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Πεξίιεςε 

 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εζληθή δεκφζηα πνιηηηθή έξεπλαο, ηερλνινγίαο 

θαη θαηλνηνκίαο, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα. Σν ειιεληθφ εξεπλεηηθφ 

ζχζηεκα έρεη ηηο θαηαβνιέο ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980, ελψ απφ ην 2014, κεηαηξέπεηαη 

ζε ζχζηεκα έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, θπξίσο γηα ηηο αλάγθεο 

δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, κίαο εθ 

ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηαο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020».  

ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ραξηνγξάθεζε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ, θαη ν 

εληνπηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο. Η δεκφζηα πνιηηηθή ΔΣΑΚ 

κειεηάηαη, έρνληαο σο αλαιπηηθφ πιαίζην ηνλ εμεπξσπατζκφ. Η αλάιπζε πεξηιακβάλεη 

βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο πνιηηηθήο, φπσο, ηηο εμειίμεηο ζην 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία θαη ηηο αιιαγέο 

πνπ έθεξε ε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο ηφζν ζε δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο θαη 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ φζν θαη ζηε ζπλεξγαζία ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ ζρέζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, θπξίσο θαηά ηε δηακφξθσζε θαη ηελ πινπνίεζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο αιιά θαη ζηελ ζρέζε Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο θαη Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο, ζε δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ 

ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο.  
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Δμεπξσπατζκφο, Δ&Α, Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Γεληθή 

Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο, Έμππλε Δμεηδίθεπζε,  
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Abstract 

 

This paper discusses the national public policy of research, technology and innovation, 

as it has been formed today. The Greek research system has its origins in the 1980s, 

and, in 2014, it is reformed into the research, technology and innovation system, mainly 

for the requirements of the formulation and implementation of the National Strategy of 

Smart Specialization, ex-ante conditionality in the framework of the European Strategy 

“Europe 2020”. 

This paper aims to map the National RTDI policy and to identify its strengths and 

weaknesses. The public RTDI policy is being studied through Europeanization as an 

analytical framework. In this paper, the analysis includes key elements of this specific 

public policy, such as developments in the legal framework, the institutions, the 

financial tools and the changes brought by the Strategy of Smart Specialization both in 

the processes of shaping and implementing the RTDI policy and in the cooperation 

between the stakeholders. 

Emphasis is given to the relation between the Ministry of Education  and the Ministry of 

Economy, especially during the formulation and implementation of the Strategy of 

Smart Specialization, and to the relation between General Secretariat of Research and 

Technology and General Secretariat of Industry, mainly on issues related to innovation. 

 

 

Key words: public policy for Research, Technology and Innovation, Europeanization, 

R&D, General Secretariat for Research and Technology, General Secretariat for 

Industry, Smart Specialization,  
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Δπραξηζηίεο 

 

Θέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ επηβιέπνληά κνπ, Γξ. Υαξάιακπν Υξπζνκαιιίδε γηα 

ηηο ζπκβνπιέο, ηελ πξνζνρή, ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαη ηελ γφληκε ζπλεξγαζία καο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Δπίζεο επραξηζηψ φινπο ηνπο θίινπο, 

ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη θπξίσο ηελ αδεξθή κνπ Νάληηα γηα φιε ηελ ζηήξημε θαη ηε βνήζεηα πνπ 

κνπ πξνζέθεξε απιφρεξα. 
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Δηζαγσγή 

“Θα έξζεη ε κέξα πνπ ηα ηειέθσλα δελ ζα έρνπλ 

θαζφινπ θαιψδηα. Ο ήρνο ζα κεηαθέξεηαη κέζσ 

ηνπ αέξα, κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ θσηφο.”                                            

Alexander Graham Bell 

 

Η ζπκβνιή ηεο εμέιημεο ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηελ επεκεξία θνηλσληψλ θαη 

νηθνλνκηψλ παγθνζκίσο, δελ κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί. ήκεξα, νη δηεζλείο εμειίμεηο θαη 

ε θνηλσληθν-νηθνλνκηθή ζπγθπξία πξνθξίλνπλ ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο, ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά θαη σο απνηειεζκαηηθφ κέζν αληηκεηψπηζεο πιήζνπο πξνθιήζεσλ 

(πεξηβαιινληηθψλ, θνηλσληθψλ, δεκνγξαθηθψλ θ.α.). πλεπψο,  νη πνιηηηθέο γηα έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία θαηέρνπλ πςειή ζέζε ζηελ πνιηηηθή εκεξήζηα δηάηαμε πνιιψλ ρσξψλ. 

Παξφκνηα εηθφλα παξαηεξείηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ, φπνπ ε έξεπλα θαη ε 

θαηλνηνκία απνηεινχλ βαζηθνχο ππιψλεο ηεο λέαο αλαπηπμηαθήο ηξαηεγηθήο 

«Δπξψπε 2020», γηα ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν. 

Απηφ πνπ πξνθαιεί ελδηαθέξνλ είλαη ε αληηκεηψπηζε ηεο θαηλνηνκίαο άιινηε σο κίαο 

δηαθξηηήο πνιηηηθήο θαη άιινηε σο κέξνπο κίαο εληαίαο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ, ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. Γηα ηελ αθξίβεηα, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία  

απνηεινχλ, νπζηαζηηθά, δηαθξηηέο πνιηηηθέο αιιά, εκπεηξηθά παξαηεξείηαη φηη ε 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία ή νη πνιηηηθέο επηινγέο νδεγνχλ ζηελ εληαία 

αληηκεηψπηζή ηνπο. 

ηελ Διιάδα, ε ζχγρξνλε δεκφζηα πνιηηηθή γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία αξρίδεη 

λα δηακνξθψλεηαη ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 φηαλ ν λφκνο 1514/1985 έζεζε ηηο βάζεηο 

γηα ην εξεπλεηηθφ ζχζηεκα, ελψ ε θαηλνηνκία σο πεδίν πξνθχπηεη αξθεηά αξγφηεξα θαη 

ελνπνηείηαη κε ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία, κε ην λφκν 4310/2014, λννχκελε σο κία 

πνιηηηθή Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΣΑΚ), έπεηηα θαη απφ 

ηελ ζχκπλνηα κε ηηο επξσπατθέο εμειίμεηο.  

Η παξνχζα εξγαζία εζηηάδεη ζηελ απνηχπσζε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο Δζληθήο 

Πνιηηηθήο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, φπσο έρεη 

δηακνξθσζεί κέρξη ζήκεξα, επηδηψθνληαο, κέζσ ηεο αλάιπζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη, 

ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαγφλησλ πνπ επηδξνχλ ζηε δηακφξθσζε θαη 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πνιηηηθήο. ε απηφ ην πιαίζην θαη ιακβάλνληαο ππφςε, φηη ηελ 
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ηξέρνπζα πεξίνδν, κηα βαζηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ ζηελ Διιάδα, ε δηακφξθσζε 

ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε, 

απνηειεί εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα γηα ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο απφ ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Δπελδπηηθά Σακεία, επηιέρζεθε ν εμεπξσπατζκφο σο 

αλαιπηηθφ πιαίζην. 

Η εξγαζία έρεη δηακνξθσζεί ζε δχν κέξε. Σν Α΄ Μέξνο πεξηιακβάλεη, αξρηθά, ηελ 

πεξηγξαθή βαζηθψλ ελλνηψλ, ρξήζηκσλ γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ 

πνιηηηθήο θαη ζηνηρεία γηα ην αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ εμεπξσπατζκνχ. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινπζεί κία πξαγκαηνινγηθή αλάιπζε πνπ ζηνρεχεη ζηελ πιεξέζηεξε απνηχπσζε 

ηεο θαηάζηαζεο ζηνπο ηνκείο ηεο Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, 

θπξίσο ζε ζχγθξηζε κε αληίζηνηρεο επηδφζεηο ηεο ΔΔ. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζην Α΄ 

Μέξνο, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία αληηκεησπίδνληαη σο δηαθξηηά πεδία κεηαμχ ηνπο.  

ην Β΄ Μέξνο, επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ησλ εμειίμεσλ ζηε δεκφζηα πνιηηηθή ζηνπο 

ηνκείο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζε επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, φπνπ 

θαη αληηκεησπίδνληαη πιένλ ζπλνιηθά σο κία πνιηηηθή. ην κελ επξσπατθφ επίπεδν, 

πεξηγξάθεηαη ε Πνιηηηθή Έξεπλαο θαη ε Πνιηηηθή Καηλνηνκίαο κε ηηο εμειίμεηο ηνπο 

κέρξη ζήκεξα (ελίνηε δηαθξηηά θαη άιινηε απφ θνηλνχ, αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο ζην 

θνηλνηηθφ επίπεδν), φπσο θαη ζην πιαίζην ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 

2020». ην δε εζληθφ, ε Έξεπλα θαη ε Καηλνηνκία ελψλνληαη επί ηε βάζεη ηεο αιιαγήο 

ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ην 2014, ζε κία Δζληθή ηξαηεγηθή ΔΣΑΚ. Γηα ηελ πιεξέζηεξε 

θαηαλφεζε θαη εκπεηξηθή απνηχπσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζηελ 

Διιάδα, κειεηήζεθε ην ζεζκηθφ πιαίζην, πξνζδηνξίζηεθαλ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη ηα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ελψ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε απφ ηε 

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Βηνκεραλίαο.  
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Α΄ ΜΔΡΟ: Δλλνηνιφγεζε, αλαιπηηθφ πιαίζην, πξαγκαηνινγηθή 

αλάιπζε  
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Κεθάιαην 1. Δλλνηνινγηθφ πιαίζην 

 

1.1.Έλλνηεο - Οξηζκνί 

 

ην παξφλ θεθάιαην, ζα γίλεη ε απνζαθήληζε ελλνηψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ αλάιπζε ηεο 

δεκφζηαο πνιηηηθήο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ηνλ Νφκν 

4310/2014 σο «έξεπλα» νξίδεηαη θάζε εξγαζία, είηε ζπζηεκαηηθή είηε δεκηνπξγηθή, πνπ 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο γλψζεο ζηελ θνηλσλία. Οη Borrás θαη Edquist 

ραξαθηεξίδνπλ σο έξεπλα ηελ παξαγσγή γλψζεο ρξεζηκνπνηψληαο επηζηεκνληθέο θαη 

ηερλνινγηθέο κεζφδνπο (Borrás & Edquist, 2014). ην ίδην πιαίζην, Έξεπλα θαη 

Αλάπηπμε (Δ&Α)  απνηειεί θάζε δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζπζηεκαηηθή βάζε, θαιχπηεη δξαζηεξηφηεηεο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο  

θαη έρεη ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ απνζέκαηνο γλψζεο ζηελ θνηλσλία (Νφκνο 4386/2016, 

άξζξν 2).  

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην Frascati ηνπ ΟΟΑ, ππάξρνπλ ηξία είδε Δ&Α: ε βαζηθή 

έξεπλα, ε εθαξκνζκέλε έξεπλα θαη ε πεηξακαηηθή αλάπηπμε (experimental 

development). Η βαζηθή έξεπλα κπνξεί λα είλαη πεηξακαηηθή ή ζεσξεηηθή θαη ζηνρεχεη 

ζηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο ζε ζεκειηψδε ραξαθηεξηζηηθά θαηλνκέλσλ θαη 

παξαηήξεζεο  γεγνλφησλ. ηνρεχεη ζηελ δηεχξπλζε ηεο επίζεκεο γλψζεο ρσξίο λα 

απνβιέπεη ζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή ηεο ή ρξήζε ηεο. Η εθαξκνζκέλε έξεπλα 

απνηειεί ηελ αξρηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο κε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεχζπλζε πξνο έλα αληηθείκελν ή έλα ζθνπφ. Η πεηξακαηηθή αλάπηπμε αθνξά ζηε 

ζπζηεκαηηθή εξγαζία, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή εκπεηξία πνπ 

έρεη ήδε απνθηεζεί θαη δεκηνπξγεί επηπξφζζεηε γλψζε κε ζηφρν ηελ παξαγσγή λέσλ ή 

ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ ή/θαη δηαδηθαζηψλ (OECD, 2015, ζει 45). 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηερλνινγία, κέρξη ηελ πεξίνδν ηεο εθβηνκεράληζεο, απηή 

απνηεινχζε ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε 

αληηθεηκέλσλ, εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ελψ, ζήκεξα, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο 

επηζηεκνληθέο αξρέο, αλαθαιχςεηο, δηαδηθαζίεο, πιηθά, κεζφδνπο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξαγσγή ή θαη βειηίσζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (Σζνηζνξφο θαη Ληδσξίθεο, 2014, 

ζει 33-35). Δπίζεο, ε ηερλνινγία, αλ θαη ζπλήζσο, παίξλεη πιηθή ππφζηαζε κέζσ ελφο 

πξντφληνο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηή σο κία δπλακηθή δηαδηθαζία θαη έλαο 



16 
 

ζπλδπαζκφο θσδηθνπνηεκέλεο γλψζεο θαη άξξεηεο ηερλνγλσζίαο πνπ ελππάξρεη ζε 

νκάδεο, άηνκα θαη δηαδηθαζίεο. (Καξαγηάλλεο θαη Μπαθνχξνο, 2010, ζει 29-30) ε 

θάζε πεξίπησζε, ε έξεπλα θαη ε ηερλνινγία ζπλδένληαη θαη αλαγλσξίδνληαη σο έλα 

θνηλφ (κε δηαζηαιηηθή εξκελεία) πεδίν φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε δεκφζηα πνιηηηθή. 

πλεζίδεηαη, κάιηζηα, λα κηιάκε γηα δεκφζηα πνιηηηθή έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ή 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο
1
. 

Ωο θαηλνηνκία λνείηαη νπνηαδήπνηε λέα ηδέα, αγαζφ ή ππεξεζία (Kotler,1991) ελψ, 

θαηά ηνπο King θαη Anderson (2002), ε θαηλνηνκία ζηνρεχεη ζηελ ζπλεηδεηή 

δεκηνπξγία θαη παξαγσγή σθέιεηαο απφ έλα λέν αγαζφ ή ππεξεζία. ρεδφλ ζε φινπο 

ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηε θαηλνηνκία, ηνλίδεηαη ε δηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, 

πξνζδίδνληάο ηεο έλλνηεο φπσο "παξαγσγή αμίαο ή σθέιεηαο", θαη "πξαγκαηνπνίεζε 

αιιαγψλ ζηελ θνηλσλία" (Κξηεκάδεο, 2012, ζει 1-3). ηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 

1292/2013, σο θαηλνηνκία νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία λέεο-θαηλνηφκεο ηδέεο 

έξρνληαη λα απαληήζνπλ ζε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αλάγθεο θαη επηζπκίεο.  

χκθσλα κε ην εγρεηξίδην Oslo ηνπ ΟΟΑ θαη ηεο Eurostat, ππάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθνί 

ηχπνη θαηλνηνκίαο: θαηλνηνκία πξντφληνο (αγαζνχ/ππεξεζίαο), θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, 

νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία θαη θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ. Η θαηλνηνκία πξντφληνο 

πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο θαη βειηηψζεηο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ή ηε 

δεκηνπξγία λέσλ. Η θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο αθνξά ζε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ελψ ε νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία αθνξά ζηελ 

εθαξκνγή λέσλ νξγαλσζηαθψλ κεζφδσλ ή ηε βειηίσζε ππαξρνπζψλ κεζφδσλ κε ζηφρν 

ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπο. Αληίζηνηρα,  θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ είλαη ε εθαξκνγή 

λέσλ κεζφδσλ κάξθεηηλγθ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

πξντφλησλ θαη ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπο, βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπνζέηεζεο, 

πξνψζεζεο θαη ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Υξεηάδεηαη λα δηεπθξηληζηεί, φηη ε θαηλνηνκία δελ απνηειεί απαξαίηεηα απνηέιεζκα ηεο 

ηερλνινγίαο ή ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Μία ηερλνινγηθή εθεχξεζε - αλαθάιπςε 

κπνξεί λα επηθέξεη θαηλνηφκα πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο. Ωζηφζν, ε 

θαηλνηνκία ππεξβαίλεη ηελ ηερλνινγηθή δηάζηαζε θαη απαληάηαη ζε νηηδήπνηε λέν, ελψ 

                                                           
1
 Σερλνινγηθή αλάπηπμε νξίδεηαη ζην Νφκν 4386/2016 (άξζξν 2) ε αλάπηπμε θαη ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο θαη ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο παξαγσγήο 
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δελ πξνθχπηεη κφλν απφ εξεπλεηηθή ή επηζηεκνληθή δξάζε αιιά θαη απφ 

επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. 

Δίλαη εκθαλέο, απφ ηνπο σο άλσ νξηζκνχο ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, φηη ε γλψζε απνηειεί ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ απηψλ. Μάιηζηα, ην 

ηξίγσλν ηεο γλψζεο, ην νπνίν αθνξά ζηε ζχλδεζε εθπαίδεπζεο –έξεπλαο - 

θαηλνηνκίαο, απνηειεί ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ πνιηηηθψλ έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο ζε δηεζλέο θαη ελσζηαθφ επίπεδν κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε δηάρπζε ηεο 

γλψζεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία (Tarnawska and Mavroeidis, 2015). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε γλψζε κπνξεί είηε λα δεκηνπξγεζεί, είηε λα θσδηθνπνηεζεί ψζηε λα 

είλαη δηάρπηε ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, είηε λα απνηειεί πξντφλ ρξφληαο πείξαο 

θαη εκπεηξηψλ. Η ζχλδεζε έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο εληνπίδεηαη ζηελ 

αλάγθε δηάδξαζεο απηψλ γηα ηελ εκπνξεπκαηηθή/νηθνλνκηθή ρξήζε ηεο γλψζεο πνπ 

παξάγεηαη, κε ζθνπφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε αιιά θαη ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ (ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο, πνηφηεηαο δσήο θ.ιπ.). 

Η ζεκαζία ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρεη 

ππνζηεξηρζεί απφ πιήζνο νηθνλνκνιφγσλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ. Ο βαζηθφο ιφγνο 

πνπ πξνηάζζνληαη σο κνρινί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη φηη ζε αληίζεζε κε ηνπο 

παξάγνληεο εξγαζία θαη θεθάιαην, απηέο δελ παξνπζηάδνπλ θζίλνπζεο απνδφζεηο. 

Μάιηζηα, ε θαηλνηνκία θαη ε ηερλνινγία νδεγνχλ ηηο νηθνλνκίεο ζηελ δεκηνπξγία 

πεξαηηέξσ θαηλνηνκίαο θαη ηερλνινγίαο, ζρεκαηίδνληαο κία ηζρπξή αλαπηπμηαθή 

εμέιημε (Shapiro and al, 2007, ζει 9-13). Σφζν ν Οξγαληζκφο ΟΟΑ φζν θαη ε ΔΔ 

έρνπλ πξνβάιιεη ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο σο βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε 

καθξνρξφληαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

νηθνλνκηψλ ηνπο. 

Κάλνληαο αλαθνξά ζηελ Γεκφζηα Πνιηηηθή Έξεπλαο, Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο ζα 

πξέπεη λα γίλεη έλαο δηαρσξηζκφο θαη κία νξηνζέηεζή ηεο ζε, θαη‟ νπζία, δχν πνιηηηθέο: 

ηε Γεκφζηα Πνιηηηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ηε Γεκφζηα Πνιηηηθή Καηλνηνκίαο, 

αθφκα θαη αλ είλαη δπλαηφ λα εξκελεπζνχλ, δηα ηεο εκπεηξηθήο παξαηήξεζεο, σο κία 

εληαία. Η Πνιηηηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ζηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ κέζσ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηεπθφιπλζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο. Αληίζηνηρα, ε Γεκφζηα Πνιηηηθή Καηλνηνκίαο 
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απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ή ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εηζαγσγή λέσλ ηδεψλ ζηελ αγνξά ή ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ, 

γηα ηελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αλαγθψλ, π.ρ. κέζσ ηεο δηακφξθσζεο 

ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Γηαζηαιηηθά, κπνξεί λα λνεζεί σο ε ζχλδεζε 

κεηαμχ Πνιηηηθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο κε ηε Βηνκεραληθή Πνιηηηθή, θαζψο ηα 

εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα κεηαζρεκαηίδνληαη ζε πξαγκαηηθά εκπνξεχζηκα (θαηλνηφκα) 

απνηειέζκαηα, σο λέα πξντφληα, ππεξεζίεο ή δηαδηθαζίεο κε εκπνξεπκαηηθή αμία. 

Παξάιιεια, ελέρεη έλα νξηδφληην ραξαθηήξα, θαζψο επηδξά θαη ζε άιιεο πνιηηηθέο 

αθνχ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε επξχηεξσλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ, φπσο ε 

δηαζθάιηζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο
2
. 

 

1.2. Αλαιπηηθφ πιαίζην 

 

Σν αλαιπηηθφ πιαίζην  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ κειέηε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο 

έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα είλαη ν εμεπξσπατζκφο, αλ θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε δελ ελέρεη ζέζε ζπγθξνηεκέλεο θαη θνηλά απνδεθηήο 

ζεσξίαο. Τπάξρνπλ πνιινί νξηζκνί θαη εξκελείεο γηα ηνλ εμεπξσπατζκφ, αθνχ ε 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα δελ έρεη θαηαιήμεη ζε έλαλ ζπγθεθξηκέλν θαη θνηλά απνδεθηφ 

νξηζκφ. Ωζηφζν, ζε γεληθέο γξακκέο, ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δείμεη ηελ επηξξνή 

ησλ επξσπατθψλ ζεζκψλ ζην εζληθφ επίπεδν, αλ θαη νπζηαζηηθά ν εμεπξσπατζκφο δελ 

απνηειεί κία κνλφπιεπξε δηαδηθαζία (απφ πάλσ πξνο ηα θάησ), νχηε πεξηνξίδεηαη ζηα 

Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ αιιά επεξεάδεη θαη θξάηε εθηφο απηήο (Φεξψλαο, 2013, ζει 26-

28). 

Ο Radaelli νξίδεη ηνλ εμεπξσπατζκφ σο «ηηο δηαδηθαζίεο νηθνδφκεζεο, δηάρπζεο θαη 

ζεζκνζέηεζεο ησλ ηππηθψλ θαη άηππσλ θαλφλσλ, ησλ παξαδεηγκάησλ πνιηηηθήο, ηνπ 

ζηπι, ηνπ „ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν γίλνληαη ηα πξάγκαηα‟ θαη ησλ θνηλψλ πεπνηζήζεσλ πνπ 

θαζνξίδνληαη θαη εδξαηψλνληαη θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη 

                                                           
2
 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html  (Ηκεξνκελία 

αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html
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ζηε ζπλέρεηα ελζσκαηψλνληαη ζην εζληθφ επίπεδν, ζηε ινγηθή πνπ δηέπεη ηνλ ιφγν, ηηο 

ηαπηφηεηεο, ηηο πνιηηηθέο δνκέο θαη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο» (Radaelli, 2003, ζει. 30). 

χκθσλα κε ηνλ Featherstone, ν Δμεπξσπατζκφο απνηειεί κηα δηαδηθαζία δνκηθήο 

αιιαγήο πνπ επεξεάδεη κε πνιινχο ηξφπνπο, δξψληεο θαη ζεζκνχο, ηδέεο θαη 

ζπκθέξνληα. Τπφ κηα καμηκαιηζηηθή έλλνηα, απηή ε δνκηθή αιιαγή πνπ επηθέξεη ν 

εμεπξσπατζκφο, ζα πξέπεη, ζηε βάζε ηεο, λα έρεη κηα «επξσπατθή» θαηεχζπλζε ή 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ «Δπξψπε». Τπφ κηα κηληκαιηζηηθή 

έλλνηα, ν εμεπξσπατζκφο απνηειεί ηελ αληαπφθξηζε ζηηο πνιηηηθέο ηεο ΔΔ. Γειαδή, 

είλαη κία δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ ππεξβαίλεη ηηο έλλνηεο ηεο επξσπατθήο 

πεξηθεξεηαθήο νινθιήξσζεο θαη ηεο ζχγθιηζεο, αλ θαη επηθαιχπηεη εθθάλζεηο θαη ησλ 

δχν. Όκσο ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ εμεπξσπατζκνχ είλαη πην επξχ θαη βξίζθεη 

εθαξκνγή ηφζν ζε Κξάηε-Μέιε ηεο ΔΔ φζν θαη ζε άιια πνπ μεπεξλνχλ ηα φξηά ηεο, 

ελψ νη δνκηθέο επηδξάζεηο ηνπ δελ είλαη νχηε κφληκεο, απαξαίηεηα, νχηε ακεηάβιεηεο, 

αιιά δπλακηθέο θαη δηακνξθνχκελεο κε ην ρξφλν (Featherstone and Radaelli 2003, ζει 

3-12).  

