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Αξιότιµη Αντιπρύτανη κα Κουίδου- Ανδρέου,  

Αξιότιµη Αντιπεριφερειάρχη κα Μακραντωνάκη, 

Κυρίες και Κύριοι, 

 
Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας στη σηµερινή Ηµερίδα 

που διοργανώνει το Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας (ΚΕΔΕΚ) του 

Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο σας, που είναι η 

προώθηση και η ανάπτυξη της διεπιστηµονικής έρευνας σε ένα ανοικτό και συνεργατικό 

περιβάλλον αριστείας, καθώς και η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την Κοινωνία και την 

Οικονοµία. Το Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας και Καινοτοµίας, που αποτέλεσε στρατηγικό 

στόχο του Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης ήδη από το 2000, αξιοποιεί σήµερα 

τις ερευνητικές υποδοµές του ΑΠΘ σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, διευρύνοντας 

τη συνέργεια του Πανεπιστηµίου µε την Κοινωνία και συµβάλλοντας στην οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Είναι πράγµατι πολύ σηµαντική η αποστολή του ΚΕΔΕΚ, 

καθώς µε την εκπόνηση της διεπιστηµονικής έρευνας, την ενίσχυση της επιστηµονικής 

αριστείας, τη µετάδοση γνώσης και την προσέλκυση νέων ερευνητών από την Ελλάδα και 
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από άλλες χώρες, θα συµβάλει αποφασιστικά στη βελτίωση της οικονοµικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ευηµερίας της περιφέρειας, της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής.  

 
Στις µέρες µας, είναι αναµφισβήτητο πως η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει τόσο τον 

παραγωγικό ιστό της χώρας όσο και ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Σε αυτή τη χρονική 

συγκυρία, που είναι αναγκαία η άµεση ανάληψη εθνικών πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση 

των προβληµάτων της ανεργίας, της ανέχειας, της «διαρροής εγκεφάλων», της κλιµατικής 

αλλαγής, του περιβάλλοντος και του υψηλού κόστους της ενέργειας, σηµαντικούς µοχλούς 

ανάπτυξης αποτελούν «η Ανταγωνιστικότητα και η Καινοτοµία». Η Έρευνα και η Καινοτοµία 

είναι τα ισχυρά όπλα που πρέπει να χρησιµοποιήσει το παραγωγικό σύστηµα της Ελλάδας 

για την έξοδό του από την κρίση. Η Ελλάδα διαθέτει ένα ερευνητικό δυναµικό υψηλής 

ποιότητας, το οποίο, ενώ διαπρέπει στα διεθνή ερευνητικά ανταγωνιστικά προγράµµατα, 

εντούτοις δεν αξιοποιείται επαρκώς, µε αποτέλεσµα να µεταναστεύει προς τις ανεπτυγµένες 

ερευνητικά χώρες. Η «διαρροή εγκεφάλων» είναι σήµερα µία από τις χειρότερες πληγές 

οικονοµικής µετανάστευσης για µία χώρα.  

 
Οι πιο σηµαντικοί στόχοι του σχεδιασµού µας για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020, 

όπως διαµορφώνονται από τις πολλαπλές προκλήσεις της εποχής µας είναι:  

ü Η εστίαση της έρευνας και της καινοτοµίας σε συγκεκριµένους τοµείς εθνικής προτε-

ραιότητας, ώστε να καθοριστούν και να ενισχυθούν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της 

χώρας 

ü Η ελαχιστοποίηση των περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της χώρας 

ü Η υποστήριξη της επιχειρηµατικής καινοτοµίας, µε την ενίσχυση των δαπανών των 

επιχειρήσεων για έρευνα και καινοτοµία  

ü  Η δηµιουργία επιχειρήσεων που βασίζονται στην έρευνα και τεχνολογία  

ü  Η υποστήριξη της προστασίας των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ως κινητήρι-

