
 

  

  

 

 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
«Δζληθή Αλαπηπμηαθή Σηξαηεγηθή (ΔΑΣ)  2021» 

Από ηην εποσή ηηρ κπίζηρ, ζηην εποσή ηηρ δίκαιηρ 
ανάπηςξηρ  
 

 

 

Η «Δζληθή Αλαπηπμηαθή Σηξαηεγηθή (ΔΑΣ) 2021» 
ζπληζηά κηα νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα ηελ 
παξαγσγηθή αλαζπγθξόηεζε ηεο ρώξαο, έρνληαο σο 
ζηόρν ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε θαη απνδνηηθόηεηα ησλ 
δηαζέζηκσλ δπλαηνηήησλ ηεο ρώξαο κε ρξνληθό 
νξίδνληα ην 2021. 

Σην επίθεληξν βξίζθεηαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηεο 
ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζε νηθνλνκία ηεο γλώζεο, κε 
ζθνπό ηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζή ηεο ζηνλ δηεζλή 
θαηακεξηζκό εξγαζίαο θαζώο θαη ε ελίζρπζε ηεο 
εμσζηξέθεηαο κέζα από ηελ πξνζέιθπζε επελδύζεσλ 
θαη ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ. 

Παξάιιεια, ε ΔΑΣ 2021 πξνηείλεη ηελ πηνζέηεζε ελόο 
βηώζηκνπ δηεζλνύο, αληαγσληζηηθνύ θαη θνηλσληθά 
δίθαηνπ πξνηύπνπ αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο.  

Οη θεληξηθνί ζηόρνη ηεο «Δζληθήο Αλαπηπμηαθήο 
Σηξαηεγηθήο (ΔΑΣ) 2021», νη νπνίνη θαιύπηνπλ ηξεηο 
θεληξηθέο δηαζηάζεηο, ηελ εζληθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή,  είλαη νη εμήο: 

 

 

 

 

 

 
 
 

Δελτίο Επικοινωνιακού Συντονισμού   
                                                             Δράζεις & Πρωηοβοσλίες 

Φεβροσάριος 2018 
  
 

ΤΦΗΠΣΕ – ΓΓ ΕΝΗΜΕΡΧΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ   
Ασηοηελές Σμήμα ηραηηγικού τεδιαζμού &  

Δισποσργικού Επικοινωνιακού σνηονιζμού 
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o Δλίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο - Μείσζε ηεο αλεξγίαο 
Έρεη ήδε ζεκεησζεί κείσζε ηεο αλεξγίαο ζην 20,2% ην 
γ’ ηξίκελν 2017, κε ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο 
απαζρόιεζεο (δεκηνπξγία 320.000 ζέζεσλ εξγαζίαο 
ην 2015-2017). 
 
o Αληηκεηώπηζε ηεο δεκνγξαθηθήο θξίζεο 
Τα πνζνζηά γελλεηηθόηεηαο έρνπλ κεησζεί ζην 1,2 
παηδί αλά γπλαίθα (ζρεδόλ ζην 60% ηνπ αλαγθαίνπ 
νξίνπ ησλ 2,1 παηδηώλ γηα ηελ απιή αλαπαξαγσγή 
ηνπ πιεζπζκνύ). Η αληηκεηώπηζε ηεο δεκνγξαθηθήο 
παξαθκήο είλαη επνκέλσο απαξαίηεηε. 
 
o Αληηκεηώπηζε ηεο θπγήο εμεηδηθεπκέλνπ δπλακηθνύ 

(brain drain) 
Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε πξσηνβνπιία «Γέθπξεο Γλώζεο 
θαη Σπλεξγαζίαο», ε νπνία έρεη σο ζηόρν ηε 
δηαζύλδεζε θαη ιεηηνπξγηθή δηθηύσζε ησλ Διιήλσλ 
κεηαμύ ηνπο - είηε έρνπλ θύγεη ζην εμσηεξηθό είηε 
παξακέλνπλ ζηελ Διιάδα. (Δεληίο ΔΕΣ ηεςσ. 
Ιανοςάπιορ 2018) 
 
