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MoM 25.01.2021 

Τίτλοσ ζργου 

Τποςτιριξθ τθσ ΓΓΕΣ από εξειδικευμζνο Σεχνικό φμβουλο κατά τθν 
κατάρτιςθ ενιαίου κειμζνου Εκνικισ τρατθγικισ Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ 
Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ νζασ Προγραμματικισ Περιόδου 2021 – 
2027 

Ημερομηνία και ώρα 25.01.2021, 13:00–15:30 

Θζμα  1ηΔιαδικτυακή Συνάντηςη τησ  Συμβουλευτικήσ Ομάδασ Εργαςίασ 
τησ πλατφόρμασ «Υγεία και Φάρμακα» 

Οργανωτήσ ΓΓΕΚ 

Τόποσ Σθλεδιάςκεψθ  

Συμμετζχοντεσ 

Υπουργείo Ανάπτυξησ 
και Επενδφςεων 

 Ακανάςιοσ Κυριαηισ (ΑΚ) (Γενικόσ Γραμματζασ Ζρευνασ και 
Καινοτομίασ 

 Ιωάννθσ Κυριακοφ (ΙΚ) (Γενικόσ Γραμματζασ Βιομθχανίασ) 

 Δθμιτρθσ κάλκοσ (Δ) (Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων 

Επενδφςεων και ΕΠΑ) 

 τελζχθ ΓΓΕΚ: 

 Αγνι πθλιϊτθ (Α) 

 Αντϊνθσ Γυπάκθσ (ΑΓ) 

 Βαςίλθσ Γογγολίδθσ (ΒΓ) 

 Μιχάλθσ Κϊτςιασ (ΜχΚ) 

 Λουίηα Παπαμικροφλθ (ΛΠ) 

 Γεωργία Μαηιϊτθ (ΓΜ) (Τπεφκυνθ ΟΕ) 

 Μάρα Χαχαμίδου (ΜΧ) 

 Ελζνθ Σςανάκα (ΕΣ) 

 Γενικι Γραμματεία Δθμοςίων Επενδφςεων και ΕΠΑ 

 Ροηαλία Θαλαςςινοφ 

Λοιποί ςυμμετζχοντεσ  Μζλθ τθσ ΟΕ 

 Εκπρόςωποι του υμβοφλου (PLANETA.E.) 

 Κϊςτασ Καλογιρου (ΚΚ) 

 Ραφαιλ Κουμερι (ΡΚ) 

 Κωνςταντίνοσ Σςινίκοσ (ΚΣ) 

 Αλζξανδροσ Νιϊρασ (ΑΝ) 

ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΤΝΑΝΣΗΗ/ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

1. 1ο Μέροσ: Καλωςόριςμα και οριζόντιεσ κατευθφνςεισ 

Κατά τθν ζναρξθ των Διαδικτυακϊν υναντιςεων των υμβουλευτικϊν Ομάδων Εργαςίασ των 

τομζων «Αγροδιατροφι» και «Τγεία και Φάρμακα»1 ζγινε καταρχάσ χαιρετιςμόσ από τθν κα Α. 

πθλιϊτθ, Δ/ντρια Δ/νςθσ χεδιαςμοφ & Προγραμματιςμοφ Πολιτικϊν & Δράςεων Ζρευνασ 

                                                           
1
Σο 1

ο
 μζροσ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν κοινό και για τουσ δφο τομείσ. 
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&Καινοτομίασ τθσ ΓΓΕΚ, προσ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ και τονίςτθκε θ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ 

των ομάδων ςτον ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ των δράςεων τθσ ΓΓΕΚ. τθ ςυνζχει ο κοσ Δ. 

κάλκοσ, Γενικόσ Γραμματζασ Δθμοςίων Επενδφςεων και ΕΠΑ, τόνιςε τον χρονικό περιοριςμό για 

να καταλιξουμε ςε μια εγκεκριμζνθ ΕΕΣΑΚ και τρατθγικι Ζξυπνθσ Εξειδίκευςθσ πριν το τζλοσ του 

ζτουσ και τθν ανάγκθ για ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκόμενων φορζων ζτςι ϊςτε να 

αντανακλϊνται οι ανάγκεσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ.  

