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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η 4
η
 Έκθεση, «Παραδοτέο 4: Συνεισφορά στην αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής στις δράσεις 

της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη 
χάραξη των νέων κατευθύνσεων της ερευνητικής πολιτική», είναι το τέταρτο, κατά σειρά, παραδοτέο του έργου 
«Υποστήριξη της ΓΓΕΤ από εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο κατά την κατάρτιση ενιαίου κειμένου Εθνικής 
Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Έρευνας και Καινοτομίας της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027».  

Το αντικείμενό της περιλαμβάνει τα εξής: 

i. Συνεισφορά στην αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής στις δράσεις της τρέχουσας 
προγραμματικής περιόδου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να χρησιμοποιηθούν στη χάραξη των 
νέων κατευθύνσεων της ερευνητικής πολιτικής 

Η έκθεση περιλαμβάνει συνολικά οκτώ κεφάλαια (ένα ανά τομέα). Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ανά τομέα: 

 Μία πρώτη ενότητα, που αφορά στις «Επιδόσεις κατά την Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο». Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση και συγκριτική ανάλυση των στοιχείων των 
θεματικών προτεραιοτήτων του H2020 που αντιστοιχούν στον τομέα υπό διερεύνηση για την Ελλάδα και για 
το σύνολο των θεματικών προτεραιοτήτων στο πρόγραμμα Η2020. Η ανάλυση των θεματικών 
προτεραιοτήτων γίνεται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό. Ο αναγνώστης θα ενημερωθεί 
πλήρως για την πορεία της συμμετοχής της Ελλάδας στη θεματική προτεραιότητα και θα κατανοήσει τις 
προοπτικές που υπάρχουν σε σχέση με την έρευνα και καινοτομία στον τομέα.  

 Μία δεύτερη ενότητα, που αφορά στις «Επιδόσεις κατά την Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο σε Εθνικό 
Επίπεδο». Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση και ανάλυση των στοιχείων ανά τομέα τόσο σε 
εθνικό επίπεδο όσο και σε περιφερειακό σε σύγκριση με το σύνολο των τομέων και προγραμμάτων στην 
Ελλάδα.  

Σημειώνεται ότι το εν λόγω τεύχος αποτελεί το 1ο Κεφάλαιο της συνολικής έκθεσης, που αφορά στον Τομέα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  
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1. ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1.1. Επιδόσεις κατά την Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο σε Ευρωπαϊκό 
Επίπεδο 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν γνωρίσει αλματώδη ανάπτυξη και έχουν 
μετασχηματίσει τις τελευταίες δεκαετίες την παραγωγική διαδικασία και τις αλυσίδες αξίας σε πολλούς κλάδους 
της οικονομικής δραστηριότητας διεθνώς. Ο αντίκτυπος των ΤΠΕ είναι ορατός ολοένα και περισσότερο σε 
βασικούς τομείς της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής παραγωγής, της ενέργειας και της 
γεωργίας. Σήμερα, πολλοί εκτιμούν ότι βρισκόμαστε στα πρώτα στάδια μιας νέας τεχνολογικής επανάστασης. Οι 
εξελίξεις στις τεχνολογίες αυτές θα μας καταστήσουν περισσότερο διασυνδεδεμένους – με καλύτερη ευρυζωνική 
πρόσβαση και μεγαλύτερη ποικιλία συσκευών, περισσότερο αυτοματοποιημένους – το μεγαλύτερο μέρος της 
εργασίας θα πραγματοποιείται από μηχανές, συνδέοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τον φυσικό και τον ψηφιακό 
κόσμο, καθώς και περισσότερο ευφυείς - αξιοποιώντας μεγαλύτερους όγκους δεδομένων και προηγμένους 

αλγόριθμους
1
. 

1.1.1. Εθνική διάσταση της Ε&Α2 

Ο τομέας των ΤΠΕ συσχετίζεται κυρίως με τη θεματική προτεραιότητα του Η2020 «Τεχνολογίες Πληροφορίας και 
Επικοινωνιών» του άξονα «Βιομηχανική Υπεροχή» και η συμμετοχή της Ελλάδας ανήλθε σε 281,5 εκ. ευρώ (Net 

EU Contribution
3
), με το ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου κοινοτικής χρηματοδότησης της θεματικής 

προτεραιότητας στο H2020 (5,92 δις. ευρώ) να ανέρχεται σε 4,7%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής επί του συνόλου 
κοινοτικής χρηματοδότησης του άξονα «Βιομηχανική Υπεροχή» στην Ελλάδα (420,8 εκ. ευρώ) ανέρχεται σε 
66,9%.  
 