ας δύναµης για την καινοτοµία 

ü Η στήριξη της αγοράς µε επιχειρηµατικά κεφάλαια 

ü Η αντιστροφή του φαινόµενου του «brain drain» 

ü Ο προσανατολισµός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος προς τις κατευθύνσεις 

εκείνες που θα συµβάλλουν στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των αλλαγών στην 

αγορά εργασίας 
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ü  Τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειµένου να εκπαι-

δεύσουν το στελεχιακό δυναµικό τους µε σκοπό την υποστήριξη της τεχνολογικής 

καινοτοµίας 

ü  Η αύξηση της ζήτησης του δηµόσιου τοµέα και του κοινού για καινοτόµα προϊόντα και 

υπηρεσίες 

 
Η ΓΓΕΤ, στο πλαίσιο της εθνικής της στρατηγικής για την Έρευνα και την Καινοτοµία 2014-

2020, έχει ήδη επιλέξει µια αρχική δέσµη των τοµέων προτεραιότητας από τις οικονοµικές 

µελέτες, από τις διαβουλεύσεις µε τις τοπικές αρχές, από τον ιδιωτικό τοµέα και τα ερευνητικά 

ιδρύµατα, όπως:  

• τον τοµέα Αγρο-βιο-διατροφής 

• τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη Θάλασσα (γαλάζια ανάπτυξη), 

• την Υγεία και τα φαρµακευτικά  

• την Πληροφορική και τις Τεχνολογίες των Επικοινωνιών  

• τον τουρισµό και γενικότερα τη Βιοµηχανία  

• την ενέργεια  

• το Περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη  

• τις µεταφορές και τα Logistics  

• τα νέα υλικά και τη µεταποίηση 

 
Η Έξυπν η  Ε ι δ ί κ ε υ σ ηΈ ξ υπ ν η  Ε ι δ ί κ ε υ σ η  βρίσκεται στο επίκεντρο του διαλόγου για την αναπτυξιακή πολιτική 

της χώρας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, µέσα από ευρείες διαβουλεύ-

σεις µε την επιχειρηµατική και ερευνητική κοινότητα. 
 
Η εξειδίκευση των προτεραιοτήτων στη στρατηγική της Έξυπνης Ειδίκευσης, βασίζεται σε µια 
ευρεία δηµόσια διαβούλευση σε δυο επίπεδα: 
 
• Σ ε  ε θ ν ι κ ό  επ ί π ε δ οΣ ε  ε θ ν ι κ ό  επ ί π ε δ ο , 7 θεµατικές πλατφόρµες καινοτοµίας (Περιβάλλον, Ενέργεια, Αγρο-

βιο-διατροφή, Υγεία, Φαρµακευτικά προϊόντα, ΤΠΕ, Μεταφορές και logistics και τουρισµός) έχουν 

συνδέσει µεταξύ τους τους κύριους εθνικούς παράγοντες από τις επιχειρήσεις, τον 

ακαδηµαϊκό χώρο, το δηµόσιο τοµέα και τους φορείς χάραξης πολιτικής, προκειµένου να 

εντοπιστούν οι βασικές προκλήσεις και να τεθούν προτεραιότητες. 
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• Σ ε  περ ι φ ε ρ ε ι α κ όΣ ε  περ ι φ ε ρ ε ι α κ ό   επ ί π ε δ οεπ ί π ε δ ο , δηµόσιες διαβουλεύσεις είναι σε εξέλιξη, σε καθεµιά από 

τις 13 περιφέρειες. Για το λόγο αυτό, ένα εθνικό-περιφερειακό δίκτυο έχει συσταθεί από 

κοινού µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (ΕΥΣΣΑΑΠ) , τις Περιφέρειες και τη ΓΓΕΤ. Έχουν ήδη 

γίνει αρκετές συναντήσεις στις περιφέρειες και σχεδιάζεται ακόµα µια σειρά επισκέψεων µέσα 

στους επόµενους µήνες µε στόχο τον συντονισµό των πολιτικών σε εθνικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

 
Στο πλαίσιο του Στρατηγ ικού  Σχεδ ίουΣτρατηγ ικού  Σχεδ ίου   20142014 -- 20202020, θα χρηµατοδοτηθούν δραστηριότητες 

διαφόρων σχηµάτων. 