υνεχίηοντασ τουσ χαιρετιςμοφσ, ακολοφκθςε ο κοσ Ι. Κυριακοφ, Γενικόσ Γραμματζασ Βιομθχανίασ, 

τονίηοντασ ότι το πρϊτο ςθμείο κλειδί αποτελεί θ ζννοια του καινοτόμου και ζξυπνου οικονομικοφ 

μεταςχθματιςμοφ τθσ οικονομίασ. Η ζννοια αυτι αποτελεί και τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία κα 

εργαςτοφμε και είναι ενιαία και κοινι για όλουσ τουσ τομείσ. Κάκε τομζασ είναι ενοποιθμζνοσ, κάτω 

από μία προςζγγιςθ βιομθχανικισ ςτρατθγικισ θ οποία ξεπερνά τθν ζρευνα και τθν καινοτομία 

αλλά τθν εμπεριζχει ςε μεγάλο βακμό. Επομζνωσ, οι ΟΕ κα πρζπει να μπορζςουν να ςυλλάβουν τθ 

ςτρατθγικι κατεφκυνςθ του τομζα τουσ. Η ςτρατθγικι κατεφκυνςθ κα πρζπει να αφορά ςτθν 

ενίςχυςθ των ΜΜΕ, τθν ενίςχυςθ τθσ διαφοροποίθςθσ και αναβάκμιςθσ των εγχϊρια παραγόμενων 

προϊόντων, τθν ενίςχυςθ τθσ Βιομθχανικισ Μετάβαςθσ μζςω ανάλογων ζργων ςε κάκε τομζα, και 

τθν ενίςχυςθ των δεξιοτιτων. Επομζνωσ το ζργο που κα εκπονιςουν οι υμβουλευτικζσ Ομάδεσ 

Εργαςίασ είναι αρκετά δφςκολο, αλλά κα πρζπει να δοκεί το ςτίγμα τθσ αλλαγισ και τθσ 

μετατόπιςθσ των ςυνόρων κάκε τομζα.  

τθ ςυνζχεια το λόγο πιρε ο κοσ Α. Κυριαηισ, Γενικόσ Γραμματζασ Ζρευνασ και Καινοτομίασ, 

ευχαριςτϊντασ και καλωςορίηοντασ όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ των υμβουλευτικϊν Ομάδων 

Εργαςίασ. Σόνιςε ότι θ ΓΓΕΚ φιλοδοξεί να εντοπίςει και να εξειδικεφςει τισ απαραίτθτεσ 

παρεμβάςεισ ςτο χϊρο τθσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ που κα ενιςχφςουν τθ μετάβαςθ ςε ζνα νζο 

αναπτυξιακό πρότυπο, το οποίο κα βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, κα αξιοποιεί τισ ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ 

προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ. Οι οκτϊ κρίςιμοι τομείσ καταλαμβάνουν όλο το 

φάςμα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ωςτόςο, είναι δυναμικοί, που ςθμαίνει ότι εξελίςςονται και 

επομζνωσ, ςτο μζλλον μπορεί να χρειαςτοφν προςαρμογζσ ςτουσ τομείσ. Σζλοσ, αναφζρκθκε ςτισ 

ελλθνικζσ επιχειριςεισ και το ρόλο τουσ ςτθ διαδικαςία, αλλά και ςτο ρόλο των υμβουλευτικϊν 

Ομάδων Εργαςίασ ςτο όλο εγχείρθμα αφοφ αποτελοφν όργανα που κα βοθκιςουν τθ διαβοφλευςθ, 

κα προετοιμάςουν ειςθγιςεισ και κα αξιοποιιςουν τα αποτελζςματά τθσ.  

Η κα Α. πθλιϊτθ παρουςίαςε εν ςυντομία τα βαςικά ςτοιχεία τθσ ΕΕΣΑΚ και τθσ ΔΕΑ, και ζπειτα ο 

κοσ Α. Γυπάκθσ παρουςίαςε πιο αναλυτικά τθ ΔΕΑ. 

