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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 του 

Τουρισμού – Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας.  
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1. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

Σύμφωνα με την UNESCO
 
(UNESCO and UNDP, 2014), η δημιουργική βιομηχανία είναι ένας από τους ταχύτερα 

αναπτυσσόμενους τομείς της οικονομίας στον κόσμο, με ιδιαίτερα σημαντική επίδραση στη δημιουργία 
εισοδημάτων, νέων θέσεων εργασίας και τις εξαγωγές. Ο τουρισμός, τόσο σε συνδυασμό με τον τομέα της 
πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, όσο και σαν ξεχωριστός τομέας αποτελεί επίσης έναν από τους 
ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους που μπορεί να συμβάλει τα μέγιστα τόσο στην οικονομία της εκάστοτε 
χώρες αλλά και παγκόσμια. Παρ’ όλα αυτά δεν υπάρχει διακριτή θεματική προτεραιότητα στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Η2020 το οποίο να συσχετίζεται άμεσα με τον τομέα του τουρισμού – πολιτιστική και δημιουργική 
βιομηχανία, οπότε θα προχωρήσουμε στην ανάλυση των επιδόσεων κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 
σε Εθνικό επίπεδο. 

1.1. Επιδόσεις κατά την Τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο σε Εθνικό Επίπεδο 

1.1.1. Εθνική διάσταση της Ε&Α 

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

Πίνακας 1.1 Υποβολές, θετικά  αξιολογηθείσες προτάσεις και εντάξεις στο σύνολο των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ 

στον τομέα «Τουρισμού – Πολιτισμού» (31.12.2019) 

  Σύνολο (Δ.Δ) 8. Τουρισμός – Πολιτισμός  % 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
(ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 

3.446.503.882,35 € 484.578.313,28 € 14,06% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

1.386.643.579,26 € 164.658.428,01 € 11,87% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

1.767.796.383,08 € 228.081.256,88 € 12,90% 

ΕRΑΝΕΤs 4.571.321,21 € 0,00 € 0,00% 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 156.063.036,92 € 18.554.910,01 € 11,89% 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 131.429.561,88 € 73.283.718,38 € 55,76% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

2426 347 14,3% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

2912 419 14,4% 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
(ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 

1.205.142.283,65 € 166.182.360,61 € 13,79% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

755.985.518,27 € 86.041.661,21 € 11,38% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

249.460.397,95 € 30.680.835,34 € 12,30% 

ΕRΑΝΕΤs 4.571.321,21 € 0,00 € 0,00% 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 121.370.431,63 € 10.628.112,20 € 8,76% 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 73.754.614,59 € 38.831.751,86 € 52,65% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

1248 172 13,8% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

521 75 14,4% 

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ  
(ΣΤΟ ΣΎΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ) 

367.073.736,75 € 49.776.665,51 € 13,56% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

322.423.821,54 € 42.643.647,21 € 13,23% 
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  Σύνολο (Δ.Δ) 8. Τουρισμός – Πολιτισμός  % 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

5.134.212,81 € 363.782,64 € 7,09% 

ΕRΑΝΕΤs 4.571.321,21 € 0,00 € 0,00% 

ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 19.899.521,70 € 1.936.326,00 € 9,73% 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 15.044.859,49 € 4.832.909,66 € 32,12% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Α΄ 
κύκλος) 

590 91 15,4% 

ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (Β΄ 
κυκλος) 

21 5 23,8% 

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 
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 υποβληθέντων προτάσεων αλλά και των ενταγμένων έργων στις 
Ειδικές Δράσεις συγκριτικά με τα 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 1.1 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 
τουρισμού και 

πολιτισμού  ανά 
πρόγραμμα. 
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Διάγραμμα 1.2 % Κατανομή των υποβληθέντων προτάσεων βάσει Δ.Δ. ως προς το σύνολο της Δ.Δ. του τομέα.  

Πηγή: ΓΓΕΤ και ιδία επεξεργασία. 
 

Παρατηρούμε ότι με την αύξηση της Δ.Δ. κατά τον Β΄ Κύκλο του ΕΔΚ μεταβλήθηκε και η ποσοστιαία κατανομή 
των υποβληθέντων προτάσεων συγκριτικά με την ποσοστιαία κατανομή 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
1
:  

 2.1.1 Ανάπτυξη εφαρμογών παροχής τουριστικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας καιδικτύωσης που 
απευθύνονται σε επιχειρήσεις με σκοπό την εξατομικευμένη παροχή πληροφοριών, συστάσεων και 
περιεχομένου προς τους ταξιδιώτες (π.χ. προηγμένες μηχανές ολοκληρωμένης σχεδίασης πακέτου διακοπών 
ή/και εξατομικευμένων δραστηριοτήτων, επιλογή διαδρομών, δραστηριοτήτων, σημείων ενδιαφέροντος, 
τουριστικών καταλυμάτων, γεγονότων/εκδηλώσεων, δρομολογίων ΜΜΜ). 

 2.1.3 Ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εργαλείων, προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, για την 
υποστήριξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κρουαζιέρα, θρησκευτικός, καταδυτικός και θαλάσσιος, 
τουρισμός υπαίθρου, επιστημονικός τουρισμός, αστικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, αθλητικός 
τουρισμός). 

 2.1.4 Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την υποστήριξη επιχειρήσεων και φορέων που απευθύνονται 
σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. ΑΜΕΑ, παιδιά, ηλικιωμένοι, χρονίως πάσχοντες). 

 2.2.1 Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών. 

