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ΓΓΕΤ-∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Η Εθνική Πολιτική για τις 
Ερευνητικές Υποδοµές



Οι Ερευνητικές Υποδοµές…

� ∆ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της 
έρευνας, την νέας γνώσης γενικότερα και της 
τεχνολογίας

� Έχουν σηµαντικά αποτελέσµατα στην προσέλκυση, 
κατάρτιση και εκπαίδευση νέων ερευνητών

� ∆ίνουν  άριστες ευκαιρίες για συνεργασία µεταξύ των 
ερευνητικών φορέων αλλά και µεταξύ των κρατών

� Έχουν σηµαντικές θετικές οικονοµικές επιπτώσεις στην 
ελληνική παραγωγική βάση καθώς ωφελούν τις τοπικές ή 
περιφερειακού επιπέδου επιχειρήσεις και δηµιουργούν 
νέες θέσεις εργασίας



Σκοπός της διαµόρφωσης του Οδικού Χάρτη 
Ερευνητικών Υποδοµών

� Η διαµόρφωση Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών έχει σκοπό: 

� να αναδείξει τις ελληνικές ερευνητικές υποδοµές ως σηµαντικούς παράγοντες
ερευνητικής αριστείας αλλά και οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης τόσο σε
εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

� να εξορθολογήσει τον τρόπο χρηµατοδότησης της ανάπτυξης και χρήσης των
ερευνητικών υποδοµών στη χώρα µας. Να αποτελέσει εργαλείο της Πολιτείας για
µελλοντικές προσκλήσεις χρηµατοδότησης νέων υποδοµών ή την αναβάθµιση
υπαρχουσών µεγάλης κλίµακας, µέσω των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, καθώς και
εθνικών πόρων.

� Να ενδυναµώσει την ελληνική συµµετοχή σε δράσεις ευρωπαϊκού ή διεθνούς επιπέδου

Επιπλέον:
� Αποτελεί προαπαιτούµενη συνθήκη (ex-ante conditionality), ώστε να υπάρξει
υποστήριξη των Ερευνητικών Υποδοµών από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία

Το 2007 καταρτίστηκε ο πρώτος Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδοµών



Στόχοι 

� Ανάδειξη προτεραιοτήτων σε συνδυασµό και µε τα αναµενόµενα 
κοινωνικο-οικονοµικά οφέλη για τη χώρα και τις περιφέρειες 
εγκατάστασής τους. 

� Εκτίµηση αναγκών για αναβάθµιση υπαρχουσών ή επένδυση σε νέες, 
µεγάλης κλίµακας Ερευνητικές Υποδοµές εθνικής σηµασίας. 

� Kαθορισµός του υποσυνόλου των εθνικών υποδοµών που µπορεί να 
τεκµηριώσει συνάφεια και συνεργασία µε µία από τις υποδοµές του 
ESFRI ώστε να είναι υποψήφιο ως Regional Partner Facility και να 
χρηµατοδοτηθεί από συνδυασµό πόρων του Horizon 2020 και της 
Νέας Προγραµµατικής περιόδου 2014-2020. 

� Υποσηµειωση: Regional Partner Facility" χαρακτηρίζονται οι Εθνικές Υποδοµές οι οποίες θα λειτουργήσουν σαν 
"partners" των υποδοµών του Οδικού χάρτη του ESFRI 



Κριτήρια

� Η Στρατηγική τους σηµασία για το εθνικό σύστηµα έρευνας 
και τεχνολογικής ανάπτυξης, αλλά και την οικονοµική και 
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

� Η Αριστεία 

� Η ενσωµάτωση ενός σηµαντικού επιπέδου επένδυσης σε 
σύγκριση µε άλλες ερευνητικές υποδοµές του αντίστοιχου 
πεδίου (συµπεριλαµβανόµενων των ηλεκτρονικών υποδοµών) 

Επιπλέον.. 

� Η εξωστρέφεια µε όρους ανταγωνισµού αλλά και 
συνεργατικότητας µε άλλες υποδοµές διεθνούς εµβέλειας σε 
άλλες χώρες, στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020



∆ιαδικασία αξιολόγησης

1. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τη βάση της ερευνητικής κοινότητας, 
διαδικασία “bottom-up” η οποία θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις: 

� συγκέντρωση συνοπτικών στοιχείων (Α’ Φάση)  - αφορά σε προκαταρκτική 
καταγραφή των ενδιαφεροµένων που επιθυµούν να συµµετάσχουν στη διαδικασία 
διαµόρφωσης του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών και η συγκρότηση των 
αντίστοιχων επιτροπών αξιολόγησης. 