Ο εμεπξσπατζκφο, σο αλαιπηηθφ πιαίζην, ηνλίδεη ηηο βαζηθέο αιιαγέο ζηε ζχγρξνλε 

πνιηηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, δίλεη έκθαζε:  

• ηε πξνζαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ππφ επξεία έλλνηα (θαλφλεο, 

δηαδηθαζίεο, λφξκεο, πξαθηηθέο) ζε δηαθνξεηηθά πνιηηηθά επίπεδα αλάινγα κε ηελ 

δπλακηθή ηεο ελζσκάησζεο. 

• ην ξφιν ηεο πξν-εληαμηαθήο δηαδηθαζίαο ζηε ζπλερή δηαδηθαζία 

εθδεκνθξαηηζκνχ θαη «αγνξαηνπνίεζεο» (marketization) ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. 

• ηελ αλάδπζε λέσλ δη-εζληθψλ (cross-national) δηθηχσλ πνιηηηθήο.  

• ηε θχζε ηεο κίκεζεο θαη ηεο κεηαθνξάο πνιηηηθψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη 

ησλ αξρψλ ζε ππν-εζληθφ επίπεδν. 

• ηηο επηξξνέο ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζηε δηαδηθαζία εθκάζεζεο, ζην ιφγν  

(discourse) θαη ζηελ ηαπηφηεηα ηεο πνιηηηθήο. 

• ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επθαηξηψλ πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο 

δξψληεο (ζην εζληθφ επίπεδν) θαη ηεο επηξξνήο ζε απηέο πνπ πεγάδεη απφ ηηο 

επξσπατθέο δεζκεχζεηο (Featherstone and Radaelli, 2003, ζει 19-20). 
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Οη Knill θαη Lehmkuhl, αλαθέξνπλ ηξεηο κεραληζκνχο γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

εμεπξσπατζκνχ. Ο πξψηνο βαζίδεηαη ζηελ παξνπζία επξσπατθψλ πξνηχπσλ, ν 

δεχηεξνο ζηελ επθαηξία, ζε εζληθφ επίπεδν, γηα δνκηθή αιιαγή θαη ν ηξίηνο ζην ξφιν 

ησλ κηληκαιηζηηθψλ νδεγηψλ ζην πιαίζην ηεο νινθιήξσζεο (Featherstone and Radaelli, 

2003, ζει 40). Απφ ηελ άιιε, ν Radaelli ππνζηεξίδεη ηελ χπαξμε δχν εηδψλ 

κεραληζκψλ, ηνπο θάζεηνπο θαη ηνπο νξηδφληηνπο κεραληζκνχο. Οη θάζεηνη κεραληζκνί 

νξηνζεηνχλ ην επξσπατθφ επίπεδν φπνπ θαζνξίδεηαη κία πνιηηηθή ελψ νη νξηδφληηνη 

κεραληζκνί αθνξνχλ θπξίσο πηέζεηο πηνζέηεζεο πξνο ηα Κξάηε-Μέιε ρσξίο φκσο λα 

πεξηιακβάλνπλ ην απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην φπσο ζε «κία ηεξαξρηθή αιπζίδα εληνιψλ 

απφ πάλσ» (hierarchical chain of command) (Featherstone and Radaelli, 2003, ζει 41). 

ηνπο νξηδφληηνπο κεραληζκνχο εληάζζεηαη θαη ε Αλνηθηή Μέζνδνο πληνληζκνχ 

(Featherstone and Radaelli, 2003, ζει 42), ζηε βάζε ηεο νπνίαο δηακνξθψλνληαη 

νξηζκέλεο πηπρέο ησλ δξάζεσλ ηεο ΔΔ θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο. Κάλνληαο, ινηπφλ, ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αλαιπηηθνχ εξγαιείνπ, ζα δηεξεπλεζεί ε επηξξνή ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΔΔ ζηε 

δηακφξθσζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί ζήκεξα. 
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Κεθάιαην 2. Πξαγκαηνινγηθή αλάιπζε 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη ζρνιηαζκφο νξηζκέλσλ δεηθηψλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. θνπφο είλαη λα 

ζρεκαηηζηεί κία επξχηεξε εηθφλα αλαθνξηθά κε ηηο επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ έξεπλα 

θαη θαηλνηνκία, δηαρξνληθά, θαη ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ. Γηα ιφγνπο δηεπθφιπλζεο θαη 

νξζφηεξεο εξκελείαο ησλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ, γίλεηαη δηάθξηζε ηεο έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο απφ ηελ θαηλνηνκία.  

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ ηελ επίζεκε ζηαηηζηηθή ππεξεζία ηεο 

ΔΔ (Eurostat) θαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο (ΔΚΣ), ην νπνίν θαη είλαη 

αξκφδην γηα ηε παξαγσγή ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ γηα ηελ έξεπλα, αλάπηπμε θαη 

θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα, έπεηηα απφ απφθαζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγίαο (ΦΔΚ/1359/Β/25.04.2012). Όια ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αλαιχνληαη, 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα κεζνδνινγία θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, ελψ ε παξαγσγή ησλ 

δεηθηψλ αθνινπζεί ηνπο ζρεηηθνχο Καλνληζκνχο θαη ηα εγρεηξίδηα ηεο ΔΔ (Frascati 

Manual, Oslo Manual, Canberra Manual).  

 

2.1. Έξεπλα θαη Σερλνινγηθή Αλάπηπμε 

 

Γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηδφζεσλ ηεο Διιάδαο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζα εμεηαζηνχλ νη αθφινπζνη δείθηεο: νη πηζηψζεηο ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ζε Δ&Α, νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α (θαη ε θαηαλνκή ηνπο), ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιείηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α, ν αξηζκφο ησλ λέσλ δηδαθηφξσλ, νη επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο 

ησλ Διιήλσλ εξεπλεηψλ θαη ε ζχγθξηζε απηψλ ησλ επηδφζεσλ κε αληίζηνηρεο ζε 

επξσπατθφ επίπεδν.   

Οη πηζηψζεηο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα Δ&Α δίλνπλ κία εηθφλα ηεο ζεκαζίαο 

πνπ δίλεη ην θξάηνο ζηελ Δ&Α, εηδηθά αλ ηδσζνχλ σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ.  ην 

δηάγξακκα 1 παξαηεξνχληαη νη πηζηψζεηο γηα Δ&Α γηα ηα ρξφληα 2008-2015, ηφζν κε 

απφιπηα λνχκεξα (επξψ) φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. Οη πηζηψζεηο  πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ην Πξφγξακκα Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ  (θπξίσο έξγα 
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ΔΠΑ) θαη κέζσ Πξνζαξηεκέλσλ Πξνυπνινγηζκψλ. Απφ ην 2008 κέρξη ην 2012 

παξαηεξείηαη ζπλνιηθή κείσζε ησλ πηζηψζεσλ θαη κφλν νη πηζηψζεηο απφ ην ΠΓΔ 

απμάλνληαη απφ ην 2013. Μάιηζηα, κεηαμχ 2012 -2013 νη πηζηψζεηο απφ ην ΠΓΔ 

δηπιαζηάδνληαη. Η κείσζε πνπ παξαηεξείηαη απφ ην 2009 είλαη, ινγηθά, απνηέιεζκα 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο αλάγθεο πεξηζηνιήο ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλψλ, ε νπνία 

έγηλε ζρεδφλ κε νξηδφληην ηξφπν ζε φιεο ηηο δαπάλεο, αλεμαξηήησο ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ραξαθηήξα ηνπο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία. Απηφ φκσο πνπ 

αμίδεη λα παξαηεξεζεί είλαη ε αχμεζε ησλ πηζηψζεσλ απφ ην 2013 θαη κεηά, ηφζν ζε 

απφιπηα κεγέζε, φζν θαη σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ 

απνξξφθεζε Δπξσπατθψλ Κνλδπιίσλ γηα έξγα ΔΠΑ. 

 

Γηάγξακκα 1:Πηζηψζεηο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα Δ&Α αλά ζθέινο (% ΑΔΠ) 

 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
3 
(δείθηεο GBAORD) 

ην Γηάγξακκα 2, δηαπηζηψλεηαη, δηαρξνληθά, ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα Δ&Α (% ΑΔΠ) απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, αλεμαξηήησο 

ηεο αλνδηθήο ηάζε ζηηο πηζηψζεηο ηεο Διιάδαο γηα Δ&Α, σο % ηνπ ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε 

                                                           
3
 Σν δηάγξακκα είλαη δηαζέζηκν ζην: http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/arthra/334 (εκεξνκελία 

αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 

http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/arthra/334
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κε ηελ ζηαζεξφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζην κέζν φξν ηεο ΔΔ. Απφ ηελ παξαηήξεζε 

απηήο ηεο απφζηαζεο (ζε φια ηα πξνο εμέηαζε έηε) ζα κπνξνχζε λα εμαρζεί ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη επελδχζεηο ζε Δ&Α δελ είλαη δηαρξνληθά ζηηο ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ρψξαο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρακειή ρξεκαηνδφηεζε δελ βνεζάεη ζηελ πιήξε 

αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο έρεη 

ζεκαληηθέο εξεπλεηηθέο επηδφζεηο. Δλδεηθηηθά, πέληε απφ ηα πελήληα θνξπθαία 

εξεπλεηηθά ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνχο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηνλ «Οξίδνληα 

2020» κέζσ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο εξεπλεηηθήο αξηζηείαο, πξνέξρνληαη απφ ηελ 

Διιάδα
4
  (ΓηαΝΔΟζηο, Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο, 2016). 

 

Γηάγξακκα 2: χγθξηζε πηζηψζεσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα Δ&Α (% ΑΔΠ) 

Διιάδα-ΔΔ 

 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
5
, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία 

 

                                                           
4
Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΙΣΔ), Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ 

«Γεκφθξηηνο», «Αζήλα» Δξεπλεηηθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, ησλ 

Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο Γλψζεο, Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο (ΔΚΔΣΑ), 

Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ Ιλζηηηνχην πζηεκάησλ Δπηθνηλσληψλ θαη Τπνινγηζηψλ (ΔΠΙΔΤ) 
5
 Σα ζηνηρεία δηαζέζηκα ζην: http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/164 (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 
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χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Καλνληζκφ 995/2012, ηα ζηνηρεία ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 

θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α ηαμηλνκνχληαη ζε 14 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο NABS
6
. Η δηάξζξσζε ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ αλά θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηφρν, απνηππψλεηαη ζην Γηάγξακκα 3, 

φπνπ θαη παξαηεξνχληαη νη δηαρξνληθά απμεκέλεο πηζηψζεηο ζηα Αλψηαηα 

Δθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα (ΑΔΙ), ζπγθξηηηθά κε φινπο ηνπο άιινπο 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο. Αληίζηνηρε εηθφλα ζρεκαηίδεηαη θαη γηα ην 2015 κε 

ηηο πηζηψζεηο γηα Δ&Α ζηα ΑΔΙ λα είλαη εμφρσο απμεκέλεο ζε ζχγθξηζε κε φινπο ηνπο 

άιινπο ζηφρνπο, φπσο δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ην Γηάγξακκα 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ολνκαηνινγία γηα ηελ Αλάιπζε θαη ηε χγθξηζε ησλ Πξνυπνινγηζκψλ θαη ησλ Δπηζηεκνληθψλ 

Πξνγξακκάησλ - Nomenclature for the analysis and comparison of scientific programmes and budgets – 

NABS 
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Γηάγξακκα 3: Πηζηψζεηο Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ζε Δ&Α (GBAORD) αλάινγα κε ηνλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηφρν (NABS) 

 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
7
, (δείθηεο GBAORD αλά θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηφρν 

(NABS)) επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία 

 

 

                                                           
7
 ηνηρεία δηαζέζηκα ζην: http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/163  (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 
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Γηάγξακκα 4: Καηαλνκή Πηζηψζεσλ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ γηα Δ&Α γηα ην έηνο 

2015 αλά θνηλσληθννηθνλνκηθφ ζηφρν 

 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο8 

 

Όζνλ αθνξά ηηο δαπάλεο Δ&Α ζηελ Διιάδα, απηέο  απνηππψλνληαη αλά ηνκέα 

εθηέιεζεο Δ&Α γηα ηα έηε 2011 -2015 ζην Γηάγξακκα 5, φπνπ θαη παξαηεξείηαη φηη 

έλα κεγάιν κεξίδην δαπαλψλ Δ&Α πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ΑΔΙ, ελψ αθνινπζεί ν 

ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ν θξαηηθφο ηνκέαο. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Σν δηάγξακκα βξίζθεηαη ζην: http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/arthra/334 (εκεξνκελία αλάθηεζεο 

5 Οθησβξίνπ 2017) 

http://metrics.ekt.gr/el/statistika-etak/arthra/334
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Γηάγξακκα 5: Γαπάλεο ζε Δ&Α αλά ηνκέα εθηέιεζεο γηα ηα έηε 2011-2015 (εθαη. επξψ) 

 

Πεγή: ΔΚΣ (Intramural R&D Expenditure)
9
, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία 

 

ην Γηάγξακκα 6, επίζεο, παξαηεξείηαη φηη ε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο δξάζεσλ 

Δ&Α ζηελ Διιάδα είλαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 55% θαη αθνινπζεί ν 

ηνκέαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θαηέρεη, θαηά κέζν φξν 35% δηαρξνληθά, ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Δ&Α. Δπίζεο, πνζνζηφ πεξίπνπ 10-20% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε 

Δ&Α πξνέξρεηαη απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ν ηδησηηθφο κε 

θεξδνζθνπηθφο ηνκέαο ζπκβάιινπλ κε εμαηξεηηθά ρακειά πνζνζηά. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 ηνηρεία δηαζέζηκα ζην: http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/153 (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 
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Γηάγξακκα 6: Καηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ζε Δ&Α ζηελ Διιάδα αλάινγα ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Πεγή: Eurostat, (rd_e_fundgerd)
10

, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία 

 

Η εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεηαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, ζχκθσλα κε ηελ αθαζάξηζηε εγρψξηα δαπάλε ζε Δ&Α  (Γηάγξακκα 7) θαη ηελ 

θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζε Δ&Α (Γηάγξακκα 8), είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηή 

ηεο Διιάδαο. Γειαδή, ζρεηηθά κε ηελ αθαζάξηζηε εγρψξηα δαπάλε ζε Δ&Α, 

παξαηεξείηαη φηη, ζηελ ΔΔ ζπλνιηθά, ν θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ πξνπνξεχεηαη 

δηαρξνληθά ζηελ ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ Δ&Α, ελψ αθνινπζεί ε ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε (ΑΔΙ) θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο, κε ηνλ ηδησηηθφ κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα λα 

έρεη πνιχ ρακειέο δαπάλεο ζε Δ&Α. 

 

 

                                                           
10

 Σα ζηνηρεία δηαζέζηκα ζην:  

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_fundgerd&lang=en (εκεξνκελία 

αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 
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Γηάγξακκα 7: Αθαζάξηζηε Δγρψξηα Γαπάλε γηα Δ&Α ζηελ ΔΔ αλά ηνκέα πνπ ηελ 

πξαγκαηνπνηεί 

 

Πεγή: Eurostat, (rd_e_gerdtot)
11

 

 

Δπίζεο, απφ ην Γηάγξακκα 8 θαίλεηαη φηη ν θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέρεη ζηαζεξά 

πεξίπνπ ην 55% ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζε Δ&Α ζηελ ΔΔ, κε ηνλ δεκφζην 

ηνκέα λα θαηέρεη ην  35%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε ρξεκαηνδφηεζε 

γηα δξαζηεξηφηεηεο Δ&Α πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Πεγή δηαγξάκκαηνο: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure  

(Figure 3) (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
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Γηάγξακκα 8: Καηαλνκή ρξεκαηνδφηεζεο ζε Δ&Α ζηελ ΔΔ αλάινγα ηελ πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Πεγή: Eurostat, (rd_e_fundgerd)
12

 

 

πλεπψο ζηελ Διιάδα παξαηεξείηαη ε αληίζηξνθε θαηάζηαζε, ζπγθξηηηθά κε ηνλ κέζν 

φξν ηεο ΔΔ θαη ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσδψλεο, ζηνλ ηξφπν θαηαλνκήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα Δ&Α. πγθεθξηκέλα, φπσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα, ζηελ Διιάδα 

ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο γηα Δ&Α πξνέξρεηαη απφ ην δεκφζην ηνκέα 

(πεξίπνπ 55%), ελψ νη επηρεηξήζεηο ζπκβάιινπλ κε  πεξίπνπ 33%. ηελ ΔΔ ε εηθφλα 

είλαη αληίζηξνθε κε ηηο επηρεηξήζεηο λα ρξεκαηνδνηνχλ ηελ Δ&Α ζε πνζνζηφ 55%  θαη 

ην δεκφζην ζε 35%.  

Άιινη δείθηεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ δηακφξθσζε κίαο πην ζπλνιηθήο εηθφλαο ηνπ 

ηνκέα Δ&Α, είλαη ην πξνζσπηθφ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε Δ&Α, ν αξηζκφο ησλ λέσλ 

                                                           
12

 Πεγή δηαγξάκκαηνο: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure 

(Figure 5) (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure
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δηδαθηφξσλ θαη νη αλαθνξέο ζε επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο. ρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ 

ζε Δ&Α ζηελ Διιάδα, ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηα έηε 2011 θαη 2013 

(Πίλαθαο 1, Γηαγξάκκαηα 9 θαη 10) φπνπ θαη παξαηεξείηαη φηη κία ηζρπξή πιεηνςεθία 

απαζρνιείηαη ζηα ΑΔΙ. Δπίζεο, κεηαμχ 2011-2013 ππάξρεη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο, κε ηε κεγαιχηεξε λα παξαηεξείηαη θπξίσο, ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε (πεξίπνπ 8.000 άηνκα). Αθνινπζεί ν Γεκφζηνο Σνκέαο κε 

αχμεζε πεξίπνπ 3.000 αηφκσλ πξνζσπηθνχ ζε Δ&Α, ελψ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα 

(Δπηρεηξήζεηο θαη Ιδησηηθά κε θεξδνζθνπηθά Ιδξχκαηα) νη απμήζεηο είλαη νξηαθέο. 

Δπνκέλσο, εμαθνινπζνχλ λα εληζρχνληαη κε πξνζσπηθφ ε Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη 

ν Γεκφζηνο Σνκέαο ελψ ν Ιδησηηθφο Σνκέαο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξφο (γηα ηα έηε 

2011-2013). Η «θπξίαξρε» απηή ζέζε ησλ ΑΔΙ θαη ηνπ Γεκνζίνπ είλαη εκθαλήο θαη 

ζην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, φπσο ζεκεηψζεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν. 

 

Πίλαθαο 1: Πξνζσπηθφ ζε Δ&Α ζηελ Διιάδα γηα ηα έηε 2011 θαη 2013 

χλνιν πξνζσπηθνχ ζε Δ&Α 2011 2013 

Ιδησηηθά Με Κεξδνζθνπηθά Ιδξχκαηα (PNP) 637 791 

Σξηηνβάζκηα & Μεηαδεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (HES) 46348 54602 

Γεκφζηνο Σνκέαο (GOV) 13260 16863 

Δπηρεηξήζεηο (BES) 9984 10428 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
13
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 ηνηρεία δηαζέζηκα ζην: http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/160 (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 

http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/160


32 
 

Γηάγξακκα 9: χλνιν Πξνζσπηθνχ ζε Δ&Α ην 2011 

 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
14

, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία 

Γηάγξακκα 10: χλνιν Πξνζσπηθνχ ζε Δ&Α ην 2013 

 

Πεγή: Δζληθφ Κέληξν Σεθκεξίσζεο
15

, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία 
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 ηνηρεία δηαζέζηκα ζην: http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/160 (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 
15

 ηνηρεία δηαζέζηκα ζην: http://metrics.ekt.gr/statistika-etak/datatables/160 (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 
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Η αλνδηθή ηάζε πνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ζε λένπο δηδάθηνξεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

φπσο θαίλεηαη απφ ην Γηάγξακκα 11, απνηειεί ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ηνκέα Δ&Α, 

απνδεηθλχνληαο έκκεζα κία ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα. 

Ωζηφζν, ε  Διιάδα απέρεη αξθεηά απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ, ν νπνίνο απφ ην 2011 θαη 

κεηά βαίλεη απμαλφκελνο θαη δπζρεξαίλεη ηε πξννπηηθή ζχγθιηζεο. Απηφ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ παξαηήξεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ ζε 

λένπο δηδάθηνξεο (Γηάγξακκα 12) φπνπ ε Διιάδα θαηέρεη ρακειή ζέζε (9
ε
  απφ ην 

ηέινο), κε  πξσηνπφξνπο ηελ ινβελία, ηε Γαλία θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην.  

 

Γηάγξακκα 11: χγθξηζε Διιάδαο κε κέζν φξν ΔΔ ζε λένπο δηδάθηνξεο αλά 1000 άηνκα 

πιεζπζκφ ειηθίαο 25-34 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 database, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ηνπ δείθηε 

1.1.1
16

 

 

 

 

                                                           
16

 Οη δείθηεο θαη ε βάζε δεδνκέλσλ γηα ην European Innovation Scoreboard 2017 δηαζέζηκα ζην: 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en (εκεξνκελία αλάθηεζεο 5 

Οθησβξίνπ 2017) 
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Γηάγξακκα 12: Νένη δηδάθηνξεο αλά 1000 άηνκα πιεζπζκφ ειηθίαο 25-34 (2010-2015) 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 database, επεμεξγαζκέλα ζηνηρεία ηνπ δείθηε 

1.1.1 

 

ρεηηθά κε ηηο ειιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, νη νπνίεο θαη απνηεινχλ, σο έλα 

βαζκφ, θαζξέθηηζκα ηεο πνηφηεηαο ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε κία ρψξα, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί  ε κείσζε ησλ ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ (ζε απφιπην αξηζκφ φζν 

θαη σο πνζνζηφ ζπγθξηηηθά κε ηελ ΔΔ) παξάιιεια κε ηελ αχμεζε σλ αλαθνξψλ ζε 

ειιεληθέο δεκνζηεχζεηο (πεξίπνπ 47.000 πεξηζζφηεξεο ην 2014 απφ ην 2012), θαη ηελ 

αχμεζε ησλ δεηθηψλ απήρεζεο ησλ ειιεληθψλ δεκνζηεχζεσλ. Απηφ απνηειεί έλδεημε 

ηεο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο έξεπλαο απφ Έιιελεο εξεπλεηέο θαη ησλ ειιεληθψλ 

δεκνζηεχζεσλ. 
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Πίλαθαο 2: Διιεληθέο επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο (2012-2014) 

 

Πθγι:  Σαχίνθ κ.α. (2016) 

 

 

2.2. Καηλνηνκία 

 

Ο Δπξσπατθφο Πίλαθαο Απνηειεζκάησλ Καηλνηνκίαο
17

 2017, ηνλ νπνίν θαη ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε απηή ηελ αλάιπζε, πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε αξθεηψλ 

δεηθηψλ
18

. ην ζχζηεκα κέηξεζεο EIS, ηα Κξάηε-Μέιε θαηεγνξηνπνηνχληαη θαη 

θαηαηάζζνληαη ζε ηέζζεξεηο νκάδεο, βάζεη ηεο κέζεο βαζκνινγίαο ησλ επηδφζεψλ ηνπο 

ζε θαηλνηνκία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρσξίδνληαη ζε ρψξεο νπξαγνχο ηεο θαηλνηνκίαο 

(modest innovators),  ρψξεο κε κέηξηεο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία (moderate 

                                                           
17

 European Innovation Scoreboard -EIS 
18

 ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη νη ζπληνκνγξαθίεο θαη νη δείθηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηνλ 

Δπξσπατθφ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ Καηλνηνκίαο (European Innovation Scoreboard -EIS) 2017. 
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innovators), ρψξεο κε θαιέο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία (strong innovators), θαη ρψξεο 

πξσηνπφξνπο ηεο θαηλνηνκίαο (innovation leaders). 

Η Διιάδα, βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζχλζεησλ δεηθηψλ, απνηειεί δηαρξνληθά, κία 

ρψξα κε κέηξηεο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία, ζε ζχγθξηζε κε ηα άιια θξάηε κέιε ηεο 

ΔΔ αιιά θαη ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ,. ην παξαθάησ δηάγξακκα απεηθνλίδνληαη νη 

επηδφζεηο ζε θαηλνηνκία ησλ θξαηψλ κειψλ γηα ην 2016. Οη παχιεο εκθαλίδνπλ ηηο 

επηδφζεηο ηνπο γηα ην 2015 ελψ νη γθξη ζηήιεο δείρλνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ην 2010 ζε 

ζρέζε κε απηέο ηεο ΔΔ ην 2010. Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ κέηξηεο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία θαη παξάιιεια απφ κία ζρεηηθή ζηαζηκφηεηα 

θαζψο ζπγθξηηηθά κε ηηο επηδφζεηο ηεο ΔΔ ην 2010 θαη ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο γηα ην 

2016 δελ θαίλεηαη θάπνηα ηάζε κεηαβνιήο (νχηε βειηίσζε, νχηε, βέβαηα επηδείλσζε). 

Απηφ πνπ κπνξεί λα ζρνιηαζηεί είλαη φηη ε κέζε βαζκνινγία ησλ επηδφζεψλ ηεο ζηελ 

θαηλνηνκία είλαη ειαθξψο βειηησκέλε ην 2016 ζε ζρέζε κε ην 2015. 

 

Γηάγξακκα 13: Δπηδφζεηο ζπζηεκάησλ θαηλνηνκίαο ησλ Κξαηψλ-Μειψλ ηεο ΔΔ (2016) 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 

 

Δμεηάδνληαο ηνπο επηκέξνπο δείθηεο (Πίλαθαο 3) πνπ ζπλζέηνπλ ηελ παξαπάλσ εηθφλα 

ηεο Διιάδαο σο ρψξα κε κέηξηεο επηδφζεηο θαηλνηνκίαο, παξαηεξείηαη φηη ε κεηαβνιή 

ζε ζχγθξηζε κε ηελ ΔΔ ην 2010 είλαη ζεηηθή, αιιά κηθξφηεξε ηνπ 1 (0.7) ζηνλ ζχλζεην 

δείθηε θαηλνηνκίαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ηα ζεκεία κε ζθνχξν πξάζηλν ρξψκα 
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δείρλνπλ επίδνζε άλσ ηνπ 120% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ ελψ ηα ζεκεία κε αλνηθηφ 

πξάζηλν αθνξνχλ επηδφζεηο κεηαμχ 90 θαη 120% ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ. Σα λνχκεξα κε 

θίηξηλν ρξσκαηηζκφ αλαθέξνληαη ζε επίδνζε κεηαμχ 50 θαη 90% ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

ΔΔ, θαη απηά κε πνξηνθαιί ρξσκαηηζκφ ζε επίδνζε θάησ ηνπ 50%. Δπίζεο, ζηε δεμηά 

ζηήιε, φζα λνχκεξα είλαη ρξσκαηηζκέλα κε πξάζηλν πεξηγξάθνπλ κία βειηίσζε ζε 

ζχγθξηζε κε ην 2010, ελψ απηά κε θφθθηλν ρξσκαηηζκφ κία επηδείλσζε ζε ζχγθξηζε κε 

ην 2010. 

Παξαηεξείηαη φηη ζπγθξηηηθά κε ηελ ΔΔ, ε Διιάδα έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή άλνδν ζε 

απνθνίηνπο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (population with tertiary education) θαη ζε ζπλ-

δεκνζηεχζεηο επηζηεκνληθψλ κειεηψλ (international scientific co-publications) δηεζλψο. 

Ωζηφζν, είλαη ρακειέο νη κεηαβνιέο ζε δείθηεο φπσο ν αξηζκφο λέσλ δηδαθηφξσλ (new 

doctorate graduates), θαη νη αλαθνξέο ζε δεκνζηεχζεηο απφ Διιεληθά ηδξχκαηα (most 

sited publications), αλ θαη νη δπν απηνί δείθηεο βαίλνπλ απμαλφκελνη, φπσο άιισζηε 

ζεκεηψζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζρνιηαζκφ. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ηνληζηεί ε εμαηξεηηθά 

ρακειή επίδνζε ζην δείθηε γηα ην θηιηθφ πξνο ηελ θαηλνηνκία πεξηβάιινλ (innovation 

friendly environment). Οη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζε απηφ ην δείθηε θπκαίλνληαη θάησ 

ηνπ 50% ηεο ΔΔ ηφζν γηα ην 2010 φζν θαη γηα ην 2016 φπνπ θαη παξαηεξείηαη 

πεξαηηέξσ κείσζε.   

Παξάιιεια, κεγάιε κείσζε κεηαμχ 2010-2016 παξαηεξείηαη θαη ζηνπο δείθηεο ησλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο (innovators), αλ θαη ηφζν γηα ην 

2010 φζν θαη γηα ην 2016, νη επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζε απηνχο ηνπο δείθηεο είλαη πςειέο 

(είηε κεηαμχ 90-120% ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ΔΔ, είηε άλσ ηνπ 120%). Σέινο, αηζζεηή 

πηψζε παξαηεξείηαη ζηηο πσιήζεηο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ (sales of 

new-to-market/firm innovations).  

 

 

 

 

 

 



38 
 

Πίλαθαο 3: Μεηαβνιέο ζηνπο 27 δείθηεο πνπ ζπλζέηνπλ ην EIS 2017 γηα ηελ Διιάδα 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017, Greece profile 
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 πκπιεξσκαηηθά σο πξνο απηφ θαη ζχκθσλα κε ην Innovation Output Indicator ηνπ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη Καηλνηνκία (Research and Innovation 

Observatory- Horizon 2020 Policy Support Facility), ε Διιάδα δελ ζεκεηψλεη θαιέο 

επηδφζεηο ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ ηδεψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θαηλνηφκνπο ηνκείο ζε 

πξαγκαηηθά, κεηξήζηκα απνηειέζκαηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε απηφλ, 

πνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε δείθηεο έληαζεο Δ&Α (ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ηξαηεγηθήο "Δπξψπε 2020"), ε Διιάδα θαηείρε ηελ εηθνζηή ζέζε ζηελ ΔΔ ην 

2010, ελψ ζηα έηε 2011-2014 ππνρψξεζε ζηελ εηθνζηή ηξίηε ζέζε. Ο δείθηεο απηφο 

απνηειείηαη απφ 4 ζηνηρεία: ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ κεηξάηαη ζχκθσλα κε ηηο 

αηηήζεηο γηα παηέληεο (PCT), εξγαδφκελνη ζε επηρεηξήζεηο έληαζεο γλψζεο, εμαγσγέο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ κέηξηαο θαη πςειήο ηερλνινγίαο (medium and high-tech) θαη 

εξγαδφκελνη ζε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο.  
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Πίλαθαο 4: Καηάηαμε ησλ ρσξψλ ζχκθσλα κε ηνλ ζχλζεην δείθηε κέηξεζεο ηνπ βαζκνχ 

κε ηνλ νπνίνλ νη ηδέεο θηάλνπλ ζηελ αγνξά 

 

Πεγή: Innovation Output Indicator
19

, ηα ζηνηρεία είλαη απφ European Commission Joint 

Research Centre 

 

                                                           
19

 Ο Πίλαθαο είλαη δηαζέζηκνο ζην: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/innovation-output-indicator 

(εκεξνκελία αλάθηεζεο 6 Οθησβξίνπ 2017) 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/innovation-output-indicator
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Ωο πξνο ηηο ιεγφκελεο εθξνέο ηεο θαηλνηνκίαο, νη ειιεληθέο επηδφζεηο ζε δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο ζην ζχλνιν 1000 θαηνίθσλ ζε θάζε ρψξα, γηα ηα έηε 2005-2013, 

ζχκθσλα κε ηε πλζήθε πλεξγαζίαο γηα ηα Γηπιψκαηα Δπξεζηηερλίαο (PCT) 

απνηππψλνληαη ζην Γηάγξακκα 14. Η Διιάδα βξίζθεηαη θνληά ζην 0,01 ζηα 1000 

άηνκα, καδί κε ηε Λεηνλία, αηζζεηά ρακειφηεξα απφ ην κέζν φξν ηεο ΔΔ . 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ε Απζηξία, ε Φηλιαλδία θαη ε νπεδία 

ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ηεο ΔΔ ζε αηηήζεηο γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο αλά 1000 

θαηνίθνπο. Οη ρακειέο επηδφζεηο ζε αηηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο απνηεινχλ 

έλαλ παξάγνληα γηα ρακειέο επηδφζεηο κίαο ρψξαο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο.  

Γηάγξακκα 14: Νέεο αηηήζεηο δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο αλά ρψξα, αλά εκεξνκελία 

θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ (ζχκθσλα κε ηε πλζήθε πλεξγαζίαο γηα ηα Γηπιψκαηα 

Δπξεζηηερλίαο-PCT) 2005-2013 

 

Πεγή: Research & Innovation Observatory
20

, ζηνηρεία απφ ΟΟΑ 

 

Αληίζηνηρε εηθφλα ζρεκαηίδεηαη θαη κε ην Γηάγξακκα 15, ην νπνίν δείρλεη ηηο ρψξεο (κε 

ην ρξσκαηηζκφ πνπ έρεη πξναλαθεξζεί αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ζηνπο ζηελ 

θαηλνηνκία) θαη ηηο επηδφζεηο ηνπο ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο 

                                                           
20

 ηνηρεία δηαζέζηκα ζην: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/total-patent-cooperation-treaty-pct-

applications (εκεξνκελία αλάθηεζεο 6 Οθησβξίνπ 2017) 

https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/total-patent-cooperation-treaty-pct-applications
https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/stats/total-patent-cooperation-treaty-pct-applications
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ηδηνθηεζίαο. Οη ρξσκαηηζκέλεο ζηήιεο αθνξνχλ ζηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ην 2016 ελψ 

νη γθξη ηηο επηδφζεηο ην 2010, κε ζεκείν αλαθνξάο ηνλ κέζν φξν ηεο ΔΔ ην 2010. Οη 

καχξεο παχιεο δείρλνπλ ηηο επηδφζεηο γηα ην 2015 κε ζεκείν αλαθνξάο ηελ ΔΔ ηνπ 

2010. 

Παξαηεξείηαη, ινηπφλ, φηη ε Διιάδα έρεη ηελ ηέηαξηε ρεηξφηεξε επίδνζε ζηελ ΔΔ ζε 

ζέκαηα παηέλησλ θαη δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο θάηη ην νπνίν, ζαθψο, αληηθαηνπηξίδεη 

κέξνο ηεο εηθφλα ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα. 

 

Γηάγξακκα 15: Πξνζηαζία δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ (2010-2016) 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 

 

Σέινο, ζην Γηάγξακκα 16 φπνπ απνηππψλεηαη ν δείθηεο θηιηθφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

πξνο ηελ θαηλνηνκία, ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηε ρεηξφηεξε επίδνζε ζηελ ΔΔ γηα φια ηα 

έηε, ελψ εληνπίδεηαη θαη κία κηθξή επηδείλσζε ζπγθξηηηθά κε ην 2010.  

Γηάγξακκα 16: Φηιηθφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο ηελ θαηλνηνκία (2010-2016) 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 
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Β΄ ΜΔΡΟ: Γεκφζηα πνιηηηθή γηα έξεπλα, ηερλνινγία, θαηλνηνκία 

ζηελ Διιάδα θαη ηελ ΔΔ  
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Όπσο αλαθέξζεθε ζην Α΄ Μέξνο, ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία απνηεινχλ δχν πεδία, δχν 

δηαθξηηέο πνιηηηθέο, κε ηελ θαηλνηνκία λα απνηειεί έλαλ ελδηάκεζν θξίθν κεηαμχ 

εξεπλεηηθήο θαη βηνκεραληθήο πνιηηηθήο, θαζψο αθνξά ζηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη λέσλ ηδεψλ ζε λέα αγαζά, ππεξεζίεο θαη δηαδηθαζίεο 

κε εκπνξεπκαηηθή αμία. Παξφια απηά εκπεηξηθά παξαηεξείηαη αθφκε κεγαιχηεξε 

ζχλδεζε έξεπλαο - θαηλνηνκίαο, ππφ ηελ ζθέπε κίαο εληαίαο πνιηηηθήο, αλάινγα κε ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία ή αλάινγα κε ηελ πνιηηηθή επηινγή θξαηψλ. Απηφ 

κπνξεί λα παξαηεξεζεί θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ, φπνπ ε πνιηηηθή έξεπλαο ζπλδέεηαη 

αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα κε ηελ πνιηηηθή γηα ηελ θαηλνηνκία, αλαιφγσο ην ζεκαηηθφ 

πεδίν αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή ζπγθπξία. Παξάδεηγκα απνηειεί ε έκθαζε πνπ δφζεθε 

ζε δεηήκαηα έξεπλαο θαηά ηε δεθαεηία 1990, ζηελ Δπξψπε, ε νπνία πήγαδε απφ ηελ 

αλάγθε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά, επξχηεξα, θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε έξεπλα, σο 

ηνκέαο, απνηειεί αξκνδηφηεηα ηνπ πκβνπιίνπ Αληαγσληζηηθφηεηαο, ζην πκβνχιην 

Τπνπξγψλ ζηελ ΔΔ.  

Αληίζηνηρε ζπζρέηηζε έξεπλαο-βηνκεραλίαο παξαηεξείηαη θαη ζε άιινπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο, φπσο ν ΟΟΑ, φπνπ ε έξεπλα, ε ηερλνινγία θαη ε θαηλνηνκία ζπλδένληαη 

κε ηελ παξαγσγηθφηεηα, ελψ ππάξρνπλ θαη αξθεηέο ρψξεο, ηα Τπνπξγεία Βηνκεραλίαο 

ησλ νπνίσλ είλαη αξκφδηα γηα ηελ πνιηηηθή έξεπλαο ζηνρεχνληαο ζηελ θαηλνηνκία θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ
21

. Απηή ε άκεζε ζπζρέηηζε έξεπλαο-

θαηλνηνκίαο κπνξεί λα παξαηεξεζεί, εκπεηξηθά, θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΔ αιιά θαη 

ζηελ Διιάδα, θπξίσο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Παξάδεηγκα απνηεινχλ ηα 

Πξνγξάκκαηα Πιαίζην, ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο 

Έξεπλαο, ηα νπνία αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα, αλαιφγσο ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο, ρξεκαηνδνηνχζαλ δξάζεηο θαηλνηνκίαο ή ήηαλ αξθεηά ζηνρεπκέλα ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο επξσπατθήο 

βηνκεραλίαο. Δλδεηθηηθά, ζην 5
ν
 Πξφγξακκα Πιαίζην, γηα πξψηε θνξά 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ νξηδφληηεο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηελ παξφηξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ επηρεηξήζεσλ, κε ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ (Υξπζνκαιιίδεο, 2013, ζει 46-

48 θαη 117).     

                                                           
21

 ε άιιεο ρψξεο ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο απνηειεί αξκνδηφηεηα δηαθξηηψλ Τπνπξγείσλ, φπσο ην 

Τπνπξγείν Αλψηαηεο Δθπ/ζεο θαη Έξεπλαο. 
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Οη ζπλζήθεο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζήκεξα ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ 

επίπεδν, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ψζηε λα 

αληηκεησπηζηνχλ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο αιιά θαη 

ψζηε λα επηηεπρζεί αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ. ε 

απηφ ην πιαίζην, νη πνιηηηθέο ΔΣΑΚ πξνηάζζνληαη σο ν βαζηθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο 

εζληθψλ θαη δηεζλψλ πξνθιήζεσλ αιιά θαη σο κέζν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα, ε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή ηεο ΔΔ, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» έρεη 

σο βαζηθνχο κνρινχο αλάπηπμεο ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία, γηα ηε 

ρξνληθή πεξίνδν σο ην 2020. 

ην Β΄ Μέξνο ηεο εξγαζίαο, ζα γίλεη κία πεξηγξαθή ηεο Πνιηηηθήο Έξεπλαο θαη ηεο 

Πνιηηηθήο Καηλνηνκίαο ζηελ ΔΔ, αιιά θαη ηκήκαηνο ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο 

πλνρήο, ε νπνία, αλ θαη απνηειεί κία μερσξηζηή αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, δίλεη κεγάιε 

έκθαζε ζηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020». 

πγθεθξηκέλα, κέζσ απηήο ηεο ηξαηεγηθήο, ηα θξάηε κέιε θαινχληαη λα ζρεδηάζνπλ 

θαη λα πινπνηήζνπλ εζληθέο ζηξαηεγηθέο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε
22

, πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε. Αληίζηνηρα κε ηελ 

πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζην επξσπατθφ επίπεδν, ζα αλαιπζνχλ ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ ζηελ Διιάδα θαη ε εμέιημή ηεο 

ζπλαξηήζεη θαη ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Δπίζεο, ζα πεξηγξαθεί ην 

ζεζκηθφ πιαίζην, ηα φξγαλα θαη ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία 

θαη ηε θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 ηξαηεγηθή πνπ επηδηψθεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κέζσ δξάζεσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο κε ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θάζε ρψξαο/πεξηθέξεηαο.  
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Κεθάιαην 3. Δπξσπατθή Έλσζε 

 

Οη δξάζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία ζηελ ΔΟΚ/ΔΔ έρνπλ σο αθεηεξία, θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ ‟50, ηελ Δπξσπατθή πλζήθε Άλζξαθα θαη Υάιπβα θαη ηελ 

Δπξσπατθή πλζήθε Αηνκηθήο Δλέξγεηαο, ελψ ε εξεπλεηηθή πνιηηηθή αλαγλσξίδεηαη 

σο επίζεκε πνιηηηθή ηεο ΔΔ κε ηελ Δληαία Δπξσπατθή Πξάμε, νπφηε θαη 

θαζηεξψλνληαη ηα Πξνγξάκκαηα Πιαίζην. Όπσο αλαθέξζεθε ήδε, ε θαηεχζπλζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεξεαδφηαλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο 

θαη ηηο ζηνρεχζεηο ηεο ΔΔ, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπγθπξία. 

Ωζηφζν, δηαρξνληθά, βαζηθή επηδίσμε ηεο ΔΔ, απνηειεί ε ελίζρπζε ηεο άξηζηεο 

έξεπλαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ θαη επξεκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο αλάγθεο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο. Σέινο, λα ζεκεησζεί 

φηη, ελψ  ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο απνηεινχζε πάληα πεδίν δξάζεο ηεο ΔΔ (αθφκα θαη αλ 

δελ απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα) ε θαηλνηνκία, νπζηαζηηθά, αλαδείρζεθε κεηά ηε 

δεθαεηία ηνπ „90. 

 

3.1. Πνιηηηθή γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Σερλνινγηθή Αλάπηπμε- Οξίδνληαο 2020 

 

3.1.1.Ζ έξεπλα θαη ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηελ ΔΔ 

 

Η πνιηηηθή έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο, απνηειεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο 

πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ), αξκνδηφηεηα ηεο ΔΔ σο 

πξνο ηηο ζρεηηθέο δξάζεηο. Όκσο, «ε άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο δελ ζα πξέπεη λα 

εκπνδίδεη ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ θξαηψλ κειψλ». Παξαηεξείηαη, επνκέλσο, 

κία πνιπεπίπεδε δηάζηαζε απηήο ηεο πνιηηηθήο θαζψο ε Δπξσπατθή εξεπλεηηθή 

πνιηηηθή ζπλππάξρεη κε ηηο αληίζηνηρεο εζληθέο πνιηηηθέο, ε ζχλδεζε θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη κέζσ ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ. 

πκπιεξσκαηηθά, ε Δπξσπατθή Πνιηηηθή έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο βαζίδεηαη θπξίσο 
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ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ (project funding
23

) ελψ, αλ θαη δηαζέηεη ζηξαηεγηθφ 

ζρεδηαζκφ θαη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, δελ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ξχζκηζεο ή επηβνιήο 

ηεο ζε εζληθφ επίπεδν (Υξπζνκαιιίδεο, 2013, ζει 26-28). 

Η έξεπλα αλαδείρζεθε σο πξνηεξαηφηεηα πξφζθαηα, αθνχ, κέρξη θαη ην 2000, δελ 

απνηππσλφηαλ ζε θαλέλα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ. Κξίζηκν 

ζεκείν ζηελ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο ήηαλ ε ζπκθσλία γηα ηε 

ηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο, κε ζηφρν λα θαηαζηεί ε ΔΔ ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 

ηνπ θφζκνπ κέρξη ην 2010, θαζψο θαη ε απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Βαξθειψλεο, ηεο 16
εο

 Μαξηίνπ 2002, φπνπ θαη επηιέγεηαη πνιηηηθά, ε αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ζε έξεπλα, αλεμαξηήησο άιισλ δεκνζηνλνκηθψλ δεζκεχζεσλ ησλ 

Κξαηψλ-Μειψλ (Μεηζφο, 2007, ζει 2-5). Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ αλαθέξεηαη ε 

εξεπλεηηθή πνιηηηθή ζε θνηλνηηθφ επίπεδν κε ηφζν επζχ ηξφπν θαη ε πξψηε θνξά πνπ 

εληάζζεηαη ζηηο δξάζεηο πξνηεξαηφηεηαο ηεο θνηλφηεηαο, απνηειψληαο ζηξαηεγηθή 

επηινγή γηα ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο.  

ην πκβνχιην απηφ, αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε εληαηηθνπνίεζεο ησλ εξεπλεηηθψλ 

δξάζεσλ, κε έκθαζε ζε απηέο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ηερλνινγίαο, κε ζηφρν λα γίλεη ε 

ΔΔ ε πην αληαγσληζηηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία δηεζλψο, βαζηδφκελε ζηε γλψζε . ε 

απηφ ην πιαίζην, ζπκθσλήζεθε ε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ θνηλνηηθψλ δαπαλψλ πεξίπνπ 

ζην 3% ηνπ ΑΔΠ κέρξη ην 2010, εθ ησλ νπνίσλ ηα 2/3 λα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα (Δπξσπατθφ πκβνχιην, 2002). Ωζηφζν, νη απνθάζεηο απηέο, φπσο θαη φιεο νη 

απνθάζεηο ζε ζέκαηα έξεπλαο κέρξη θαη ζήκεξα, δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα γηα 

ηα Κξάηε-Μέιε θαη πινπνηνχληαη ζηε βάζε ηεο Αλνηθηήο Μεζφδνπ πληνληζκνχ θαη 

ζηε ινγηθή ηεο πηνζέηεζεο, ζε εζληθφ επίπεδν, θαιψλ πξαθηηθψλ απφ ηα Κξάηε-Μέιε 

(Μεηζφο, 2007, ζει 2-5). 

ήκεξα, ε έξεπλα θαη ε ηερλνινγία θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ηεο 

ΔΔ. Παξάδεηγκα απνηειεί ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο ηνπο θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο 

«Δπξψπε 2020» έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο νπνίαο απνηειεί ε επέλδπζε 

ηνπ 3% ηνπ επξσπατθνχ ΑΔΠ ζε δξάζεηο Δ&Α κέρξη ην 2020 (European Commission, 

                                                           
23

Project Funding: απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ απνδίδνληαη ζε κία εξεπλεηηθή 

νκάδα ή ζε έλα εξεπλεηή κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη έλα ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ έξγν κε 

θαζνξηζκέλε ρξνληθή δηάξθεηα θαη θαζνξηζκέλν πξνυπνινγηζκφ, ζπλήζσο αθνχ έρεη ππνβάιιεη κία 

ζπγθεθξηκέλε θαη αλαιπηηθή πξφηαζε γηα ρξεκαηνδφηεζε επ' απηνχ (Jonkers & Zacharewicz, 2017) 
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2010), θαη ην Πξφγξακκα Πιαίζην «Οξίδνληαο 2020» ην νπνίν ζα παξέρεη ηε 

κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε πνπ έρεη δνζεί κέρξη ζήκεξα ζε έξγα Δ&Α. 

 

3.1.2. Χξεκαηνδφηεζε θαη Δπξσπατθά Όξγαλα 

 

Η ΔΔ απφ ην 1983 ρξεκαηνδνηεί ηελ έξεπλα κέζσ ηνλ Πξνγξακκάησλ Πιαηζίσλ (ΠΠ) 

ζχκθσλα θαη κε ηα άξζξα 182-188 ηεο ΛΔΔ. Γηαρξνληθά, βέβαηα, παξαηεξείηαη 

δηαθνξνπνίεζε ηφζν ζην πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο φζν θαη ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο. Σα 

ΠΠ πινπνηνχληαη κέζσ εηδηθψλ πξνγξακκάησλ. Υξεκαηνδνηνχλ άκεζα ην Κνηλφ 

Κέληξν Έξεπλαο γηα δξάζεηο θαη ελέξγεηέο ηνπ, θαη θπξίσο, ρξεκαηνδνηνχλ ηελ έξεπλα 

κέζσ ζπλεξγαηηθψλ έξγσλ, θνηλνπξαμηψλ δηθηχσλ αξηζηείαο θ.ιπ. ηα έξγα, απηά, πνπ 

πξνθεξχζζεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δχλαληαη λα ζπκκεηέρνπλ Δξεπλεηηθά Κέληξα 

(επξσπατθά θαη κε), Παλεπηζηήκηα, επηρεηξήζεηο θαη εξεπλεηέο, πνπ πξνέξρνληαη είηε 

απφ ηα Κξάηε-Μέιε είηε απφ ηξίηεο ρψξεο
24

. 

Αλαθέξνληαο ελδεηθηηθά νξηζκέλεο δξάζεηο ζην πιαίζην ηνπ 7
νπ

 ΠΠ, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή πηνζέηεζε ην 2007 έλαλ λέν κεραληζκφ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ δεκφζησλ-

ηδησηηθψλ ζπλεξγηψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ νκάδσλ κε ζηφρν ηε 

ζπλεξγαζία ζε θηιφδνμα εξεπλεηηθά έξγα. Απηέο νη "Κνηλέο Δξεπλεηηθέο 

Πξσηνβνπιίεο" (Joint Technology Initiatives) ππνζηεξίδνπλ θαη αθνξνχλ ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ θνηλσληθή επεκεξία
25

. Δπίζεο, 

δεκηνπξγήζεθε ην Δπξσπατθφ πκβνχιην Έξεπλαο, έλα αλεμάξηεην φξγαλν ηεο ΔΔ 

πνπ ρξεκαηνδνηεί ηε βαζηθή έξεπλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ «έξεπλα αηρκήο», 

ζηνρεχνληαο ζηελ ελζάξξπλζε ηεο πςειήο πνηφηεηαο έξεπλαο ζηελ ΔΔ. Απνηειεί κέξνο 

θαη ηνπ 8
νπ

  ΠΠ "Οξίδνληαο 2020" θαη ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε άιιεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο ΔΔ ζε εξεπλεηηθέο δξάζεηο
26

. 

Μία ζεκαληηθή δξάζε ηεο ΔΔ ζην πιαίζην ηεο εξεπλεηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί θαη ν 

Δπξσπατθφο Υψξνο Έξεπλαο. Ο ΔΥΔ απνηειεί ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο κίαο 

                                                           
24

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.6.html  (Ηκεξνκελία 

αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 
25

 http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm  (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 
26

 https://erc.europa.eu/about-erc/mission  (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 22 επηεκβξίνπ 2017) 

 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.6.html
http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm
https://erc.europa.eu/about-erc/mission


49 
 

αγνξάο-ρψξνπ έξεπλαο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη 

ειεχζεξε δηαθίλεζε εξεπλψλ, εξεπλεηηθψλ ηδεψλ θαη επηζηεκνληθήο γλψζεο. Η 

δεκηνπξγία ηνπ ΔΥΔ είρε απνθαζηζηεί απφ ην 2000 ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο ηεο 

Ληζζαβφλαο θαη αλαθέξεηαη σο ζηφρνο ζην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020»,  ελψ 

ζεζκηθά απνηππψλεηαη ζην άξζξν 179 ηεο ΛΔΔ. Απνηειεί κία επξσπατθή πξνζπάζεηα 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ιεγφκελεο «πέκπηεο ειεπζεξίαο», δειαδή ηεο ειεχζεξεο 

θπθινθνξίαο ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, θαη ζηνρεχεη ζηνλ ζπληνληζκφ εζληθψλ 

θαη πεξηθεξεηαθψλ εξεπλεηηθψλ πνιηηηθψλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη έξγσλ αιιά θαη ζηελ 

νξγάλσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε πξσηνβνπιηψλ ζην πιαίζην ηεο ΔΔ, κε ζθνπφ ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη ππνζηήξημε εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη ηνλ ζπληνληζκφ απηψλ κε 

αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. εκαληηθφ είλαη λα αλαθεξζεί 

φηη, ζηελ ΔΔ, νη εζληθέο δεκφζηεο πνιηηηθέο γηα έξεπλα, ηερλνινγία θαη θαηλνηνκία 

δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο. Απηή ε πνηθηινκνξθία ησλ εζληθψλ ζπζηεκάησλ 

έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο απνηειεί γηα ηελ ΔΔ πιενλέθηεκα ην νπνίν θαη ζθνπεχεη λα 

αμηνπνηήζεη ζην κέγηζην ζηε δηακφξθσζε αιιά θαη απνηειεζκαηηθή πξαγκάησζε ηνπ 

ΔΥΔ (ΓΓΔΣ, 2016). 

 

3.1.3. Οξίδνληαο 2020 

 

Σν 8
ν
 ΠΠ, ν «Οξίδνληαο 2020» απνηππψλεηαη λνκνζεηηθά ζηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ  

1291/2013 θαη ζηνρεχεη ζε ηξείο πξνηεξαηφηεηεο:  

1. Γεκηνπξγία θαη ζηήξημε ηεο επηζηεκνληθήο αξηζηείαο  

2. Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο ησλ κηθξψλ θαη 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο  

3. Αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ κε ηξφπν ηέηνην ψζηε λα ζπκπιέεη κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο ζηξαηεγηθήο "Δπξψπε 2020". 
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Πίλαθαο 5: Γνκή Οξίδνληα 2020 

 

Πεγή: http://cerneu.web.cern.ch/horizon2020/structure  

 

Ο "Οξίδνληαο 2020" επηδηψθεη ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο ΔΔ ζε παγθφζκην επίπεδν 

ζηα πεδία ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. θνπφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε εχξεζε 

ιχζεσλ κέζσ ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ζε 

πξνβιήκαηα πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ε ΔΔ ζηηο επφκελεο δεθαεηίεο θαη πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, ηε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο, ηηο 

θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηελ αζθάιεηα, ηε δεκφζηα πγεία θαη ην πεπεξαζκέλν ησλ πφξσλ 

ηνπ πιαλήηε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ζα επελδπζνχλ πεξίπνπ 80 δηο επξψ θαηά 

ην δηάζηεκα 2014-2020 ζε έξγα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, θαιχπηνληαο έλα επξχ 

θάζκα θαη ζπλδένληαο ηελ έξεπλα κε ηελ αγνξά, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Η 

ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο κε ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο θαη ηελ εκπνξεπκαηηθή 

εθκεηάιιεπζή ηνπο απνηειεί κηα απφ ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

http://cerneu.web.cern.ch/horizon2020/structure
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Γηάγξακκα 17: Πξνυπνινγηζκφο Οξίδνληα 2020 

 

Πεγή: http://www.ekt.gr/el/magazines/features/17910  

 

Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί ε αιιειεπίδξαζε ηνπ "Οξίδνληα 2020" κε ηελ επξσπατθή 

πνιηηηθή πλνρήο (αλ θαη απνηεινχλ μερσξηζηέο πνιηηηθέο) φπσο απηή απνηππψλεηαη 

ζηνλ επξσπατθφ θαλνληζκφ 1314/2013. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηφζν ν «Οξίδνληαο 2020» 

(Πνιηηηθή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο) φζν θαη ε επξσπατθή πνιηηηθή πλνρήο, πξέπεη λα 

θηλνχληαη ζε πιήξε ελαξκφληζε κε ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

ζηξαηεγηθήο "Δπξψπε 2020" (Δ.Κ. 1314/2013). ε απηφ ην πιαίζην, ν "Οξίδνληαο 

2020" ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη δηαζχλδεζε θαη κε ηα Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά Σακεία, 

πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα ελίζρπζεο πεξηθεξεηαθψλ δξάζεσλ γηα έξεπλα θαη θαηλνηνκία, 

θαη θπξίσο ζην πιαίζην ησλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο (φπσο αλαιχεηαη ζε 

επφκελν θεθάιαην). 

 

3.2. Πνιηηηθή γηα ηελ Καηλνηνκία- Innovation Union 

 

Σν 2008, απνηειεί νξφζεκν γηα ηελ εμέιημε ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Καηλνηνκίαο 

θαζψο κε ηε δεκηνπξγία ηνπ Δπξσπατθνχ Ιλζηηηνχηνπ Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο, ε 

ΔΔ δειψλεη, μεθάζαξα θαη γηα πξψηε θνξά, ηελ πξφζεζή ηεο λα ελνπνηήζεη ηηο πιεπξέο 

http://www.ekt.gr/el/magazines/features/17910
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ηνπ "ηξηγψλνπ γλψζεο" (εθπαίδεπζε, έξεπλα, επηρεηξήζεηο) κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

ζηήξημεο θνηλνηήησλ γλψζεο θαη θαηλνηνκίαο
27

. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Πνιηηηθή Καηλνηνκίαο απνηειεί ηνλ ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο 

Δξεπλεηηθήο Πνιηηηθήο κε ηε Βηνκεραληθή Πνιηηηθή. ηελ ΔΔ ε λνκηθή βάζε ηεο 

βηνκεραληθήο πνιηηηθήο είλαη ην άξζξν 173 ηεο ΛΔΔ  φπνπ αλαθέξεηαη φηη "ηα θξάηε 

κέιε ηεο  πξέπεη λα κεξηκλνχλ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηεο ΔΔ", ελψ, ζηα άξζξα 179-189 ηεο ΛΔΔ, απνηππψλεηαη ε επξσπατθή 

πνιηηηθή γηα έξεπλα θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Δπνκέλσο, ηα Π.Π. ζε κεγάιν βαζκφ, 

αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο, ρξεκαηνδνηνχζαλ θαη έξγα θαηλνηνκίαο. Παξάιιεια, ε 

πξνζπάζεηα ζχγθιηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ζε 

επξσπατθφ επίπεδν, αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ έληνλε δηαζχλδεζε ησλ δξάζεσλ ηεο 

θάζε πνιηηηθήο κεηαμχ ηνπο.  

Βαζηθή πξσηνβνπιία ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο απνηειεί ε Έλσζε 

Καηλνηνκίαο (Innovation Union), ε νπνία είλαη κία απφ ηηο εθηά εκβιεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο πνπ νξίζηεθαλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» (European 

Commission, 2010). Η Έλσζε Καηλνηνκίαο απνηειεί κέξνο ηεο ηξαηεγηθήο θαη 

ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηεο ΔΔ ζε εγεηηθή ζέζε δηεζλψο ζε επηδφζεηο ζηελ έξεπλα θαη 

ηελ επηζηήκε, ζηε δηεπθφιπλζε ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ απινπνίεζεο δηαδηθαζηψλ θαη 

ζηελ πξνψζεζε ζπλεξγαζίαο ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο.  

Η Έλσζε Καηλνηνκίαο μεθίλεζε λα δηακνξθψλεηαη ην 2010, κε ηε ηξαηεγηθή 

«Δπξψπε 2020» θαη ζηνρεχεη ζηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξφζβαζεο ζε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο γηα λα θαηαζηεί πην εχθνινο ν 

κεηαζρεκαηηζκφο εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζε λέα πξντφληα, ππεξεζίεο ή 

δηαδηθαζίεο, κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Σν εγρείξεκα αθνξά ζηε δεκηνπξγία κίαο επξσπατθήο εληαίαο αγνξάο θαηλνηνκίαο ε 

νπνία ζα πξνζειθχζεη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. ην πιαίζην απηφ, δξνκνινγνχληαη 

κέηξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηεο δηαλνεηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ αιιά θαη λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην
28

. 

                                                           
27

 http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en  (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 

6 Οθησβξίνπ 2017) 
28

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html  (Ηκεξνκελία 

αλάθηεζεο 5 Οθησβξίνπ 2017) 

http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.7.html
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Βαζηθή επηδίσμε ηεο Έλσζεο Καηλνηνκίαο απνηειεί ε ηφλσζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο. Δλδεηθηηθά κέηξα πξνο απηφ ην ζηφρν 

απνηεινχλ, ην κέζν "Δπηηάρπλζε ηεο Καηλνηνκίαο- Fast Track to Innovation (FTI)" 

πνπ παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε ζε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο γηα εηζαγσγή ηνπο ζηε αγνξά 

κε ζηφρν ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ κεηαμχ ζχιιεςεο ηεο ηδέαο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζήο 

ηεο ζηελ αγνξά
29

 θαη νη Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο  πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε εκπινθψλ ηνπ  επξσπατθνχ ζπζηήκαηνο Δ&Κ. πγθεθξηκέλα, 

Δπξσπατθέο πκπξάμεηο Καηλνηνκίαο (ΔΚ) ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο 

ηνκείο πνιηηηθήο θαη, σο θνηλέο πιαηθφξκεο ζπλεξγαζίαο, ζα πξνζδηνξίδνπλ ην 

πξφβιεκα θαη ζα πξνηείλνπλ ιχζεηο ελψ παξάιιεια ζα ελζαξξχλνπλ ηε ζπλεξγαζία 

ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα
30

 .  

 

3.3. ηξαηεγηθή "Δπξψπε 2020" 

 

Παξφηη ε ηξαηεγηθή δελ αθνξά ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ έξεπλα ή/θαη ηελ 

θαηλνηνκία, δηαζηαιηηθά απνηειεί κέξνο ησλ πξσηνβνπιηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο ΔΔ πνπ άπηνληαη ησλ ηνκέσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο. Καζφηη ε πξνεηνηκαζία 

εζληθψλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη ε πινπνίεζή ηνπο ηελ πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν 2014-2020 απνηεινχλ εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Γειαδή, θάζε 

Κξάηνο-Μέινο ζα πξέπεη λα δηακνξθψζεη κία ζπλεθηηθή θαη νινθιεξσκέλε εζληθή 

ζηξαηεγηθή έμππλεο εμεηδίθεπζεο ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα 

Δπξσπατθά Γηαξζξσηηθά θαη Δπελδπηηθά Σακεία (ΔΓΔΣ) (European Union Region 

Policy, 2012, ζει. 10-11). Η ινγηθή ηεο αηξεζηκφηεηαο κεηαθξάδεηαη ζε κεησκέλε 

ειεπζεξία απφ ηα Κξάηε-Μέιε ζηνλ θαζνξηζκφ δξάζεσλ ΔΣΑΚ, εθφζνλ θαη 

πξνθεηκέλνπ απηέο (λα) ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα ΔΓΔΣ. Παξαηεξείηαη, επνκέλσο, φηη 

νη εζληθέο πνιηηηθέο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάδνληαη ζην βαζκφ πνπ ε ρξεκαηνδφηεζε 

δξαζηεξηνηήησλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη απφ ηε ρξεκαηνδφηεζε πνπ 

ιακβάλεη ε θάζε ρψξα απφ ηα ΔΓΔΣ. ε απηή ηε βάζε, ζε επφκελε ελφηεηα ζα 

                                                           
29

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_el.htm  (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 23 επηεκβξίνπ 2017)  
30

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-196_el.htm  (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 23 επηεκβξίνπ 2017) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-849_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-196_el.htm
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αλαιπζεί ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο θνηλνηηθήο πξσηνβνπιίαο ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

εζληθήο πνιηηηθήο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο. 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν ζεκείν, ε ΔΔ, αληηιακβαλφκελε ηε ζεκαζία ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηελ νηθνλνκία αιιά θαη επηδηψθνληαο ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε γλψζε, ηελ θαηλνηνκία, ηελ έξεπλα θαη 

ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ζρεδίαζε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020». Η ζηξαηεγηθή απηή, 

δηακνξθψζεθε θαη πηνζεηήζεθε απφ ηελ ΔΔ ην 2010, θαη έρεη σο ζηφρν ηελ «έμππλε, 

βηψζηκε, ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε» ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ψζηε κέρξη ην 

2020 ε ΔΔ λα θαηέρεη εγεηηθή ζέζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε πεξηζζφηεξεο ζέζεηο 

εξγαζίαο, θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, θνηλσληθή ζπλνρή θαη πςειή παξαγσγηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη γηα λα αληηκεησπίζεη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο πξνθιήζεηο 

(European Commission, 2010). 

Η ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020» έρεη ζέζεη ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ 

ζπκπιεξσκαηηθά θαη εληζρπηηθά ε κία κε ηελ άιιε:  

1. Έμππλε αλάπηπμε: αθνξά ζηε δεκηνπξγία κίαο νηθνλνκίαο βαζηζκέλεο ζηε 

γλψζε θαη ηελ θαηλνηνκία. 

2. Βηψζηκε αλάπηπμε: αθνξά ζηελ πξνψζεζε κίαο αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο κε 

ζεβαζκφ ζηεο αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη κε ιηγφηεξε επίδξαζε ζην 

πεξηβάιινλ. 

3. Αλάπηπμε ρσξίο απνθιεηζκνχο: αθνξά ζηελ επίηεπμε θνηλσληθήο θαη 

πεξηθεξεηαθήο ζπλνρήο κέζσ ηεο ελίζρπζεο κίαο νηθνλνκίαο κε πςειή 

απαζρφιεζε. 

ε απηφ ην πιαίζην, θαζνξίζηεθαλ πέληε ζηξαηεγηθνί ζηφρνη, έλαο εθ ησλ νπνίσλ είλαη 

ε επέλδπζε ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ηεο ΔΔ ζε Δ&Α. Δλψ, παξάιιεια, ε ΔΔ αλέιαβε εθηά 

εκβιεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πξνο ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο, κία απφ ηηο νπνίεο 

είλαη ε Έλσζε Καηλνηνκίαο, φπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελν ζεκείν.  ην πιαίζην ηεο 

Έλσζεο Καηλνηνκίαο αλαδείρζεθε ε έλλνηα ηεο «Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο γηα ηελ Έξεπλα 

θαη ηε Καηλνηνκία», ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ 

θάζε ρψξαο ή πεξηθέξεηαο κε  απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (ΓΓΔΣ, 2015). 
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Κεθάιαην 4. Διιεληθή Γεκφζηα Πνιηηηθή 

 

ην θεθάιαην απηφ, γίλεηαη πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ 

έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα, απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1980, φπνπ θαη κπήθαλ ηα ζεκέιηα ηνπ ζχγρξνλνπ ειιεληθνχ 

ζπζηήκαηνο έξεπλαο, κέρξη θαη ζήκεξα. Πεξηιεπηηθά, ζα κπνξνχζαλ λα αλαθεξζνχλ 

νξηζκέλα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε ζηελ Διιάδα, φπσο ε έιιεηςε μεθάζαξεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζήο ηεο 

(ηνπιάρηζηνλ κέρξη πξφζθαηα), ε θπξηαξρία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαη ρξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ΔΓΔΣ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο, παξάιιεια κε ηελ έιιεηςε ελφο ζρεηηθνχ εζληθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. 

Σν αξκφδην φξγαλν γηα ηε ράξαμε ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ 
31

 είλαη ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο. Σν 2015, δεκηνπξγήζεθε ην ραξηνθπιάθην γηα 

ηελ έξεπλα, κε ηε ζέζπηζε Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Έξεπλαο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, δείρλνληαο κία ηάζε αλαβάζκηζεο ηεο έξεπλαο ζηελ 

πνιηηηθή εκεξήζηα δηάηαμε. Παξάιιεια, ε δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε (2014-2020), σο εθ ησλ 

πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΔΓΔΣ, είρε σο απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία λέσλ νξγάλσλ, ηε δηακφξθσζε λέσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ δεκνζίσλ 

θνξέσλ θαη θπξίσο, ηελ πηνζέηεζε κίαο ζηξαηεγηθήο κε νξίδνληα εθηαεηίαο, ε νπνία ζα 

ζπκβάιιεη ζηνλ αλαπηπμηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ρψξαο κέζσ δξάζεσλ ΔΣΑΚ. 

 

4.1. Θεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα 

 

Η δεθαεηία 1980, απνηειεί, ρξνληθά, ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ζπγθξνηείηαη ζηελ 

Διιάδα ν ηνκέαο ηεο Έξεπλαο, ζηε βάζε ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ην ζεκεξηλφ 

εξεπλεηηθφ ζχζηεκα. Σν 1982 ηδξχεηαη ην Τπνπξγείν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο ην 

νπνίν, ην 1985 κεηαηξέπεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ), 

                                                           
31

 Η ΓΓΔΣ είλαη αξκφδηα ζε ζέκαηα ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο, θπξίσο.  
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ελψ, ηελ ίδηα ρξνληά, ςεθίδεηαη θαη ν Νφκνο 1514/1985 ν νπνίνο απνηέιεζε ην 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, νπζηαζηηθά κέρξη ην 2014. 

Με ην λφκν απηφλ, ν εξεπλεηήο απνθηνχζε, γηα πξψηε θνξά, ζεζκηθή νληφηεηα θαη 

πξνζδηνξηδφηαλ ην θαζεζηψο εμέιημήο ηνπ, θάηη πνπ νδήγεζε ζηελ πξνζέιθπζε 

εξεπλεηψλ θαη επηζηεκφλσλ, ζηε ρψξα.  

Σν 2008 έγηλε κία πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα 

ζηελ Διιάδα, κε ην Νφκν 3653/2008. Οη δηαηάμεηο θαη ην πεξηερφκελν απηνχ ηνπ 

λφκνπ, πξνέθπςαλ έπεηηα απφ καθξά πεξίνδν δηαβνχιεπζεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, επί ησλ πξνηάζεσλ πνπ είρε θάλεη Γηππνπξγηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία είρε ζπζηαζεί γη‟ απηφ ην ζθνπφ. Ο λφκνο, απηφο, ζηφρεπε ζηελ 

επίιπζε πξνβιεκάησλ φπσο ν εθζπγρξνληζκφο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε έιιεηςε 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο, ε 

αλεπαξθήο εζληθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο βαζηθήο έξεπλαο (επνκέλσο θαη ε «εμάξηεζε» 

ησλ εξεπλεηηθψλ έξγσλ απφ θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε) θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ ήηαλ ε δηακφξθσζε 

ελφο Δζληθνχ Πξνγξάκκαηνο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο ην νπνίν ζα ζρεδηαδφηαλ, ζα 

εθαξκνδφηαλ θαη ζα ειεγρφηαλ απφ ηα αξκφδηα φξγαλα
32

. Ωζηφζν, ν λφκνο έκεηλε 

αλελεξγφο θαη, ηειηθά, αλεθάξκνζηνο θαη ε φπνηα αιιαγή ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο 

έξεπλαο ζηελ Διιάδα ήξζε κε ην λφκν 4310 ην 2014.  

Δπίζεο, ην 2008, ζπζηήζεθε ε Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ θαη Δθαξκνγήο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζηνπο ηνκείο ηεο έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη 

θαηλνηνκίαο, ε νπνία πιένλ απνηειεί ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο 

ησλ δξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηνπο ηνκείο έξεπλαο, ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο 

θαη θαηλνηνκίαο (ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ) θαη δηαρεηξίδεηαη δξάζεηο ΔΣΑΚ πνπ εληάζζνληαη ζε 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ΔΠΑ. Σν 2009 είλαη ρξνληά νξφζεκν γηα ηελ ΓΓΔΣ, 

θαζψο κεηαθέξζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΠΓ 189/2009), φπνπ παξακέλεη κέρξη θαη ζήκεξα. 

Σν 2012,  κε ην Νφκν 4051/2012 πνπ αθνξνχζε επείγνπζεο εθαξκνγέο ηνπ Μλεκνλίνπ 

πλελλφεζεο ηνπ Νφκνπ 4046/2010, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπγρσλεχεηο εξεπλεηηθψλ 

θέληξσλ, ζην πιαίζην ηεο αλαγθαίαο αλαδηάξζξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ ηεο ρψξαο. 

                                                           
32

 (Γηππνπξγηθή Δπηηξνπή Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Τπνπξγείν Αλάπηπμεο κέζσ ηεο ΓΓΔΣ, Τπνπξγείν 

Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη Δζληθφο 

Οξγαληζκφο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο) 
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Η αλαδηάξζξσζε, απηή, ζα πξαγκαηνπνηνχηαλ ζε δχν θάζεηο, θαη ην άξζξν 5 ηνπ 

Νφκνπ 4051/2012 απνηεινχζε ηελ πξψηε θάζε θαη αθνξνχζε ζηελ ζπγρψλεπζε ησλ 

Ιλζηηηνχησλ ησλ Δξεπλεηηθψλ Κέληξσλ πνπ επφπηεπε ε ΓΓΔΣ απφ 56 ζε 31. Ωζηφζν, ε 

δεχηεξε θάζε απηήο ηεο αλαδηάξζξσζεο, πνπ ζα επηηχγραλε ηε ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, δελ πινπνηήζεθε πνηέ. 

