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Αριθ. Πρωτ. : 51652 - 07-05-2021
ΠΡΟΣ :

Υπηρεσία Συντονισμού
Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για απάντηση στην αρ. πρωτ. 6139/20-4-2021 Ερώτηση Βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ με θέμα «Θα συνεχιστεί το επιτυχημένο έργο του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των
νέων επιστημόνων;»
Σχετ.:

Το υπ΄ αριθ. 47939 - 23-04-2021 έγγραφο του ΥΠΑΝΕ/Γραφείο Νομικών και
Κοινοβουλευτικών Θεμάτων.

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 6139/20-4-2021 Ερώτησης του θέματος, σημειώνονται τα εξής:
Αναφορικά με την ερώτηση «1.Πώς σχεδιάζουν τα αρμόδια Υπουργεία να αξιοποιήσουν
τους πόρους της νέας χρηματοδοτικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021-2027; Ποιος είναι ο
σχεδιασμός αναφορικά με την πολιτική στήριξης των νέων ερευνητών κατά την νέα
Προγραμματική Περίοδο σε ό,τι αφορά το ύψος των πόρων και τον αριθμό των
ωφελούμενων νέων ερευνητών;»:
Η Ελλάδα φαίνεται να εμφανίζει διαχρονικά χαμηλό βαθμό αξιοποίησης των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία και περιορισμένο βαθμό ενσωμάτωσης της
καινοτομίας σε σχέση με τις χώρες της Ευρωζώνης. Το Ελληνικό σύστημα καινοτομίας
χαρακτηρίζεται μεν από σημαντική και αξιόλογη επιστημονική παραγωγή, όμως αυτή
προέρχεται κυρίως από το δημόσιο ερευνητικό σύστημα, ενώ οι επενδύσεις των
επιχειρήσεων για την πρόσκτηση νέας γνώσης παραμένουν σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο,
γεγονός που οφείλεται και στον ευρύτερο μέχρι τώρα προσανατολισμό τους σε προϊόντα
και υπηρεσίες μικρής προστιθέμενης αξίας.
Στο νέο ΕΣΠΑ επιδιώκεται να αλλάξει η συνολική εικόνα με πρωτοβουλίες που
αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της ουσιαστικής απορρόφησης ερευνητικών
αποτελεσμάτων και τεχνολογικών εξελίξεων στην παραγωγή και στην ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας.
Το νέο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Έρευνα και Καινοτομία
2021-2027 (ΕΠΑΝΕΚ) 2021-2027 το οποίο καταρτίζεται από τις υπηρεσίες που εποπτεύει η

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα έχει προϋπολογισμό 4,1 δις ευρώ, εντάσσεται στα
προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης 2021-2027 και θα αποτελέσει βασικό
εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης, στήριξης της επιχειρηματικότητας, της έρευνας
και καινοτομίας.
Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ-Ταμείου Συνοχής του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Προγραμμάτων της Περιόδου
2021-2027 έχει ενεργοποιήσει από το 2020 ευρεία διαβούλευση και έχει ήδη υποβάλλει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Απρίλιο του 2021 σχέδιo του νέου Προγράμματος
«Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα, Έρευνα και Καινοτομία 2021-2027» προς
διαβούλευση.
Πρόκειται για ένα από τα πρώτα προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης που
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς έναρξη διαβουλεύσεων, παράλληλα με τη
διαβούλευση που ήδη διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο με τους φορείς που συγκροτούν την
εταιρική σχέση. Στην παρούσα φάση διεξάγεται ο δεύτερος κύκλος διαβούλευσης.
Ο σχεδιασμός του προγράμματος κατά την πρώτη φάση του έχει εστιάσει στην ανάπτυξη
μίας συνεκτικής λογικής παρέμβασης, με διατύπωση προτεραιοτήτων, ειδικών στόχων και
σχετικών κατηγοριών δράσεων. Ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση ονοματισμένων φορέων
και έργων, όπως το ΕΛΙΔΕΚ, θα εξειδικευθεί σε επόμενη φάση.
Το νέο ΕΠΑΝΕΚ είναι το κεντρικό εργαλείο για τη σύνδεση της έρευνας και του
ακαδημαϊκού με τον επιχειρηματικό κόσμο, μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Η
στρατηγική του νέου ΕΠΑΝΕΚ θα βασίζεται σε μία αναθεωρημένη στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης καθώς στον επανασχεδιασμό του συστήματος διακυβέρνησης της με
γνώμονα την απλοποίηση και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα επιδιώκεται να
συνεισφέρει αποτελεσματικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με την αναβάθμιση
του ρόλου της βιομηχανίας στο ΕΣΠΑ και επιδιώκοντας μία στρατηγική εθνικής αυτονομίας
της βιομηχανίας , η οποία στην περίοδο 2014-20 δεν είχε τύχει ανάλογης χρηματοδοτικής
στήριξης
Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρεις βασικές Προτεραιότητες: 1.Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, 2. Στήριξη επιχειρηματικής
δραστηριότητας σε συνθήκες κρίσεων, 3. Ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο πλαίσιο του
αναπτυξιακού μετασχηματισμού και 4.Τεχνική Βοήθεια.
Με βάση το αρχικό σχέδιο, επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της πρώτης προτεραιότητας του
προγράμματος (Ειδικός στόχος «(i) Ενίσχυση των ικανοτήτων έρευνας και καινοτομίας και
αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών») και της κατηγορίας παρέμβασης για την
«Ανάπτυξη Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας» ήδη προβλέπεται (μεταξύ άλλων)
δράση για την «Ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για την εκμετάλλευση της
γνώσης από την ερευνητική δραστηριότητα, προωθώντας την επιχειρηματικότητα των
νέων επιστημόνων/ ερευνητών», με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επίσης, στο πλαίσιο της κατηγορίας παρέμβασης για
«Ερευνητικές υποδομές» προβλέπεται (μεταξύ άλλων) η δράση «Εκσυγχρονισμός /
αναβάθμιση / προώθηση ερευνητικών υποδομών σε τομείς στρατηγικού ενδιαφέροντος
και διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε αυτές».
Στο πλαίσιο του Ειδικού στόχου «(iv) Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την έξυπνη εξειδίκευση, τη
βιομηχανική μετάβαση και την επιχειρηματικότητα» θα υλοποιηθούν προγράμματα

στοχευμένης κατάρτισης για τα στελέχη των επιχειρήσεων και αξιοποίηση/εξέλιξη
εξειδικευμένου προσωπικού από τις επιχειρήσεις.
Σημειώνεται ότι με βάση συμφωνηθέν πλαίσιο προσδιορισμού κριτηρίων διαχωρισμού
δράσεων με τη ΕΓ Διαχείρισης προγραμμάτων ΕΚΤ , σχετικές με την ανωτέρω Ερώτηση
δράσεις ενίσχυσης νέων επιστημόνων προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από το νέο
ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΜ 2021-27 (συγχρηματοδότηση ΕΚΤ+), το οποίο θα καλύψει, μεταξύ άλλων,
υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων και μετά-διδακτόρων, δράσεις στήριξης του
ερευνητικού δυναμικού και των νέων επιστημόνων με την ενίσχυση του ακαδημαϊκού
βιογραφικού και των ερευνητικών και άλλων δεξιοτήτων τους καθώς και δράσεις
απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ
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ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού κ. Αδ. Γεωργιάδη
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Ι. Τσακίρη
3. Γραφείο Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

Γιώργος Ζερβός