� συγκέντρωση ολοκληρωµένων προτάσεων (B’ Φάση) 

2. Αξιολόγηση από διεθνούς επιπέδου κριτές µε κριτήρια – σε τρεις διαστάσεις :

� την επιστηµονική & τεχνική επάρκεια

� την επιχειρησιακή ετοιµότητα & διακυβερνησιµότητα (περιλ. εκτίµηση κόστους)

� τη στρατηγική ιεράρχηση των έργων λαµβάνοντας υπόψη την στρατηγική για την 
ευφυή εξειδίκευση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

3. Κατάρτιση Σχεδίου Οδικού Χάρτη. ∆ιαβούλευση µε την Ερευνητική Κοινότητα και το 
ΕΣΕΤ



Στρατηγικοί τοµείς στο πλαίσιο της Ευφυούς Εξειδίκευσης

Οι ακόλουθοι τομείς έχουν ήδη αναδειχθεί ως στρατηγικής 

σημασίας για τη χώρα (προς περαιτέρω εξειδίκευση) 

Τρόφιµα και Αγροβιοτεχνολογία

Ενέργεια και Υλικά

Περιβάλλον

Υγεία και Φάρµακα 

ΤΠΕ (περιλαµβανοµένων και των εφαρµογών τους στον πολιτισµό, 
τουρισµό, ναυτιλία, εκπαίδευση)

Θαλάσσια Έρευνα και τεχνολογία

Κοινωνικοοικονοµικές και Ανθρωπιστικές Επιστήµες



Χρονοδιάγραµµα

� Έναρξη της διαδικασίας µε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από τη βάση της 
ερευνητικής κοινότητας (διαδικασία “bottom-up”)
4 Φεβρουαρίου 2013

�Β Φάση: έως τέλος Μαρτίου 2013 (ενδεικτικά)

�Αξιολόγηση: έως τέλος Μαΐου 2013 (ενδεικτικά)

�Αναµενόµενη ολοκλήρωση αρχικού σχεδίου 
Οδικού Χάρτη: Ιούνιος 2013



Οµάδες Εργασίας

� Α. Επιτελική Οµάδα Εργασίας ΓΓΕΤ 
� Προγραµµατισµός, υποστήριξη και συντονισµός της διαδικασίας αξιολόγησης / 

σύνταξης του Οδικού Χάρτη 
� ∆ιαµόρφωση µεθοδολογίας διαδικασίας αξιολόγησης 
� Συντονισµός της διαδικασίας διαβούλευσης µε το εγχώριο οικοσύστηµα 

Ερευνητικών Υποδοµών 
� Υποστήριξη της Συντονιστικής Επιτροπής  και συνεργασία στα θέµατα στρατηγικής 

ιεράρχησης των υποδοµών στη βάση της στρατηγικής ευφυούς εξειδίκευσης. 

� Β. Συντονιστική Επιτροπή για την Εθνική Στρατηγική & τον Οδικό Χάρτη 
Ερευνητικών Υποδοµών 

� Η Επιτροπή αποτελείται από υψηλού επιπέδου εκπροσώπους της Πολιτείας, των 
Ακαδηµαϊκών και Ερευνητικών θεσµικών φορέων, της Βιοµηχανίας κ.α. 

� Ρόλος της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η επικύρωση του µεθοδολογικού πλαισίου 
αποτίµησης & υλοποίησης της διαδικασίας αξιολόγησης. 

� Η Επιτροπή µεριµνά για την ακεραιότητα των κριτηρίων που θα ληφθούν υπόψη. 



Πρόκληση για το μέλλον: Εξασφάλιση της βιωσιμότητας 

των Ερευνητικών Υποδομών

• Ανάγκη δημιουργίας οικονομικών συνεργειών μέσω 

των στρατηγικών “ευφυούς εξειδίκευσης”

Κ-Μ
(Εθνικές και 

Περιφερειακές Αρχές)

Ε.Τ.Ε Ι.Τ

∆.Τ Ορίζοντας 
2020

Κ-Μ: Κράτη Μέλη

Ε.Ε: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ε.Τ.Ε: Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων

Ι.∆: Ιδιωτικός Τοµέας

∆.Τ: ∆ιαρθρωτικά ταµεία

Κόστος (M€)

Ε.Ε



ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ


