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Εισαγωγή 

Η ΓΓΕΤ είναι συνυφασμένη με το σχεδιασμό και τη διαχείριση της έρευνας τα τελευταία 30 

χρόνια. Το μέλλον της είναι απαιτητικό, δεδομένου του ρόλου που καλείται να διαδραματίσει η 

έρευνα στην αλλαγή του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, αλλά και του 

ευρύτερου ρόλου που έχει να επιτελέσει ως κεντρικό στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης.  

Κατά τη διετία 2015-2016, η ΓΓΕΤ είχε εξαιρετικά πιεστικές υποχρεώσεις σε σχέση με την 

προώθηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της χώρας (σχεδιασμός, χρηματοδότηση, 

εποπτεία φορέων, διεθνείς συνεργασίες). Ο συνοπτικός απολογισμός που ακολουθεί αφορά 

τους πολύ βασικούς τομείς δραστηριότητας της ΓΓΕΤ και τον βαθμό ολοκλήρωσης του έργου 

της. 

Κεντρικό στοιχείο της δραστηριότητας της ΓΓΕΤ κατά την προηγούμενη διετία υπήρξε η 

ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούσαν την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο του 

ΕΣΠΑ (2007-2013). Επειδή η εν λόγω Προγραμματική Περίοδος υπήρξε τελικώς οπισθοβαρής, 

μεγάλο μέρος των διαδικασιών που συναρτώνται με τη χρηματοδότηση πραγματοποιήθηκαν 

κατά τη διετία 2015-2016. Συνολικά η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ διαχειρίστηκαν για την 

Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, 1.930 ενταγμένες πράξεις (έργα) με 3.256 δικαιούχους. Το 

σύνολο του ποσού των νομικών δεσμεύσεων για τις πράξεις αυτές ήταν 434.867.425 €  και η 

απορρόφησή του επιτεύχθηκε κατά 84 %. Κατά την τελευταία διετία οι απορροφήσεις ανήλθαν 

σε 81,1% και 85,0% αντίστοιχα. 

Εξίσου σημαντικό στοιχείο της δραστηριότητας της ΓΓΕΤ κατά την ίδια περίοδο υπήρξε ο 

σχεδιασμός και η προετοιμασία της νέας Προγραμματικής Περιόδου (2014-2020). Η 

προσπάθεια που έγινε αφορούσε τη διαμόρφωση ενός όσο το δυνατόν πιο εμπροσθοβαρούς 

προγράμματος, για το οποίο ωστόσο έπρεπε να εκπληρωθούν σημαντικές προϋποθέσεις και 

αιρεσιμότητες (όπως η ολοκλήρωση της Στρατηγικής για την Έξυπνη Εξειδίκευση [RIS3] και ο 

Οδικός Χάρτης των Ερευνητικών Υποδομών) σε συνεννόηση με την ΕΕ. Παράλληλα, χρειάστηκε 

να αντιμετωπισθούν πολλά διοικητικο-τεχνικά ζητήματα που αφορούσαν το ρόλο της ΓΓΕΤ / 

ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ μέσα στη νέα δομή διοικητικής διεκπεραίωσης του ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο τέλος του 

2016 η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ είχαν ολοκληρώσει την προετοιμασία για την προκήρυξη 10 

προγραμμάτων ύψους 462,5 εκ. €.   

Σημαντικός υπήρξε, επίσης, ο ρόλος της ΓΓΕΤ / ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ αυτή την περίοδο στην υποστήριξη 

του Τομέα Έρευνας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων όσον αφορά το 

νομοθετικό έργο (ψήφιση Ν 4386/2016 για τη διευθέτηση επειγουσών αναγκών στο χώρο της 

έρευνας) καθώς και για τη συγκρότηση του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας) 

(ψήφιση N.4429/2016). Η σημασία του ΕΛΙΔΕΚ δεν αφορά μόνο την προσθήκη 240 εκ. ευρώ 

στη χρηματοδότηση της έρευνας για την ερχόμενη τριετία, αλλά κυρίως την ενίσχυση 

ερευνητικών προσπαθειών –όπως η έρευνα με αφετηρία την ερευνητική περιέργεια ή η έρευνα 

στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες– που συνήθως μένουν στο περιθώριο των 

υφισταμένων χρηματοδοτικών σχημάτων.  

Τέλος, η δραστηριότητα της ΓΓΕΤ αφορά και σειρά άλλων σημαντικών διαδικασιών, οι οποίες 

αναφέρονται επιγραμματικά στον ακόλουθο συνοπτικό απολογισμό της περιόδου 2015-2016. 

Θ. Μαλούτας 

Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας 

28 Απριλίου 2015 – 14 Δεκεμβρίου 2016 
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Ολοκλήρωση Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

 
 
Το 2015 (δεύτερο και καταληκτικό έτος της παράτασης του ΕΣΠΑ 2007-2013), παράλληλα με 
την ολοκλήρωση της υλοποίησης των ενταγμένων έργων ξεκίνησε η διαδικασία αποπληρωμής, 
ενώ συνεχίστηκαν και οι ενδιάμεσες πληρωμές, καθώς είχαν καθυστερήσει σημαντικά οι 
διαδικασίες πιστοποίησης και ελέγχου. 
 
Το όριο πιστώσεων που εγκρίθηκε στο τέλος του 2014 για το ΠΔΕ της ΓΓΕΤ του 2015 έφτανε 
μόλις στα 60 εκ. ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονταν και 30 εκ. ευρώ που υπήρχαν σε 
λογαριασμούς έργων ΕΣΠΑ από το 2014 και μεταφέρθηκαν στο 2015. Η διαχείριση των 
πληρωμών του ΕΣΠΑ ήταν δυσχερής, καθώς με συνεχείς ανακατανομές μεταφέρονταν χρήματα 
μεταξύ δράσεων, προκειμένου να ικανοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερα αιτήματα 
πληρωμής των αναδόχων. 
 
Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Υπηρεσίας, και με την υποστήριξη του Γραφείου ΑΝΥΠ, 
επιτεύχθηκαν διαδοχικές αυξήσεις του ετήσιου ορίου πιστώσεων με αποτέλεσμα στο τέλος του 
έτους να ανέλθει στα 165,5 εκ. ευρώ (από τα οποία, το ποσό των 153,3 εκ. ευρώ αφορούσε 
έργα ΕΣΠΑ). Οι πληρωμές του ΠΔΕ μέσω ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ για το έτος 2015 ανήλθαν σε 147,5 εκ. 
ευρώ (από τα οποία, το ποσό των 129,6 εκ. ευρώ αφορούσε έργα ΕΣΠΑ). Το ποσοστό 
εκταμιεύσεων του ΠΔΕ ανήλθε σε 81,1% επί του συνολικού ετησίου ορίου. 
 
Για το 2016, το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων ΠΔΕ ανήλθε σε 100 εκ. ευρώ (έναντι αιτήματος της 
ΓΓΕΤ ύψους 120 εκ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, το όριο πιστώσεων αυξήθηκε, 
φτάνοντας τα 131 εκ. ευρώ. Μέχρι σήμερα ο ΕΛΚΕ/ΓΓΕΤ έχει εκταμιεύσει 111,4 εκ. ευρώ (από 
τα οποία, ποσό 81 εκ. ευρώ αφορά έργα ΕΣΠΑ). Αυτό σημαίνει ότι το ποσοστό εκταμιεύσεων 
του ΠΔΕ ανέρχεται μέχρι σήμερα σε 85% επί του συνολικού ετήσιου ορίου πιστώσεων. 
 
Η ΓΓΕΤ και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ διαχειρίστηκαν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, 1932 
ενταγμένες πράξεις που αφορούσαν 3.264 δικαιούχους (Ερευνητικά Κέντρα, Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και επιχειρήσεις). 
 
Παρατίθενται ακολούθως τα σχετικά στοιχεία ανά Διεύθυνση:  
 
Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας 
 
Τμήμα Ευρωπαϊκής  Ένωσης 
 

 Έργα Κοινών  Τεχνολογικών πρωτοβουλιών (ARTEMIS, ENIAC) – χρηματοδότηση από  
ΕΣΠΑ 2007-2013 

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι (επιτόπιοι και διοικητικοί) και οι αποπληρωμές για 47 έργα της 1ης, 
2ης  και 3ης προκήρυξης (2009 και 2011) με συνολική Δημόσια Δαπάνη 9.429.000€.  
Η  απορρόφηση ανήλθε στο 70% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, κυρίως λόγω μείωσης του 
μισθολογικού κόστους στους δικαιούχους σε σχέση με αυτό που είχε προϋπολογισθεί το 2009 
(προ κρίσης).  

 Μελέτες σκοπιμότητας για τη δημιουργία ελληνικών δικτύων ερευνητικών  φορέων 
σε τομείς αντίστοιχους αυτών των Ευρωπαϊκών Υποδομών Έρευνας στο πλαίσιο του  
ESFRI (προκήρυξη 2009) 
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Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και οι αποπληρωμές 15 έργων συνολικού (εγκεκριμένου) 
προϋπολογισμού 1.875.000€. Η απορρόφηση ανήλθε στο 84% (καταβλήθηκε δημόσια δαπάνη 
ύψους 1.580.000€). Η ΓΓΕΤ ορίσθηκε φορέας χρηματοδότησης των έργων που αφορούσαν στη 
χρηματοδότηση  ελληνικών δικτύων  για την «κατασκευαστική φάση των  Ερευνητικών 
Υποδομών ESFRI με ελληνική συμμετοχή» (ένταξη 2012/13), σε συνέχεια των αντίστοιχων  
μελετών σκοπιμότητας, ενώ την ένταξη και παρακολούθησή τους ανέλαβε η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ.  

 Δράση «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία – Πράξη επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που 
συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των 
πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού – Joint Programming Initiatives 
(θεματική προτεραιότητα: Νευροεκφυλιστικές Παθήσεις» (ένταξη 2012)  

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι (ενδιάμεσοι και τελικοί) για τα 3 έργα της δράσης συνολικού 
προϋπολογισμού 403.875,00€ (100% δημόσια δαπάνη). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 
προσδιορίστηκε στα 333.739,85€ (ποσοστό απορρόφησης 82,63%). 

 Διαχείριση της δράσης Κοινού Προγραμματισμού Ambient Assisted Living (AAL)  (δύο 
προκηρύξεις του 2010)- Χρηματοδότηση  από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και αμιγώς 
εθνικούς πόρους (εθνικό ΠΔΕ).  

Τα εν λόγω έργα (30 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 7.086.689,00€) έληξαν το 2013 και 
εκκρεμούσε η παραλαβή και αποπληρωμή τους.  Η δράση είχε σημαντικά προβλήματα από 
πλευράς διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης στη διενέργεια των 
απαιτούμενων ελέγχων.  
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις αποδοχής αποτελεσμάτων και έχει καταβληθεί η 
αποπληρωμή της εθνικής συμμετοχής για όλα τα έργα της 1ης προκήρυξης. Παράλληλα, 
ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για όλα τα έργα της 2ης 
προκήρυξης. 
 
Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών 
 

 Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και αποπληρώθηκαν τα εξής έργα διακρατικής 
συνεργασίας που εντάχθηκαν στις ακόλουθες προκηρύξεις: 

Ελλάδα-Γαλλία 2009 έργα 26 

Ελλάδα-Ουγγαρία 2009  έργα 18 
 

Ελλάδα-Ρουμανία 2010 έργα 20 

Ελλάδα-Τουρκία 2010 έργα 25 

Ελλάδα-Τσεχία 2011 έργα 14 

Ελλάδα-Σλοβακία 2011 έργα 15 

Ελλάδα-Κίνα 2012            έργα 38 
 

Ελλάδα-Γαλλία 2013 έργα 21 

Ελλάδα-Γερμανία 2013 έργα 23 

Ελλάδα-Τουρκία 2014 έργα 10 

Ελλάδα-Ισραήλ 2014 έργα 31 

 
 

 Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι και αποπληρώθηκαν έργα  των κοινών προκηρύξεων των 
ERANETs  (ευρωπαϊκά έργα δικτύωσης) ως εξής: 

    
 

MARINERA έργα  8 

MARIFISH έργα   3 

ERANET 1 (PV-ERANET, E-RARE, έργα 10 
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ICT-Agri,BS-ERANET, ERANET-RUS 
INNO)  

ERANET 2 (E-RARE, ERACOBUILD, 
EMIDA) 

έργα   8 

ERANET 3 (ERANET-RUS col, ICT-
Agri C2, SEAS-ERA C-1, TRANSCAN)
  

έργα 16 

ERANET 4 (FENCO, CAPITA) έργα   9 

 
Διεύθυνση Εποπτείας και Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων  
 
Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών 
και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων 
 

 «Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ» 
Έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης και αποπληρωμής 27 ενταγμένων 
Πράξεων. Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες 2 Πράξεις άμεσα.  
 
Τμήμα Υποστήριξης Κτηριακών Υποδομών  
 

 Έργο: Προσθήκη 2ου ορόφου στα κτήρια ΙΜΕΤ & ΙΠΤΗΛ 
Έχει γίνει η οριστική παραλαβή του έργου εκκρεμεί να υποβληθεί η αναθεώρηση (από τον 
ανάδοχο) και η έκδοση του τελικού λογαριασμού.   

 Έργο:    ΙΤΕ/Α΄ ΚΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ENISA 
Έχει εκδοθεί η βεβαίωση περαίωσης του έργου, ακολουθεί η Διοικητική, Προσωρινή και 
Οριστική παραλαβή. 

 Έργο: Ι.Τ.Ε./ΕΙΧΗΜΥΘ,  α) κτήριο Εργαστηρίων –  Γραφείων  
Έχει γίνει η Διοικητική Παραλαβή και πρόκειται να γίνει η Προσωρινή και Οριστική παραλαβή  
του έργου. 

 ‘Έργο: Ι.Τ.Ε./ΕΙΧΗΜΥΘ, β) κτήριο Αμφιθεάτρου και Εστιατορίου  
Έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης από την Υπηρεσία και ακολουθεί η Διοικητική, Προσωρινή 
και Οριστική παραλαβή του έργου. 

 Έργο: Προσθήκη Νέου Τριώροφου Κτηρίου με υπόγειο για χρήση  γραφείων,  
εργαστηρίων και αμφιθεάτρου του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Το έργο είναι σε εξέλιξη. 
 
 

Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας  
 
Τμήμα Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής 
 
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 το Τμήμα διαχειρίστηκε δύο (2) δράσεις: 
1) Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 
2)Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις (ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ) 
  
Αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε δράση έχουν ως εξής:  
 

 ΠΑΒΕΤ 2013 
Σκοπός της πράξης είναι η υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, που εκτελούνται 
από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας 
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με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων 
και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
 
Το ποσοστό ολοκλήρωσης της Δράσης ανέρχεται σε 100% (Συνολικός αριθμός Πράξεων 72, 
Συνολικός αριθμός δικαιούχων 118).  
Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης των ολοκληρωμένων έργων έναντι των αρχικών νομικών 
δεσμεύσεων αυτών είναι 85%. 
 

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙ  
Κύριος σκοπός της δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε 
επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της 
επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης 
επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.  
 