                                                                 
1  

Βλ. https://medium.com/mit-initiative-on-the-digital-economy/the-next-wave-of-the-digital-economy-promises-and-
challenges-ff0d245d17. 
2

 Ανάκτηση στοιχείων από: European Commission, Horizon Dashboard/Country Profiles, 
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 20.07.2020. 
3
 Σύμφωνα με το γλωσσάριο του Horizon Dashboard, η καθαρή κοινοτική συμμετοχή (Net EU Contribution) ορίζεται ως: 

Χρηματοδότηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στο έργο μετά την αφαίρεση της χρηματοδότησης των συνδεδεμένων 
τρίτων μερών.  

https://medium.com/mit-initiative-on-the-digital-economy/the-next-wave-of-the-digital-economy-promises-and-challenges-ff0d245d17
https://medium.com/mit-initiative-on-the-digital-economy/the-next-wave-of-the-digital-economy-promises-and-challenges-ff0d245d17
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/e70c794d-c32e-42ee-9615-534a253d0fd7/state/analysis
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Διάγραμμα 1.1 Θεματική ανάλυση της κοινοτικής συνδρομής που έλαβε η Ελλάδα στον άξονα «Βιομηχανική 

Υπεροχή», του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (2014 - 2019). 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 
 

Συνεχίζοντας την ανάλυση του τομέα των ΤΠΕ και της θεματικής προτεραιότητας του Η2020 «Τεχνολογίες 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών», επικεντρωνόμαστε στο συνολικό αριθμό των επιχορηγήσεων που ανέρχονται σε 
387 και αποτελούν το 6,4% του συνόλου των επιχορηγήσεων στον άξονα «Βιομηχανική» του Η2020 (ο συνολικός 
αριθμός επιχορηγήσεων ανέρχεται σε 6.058), και το 58,2% του συνόλου των επιχορηγήσεων στον άξονα 
«Κοινωνικές Προκλήσεις» στην Ελλάδα (ο συνολικός αριθμός συμφωνιών επιχορήγησης προτάσεων ανέρχεται σε 

665). Επίσης παρατηρούμε ότι ο αριθμός των οργανισμών που συμμετέχουν
4
 σε έργα του Η2020 ανέρχεται σε 

758 και αποτελεί το 0,59% του συνολικού αριθμού συμμετοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, το πλήθος των 

οργανισμών που συμμετέχουν σε αιτήσεις
5
 ανέρχονται σε 27.170, οι επιλέξιμες προτάσεις

6
 ανέρχονται σε 16.529 

και το ποσοστό επιτυχίας ανέρχεται σε 14,03% με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο να ανέρχεται σε 12,06%. Ο παρακάτω 
Πίνακας 1.1 συγκεντρώνει τα στοιχεία που αναφέρουμε. 
 

Πίνακας 1.1 Βασικά στοιχεία Θεματικής Προτεραιότητας «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών».  

Κοινοτική 
Χρηματοδότηση 
για τη ΘΠ στην 
Ελλάδα 

Επιχορηγήσεις 

% 
Επιχορηγήσεις / 
Σύνολο 
Επιχορηγήσεων 
του άξονα 
«Βιομηχανική 
Υπεροχή» στην 
Ελλάδα 

% 
Επιχορηγήσεις / 
Σύνολο 
Επιχορηγήσεων 
άξονα 
«Βιομηχανική 
Υπεροχή» στο 
Η2020 

Πλήθος 
οργανισμών 
που 
συμμετέχουν 
σε έργα 
Η2020 στη ΘΠ 

Ποσοστό 
Επιτυχίας 

Επιλέξιμες 
Προτάσεις 

Πλήθος 
Οργανισμών 
που 
αιτούνται 
στο Η2020 
στη ΘΠ 

281,5 εκ. € 387 58.2% 6.4% 758 14,0% 16.529 27.170 

                                                                 
4
 Σύμφωνα με το γλωσσάριο του Horizon Dashboard, ο αριθμός συμμετοχών (Participation) ορίζεται ως: η πράξη συμμετοχής 

νομικού  προσώπου σε συμφωνία επιχορήγησης. Ένας μόνο συμμετέχων μπορεί να συμμετέχει σε N συμφωνίες και, ως εκ 
τούτου, να υπολογίζεται ως N συμμετοχές. 
5
 Σύμφωνα με το γλωσσάριο του Horizon Dashboard, ο αριθμός των αιτήσεων (Applications) ορίζεται ως: Αριθμός οργανισμών 

που αιτούνται στο Η2020. Ένας οργανισμός που αιτείται με Ν προτάσεις, υπολογίζεται ως N αιτήσεις. 
6
 Σύμφωνα με το γλωσσάριο του Horizon Dashboard, ο αριθμός των επιλέξιμων προτάσεων (Eligible Proposals) ορίζεται ως: 

Προτάσεις που δεν έχουν αποτύχει στο στάδιο επιλεξιμότητας ή αποδοχής της αξιολόγησης, δεν  έχουν  αποσυρθεί,  δεν  είναι  
διπλότυπες ή δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί πλήρως. 