o Βειηίσζε αληαγσληζηηθόηεηαο - Δπηρεηξεκαηηθό 

Πεξηβάιινλ 
Οη ηδησηηθέο επελδύζεηο, αλήιζαλ ην 2017 ζηα 9,9 δηο 
επξώ, ην πςειόηεξν επίπεδν ηεο ηειεπηαίαο εμαεηίαο, 
ελώ νη  Άκεζεο Ξέλεο Δπελδύζεηο ππνινγίδνληαη ζηα 4 
δηο. Οη εμαγσγέο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ ην 2017 
ππνινγίδνληαη ζηα 58 δηο, ελώ ε αληαγσληζηηθόηεηα 
ηεο νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη ην 2017 βειηησκέλε έλαληη 
ηνπ 2014 θαηά 3,7% (Τξάπεδα Διιάδαο) έσο θαη 6,1% 
(ΟΟΣΑ). 
Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ζπκβάιινπλ 
πξσηνβνπιίεο όπσο ε εηζαγσγή θαηλνηόκσλ 
ρξεκαηνδνηηθώλ εξγαιείσλ θαη πξνγξακκάησλ, ε 
απινύζηεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο αδεηώλ, ε 
αλαζεώξεζε ηνπ λνκηθνύ πιαηζίνπ ησλ ζηξαηεγηθώλ 
επελδύζεσλ, ε ζέζπηζε ηνπ εμσδηθαζηηθνύ 
κεραληζκνύ ξύζκηζεο ηδησηηθώλ ρξεώλ θ.α. 
  
Σηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο 
εμσζηξέθεηαο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηεο 
έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο.  (Δεληίο ΔΕΣ ηεςσ. 
Φεβποςάπιορ 2018) 

  Χάρτεσ, για τον ςχεδιαςμό τθσ ανάπτυξθσ και τθν 
προςταςία του περιβάλλοντοσ κακϊσ και θ ενίςχυςθ των 

https://www.knowledgebridges.gr/
https://www.knowledgebridges.gr/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

  
Γπλακηθή ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην MWC 
ζηε Βαξθειώλε 

 

Η Διιάδα ζπκκεηέρεη γηα έθηε ζπλερόκελε ρξνληά ζηελ 
δηεζλή έθζεζε GSMA Mobile World Congress (MWC), 
πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Βαξθειώλε από ηηο 26 
Φεβξνπαξίνπ έσο ηελ 1ε Μαξηίνπ. Η ελ ιόγσ 
δηνξγάλσζε απνηειεί ηε κεγαιύηεξε παγθνζκίσο 
αλαθνξηθά κε ηελ ςεθηαθή ηερλνινγία θαη ηηο εθαξκνγέο 
γηα θνξεηέο ζπζθεπέο, ελώ ζπγθεληξώλεη ην ελδηαθέξνλ 
επηρεηξεκαηηθώλ θνινζζώλ  θαη επελδπηώλ. 

Η θεηηλή αληηπξνζσπεία είλαη ηδηαηηέξσο ηζρπξή, ελώ ζα 
παξαζηνύλ εθπξόζσπνη από 32 κηθξέο θαη κεζαίεο 
εηαηξείεο, νη νπνίεο ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 
παξνπζηάζνπλ ηα θαηλνηόκα πξντόληα θαη ηηο ππεξεζίεο 
ηνπο, θαζώο θαη λα πξνβιεζνύλ ζην εμσηεξηθό.  

 

 

 

 

 

 

Τν ειιεληθό πεξίπηεξν ζπγθεθξηκέλα, ζα θαιύπηεη ηξεηο 
βαζηθέο ελόηεηεο: ηε Ναπηηιία, ηνλ Τνπξηζκό θαη ην 
Gaming. Δθηόο σζηόζν από ηελ θύξηα έθζεζε, ε ρώξα 
καο ζα έρεη ηζρπξή παξνπζία θαη ζην παξάιιειν event 
“4 Years From Now”, πνπ αθνξά ηηο νεοφυείσ επιχειριςεισ - 

startups. 