Το ποσοστό ολοκλήρωσης της δράσης με τα σημερινά δεδομένα ανέρχεται στο 97% (Συνολικός 
αριθμός Πράξεων – Δικαιούχων 78) 
Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης των ολοκληρωμένων έργων έναντι των αρχικών νομικών 
δεσμεύσεων αυτών είναι 90%. 
 
 
Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού Δυναμικού 
 

 Δράσεις POSTDOC, ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ERC 3,4,5  και ΕΠΑΝΑΔ. 
Σε σύνολο 3.841 εξαμηνιαίων εκθέσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των παραπάνω 
πράξεων (συνολικός αριθμός Πράξεων 619) πραγματοποιήθηκαν διοικητικοί ή/και 
επιτόπιοι έλεγχοι 2.582 εκθέσεων. 
Επισημαίνεται ότι λόγω της μετάβασης των πράξεων από κρατικές σε μη κρατικές 
ενισχύσεις, η οποία ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2015, οι έλεγχοι καθυστέρησαν και η 
διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί - κατ’ εξαίρεση λόγω της μετάβασης - τους 
επόμενους μήνες.  

 
Τμήμα Καινοτομίας 
 

 Δράση ΚΣΕ/CLUSTERS ΕΣΠΑ 2007 – 2013 «Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων 
Επιχειρήσεων – Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μια Αγορά: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ - Πιλοτική Φάση 
Λειτουργίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα» και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών 
μεταβατικής στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013. 

Πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι επιτόπιοι και διοικητικοί έλεγχοι για την τελική 
πιστοποίηση και παραλαβή και υλοποιούμενων έργων επιχειρήσεων και φορέων 
αρωγών στο πλαίσιο των 4 χρηματοδοτούμενων clusters.  

 
 

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας 
(Ε.Υ.Δ.Ε.–Ε.Τ.Α.Κ.) 
 
  
Στο πλαίσιο της 4ης Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013) η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ διαχειρίστηκε 5 
δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων ύψους 230 εκ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) στον Τομέα της Έρευνας 
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και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης (891 έργα με 2083 κωδ. ΟΠΣ – δηλ. διαφορετικούς 
συνδικαιούχους). 
 
Από τον Απρίλιο 2015 έως σήμερα η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ καταχώρισε στο ΟΠΣ δαπάνες ύψους  
72.614.190,23€ δηλ το 39,92% της συνολικής Δημόσιας δαπάνης που έχει καταβληθεί στους 
Δικαιούχους έως σήμερα στο πλαίσιο των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. 
 
 Στο πλαίσιο της διαχείρισης των έργων στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ πραγματοποίησε: 
 

1. Τροποποίηση των Οδηγών Εφαρμογής των Δράσεων Συνεργασία 2009 και Συνεργασία 
2011 προκειμένου να δοθεί οριζόντια παράταση (μέχρι 31.10.2015). 

2. Διοργάνωση και διενέργεια 708 πιστοποιήσεων εκ των οποίων ποσοστό 61% (431 
πιστοποιήσεις) υλοποιήθηκε τα έτη 2015 & 2016. 

3. Προώθηση της διαδικασίας εκταμίευσης των προβλεπόμενων δόσεων της δημόσιας 
χρηματοδότησης προς τους δικαιούχους των έργων ΕΤΑΚ, οι οποίες αθροιστικά (με 
βάση το Ο.Π.Σ.) ανήλθαν σε 181.884.100,92€ εκ των οποίων ποσοστό 44,7% (περίπου 
80,3 εκ €) αφορά στα έτη 2015 και 2016. 

4. Εξέταση αντιρρήσεων και αιτημάτων θεραπείας που υποβλήθηκαν από δικαιούχους 
των έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, οι οποίες αθροιστικά ανήλθαν σε περίπου 
200 αντιρρήσεις  και 57 αιτήματα θεραπείας. 