Ο Νφκνο 4310/2014, απνζθνπνχζε ζηε δηακφξθσζε ελφο επέιηθηνπ θαη 

απνηειεζκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ πνιηηηθή ΔΣΑΚ θαη ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο. ηφρνο ήηαλ ε 

δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ ρψξνπ έξεπλαο πνπ ζα πξνζδεζεί κε ηνλ ΔΥΔ, ε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηνπο ηνκείο ΔΣΑΚ (κε βάζε ηελ επηζηεκνληθή 

αξηζηεία θαη ηελ αμηνιφγεζε) θαη ε ζχλδεζε ησλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ κε ηηο αλάγθεο 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο αγνξάο (αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Νφκνπ 4310/2014, ζει 1-4).  

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο εηζήγαγε ηηο βάζεηο γηα κία αλαδηάξζξσζε ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ, 

ζηνρεχνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιαηζίνπ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο Δζληθήο 

ηξαηεγηθήο ΔΣΑΚ. πγθεθξηκέλα, εηζήγαγε κεραληζκνχο φπσο ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

χλδεζκν (αξκφδηνο ππάιιεινο ζε θάζε Τπνπξγείν, αξκφδην γηα ζέκαηα ΔΣΑΚ), ηνλ 

χλδεζκν ζε επίπεδν δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (αξκφδηνο ππάιιεινο πνπ βνεζάεη 

ζηελ ελζάξξπλζε εηζφδνπ ηεο ΔΣΑΚ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε) θαη ηε 

πληνληζηηθή Δπηηξνπή ΔΣΑΚ γηα ην ζπληνληζκφ ησλ Δπηζηεκνληθψλ πλδέζκσλ (ε 

νπνία θαηαξγήζεθε κε ην Νφκν 4386/2016). Δπίζεο, ζεζκνζεηήζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά 

Δπηζηεκνληθά πκβνχιηα, ην Δζληθφ πκβνχιην ΔΣΑΚ (σο ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν πνπ 

ζηεξίδεη ηελ ΓΓΔΣ), ε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα 

Δξεπλεηηθά Κέληξα (ελψ παξακέλεη σο έρεη ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Ιλζηηηνχηνπ) 

θαη ν Δζληθφο Καηάινγνο Κξηηψλ.  

Σελ ίδηα ρξνληά, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 114/2014, πνπ αθνξά ζην νξγαλφγξακκα 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ, δηακνξθψζεθε θαη ε 

νξγαλσηηθή δνκή θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΓΔΣ, ελψ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

116/2014, θαζνξίδνληαη θαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Βηνκεραλίαο 

(ΓΓΒ) ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο. πγθεθξηκέλα, ζηε ΓΓΒ 

δεκηνπξγήζεθε ε Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκία θαη Νέσλ Σερλνινγηψλ κε 

πιήζνο αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ θαηλνηνκίαο, ηελ πξνψζεζε 
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ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλψζεο, ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο. 

Σν 2016, ςεθίζηεθε ν Νφκνο 4386/2016, κε ζθνπφ ηελ ζεξαπεία θάπνησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ 4310/2014 ζε ζέκαηα 

ιεηηνπξγίαο εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, δηαδηθαζηψλ ζπγθξφηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο νξγάλσλ 

θαη ζε δεηήκαηα πνπ νδεγνχζαλ ζε θαζπζηέξεζε θαηαβνιήο θνηλνηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Οη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν λφκν, απνηεινχλ 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο θαη έλα νπζηαζηηθφ βήκα πξνο ηε δηακφξθσζε ελφο ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ ζχκθσλν κε ηελ θπβεξλεηηθή ζηξαηεγηθή ΔΣΑΚ (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ 

Νφκνπ 4386/2016, ζει 1-3).  

ην άξζξν 1 ηνπ Νφκνπ 4386/2016, ε αλάπηπμε θαη ε πξναγσγή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 

έξεπλαο ζεσξνχληαη ηνκείο δσηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη απνηεινχλ «ζεκειηψδε θαη 

πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηνπ Κξάηνπο», ελψ ε ράξαμε ηεο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ «ζπληζηά 

ζεκειηψδε ππνρξέσζε ηεο Πνιηηείαο» (άξζξν 4). Παξάιιεια, ν ελ ιφγσ λφκνο επηθέξεη 

βαζηθέο αιιαγέο θαη δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ πκβνπιίσλ 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΠΔΚ) αιιά θαη ζηα απαξαίηεηα πξνζφληα ησλ κειψλ ηνπο, 

θαζψο ζεσξήζεθε δπζιεηηνπξγηθφο θαη κε αληηπξνζσπεπηηθφο ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο 

πνπ φξηδε ν λφκνο 4310/2014. Δπίζεο, ην Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο (ην παιηφ ΔΔΣ) κεηνλνκάδεηαη ζε Δζληθφ πκβνχιην 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΔΚ), αλακνξθψλεηαη ε απνζηνιή ηνπ, απμάλνληαη ζε 17 

ηα κέιε ηνπ (πξηλ ήηαλ 15), απινπνηείηαη θαη επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζήο 

ηνπ, ελψ πξνβιέπεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπ ζε δχν επηηξνπέο (Δπηηξνπή έξεπλαο θαη 

ηερλνινγίαο θαη Δπηηξνπή θαηλνηνκίαο θαη αλαπηπμηαθψλ εθαξκνγψλ) πξνθεηκέλνπ γηα 

ηε βέιηηζηε πξνεηνηκαζία θαηά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζηελ νινκέιεηα ηνπ. 

Βαζηθή αιιαγή απνηειεί θαη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 11, παξ. 5, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 

ζχζηαζε, ζπγρψλεπζε ή θαηάξγεζε ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζα γίλεηαη κε λφκν θαη 

φρη κε πξνεδξηθφ δηάηαγκα. Δπίζεο, ε ζέζπηζε ησλ Δπηζηεκνληθψλ πκβνπιίσλ 

Ιλζηηηνχησλ (ΔΙ), φπσο πεξηγξάθεηαη ζην λφκν 4310/2014 ζην άξζξν 17, ζεσξήζεθε 

κε ιεηηνπξγηθή ζηελ πξάμε, νπφηε θαη θαηαξγείηαη, ελψ επαλαθέξνληαη νη ξπζκίζεηο 

γηα ηα ΔΙ, φπσο πξνβιέπνληαλ ζην λφκν 1514/1985. ε γεληθέο γξακκέο, νη 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε φιν ην θάζκα ηνπ ηνκέα ηεο έξεπλαο 

ζηνρεχνπλ ζηελ επηηάρπλζε θαη δηεπθφιπλζε δηαδηθαζηψλ κε ζηφρν ηελ ηαρχηεξε θαη 
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απνηειεζκαηηθφηεξε απνξξφθεζε θνλδπιίσλ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε 

εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ αιιά θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο, ηεο αμηνθξαηίαο 

θαη ηεο δεκνθξαηίαο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. (Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Νφκνπ 

4386/2016, ζει 6-10). 

Σν 2016, κε ην Νφκν 4429/2016 δεκηνπξγείηαη έλαο λένο ζεζκφο, ην Διιεληθφ Ίδξπκα 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΛΙΓΔΚ), κε ζθνπφ ηελ πξναγσγή ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία 

κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ θαη παξνρήο ππνηξνθηψλ (άξζξν 2) ζηε 

βάζε ησλ αξρψλ ηεο εμαηξεηηθήο αθαδεκατθήο επίδνζεο, ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

αμηνθξαηίαο (άξζξν 4).  

Κάλνληαο κία ζχληνκε αλαθνξά, αληίζηνηρα ζηα δεηήκαηα ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

πξνψζεζήο ηεο ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ νη αλαπηπμηαθνί 

Νφκνη 3299/2004, 3908/2011 θαη 4399/2016. Αλ θαη νπζηαζηηθά ν λφκνο 4399/2016 

απνηειεί ηνλ πην πξφζθαην αλαπηπμηαθφ λφκν, ζπκπησκαηηθά, απηή ηελ πεξίνδν 

βξίζθνληαη φινη ζε ηζρχ, κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη επελδχζεηο πνπ ππάγνληαη ζε 

θαζέλα απφ ηνπο παιαηφηεξνπο. Η θαηλνηνκία απνηειεί θαη ζηνπο ηξείο λφκνπο έλα απφ 

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο έληαμεο ησλ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ 

εθάζηνηε αλαπηπμηαθφ λφκν.    

 

4.2. Θεζκηθά φξγαλα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηελ Διιάδα 

 

Η πνιηηηθή  ΔΣΑΚ, ζηελ Διιάδα, δηακνξθψλεηαη απφ ηε ΓΓΔΣ, ηνλ ηνκέα «Έξεπλαο 

θαη Καηλνηνκίαο» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΓΓΔΣ, 2015). Κχξην ζπκβνπιεπηηθφ 

φξγαλν ζε ζέκαηα ΔΣΑΚ είλαη ην Δζληθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΔΚ) 

ελψ ζεκαληηθφ ξφιν, ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, θαηέρεη θαη ην ΔΛΙΓΔΚ, απφ ηε 

ζχζηαζή ηνπ ην 2016. Αλαθνξά ζα γίλεη θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο, ζηελ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ γηα έξεπλα θαη 

θαηλνηνκία ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ. Σέινο, βαζηθνί θνξείο πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ 
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έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, είλαη ηα ΑΔΙ (Παλεπηζηήκηα θαη ΣΔΙ), ηα δεκφζηα εξεπλεηηθά 

θαη ηερλνινγηθά ηδξχκαηα (θέληξα, ηλζηηηνχηα) θαη νη επηρεηξήζεηο, κε ηηο κε 

θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο λα έρνπλ κηθξή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (ΓΓΔΣ, 2015), 

φπσο ζεκεηψζεθε θαη ζην θεθάιαην 2 ηεο παξνχζαο.  

ην ελφηεηα απηή, ζα γίλεη κία πεξηγξαθή ηνπ ξφινπ ησλ βαζηθψλ νξγάλσλ 

δηακφξθσζεο ηεο πνιηηηθήο έξεπλαο, πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ, αιιά θαη νξγάλσλ πνπ 

ζεζκνζεηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο, ε νπνία ζα αλαιπζεί θαησηέξσ. Σέινο, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζα δνζεί ζηε 

ζρέζε Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Πνιηηηζκνχ, κέζσ ηεο ΓΓΔΣ, κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη θπξίσο κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία 

Βηνκεραλίαο (ΓΓΒ). 

Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο είλαη αξκφδηα γηα ηε ράξαμε, ηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ  θαη έρεη σο ζθνπφ 

ηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ηελ πξναγσγή ηεο ηερλνινγίαο, ηελ αλάπηπμε θαη 

ππνζηήξημε ηνπ εξεπλεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ 

θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγή (Π.Γ. 114/2014, άξζξν 44). 

Δπίζεο, επνπηεχεη  Δξεπλεηηθά θέληξα θαη Σερλνινγηθνχο Φνξείο
33

. Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη αλ θαη  αλήθεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο απφ ην 2009, θαη είλαη ην αξκφδην 

ζεζκηθφ φξγαλν ζε ζέκαηα έξεπλαο, δελ έρεη, κέρξη ζήκεξα, απνθηήζεη νπζηαζηηθή 

ζρέζε κε ηα ΑΔΙ, ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηνλ κεγαιχηεξν παξαγσγφ γλψζεο ζηελ 

Διιάδα, κε ηηο πεξηζζφηεξεο δαπάλεο ζε Δ&Α
34

. ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δ&Σ 

ππάγεηαη ε ΔΤΓΔ-ΔΣΑΚ, ε νπνία ηδξχζεθε ην 2008 κε ζθνπφ ηε δηαρείξηζε δξάζεσλ 

Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη Καηλνηνκίαο πνπ εληάζζνληαη ζε 

Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ. 

Σν Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΔΚ) απνηειεί ην αλψηαην 

γλσκνδνηηθφ φξγαλν ηεο Πνιηηείαο ζε ζέκαηα ράξαμεο εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ 

(Νφκνο 4386/2916, άξζξν 9), ελψ ζεζκηθά ππάξρεη απφ ην 1985, αλ θαη νη 

αξκνδηφηεηέο ηνπ, ε ζχλζεζε θαη ε νλνκαζία ηνπ έρνπλ ππνζηεί αξθεηέο αιιαγέο κέρξη 

ζήκεξα. Σν ΔΔΚ ππνζηεξίδεη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ 

θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα Δ&Σ ζηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

                                                           
33

 Λίζηα ησλ επνπηεπφκελσλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ απφ ηελ ΓΓΔΣ παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 2 
34

 Οη δαπάλεο ησλ ΑΔΙ γηα Δ&Α έρνπλ ζρνιηαζηεί ζην 2
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο 
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Απνηειείηαη απφ 17 κέιε ηα νπνία ρσξίδνληαη ζε δχν επηηξνπέο,  ηελ Δπηηξνπή 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (9 κέιε) θαη ηελ Δπηηξνπή Καηλνηνκίαο θαη Αλαπηπμηαθψλ 

Δθαξκνγψλ (8 κέιε). Η Δπηηξνπή Δ&Σ αζρνιείηαη κε ζέκαηα βαζηθήο θαη 

εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο, θαη ε Δπηηξνπή Καηλνηνκίαο θαη 

Αλαπηπμηαθψλ Δθαξκνγψλ εζηηάδεη ζε δεηήκαηα θαηλνηφκσλ εθαξκνγψλ ζρεηηθψλ κε 

ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο. Οη δχν επηηξνπέο ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεδξηάδνπλ 

αλεμάξηεηα θαη εηζεγνχληαη ζέκαηα πξνο ηελ νινκέιεηα ηνπ ΔΔΚ, ε νπνία θαη 

ιακβάλεη ηελ ηειηθή απφθαζε. 

Οπζηαζηηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ πξνέθπςαλ κε ηε ζέζπηζε Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Έξεπλαο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηελ 

ίδξπζε ηνπ ΔΛΙΓΔΚ. Με ηελ ζέζπηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Έξεπλαο, ην 2015, δεκηνπξγήζεθε, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη 

Θξεζθεπκάησλ, ν ηνκέαο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο. Ο ηνκέαο, απηφο, ιεηηνπξγεί 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ ΓΓΔΣ ελψ αζρνιείηαη θαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ζπλαθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ απφ άιια Τπνπξγεία. ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ είλαη ε ψζκσζε 

κεηαμχ Έξεπλαο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ κε έκθαζε ζηηο αλζξσπηζηηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο, ε επηδίσμε ηεο αξηζηείαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο πςειήο 

πνηφηεηαο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο Καηλνηνκίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ψζηε λα απνηειέζεη κνριφ αλάπηπμεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη λα 

βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ
35

. 

Αληίζηνηρα, ε ίδξπζε ηνπ ΔΛΙΓΔΚ απνηειεί κεηαξξπζκηζηηθή ηνκή ζηε δηαρείξηζε 

ζεκάησλ Δ&Κ ζηελ Διιάδα. Με αξρηθνχο πφξνπο 240 εθαηνκκπξίσλ επξψ (180 εθ. 

επξψ απφ ηελ Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ θαη 60 εθ. επξψ απφ ην ΠΓΔ) 

ρξεκαηνδνηεί εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, ρνξεγεί ππνηξνθίεο γηα δηδαθηνξηθέο θαη κεηα-

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο θαη δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ
36

 

(Νφκνο 4429/2016, άξζξν 2). Σν ΔΛΙΓΔΚ ζπζηάζεθε θαηά ηα πξφηππα μέλσλ 

Ιδξπκάησλ φπσο ην National Science Foundation (ΗΠΑ) θαη ην Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (Γεξκαλία) θαη ζηνρεχεη ζηελ πξνζέιθπζε Διιήλσλ 

επηζηεκφλσλ πςειήο εμεηδίθεπζεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ε πξφθιεζε ηεο απνδεκίαο 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ (Ακαλαηίδνπ θ.α., 2017). 

                                                           
35

http://erevna.minedu.gov.gr/index.php/gr/about (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 10 Οθησβξίνπ 2017) 
36

 http://www.elidek.gr/ (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 14 Οθησβξίνπ 2017) 

http://erevna.minedu.gov.gr/index.php/gr/about
http://www.elidek.gr/
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ην ζεκείν απηφ ζα πεξηγξαθνχλ νξηζκέλα πξφζζεηα λέα ζεζκηθά φξγαλα αθνξνχλ 

έκκεζα ηελ εζληθή πνιηηηθή έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο θαη ηα νπνία  

πξνέθπςαλ ζην πιαίζην δηακφξθσζεο θαη πινπνίεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε. πγθεθξηκέλα, 

ζεζκνζεηήζεθαλ ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΠΔΚ), ην 

πκβνχιην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, κε ζθνπφ ηελ αξηηφηεξε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο 

Δζληθήο ηξαηεγηθήο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ΠΔΚ ζεζκνζεηήζεθαλ κε ην Νφκν 4310/2014, κε ζθνπφ ηελ 

ζηήξημε ηεο ΓΓΔΣ θαη ησλ Πεξηθεξεηψλ ζε αλαπηπμηαθέο δξάζεηο θαη ζηελ πινπνίεζε 

δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Σα ΠΔΚ 

θαηέρνπλ επηηειηθφ ξφιν ζηελ πξνψζεζε θαη ηνλ ζπληνληζκφ δξάζεσλ ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Ωζηφζν, νη απνθαζηζηηθέο 

αξκνδηφηεηεο γηα ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο 

ηξαηεγηθέο αλήθνπλ ζην πκβνχιην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο θαη ηα 

Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο.  

Σν πκβνχιην ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ζεζκνζεηήζεθε κε ηελ Κνηλή 

Τπνπξγηθή Απφθαζε 76201/ΔΤΑ 1700/17.7.2015. πληνλίδεηαη απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη απνηειείηαη απφ εθπξνζψπνπο ησλ Τπνπξγείσλ, ζε 

επίπεδν Γεληθψλ Γξακκαηέσλ, πνπ εκπιέθνληαη άκεζα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο ηξαηεγηθήο RIS3, θαζψο θαη απφ εθπξφζσπν ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηψλ, 

ελψ εθπξφζσπνη απφ άιινπο θνξείο, δχλαληαη λα θιεζνχλ αλάινγα κε ηε ζεκαηηθή πνπ 

ζπδεηείηαη. Σν πκβνχιην εηζεγείηαη γηα ηελ έγθξηζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θαη 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ. Αληίζηνηρα, ηα Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο είλαη δεθαηξία φζεο θαη νη Πεξηθέξεηεο. Λακβάλνπλ απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο ηξαηεγηθέο θαη ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηα ΠΔΚ θαη απφ 

άιια ζπκβνπιεπηηθά φξγαλα, αλάινγα κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε 

Πεξηθέξεηαο. Δπίζεο, ν ζπληνληζκφο εζληθνχ/θεληξηθνχ θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ 

αιιά θαη ε ππνζηήξημε ηνπ πκβνπιίνπ ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, είλαη 

αξκνδηφηεηεο ηεο Δζληθήο Αξρήο πληνληζκνχ (ΔΑ), πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο. 
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Όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλα ηα ζέκαηα θαηλνηνκίαο ελεξγφ ξφιν έρεη θαη ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο, θαη, πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΓΓΒ  κε ηε Γηεχζπλζε 

Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο, ε νπνία ζα αλαιπζεί ζε επφκελε ελφηεηα. εκαληηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Τπνπξγείνπ απνηεινχλ ε ειεθηξνληθή πιαηθφξκα startupgreece.gr 

θαη ην Φφξνπκ βηνκεραλίαο
37

. Η πιαηθφξκα startupgreece.gr απνηειεί έλα θίλεκα 

πιεξνθφξεζεο, δηθηχσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ δηεπθφιπλζε αλάδεημεο λέσλ, θαηλνηφκσλ ηδεψλ ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. Οπζηαζηηθά ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο γεληάο 

Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην Φφξνπκ Βηνκεραλίαο, ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, απνηειεί έλα ζπληνληζηηθφ φξγαλν γηα 

ζέκαηα βηνκεραληθήο πνιηηηθήο κε γλσκνδνηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα. ην 

πιαίζην ηνπ Φφξνπκ, νξγαλψζεθαλ εμεηδηθεπκέλεο νκάδεο εξγαζίαο, κία εθ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ ε «Βηνκεραλία θαη Καηλνηνκία», ε νπνία πξφηεηλε ηξφπνπο θαη κέζα ελίζρπζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. Σν Φφξνπκ Βηνκεραλίαο επηδηψθεη λα απνηειέζεη 

ζεζκφ πνπ ζα νδεγήζεη ζε κία απνηειεζκαηηθφηεξε εζληθή βηνκεραληθή πνιηηηθή (ΓΓΒ, 

2016). 

 

4.3. ρέζε Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ κε Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

 

Δθηφο απφ ηε δεκηνπξγία λέσλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο, 

πινπνίεζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

αλέδεημε ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ, ηελ νπνία θαηά θάπνην 

ηξφπν επέβαιε. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλεξγαζία κεηαμχ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ρξεηάδεηαη 

ζην πιαίζην ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ελψ αληίζηνηρε 

ζπλεξγαζία θνξέσλ απαηηείηαη θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν αιιά θαη κεηαμχ εζληθνχ 

θαη πεξηθεξεηαθνχ επηπέδνπ γηα ηνλ θαιχηεξν ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ. ε απηφ ην 

πιαίζην, ε ζπζρέηηζε θαη ζπλεξγαζία ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, είλαη απηή ζηελ νπνία ζα γίλεη 

εθηελέζηεξε αλαθνξά. 
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 πληνληζηηθφ πκβνχιην Βηνκεραληθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Πνιηηηθήο 
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Η ζπλεξγαζία κεηαμχ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ θαη 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηνπο ζθνπνχο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ εξεπλεηηθψλ δξάζεσλ κέζσ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ θαζψο νη θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο εληάζζνληαη 

ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα (ΔΠ) ην Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο, ην Δ.Π. 

Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Καηλνηνκία (ΔΠΑλΔΚ), θαη θπξίσο θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν θαη ζην πιαίζην ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο RIS3. 

πγθεθξηκέλα, θαηά ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο ηξαηεγηθήο, ε ζπλεξγαζία 

πξνθχπηεη ζεζκηθά, ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο 

(γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ έγθξηζε θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο ηξαηεγηθήο) αιιά θαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο πξνθήξπμεο, έγθξηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ κέζσ ΔΠΑ. Δπίζεο, 

παξαηεξείηαη κία δηαζηαχξσζε αξκνδηνηήησλ, ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο, κεηαμχ 

ΓΓΔΣ θαη ΓΓΒ. 

Ξεθηλψληαο απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν Τπνπξγείσλ, ζην πιαίζην ηεο RIS3, 

παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε «εμάξηεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηεο ΓΓΔΣ πνπ είλαη αξκφδηα γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηξαηεγηθήο θαη ησλ δξάζεσλ γηα 

ΔΣΑΚ) απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνθήξπμε ησλ 

δξάζεσλ, επεηδή εθείλν δηαρεηξίδεηαη ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην  ΔΠ ΔΠΑ απφ φπνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη νη ζρεηηθέο δξάζεηο
38

. ε ζπλνκηιία κε ηέιερνο ηεο ΓΓΔΣ, 

ζρνιηάζηεθε απηή ε θαηάζηαζε σο αλνξζνινγηθή θαη δπζιεηηνπξγηθή θαζψο 

δεκηνπξγεί πξφζζεηεο δηνηθεηηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΔΣΑΚ. 

ε θάζε πεξίπησζε, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο πεξίπινθε θαη, πηζαλά, φρη απφιπηα 

ιεηηνπξγηθή ε δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία άιινο είλαη ν θνξέαο ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο δξάζεσλ ΔΣΑΚ θαη άιινο ν θνξέαο πνπ ηηο πξνθεξχζζεη, ηηο εγθξίλεη, ηηο 

ρξεκαηνδνηεί θαη ηηο ειέγρεη.  