 

ΦΗΦΙΑΚΕ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΕ - ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΧΝΙΕ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

o Μείσζε ησλ θνηλσληθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 
Πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ζπκβάιινπλ ηα θίλεηξα γηα ηελ θαηλνηνκία, ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη ηελ ςεθηαθή θαηάξηηζε, 
ηα νπνία αθνξνύλ θπξίσο ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο αλέξγνπο, ελώ ε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθώλ αληζνηήησλ 
κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα από ηελ πξνζαξκνγή θαη εμεηδίθεπζε ηεο ΔΑΣ 2021 αλά πεξηθέξεηα θαη πεξηνρή αλαιόγσο ησλ 
ηνπηθώλ αλαγθώλ θαη δπλαηνηήησλ. 
 
o Πεξηβαιινληηθόο επαλαζρεδηαζκόο ηεο νηθνλνκίαο 
Βαζηθνί άμνλεο ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε είλαη ε αλάπηπμε πεξηβαιινληηθώλ ππνδνκώλ, ε αιιαγή πξνηεξαηνηήησλ θαη 
πξνηύπσλ θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο, ε εθαξκνγή εξγαιείσλ αλάπηπμεο θαη γλώζεο, όπσο είλαη νη Γαζηθνί Φάξηεο, γηα 
ηνλ ζρεδηαζκό ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη ε ελίζρπζε ησλ κεραληζκώλ ειέγρνπ.  

Ι.Ε.  

 

 

Πξόγξακκα «Ήθαηζηνο» γηα ηελ αλαβάζκηζε ησλ δηαδηθηπαθώλ ππνδνκώλ  

Οη δηαδηθηπαθέο ππνδνκέο ηεο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο ηεο ρώξαο αλαβαζκίδνληαη κε ην έξγν «Ήθαηζηνο» 
ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο (ΔΓΔΤ). 

Τν έξγν «Ήθαηζηνο» πνπ παξνπζηάζηεθε από ην ΔΓΔΤ ζην Υπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ζηηο 19 
Ιαλνπαξίνπ 2018, ζηνρεύεη ζηελ νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δηθηπαθνύ θαη ηειεπηθνηλσληαθνύ εμνπιηζκνύ ηνπ ζπλόινπ 
ησλ ΑΔΙ, ΤΔΙ θαη εξεπλεηηθώλ θέληξσλ ηεο ρώξαο, θαζώο θαη ηε δηεπθόιπλζε ηεο πξόζβαζήο ηνπο ζε ςεθηαθέο ππνδνκέο 
κεγάιεο θιίκαθαο ηόζν ζηελ Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό, ζηελ πξννπηηθή ηνπ εθζπγρξνληζκνύ –εληόο κίαο ηξηεηίαο- 
ησλ δηθηπαθώλ ππνδνκώλ όισλ ησλ θνξέσλ ηεο ειιεληθήο αθαδεκατθήο θαη εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο.  

Στο πλαίςιο του ςυγκεκριμζνου ζργου κα πραγματοποιθκεί, μεταξφ άλλων, και άμεςθ εγκατάςταςθ δικτφου 
αςφρματθσ πρόςβαςθσ (WiFi) ςε όλεσ τισ φοιτθτικζσ εςτίεσ,  από το Υπουργείο Παιδείασ, Ζρευνασ και 
Θρθςκευμάτων, με τθ ςτιριξθ του Υπουργείου Ψθφιακισ Πολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ και τθ 
ςυνεργαςία του Εκνικοφ Δικτφου Ζρευνασ και Τεχνολογίασ και του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Διά Βίου 

 
Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο, ζα 
ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά ζην MWC. Η ειιεληθή 
απνζηνιή ζπλδηνξγαλώλεηαη από ην Υπνπξγείν 
Χεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ & Δλεκέξσζεο, 
ηνλ νξγαληζκό Enterprise Greece θαη ην ΣΔΚΔΔ, κε ηελ 
ππνζηήξημε ηνπ ΣΔΠΔ, ηνπ Corallia θαη ηεο ΔΔΚΤ, ππό 
ηελ αηγίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ηεο ΓΓΔΤ.  

 
Τν ειιεληθό πεξίπηεξν ζπγθεθξηκέλα, ζα θαιύπηεη ηξεηο 
βαζηθέο ελόηεηεο: ηε Ναπηηιία, ηνλ Τνπξηζκό θαη ην 
Gaming. Δθηόο από ηελ θύξηα έθζεζε, ε ρώξα καο ζα 
έρεη ηζρπξή παξνπζία θαη ζην παξάιιειν event “4 Years 
From Now”, πνπ αθνξά ηηο λενθπείο επηρεηξήζεηο 
(startups). 
 