5. Έκδοση διοικητικών Πράξεων Ολοκλήρωσης των έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ, 
τα οποία αθροιστικά ανέρχονται έως σήμερα σε 646 με 1554 κωδ. ΟΠΣ (δηλ 
διαφορετικούς συνδικαιούχους). 

6. Εισαγωγή στοιχείων, σύνταξη και προώθηση αναφορών που αφορούν  στην 
παρακολούθηση των έργων ΕΤΑΚ στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) 

7. Προετοιμασία και παροχή απολογιστικών στοιχείων ή/και προβλέψεων προς τους 
εποπτεύοντες φορείς (Γραφείο Γ.Γ.Ε.Τ., ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, ΕΥΣ) σχετικά με την πρόοδο της 
διαδικασίας ολοκλήρωσης των έργων που διαχειρίζεται η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ (πιστοποιήσεις, 
πληρωμές, ολοκληρώσεις) 

8. Προετοιμασία και παροχή στοιχείων προς την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου στο 
πλαίσιο του ελέγχου κλεισίματος των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων (ΕΠΑΝ ΙΙ, ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου) της 
προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013.   
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Νέα Προγραμματική Περίοδος ΕΣΠΑ 2014-2020 

 

 
 
Οι νέοι κανονισμοί των Επενδυτικών και Διαρθρωτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) εισήγαγαν την 
υποχρέωση εκπλήρωσης των όρων/προϋποθέσεων των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων (Ex-
ante conditionalities), ενός πλαισίου ρυθμίσεων και συνθηκών για την υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ 
στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για το πλαίσιο ανάπτυξης. Οι αιρεσιμότητες για τον 
Θεματικό Στόχο 1 «Έρευνα και Καινοτομία» του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης και τις οποίες 
κλήθηκε να εκπληρώσει η ΓΓΕΤ είναι οι ακόλουθες:  
 
- Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.1.: η ύπαρξη μιας εθνικής ή περιφερειακής στρατηγικής για 
Έξυπνη Έξειδίκευση  
 
- Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.2.: Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας - Η ύπαρξη ενός 
ενδεικτικού πολυετούς σχεδίου για τον προϋπολογισμό κόστους και τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των επενδύσεων.  
 
 Οι ανωτέρω αιρεσιμότητες δεν είχαν ολοκληρωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής και 
έγκρισης του Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ (18/12/2014) γεγονός που οδήγησε σε αυτοδέσμευση στο Ε.Π. 
ΕΠΑΝΕΚ ότι δεν θα προκηρυχθούν δράσεις Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) πριν την 
εκπλήρωσή τους.1.   
 
Συνεπώς κεντρική προτεραιότητα της ΓΓΕΤ από τον Ιανουάριο του 2015 ήταν η εκπλήρωση 
των αιρεσιμοτήτων με τα ακόλουθα βήματα:   
 
Τον Ιούλιο 2015, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3) η οποία εγκρίθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015. Ως εκ τούτου 
εκπληρώθηκε η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.1. (Ex-ante conditionality) για την Έρευνα 
και Καινοτομία.  
H διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης υποστηρίχθηκε από μια 
διαδικασία bottom-up διαβούλευσης μέσω των Πλατφορμών Καινοτομίας που οργάνωσε η 
ΓΓΕΤ στους 8 τομείς προτεραιότητας της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας.  
 
Οι τομείς αυτοί είναι: 
 
1. Αγροδιατροφή 
2. Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 
3. Πολιτισμός – Τουρισμός και Δημιουργική Βιομηχανία 
4. Υλικά – Κατασκευές 
5. Υγεία και Φάρμακα 
6. Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 
7. Ενέργεια  
8. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