2. 2ο Μέροσ: υνάντηςη ΟΕ / Προτάςεισ – υμπεράςματα – Ενέργειεσ  

τθ ςυνζχεια, ξεκίνθςαν οι εργαςίεσ τθσ ΟΕ του τομζα «Τγεία και Φάρμακα» με τθν κα Γεωργία 

Μαηιϊτθ να πραγματοποιεί μια ςφντομθ παρουςίαςθ του τομζα, αναφερόμενθ ςτα εξισ: 

1. Διεκνείσ και Ευρωπαϊκζσ τάςεισ ςτον τομζα 

2. Διάρκρωςθ του τομζα 

3. Επιδόςεισ ΕΣΑΚ κατά τθν περίοδο 2014 – 2020  

4. Θζματα προσ ςυηιτθςθ 

Ακολοφκωσ, πραγματοποιικθκε ςυηιτθςθ μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ, τα βαςικότερα ςθμεία 

τθσ οποίασ ιταν τα εξισ: 

1. Αναφζρκθκε ότι κα πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ χϊροσ εργαςίασ για τον τομζα όπου κα 
αναρτάται όλο το υποςτθρικτικό υλικό και τα μζλθ τθσ ομάδασ να μποροφν να εργάηονται 
παράλλθλα. Θα αποςταλεί ςχετικόσ ςφνδεςμοσ ςτον κάκε ςυμμετζχοντα ϊςτε να ζχει εφκολθ 
πρόςβαςθ. 
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2. Θα διαμορφωκεί ερωτθματολόγιο με ςυγκεκριμζνα κριτιρια που πρζπει να ζχουν υπόψιν οι 
ςυμμετζχοντεσ τθσ ΟΕ για τθν επιλογι των προτεραιοτιτων. Η υντονίςτρια τθσ ΟΕ κα 
αποςτείλει το  ερωτθματολόγιο ςτουσ ςυμμετζχοντεσ.  

3. Η πρόταςθ που κα διαμορφωκεί τϊρα δεν αφορά ςτισ προτεραιότθτεσ για μια ςυγκεκριμζνθ 
προκιρυξθ. Αποτελεί το ςχζδιο τθσ ςτρατθγικισ που κα πρζπει να επικεντρϊνεται ςτα ιςχυρά 
ςθμεία (υφιςτάμενα ι δυνθτικά ανταγωνιςτικά πλεονεκτιματα), ςτισ αλυςίδεσ αξίεσ, τισ 
καινοφριεσ αγορζσ που μπορεί να διειςδφςει θ Ελλάδα. Επίςθσ, μποροφν να διαμορφωκοφν 
προτάςεισ για τθν καινοτόμο επιχειρθματικότθτα, τισ δεξιότθτεσ, κακϊσ και για κζματα 
ψθφιακισ μετάβαςθσ. 

4. Σο χρονοδιάγραμμα προβλζπει ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν τθσ ΟΕ ςε ςφντομο χρονικό 
διάςτθμα. Η ΟΕ κα πρζπει να καταλιξει ςε ςυγκεκριμζνα ςυμπεράςματα που κα αποτελζςουν 
και τθ βάςθ για τθν ανοικτι διαβοφλευςθ ςτα γνωμοδοτικά όργανα αλλά και τθν ευρεία 
ανοικτι θλεκτρονικι διαβοφλευςθ (webinar), πικανότατα τον Μάρτιο. τθ ςυνζχεια κα 
παραχκεί το πρϊτο draft κείμενο τρατθγικισ (ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ είναι για τον Απρίλιο).  

5. τόχοσ είναι να αυξθκεί το ποςοςτό τθσ ζρευνασ ωσ προσ το ΑΕΠ και να φτάςει το 1,81% 
ςυνολικά. Θα ιταν χριςιμο να υπάρχουν επιμζρουσ ςτόχοι για κάκε τομζα. 

6. Αναφζρκθκε ότι ο αρικμόσ των υποβλθκειςϊν προτάςεων ςτον τομζα ΤΦΑ δεν ιταν υψθλόσ, 
κάτι που μπορεί να οφείλεται ςτον ςχετικά μικρό αρικμό εταιρειϊν που παραςκευάηουν 
φάρμακα ςτθν Ελλάδα. 

7. Αναφζρκθκε ότι ςτον ςυγκεκριμζνο τομζα κα ιταν πιο χριςιμο να περιοριςτοφμε ςτο δεφτερο 
επίπεδο εξειδίκευςθσ και να μθν προχωριςουμε ςε κατθγορίεσ παρζμβαςθσ. 

8. Αναφζρκθκε ότι κα είναι χριςιμο οι ςυμμετζχοντεσ με εμπειρία και γνϊςθ να κζςουν ςτο 
ςχεδιαςμό των προτάςεων και το ςυνδυαςμό με άλλεσ ςτρατθγικζσ. 


