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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Όπως γνωρίζετε, ένας από τους σημαντικότερους στόχους του ΕΣΕΤ, από τη συγκρότησή 

του το Σεπτέμβριο του 2010, είναι η διαμόρφωση ενός μακρόπνοου Εθνικού Στρατηγικού 

Πλαισίου για την Έρευνα,  Τεχνολογία και  Καινοτομία (ΕΣΠΕΚ). Η πρωτοβουλία αυτή 

βασίζεται στις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές που ακολουθούνται στην πλειονότητα 

των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στις  Η.Π.Α, την Ιαπωνία,  την Κίνα και 

άλλες χώρες, αλλά δεν έχουν αναδειχθεί επαρκώς στην Ελλάδα έως τώρα. 

Σύμφωνα  με  τη  διεθνή  πρακτική,  μέσω  των  Στρατηγικών  Σχεδίων  γίνεται  κατ’  αρχήν 

προσπάθεια να αποτυπωθεί  και  να αποτιμηθεί  η υφιστάμενη κατάσταση στο  χώρο της 

Έρευνας και Καινοτομίας και στη συνέχεια να επιλεγούν τομείς με ισχυρές προοπτικές 

εξέλιξης,  που  είναι  συμβατοί  με  τις  δυνατότητες  και  τους  ευρύτερους  εθνικούς 

αναπτυξιακούς  και  κοινωνικούς  στόχους  της κάθε χώρας.  Στόχος είναι  να εντοπισθούν 

εθνικές  προτεραιότητες  για  τη  στρατηγική  στο  πεδίο  της  Έρευνας,  Τεχνολογίας  και 

Καινοτομίας, με παράλληλη εκτίμηση των απαραίτητων πόρων που απαιτούνται για την 

υλοποίησή της .     

Απαραίτητη προϋπόθεση για  τη διαμόρφωση του Στρατηγικού Σχεδίου με ορίζοντα το 

2020, είναι η ουσιαστική και πλήρης πληροφόρηση για την υφιστάμενη κατάσταση του 

εθνικού συστήματος  Έρευνας και  Τεχνολογίας,  τις  ανελαστικές  δαπάνες,  το ανθρώπινο 

δυναμικό, καθώς και τις προγραμματικές δεσμεύσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέχρι 

πρόσφατα  η  πληροφόρηση  αυτή  δεν  ήταν  διαθέσιμη.  Τώρα  όμως,  με  την  επικείμενη 

έναρξη της  διαδικασίας  διαμόρφωσης  του ΕΣΠΕΚ,  η  Γενική  Γραμματεία  Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) έχει συγκεντρώσει την πλειονότητα των απαιτούμενων στοιχείων. 

Το επόμενο βήμα στη διαμόρφωση του Στρατηγικού Πλαισίου είναι η διενέργεια ανοιχτής 

διαβούλευσης  και  η  αναζήτηση  ιδεών  και  προτάσεων  από  την  επιστημονική  και 

τεχνολογική  κοινότητα  της  Χώρας,  συμπεριλαμβανομένων  των  Πανεπιστημίων, 

Ερευνητικών Κέντρων και του ιδιωτικού τομέα. Για το σκοπό αυτό το ΕΣΕΤ διαμόρφωσε 

ένα σχέδιο δράσης  με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  (επισυνάπτεται)



Κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του σχεδίου αυτού έχουν τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) τα 

οποία με τη συνδρομή της ΓΓΕΤ, θα συγκεντρώσουν και στη συνέχεια θα επεξεργαστούν τις προτάσεις και 

ιδέες  που  θα  υποβληθούν  στο  πλαίσιο  της  ανοιχτής  διαβούλευσης  για  το  πεδίο  της  επιστημονικής  τους 

εξειδίκευσης.  Μετά από επιλογή των πλέον αξιόλογων και εμπεριστατωμένων προτάσεων, και λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τις γενικές κατευθύνσεις του σχετικού προϋπολογισμού που θα δοθούν από το ΕΣΕΤ,   κάθε ΤΕΣ θα 

διαμορφώσει  μια  ολοκληρωμένη  εισήγηση  με  προτάσεις  για  την  εξειδίκευση  των  θεματικών  περιοχών 

έρευνας στον τομέα του και για τους πλέον ενδεδειγμένους τύπους προγραμμάτων τα οποία, κατά την κρίση 

του, θα πρέπει να ενταχθούν στο ΕΣΠΕΚ.