                                                           
1 «Η υλοποίηση των δράσεων του ΑΠ01 προϋποθέτει ότι δεν θα προκηρυχθούν δράσεις που 
αφορούν στον ΘΣ1 και δράσεις που αφορούν στο ΘΣ3 και σχετίζονται με καινοτομία, μέχρι να 
ολοκληρωθεί (α) η συσχέτιση της εθνικής RIS3 με τις περιφερειακές και τα αντίστοιχα ΠΕΠ και 
(β) ο Οδικός Χάρτης ερευνητικών υποδομών» (Ε.Π. ΕΠΑΝΕΚ, σ. 52 ).  
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Για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.1 έγιναν οι εξής ενέργειες: 

 Το 1ο εξάμηνο του 2015, πραγματοποιήθηκε διεξοδική διαβούλευση με τους 
εμπλεκόμενους φορείς και αναδιαμόρφωση της Στρατηγικής σε διαφόρους τομείς. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι αντιμετωπίστηκε η απουσία συνάρθρωσης της Εθνικής RIS3 
με τα Περιφερειακά Προγράμματα, η ελλιπής ενσωμάτωση χρηματοδοτικών 
δυνατοτήτων (π.χ. από το Θεματικό Στόχο 3) και η ενδυνάμωση συνεργειών με άλλα 
Επιχειρησιακά Προγράμματα εκτός του ΕΠΑΝΕΚ 

 Στις 29.07.2015, το Συμβούλιο Έξυπνης Εξειδίκευσης, μέλη του οποίου είναι 16 Γενικοί 
Γραμματείς των συναρμοδίων Υπουργείων, καθώς και εκπρόσωπος των Περιφερειών,  
εισηγείται θετικά για την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,  όπως αυτή 
διαμορφώθηκε  από τη ΓΓΕΤ 

 Στις 04.08.2015 εγκρίνεται η Εθνική Στρατηγική με ΚΥΑ του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας & Τουρισμού και του Αν. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αρμόδιου του τομέα Έρευνας & Καινοτομίας. 

 Στις 22.10.2015 με επιστολή της Γενικής Δ/νσης Περιφερειών της Ε. Επιτροπής 
αναγνωρίζεται η εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας 1.1. Με την ίδια 
επιστολή, διατυπώνεται η ανάγκη ενίσχυσης της διαδικασίας επιχειρηματικής 
ανακάλυψης, με στόχο να καλύψει μια σειρά από προαπαιτούμενα και πιο 
συγκεκριμένα: την ανάδειξη των προτεραιοτήτων στην υλοποίηση του Προγράμματος, 
την περαιτέρω ανάλυση και διασαφήνιση των συνεργειών ανάμεσα στις Θεματικές 
Ενότητες της RIS3, την ανάδειξη τεχνολογιών και οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
σχέση με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τον προσδιορισμό των δεικτών 
αποτίμησης του Προγράμματος συνολικά.    
 
Στο πλαίσιο αυτό η ΓΓΕΤ αναδιάρθρωσε τη λειτουργία και τον συντονισμό των 8 
Πλατφορμών Καινοτομίας, ορίζοντας αντίστοιχες Συμβουλευτικές Ομάδες (steering 
groups) και Συντονιστές με κατάλληλο γνωσιακό υπόβαθρο, προερχόμενους από τη 
ΓΓΕΤ ή τα εποπτευόμενα ερευνητικά κέντρα. Ο μηχανισμός αυτός σε πλήρη λειτουργία 
ολοκλήρωσε τον β’ κύκλο της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης με αποτέλεσμα την  
εκπλήρωση όλων των προαπαιτούμενων της παραπάνω παραγράφου, τη διαμόρφωση 
του θεματικού περιεχομένου της Δράσης  «Ερευνώ - Δημιουργώ – Καινοτομώ», καθώς 
και 3 Εδικών  Δράσεων στους τομείς της Υδατοκαλλιέργειας, των Βιομηχανικών 
Υλικών και του Πολιτισμού. 
 