Σηόρνο ηεο απνζηνιήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο 
θαη ε δηεζλήο δηθηύσζε ησλ εγρώξησλ ηερλνινγηθώλ 
επηρεηξήζεσλ, θαζώο επίζεο θαη ε πξνζέιθπζε 
επελδύζεσλ. Τέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη θέηνο 
αλακέλνληαη ζηελ έθζεζε πάλσ από 100.000 επηζθέπηεο 
θαη 2.300 εθζέηεο, από 208 ρώξεο. 

Φ.Σ. 

 
ΠΑΙΔΕΙΑ – ΦΗΦΙΑΚΕ ΤΠΟΔΟΜΕ  

https://www.mobileworldcongress.com/
https://www.4yfn.com/event/4yfn-barcelona-2018/
https://grnet.gr/company/
http://www.minedu.gov.gr/
http://mindigital.gr/
https://www.inedivim.gr/
https://www.inedivim.gr/
http://mindigital.gr/
http://mindigital.gr/
https://enterprisegreece.gov.gr/
http://www.sekee.gr/
http://www.sepe.gr/
http://www.corallia.org/el/
http://www.eekt.gr/
http://www.patt.gov.gr/site/
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772&JScript=1
https://www.4yfn.com/event/4yfn-barcelona-2018/
https://www.4yfn.com/event/4yfn-barcelona-2018/


 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζα 
πξαγκαηνπνηεζεί, κεηαμύ άιισλ, θαη άκεζε 
εγθαηάζηαζε δηθηύνπ αζύξκαηεο πξόζβαζεο (WiFi) ζε 
όιεο ηηο θνηηεηηθέο εζηίεο,  από ην Υπνπξγείν Παηδείαο, 
Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κε ηε ζηήξημε ηνπ 
Υπνπξγείνπ Χεθηαθήο Πνιηηηθήο, Τειεπηθνηλσληώλ θαη 
Δλεκέξσζεο θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Δζληθνύ Γηθηύνπ 
Έξεπλαο θαη Τερλνινγίαο θαη ηνπ Ιδξύκαηνο Νενιαίαο 
θαη Γηά Βίνπ Μάζεζεο. 
 
Γεδνκέλεο ηεο θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ησλ ςεθηαθώλ 
ππνδνκώλ γηα ηα ζύγρξνλα παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα, 
ην πξόγξακκα -ην νπνίν εληάζζεηαη ζην 
Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα Αληαγσληζηηθόηεηαο, 
Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ ΔΣΠΑ 2014-
2020- ζπλδέεηαη κε ηελ επξύηεξε πξνζπάζεηα γηα ηελ 
αλάδεημε ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκηνππόιεσλ ζε 
πξόηππα   αμηνπνίεζεο ησλ  ςεθηαθώλ  εξγαιείσλ  ηεο 

 

Tesla Greece: ςήθνο εκπηζηνζύλεο ζηελ Διιάδα 
 
Τελ απαξρή επελδύζεσλ λένπ ηύπνπ ζεκαηνδνηεί ε επηινγή ηεο δηεζλνύο εκβέιεηαο εηαηξείαο Tesla λα πξνρσξήζεη 
ζηελ ίδξπζε ηεο Tesla Greece, ε νπνία αξρηθά ζα εζηηάζεη ζε δξαζηεξηόηεηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο  (R&D).   

 

Η εγθαηάζηαζε  ηεο  Tesla  Greece ζην Τερλνινγηθό Πάξθν Λεύθηππνο ηνπ Δξεπλεηηθνύ Κέληξνπ «Γεκόθξηηνο» θαηέζηε 
δπλαηή κε ηε ζπκβνιή ηνπ Τνκέα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ  ΥΠΠΔΘ θαη εκπίπηεη ζηε ζηνρνζεζία ηνπ γηα ηελ έξεπλα, 
ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ πξνζέιθπζε Τκεκάησλ R&D εηαηξεηώλ πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ Διιάδα, κε απώηεξν ζθνπό 
ηελ ελίζρπζε επελδύζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ Έξεπλα, ηελ Καηλνηνκία θαη ηελ «έληαζε γλώζεο».      

