ειδικές μελέτες για αστοχία εξοπλισμού, ανάστροφη μηχανική (Reverse 
Engineering), καθώς και επιθεωρήσεις των υπό αγορά υλικών και εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στο όμιλο ΔΕΗ σύμφωνα με καθορισμένες προδιαγραφές και πρότυπα. 

•Το ΚΔΕΠ είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ, (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), σύμφωνα με τα 
πρότυπα ISO 17020 και ISO 17025. 
 

Δραστηριότητες ΚΔΕΠ 



Εργαστήρια ΚΔΕΠ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

• Εργαστήριο Μεγάλης Ισχύος (Μοναδικό στην Ελλάδα) 

• Εργαστήριο Υψηλής Τάσης και Διηλεκτρικών Δοκιμών 

• Εργαστήριο Ηλεκτρολογικών Ελέγχων και Ηλεκτρικών Μετρήσεων 

• Εργαστήριο Ανύψωσης Θερμοκρασίας (Μοναδικό στην Ελλάδα) 

• Εργαστήριο Μετρολογίας 

• Εργαστήριο Φωτομετρίας 

 

ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

• Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 

• Εργαστήριο Καυσίμων & Λιπαντικών 

• Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος και Ειδικών Υλικών 

Δραστηριότητες ΚΔΕΠ 



ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

• Εργαστήριο Μεταλλογραφίας 

• Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φυσικής (ΜΚΕ) 

• Εργαστήριο Αντοχής Υλικών 

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

• Εργαστήριο Σκυροδέματος 

• Εργαστήριο Εδαφομηχανικής 

Εργαστήρια ΚΔΕΠ 

Δραστηριότητες ΚΔΕΠ 



• Επιθεώρηση – παραλαβή παντός τύπου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και υικών που προμηθεύεται η 

Επιχείρηση.   

• Επιθεώρηση – παραλαβή του ηλεκτρομηχανολογικού  εξοπλισμού όλων των μεγάλων έργων της Επιχείρησης (πχ 

Πτολεμαΐδα V, έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης ΑΗΣ κλπ) 

• Παροχή υπηρεσιών επιθεώρησης προς τρίτους. 

Επιθεωρήσεις – Παραλαβές Υλικών 

Δραστηριότητες ΚΔΕΠ 



Απασχολούμενο Προσωπικό : 91 άτομα 

Προσωπικό ΚΔΕΠ 

Επιστημονικό Προσωπικό : 37 άτομα 

• Κάτοχοι Πτυχίου: 17 άτομα 

• Κάτοχοι Μεταπτυχιακού-Διδακτορικού Διπλώματος  : 20 άτομα 

Τεχνικό Προσωπικό : 36 άτομα 

Διοικητικό Προσωπικό : 18 άτομα 



Προοπτικές – Επέκταση σε νέες αγορές 
– Νέες Καινοτόμες Υπηρεσίες 

• Επέκταση στα Βαλκάνια, Κύπρο, Μέση Ανατολή 

• Ναυτιλία  

• Εξειδικευμένες Υπηρεσίες (πχ Κέντρο Πιστοποίησης Cybersecurity- Cyberattack) 

• COSCO (Πιστοποιήσεις CE σε κινέζικα προϊόντα)    



Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 

Δραστηριότητες ΚΔΕΠ 

• Απόκτηση μέσω της συμμετοχής μας, τεχνογνωσίας σε τομείς ενδιαφέροντος 

της Επιχείρησης. 

• Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ Ελληνικών και Ευρωπαϊκών 

Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και Επιχειρήσεων για ανταλλαγή 

γνώσεων και ενημέρωση σε θέματα τεχνολογίας αιχμής.  

• Χρηματοδότηση ανανέωσης του εργαστηριακού εξοπλισμού του ΚΔΕΠ. 

• Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας με την παροχή 

καινούργιων και καινοτόμων υπηρεσιών στους πελάτες μας (Cybersecurity-

cyberattack, 5G) 



Ερευνητικά Προγράμματα ΚΔΕΠ 

• Αξιοποίηση εκπομπών λιγνιτικών μονάδων σε διεργασίες βιομετατροπής προς καύσιμα και ειδικά χημικά – BIOMEK 

Εταίροι: ITE/ΙΕΧΜΗ, ΚΔΕΠ/ΔΕΗ ΑΕ 

(Προϋπολογισμός Έργου : 990.009,80 €, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 490.010,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 65%)  

• Αποδοτική μετατροπή λιγνίτη προς ηλεκτρική ενέργεια με ταυτόχρονη χρήση βιομάζας σε κυψέλη καυσίμου στερεού 

ηλεκτρολύτη υποβοηθούμενη μέσω εσωτερικής και εξωτερικής καταλυτικής αεριοποίησης – LIGBIO-GASOFC 

Εταίροι: ΠΔΜ, ΚΔΕΠ/ΔΕΗ ΑΕ, ΠΚ, ΕΒΕΤΑΜ, ΙΤΕ 

(Προϋπολογισμός Έργου: 995.073,96 € Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 214.000,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 65%) 

• Κλιμάκωση μεγέθους της Ηλεκτροχημικά Ενισχυόμενης Καταλυτικής Υδρογόνωσης του CO2 προς παραγωγή 

καυσίμων – CO2 TO FUELS  

Εταίροι: ΕΚΕΤΑ, ΚΑΠΑ, ΕΧΔΗ/ΠΠ, ΚΔΕΠ/ΔΕΗ Α.Ε.  

(Προϋπολογισμός Έργου : 1.000.000,00 €, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 270.000,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 65%) 

 



• Ανάπτυξη, Χαρακτηρισμός και Εφαρμογή Θερμικών Επικαλύψεων Κραμάτων Υψηλής Εντροπίας σε Αεριοστροβίλους 

Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας   - HEAGTurb  

Εταίροι: ΚΔΕΠ/ΔΕΗ Α.Ε., ΠΙ-ΕΛΚΕ-ΕΕΜ, ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ 

(Προϋπολογισμός Έργου : 500.653,47€, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 187.700,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 65%:) 

 

• Ανάπτυξη αισθητήρα ανίχνευσης αερίων με τη χρήση αμοιβαίας έγχυσης σε οπτικές πηγές ICLs του μέσου υπέρυθρου 

φωτός – ILLIAS  

Εταίροι: ΕΛΚΕ – ΕΚΠΑ, ΚΔΕΠ/ΔΕΗ Α.Ε. 

(Προϋπολογισμός Έργου : 410.000,00 € , Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 200.000,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 65%:) 

Ερευνητικά Προγράμματα ΚΔΕΠ 



FTIPilot-01-2016  - Fast Track to Innovation Pilot  

• An ultrasonic non-destructive testing system for detection and quantification of early stage subsurface creep damage in the thermal power generation 
industry – CREEPUT – ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ 

Εταίροι: INETEC , KTU,  TWI, TRSC/PPC SA 

(Προϋπολογισμός Έργου: 2.947.242,50 €, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 866.722,50 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 70%) 

DS-07-2017 - Digital Security Focus Area 

• Secure and PrivatE smArt gRid – SPEAR,  

Εταίροι: University of Western Macedonia, TRSC/PPC SA, European Dynamics, Schneider Electric France SAS,  Enel Iberia SRL, CERTH, +11 partners from 8 
countries  

(Προϋπολογισμός Έργου: 2.965.597,50 €, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 196.250,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 100%) 
SU-DS04-2018-2020 - Digital Security  

• SDN - microgrid reSilient Electrical eNergy SystEm  - SDN-MicroSENSE 

Εταίροι: AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA, PPC SA, Schneider Electric France SAS, CERTH, Fundacion Tecnalia R&D, Gottfried Wilhelm Leibniz 

Hannover, Indipendent Power Transition Operator SA, Sintef Energi AS, +24 partners from 11 countries 

(Προϋπολογισμός Έργου: 2.965.597,50 €, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 196.250,00 €, Ποσοστό ενίσχυσης: 70%) 

• Electrical Power System’s Shield against complex incidents and extensive cyber and privacy attacks – PHOENIX 

Εταίροι: CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES, Thales Six GTS France SAS, Thales SA, Singularlogic , PPC SA,, Intrasoft International SA, ATOS Spain SA , 
ASM Terni SPA , +18 partners from 10 countries 