                                                                 
1
 Το λεκτικό των προτεραιοτήτων είναι σύμφωνο με τον Β’ Κύκλο του ΕΔΚ. Βλ. http://www.gsrt.gr. 

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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 2.2.2 Ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για την αναβίωση, αναπαράσταση και διάδοση της άυλης 
πολιτιστικής κληρονομιάς και σχετικών τεκμηρίων (π.χ. λαϊκή παράδοση, ελληνική μυθολογία, πολιτιστικά 
γεγονότα, έθιμα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δρώμενα, δραστηριότητες κλπ), καθώς και του σύγχρονου 
πολιτισμού (παραστατικές / εικαστικές τέχνες κλπ) μέσω τεχνολογιών / τεχνικών λόγου, ήχου, εικόνας, 
επαυξημένης πραγματικότητας κλπ. 

 2.2.5 Ανάπτυξη ψηφιακών παιγνίων και τεχνικών παιγνιοποίησης (gamification) για ΗΥ, κινητές συσκευές και 
παιχνιδομηχανές, αξιοποιώντας πολιτιστικό και τουριστικό περιεχόμενο (τέχνες, ιστορία, επιστήμες κλπ.), για 
σκοπούς ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, ανάπτυξης της σχεδιαστικής σκέψης, ανάδειξης του πολιτισμού και 
προώθησης του τουρισμού. 

 2.5.1 Στοχευμένη έρευνα, εφαρμογή και δοκιμή νέων τεχνολογιών ή/και ανάπτυξη μεθόδων, προϊόντων, 
υπηρεσιών, πρωτότυπων πειραματικών διατάξεων που αφορούν στην τεκμηρίωση, διάγνωση, 
αποκατάσταση, συντήρηση, στην πιστοποίηση αυθεντικότητας (authentication) και στην ανάδειξη- επίδειξη 
τεκμηρίων / έργων της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και του νεώτερου και σύγχρονου πολιτισμού 
(συμπεριλαμβάνεται η ανάδειξη σε επιδεικτικές εγκαταστάσεις σε πραγματικές συνθήκες ή/και σε 
εργαστήρια ανοικτού χώρου). 

 2.6.1 Άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες: Ενδεικτικά: IoT - Ιnternet of Things, τεχνητή νοημοσύνη, 
συγχωνευμένη και επαυξημένη πραγματικότητα, ρομποτική, έξυπνα περιβάλλοντα (οπτικά και ηχητικά 
σήματα σε περιβάλλοντα), ανάπτυξη «συσκευών» wearables (αθλητισμός, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, 
παραστατικές, εικαστικές τέχνες, κλπ), φωνητικοί βοηθοί, υπολογιστική τεχνολογία, κλπ.) 

Αντίθετα δεν υπήρξαν προτεραιότητες που δεν προσέλκυσαν υποβολές προτάσεων. 

1.1.2. Περιφερειακή Διάσταση της Ε&Α 

Ενδεχομένως, την καλύτερη και αναλυτικότερη εικόνα αναφορικά με την περιφερειακή διάσταση της Ε&Α στον 
τομέα «Υλικά και Κατασκευές» παρέχουν τα στοιχεία της ΓΓΕΤ, που αφορούν στις προσκλήσεις που διαχειρίζεται 

η ίδια και εμπίπτουν στην επενδυτική προτεραιότητα 1b
2
. 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 του τουρισμού – πολιτισμού στην επενδυτική προτεραιότητα 1b. Όπως 
προκύπτει, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία, και η Κρήτη είναι οι Περιφέρειες που συγκεντρώνουν το 
σημαντικότερο μερίδιο της δημόσιας δαπάνης στον τομέα, γεγονός που έχει να κάνει με την ύπαρξη 
περιφερειακών εξειδικεύσεων, συναφών ΑΕΙ και ινστιτούτων, αλλά και την ύπαρξη μεγάλου αριθμού τόσο 
πολιτιστικών όσο και τουριστικών περιοχών. 

                                                                 
2 

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. 
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Διάγραμμα 1.3 Επενδυτική προτεραιότητα 1b - Δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων και θετικά 

αξιολογηθείσων προτάσεων για τον τομέα του τουρισμού – πολιτισμού(31.12.2019). 

Πηγή: ΓΓΕΤ και ιδία επεξεργασία. 
 

Όσον αφορά στις προσκλήσεις που διαχειρίζεται η ΓΓΕΤ και εμπίπτουν στην επενδυτική προτεραιότητα 1a
3
, 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 του τουρισμού – πολιτισμού, 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 1.4. 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 όλες οι περιφέρειες υπέβαλλαν προτάσεις στον τομέα του 
τουρισμού – πολιτισμού στα προγράμματα ΕΔΚ (Α΄ και Β΄ Κύκλος) με ποσοστό Δ.Δ. στο συγκεκριμένο τομέα και 
πρόγραμμα προς το σύνολο της Δ.Δ. στο συγκεκριμένο πρόγραμμα όλων τον τομέων ανά περιφέρεια, υψηλότερη 
του 10%. 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. 

                                                                 
3 

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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Διάγραμμα 1.4 Ποσοστιαία κατανομή της δημόσιας δαπάνης των υποβληθέντων προτάσεων για τον τομέα του 

τουρισμού – πολιτισμού 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 του τουρισμού – πολιτισμού στην Ελλάδα αποτελούν οργανισμοί από 
όλο το φάσμα της τετραπλής έλικας.  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 Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων, το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου/Αθηνά, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», το 
Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, το  Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το ίδρυμα Ωνάση και πλήθος άλλων 
φορέων που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό και πολιτισμό. 
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