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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δρ. Αγνή Σπηλιώτη - Δρ. Αντώνιος Γυπάκης - Βασίλειος Γογγολίδης
Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας
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«Εξειδίκευση Θεματικών Προτεραιοτήτων ΕΤΑΚ»



Περιεχόμενα παρουσίασης

01

✓ Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας / Πλαίσιο Σχεδιασμού για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο  2021-2027

Δρ. Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & 
Δράσεων ΕΤΑΚ, ΓΓΕΚ

02 ✓ Βασικές αρχές διαδικασίας Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης

Δρ. Α. Γυπάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ΓΓΕΚ

03 ✓ Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση
Β. Γογγολίδης, M.Sc, στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ΓΓΕΚ



01
✓ Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 

Καινοτομίας / Πλαίσιο Σχεδιασμού για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο  2021-202

Δρ. Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Δ/νσης Σχεδιασμού & Προγραμματισμού 
Πολιτικών & Δράσεων ΕΤΑΚ, ΓΓΕΚ

02

03 ✓ Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση

✓ Βασικές αρχές διαδικασίας Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης



                           

                     

     

Η Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας
                           

                     

     

Διαστάσεις της ΕΣΕΤΑΚ: 
Πράσινη (Green), ψηφιακή (Digital), 

χωρίς αποκλεισμούς (Inclusive)

ΕΣΕΤΑΚ

ΕΤΑΚ για την 

Έξυπνη Εξειδίκευση 

RRF-Recovery and 
Resilience Fund

Just Transition Fund

Εμβληματικές 
Πρωτοβουλίες,

Ερευνητικοί Φορείς, 
Μεγάλες Υποδομές

Βασική 
Έρευνα

Θεσμικές Παρεμβάσεις 
(κίνητρα κα)

Διεθνείς Οργανισμοί

ΕΧΕ (PRIMA, 
Partnerships)

Ορίζεται στο άρθρο 4 του Ν. 
4310/2014

Αναφέρεται σε επταετή περίοδο 
(2021-27)

Επισπεύδων Φορέας: ΓΓΕΚ

Για την διαμόρφωση της ΕΣΕΤΑΚ 
η ΓΓΕΚ αναλαμβάνει μια ευρεία 
διαβούλευση και συνεργασία με 
εκπροσώπους της επιστημονικής 
κοινότητας, του επιχειρηματικού 
τομέα και των κοινωνικών και 
οικονομικών εταίρων.

Ψηφίζεται με νόμο από την 
Βουλή των Ελλήνων



Νέα Προγραμματική Περίοδος 2021 – 2027

Στόχοι πολιτικής

1. Μια εξυπνότερη 
Ευρώπη μέσω της 
προώθησης του 
καινοτόμου και 

έξυπνου 
οικονομικού 

μετασχηματισμού

2. Μια πιο πράσινη 
Ευρώπη με χαμηλές 

εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της 

προώθησης  της δίκαιης 
μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας, των 
πράσινων και γαλάζιων 

επενδύσεων, της 
κυκλικής οικονομίας, της 

προσαρμογής στην 
κλιματική αλλαγή, της 

πρόληψης και της 
διαχείρισης των 

κινδύνων

3. Μια πιο 
διασυνδεδεμένη Ευρώπη 
μέσω της ενίσχυσης της 

κινητικότητας και των 
περιφερειακών 
διασυνδέσεων

4. Μια πιο κοινωνική 
Ευρώπη μέσω της 
υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών  