Η παξνπζία ηεο Tesla ζηελ Διιάδα απνηειεί απηό δείγκα εκπηζηνζύλεο ζηελ αλαπηπμηαθή πξνζπάζεηα ηεο ρώξαο 
θαζώο επίζεο ζην εμαηξεηηθό επηζηεκνληθό δπλακηθό ηεο, όπσο έρνπλ επηζεκάλεη ζηειέρε ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, 
ζπλδπάδεηαη κε ηελ επηζηξνθή Διιήλσλ επηζηεκόλσλ πνπ είλαη ζηειέρε ηεο Tesla θαη βεβαίσο κε ην άλνηγκα 
πξννπηηθώλ γηα ηελ απαζρόιεζε θαη παξακνλή θαη άιισλ επηζηεκόλσλ ζηελ Διιάδα, ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ 
αλαραίηηζε ηνπ brain drain. 

Σ.Γ. 

 

ΕΡΕΤΝΑ – ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ   

 
 
ζύγρξνλεο επνρήο θαη ζπγρξόλσο απνζθνπεί ζηε 
βειηίσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αθαδεκατθνύ θαη 
εξεπλεηηθνύ πξνζσπηθνύ κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ 
δηεπθόιπλζε ζπλεξγαζηώλ κε άιιεο εξεπλεηηθέο 
νκάδεο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό θαη κε 
αληίζηνηρεο πξνεγκέλεο ππνδνκέο έξεπλαο θαη 
θαηλνηνκίαο.  
 

Μ.Λ.     

 

http://mindigital.gr/
http://mindigital.gr/
https://www.inedivim.gr/
https://www.inedivim.gr/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
https://www.tesla.com/
http://tepa-lefkippos.demokritos.gr/index.html
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Σύνταξη και Επιμέλεια: 

Σωτηρία Γκότση, Ιουλία Ελματζόγλου, Μαρία Λουκά, Χριστίνα Σκανδάλη 

 

  

Δζληθό Γίθηπν Ιαηξηθήο Αθξηβείαο: ε Ιαηξηθή ηνπ κέιινληνο ζηελ ππεξεζία ησλ πνιηηώλ   

Τε ζεκαζία  ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ πνιηηώλ έξρεηαη λα αλαδείμεη ε 
πξσηνβνπιία ηεο Πνιηηείαο γηα ηε δεκηνπξγία ελόο Δζληθνύ Γηθηύνπ Ιαηξηθήο Αθξηβείαο. Πξόθεηηαη γηα έλα δίθηπν 
Δμαηνκηθεπκέλεο Ιαηξηθήο, κε ην νπνίν ε Διιάδα ζπκκεηέρεη όρη κόλν ζε κηα πξσηνπνξηαθή ζε επξσπατθό επίπεδν 
πξσηνβνπιία αιιά νπζηαζηηθά ζηε δηακόξθσζε ηεο Ιαηξηθήο ηνπ κέιινληνο.   

Τν Δζληθό Γίθηπν Ιαηξηθήο Αθξηβείαο αλαθνηλώζεθε από ηνλ ηνκέα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ηνπ ΥΠΠΔΘ ζηα ηέιε 
Ιαλνπαξίνπ 2018 θαη εληάζζεηαη ζηηο Δκβιεκαηηθέο Γξάζεηο ηνπ, νη νπνίεο απνζθνπνύλ ζηελ αλάδεημε εξεπλεηηθώλ 
δξάζεσλ ζε επηζηεκνληθνύο ηνκείο κε άκεζν θνηλσληθό όθεινο θαη ελδηαθέξνλ. 

 

Σθνπόο ηνπ Γηθηύνπ είλαη, ζε ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν Υγείαο, λα θαηαζηνύλ νη θιηληθέο εθαξκνγέο ηεο 
Δμαηνκηθεπκέλεο Ιαηξηθήο πξνζβάζηκεο ζε όινπο ηνπο πνιίηεο κέζσ ηνπ δεκόζηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, απμάλνληαο 
ηελ  απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο θαη κεηώλνληαο ηαπηόρξνλα  ην θόζηνο ηεο πεξίζαιςεο.  

