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ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΔΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΔ)
Κυρίες και Κύριοι,
Η προσχώρηση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Διαστήµατος/ΕΟΔ
(European Space Agency/ESA) τον Μάρτιο 2005, αποτέλεσε σηµαντικό γεγονός, το
οποίο σηµατοδοτεί µια νέα εποχή για τη Διαστηµική Έρευνα και Τεχνολογία στη χώρα
µας.
Στη Συµφωνία Προσχώρησης (άρθρο 7, Ν.3308/2005), προβλέπονται ειδικά
µέτρα για τη χώρα, τα οποία θα ισχύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της µεταβατικής
περιόδου των έξι (6) ετών και τα οποία ξεκινούν από το τρέχον έτος (2005) έως το
2010.
Τα µεταβατικά αυτά µέτρα στοχεύουν κυρίως στην προσαρµογή της Ελληνικής
βιοµηχανίας στις αυστηρές απαιτήσεις του Οργανισµού, στην εξοικείωση µε τις
διαδικασίες συµµετοχής της στα διάφορα προγράµµατα, καθώς και στην επιτυχή
υλοποίησή τους, σε συνεργασία µε κοινοπραξίες, στις οποίες ηγούνται ισχυρές
ευρωπαϊκές βιοµηχανίες, µε πολυετή δραστηριότητα στον τοµέα του Διαστήµατος.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει προκηρυχθεί η 1η κατά σειρά «πρόσκληση για την
υποβολή ιδεών» (call for ideas), που απευθύνεται αποκλειστικά στους ελληνικούς
φορείς (βιοµηχανία, επιχειρήσεις, ινστιτούτα και πανεπιστήµια), µε καταληκτική
ηµεροµηνία υποβολής στον ΕΟΔ την 6η Ιανουαρίου του 2006.
Με την ευκαιρία αυτή, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε
συνεργασία µε τον ΕΟΔ έχει προγραµµατίσει τις εξής δύο Ηµερίδες για την
παρουσίαση της πρώτης αυτής προκήρυξης:
• Αθήνα, Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2005, Αµφιθέατρο του Εθνικού
Ιδρύµατος Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48), ώρα 9:00 π.µ.- 2:00 µ.µ.,
και

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 7 Νοεµβρίου 2005, στο Συνεδριακό Κέντρο του
Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ΕΚΕΤΑ (6ο
χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης) ώρα 9:00 π.µ. – 2:00 µ.µ..
Πρωταρχικός στόχος των εκδηλώσεων είναι η άµεση πληροφόρηση των
ελληνικών φορέων µε το περιεχόµενο και τους όρους της προκήρυξης, τις διαδικασίες
που εφαρµόζονται από τον ΕΟΔ (οι οποίες είναι διαφορετικές από αυτές του
Προγράµµατος-Πλαισίου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Ενωσης), χρηµατοδοτικό πλαίσιο κλπ., προκειµένου να υπάρξει ουσιαστική συµβολή
τους στα επιστηµονικά και τεχνολογικά προγράµµατα του Οργανισµού.
Για τον λόγο αυτό έχει προσκληθεί ο προϊστάµενος του Γραφείου Υποστήριξης
Νέων Κρατών-Μελών του ΕΟΔ και Γραµµατέας της Οµάδας Κρούσης Ελλάδας-ΕΟΔ,
κ. J. Pedro V. Poiares Baptista, ο οποίος θα παρουσιάσει όλες τις απαραίτητες
λεπτοµέρειες για την ειδική αυτή διαδικασία υποβολής κλπ. και θα είναι διαθέσιµος για
ερωτήσεις και συζήτηση.
Πληροφορίες σχετικά την πρόσκληση θα βρείτε στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, στη
δ/νση
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=4272.
Επίσης
παρέχονται
πολύτιµες πληροφορίες γενικά για τον ΕΟΔ στο www.esa.int.
•

Η αρµόδια υπηρεσία της ΓΓΕΤ (Τµήµα Διεθνών Οργανισµών της Δ/νσης
Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, τηλ.: 210-74.58.114 &115) είναι στη διάθεσή σας για κάθε
πρόσθετη πληροφορία.
Παρακαλούµε όπως µας ενηµερώσετε για τη συµµετοχή σας το αργότερο
µέχρι την 26η Οκτωβρίου 2005, αποστέλλοντας µήνυµα υπόψη κας. Αν. Τσιλιάνου,
στην ηλεκτρ/κή δ/νση atsi@gsrt.gr .

Ο Γενικός Γραµµατέας Ερευνας και Τεχνολογίας
Ι. Α. Τσουκαλάς

Συνηµµένα:
Γενικό πρόγραµµα ηµερίδων (γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική)

