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Περιγραφή 
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου (Μάρτιος 2011) και των προνομιακών 
μέτρων ένταξης της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος/ESA 
(Μάρτιος 2005), κρίνεται απαραίτητη πλέον η διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής 
στον τομέα του Διαστήματος, έτσι ώστε να οργανωθεί καλύτερα η περαιτέρω 
συμμετοχή της χώρας, αλλά και η αξιοποίηση της βασικής αρχής λειτουργίας της 
ESA, της γεωγραφικής επιστροφής, μέσω της εξασφάλισης, σε ανταγωνιστική βάση, 
συμβολαίων προς τους ελληνικούς φορείς. Με τον τρόπο αυτόν και πέραν της 
επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και συνεργασίας με ισχυρούς 
διαστημικούς εταίρους άλλων χωρών, αναμένεται να προκύψουν και γενικότερα 
οικονομικά οφέλη και προοπτική, ειδικά σήμερα που η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμη 
δημοσιονομική κατάσταση. 
Η Ομάδα Εργασίας που συστάθηκε στα τέλη του 2011 αποτελείται από ειδικούς 
επιστήμονες του τομέα του Διαστήματος, εκπροσώπους της Ένωσης Βιομηχανιών 
Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και έναν εμπειρογνώμονα απο 
την ESA και είχε ως κύριο αντικείμενο τη διαμόρφωση ενός Σχεδίου Στρατηγικής, το 
οποίο θα αποτελέσει τη βάση για μια συνολική καταγραφή στόχων και 
προτεραιοτήτων της χώρας και των αντίστοιχων ιδιαιτεροτήτων, γεγονός που θα 
συμβάλλει στη λήψη αποφάσεων σε σχέση με τη συμμετοχή στα πολυάριθμα 
Προγράμματα και Δράσεις του Οργανισμού (ESA).  
Στόχος της Γενικής Γραμματείας ‘Ερευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιου 
δημόσιου φορέα για τη συμμετοχή στην ESA, είναι το κείμενο του Σχεδίου 
Στρατηγικής της Ομάδας Εργασίας (που παραδόθηκε στα τέλη Μαρτίου 2012 και 
επισυνάπτεται) μετά από δημόσια διαβούλευση, να διαμορφωθεί σε ένα 
ολοκληρωμένο σχέδιο στα πρότυπα και άλλων Κρατών - Μελών της ESA και το 
οποίο λόγω της δυναμικής του τομέα θα εξελίσσεται και θα αναθεωρείται σε τακτική 
βάση.  
Σημαντικός αλλά και καθοριστικός παράγοντας στην επιτυχία του εγχειρήματος 
αυτού είναι η ενεργός συμμετοχή της ελληνικής επιστημονικής / ερευνητικής 



κοινότητας, των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας αλλά και του Δημόσιου τομέα της 
χώρας (φορείς χρήστες των εφαρμογών και υπηρεσιών), με την υποβολή προτάσεων, 
αναγκών, σχολίων/παρατηρήσεων που δύνανται να ληφθούν υπ’ όψη στη 
διαμόρφωση της τελικής μορφής του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα.  
    Η διαδικασία συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, 
30η Απριλίου 2012 (ώρα 17:00).  

 
Παρακαλούμε όπως οι συμμετοχές των ενδιαφερομένων υποβληθούν ηλεκτρονικά, 
υπ’ όψιν των παρακάτω αρμοδίων στελεχών της ΓΓΕΤ: 

 
-    Καλερίδης Βασίλειος, τηλ. 2107458190, ηλεκτρ. διεύθυνση: vkas@gsrt.gr     
-    Κώτσιας Μιχαήλ, τηλ. 2107458115, ηλεκτρ. διεύθυνση: m.kotsias@gsrt.gr  
  

Σχετικά Αρχεία 

• Σχέδιο εθνικής στρατηγικής για το διάστημα—[doc-687 KB] 
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