(Προϋπολογισμός Έργου 10.990.562,50€, Προϋπολογισμός ΚΔΕΠ: 304.250,00€, Ποσοστό ενίσχυσης: 70%) 

Ερευνητικά Προγράμματα ΚΔΕΠ 



ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας: 
Τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις στο ΚΔΕΠ  

Τεχνολογίες υδρογόνου: 
 

- Ανάπτυξη μονάδας εργαστηριακής κλίμακας για παραγωγή, αποθήκευση και 

αξιοποίηση υδρογόνου. Θα περιλαμβάνει: ηλεκτρόλυση νερού (σε χαμηλές και 

υψηλές πιέσεις), αποθήκευση σε στερεά υλικά ή άλλα μέσα, συστοιχία κυψελών 

καυσίμου κλπ. 

 

- Μελέτη των τεχνολογιών υδρογόνου και με υπολογιστικές μεθόδους: χρήση 

κατάλληλου λογισμικού για προσομοίωση σε επίπεδο υλικού, βιομηχανικής διεργασίας 

και τεχνικο-οικονομικών μεγεθών. 

 



ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας: 
Τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις στο ΚΔΕΠ  

Ενσωμάτωση ΑΠΕ στο ενεργειακό δίκτυο: 
 

- Διαμορφώνουμε ένα απομονωμένο δίκτυο για τη σύνδεση πιλοτικών μονάδων 

παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Θα επιτρέπει την ενσωμάτωση και σύγχρονων 

τεχνολογιών, π.χ. έξυπνοι μετρητές. 

 

- Σκοπός: η ολοκληρωμένη αξιολόγηση, σε επίπεδο πραγματικής εφαρμογής, νέων 

υλικών και μεθόδων (π.χ. νέα υλικά φωτοβολταϊκών) που αναπτύσσονται στα πλαίσια 

διαφόρων ερευνητικών δράσεων. 

 

- Αξιολόγηση της συνολικής συμπεριφοράς και της σταθερότητας του δικτύου και 

εξέταση σεναρίων (case studies). 

 

 



ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας: 
Τρέχουσες και μελλοντικές δράσεις στο ΚΔΕΠ  

Μπαταρίες 
 

- Διαθέτουμε εξειδικευμένο εργαστήριο μπαταριών με δυνατότητας μέτρησης μεγάλου 

πλήθους λειτουργικών παραμέτρων και αξιολόγησης των επιδόσεων των μπαταριών. 

 

- Συμμετοχή στη διαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων, σε συνεργασία με ελληνικούς 

και ξένους ερευνητικούς φορείς, για την ανάπτυξη νέων υλικών που θα μπορούσαν 

να χρησιμοποιηθούν σε μπαταρίες. 

 



Στρατηγικές Ανάπτυξης ΚΔΕΠ 

 Αξιοποιούμε και αναπτύσσουμε την τεχνογνωσία και τις ικανότητες του προσωπικού του ΚΔΕΠ στην επίλυση και 

αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και αστοχιών όχι μόνο εντός του Ομίλου ΔΕΗ αλλά σε ολόκληρο τον 

βιομηχανικό τομέα στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επέκταση σε νέες αγορές και σε παροχή καινοτόμων και 

εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

 

 Δημιουργούμε μια Συμβουλευτική Επιτροπή Καθοδήγησης του ΚΔΕΠ από Διαπρεπείς Έλληνες καθηγητές και 

ερευνητές από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, αξιοποιώντας την 

επιστημονική ισχύ της Ελληνικής Διασποράς (διαπρεπείς Έλληνες καθηγητές και επιστήμονες του εξωτερικού), η 

οποία θα καθοδηγεί την έρευνα και τις φιλοδοξίες του ΚΔΕΠ. 

 

 Δημιουργούμε ένα δίκτυο συνδεδεμένων και συσχετιζόμενων εργαστηρίων και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό, για συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, αλλά και για 

την επιστημονική συνεργασία και την διάχυση της γνώσης. 



Κωνσταντίνος Σταματάκης, PhD 

Διευθυντής ΚΔΕΠ 

Ευχαριστώ πολύ! 


