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ΘΕΜΑ: Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη 

Ερευνητικών Υποδομών 
 
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας της 
Πολιτείας για θέματα πολιτικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας 
(Ε.ΤΑ.Κ), έχει ξεκινήσει τη διαδικασία χάραξης Εθνικής Στρατηγικής για τις Ερευνητικές 
Υποδομές, και τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Οδικού Χάρτη. Η διαδικασία αυτή θα 
αναδείξει εκείνες τις ερευνητικές υποδομές οι οποίες αποτελούν επωφελείς για τη 
χώρα μακροπρόθεσμες επενδύσεις, εξυπηρετούν τις ανάγκες της Ελληνικής 
ερευνητικής κοινότητας και της βιομηχανίας και συμβάλουν ουσιαστικά στην εθνική και 
περιφερειακή ανάπτυξη και καινοτομία.  
 
Είναι προφανές ότι οι επενδύσεις σε Ερευνητικές Υποδομές θα πρέπει να βασίζονται σε 
σταθερά θεμέλια επιστημονικών και στρατηγικών προτεραιοτήτων. Ιδιαίτερα στην 
παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η 
δημόσια χρηματοδότηση μεγιστοποιεί τις δυνατότητες παραγωγής νέας γνώσης, 
προόδου και οικονομικής ανάπτυξης. Άλλωστε, η διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και 
Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών αποτελεί προαπαιτούμενη συνθήκη (ex-ante 
conditionality) για τη χρηματοδότησή τους από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στην νέα 
προγραμματική περίοδο (2014-2020).  
 
Ο Οδικός Χάρτης θα αναδείξει ξεκάθαρα την στρατηγική σημασία των Ερευνητικών 
Υποδομών σε εθνικό επίπεδο και θα θέσει προτεραιότητες σε ότι αφορά στη διάθεση 
του αντίστοιχου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη ή/και αναβάθμισή τους, 
διασφαλίζοντας τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τη βιωσιμότητά τους.  
  
Για το σκοπό αυτό, η ΓΓΕΤ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
υποβολή προτάσεων Ερευνητικών Υποδομών, με στόχο την ανάδειξη προτεραιοτήτων, 
μέσω διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία θα οδηγήσει στην κατάρτιση Εθνικού Οδικού 
Χάρτη για τις Ερευνητικές Υποδομές. 
 



Περισσότερα στοιχεία για τη διαδικασία, τις φάσεις της αξιολόγησης και τη σύνταξη του 
Οδικού Χάρτη περιγράφονται στο επισυναπτόμενο κείμενο.  
 
Το συντονισμό του όλου εγχειρήματος έχει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού της ΓΓΕΤ.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε:  
 

 Μαρία Χριστούλα: 210-7458067, m.christoula@gsrt.gr 

 Δώρα Φαρμάκη : 210-7458090, t.farmaki@gsrt.gr 
 
 
 
 
 
 

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας 
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