 
Οι κυριότερες δράσεις που αναπτύσσει η ΓΓΕΤ ,σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σε 

τοµείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτηµα αφορούν στη σύνδεση της έρευνας µε την 

παραγωγή και στην υποστήριξη του ανθρώπινου δυναµικού και την αναβάθµιση των εθνικών 

ερευνητικών υποδοµών, καθώς και αυτών µε πανευρωπαϊκό ενδιαφέρον, ενώ πολύ 

σηµαντική κρίνεται η συµµετοχή της χώρας µας στον Ενιαίο Χώρο Έρευνας και η εξασφάλιση 

συνεργιών µε το Πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020». 

 
Όσον  αφορά  σΌσον  αφορά  σ τη  σύνδεση  της  έρευνας  µε  την  παραγωγήτη  σύνδεση  της  έρευνας  µε  την  παραγωγή ::   

• Eνισχύονται οι Συνεργασίες του Δηµόσιου και Ιδιωτικού Τοµέα – ΣΔΙΤ (Public Private 

Partnerships - PPP) µεταξύ ερευνητικών φορέων, ιδρυµάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και 

επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, στη 

µεταφορά τεχνολογίας, στην κοινωνική καινοτοµία, όπως µε δράσεις τύπου «Joint 

Technology Initiatives (JΤΙs)» . 

• Παρέχονται ισχυρά κίνητρα για θεαµατική στροφή του ιδιωτικού τοµέα στην έρευνα και 

στην καινοτοµία. Η συγκεκριµένη διαδικασία απαιτεί ουσιαστική απλοποίηση διαδικασιών, 

φορολογικές ελαφρύνσεις και άλλα κίνητρα, καθώς και ενίσχυση του ρυθµιστικού πλαισίου σε 

περιοχές αιχµής, ξεκινώντας από εκείνες που συνδέονται µε το «eco-innovation» και µε 

«European Innovation Partnerships», ενώ προτείνεται η δηµιουργία ειδικών ταµείων για τα 

ΣΔΙΤ (PPPs) µε βάση την επέκταση ρυθµιστικών πλαισίων. 
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• Υποστηρίζεται η παραγωγή, η διάδοση και η αξιοποίηση «βασικών τεχνολογιών γενικής 

εφαρµογής» (Κey Εnabling Τechnologies - KETs) για την αντιµετώπιση των κρίσιµων 

κοινωνικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η χώρα µας.  

• Προωθείται η δικτύωση των επιχειρήσεων µεταξύ τους και µε ερευνητικούς φορείς [µεταξύ 

άλλων και µέσω συνεργατικών σχηµατισµών (clusters), ή δράσεων τύπου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»]. 

• Βελτιώνεται η εµπορική εκµετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσµάτων µέσω της 

δηµιουργίας «spin off» εταιρειών από ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ενώ παράλληλα 

προγραµµατίζεται η ίδρυση «spin-outs» και επιστηµονικών και τεχνολογικών πάρκων. 

• Δηµιουργούνται «competence centers» (κέντρα επάρκειας) µε συνεργασία επιχειρήσεων 

και φορέων που διεξάγουν έρευνα (ΕΚ/ΑΕΙ/ΤΕΙ).  

• Υποστηρίζονται µηχανισµοί χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, όπως η αξιοποίηση «Risk 

Sharing Financing Facility (RSFF)». 

• Ενισχύεται η επενδυτική στρατηγική και ο συντονισµός µε άλλους µηχανισµούς 

χρηµατοδότησης της καινοτοµίας, όπως είναι ο επενδυτικός νόµος και το σύστηµα των 

φορολογικών απαλλαγών των επιχειρήσεων για επενδύσεις Ε.ΤΑ.Κ µε στόχο την επίτευξη 

προστιθέµενης αξίας και την αποφυγή επικαλύψεων. 