€ 0,1 εκ.

€ 4,0 εκ.

€ 8,6 εκ.

€ 8,8 εκ.

€ 18,0 εκ.

€ 37,5 εκ.

€ 62,3 εκ.

€ 281,5 εκ.

Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου

Βιοτεχνολογία

Καινοτομία για ΜμΕ

Νανοτεχνολογίες

Διαστημική Τεχνολογία

Προηγμένα υλικά

Τεχνολογίες προηγμένης βιομηχανικής παραγωγής

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/e70c794d-c32e-42ee-9615-534a253d0fd7/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/e70c794d-c32e-42ee-9615-534a253d0fd7/state/analysis
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/e70c794d-c32e-42ee-9615-534a253d0fd7/state/analysis
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Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 
 

1.1.1.1. Ινστιτούτα και Φορείς με υψηλή συμμετοχή 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι 15 πρώτοι οργανισμοί βάσει υψηλότερης κοινοτικής 
χρηματοδότησης καθώς και η κατανομή των οργανισμών συνολικά ανά είδος (Δημόσιος Οργανισμός, Ιδιωτικός 
Οργανισμός, κτλ.).  
 

  
Διάγραμμα 1.2 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
7
 κατατάσσεται πρώτο βάσει υψηλότερης κοινοτικής 

χρηματοδότησης, ακολουθούμενο από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
8
. Η κατανομή των οργανισμών ανά 

τύπο δείχνει την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων της τετραπλής έλικας στην Ε&Α στον τομέα με 
υψηλότερη συμμετοχή και σε φθίνουσα σειρά των οργανισμών που ανήκουν στον Ιδιωτικό Τομέα, στην Έρευνα 
και στην Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια και άνω). 

1.1.2. Περιφερειακή διάσταση της Ε&Α 

Σε περιφερειακό επίπεδο υπάρχει υψηλότερη συγκέντρωση των δεικτών (π.χ. Κοινοτική χρηματοδότηση, 
Επιχορηγήσεις, κτλ.) σε μεγαλύτερες περιφέρειες, κάτι που ήταν αναμενόμενο λόγω της υψηλής συγκέντρωσης 
των οργανισμών στις περιφέρειες αυτές. Τα αναλυτικά στοιχεία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 1.2 Βασικά στοιχεία Θεματικής Προτεραιότητας «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» ανά 

περιφέρεια. 

Περιφέρεια Κοινοτική 
Χρηματοδότηση 
(εκ.) 

Επιχορηγήσεις Πλήθος 
οργανισμών που 
συμμετέχουν σε 
έργα Η2020 

Ποσοστό 
Επιτυχίας 

Επιλέξιμες 
Προτάσεις 

Πλήθος 
Οργανισμών 
που 
αιτούνται 
στο Η2020 

Αττική € 171,40 278 485 14,8% 10.544 15.549 

Κ. Μακεδονία € 54,33 100 126 14,9% 3.931 4.785 

Κρήτη € 20,27 52 55 14,6% 2.331 2.596 

Δ. Ελλάδα € 18,29 34 35 12,5% 1.405 1.534 

                                                                 
7
 Βλ. https://www.certh.gr/. 

8
 Βλ. https://www.forth.gr/. 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://www.certh.gr/
https://www.forth.gr/


ΓΓΕΤ 

10 PLANET A.E. 

 

Θεσσαλία € 4,79 12 13 13,1% 626 693 

Σ. Ελλάδα € 3,54 13 13 17,1% 391 401 

Πελοπόννησος € 2,13 7 8 15,7% 159 165 

Ανατ. Μακεδονία & 
Θράκη 

€ 0,79 4 4 10,1% 237 250 

Β. Αιγαίο € 0,58 2 2 8,2% 245 260 

Ν. Αιγαίο € 0,51 2 2 11,8% 68 70 

Ιόνια Νησιά € 0,49 2 2 7,4% 68 70 

Ήπειρος € 0,20 4 4 13,8% 355 364 

Δ. Μακεδονία € 0,00 0 0 0,0% 0 0 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 
 