δικαιωμάτων

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά 
στους πολίτες της μέσω 

της προώθησης της 
βιώσιμης και 

ολοκληρωμένης 
ανάπτυξης των αστικών, 

αγροτικών και 
παράκτιων περιοχών, 
καθώς και μέσω της 

στήριξης τοπικών 
πρωτοβουλιών



Στόχος Πολιτικής 1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης 
του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Ανάλυση σε ειδικούς στόχους:

i) Ενίσχυση των 
ικανοτήτων 
έρευνας και 

καινοτομίας και 
την αξιοποίηση 

των προηγμένων  
τεχνολογιών

ii) Εκμετάλλευση 
των οφελών της 

ψηφιοποίησης για 
τους πολίτες, τις 

επιχειρήσεις και τις  
κυβερνήσεις

iii) Ενίσχυση της 
ανάπτυξης και της 

ανταγωνιστικότητας 
των ΜΜΕ

iv) Ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για την 

έξυπνη εξειδίκευση, 
τη βιομηχανική 

μετάβαση και την  
επιχειρηματικότητα



Δομή νέου ΕΣΠΑ 2021-2027
                           

                     

     

Νέα Προγραμματική 
Περίοδος 2021 – 2027 

(24,6 b€)

1. Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και 
έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

i) Ενίσχυση των ικανοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας και 
αξιοποίηση των προηγμένων  

τεχνολογιών

ii) Εκμετάλλευση των οφελών της 
ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις 
επιχειρήσεις και τις  κυβερνήσεις

iii) Ενίσχυση της ανάπτυξης και της 
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

iv) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την 
έξυπνη εξειδίκευση, τη βιομηχανική 

μετάβαση και την  
επιχειρηματικότητα

2. Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές CO2 μέσω της 
προώθησης  της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, 
των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, 

της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της 
διαχείρισης των κινδύνων

3. Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της 
κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

4. Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού 
πυλώνα κοινωνικών  δικαιωμάτων

5. Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της 
βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών 
και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών 

πρωτοβουλιών

ΕΠΑΝΕΚ, 
3.508.606.054

67%Ψηφιακός 
Μετ/σμός; 

626.536.795; 
12%

Πολιτική 
Προστασία; 
41.769.120; 

1%

Περιφέρειες; 
1.044.227.990; 

20%

Ενδεικτική κατανομή κονδυλίων ΣΠ1

ΕΠΑΝΕΚ Ψηφιακός Μετ/σμός

Πολιτική Προστασία Περιφέρειες

Ειδικοί στόχοι

Δίκαιη Μετάβαση 

?€
Στόχοι Πολιτικής



Όραμα: Ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 

βιώσιμο, στηριζόμενο στη Γνώση και στην αξιοποίησή της  για την παραγωγή υψηλής 
προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών, ικανών να ενσωματωθούν σε διεθνείς 
αλυσίδες αξίας.

Η ΕΣΕΕ εξειδικεύει τις δραστηριότητες γύρω από τις οποίες θα πρέπει να συγκεντρωθούν
οι πόροι και οι προσπάθειες της χώρας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη ατζέντα έξυπνου οικονομικού
μετασχηματισμού και συνθέτει και τις τέσσερεις συνιστώσες του Στόχου Πολιτικής 1.

Προκειμένου να είναι επιλέξιμη από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η συνιστώσα ΕΤΑΚ της ΕΣΕΕ
θα πρέπει να στοχεύει σε αξιοποιήσιμα από τον ελληνικό παραγωγικό τομέα
αποτελέσματα. Η βασική έρευνα δεν είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση.

Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - ΕΣΕΕ 



Νέες Προοπτικές της ΠΠ 2021 – 2027
                           

                     

     

➢Διαθεματικές προσεγγίσεις (Nexus “Environment – Health – Climate Change”, Nexus
“Energy – Environment – Agro-food” etc.)

➢Τεχνολογίες 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Artificial Intelligence, Advanced ICT, 
Advanced Robotics, Advanced Materials & Sensors, Nanotechnology, Biotechnology, 
Bioinformatics, κλπ)

➢Απολιγνιτοποίηση
➢Δεξιότητες
➢Μεγάλες Κοινωνικές Προκλήσεις (Health, Climate Change, Food Resilience κλπ)
➢Υποστήριξη ευρύτερων εθνικών,  Ευρωπαϊκών ή/και διεθνών Στρατηγικών (Green 

Deal, Circular Economy, Sustainable Development Goals (SDGs), Blue Growth, Clean 
Energy, Hydrogen, Intelligent Transport, Biodiversity, Bio-economy, Security, etc.)