• Προτείνεται η σύνδεση µε προωθητικές πρωτοβουλίες (όπως το «Invest In Greece») για 

διεύρυνση του επενδυτικού πεδίου σε Ε.ΤΑ.Κ.  

Όσον  αφορά  στην  υποστήρ ι ξη  του  ανθρώπινου  ερευνητ ι κού  δυναµ ι κού  κα ι  Όσον  αφορά  στην  υποστήρ ι ξη  του  ανθρώπινου  ερευνητ ι κού  δυναµ ι κού  κα ι  

την  αναβάθµ ι ση  των  ερευνητ ι κών  υποδοµών :την  αναβάθµ ι ση  των  ερευνητ ι κών  υποδοµών :   

• Ενισχύεται η Αριστεία µέσω µηχανισµών επιβράβευσης των καταξιωµένων, αλλά και των 

νέων ερευνητών (starting grants) και αναπτύσσονται δράσεις ανάλογες µε τα τρέχοντα 

Προγράµµατα της Αριστείας (Υποστήριξη στοχευµένων ερευνητικών έργων, που θα 

οδηγήσουν στη διασφάλιση της αριστείας του Ερευνητικού Κέντρου / Ινστιτούτου στο πεδίο 

της ερευνητικής του δραστηριότητας). Ενισχύονται, επίσης, οι Μεταδιδάκτορες 

Ερευνητές/τρίες µε τη χρηµατοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στις 

προκηρύξεις των ERC Grant Schemes (Starting & Advanced).  
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• Διαµορφώνονται οι συνθήκες που θα επιτρέψουν την καλύτερη κινητικότητα των 

επιστηµόνων και ερευνητών στον ενιαίο χώρο έρευνας και την προσέλκυση ερευνητών από 

το εξωτερικό στη χώρα µας. 

• Εξειδικεύεται το ανθρώπινο δυναµικό έτσι ώστε να ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

ανάγκες του ιδιωτικού τοµέα (ενίσχυση προγραµµάτων πρακτικής εξάσκησης µεταπτυχιακών 

φοιτητών στις επιχειρήσεις, κ.ά.) µε στόχο την αύξηση της απασχόλησης ερευνητών στον 

ιδιωτικό τοµέα και την προσέλκυση ερευνητικού δυναµικού της διασποράς µε κατάλληλα 

κίνητρα . 

• Τεκµηριώνονται τα µέτρα που προκύπτουν από τις ανάγκες σύνδεσης έρευνας και 

καινοτοµίας – για την επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων των Ελληνικών ΑΕΙ 

και ΤΕΙ, την εισαγωγή νέων ειδικοτήτων για τη βέλτιστη χρήση καινοτοµικών εργαλείων στην 

έρευνα, καθώς και τη διαχείριση της έρευνας και καινοτοµίας. 

• Προωθούνται δράσεις «mentoring» στα ΑΕΙ και ΤΕΙ µε τη συνδροµή έµπειρων 

επιχειρηµατιών µε σκοπό την ωρίµανση καινοτοµικών ιδεών υποψηφίων διδακτόρων, 

µεταπτυχιακών, αλλά και προπτυχιακών φοιτητών. 

• Διευρύνονται οι δράσεις εκσυγχρονισµού της έρευνας και άρρηκτης διασύνδεσης µε τον 

εξορθολογισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, ώστε να γίνει η χώρα µας ελκυστικός 

«κόµβος» του ενιαίου χώρου έρευνας και να αναδειχθεί η σύνδεση µε την καινοτοµία. 

• Διοργανώνονται διαγωνισµοί καινοτοµίας ή «workshops» όπου θα παρουσιάζονται οι 

ερευνητικές εργασίες και τα επιτεύγµατα των διδακτορικών και µεταπτυχιακών φοιτητών. 