Η Αττική συγκεντρώνει το υψηλότερο αριθμό επιχορηγήσεων και κοινοτικής χρηματοδότησης, κάτι που ήταν 
αναμενόμενο λόγω του μεγέθους της περιφέρειας και της πληθώρας των οργανισμών που εδρεύουν στην Αττική 
και δύνανται να συμμετέχουν στο H2020. Ακολουθεί η Κ. Μακεδονία και η Κρήτη. Στις περιφέρειες αυτές,  το 
μέσο ποσοστό επιτυχίας των επιλέξιμων προτάσεων προς το σύνολο των προτάσεων ανέρχεται σε 14,76% ενώ ο 
μέσος όρος για όλες τις περιφέρειες ανέρχεται σε 14%. Χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το Πλήθος των Οργανισμών 
που αιτούνται στο Η2020 της Περιφέρειας Αττικής που είναι τριπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού της Περιφέρειας 
Κ. Μακεδονίας και δεκαπλάσιο του αντίστοιχου αριθμού της Περιφέρειας Κρήτη σύμφωνα με τα στοιχεία της Ε.Ε. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι συνολικές Επιλέξιμες Προτάσεις της Περιφέρειας Αττικής όντας 
περισσότερες από διπλάσιες από τις αντίστοιχες προτάσεις της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας και περισσότερες από 
τετραπλάσιες των αντίστοιχων προτάσεων της Περιφέρειας Κρήτης. Στα διαγράμματα που ακολουθούν στην 
επόμενη παράγραφο παρουσιάζουμε ανά περιφέρεια τους οργανισμούς βάσει υψηλότερης κοινοτικής 
χρηματοδότησης (με μέγιστο αριθμό τους 15) καθώς και την κατανομή των οργανισμών συνολικά ανά είδος 
(Δημόσιος Οργανισμός, Ιδιωτικός Οργανισμός, κτλ.). 

1.1.2.1. Ινστιτούτα και Φορείς με υψηλή συμμετοχή 

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι οργανισμοί βάσει υψηλότερης κοινοτικής χρηματοδότησης 
καθώς και η κατανομή των οργανισμών συνολικά ανά τύπο (Δημόσιος Οργανισμός, Ιδιωτικός Οργανισμός, κτλ.).   

► Περιφέρεια Αττικής 

  

Διάγραμμα 1.3 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
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Στην Περιφέρεια Αττικής το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών
9
 

είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από το Εθνικό 

Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας «Δημόκριτος»
10

 και την εταιρεία Wings ICT Solutions
11

, ενώ η κατανομή των 
οργανισμών που συμμετέχουν στο H2020 είναι (σε φθίνουσα σειρά) κυρίως μεταξύ οργανισμών του Ιδιωτικού 
Τομέα, της Έρευνας και της Εκπαίδευσης (Δευτεροβάθμια και άνω).   

► Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

  

Διάγραμμα 1.4 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
12

 είναι στην υψηλότερη 
θέση της κατάταξης βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης
13

  και την εταιρεία Q-PLAN International Advisors
14

, ενώ η κατανομή των οργανισμών που 
συμμετέχουν στο H2020 είναι (σε φθίνουσα σειρά) κυρίως μεταξύ οργανισμών της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, και 
του Ιδιωτικού Τομέα. 

► Περιφέρεια Κρήτης 

  

                                                                 
9
 Βλ. https://www.iccs.gr/. 

10 Βλ. https://www.iit.demokritos.gr/. 
11

 Βλ. https://wings-ict-solutions.eu/. 
12

 Βλ. https://www.certh.gr/. 
13

 Βλ. https://www.auth.gr/. 
14

 Βλ. https://qplan-intl.gr/. 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://www.iccs.gr/
https://www.iit.demokritos.gr/
https://wings-ict-solutions.eu/
https://www.certh.gr/
https://www.auth.gr/
https://qplan-intl.gr/
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Διάγραμμα 1.5 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Κρήτης το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
15

 είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει 
κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από την Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών 

Εφαρμογών
16

 και την εταιρεία ΕΤΑΜ Α.Ε.
17

Πολυτεχνείο Κρήτης
18

, ενώ η κατανομή των οργανισμών που 
συμμετέχουν στο H2020 είναι (σε φθίνουσα σειρά) μεταξύ οργανισμών της Έρευνας και του Ιδιωτικού Τομέα. 

► Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

  

Διάγραμμα 1.6 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Δ. Ελλάδας το Πανεπιστήμιο Πατρών
19

 είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει 

κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από την εταιρεία Think Silicon Έρευνα και Τεχνολογία Α.Ε.
20

 και το 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος»
21

, ενώ η κατανομή των οργανισμών που 
συμμετέχουν στο H2020 είναι (σε φθίνουσα σειρά) μεταξύ οργανισμών της Εκπαίδευσης, του Ιδιωτικού τομέα, 
και της Έρευνας. 

