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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού  
Πολιτικής και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας 
Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα  
 
Πληρ.: Δρ. Α. Γυπάκης 
Τηλ: 210 7458064 
Ε-mail: agypa@gsrt.gr  

 
 
 
 
 
Αθήνα, 28/06/2016 
Αρ. πρωτ.: 105589/Ι1 

 ΠΡΟΣ : 
 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 
 
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνάντηση της Πλατφόρμας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

σχετικά με τη διαμόρφωση Ε&Τ προτεραιοτήτων του τομέα στο πλαίσιο επικείμενης 
προκήρυξης Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020» 

 
 
Σας καλούμε στην συνάντηση της Πλατφόρμας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για 
την διαμόρφωση προτεραιοτήτων Έρευνας και Τεχνολογίας αναφορικά με τον εν λόγω τομέα 
στο πλαίσιο επικείμενης προκήρυξης, Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ «ΕΡΕΥΝΩ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020», η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. 
Κωνσταντίνου 48, Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2016, και ώρα 10.30-14.30. 
 
Στη συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν τα μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Εργασίας 
της πλατφόρμας «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» καθώς επίσης οι βασικοί 
εμπλεκόμενοι φορείς στον τομέα του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως 
εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και βασικές επιχειρήσεις  του κλάδου, η Ομάδα της 
Εθνικής μας εκπροσώπησης στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» της 
Κοινωνικής Πρόκλησης 5 (Κλιματική Δράση, Περιβάλλον, Αποδοτικότητα των Πόρων και 
Πρώτων Υλών), εκπρόσωποι Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ με δραστηριότητα στον τομέα του 
Περιβάλλοντος, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων με αρμοδιότητα πολιτικής στον 
συγκεκριμένο τομέα καθώς επίσης εκπρόσωποι των Ενδιάμεσων Διαχειριστικών Αρχών των 
Περιφερειών. 
 
Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η παρουσίαση ερευνητικών προτεραιοτήτων και 
δράσεων που αφορούν στον τομέα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» σύμφωνα με 
την στρατηγική της «ευφυούς» εξειδίκευσης, στο πλαίσιο του Εθνικού Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού για την περίοδο 2014 – 2020, και αναφορικά με την ως άνω 
αναφερόμενη  επικείμενη προκήρυξη Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ. 
 
Θέλουμε να ελπίζουμε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, θα μπορέσει να λειτουργήσει ως 
καταλύτης για ακόμη σημαντικότερες συνεργασίες στο μέλλον μεταξύ της ερευνητικής, 
πανεπιστημιακής και επιχειρηματικής Κοινότητας με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση της 
έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας μας. 
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Για το καλύτερο συντονισμό της συνάντησης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους α) Δρ. 
Α. Γυπάκη στέλεχος της Δ/νσης Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικής και Δράσεων 
Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ (e-mail: agypa@gsrt.gr) και β) κα. Α. Τριανταφύλλου (e-
mail: sisi@gsrt.gr) εάν παρευρεθείτε εσείς ή κάποιος εκπρόσωπος σας. 
 
Επισυνάπτεται η ημερησία διάταξη της εκδήλωσης. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας και παραμένουμε στη διάθεση 
σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση χρειαστείτε σχετικά. 
 
 
 

Η προϊσταμένη της Δ/νσης 
Σχεδιασμού και Προγραμματισμού 

Πολιτικής και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας 
 

(Ακριβές Αντίγραφο – Υπογραφή, Σφραγίδα) 
 
 

Δρ. Αγνή Σπηλιώτη 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
Εσωτερική Διανομή: Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Ι1 
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