Δθηφο φκσο απφ ηε ζπλεξγαζία ησλ δχν Τπνπξγείσλ ζην πιαίζην ηεο ηξαηεγηθήο 

RIS3, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε ζρέζε θαη ζπλεξγαζία κεηαμχ ΓΓΔΣ-ΓΓΒ, θαζψο, 

θαηά ηελ κειέηε ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ εληνπίζηεθε κία αιιεινεπηθάιπςε 

αξκνδηνηήησλ ζε ζέκαηα πνιηηηθήο θαηλνηνκίαο. Σν δήηεκα πξνθχπηεη απφ ηελ 

θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ 

Τπνπξγείσλ Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (ΠΓ 114/2014, άξζξα 44 θαη 45) 
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 ηνηρεία απφ ζπλέληεπμε κε ηέιερνο ηεο ΓΓΔΣ. Η ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ έξεπλαο ζρνιηάδεηαη ζε 

επφκελν θεθάιαην 
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θαη Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΠΓ 116/2014, άξζξν 45 γηα ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε 

ηεο ΓΓΒ), αιιά θαη απφ ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα 

ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ ΓΓΒ ππάξρεη ε Γηεχζπλζε Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη Νέσλ 

Σερλνινγηψλ ηεο νπνίαο «επηρεηξεζηαθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο 

Βηνκεραληθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο» (ΠΓ 116/2014, άξζξν 45). Γηα ηελ 

επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νξίδεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε Γηεχζπλζε αζρνιείηαη κε ηε 

δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ (κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο ή άιισλ δξάζεσλ) 

γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κε ηε δηακφξθσζε 

θαη πξνψζεζε ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο θαη ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα 

ηελ επηβξάβεπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο. 

ηελ ίδηα Γηεχζπλζε, ην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ Πνιηηηθψλ Καηλνηνκίαο 

έρεη αξκνδηφηεηεο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. Δηζεγείηαη πνιηηηθέο θαη 

πξνσζεί πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, 

ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ έμππλεο εμεηδίθεπζεο, ζε εζληθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, θαη ζπλεξγάδεηαη κε φινπο ηνπο ζπλαξκφδηνπο θνξείο ζην 

πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο γηα ηελ βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο (ΠΓ 116/2014, άξζξν 45
39

). 

Αληίζηνηρα, ζην νξγαλφγξακκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 114/2014
40

, νξίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΓΓΔΣ, ζθνπφο ηεο 

νπνίαο είλαη ε «αλάπηπμε έξεπλαο, ε πξναγσγή ηερλνινγίαο, ε ελζσκάησζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ παξαγσγή, ε δηάδνζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξσπίλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε ππνζηήξημε ηελ εζληθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο». Δλδεηθηηθά, ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη 

Πξνγξακκαηηζκνχ Πνιηηηθψλ θαη Γξάζεσλ Δ&Κ, είλαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

πιαηζίνπ Δ&Κ, ε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα εξεπλεηηθέο ππνδνκέο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ζε δξάζεηο Δ&Κ ζην πιαίζην εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 

άιισλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Αληίζηνηρα, ε Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο 

δξάζεσλ Δ&Κ, ε νπνία ζπκπεξηιακβάλεη θαη Σκήκα Καηλνηνκίαο, κεηαμχ άιισλ, είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη πξνθήξπμε πξνγξακκάησλ πνπ δηαζπλδένπλ ηελ 
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 Σν άξζξν 45 ηνπ ΠΓ 116/2014 παξαηίζεηαη ζην Παξάξηεκα 3 ηεο εξγαζίαο 
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 Σα άξζξα ηνπ ΠΓ 114/2014 πνπ αλαθέξνληαη παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 3 ηεο εξγαζίαο 
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έξεπλα κε ηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ θαη πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο θαη γηα ηελ εηζήγεζε 

κέηξσλ κε ζηφρν ηελ ηερλνινγηθή θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φηη ν αξκφδηνο θνξέαο γηα δξάζεηο ΔΣΑΚ, βάζε ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, είλαη ε ΓΓΔΣ, φπσο αλαιχζεθε αλσηέξσ, θαζψο έηζη νξίδεη ηππηθά ν λφκνο. 

Δπηδηψθνληαο, φκσο, λα απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηεο ζρέζεο θαη ηεο 

ηζνξξνπίαο ζηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ δχν ΓΓ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο ΓΓΒ θαη ηεο ΓΓΔΣ. Απηφ πνπ πξνέθπςε σο ζπκπέξαζκα 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο είλαη φηη δελ ππάξρεη θαη‟ νπζίαλ ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα ΔΣΑΚ 

νχηε θαη ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, 

γεγνλφο πνπ πξνθαιεί εξσηήκαηα, δεδνκέλνπ φηη ε ζπλεξγαζία πξνβιέπεηαη ηφζν απφ 

ηα ΠΓ φζν θαη ζην πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο.  

Απφ ηε κεξηά ηεο ΓΓΒ, ππνζηεξίρζεθε φηη δελ ππάξρεη ζπλεξγαζία, επεηδή δελ 

θιήζεθαλ πνηέ απφ θαλέλα θνξέα (νχηε ηελ ΓΓΔΣ) θαη φηη ζα έπξεπε λα είλαη 

απηνλφεηε ε ζπκκεηνρή ηεο ΓΓΒ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο, θαζψο είλαη ν πιένλ αξκφδηνο θνξέαο ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο 

θαηλνηνκίαο, ελψ σο ιχζε πξφηεηλαλ ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη ζαθέο πιαίζην, αλεμαξηήησο ηνπ πνηα ππεξεζία ζα έρεη, 

ηειηθά, ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ζεκάησλ ΔΣΑΚ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο ΓΓΔΣ, 

αλαθέξζεθε φηη ε θαηλνηνκία (θαη θπξίσο ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία) ήηαλ πάληα ζην 

ραξηνθπιάθην ηεο. Παξάιιεια, ππνζηεξίρηεθε φηη ε ΓΓΒ δελ εθδήισζε πνηέ 

ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε δξάζεσλ θαηλνηνκίαο ελψ ππάξρεη αξθεηφο 

«ρψξνο» γηα δξάζεηο θπξίσο ζε θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ θαη νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία.  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ δπζθνιία ζηε ζπλεξγαζία θαη ηε δηακφξθσζε ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

ησλ δχν ΓΓ, θάηη πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε «αληαγσληζκφ» αξκνδηνηήησλ, είηε 

ζε δπζθνιία επηθνηλσλίαο θαη επίηεπμε θνηλνχ ηφπνπ ζπδήηεζεο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα ζα πξέπεη λα μεπεξαζηεί γηα ηελ 

βέιηηζηε επηθνηλσλία εξεπλεηηθνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ ηζηνχ ζηελ Διιάδα. Όπσο 

αλαθέξεη ηέιερνο ηεο ΓΓΔΣ, βαζηθφ πξφβιεκα ηνπ ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ 

είλαη ε ρακειή δήηεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα απφ ηηο επηρεηξήζεηο, θάηη πνπ νθείιεηαη 

ζε παξάγνληεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην παξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή 
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λννηξνπία ζηελ Διιάδα. Γηα λα αλαζηξαθεί απηή ε θαηάζηαζε ε αληαιιαγή 

ηερλνγλσζίαο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΓΓΔΣ-ΓΓΒ είλαη απαξαίηεηε. 

 

4.4. Δζληθή ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε 

 

Η Δζληθή ηξαηεγηθή ΔΣΑΚ, ζην πιαίζην ηεο RIS3, ζηνρεχεη ζηελ ζχλδεζε ηε έξεπλαο 

θαη θαηλνηνκίαο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, απνηειεί, φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, εθ 

ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ρψξαο απφ ηα ΔΓΔΣ, γηα ηε 

πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 και νπζηαζηηθά, αθνξά ζηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ 

ΔΠΑ ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ. Η RIS3, επίζεο, απνηειεί, ηδαληθά, κέζν παξαγσγηθνχ 

κεηαζρεκαηηζκνχ, κέζσ δηαδηθαζηψλ φπσο «ε επηρεηξεκαηηθή αλαθάιπςε», ελψ 

επηθεληξψλεηαη ζε δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη 

πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο, ζέηνληαο πάληα πξνηεξαηφηεηεο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα ή ηελ πεξηθέξεηα (ΓΓΔΣ, 2015). 

Η RIS3 απνηειεί ηε βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ γηα ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 2014-2020 θαη, παξάιιεια, βαζηθφ εξγαιείν γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ησλ ζπγθξηηηθψλ ηεο 

πιενλεθηεκάησλ ζε ζηξαηεγηθνχο ηνκείο θαη βαζηδφκελε ζηελ έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία. Παξάιιεια, ε ηξαηεγηθή Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο  

ζηνρεχεη θαη ζηε κφριεπζε ηδησηηθψλ επελδχζεσλ ζε δξάζεηο έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, 

θαη βαζίδεηαη ζε ηεθκήξηα θαη ζε ζηαζεξφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζήο ηεο θαη 

αμηνιφγεζεο. 

 Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηελ Διιάδα εθπνλήζεθαλ κία εζληθή θαη δεθαηξείο πεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο έμππλεο εμεηδίθεπζεο (κία ζε θάζε πεξηθέξεηα). Η Δζληθή ηξαηεγηθή 

εθπνλήζεθε απφ ηελ ΓΓΔΣ θαη νη πεξηθεξεηαθέο απφ ηελ θάζε πεξηθέξεηα, ελψ 

ζπληνληζηηθφ ξφιν γηα φιε ηε δηαδηθαζία είρε ε Δηδηθή Τπεξεζία ηξαηεγηθήο, 

ρεδηαζκνχ θαη Αμηνιφγεζεο (ΔΤΑ) ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο
41

. 

Οη θιάδνη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ρψξα, νη νπνίνη επηιέρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

δηακφξθσζεο ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ηξαηεγηθψλ είλαη νη 

εμήο: 

                                                           
41

 https://www.espa.gr/el/pages/staticRIS3.aspx (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 15 Οθησβξίνπ 2017) 

https://www.espa.gr/el/pages/staticRIS3.aspx
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 Αγξν-δηαηξνθή 

 Τγεία – θάξκαθα 

 Σερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

 Δλέξγεηα 

 Πεξηβάιινλ θαη βηψζηκε αλάπηπμε 

 Μεηαθνξέο 

 Τιηθά – θαηαζθεπέο 

 Σνπξηζκφο – Πνιηηηζκφο – Γεκηνπξγηθέο βηνκεραλίεο 

ρνιηάδνληαο ηα λέα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ κε ηε RIS3, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

απηή πξνέθπςε ζηε βάζε ελεξγεηηθήο δηαβνχιεπζεο ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν θαη κε κία απφ-ηα-θάησ πξνζέγγηζε γηα ηε δηακφξθσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ. Μάιηζηα, ε ίδηα ε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ έμππλεο 

εμεηδίθεπζεο είλαη θαηλνηφκα θαζψο ε ζπλήζεο πξαθηηθή ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ δελ 

πεξηειάκβαλε νχηε ηφζν ζηελή ζπλεξγαζία ζε εζληθφ-πεξηθεξεηαθφ ή δηππνπξγηθφ 

επίπεδν, νχηε ηφζν καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ δξάζεσλ κε ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

θαη αμηνιφγεζήο ηνπο (Υξπζνκαιιίδεο, 2016, ζει 6 θαη 12). 

Μηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία πνπ εηζάγεη ε RIS3, είλαη ε δηαδηθαζία επηρεηξεκαηηθήο 

αλαθάιπςεο (entrepreneurial discovery process), ε νπνία απνηειεί βαζηθή δηαδηθαζία 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ, αιιά θαη γηα ηνλ επηηπρεκέλν ζρεδηαζκφ 

ηεο. Η δηαδηθαζία, απηή, ζηεξίδεηαη ζηελ δηαβνχιεπζε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ 

θνξέσλ θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθή γλψζε πνπ ππάξρεη ζηε ρψξα θαη ζηελ 

πεξηθέξεηα πηνζεηψληαο κηα επηρεηξεκαηηθή πξνζέγγηζε Απηφ ζεκαίλεη φηη νη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα εκπιέμνπλ φινπο ηνπο ηχπνπο παξαγφλησλ ζην ρψξν 

ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία γηα ην ζρεδηαζκφ ηεο ηξαηεγηθήο. 

Η δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλαθάιπςεο είλαη δπλακηθή θαη εμσζηξεθήο θαη ζα 

δηαξθεί θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο RIS3. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΓΓΔΣ 

ζχζηεζε νθηψ πιαηθφξκεο θαηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηνπο νθηψ ζηξαηεγηθνχο ηνκείο 

πνπ αλαθέξζεθαλ. Απηέο νη πιαηθφξκεο απνηεινχλ ην κέζν δνκεκέλεο  δηαβνχιεπζεο 

φπνπ ζπκκεηέρνπλ εθπξφζσπνη απφ φινπο ηνπο ηνκείο (εξεπλεηηθφ ηζηφ, επηρεηξήζεηο, 
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ΑΔΙ, Πεξηθέξεηεο, ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί) πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο
42

. 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ δχν νδηθνί ράξηεο πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηε ΓΓΔΣ ζην 

πιαίζην ηεο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Ο Οδηθφο Υάξηεο Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ 

(National Roadmap for Research Infrastructures) ζπγθξνηήζεθε ζηε βάζε 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ θαη φρη ησλ ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο θιάδνπο ηεο ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, ελψ ρξνληθά 

πξνεγείηαη απηήο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε ρξεκαηνδφηεζε 

δξάζεσλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ κέζσ ησλ ΔΓΔΣ (Υξπζνκαιιίδεο, 2016, ζει 19). 

Δπίζεο, ζην πιαίζην ηεο RIS3, ζρεδηάζηεθε απφ ηελ ΓΓΔΣ θαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή γηα 

ηνλ Δπξσπατθφ Υψξν Έξεπλαο- Δζληθφο Οδηθφο Υάξηεο (2015-2020), ε νπνία 

δηακνξθψζεθε ζηε βάζε ησλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ ΔΥΔ θαη ησλ ζεκαηηθψλ 

πξνηεξαηνηήησλ ηνπ Οξίδνληα 2020 (ΓΓΔΣ, 2016). 

 

4.5. Υξεκαηνδνηηθά εξγαιεία γηα ηελ ΔΣΑΚ 

 

Ο εζληθφο δεκφζηνο πξνυπνινγηζκφο, ν νπνίνο θαη ζηεξίδεηαη απφ ηα ΔΓΔΣ, απνηειεί, 

δηαρξνληθά, ηε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ησλ έξγσλ έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ 

Διιάδα (Ακαλαηίδνπ Δ., θ.α., 2017). Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο 

ρξεκαηνδνηείηαη, θπξίσο, απφ ηνλ Σαθηηθφ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη ην ΠΓΔ 

(εζληθή ζπκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΔΠΑ), ηα ΔΓΔΣ, κέζσ πξνγξακκάησλ 

ΔΠΑ, θαη απφ ην ΔΛΙΓΔΚ.  

Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, ζηελ Διιάδα, κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ζεζκηθή 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ζε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ, ελψ κεγάια πνζά, εηεζίσο, θαηαβάιεη ε 

Διιάδα θαη ζε δηεζλείο εξεπλεηηθνχο θνξείο, σο εηζθνξέο. Η ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε 

αθνξά ζηηο πηζηψζεηο απφ ηνλ Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, πνζνχ πνπ θαηαλέκεηαη ζηνπο εξεπλεηηθνχο θαη 

ηερλνινγηθνχο θνξείο πνπ είλαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ (θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο ΓΓΔΣ) 

θαη αθνξά θπξίσο ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κηζζνινγηθέο δαπάλεο ηνπο. Η ρξεκαηνδφηεζε 

                                                           
42

 http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369 (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 14 

Οθησβξίνπ 2017) 

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369
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έξγσλ γίλεηαη, επί ην πιείζηνλ, απφ ηα ΔΓΔΣ, ην ΠΓΔ (εζληθή ζπκκεηνρή) θαη, πιένλ, 

θαη απφ ην ΔΛΙΓΔΚ.  

ε θάζε πεξίπησζε, ε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο έξγσλ (project funding) γηα 

έξεπλα θαη θαηλνηνκία είλαη ηα ΔΓΔΣ, ηα νπνία ρξεκαηνδνηνχλ δξάζεηο ζην πιαίζην 

ηνπ εζληθνχ ζρεδηαζκνχ πνπ πξνθχπηεη θάζε ρξνληθή πεξίνδν αλάινγα κε ηηο εζληθέο 

αλάγθεο (θαη ην εζληθφ πξφγξακκα κεηαξξπζκίζεσλ) θαη, πάληα, ζχκθσλα κε ηηο 

ελσζηαθέο ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο, ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο 

πλνρήο
43

. Γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ην ζρεηηθφ έγγξαθν αλαθνξάο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ ΔΓΔΣ, ζε εζληθφ επίπεδν, ήηαλ ην Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην 

Αλαθνξάο (ΔΠΑ 2007-2013), ελψ, γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, είλαη ην Δηαηξηθφ 

χκθσλν γηα ην Πιαίζην Αλάπηπμεο (ΔΠΑ 2014-2020).  

ην ΔΠΑ 2007-2013 ε έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε κέζσ ηξηψλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πξνγξακκάησλ, ηνπ ΔΠ «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ ΙΙ), 

ηνπ ΔΠ «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ» θαη ηνπ ΔΠ «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ).
44

 Δλδεηθηηθά, πινπνηήζεθαλ δξάζεηο ΔΣΑΚ πνπ ζηφρεπαλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο εξεπλεηηθήο κε επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα (π.ρ. 

«ΤΝΔΡΓΑΙΑ») θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο 

(πρ «ΠΑΒΔΣ» θαη «Νέεο Οκάδεο Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ») αιιά θαη ηεο 

εξεπλεηηθήο αξηζηείαο κέζσ ηεο ζηήξημεο εξεπλεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη 

εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ. Δπίζεο, πινπνηήζεθαλ δξάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ 

ζπζηάδσλ (clusters) θαη ηελ ίδξπζε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, θαη έγηλε πξνζπάζεηα 

ελίζρπζεο ηεο παξνπζίαο ηεο Διιάδαο ζε επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζην ηνκέα 

ηεο έξεπλαο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΥΔ
45

 . 

ην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013, πινπνηήζεθε απφ ηελ ΓΓΒ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ΔΦΔΠΑΔ ην πξφγξακκα «Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» κε πξνυπνινγηζκφ 

30 εθ. επξψ εθ ησλ νπνίσλ απνξξνθήζεθαλ ηα 18 εθ. επξψ (κέζσ ηνπ ΔΠΑΝ ΙΙ). Σν 

πξφγξακκα αθνξνχζε ζε λέεο επηρεηξήζεηο (κηθξφηεξεο ησλ πέληε εηψλ ιεηηνπξγίαο) κε 

θαηλνηφκεο ηδέεο θαη παξείρε έλα επξχ πεδίν επηιέμηκσλ ελεξγεηψλ ή δαπαλψλ ψζηε ν 

                                                           
43

 https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx . (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο ζηηο 12 

Οθησβξίνπ 2017) 
44

 Πίλαθεο κε δξάζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ Έξεπλα, ηελ Σερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη ηελ Καηλνηνκία, ζην 

ΔΠΑ 2007-2013  παξαηίζεληαη ζην Παξάξηεκα 5 
45

 http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369 (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 14 

Οθησβξίνπ 2017) 

https://2007-2013.espa.gr/el/Pages/staticWhatIsESPA.aspx
http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=128I509I1380I646I528369
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επηρεηξεκαηίαο λα έρεη ππνζηήξημε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ εγρεηξήκαηνο 

ηνπ, απφ ηελ ζχιιεςε ηεο ηδέαο έσο ηελ πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε. Απφ ηηο 1100 

πξνηάζεηο, νη 480 πεξίπνπ ζεσξήζεθαλ επηιέμηκεο θαη 190 επηρεηξήζεηο νινθιήξσζαλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

ζεσξήζεθε best practice απφ ηνλ ΟΟΑ θαη έλα απφ ηα 180 θαιχηεξα, 

παλεπξσπατθά
46

, σζηφζν, δελ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή 

πεξίνδν.  

Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ
47

, ην ηνκεαθφ ΔΠ απφ ην νπνίν 

ρξεκαηνδνηνχληαη δξάζεηο έξεπλαο είλαη ην ΔΠΑλΔΚ  («Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία»), ην νπνίν ζπλνιηθά έρεη πξνυπνινγηζκφ 4,67 

δηο επξψ Γεκφζηα Γαπάλε, εθ ησλ νπνίσλ 3,65 δηο επξψ είλαη ε ζπλδξνκή ηεο ΔΔ 

(κέζσ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο- ΔΣΠΑ θαη Δπξσπατθνχ 

Κνηλσληθνχ Σακείνπ- ΔΚΣ), θαη θαιχπηεη γεσγξαθηθά φιε ηελ Διιάδα. ηφρνο ηνπ 

ΔΠΑλΔΚ είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηελ θαηλνηνκία. Δπίζεο, επηδηψθεη ηε κφριεπζε 

ηδησηηθψλ πφξσλ θαη απνηειεί ην βαζηθφ ρξεκαηνδνηηθφ κέζν γηα ηελ δηακφξθσζε ελφο 

λένπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ γηα ηελ ρψξα κε αλαπηπμηαθή θαηεχζπλζε. Μέζσ ηνπ 

ΔΠΑλΔΚ θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ ΔΠ πινπνηείηαη ε RIS3, ζπλδένληαο ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αιιά θαη ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ θαη ηε δεκηνπξγία λέσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ρψξαο
48

. 

ηνλ Πίλαθα 6 παξαηίζεληαη νη δξάζεηο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί αλά επελδπηηθή 

πξνηεξαηφηεηα, θαη ηηο νπνίεο ζρεδηάδεη θαη πινπνίεη ε ΓΓΔΣ ελψ κε έληνλα γξάκκαηα 

ζεκεηψλνληαη φζεο πξφθεηηαη λα πξνθεξπρζνχλ ζχληνκα. 

 

 

 

                                                           
46

 χκθσλα κε ζηνηρεία απφ ζπλέληεπμε κε ηέιερνο ηεο ΓΓΒ 
47

 Γηα-δξαζηηθφο ράξηεο γηα ηνπο ζεκαηηθνχο ζηφρνπο θαη δξάζεηο ηνπ ΔΠΑ ππάξρεη ζην 

http://anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR  (εκεξνκελία αλάθηεζεο 21 Οθησβξίνπ 

2017) 
48

  http://www.antagonistikotita.gr/epanek/ (εκεξνκελία αλάθηεζεο 21 Οθησβξίνπ 2017) 

http://anaptyxi.gov.gr/Default.aspx?tabid=41&language=el-GR
http://www.antagonistikotita.gr/epanek/
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Πίλαθαο 6: Γξάζεηο ΔΣΑΚ ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ 

Σίηινο Γξάζεο 

Δπελδπηηθή 

Πξνηεξαηφηεηα 

Δμεηδίθεπζε 

(Γ.Γ. €) 

Πξνθήξπμε 

(Γ.Γ. €) 

Γξάζε γηα ηελ πξναγσγή 

επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ ζηελ 

Έξεπλα θαη Καηλνηνκία (ΔΡΔΤΝΩ-

ΓΗΜΙΟΤΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΣΟΜΩ) 1β 430.000 256.000 

Καηλνηφκα clusters 1β 24.000.000   

Σερλνβιαζηνί (Spin off/ spin out/ 

Start-ups) 1β 35.000.000   

Γηκεξείο Δ&Σ πλεξγαζίεο 

(Γξάζεηο γηα ηελ Δπξσπατθή θαη 

Γηεζλή Γηθηχσζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ) 1β 50.000.000 15.500.000 

ERANETs 1β 16.000.000 4.500.000 

Υξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ 

πνπ έρνπλ ιάβεη Seal of Excellence 1β 50.000.000   

Δηδηθέο δξάζεηο ζηνπο ηνκείο ησλ 

Τδαηνθαιιηεξγεηψλ, Βηνκεραληθψλ 

Τιηθψλ θαη Πνιηηηζκνχ 1β 24.450.000 24.450.000 

  1β Άζξνηζκα 199.880.000 44.706.000 

Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ 

Δζληθήο Δκβέιεηαο (Α΄Κχθινο) 1α 73.000.000 73.000.000 

Δλίζρπζε Δξεπλεηηθψλ 

Τπνδνκψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (Β' 

Κχθινο) 1α 20.000.000   

Κέληξα Ιθαλφηεηαο 1α 30.000.000   

Γξάζε ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο 

Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ (ΚΡΗΠΙ ΙΙ) 1α 31.000.000 31.000.000 

Υξεκαηνδφηεζε ERC Grant 

Schemes 1α 10.000.000   

  

  

1α Άζξνηζκα 164.000.000 104.000.000 

Γεληθφ 

Άζξνηζκα 363.880.000 148.706.000 
Πεγή: πλέληεπμε κε ηέιερνο ηεο ΓΓΔΣ 

 

Αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑλΔΚ, πινπνηείηαη θαη ην πξφγξακκα «Νενθπήο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ΔΠΑλΔΚ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο, ην νπνίν αθνξά ζε λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο
49

, ελψ ε ΓΓΒ έρεη ήδε 

ππνβάιιεη δχν πξνηάζεηο γηα πξνγξάκκαηα ζηήξημεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηηο 

                                                           
49

 http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=506&t=Perigrafi-tis-Drasis (εκεξνκελία αλάθηεζεο 21 

Οθησβξίνπ 2017) 

http://www.efepae.gr/frontend/articles.php?cid=506&t=Perigrafi-tis-Drasis
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νπνίεο αθφκα δελ ππάξρεη θάπνηα ελεκέξσζε
50

. Δπίζεο, ζεκαληηθή ζηήξημε ζηηο 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πξφθεηηαη λα δψζεη ην Σακείν Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ 

(Equifund) ην νπνίν μεθηλά κε θεθάιαηα 200 εθ. Γεκφζηα Γαπάλε (κέζσ ΔΠΑλΔΚ) θαη 

60 εθ. επξψ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Δπελδχζεσλ. Σν «παξάζπξν θαηλνηνκίαο» 

(Innovation window) ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο απφ ηελ έξεπλα θαη 

ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο γλψζεο. ην παξάζπξν θαηλνηνκίαο εληάζζεηαη ην 

Σακείν Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο (TT Fund) θαη ην Σακείν Δπηηάρπλζεο (Accelerator 

Fund). Σν TT Fund ζα ζηνρεχεη  ζε επηρεηξήζεηο πξνεξρφκελεο απφ ΑΔΙ ή εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηερλνινγηθήο 

εηνηκφηεηαο θαη ηελ εκπνξηθή αμηνπνίεζή ηνπο  (επελδπηηθά ζρέδηα, spin-off, spin-out, 

εθκεηάιιεπζε δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο). Σν Σακείν Δπηηάρπλζεο ζα ζηνρεχεη ζε 

λενθπείο επηρεηξήζεηο (start-ups) πνπ ζπλδένληαη κε δνκέο ζηήξημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο
51

 (ζεξκνθνηηίδεο, Σερλνινγηθά Πάξθα, ρψξνπο ζπλεξγαζίαο ζε 

ΑΔΙ θαη εξεπλεηηθά Κέληξα).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη γηα ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, ην ΔΠΑλΔΚ είλαη 

ην ΔΠ απφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηνχληαη ή πξφθεηηαη λα ρξεκαηνδνηεζνχλ –ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη ζηηγκήο- νη δξάζεηο έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο, ελψ, γηα ηελ πεξίνδν 2007-2013, ε 

έξεπλα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηξία ΔΠ.  