► Περιφέρεια Θεσσαλίας 

                                                                 
15

 Βλ. https://www.forth.gr/. 
16

 Βλ. https://www.nova.gr/. 
17

 Βλ. https://www.etam.gr/. 
18

 Βλ. https://www.tuc.gr/. 
19

 Βλ. https://www.upatras.gr/. 
20

 Βλ. https://think-silicon.com/. 
21

 Βλ. https://www.cti.gr/ . 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://www.forth.gr/
https://www.nova.gr/
https://www.etam.gr/
https://www.tuc.gr/
https://www.upatras.gr/el
https://think-silicon.com/
https://www.cti.gr/el/
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Διάγραμμα 1.7 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει 
κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από την Αναπτυξιακή Διαδημοτική εταιρεία Ψηφιακές Πόλεις 
Κεντρικής Ελλάδας Α.Ε., και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Προϊόντων «Ο Κίσσαβος», ενώ η κατανομή των 
οργανισμών που συμμετέχουν στο H2020 είναι (σε φθίνουσα σειρά) μεταξύ οργανισμών της Εκπαίδευσης και του 
Ιδιωτικού Τομέα.  

► Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

  

Διάγραμμα 1.8 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

 Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Σ. Ελλάδας η εταιρεία Συνέλιξης – Λύσεις Πληροφορικής, Αυτοματισμού και Τηλεπικοινωνιών 

Α.Ε.
22

 είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από το Δήμο 

Λαμίας και την εταιρεία Πληροφορικής και Επικοινωνιών Neuropublic A.E.
23

, ενώ η κατανομή των οργανισμών 
που συμμετέχουν στο H2020 είναι (σε φθίνουσα σειρά) μεταξύ οργανισμών του Ιδιωτικού τομέα και του 
Δημόσιου Τομέα. 

► Περιφέρεια Πελοποννήσου 

                                                                 
22

 Βλ. https://www.synelixis.com/. 
23

 Βλ. https://www.neuropublic.gr/. 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://www.synelixis.com/
https://www.neuropublic.gr/
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Διάγραμμα 1.9 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
24

 είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης 
βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενη από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και 
την εταιρεία Καινοτομίες Verde Kivika Λογικά Παιχνίδια Α.Ε.Β.Ε, ενώ η κατανομή των οργανισμών που 
συμμετέχουν στο H2020 είναι σε φθίνουσα σειρά μεταξύ οργανισμών της Εκπαίδευσης και του Ιδιωτικού Τομέα.  
 

► Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
 

  

Διάγραμμα 1.10 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

Στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
25

 είναι στην υψηλότερη θέση 
της κατάταξης βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από την εταιρεία Smart Engineering & 

Management Solutions IKE
26

, ενώ η κατανομή των οργανισμών που συμμετέχουν στο H2020 είναι σε φθίνουσα 
σειρά μεταξύ οργανισμών της Εκπαίδευσης, και του Ιδιωτικού Τομέα. 
 

                                                                 
24

 Βλ. https://www.uop.gr/. 
25

 Βλ. http://duth.gr/. 
26

 Βλ. https://www.seems.gr/. 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://www.uop.gr/
http://duth.gr/
https://www.seems.gr/
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► Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 
 

  

Διάγραμμα 1.11 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 
 

Στην Περιφέρεια Β. Αιγαίου το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι στην υψηλότερη και μοναδική θέση της κατάταξης 
βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης και ανήκει στον τομέα των οργανισμών της Εκπαίδευσης. 
 

► Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
 

  

Διάγραμμα 1.12 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

  Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

 

Στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου η εταιρεία Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε. είναι στην υψηλότερη και 
μοναδική θέση της κατάταξης βάσει κοινοτικής χρηματοδότησης και ανήκει στον Ιδιωτικό τομέα των οργανισμών. 

 

► Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

 

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
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Διάγραμμα 1.13 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

 

Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το Πανεπιστήμιο του Ιονίου είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει 
κοινοτικής χρηματοδότησης ακολουθούμενο από την εταιρεία Creative Web Applications PC, ενώ η κατανομή των 
οργανισμών που συμμετέχουν στο H2020 είναι σε φθίνουσα σειρά μεταξύ οργανισμών της Εκπαίδευσης, και του 
Ιδιωτικού Τομέα. 

 

► Περιφέρεια Ηπείρου 

 

  

Διάγραμμα 1.14 (Αριστερά) Οργανισμοί με την υψηλότερη κοινοτική χρηματοδότηση. (Δεξιά) Κατανομή 

οργανισμών ανά τύπο. 

Πηγή δεδομένων: European Commission, Horizon Dashboard https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/. Πρόσβαση 
20.07.2020. 