Η Ορθή Διακυβέρνηση της RIS3 αποτελεί τον μοναδικό Αναγκαίο Πρόσφορο Όρο
για την ενεργοποίηση των πόρων του Στόχου Πολιτικής 1 στην Π.Π. 2021-27.

Περιλαμβάνει 7 επί μέρους κριτήρια:

✓Ανάλυση των εμποδίων στην καινοτομία και την διάχυσή της

✓Ύπαρξη κατάλληλης υπηρεσίας ή οργάνου διακυβέρνησης

✓Εργαλεία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης

✓Λειτουργία της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης

✓Δράσεις για την βελτίωση του εθνικού συστήματος ΕΤΑΚ

✓Δράσεις για την Βιομηχανική Μετάβαση

✓Μέτρα για την Διεθνοποίηση

Για την εκπλήρωσή του στο επίπεδο του ΥΠΑΝΕΠ συνεργάζονται η ΓΓΕΚ, η ΓΓΒ και
η ΓΓ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (Άρθρο 36, Ν. 4712/2020).

Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι  (προϋποθέσεις  εφαρμογής)



01

✓ Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας / Πλαίσιο Σχεδιασμού για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο  2021-202

02 ✓ Βασικές αρχές διαδικασίας Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης

Δρ. Α. Γυπάκης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, 
ΓΓΕΚ

03 ✓ Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση



Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

Η επιχειρηματική ανακάλυψη αποτελεί βασικό εργαλείο της
στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης.
Η ποιότητα της εν λόγω στρατηγικής εξαρτάται από την
αποτελεσματική κατανόηση και εφαρμογή της διαδικασίας
επιχειρηματικής ανακάλυψης.

Η ΔΕΑ είναι μια διαδικασία από τα κάτω προς τα πάνω, αποκλίνει από την
παραδοσιακή πολιτική παρέμβασης (συγκεντρωτική διαδικασία λήψης
αποφάσεων από τα πάνω προς τα κάτω) και βασίζεται στην αρχή ότι η
απαιτούμενη γνώση είναι διάσπαρτη στους εμπλεκόμενους φορείς και όχι
συγκεντρωμένη σε μια κεντρική υπηρεσία/ δημόσια αρχή (“the omniscient
state”-Foray).



Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

Η πολιτική λογική της ΔΕΑ είναι η ολοκληρωμένη 
και περιεκτική διαδικασία μάθησης με 
συμμετέχοντες από την   τετραπλή έλικα

Ο κυκλικός χαρακτήρας της ΔΕΑ

Ε

Α

Δ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 
(Μεγάλες εταιρείες, ΜμΕ,  
Επιμελητήρια, κ.α)

ΑΚΑΔΗΜΙΑ
(ΑΕΙ, ΕΚ, Τεχ. Πάρκα, κ.α)

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
ΠΟΛΙΤΩΝ

Ενδιαφερόμενες Ομάδες, 
Σύνδεσμοι, ΜΚΟ, κ.α)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ 
ΑΡΧΕΣ
(Κυβέρνηση, 

Περιφέρειες, 
Οργανισμοί, κ.α.)

ΔΕΑ

Κ



Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

Γιατί δίνουμε έμφαση στην διαδικασία «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης»

Entrepreneurial... Η προτεραιοποίηση δεν αποτελεί πια το αντικείμενο ενός
παντογνώστη τεχνοκράτη που σχεδιάζει στρατηγικές, αλλά απαιτεί μια διαδραστική
διαδικασία με τις επιχειρήσεις που ανακαλύπτουν νέες δραστηριότητες.

discovery… Περισσότερο από μια απλή καινοτομία, είναι η διερεύνηση για το τί θα
μπορούσε ένας κλάδος (ή ένα υποσύστημα του κλάδου) να κάνει σε ό,τι αφορά στην
έρευνα και στην καινοτομία, προκειμένου να βελτιώσει την κατάστασή του.