ην πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ ΔΠΑ πξνθχπηνπλ θαη ηα ζνβαξφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην εζληθφ ζχζηεκα ΔΣΑΚ, ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο 

απφ ζηέιερνο ηεο ΓΓΔΣ θαη ηα νπνία αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ δξάζεσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΑ
52

. Πην αλαιπηηθά, 

ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαρείξηζε ησλ δξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ζε φιε 

ηε δηαδηθαζία απφ ηελ πξνθήξπμε κέρξη θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο) πξνθχπηνπλ απφ ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ (ΠΚΔ) ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ε 

Μνλάδα Οξγάλσζεο θαη Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ)
53

. Σν 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη ζρεδηαζκέλν (ζεηξηαθφ ζχζηεκα) θαηά ηξφπν πνπ απαηηεί 

                                                           
50

 ηνηρεία απφ ζπλέληεπμε κε ηέιερνο ηεο ΓΓΒ 
51

 https://www.espa.gr/el/Pages/EquiFund.aspx (εκεξνκελία αλάθηεζεο 21 Οθησβξίνπ 2017) 
52

 Οη πιεξνθνξίεο, γηα ηα βαζηθφηεξα πξνβιήκαηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ ΔΣΑΚ, πξνέξρνληαη 

απφ ηε πλέληεπμε κε ηέιερνο ηεο ΓΓΔΣ.  
53

 Η Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ (ΜΟΓ) είλαη αλψλπκε κε 

θεξδνζθνπηθή εηαηξεία ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο 

https://www.espa.gr/el/Pages/EquiFund.aspx
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ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, κε απνηέιεζκα λα θαζπζηεξεί ζπζηεκαηηθά ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνξά ζηελ πξνθήξπμε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ. 

Αληίζηνηρα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαη ζηηο δξάζεηο κε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ΔΠΑ, θαζψο ζην Νφκν 4314/2014 πνπ θαζνξίδεη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2014-2020, δελ πξνβιέπεηαη ν 

νξηζκφο ελδηάκεζσλ δηαρεηξηζηηθψλ θνξέσλ γηα δξάζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ 

θξαηηθέο εληζρχζεηο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο γηα ηελ Δλίζρπζε 

Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ (ΔΠΑ 2014-2020), νη πξνηάζεηο αμηνινγήζεθαλ ηξεηο θνξέο, 

δχν απφ ηελ ΓΓΔΣ θαηά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηνπο, θαη άιιε κία απφ ηε 

Γηαρεηξηζηηθή Αξρή, ζρεδφλ έλα ρξφλν κεηά, θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο (κε 

ζπγθξηηηθή αλάιπζε). Απηφ, νπζηαζηηθά, δεκηνχξγεζε πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο. 

Κχξην δήηεκα πνπ πξνθχπηεη φκσο απφ κία ηέηνηα θαηάζηαζε είλαη ε αλαζθάιεηα θαη ε 

ηαιαηπσξία πνπ πθίζηαληαη φζνη θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο κε γλσξίδνληαο πφηε θαη αλ 

απηέο ζα απνξξηθζνχλ ηειηθά, αθνχ κπνξεί λα εγθξηζνχλ ζηελ θάζε ηεο θαηάζεζεο 

αιιά, λα απνξξηθζνχλ απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή θαηά ηελ αμηνιφγεζή ηνπο. 

Αληίζηνηρν παξάδεηγκα, ζην ΔΠΑ 2014-2020, απνηειεί ε Γξάζε «Δλίζρπζε 

Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ Δζληθήο Δκβέιεηαο (Β‟ Κχθινο-Πξφζθιεζε εθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο)»
54

 φπνπ ν πξνυπνινγηζκφο ησλ 70 εθ. επξψ κεηαηξάπεθε ηειηθά ζε 20 

εθ. επξψ θαζψο θαηά ηε θάζε ηεο αμηνιφγεζεο απνξξίθζεθαλ πνιιέο πξνηάζεηο, θαη ε 

αξρηθή εθηίκεζε πξνυπνινγηζκνχ ζεσξήζεθε ππεξβνιηθή, νπφηε θαη κεηψζεθε. 

 

4.6. Δπίδξαζε ηεο ΔΔ ζηελ Διιεληθή Γεκφζηα Πνιηηηθή ΔΣΑΚ 

 

Μειεηψληαο ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Πνιηηηθή ΔΣΑΚ παξαηεξείηαη ε έληνλε επίδξαζε 

ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ ζην εζληθφ επίπεδν. Ξεθηλψληαο απφ ην ζεζκηθφ πιαίζην, αλ 

θαη έγηλαλ ζεκαληηθά βήκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα (Νφκνη 4310/2014 θαη 4386/2016), 

δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ε επίδξαζε ησλ επξσπατθψλ εμειίμεσλ, θάηη πνπ 

εληνπίδεηαη θαη ζηηο αηηηνινγηθέο εθζέζεηο ησλ Νφκσλ ηνπ 2014 θαη ηνπ 2016. 

Παξάδεηγκα απηήο ηεο επίδξαζεο απφ ηελ ΔΔ, απνηειεί ε Δζληθή ηξαηεγηθή Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο, σο κία εθ ησλ πξνηέξσλ αηξεζηκφηεηα, θαη ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

πνπ λα ζπκβαδίδεη κε ηηο επξσπατθέο πνιηηηθέο (πρ δηακφξθσζε ηνπ Δζληθνχ Υψξνπ 

                                                           
54

 Βξίζθεηαη ζηνλ πίλαθα κε ηηο δξάζεηο απφ ην ΔΠΑλΔΚ ζην ππνθεθάιαην κε ηα ρξεκαηνδνηηθά κέζα 
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Έξεπλαο πνπ ζα πξνζδεζεί κε ηνλ ΔΥΔ). Απηά ηα δεδνκέλα θαίλεηαη λα ζπλέβαιαλ  

θαζνξηζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

ηερλνινγία. πκπιεξσκαηηθά ζε απηφ, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη, φηη νη 

πξνζπάζεηεο αιιαγήο θαη αλαδηάξζξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηζηνχ, κέρξη ηφηε, δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ (Νφκνο 3653/2008) ή έκεηλαλ εκηηειείο (ζπγρψλεπζε εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ ην 2012), επηδεηθλχνληαο έλαλ απνζπαζκαηηθφ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα πνπ, ζε θάζε πεξίπησζε, δελ απνηεινχζε πξνηεξαηφηεηα ησλ 

Διιεληθψλ θπβεξλήζεσλ δηαρξνληθά. 

Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνληζηεί ε «εμάξηεζε» ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ηνκέα ΔΣΑΚ 

απφ ηα ΔΓΔΣ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρακειή δαπάλε γηα Δ&Α απφ ηνλ δεκφζην θαη ηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Οη ζπλζήθεο απηέο, επηδξνχλ ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ κε δχν 

θπξίσο ηξφπνπο, ήηνη ηε ρακειή αμηνπνίεζε ηνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ ηεο ρψξαο θαη 

ηε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζε ηεο πνιηηηθήο, έζησ θαη κε έκκεζν 

ηξφπν.  

Η ρακειή εζληθή ρξεκαηνδφηεζε (απφ δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα) θαζηζηά, 

δηαρξνληθά, ηε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ΔΓΔΣ σο ην κνλαδηθή επηινγή γηα ηνλ Έιιελα 

εξεπλεηή πνπ αλαδεηά ρξεκαηνδφηεζε γηα εξεπλεηηθά έξγα ζην εζληθφ επίπεδν. 

πλέπεηα απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί θαη ε απμεκέλε ζπκκεηνρή ησλ Διιήλσλ 

εξεπλεηψλ πνπ παξαηεξείηαη ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ. Δλδηαθέξνλ 

πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη κέρξη ην 6
ν
 ΠΠ (2002-2006) ε Διιάδα ήηαλ απφ ηηο ρψξεο κε 

ην κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ (Μεηζφο, 2007). 

Αληίζηνηρα, ζην 7ν ΠΠ, ε Διιάδα θαηέρεη, κεηαμχ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζε απηφ, ηελ 3ε ζέζε ζε αξηζκφ ζπκκεηνρψλ αλά 1.000 εξεπλεηέο (ζε 

ηζνδχλακα πιήξνπο απαζρφιεζεο, 2013), ηελ 4ε ζέζε ζε θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε 

αλά 1.000 εξεπλεηέο (ζε ηζνδχλακα πιήξνπο απαζρφιεζεο, 2013) θαη ηελ 1ε ζέζε ζε 

θνηλνηηθή ρξεκαηνδφηεζε σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ (ΑΔΠ 2013) (ΔΚΣ, 2016).  Δπίζεο, 

πξέπεη λα αλαθεξζεί ε επξχηεξε επίδξαζε ησλ ΠΠ ζην ειιεληθφ εξεπλεηηθφ ζχζηεκα. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ιακβάλνπλ απφ ηα ΠΠ, Διιεληθά ΑΔΙ θαη 

Δξεπλεηηθά ηδξχκαηα ε νπνία θαη ζπκβάιιεη, ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ (Υξπζνκαιιίδεο, 2012).  
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Δκθαλήο είλαη θαη ε επίδξαζε πνπ έρνπλ νη επξσπατθέο πνιηηηθέο ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ίδηαο ηεο εζληθήο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ, ηδίσο κε ηε ινγηθή ηεο αηξεζηκφηεηαο γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηα ΔΓΔΣ. Απηφ, θπζηθά, δελ απνηειεί κία γεληθεπκέλε θαηάζηαζε 

ζην επξσπατθφ επίπεδν θαζψο γηα ηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ, ν βαζκφο «εμάξηεζεο» ησλ 

θξαηψλ κειψλ απφ ηελ επξσπατθή θαηεχζπλζε δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ βαζκφ 

αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ζην εζληθφ επίπεδν αιιά θαη ηα πεξηζψξηα 

ζχγθιηζεο πνπ ππάξρνπλ πξνο ηηο επξσπατθέο επηινγέο (Υξπζνκαιιίδεο, 2016, ζει 21-

22).  Γειαδή, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπνπ ε πνιηηηθή γηα Δ&Κ δελ θαηέρεη, 

δηαρξνληθά, πξσηεχνληα ξφιν ζηε θπβεξλεηηθή αηδέληα, νχηε ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ζηαζεξφ ζρεδηαζκφ, ρξεκαηνδφηεζε θαη μεθάζαξε θαηεχζπλζε, είλαη πην εχθνιν λα 

πηνζεηεζνχλ πξνηάζεηο πνπ έξρνληαη απφ έλα ππεξεζληθφ επίπεδν θαη ζπλνδεχνληαη 

απφ ρξεκαηνδνηηθά κέζα πινπνίεζήο ηνπο. 

 Ωζηφζν, δελ ζα πξέπεη λα παξαγλσξίδεηαη ην γεγνλφο φηη ε Δζληθή ηξαηεγηθή θαη νη 

Πεξηθεξεηαθέο ηξαηεγηθέο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, πξνέθπςαλ κελ  απφ ηε ινγηθή ηεο 

αηξεζηκφηεηαο αιιά δηακνξθψζεθαλ, ζε εζληθφ/πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζχκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ρψξαο. Η αηξεζηκφηεηα αθνξά, κελ, ζην 

πεξηερφκελν ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ζηελ αλάγθε χπαξμεο απηήο κε βάζε ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία σο κνρινχο αλάπηπμεο, αθήλνληαο, φκσο, ην πεξηζψξην ζηα Κξάηε-

Μέιε, λα εληνπίζνπλ απηά ηηο αλάγθεο ηνπο γηα ηνλ αλαπηπμηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

νηθνλνκίαο ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ ηηο δξάζεηο πξνο απηφ ηνλ ζθνπφ.  

ε θάζε πεξίπησζε, είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη κία εζληθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία κε ζπγθεθξηκέλν καθξφπλνν νξίδνληα, 

αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο, ζηε βάζε ηεο 

δνκεκέλεο ζπλεξγαζίαο δεκνζίσλ θνξέσλ, εξεπλεηηθνχ ηζηνχ θαη επηρεηξεκαηηθνχ 

ηνκέα. Απηφ είλαη αξθεηφ γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε επίδξαζε ηεο ΔΔ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ζε εζληθφ επίπεδν, δεδνκέλνπ φηη κέρξη ζήκεξα ε Διιάδα δελ 

είρε ιάβεη αληίζηνηρεο ζπληνληζκέλεο πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ.  

Όκσο, ζα πξέπεη λα εξεπλεζεί ε δηάζηαζε απηήο ηεο επίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Έμππλε Δμεηδίθεπζε εηζάγεη, κελ, θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο αιιά εκπεηξηθά εληνπίδνληαη 

ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θαη αγθπιψζεηο ηφζν ζηε δεκφζηα δηνίθεζε (πξνβιήκαηα ζηελ 

ζπλεξγαζία δεκνζίσλ θνξέσλ) φζν θαη ζηελ ζπλεξγαζία εξεπλεηηθνχ-επηρεηξεκαηηθνχ 

ηζηνχ, ε νπνία, ελ γέλεη, ραξαθηεξίδεηαη απφ απνζπαζκαηηθφηεηα θαη ηπραηφηεηα, θαη 
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φρη απφ ζπληνληζκφ θαη ζηξαηεγηθή ζηφρεπζε. Δπνκέλσο, είλαη, κελ, εκθαλήο ε δνκηθή 

αιιαγή (Featherstone and Radaelli 2003, ζει 3-12) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ  ηξαηεγηθή 

Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο, αιιά, κέλεη λα θαλεί αλ φλησο ζα θέξεη νπζηαζηηθέο εμειίμεηο 

ζηελ δεκφζηα πνιηηηθή ΔΣΑΚ ή αλ απνηειεί πεξηζζφηεξν κία ηππηθή θαη φρη 

νπζηαζηηθή αιιαγή ηνπ εζληθνχ πιαηζίνπ, κε θίλεηξν θπξίσο ηελ αλάγθε 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

  



78 
 

Δπίινγνο 

 

Έρνληαο πεξηγξάςεη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ ζηελ Διιάδα, 

ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί, κε ζρεηηθή αζθάιεηα, φηη, δηαρξνληθά, ε έξεπλα θαη ε 

θαηλνηνκία δελ απνηεινχζαλ πξνηεξαηφηεηα ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, ελψ νη 

πεξηζζφηεξεο εμειίμεηο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί είλαη θπξίσο απνηέιεζκα ησλ επηξξνψλ 

απφ ηηο επξσπατθέο θαη ηηο δηεζλείο εμειίμεηο. Η έιιεηςε ελφο εζληθνχ ρξεκαηνδνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο γηα ΔΣΑΚ, ε εμάξηεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα ΔΓΔΣ θαη ε 

απφζηαζε ηνπ εξεπλεηηθνχ κε ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα απνηεινχλ βαζηθέο αδπλακίεο 

ηνπ ηνκέα ΔΣΑΚ ζηελ Διιάδα. 

ε κία πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα, έλα ζηαζεξφ θαη ηθαλφ 

ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην κε δηαθνξνπνίεζε ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζα κπνξνχζε λα 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ζα είρε ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ. Δπίζεο, ε ελίζρπζε ηεο 

δήηεζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ ηνκέα απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζεσξείηαη αλαγθαία, 

αιιά θαη κία απφ ηηο βαζηθέο πξνθιήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ. Απηφ ζεκεηψλεηαη 

θαη ζε νκηιία ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, φπνπ ηνλίδεηαη ε αλάγθε 

δηαζχλδεζεο θαη ζπλεξγαζίαο ηεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο κε ηελ παξαγσγηθή βάζε κε 

ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζηε ρψξα
55

. Δπνκέλσο, νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηνλ 

ηνκέα ΔΣΑΚ (πιαηθφξκεο θαηλνηνκίαο, θ.α.) κπνξεί λα απνηειέζνπλ ηελ αξρή γηα 

κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ηνκέα. 

Σέινο, ζεκαληηθή εμέιημε ζηνλ ηνκέα ΔΣΑΚ, απνηειεί ε ζέζπηζε ηνπ Αλαπιεξσηή 

Τπνπξγνχ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο θαη ε ίδξπζε ηνπ ΔΛΙΓΔΚ. πλεπψο, δηαθαίλεηαη 

ζηελ θπβεξλεηηθή αηδέληα κηα πξφζεζε αλαβάζκηζεο ηεο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ κε ηηο σο 

άλσ εμειίμεηο λα απνηεινχλ νξφζεκν, απφ ηε δεθαεηία 1980 κέρξη ζήκεξα θαη λα 

δεκηνπξγνχλ πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα ζηελ Διιάδα. Απηή ε 

αλαβάζκηζε, βέβαηα, δελ κπνξεί λα πξνθχςεη ρσξίο ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Η δπζθνιία ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δεκνζίσλ θνξέσλ θαη ε 

αιιεινεπηθάιπςε αξκνδηνηήησλ εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ δεηήκαηα πξνο επίιπζε, 

                                                           
55

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=436&List_ID=b2e

9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b  (Ηκεξνκελία αλάθηεζεο 18 Οθησβξίνπ 2017) 

http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=436&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b
http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Bank/News/Speeches/DispItem.aspx?Item_ID=436&List_ID=b2e9402e-db05-4166-9f09-e1b26a1c6f1b
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γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνιηηηθήο ΔΣΑΚ. ηελ παξνχζα κειέηε, εληνπίζηεθε κία ζρεηηθή 

ζχγρπζε  αξκνδηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο κεηαμχ ΓΓΔΣ-ΓΓΒ, ε νπνία ελψ 

ζα κπνξνχζε λα ζπκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κέζσ ηεο 

αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη πιεξνθνξηψλ, αληίζεηα νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε 

αληαγσληζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ βξαρπθπθιψλνπλ κία πηζαλή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη αληηιεπηή κία ηάζε αλάδεημεο ηεο ζεκαζίαο ηεο έξεπλαο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο, ηνπιάρηζηνλ ζε δηαθεξπθηηθφ επίπεδν, ελψ παξάιιεια ε δηαδηθαζία 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο νδήγεζε ζε λέεο δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε 

δηαρείξηζε ζεκάησλ ΔΣΑΚ ζηε ρψξα. Γηαδηθαζίεο φπσο νη πιαηθφξκεο θαηλνηνκίαο γηα 

ηελ επηρεηξεκαηηθή αλαθάιπςε θαη ε ζπλεξγαζία εκπιεθφκελσλ δεκφζησλ θνξέσλ ζην 

πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηξαηεγηθήο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο απνηεινχλ εμέιημε γηα ην 

ειιεληθνχ ζπζηήκαηνο ΔΣΑΚ. Μέλεη λα θαλεί ζην κέιινλ ζε πνην βαζκφ ε ηάζε απηή 

θαη νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζα επηθέξνπλ νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζην ρψξν ηεο έξεπλαο, 

ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα. 
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Παξάξηεκα 1 

Γείθηεο European Innovation Scoreboard 2017 

 

 

 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 
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πληνκνγξαθίεο ρσξψλ ζηνλ Δπξσπατθφ Πίλαθα Απνηειεζκάησλ Καηλνηνκίαο 2017 

(European Innovation Scoreboard 2017) 

 

Πεγή: European Innovation Scoreboard 2017 
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Παξάξηεκα 2 

Δξεπλεηηθνί θαη Σερλνινγηθνί θνξείο επνπηεπφκελνη απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

Δπνπηεπφκελνη Δξεπλεηηθνί Φνξείο 

 Αζελά - Δξεπλεηηθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο ζηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο, 

ησλ Δπηθνηλσληψλ θαη ηεο Γλψζεο 

 Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ / Δ.Α.Α. 

 Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ / Δ.Ι.Δ. 

 Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο / Δ.Κ.Δ.Σ.Α. 

 Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ "ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ" (ΔΚΔΦΔ "Γ") 

 Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ / Δ.Κ.Κ.Δ. 

 Διιεληθφ Ιλζηηηνχην ΠΑΣΔΡ / Δ.Ι.Π. 

 Διιεληθφ Κέληξν Θαιαζζίσλ Δξεπλψλ / ΔΛ.ΚΔ.Θ.Δ. 

 Δξεπλεηηθφ Κέληξν Βηνταηξηθψλ Δπηζηεκψλ "Αιέμαλδξνο Φιέκηγθ" / 

Δ.ΚΔ.Β.Δ. Α. Φιέκηγθ 

 Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο / Ι.Σ.Δ. 

 

Δπνπηεπφκελνη Σερλνινγηθνί Φνξείο 

 Δζληθφ Γίθηπν Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο Α.Δ. / Δ.Γ.Δ.Σ. Α.Δ. 

 Διιεληθή Δπηηξνπή Αηνκηθήο Δλέξγεηαο / Δ.Δ.Α.Δ. 

 Δπηζηεκνληθφ Πάξθν Παηξψλ (ΔΠΠ A.E.) 

 Κέληξν Γηάδνζεο Δπηζηεκψλ & Μνπζείν Σερλνινγίαο (ΚΓΔΜΣ-ΝΟΗΙ) 

 

Πεγή: http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=126I491I1148I646I517729  
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Παξάξηεκα 3 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 114/2014: Οξγαλφγξακκα Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ  

Άξζξν 44  

Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο 

 1. θνπφο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο έξεπλαο, ε πξναγσγή ηεο ηερλνινγίαο, ε ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηελ παξαγσγή, ε δηάδνζε ησλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε αλάπηπμε ηνπ 

αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ε ππνζηήξημε εζληθψλ ππνδνκψλ έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο.  

2. Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) ζπγθξνηείηαη απφ 

αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο:  

α) Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πνιηηηθψλ θαη Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο.  

β) Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο  

γ) Γηεχζπλζε Δπνπηείαο Δξεπλεηηθψλ θαη Σερλνινγηθψλ Φνξέσλ  

δ) Γηεχζπλζε Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο  

ε) Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο θαη Δθαξκνγήο ησλ Γξάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ζηνπο Σνκείο ηεο Έξεπλαο, ηεο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο 

θαη ηεο Καηλνηνκίαο (Δ.Τ.Γ.Δ.–Δ.Σ.Α.Κ.)  

Άξζξν 45  

Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πνιηηηθψλ θαη Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο  

1. Δπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ 

Πνιηηηθψλ θαη Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο είλαη ε θαηάξηηζε ηνπ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ γηα ηελ Έξεπλα θαη Καηλνηνκία, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ δξάζεσλ ηεο 

Γεληθήο Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, ε απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο θαη ε δηάδνζε απηψλ.  
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2. Η Γηεχζπλζε ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ Πνιηηηθψλ θαη Γξάζεσλ Έξεπλαο 

θαη Καηλνηνκίαο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο:  

α) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ  

β) Σκήκα Απνηίκεζεο θαη ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο Πνιηηηθήο Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο  

γ) Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο  

3. Σν Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη Πξνγξακκαηηζκνχ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηελ θαηάξηηζε, ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο,  

β) ηε δηακφξθσζε ηξαηεγηθήο γηα ζέκαηα Τπνδνκψλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο, ηελ 

θαηάξηηζε ζρεηηθψλ Μεηξψσλ θαη ηε ζχληαμε Οδηθνχ Υάξηε Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ,  

γ) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζηφρσλ ησλ κέηξσλ/δξάζεσλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο ζην 

πιαίζην δηάθνξσλ εζληθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ,  

δ) ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ρψξαο ζε 

εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηεζλείο εμειίμεηο θαη ηελ 

εηζήγεζε κέηξσλ πνιηηηθήο θαη ηξφπσλ παξέκβαζεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  

ε) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εξγαζηψλ ησλ επηηξνπψλ ηνπ ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηελ 

πνιηηηθή Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο,  

ζη) ηε δηαρείξηζε ηνπ Μεηξψνπ ηνπ Διιεληθνχ Δπηζηεκνληθνχ Γπλακηθνχ,  

δ) ηελ παξαθνινχζεζε ζεκάησλ Κξαηηθψλ Δληζρχζεσλ ζηνπο ηνκείο Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο,  

ε) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

4. Σν Σκήκα Απνηίκεζεο θαη ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο Πνιηηηθήο Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο είλαη αξκφδην γηα:  
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α) ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ πξνγξακκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο θαη ησλ επνπηεπφκελσλ θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηεζλείο 

κεζφδνπο απνηίκεζεο,  

β) ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θαη 

απνηηκήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη,  

γ) ηελ εθηίκεζε ησλ καθξνρξφλησλ αλαγθψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ εξεπλεηηθψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ρψξαο ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, εμνπιηζκφ, θηίξηα, 

ζεζκηθή ππνδνκή θαη ηελ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ θάιπςή ηνπο,  

δ) ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία, ηαμηλφκεζε θαη παξνπζίαζε ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

εξεπλεηηθέο θαη ηερλνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαη ηελ θαηάξηηζε 

δεηθηψλ απαξαίηεησλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ απνηίκεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαη 

ηερλνινγηθήο πνιηηηθήο,  

ε) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ.  

5. Σν Σκήκα Δπηθνηλσλίαο θαη Πξνβνιήο Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηε ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πξνβνιήο ηνπ έξγνπ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, 

β) ηελ νξγάλσζε εθζέζεσλ, εκεξίδσλ θαη εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

εθδειψζεσλ,  

γ) ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ κε επηηεχγκαηα λέσλ εθεπξεηψλ θαη εξεπλεηψλ κε ηε 

ζπκκεηνρή δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ θαη ηελ αζινζέηεζε βξαβείσλ,  

δ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. Άξζξν 46 Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο 

Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο  

Άξζξν 46  

Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο 

1. Δπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο Τπνζηήξημεο Γξάζεσλ Έξεπλαο θαη 

Καηλνηνκίαο είλαη ε εμεηδίθεπζε, πξνθήξπμε θαη εθαξκνγή κέηξσλ, δξάζεσλ θαη 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε ζχλδεζε ηεο 

έξεπλαο κε ηελ παξαγσγή θαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπηλνπ εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ.  
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2. Η Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Δξεπλεηηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη Καηλνηνκίαο 

ζπγθξνηείηαη απφ ηηο αθφινπζεο νξγαληθέο κνλάδεο:  

α. Σκήκα χλδεζεο Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο  

β. Σκήκα Αλάπηπμεο Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ  

γ. Σκήκα Καηλνηνκίαο  

3. Σν Σκήκα χλδεζεο Έξεπλαο θαη Παξαγσγήο είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηελ εμεηδίθεπζε θαη πξνθήξπμε ησλ πξνγξακκάησλ δηαζχλδεζεο ηεο έξεπλαο κε ηνλ 

παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ,  

β) ηελ αλάζεζε ησλ ζπλαθψλ κε ην ξφιν ηνπ ηκήκαηνο εξεπλεηηθψλ έξγσλ, ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζήο ηνπο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

εθζέζεσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο,  

γ) ηελ εηζήγεζε κέηξσλ γηα ηελ ηερλνινγηθή θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ πάζεο θχζεσο εξεπλεηηθψλ έξγσλ,  

δ) ηελ έγθξηζε ησλ ηδησηηθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ππνδερζνχλ 

ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ γηα ζθνπνχο επηζηεκνληθήο έξεπλαο,  

ε) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ.  

 

4. Σν Σκήκα Αλάπηπμεο Δξεπλεηηθνχ Γπλακηθνχ είλαη αξκφδην γηα:  

α) ηελ εμεηδίθεπζε θαη πξνθήξπμε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εξεπλεηηθνχ δπλακηθνχ θαη ηε κέξηκλα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ,  

β) ηελ αλάζεζε ησλ ζπλαθψλ κε ηνλ ξφιν ηνπ ηκήκαηνο έξγσλ, ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ελδηακέζσλ θαη ηειηθψλ εθζέζεσλ 

θαη ηελ παξαιαβή ηνπο,  

γ) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο.  

5. Σν Σκήκα Καηλνηνκίαο είλαη αξκφδην γηα:  
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α) ηελ εμεηδίθεπζε θαη πξνθήξπμε πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ,  

β) ηελ αλάζεζε έξγσλ θαηλνηνκίαο, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ, ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ εθζέζεσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο,  

γ) Σνλ έιεγρν θαη ηελ πηζηνπνίεζε δαπαλψλ επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο έξεπλαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε ζρεηηθήο βεβαίσζεο δαπαλψλ  

δ) ηε ιήςε κέηξσλ κεηαθνξάο ηερλνινγίαο,  

ε) ηνλ ρεηξηζκφ θάζε άιινπ ζπλαθνχο ζέκαηνο. 
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Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 116/2014: Οξγαλφγξακκα Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 

Άξζξν 45 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΔΩΝ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ 

 

1.Δπηρεηξεζηαθφο ζηφρνο ηεο Γηεχζπλζεο είλαη ε αλάπηπμε θαη ε ελίζρπζε ηεο 

Βηνκεραληθήο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο κε έκθαζε ζηηο αλάγθεο ησλ ΜΜΔ: 

α) κε ηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

γλψζεο, ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο κέζσ ζεζκηθψλ, ρξεκαηνδνηψλ ή άιισλ κέηξσλ θαη 

παξεκβάζεσλ. 

β) κε ηελ αλάδεημε λέσλ θαη αλεξρφκελσλ ηερλνινγηψλ επξέσο εθαξκνγήο. 

γ) κε ηε δηακφξθσζε θαη πξνψζεζε ηεο έμππλεο εμεηδίθεπζεο, νηθν-θαηλνηνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ Πεξηβάιινληνο. 

δ) κε ηε δηακφξθσζε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ επηβξάδπλζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο. 

 

2.Η Γηεχζπλζε απνηειείηαη απφ ηα εμήο Σκήκαηα: 

α) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ Πνιηηηθψλ Καηλνηνκίαο. 

β) Σκήκα Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ. 

γ) Σκήκα Νέσλ Πξντφλησλ, Τπεξεζηψλ θαη ΟηθνΚαηλνηνκίαο. 

δ) Σκήκα Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο. 

 

3.Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεχζπλζεο είλαη νη αθφινπζεο θαη θαηαλέκνληαη κεηαμχ ησλ 

Σκεκάησλ σο εμήο: 

α) Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ Πνιηηηθψλ Καηλνηνκίαο. 
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αα. Δηζεγείηαη αξκνδίσο κε ηε ζηξαηεγηθή, ηηο πνιηηηθέο, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο θαη πξνσζεί πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο, ελίζρπζεο θαη ζηήξημεο ηεο 

βηνκεραληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κεηαπνηεηηθέο 

επηρεηξήζεηο θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ΜκΔ. 

ββ. Μεξηκλά γηα ηε δηακφξθσζε επλντθψλ ζπλζεθψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ άξζε ησλ πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ θαη ηεο 

απινπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο νηθνλνκίαο 

ηεο γλψζεο θαη ηνπ θαηλνηνκηθνχ πλεχκαηνο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηεο 

ελζσκάησζεο ηεο βηνκεραληθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο ζηε βηνκεραλία θαη 

ηηο ΜκΔ, κέζσ ζεζκηθψλ, ρξεκαηνδνηηθψλ ή άιισλ κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ. 

γγ. Αλαπηχζζεη πνιηηηθέο ζηήξημεο θαη επνπηείαο θνξέσλ, δνκψλ θαη ππνδνκψλ 

επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, πξνσζεί πξνηάζεηο γηα δεκηνπξγία λέσλ ή ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ησλ ππαξρνπζψλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο αξκφδηνπο θνξείο, ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ 

έμππλεο εμεηδίθεπζεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εζληθφ επίπεδν. 

δδ. πκκεηέρεη θαη παξαθνινπζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Γηεζλψλ 

Οξγαληζκψλ ηηο εμειίμεηο θαη ηηο ηάζεηο ζρεηηθά κε ηε δηακφξθσζε θαιψλ πξαθηηθψλ 

θαη κεραληζκνχο δηάρπζήο ηνπο θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνψζεζε πξσηνβνπιηψλ / 

κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζή ηνπο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζην δεκφζην ηνκέα. 

εε. Παξαθνινπζεί θαη απνηηκά ελέξγεηεο, πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία θαη κεξηκλά γηα ηνλ ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ, ηε 

δηαβνχιεπζε κε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε θαη γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγεηψλ κε 

ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ζην πιαίζην ηνπ εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

θαηλνηνκίαο, κε ζηφρν ηνλ θαιχηεξν θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ελεξγεηψλ 

θαη ηε βειηηζηνπνίεζε επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πεδίν ηεο θαηλνηνκίαο. 

ζηζη. ε ζπλεξγαζία κε ηα άιια ηκήκαηα ηεο Γηεχζπλζεο, ζρεδηάδεη, εθπνλεί θαη 

πξνθεξχζζεη εμεηδηθεπκέλσλ πξνγξακκάησλ ζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, ζην πιαίζην ησλ επξσπατθψλ δηαξζξσηηθψλ ηακείσλ θαη 

ζπλαθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

θαηλνηνκίαο. 

β) Σκήκα Νέσλ Σερλνινγηψλ θαη Δπηρεηξεκαηηθψλ Δθαξκνγψλ. 
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αα. Πξνζδηνξίδεη, αλαδεηθλχεη θαη πξνβάιιεη ηηο λέεο θαη αλεξρφκελεο ηερλνινγίεο 

επξείαο εθαξκνγήο (Key Enabling Technologies) θαη ηηο αληίζηνηρεο ηερλνινγίεο 

αηρκήο, θξίζηκεο ζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ζπγθεθξηκέλνπο 

παξαγσγηθνχο θιάδνπο ή/θαη ην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ζρεδηάδεη κέηξα 

θαη αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο θάζε κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ γηα ηελ πξνψζεζε θαη 

επηρεηξεκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο. 

ββ. Μεξηκλά γηα ηελ θαηαγξαθή θαη θσδηθνπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ πξνυπνζέζεσλ, 

ελζσκάησζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ επξείαο εθαξκνγήο ζηνλ παξαγσγηθφ ηζηφ ηεο 

ρψξαο θαη εηζεγείηαη γηα πνιηηηθέο, κέηξα θαη ελέξγεηεο γηα ηε ζχδεπμε ζεκάησλ 

ηερλνινγηθήο, ελεξγεηαθήο, αγξνηηθήο θαη ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζην 

ζπληνληζκφ ησλ δξάζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη θαηλνηνκίαο, θαη 

ησλ εθαξκνγψλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. 

γγ. Γηακνξθψλεη, εμεηδηθεπκέλα κέηξα, πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη ην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εηδηθψλ εληζρχζεσλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηε ζηήξημε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο ζε θιαδηθφ ή / θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ηελ 

ππνζηήξημε δηθηχσλ, πφισλ, ζπλεξγεηψλ θαη ζπκπξάμεσλ (επηρεηξεκαηηθήο) 

θαηλνηνκίαο. 

δδ. Δηζεγείηαη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ή / θαη ηελ αλαγέλλεζε 

θζηλφλησλ θιάδσλ ηεο νηθνλνκίαο δηα κέζνπ ηεο ρξήζεο ηερλνινγηψλ επξείαο 

εθαξκνγήο, φπσο θαη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα γηα ζέκαηα λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο. 

γ) Σκήκα Νέσλ Πξντφλησλ, Τπεξεζηψλ θαη ΟηθνΚαηλνηνκίαο. 

αα. Πξνζδηνξίδεη θσδηθνπνηεί / νκαδνπνηεί θαη αλαδεηθλχεη λέα πξντφληα, ππεξεζίεο 

θαη δηαδηθαζίεο νπζηαζηηθήο ρξεζηηθήο, ζηξαηεγηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα 

ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο θιάδνπο ή/θαη ην ζχλνιν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο θαη 

ζρεδηάδεη κέηξα θαη πξσηνβνπιίεο επηρεηξεκαηηθήο αμηνπνίεζήο ηνπο. 

ββ. Τπνβάιιεη θαη ζπλδηακνξθψλεη πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ, 

φζνλ αθνξά ηα θαηλνηφκα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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γγ. Γηακνξθψλεη θαη πινπνηεί ελέξγεηεο θαη πξνηάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο, κέζσ ηεο αλαλέσζεο θαη δηεχξπλζεο ηνπ θάζκαηνο 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη ησλ ζπλαθψλ αγνξψλ, ηεο θαζηέξσζεο λέσλ κεζφδσλ 

ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, εθνδηαζκνχ θαη δηαλνκήο θαη ηεο ελζάξξπλζεο ηεο 

νηθνθαηλνηνκίαο. 

δδ. Γηακνξθψλεη πνιηηηθέο, θαη θαζνξίδεη πξνηεξαηφηεηεο θαη ζηφρνπο γηα ηελ 

αλάπηπμε θαη ελίζρπζε ηεο ΟηθνΚαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαη κεξηκλά γηα ηελ αλάδεημε, νκαδνπνίεζε θαη δηάρπζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ επηινγψλ νηθνθαηλνηνκίαο θαη ηεο πξάζηλεο 

νηθνλνκίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ην δεκφζην ηνκέα. 

εε. Πξνσζεί κέζσ ζηνρεπκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ ηελ «πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα» δηα κέζνπ ηερλνινγηψλ επξέσο ελδηαθέξνληνο κε έκθαζε θαη 

ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζ‟ απηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε νηθνινγηθή θαηλνηνκία θαη ε ελζσκάησζή ηεο ζηελ 

παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε λέσλ πξντφλησλ. 

δ) Σκήκα Αμηνιφγεζεο θαη Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Δπηρεηξεκαηηθήο Καηλνηνκίαο θαη 

Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο 

αα. Καηαγξάθεη, κειεηά θαη αμηνινγεί πνιηηηθέο θαη δείθηεο θαηλνηνκίαο κε ζθνπφ ηελ 

εθπφλεζε ζπγθξίζηκσλ ζηνηρείσλ αλαθνξάο θαη δεηθηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πνιηηηθήο 

επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη πξνβαίλεη ζηε ζπιινγή, αλάιπζε, θσδηθνπνίεζε, 

αμηνιφγεζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε ζέκαηα επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη 

νηθνθαηλνηνκίαο. 

ββ. πλεξγάδεηαη κε ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη άιινπο αξκνδίνπο θνξείο γηα ηε 

ζπιινγή ζπγθξίζηκσλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

θαηλνηνκίαο ηεο νηθνθαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο θαη παξαθνινπζεί 

ηηο ηάζεηο ζηελ Δπξψπε, ηνλ Δπξσπατθφ Πίλαθα Δπηδφζεσλ γηα ηελ Καηλνηνκία θαη 

ησλ ζρεηηθψλ εθζέζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ ΟΟΑ, ελεκεξψλνληαο 

αξκνδίσο. 

γγ. Παξαθνινπζεί ζε εζληθφ επίπεδν, ηνπο κεραληζκνχο αμηνιφγεζεο (assessment) θαη 

ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ επηδφζεσλ (benchmarking) γηα ηε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ 

ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη πξνβαίλεη ζε απνηηκήζεηο ελεξγεηψλ 
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θαη δξάζεσλ άιισλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνξέσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία, ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπο θαη, ζε ζπλεξγαζία 

κε ην Σκήκα ρεδηαζκνχ θαη πληνληζκνχ, ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηνλ θαιχηεξν 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξν ζπληνληζκφ ηνπο. 

δδ. Καζνξίδεη ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε, ηελ ελζσκάησζε θαη ηελ 

εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ δηαδηθαζηψλ θαη εξγαιείσλ γηα επίηεπμε αξηζηείαο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πηνζέηεζε «Καηλνηνκηθήο θαη πνηνηηθήο 

ζπλείδεζεο» ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζπλεξγάδεηαη κε ηηο βηνκεραληθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ελψζεηο, ηα θιαδηθά επηκειεηήξηα θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο 

ζπληνλίδεη θαη πξνσζεί θάζε εξγαζία θαη πξσηνβνπιία ζηνλ ηνκέα απηφ. 

εε. Μεξηκλά γηα ζέκαηα δεκηνπξγίαο ζπλζεθψλ, αλάδεημεο, παξνρήο θηλήηξσλ θαη 

επηβξάβεπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αξηζηείαο, κέζσ πξνγξακκάησλ, πξσηνβνπιηψλ, 

κέηξσλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηεο ηφζν ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο φζν 

θαη ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. Τπνζηεξίδεη παξάιιεια ηελ εθαξκνγή 

πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Καηλνηνκίαο απφ ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Βηνκεραλίαο αιιά θαη ηνπ Τπνπξγείνπ γεληθφηεξα γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ 

ππεξεζηαθψλ δνκψλ ηεο Γηνίθεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθή θαη απνδνηηθφηεξε 

παξαγσγή ηνπ επηηεινχκελνπ έξγνπ. 

ζηζη. ε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο, ππνζηεξίδεη θαη ιεηηνπξγεί ζε εζληθφ 

επίπεδν ην «Βξαβείν Πνηφηεηαο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο Αξηζηείαο» θαη πξνσζεί θίλεηξα, 

δξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ ζεζκνχ απηνχ, ελψ ζπκκεηέρεη ελεξγά θαη 

αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

εξγαιείσλ θαη ζεζκψλ πνηφηεηαο φπσο ε «επξσπατθή αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

αξηζηείαο» ή «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε (CSR)» θαη πξνηείλεη θίλεηξα γηα ηελ 

πηνζέηεζε ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζεζκψλ 

απηψλ. 

δδ. Δπνπηεχεη ηνλ Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο (ΟΒΙ) θαη ζπλδηακνξθψλεη θαη 

εηζεγείηαη ηελ εζληθή ζηξαηεγηθή, πνιηηηθέο, ζηφρνπο θαη πξνηεξαηφηεηεο πξνζηαζίαο 

Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο θαη κεξηκλά γηα ηελ ζχλδεζε ηεο πνιηηηθήο απηήο κε ηελ 

παξαγσγηθή βάζε ηεο ρψξαο θαη ηηο επηρεηξήζεηο (ηδίσο ηηο ΜκΔ). 
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εε. Μεξηκλά γηα ηελ δηαζχλδεζε ησλ εζληθψλ πνιηηηθψλ πξνζηαζίαο βηνκεραληθήο 

πλεπκαηηθήο θαη εκπνξηθήο ηδηνθηεζίαο κε ηελ εζληθή πνιηηηθή πξνηχπσλ θαη 

δηαπηζηεχζεσλ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηππνπνίεζεο, ηεο δηαπίζηεπζεο, ηεο πξνζηαζίαο 

βηνκεραληθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη επξχηεξα ηεο λνκνζεζίαο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο κε ζηφρν ηελ ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο θαη ηεο ελ 

γέλεη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

ζζ. Γηακνξθψλεη, εηζεγείηαη λνκηθέο θαη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο, πινπνηεί δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο γηα φια ηα παξαπάλσ ζέκαηα θαη θξνληίδεη γηα ηελ δηεζλή πξνβνιή θαη 

πξνζηαζία ηεο Διιεληθήο Βηνκεραληθήο Ιδηνθηεζίαο ζην εμσηεξηθφ. 
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Παξάξηεκα 4 

Αλάπηπμε θαηεγνξηψλ Παξέκβαζεο ηεο RIS3 
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Πεγή: ΓΓΔΣ (Δζληθή ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε 

Δμεηδίθεπζε (2014-2020) 
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Παξάξηεκα 5 

Γξάζεηο ζε Έξεπλα, Σερλνινγία θαη Καηλνηνκία ζην πιαίζην ηνπ ΔΠΑ 2007-2013 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΠΑΝ 

ΙΙ) 

Γξάζεηο 

Πξφγξακκα Αλάπηπμεο Βηνκεραληθήο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΠΑΒΔΣ) 2013 

Δπξσπατθή Δ&Σ πλεξγαζία – Δπηρνξήγεζε ειιεληθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

επηηπρψο ζε Κνηλέο Πηινηηθέο Πξνθεξχμεηο ησλ Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ MariFish & 

ΜarinERA 

Γεκηνπξγία Καηλνηνκηθψλ πζηάδσλ Δπηρεηξήζεσλ - Έλα Διιεληθφ Πξντφλ, Μηα 

Αγνξά: ν Πιαλήηεο - Πηινηηθή Φάζε Λεηηνπξγίαο 

Αλαπηπμηαθέο Πξνηάζεηο Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ – ΚΡΗΠΙ 

Δπξσπατθή Δ&Σ πλεξγαζία - Δπηρνξήγεζε ειιεληθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

επηηπρψο ζε Κνηλέο Πξνθεξχμεηο ησλ Δπξσπατθψλ Γηθηχσλ ERA-NET 

Γηκεξείο Δ&Σ πλεξγαζίεο ηεο Διιάδαο κε Γαιιία, Οπγγαξία, Σνπξθία, Ρνπκαλία, 

Σζερία, ινβαθία. 

Γηκεξείο Δ&Σ πλεξγαζίεο ηεο Διιάδαο κε Κίλα, Γεξκαλία, Ιζξαήι. 

Δπξσπατθή Δ&Σ πλεξγαζία - Δπηρνξήγεζε Διιεληθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

επηηπρψο ζηηο Πξνθεξχμεηο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλψλ Σερλνινγηθψλ Πξσηνβνπιηψλ 

(JTIs): ENIAC & ARTEMIS 

Γεκηνπξγία Δζληθψλ Δξεπλεηηθψλ Γηθηχσλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ζηηο εξεπλεηηθέο 

ππνδνκέο ηνπ Δπξσπατθνχ Οδηθνχ Υάξηε Δξεπλεηηθψλ Τπνδνκψλ (ESFRI- 

European Strategy Forum for Research Infrastructures) 

Δπξσπατθή Δ&Σ πλεξγαζία - Δπηρνξήγεζε ειιεληθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

επηηπρψο ζε Κνηλέο Πξνθεξχμεηο ησλ Πξσηνβνπιηψλ Κνηλνχ Πξνγξακκαηηζκνχ- 

Joint Programming Initiatives (JPIs) 

 

 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 

Γξάζεηο 

Τπνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ πςειήο 

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο 
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Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε» (ΔΠΔΓΒΜ) 

Γξάζεηο 

Υξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ζηελ 3ε, 4ε θαη 

5ε πξνθήξπμε ησλ ERC Grant Schemes 

ΑΡΙΣΔΙΑ 

Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηφξσλ Δξεπλεηψλ/ηξηψλ 

 

Πεγή: ΓΓΔΣ (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I471I1402I646I448725 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I471I1402I646I448725


107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΓΓΑ) 

Πεηξαηψο 211, ΣΚ 177 78, Σαχξνο 

ηει: 2131306349 , fax: 2131306479 

www.ekdd.gr 

 

http://www.ekdd.gr/