 

Στην Περιφέρεια Ηπείρου η εταιρεία Terracom A.E. είναι στην υψηλότερη θέση της κατάταξης βάσει κοινοτικής 
χρηματοδότησης ακολουθούμενο από τo Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό 
Ιωαννίνων «η Πίνδος», ενώ η κατανομή των οργανισμών που συμμετέχουν στο H2020 είναι σε φθίνουσα σειρά 
μεταξύ οργανισμών του Ιδιωτικού Τομέα, και της Εκπαίδευσης. 

  

https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/sense/app/a976d168-2023-41d8-acec-e77640154726/sheet/0c8af38b-b73c-4da2-ba41-73ea34ab7ac4/state/0
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1.2. Επιδόσεις κατά την Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο σε Εθνικό Επίπεδο 

1.2.1. Εθνική διάσταση της Ε&Α 

Υψηλή ήταν η συμμετοχή των οργανισμών κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στον τομέα της υγείας και 
των φαρμάκων ανά πρόγραμμα της ΓΓΕΤ. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των 
υποβληθέντων προτάσεων, των θετικά αξιολογηθείσων προτάσεων καθώς και των ενταγμένων έργων.  
 

Πίνακας 1.3 Υποβολές, θετικά  αξιολογηθείσες προτάσεις και εντάξεις στο σύνολο των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ 

στον τομέα «Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών» (31.12.2019) 

  Σύνολο (Δ.Δ) 4. Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών 

% 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
(ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 

3.446.503.882,35 € 558.990.881,91 € 16,22% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

1.386.643.579,26 € 262.928.533,53 € 18,96% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

1.767.796.383,08 € 285.358.034,42 € 16,14% 

ΕRΑΝΕΤs 4.571.321,21 € 159.985,56 € 3,50% 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 156.063.036,92 € 10.544.328,40 € 6,76% 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 131.429.561,88 € 0,00 € 0,00% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

2426 502 20,7% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

2912 513 17,6% 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
(ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 

1.205.142.283,65 € 183.827.371,34 € 15,25% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

755.985.518,27 € 124.934.087,27 € 16,53% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

249.460.397,95 € 49.672.647,13 € 19,91% 

ΕRΑΝΕΤs 4.571.321,21 € 159.985,56 € 3,50% 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 121.370.431,63 € 9.060.651,38 € 7,47% 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 73.754.614,59 € 0,00 € 0,00% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

1248 222 17,8% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

521 111 21,3% 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
(ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 

367.073.736,75 € 60.528.290,15 € 16,49% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

322.423.821,54 € 56.755.076,72 € 17,60% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

5.134.212,81 € 3.310.050,01 € 64,47% 

ΕRΑΝΕΤs 4.571.321,21 € 159.985,56 € 3,50% 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 19.899.521,70 € 303.177,86 € 1,52% 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 15.044.859,49 € 0,00 € 0,00% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

590 115 19,5% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

21 7 33,3% 

Πηγή: ΓΓΕΤ και ιδία επεξεργασία. 
 

Η συμμετοχή των οργανισμών ήταν υψηλή και ενώ σε απόλυτους αριθμούς το πρόγραμμα «Ερευνώ-Δημιουργώ-
Καινοτομώ» αποτέλεσε την ναυαρχίδα της χρηματοδότησης της Ε&Α, η ποσοστιαία ανάλυση των στοιχείων του 
τομέα ως προς το σύνολο δείχνει τη σημασία των υπολοίπων προγραμμάτων με τα υψηλά ποσοστά τόσο των 
θετικά αξιολογηθείσων προτάσεων όσο και των ενταγμένων έργων. Στο παρακάτω διάγραμμα μπορούμε να 
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παρατηρήσουμε την ποσοστιαία κατανομή της δημόσιας δαπάνης των υποβληθέντων προτάσεων, των θετικά 
αξιολογηθείσων προτάσεων και των ενταγμένων έργων του τομέα στο σύνολο των τομέων ανά πρόγραμμα της 
ΓΓΕΤ και συνολικά. 

Πηγή: ΓΓΕΤ και ιδία επεξεργασία. 
 

Χαρακτηριστικό είναι το αυξημένο ποσοστό των ενταγμένων έργων στο Β΄ Κύκλο του συγκριτικά με το ποσοστό 
των ενταγμένων έργων στα υπόλοιπα προγράμματα. Στη συνέχεια αναλύουμε σε μεγαλύτερο βάθος την εικόνα 
του προγράμματος «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» ως προς τις περιοχές παρέμβασης και προτεραιότητες. Ο 
παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει την ποσοστιαία κατανομή του συνόλου της Δ.Δ. των υποβολών προτάσεων ανά 
περιοχή παρέμβασης και προτεραιότητας στον τομέα. 