Αυτό που είναι σημαντικό είναι η συνεχής παρακολούθηση και ανίχνευση των
επιχειρηματικών ανακαλύψεων (entrepreneurial discoveries) και η υποστήριξη των
νέων δραστηριοτήτων από τα πρώτα τους στάδια



Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

Μέχρι σήμερα είχαμε αποκτήσει εμπειρία κυρίως στο να διαμορφώνουμε
«οριζόντια» μέτρα και πολιτικές στην Ε&Τ

Η RIS3 δίνει έμφαση σε πιο «κάθετες» πολιτικές ανιχνεύοντας μέσα σε κάθε
κλάδο/τομέα της οικονομίας συγκεκριμένες δραστηριότητες που:

✓ μπορούν να δημιουργήσουν μέσω τεχνολογικής αναβάθμισης
διαρθρωτικές αλλαγές στον κλάδο (εκσυγχρονισμό, διαφοροποίηση,
μετάβαση από έναν κλάδο σε άλλον)

✓ η προτεραιοποίηση γίνεται σε επίπεδο δραστηριοτήτων (όχι κλάδων)

Ο εντοπισμός δραστηριοτήτων γίνεται μέσα σε έναν τομέα



8 Θεματικοί Τομείς  Έρευνας και Καινοτομίας

Αγροδιατροφή

Περιβάλλον /Βιώσιμη Ανάπτυξη /Κυκλική Οικονομία

Αειφόρος Ενέργεια

Υγεία / Φάρμακα

ΤΠΕ

Βιομηχανική Παραγωγή/ Υλικά / Κατασκευές

Έξυπνες Μεταφορές/ Εφοδιαστική Αλυσίδα

Πολιτισμός / Τουρισμός / Δημιουργικές Βιομηχανίες 



Συντονιστής

Συμβουλευτική 
Ομάδα Εργασίας

Πλατφόρμα

Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ)

▪ Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη πιθανές «αλληλεπιδράσεις»
μεταξύ τομέων

▪ Θα πρέπει να ξεπεράσουμε την κλασσική κλαδική
προσέγγιση και να προχωρήσουμε στην αντίληψη των
«οικοσυστημάτων»

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει μέσα από ένα συνδυασμό:
➢ Μακρο-ανάλυσης,
➢ διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους (bottom up

προσέγγισης) και
➢ πολιτικών επιλογών (top down προσέγγισης)

θα καταλήξουμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες.

H διαδικασία τελικής «προτεραιοποίησης» 
δεν είναι εύκολη υπόθεση



Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ) / ΓΓΕΚ-Σχεδιασμός περιόδου 2021-2027 

34%

32%

20%

14%

Κατανομή μελών Συμβουλευτικών Ομάδων σε εκπροσώπους τετραπλής έλικας

Σύνολο μελών: 174

Επιχειρήσεις Ερευνητικοί Οργανισμοί Δημόσιοι Φορείς Κοινωνικοί Εταίροι

56

35

24

59



Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης / Ερωτηματολόγιο

Διαθέσιμα στοιχεία
‒ Θεματικές προτεραιότητες RIS3

‒ Ζήτηση Ε.ΤΑ.Κ. «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»

‒ Κείμενα βάσης

ΤΟΜΕΑΣ
4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  – ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
– ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
4.5 Μετριασμός και προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή και αντιμετώπιση 
φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Επιδράσεις κλιματικής αλλαγής στο αστικό 
περιβάλλον.

