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Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» 

• Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και  της 
καινοτομίας 

• Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.2: 
Κατάρτιση ενός πολυετούς σχεδίου για τη 
χρηματοδότηση και την προτεραιοποίηση των 
επενδύσεων 
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DEFINITIONS 
Research infrastructure means: 

• facilities, resources and related services that are used by 
the scientific community to conduct research in their 
respective fields and covers scientific equipment or sets of 
instruments;  

• knowledge-based resources such as collections, archives or 
structures for scientific information;  

• enabling ICT-based infrastructures such as Grid, computing, 
software and communication, or any other entity of a 
unique nature essential to achieve excellence in research.  

Such infrastructures may be ‘single-sited’ or ‘distributed’ (an 
organised network of resources). 
 

Innovation infrastructures are facilities, such as 
technology, science or business parks and centres of 
competence. 
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Κριτήριο εκπλήρωσης 
• To στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για την ευφυή 

εξειδίκευση περιέχει ενδεικτικό πολυετές σχέδιο 
χρηματοδότησης και προτεραιοποίησης των 
επενδύσεων  που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές 
προτεραιότητες 
– Η προτεραιοποίηση απαντά στις εντοπισμένες στο 

στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής ανάγκες για την ευφυή 
εξειδίκευση 

– Η προτεραιοποίηση των επενδύσεων έλαβε υπόψη τις 
υπάρχουσες υποδομές και δυναμικό έρευνας και 
καινοτομίας στην Ευρώπη και, ό,που χρειάζεται, τις 
προτεραιότητες του ESFRΙ. 

– Το πλαίσιο περιγράφει τους διαθέσιμους και 
προβλεπόμενους πόρους  του προϋπολογισμού για 
επενδύσεις σε υποδομές έρευνας και καινοτομίας, κέντρα 
ειδίκευσης  (competence) και υποδεικνύει διάφορες πηγές 
χρηματοδότησης (και τα αντίστοιχα ποσά). 
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• Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της 
έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και  της 
καινοτομίας 

• Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.1 
Κατάρτιση ενός  εθνικού ή περιφερειακού 
στρατηγικού πλαισίου πολιτικής έρευνας και 
καινοτομίας για ευφυή εξειδίκευση, ό,που 
ενδείκνυται, σε συμφωνία με το Εθνικό 
Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, για τη 
μόχλευση ιδιωτικών δαπανών  έρευνας και 
καινοτομίας. 
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DEFINITIONS 
• A Strategic Policy Framework is based on evidence and on 

longer-term objectives which are agreed and implemented 
in cooperation with relevant stakeholders (government, 
education providers, labour market stakeholders, social 
partners, etc.).  
 

• It can be established in a single policy document or in a set 
of inter-linked policy documents. Α strategy is more than a 
collection of measures or an accumulation of disconnected 
individual projects.  
 

• A strategy sets out the scope, timeframe, concrete 
objectives, allocation of resources, a comprehensive set of 
measures to achieve these and monitoring and evaluation 
instruments to assess progress of implementation. 

6 



Κριτήρια εκπλήρωσης 

• Εφαρμόζεται ένα εθνικό ή περιφερειακό 
στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής έρευνας και 
καινοτομίας για ευφυή εξειδίκευση, που: 
– Βασίζεται σε SWOT ή παρόμοιου τύπου ανάλυση για 

την επικέντρωση των πόρων σε περιορισμένο σύνολο 
προτεραιοτήτων έρευνας και καινοτομίας 

– Περιγράφει τα μέτρα για την ενεργοποίηση ιδιωτικών 
επενδύσεων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 

– Περιλαμβάνει μηχανισμό παρακολούθησης 

• Έχει υιοθετηθεί πλαίσιο που περιγράφει τους 
διαθέσιμους πόρους του προϋπολογισμού για 
έρευνα και καινοτομία 
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Συμβουλευτική Επιτροπή της ΓΓΕΤ για τη διαμόρφωση Εθνικής 
Στρατηγικής και Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 

• Ιωάννης Ηλιόπουλος ,  ομότιμος Διευθυντής, Ecole Normale Superieure Paris, 
εκπρόσωπος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΣΕΤ 

•  Ισμήνη Κριάρη , αντιπρύτανης Παντείου Πανεπιστημίου, εκπρόσωπος της 
Συνόδου των Πρυτάνεων ΑΕΙ  

• Κώστας Φωτάκης, Πρόεδρος ΙΤΕ, συντονιστής  Συνόδου Προέδρων 
Ερευνητικών Κέντρων  

• Ευάγγελος Καπετανάκης, Πρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης, Εκπρόσωπος της Συνόδου 
Προέδρων ΤΕΙ 

• Δημήτρης Χατζαντώνης, εκπρόσωπος Συνδέσμου Επιχειρήσεων και 
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας 

• Ιωάννης Ιωαννίδης, Πρόεδρος Ε.Κ. «Αθηνά»,  Εθνικός Εκπρόσωπος στο 
πρόγραμμα Ερευνητικών Υποδομών του 7ου Π.Π.,  ESFRI delegate 

• Δημήτρης Δενιόζος, εκπρόσωπος Γ. Γ. Δημοσίων Επενδύσεων, Υπoυργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων 

 



Αποστολή της Επιτροπής 

• Η εποπτεία και επικύρωση του μεθοδολογικού 
πλαισίου διαμόρφωσης του Εθνικού Οδικού 
Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 

• Η διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης σε 
συνεργασία με τη ΓΓΕΤ 

• Η εποπτεία της διαδικασίας αξιολόγησης  

 

 

 



Καλή επιτυχία 
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