 

Διάγραμμα 1.16 % Κατανομή των υποβληθέντων προτάσεων βάσει Δ.Δ. ως προς το σύνολο της Δ.Δ. του τομέα  

Πηγή: ΓΓΕΤ και ιδία επεξεργασία. 
 

Διάγραμμα 1.15 Ποσοστό (%) δημόσιας δαπάνης υποβληθέντων προτάσεων, θετικά αξιολογηθείσων  προτάσεων 

και ενταγμένων έργων του τομέα στο σύνολο των τομέων ανά πρόγραμμα της ΓΓΕΤ και συνολικά (Άνω δεξιά: 

Δημόσια δαπάνη αξιολογηθείσων προτάσεων του τομέα ανά πρόγραμμα)  

Δ.Δ. θετικά 
αξιολογηθείσων 
προτάσεων ΤΠΕ 
ανά πρόγραμμα. 
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Παρατηρούμε ότι ενώ η Δ.Δ. αυξήθηκε κατά τον Β΄ Κύκλο του ΕΔΚ, η ποσοστιαία κατανομή των υποβληθέντων 
προτάσεων κυμάνθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με τη Δ.Δ. των υποβληθέντων προτάσεων στο ‘Α Κύκλο. Οι 
προτεραιότητες όπου παρατηρείται υψηλός συνολικός αριθμός υποβολών (σε ποσοστό υψηλότερο του 6% της 

συνολικής Δ.Δ. του τομέα) είναι
27

:  

 8.1.1 Ανοιχτά, μεγάλου όγκου, δεδομένα (open data, big data). 

 8.1.7 Τεχνολογίες επιτήρησης (Τεχνολογίες ανάλυσης και σύντηξης ετερογενών, πολυμεσικών, δεδομένων). 

 8.3.1 Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things) και Πλατφόρμες - εφαρμογές διασύνδεσης «έξυπνων» 
αντικειμένων. 

 8.3.2 Τεχνολογίες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης με δυνατότητα προσαρμογής 
σε διαφορετικούς τομείς και εφαρμογές. 

 8.5.2 Τεχνολογίες μοντελοποίησης, προσομοίωσης, ανάλυσης και πρόβλεψης υποστηριζόμενες από ΤΠΕ. 

Αντίθετα δεν υπήρξαν προτεραιότητες που δεν προσέλκυσαν υποβολές προτάσεων. 

1.2.2. Περιφερειακή Διάσταση της Ε&Α 

Ενδεχομένως, την καλύτερη και αναλυτικότερη εικόνα αναφορικά με την περιφερειακή διάσταση της Ε&Α στον 
τομέα «Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» παρέχουν τα στοιχεία της ΓΓΕΤ, που αφορούν στις 

προσκλήσεις που διαχειρίζεται η ίδια και εμπίπτουν στην επενδυτική προτεραιότητα 1b
28

. Τα στοιχεία αυτά 
αφορούν στη δημόσια δαπάνη που σχετίζεται με τις υποβληθείσες προτάσεις, τις θετικά αξιολογηθείσες 
προτάσεις και τα ενταγμένα έργα. Το ακόλουθο διάγραμμα απεικονίζει τη δημόσια δαπάνη των υποβληθέντων 
προτάσεων και των θετικά αξιολογηθείσων προτάσεων για τον τομέα των ΤΠΕ στην επενδυτική προτεραιότητα 
1b. Όπως προκύπτει, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, και η Δ. Ελλάδα είναι οι Περιφέρειες που συγκεντρώνουν 
το σημαντικότερο μερίδιο της δημόσιας δαπάνης στον τομέα, γεγονός που έχει να κάνει με την ύπαρξη 
περιφερειακών εξειδικεύσεων, αλλά και συναφών ΑΕΙ και ινστιτούτων.  

                                                                 
27

 Το λεκτικό των προτεραιοτήτων είναι σύμφωνο με τον Β’ Κύκλο του ΕΔΚ. Βλ. http://www.gsrt.gr. 
28 

Επενδυτική προτεραιότητα 1b: Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία,  ανάπτυξη  δεσμών  
και  συνεργειών  μεταξύ  επιχειρήσεων,  κέντρων  έρευνας  και ανάπτυξης  και  του  τομέα  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  
ιδίως  μέσω  της  προαγωγής επενδύσεων  στην  ανάπτυξη  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  στη  μεταφορά  τεχνολογίας,  στην 
κοινωνική  καινοτομία,  στην  οικολογική  καινοτομία,  στις  εφαρμογές  παροχής  δημόσιων υπηρεσιών, στην ενθάρρυνση της 
ζήτησης, στη δικτύωση, στα συμπλέγματα φορέων και στην ανοιχτή  καινοτομία  μέσω  ευφυούς  εξειδίκευσης,  καθώς  και  
στήριξη  της  τεχνολογικής  και εφαρμοσμένης έρευνας, δοκιμαστικών δράσεων, ενεργειών έγκαιρης επικύρωσης προϊόντων, 
προηγμένων ικανοτήτων παραγωγής και πρώτης παραγωγής, ειδικά σε βασικές τεχνολογίες, και διάδοση των τεχνολογιών 
γενικής εφαρμογής. 