2ο Επίπεδο

3ο Επίπεδο

1ο Επίπεδο



01

02

03

04

Προτεραιότητες 
ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος τομέα

Αλυσίδες  αξίας /  
ανάπτυξη 
καινοτομιών

Διατομεακές 
προσεγγίσεις

Προτεραιότητες

Ερωτήματα για την διαμόρφωση των θεματικών προτεραιοτήτων

05
Ανάγκες 
reskilling
upskilling



Κριτήρια προς επιλογή θεματικών προτεραιοτήτων 

05

✓ Κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων (όχι αποκλειστικά αριθμός αλλά και 
δυναμική)

✓ Διαθεσιμότητα αξιόλογου ερευνητικού δυναμικού
✓ Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε διεθνείς αλυσίδες αξίας ή 

συμβατότητα με διεθνείς τάσεις 
✓ Ύπαρξη cluster, hubs, άτυπων δικτύων και διασυνδέσεων 
✓ Δυναμική διείσδυσης σε αγορές
✓ Δυναμική προσέλκυσης επενδύσεων  
✓ Δυναμική δημιουργίας νέων επιχειρήσεων  
✓ Δυνατότητα προσέλκυσης υφιστάμενων ΜΜΕ
✓ Δημιουργία θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού
✓ Δυνατότητα τεχνολογικής αναβάθμισης του τομέα



01

✓ Εθνική Στρατηγική Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & 
Καινοτομίας / Πλαίσιο Σχεδιασμού για τη νέα 
Προγραμματική Περίοδο  2021-202

02 ✓ Βασικές αρχές διαδικασίας Επιχειρηματικής 
Ανακάλυψης

03 ✓ Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση
Β. Γογγολίδης, M.Sc, στέλεχος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, ΓΓΕΚ



Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση

Jul
Τα βίντεο της εκδήλωσης, τόσο για την ολομέλεια, όσο και για κάθε τομέα προτεραιότητας, θα είναι διαθέσιμα στον 
ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27

https://www.livemedia.gr/rtdi_21_27


Σχεδιασμός για την περίοδο 2021-2027-Χρονοδιάγραμμα

2019 2021Aug Nov Feb May Aug Nov Feb May Aug

Today

Aug 1

Proposal of GSRI for 2021-2027

Oct 10

Jan 1

SWOT analysis of RDI system

Feb 29

Mar 1

Preparation of 3 studies (Obstacles to innovation-EDP-RIS3 Governance)

Sep 30

May 1

Appointment of advisory groups

Jun 30

Jun 1

Preparation of background documents for consultation with advisory groups

Jul 31

Jan 1

Advisory groups: Formulation of RIS3 proposals for 2021-2027 per domain

May 31

Jun 7

Opinion of ESETEK

Jul 12Public consultation of strategy priorities Sep 6

Sep 11

Finalisation of strategy 
priorities

Sep 30



Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση

Jul

Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης: 12/7-6/9/2021

Ηλεκτρονική διαβούλευση:

1.Τομέας Βιομηχανική Παραγωγή – Υλικά – Κατασκευές https://form.jotform.com/211863970508360

2.Τομέας Πολιτισμός – Τουρισμός – Δημιουργικές Βιομηχανίες https://form.jotform.com/211865409906361

3.Τομέας Αγροδιατροφή https://form.jotform.com/211871109600346

4.Τομέας Περιβάλλον – Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία 
https://form.jotform.com/211872239322352

5.Τομέας Υγεία και Φάρμακα https://form.jotform.com/211873964893371

6.Τομέας Έξυπνες Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα https://form.jotform.com/211882560421350

7.Τομέας Αειφόρος Ενέργεια https://form.jotform.com/211883960807363

8.Τομέας Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών https://form.jotform.com/211884679321362

https://form.jotform.com/211863970508360
https://form.jotform.com/211865409906361
https://form.jotform.com/211871109600346
https://form.jotform.com/211872239322352
https://form.jotform.com/211873964893371
https://form.jotform.com/211882560421350
https://form.jotform.com/211883960807363
https://form.jotform.com/211884679321362
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Jul



Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση



Οδηγίες για την δημόσια διαβούλευση

• Ελάχιστα υποχρεωτικά πεδία
• Δυνατότητα αποθήκευση σε κάθε στιγμή
• Δυνατότητα επισκόπησης πριν την 

υποβολή 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δρ. Αγνή Σπηλιώτη, Δρ. Αντώνιος Γυπάκης και Βασίλειος Γογγολίδης
Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

12/7/2021

29