• Ενισχύεται η δηµιουργία «ανοιχτών δεδοµένων» (open access) 

 

Όσον  αφορά ,  τ έλος ,  Όσον  αφορά ,  τ έλος ,  σσ τη  συµµε τοχή  της  χώρας  µας  στον  Εν ια ίο  Χώρο  τη  συµµε τοχή  της  χώρας  µας  στον  Εν ια ίο  Χώρο  

Έρευνας  κα ι  την  εξασφάλ ιση  συνεργΈρευνας  κα ι  την  εξασφάλ ιση  συνεργ ιών  µε  το  Πρόγραµµα  «Ορίζοντας  2020» :ιών  µε  το  Πρόγραµµα  «Ορίζοντας  2020» :   

• Αναπτύσσεται η διασύνδεση και οι συνέργειες µε το Πρόγραµµα «Ορίζοντας 2020»-

Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, ιδιαίτερα σε τοµείς όπου εντοπίζονται πυρήνες αριστείας για 

την Ελλάδα. 
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• Υποστηρίζονται οι ερευνητικοί φορείς ή τα «clusters» αριστείας για τη συµµετοχή τους στα 

«Knowledge Innovation Communities (KICs)» του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την 

Καινοτοµία και Τεχνολογία (European Institute of Technology - EIT). 

• Υποστηρίζονται οι ερευνητές για τη συµµετοχή τους σε διεθνή δίκτυα. 

• Φιλοξενούνται υψηλού επιπέδου προγράµµατα κινητικότητας ερευνητών µε 

συγχρηµατοδότηση από το « Marie Curie Actions». 

• Δηµιουργούνται δεσµοί µε ευρωπαϊκά και διεθνή «clusters» . 

• Ενισχύεται η συµµετοχή σε δραστηριότητες Διεθνών Ερευνητικών Οργανισµών και η 

πρόσβαση Ελλήνων ερευνητών στις Ευρωπαϊκές Υποδοµές ESFRI. 

• Αξιοποιούνται οι µηχανισµοί του Ενιαίου Χώρου Έρευνας (ERA-net και ERA-net-plus, JTIs 

κτλ.) για τον συντονισµό των εθνικών πολιτικών και την από κοινού χρηµατοδότηση 

προγραµµάτων σε επιλεγµένα πεδία . 

• Αναπτύσσονται πρωτοβουλίες Κοινού Προγραµµατισµού και δράσεις διακρατικών και 

πολυµερών συνεργασιών. 

Προς τις παραπάνω κατευθύνσεις κινείται η εθνική στρατηγική της ΓΓΕΤ για τις υποδοµές 

έρευνας, που περιλαµβάνει έναν οδικό Χάρτη Υποδοµών. 

Με την εφαρµογή αυτής της στρατηγικής, η Ελλάδα µπορεί να αφήσει τη θέση που κατέχει 

σήµερα όσον αφορά στις δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία, η οποία το 2012 ήταν 0,69% 

του ΑΕΠ και θα µπορούσε να προσεγγίσει το 1,0-1,5% του ΑΕΠ το 2020. Ο στόχος αυτός 

είναι εφικτός υπό κάποιες προϋποθέσεις µε πιο βασ ικήβασ ική   ττ ηη νν   εν ίσχυση  του  Ερευνητ ικού  εν ίσχυση  του  Ερευνητ ικού  

Συστήµατος  ώστε  να  αποκτήσε ι  το  µέγεθος  που  θα  του  επ ι τρέψε ι  να  παίξε ι  το  Συστήµατος  ώστε  να  αποκτήσε ι  το  µέγεθος  που  θα  του  επ ι τρέψε ι  να  παίξε ι  το  

ρόλο  της  ατµοµηχανής  στην  ανάπτυξη .  ρόλο  της  ατµοµηχανής  στην  ανάπτυξη .    

 

Σας ευχαριστώ 


