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Α 
• Ανοιχτή Διαβούλευση για την ΕΣΕΤΑΚ ΠΠ 2021-2027 

Β 
• Σχόλια & Προτάσεις από τη Διαβούλευση για τον τομέα ΒΥΚΑ 

 

Γ 
• Συμπεράσματα- Οριστικοποίηση των Προτεραιοτήτων 

Περιεχόμενα παρουσίασης 



Α. Ανοιχτή Διαβούλευση για την ΕΣΕΤΑΚ ΠΠ 2021-2027 

 

 3.986 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση (σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα της εκδήλωσης-live views)  
 

 469 άτομα παρακολούθησαν τα αποθηκευμένα video μέχρι 
σήμερα 
 

 90% (αυτών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) 
έκριναν την εκδήλωση Πολύ καλή έως Άριστη (στο σύνολό της) 
 

 81% (αυτών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) 
έκριναν την ποιότητα των παρουσιάσεων Πολύ καλή έως Άριστη 
 

 90% (αυτών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) 
έκριναν την εκδήλωση Πολύ χρήσιμη έως Εξαιρετικά χρήσιμη 
 

 88% (αυτών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης) 
έκριναν τεχνικά την εκδήλωση Πολύ καλή έως Άριστη 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/07/2021 



ΓΓΕΚ/ 
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Επιστημών 
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Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την ανοιχτή διαβούλευση  
για τον τομέα για την περίοδο 2021-2027 

Β. Σχόλια & Προτάσεις από τη Διαβούλευση για τον τομέα ΒΥΚΑ 

 

 



1ο επίπεδο • Τομέας: ΒΥΚΑ  

2ο επίπεδο 
• Περιοχή Παρέμβασης: π.χ 

• 1.1 Βιοϋλικά, βιοδιαγνωστικές / 
θεραπευτικές διατάξεις 

3ο επίπεδο 

• Προτεραιότητα: π.χ 

• 1.1.1 Εκτύπωση βιοϋλικών, 
βιοπολυμερών και κυττάρων για 
την ανάπτυξη ιστών 

• 9 εισηγήσεις (1 κενή) 

• 5 από επιχειρήσεις + 2 από ΑΕΙ + 1 από ΕΚ 

Β. Σχόλια & Προτάσεις από τη Διαβούλευση για τον τομέα ΒΥΚΑ 

 

 

Προτάσεις που υποβλήθηκαν κατά την ανοιχτή διαβούλευση  
για τον τομέα για την περίοδο 2021-2027 



Διεργασίες, εξοπλισμός & συστήματα για τη μετάβαση στην κλιματικά ουδέτερη βιομηχανική παραγωγή  

 Διεργασίες, εξοπλισμός & συστήματα για τη μετάβαση στη ψηφιοποιημένη βιομηχανική παραγωγή  

 Αναδιαμορφώσιμα συστήματα παραγωγής & αλυσίδες προστιθέμενης αξίας 

  Υλικά, διεργασίες, διατάξεις & συστήματα παραγωγής για την κυκλική οικονομία & τη βιομηχανική συμβίωση  

 Υλικά, διατάξεις & τεχνολογίες για εφαρμογές στην υγεία 

    Υλικά, διεργασίες και διατάξεις για παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση ενέργειας 

      Υλικά και διεργασίες για αειφορία στις βιομηχανικές και κτιριακές κατασκευές, υποδομές και πολιτιστική κληρονομιά 
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Υλικά, επιστρώσεις, τεχνολογίες κατεργασίας επιφανειών  

Πρώτες ύλες, βιομηχανικά υλικά, υλικά συσκευασίας, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης -Διεργασίες παραγωγής  

Υλικά και διατάξεις για εφαρμογές μεταφορών, διαστήματος, ασφάλειας και τηλεπικοινωνιών 

Φωτονική, νανοηλεκτρονική, αισθητήρες & μίκρο-νάνο-συστήματα Νανοτεχνολογία, νανοηλεκτρονική, φωτονική 

Β. 11 Παρεμβάσεις για τον τομέα ΒΥΚΑ 

 

 



• Οριστικοποίηση Παρέμβασης 2ου Επιπέδου Α 
• Επεξεργασία Προτεραιοτήτων σε επίπεδο υπο-ομάδων ανά Παρέμβαση και 

αποστολή στην Συντονίστρια μέχρι την Τετάρτη 6/10/2021 και νέα Συνάντηση 
την Παρασκευή στις 8/10/2021 και ώρα 12:00- 14:00 για οριστικοποίηση 
τους   

Β 

• Ολοκλήρωση του Κειμένου Βάσης με βάση τις οριστικοποιημένες 
Προτεραιότητες (όπως Παράρτημα 2 της Στρατηγικής 2014-2020)  Γ 

Γ. Συμπεράσματα- Οριστικοποίηση των Προτεραιοτήτων 
 



Σχεδιασμός για την περίοδο 2021-

2027 Χρονοδιάγραμμα 

Γ. Συμπεράσματα - Χρονοδιάγραμμα 

Ομάδα Εργασίας 
6η συνάντηση 
Οριστικοποίηση  

Προτεραιοτήτων 

& Συναινετικό 

κείμενο του Τομέα 

για το  Κείμενο 

Βάσης 

Ομάδα Εργασίας 
5η συνάντηση 
Οριστικοποίηση  

Παρεμβάσεων & 

Προτεραιοτήτων 
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