http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ContentFiles30605/6%CE%91%CE%98%CE%9B465%CE%A7%CE%998-5%CE%A8%CE%A6_%CE%BF%CF%81%CE%B8%CE%B7_20190319.pdf
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Διάγραμμα 1.17 Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων και θετικά 

αξιολογηθείσων προτάσεων για τον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών(31.12.2019).  

Πηγή: ΓΓΕΤ και ιδία επεξεργασία. 

 

Όσον αφορά στις προσκλήσεις που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ και εμπίπτουν στην επενδυτική προτεραιότητα 1a
29

, δεν 
υπάρχει διάκριση κατά τομέα προτεραιότητας. Σε επίπεδο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η 
εικόνα είναι πιο συγκεχυμένη, κυρίως γιατί οι τομείς προτεραιότητας δύνανται να διαφέρουν, καθώς και επειδή 
οι περιφέρειες ενίοτε συμπεριλαμβάνουν στη RIS3 και άλλους θεματικούς στόχους, πέραν του Θεματικού Στόχου 
1. Το αποτέλεσμα είναι ότι συναντάει κανείς παρεμφερείς δράσεις σε διαφορετικούς θεματικούς στόχους. 
Εμβαθύνοντας στην περιφερειακή διάσταση του τομέα των ΤΠΕ, στη συνέχεια παρουσιάζουμε την ποσοστιαία 
κατανομή των υποβληθέντων προτάσεων ανά περιφέρεια και πρόγραμμα στον τομέα ως προς το σύνολο των 
υποβληθέντων προτάσεων ανά περιφέρεια και πρόγραμμα στο σύνολο των τομέων στο Διάγραμμα 1.18. Η 
πληροφορία που αντλούμε από το διάγραμμα είναι πολύ σημαντική διότι μπορούμε να παρατηρήσουμε τις 
περιφέρειες με τις περισσότερες υποβληθέντες προτάσεις ανά πρόγραμμα και να κατανοήσουμε τις 
«προτιμήσεις ή κλίσεις» κάθε περιφέρειας. Έπειτα και σε ένα επόμενο στάδιο η επικοινωνία μεταξύ των 
περιφερειών με τις περισσότερες υποβληθέντες προτάσεις σε κοινούς τομείς και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών της τετραπλής έλικας, θα οδηγήσει στην ταχύτερη πρόοδο και ανάπτυξη του 
τομέα και των προτεραιοτήτων του. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρούμε ότι οι περιφέρειες της Δ. Μακεδονίας, της Αττικής , της Α. 
Μακεδονίας, και της Δ. Ελλάδας υπέβαλλαν προτάσεις στον τομέα των ΤΠΕ και στα προγράμματα ΕΔΚ (Α΄ και Β΄ 
Κύκλος) με ποσοστό Δ.Δ. υψηλότερη του 20% ως προς το σύνολο της Δ.Δ. στα συγκεκριμένα προγράμματα στο 

                                                                 
29 

Επενδυτική προτεραιότητα 1a: Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης 
αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων 
ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 
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σύνολο των τομέων ανά περιφέρεια. Άρα η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και η ανταλλαγή 
πληροφορίας και γνώσεων σε επόμενο στάδιο είναι θεμιτή και αναγκαία για την πρόοδο του τομέα στην Ε&Α. 
 

 

Διάγραμμα 1.18 Ποσοστιαία κατανομή της δημόσιας δαπάνης των υποβληθέντων προτάσεων για τον τομέα τ ων 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ανά περιφέρεια και ανά πρόγραμμα ως προς τη δημόσια δαπάνη 

ανά περιφέρεια και ανά πρόγραμμα στο σύνολο των τομέων (31.12.2019).  
 

Σημαντικοί ερευνητικοί φορείς στον τομέα των ΤΠΕ στην Ελλάδα αποτελούν οργανισμοί από όλο το φάσμα της 
τετραπλής έλικας όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο.  Ενδεικτικά αναφέρουμε εδώ τα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Κέντρα − Ινστιτούτα, που διαθέτουν, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των 
Επικοινωνιών και της Γνώσης- Αθηνά, το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), το Ίδρυμα 
Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το Ινστιτούτο  
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», κ.ά.  
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