Η ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηύνπ ζα πεξηιακβάλεη: α) ηελ αλάπηπμε  πξνεγκέλσλ δηαγλσζηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη ππεξεζηώλ 
πγείαο, ώζηε λα εληνπίδεηαη ε πξνδηάζεζε γηα εθδήισζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο λόζνπ θαζώο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ 
θιεξνλνκηθόηεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ θάζε αζζελή μερσξηζηά θαη β) ηελ εθαξκνγή, όηαλ ε λόζνο έρεη 
ήδε εθδεισζεί, εμεηδηθεπκέλεο ηαηξηθήο θαη θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, βάζεη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ θάζε αζζελνύο. 

Σε πξώηε θάζε, ην Δζληθό Γίθηπν Ιαηξηθήο Αθξηβείαο ζα επηθεληξσζεί ζηελ Ογθνινγία, κε ρξεκαηνδόηεζε άλσ ησλ 
πέληε εθαηνκκπξίσλ επξώ από εζληθνύο πόξνπο θαη κε δηεηή νξίδνληα πινπνίεζεο. Τν Γίθηπν ζα απαξηίδεηαη από 
ηέζζεξηο Μνλάδεο Ιαηξηθήο Αθξηβείαο (ΜΙΑ)- δύν ζηελ Αηηηθή, κία ζηε Θεζζαινλίθε θαη κία ζηελ Κξήηε- ζηηο νπνίεο 
κεηέρνπλ αξρηθά έλδεθα ζεκαληηθνί εξεπλεηηθνί θαη αθαδεκατθνί θνξείο ηεο ρώξαο. 

Τν Γίθηπν ηεο Ογθνινγίαο αλακέλεηαη λα δηεπξπλζεί κε ηε ζπκκεηνρή πεξηζζόηεξσλ θνξέσλ, ελώ ζε δεύηεξε θάζε 
ζρεδηάδεηαη ε δεκηνπξγία δύν λέσλ Γηθηύσλ γηα λεπξνεθθπιηζηηθέο θαη γηα θαξδηνινγηθέο παζήζεηο.  

Σ.Γ. 

 

 

Η λειτουργία του Δικτφου κα περιλαμβάνει: α) τθν ανάπτυξθ  προθγμζνων διαγνωςτικϊν τεχνολογιϊν και υπθρεςιϊν 
υγείασ, ϊςτε να εντοπίηεται θ προδιάκεςθ για εκδιλωςθ μιασ ςυγκεκριμζνθσ νόςου κακϊσ και θ ςχζςθ τθσ με τθν 
κλθρονομικότθτα, το περιβάλλον και τον τρόπο ηωισ του κάκε αςκενι ξεχωριςτά και β) τθν εφαρμογι, όταν θ νόςοσ 
ζχει ιδθ εκδθλωκεί, εξειδικευμζνθσ ιατρικισ και φαρμακευτικισ περίκαλψθσ, βάςει των χαρακτθριςτικϊν του κάκε 
αςκενοφσ. 

 Σε πρϊτθ φάςθ, το Εκνικό Δίκτυο Ιατρικισ Ακριβείασ κα επικεντρωκεί ςτθν Ογκολογία, με χρθματοδότθςθ άνω των 
πζντε εκατομμυρίων ευρϊ από εκνικοφσ πόρουσ και με διετι ορίηοντα υλοποίθςθσ. Το Δίκτυο κα απαρτίηεται από 
τζςςερισ Μονάδεσ Ιατρικισ Ακριβείασ (ΜΙΑ)- δφο ςτθν Αττικι, μία ςτθ Θεςςαλονίκθ και μία ςτθν Κριτθ- ςτισ οποίεσ 
μετζχουν αρχικά ζνδεκα ςθμαντικοί ερευνθτικοί και ακαδθμαϊκοί φορείσ τθσ χϊρασ. 

Το Δίκτυο τθσ Ογκολογίασ αναμζνεται να διευρυνκεί με τθ ςυμμετοχι περιςςότερων φορζων, ενϊ ςε δεφτερθ φάςθ 

http://erevna.minedu.gov.gr/index.php/gr/
http://www.moh.gov.gr/