Με την επιστολή αυτή, ζητούμε από εσάς, σαν μέλη της επιστημονικής κοινότητας και του παραγωγικού 

τομέα,  να  υποβάλλετε  τις  απόψεις  σας  σε  μια  μορφή κοινή  για  όλους,  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο 

πρότυπο. Ζητούμε να υποβάλλετε συγκεκριμένες προτάσεις, με τη μορφή σύντομων εκθέσεων (white papers) 

για  το  επιστημονικό  πεδίο  εξειδίκευσής  σας.  Προτάσεις  μπορούν  να  υποβάλλουν  είτε  φυσικά  πρόσωπα 

(ανεξάρτητοι  ερευνητές,  μέλη  ΔΕΠ,  επιστήμονες  που  απασχολούνται  στον  ιδιωτικό  τομέα  κ.α.)  είτε 

εκπρόσωποι  και  όργανα  διοίκησης  φορέων και  συλλογικών  οργάνων του  ερευνητικού,  ακαδημαϊκού και 

επιχειρηματικού χώρου (Διευθυντές  Ερ.  Ινστιτούτων,  Πρόεδροι  Τμημάτων ΑΕΙ,  Διευθυντές  εργαστηρίων 

ΑΕΙ, κ.α.). Μόνο προτάσεις που χρησιμοποιούν το πρότυπο θα αξιολογηθούν.

Για  να  διευκολυνθεί  η  διαδικασία  της  διαβούλευσης,  έχει   αναρτηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  ΓΓΕΤ 

(www  .  gsrt  .  gr  )  ένα  ολοκληρωμένο  αρχείο  με  το  απαραίτητο  πληροφοριακό  υλικό,  στο  οποίο 

περιλαμβάνονται,  μεταξύ  άλλων,  στοιχεία  για  την  τρέχουσα  και  την  επιδιωκόμενη  χρηματοδότηση  των 

ερευνητικών  δραστηριοτήτων,  παλαιότερες  μελέτες  για  τον  εντοπισμό  και  την  εξειδίκευση  θεματικών 

προτεραιοτήτων  των  προηγούμενων  προγραμμάτων  Έρευνας  και  Τεχνολογίας  (2007-2013)  καθώς  και 

στατιστικά στοιχεία για την Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ. 

Η  διαμόρφωση  ενός  μακρόπνοου  Εθνικού  Στρατηγικού  Πλαισίου  για  την  Έρευνα,  Τεχνολογία  και 

Καινοτομία, με ορίζοντα 10-ετίας, είναι αναντίρρητη ανάγκη. Η παρούσα οικονομική κρίση είναι ένας ακόμη 

πολύ σημαντικός λόγος για ν’ ανταποκριθούμε στις μεγάλες προκλήσεις και να πείσουμε τους εταίρους μας 

στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο, για το ότι μπορούμε, με σοβαρότητα, να βάλουμε τάξη «στα του οίκου 

μας». 

Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας στη διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης και στη συμβολή σας στην 

προσπάθεια να συνεισφέρουμε σ’ ένα καλύτερο μέλλον για τη Χώρα μας.

Εκ μέρους των συναδέλφων του ΕΣΕΤ, σας εύχομαι Καλή Χρονιά,

Σ. Κριμιζής

Πρόεδρος ΕΣΕΤ

14-18 Messogeion Avenue, 115 10 Athens, Greece
www.gsrt.gr

http://www.gsrt.gr/


Χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του 

Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ)

 30 Ιανουαρίου 2012 – 29 Φεβρουαρίου 2012 : διενέργεια ανοιχτής διαβούλευσης.
 1 – 30 Μαρτίου 2012: επεξεργασία των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης από τα Τομεακά 

Επιστημονικά Συμβούλια (ΤΕΣ) και διαμόρφωση εισηγήσεων προς το ΕΣΕΤ 
 19-23  Απριλίου  2012  :  Πενθήμερη  συνάντηση  ΕΣΕΤ  &  ΤΕΣ  στην  Αθήνα.  Διαμόρφωση 

ολοκληρωμένου κειμένου του ΕΣΠΕΚ με το πέρας της συνάντησης.
 Παρουσίαση του ΕΣΠΕΚ στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 

και  Θρησκευμάτων,  στη  Διυπουργική  Επιτροπή  Έρευνας,  Τεχνολογίας  και  Καινοτομίας 
(ΔΕΕΤΕΚ) στο Κοινοβούλιο και στην Επιστημονική και Επιχειρηματική Κοινότητα 

Αναμένεται ότι η όλη διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι του 2012. Εφόσον το 
Σχέδιο γίνει δεκτό από το Κοινοβούλιο, θα αποτελέσει Εθνική πολιτική με δέσμευση της 
Κυβέρνησης για την υλοποίησή του.

14-18 Messogeion Avenue, 115 10 Athens, Greece
www.gsrt.gr


	George Pavlakis
	Χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης για τη διαμόρφωση του 
	Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ)