Αναφορικά με την  αιρεσιμότητα 1.2 για τις Υποδομές Έρευνας και Καινοτομίας:  
Τον Νοέμβριο 2016 ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των Ερευνητικών Υποδομών που θα 
υποστηριχθούν μέσω του ΕΠΑνΕΚ 2014-20, καθώς και η διαμόρφωση του Ενδεικτικού 
Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Ερευνητικών Υποδομών (Ε.Υ.), προκειμένου να 
εκπληρωθεί η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.2. 
 
Επισημαίνεται ότι η Γενική Δ/νση Περιφερειών της Ε. Επιτροπής (DG REGIO) και οι εντεταλμένοι 
εμπειρογνώμονες αυτής έκριναν ότι ο Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών του Δεκεμβρίου 
2014 ήταν ανεπαρκής για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.1., θέτοντας και επιμέρους 
θέματα συνάφειας με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και τις περιφερειακές 
στρατηγικές.   Η Ε. Επιτροπή με την από 08/02/2016 επιστολή της προτείνει συγκεκριμένη  
διαδικασία επιλογής και προτεραιοποίησης των Ερευνητικών Υποδομών του υφιστάμενου 
Οδικού Χάρτη 2014 με βάση νέες ομάδες κριτηρίων, κυρίως ως προς τη συνάφειά τους με την 
RIS3.  
 
Οι ενέργειες που ακολούθησαν για την εκπλήρωση της αιρεσιμότητας συνοψίζονται στα εξής:  
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 Ορισμός Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου για την αξιολόγηση της συνάφειας των 26 
υποδομών του υφιστάμενου Οδικού Χάρτη με τις προτεραιότητες της RIS3. Επιλογή 20 
υποδομών (Α’ Ομάδα). 

 Διαμόρφωση, σε συνεργασία με την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, του πλαισίου χρηματοδότησης της Α΄ 
Ομάδας, της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και των κριτηρίων αξιολόγησης. 

 Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν η άρση της αυτοδέσμευσης και η σύμφωνη 
γνώμη της Γενικής Δ/νσης Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
ενεργοποίηση προκηρύξεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 1.a και 1.b (22 Απριλίου 
2016).   

 Έκδοση νέας (2ης) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμπλήρωση – 
επέκταση του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες σε ερευνητικές υποδομές σε τομείς της RIS3 οι οποίοι δεν καλύπτονταν 
επαρκών από τον Οδικό Χάρτη  που δημοσιεύθηκε το 2014. 

 Αξιολόγηση (peer review) και στρατηγική ιεράρχηση των 30 προτάσεων Ε.Υ. που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ανεξάρτητοι 
εμπειρογνώμονες, θεματικές επιτροπές, οριζόντια επιτροπή στρατηγικής ιεράρχησης). 
Επιλογή 8 Ε.Υ. (Β΄ Ομάδα) για χρηματοδότηση από το Ε.Π ΕΠΑΝΕΚ.. 

 Διαμόρφωση του Ενδεικτικού Πολυετούς Σχεδίου Χρηματοδότησης των Ερευνητικών 
Υποδομών (Ε.Υ.), προκειμένου να εκπληρωθεί η εκ των προτέρων αιρεσιμότητα 1.2. 

 
Επιπροσθέτως των ενεργειών για την εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων, ελήφθησαν μια 
σειρά από μέτρα που είχαν ως στόχο τόσο την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 όσο και 
την αποτελεσματική ολοκλήρωση της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου 2007-2013.  
Ειδικότερα: 
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 18 §9 του Νόμου 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), η ΕΥΔΕ-
ΕΤΑΚ θα αποτελούσε, μαζί με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών 
Δράσεων, νέα Ειδική Υπηρεσία με αρμοδιότητες Επιτελικής Δομής του Υπουργείου 
Παιδείας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 

 Τον Οκτώβριο 2015, ανεστάλη, με ψήφιση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
127/Α/08.10.2015), η ενεργοποίηση της σύστασης των επιτελικών Δομών, μέχρι την 
έκδοση των προβλεπόμενων Υπουργικών Αποφάσεων  

 Το Δεκέμβριο 2015, με την τροποποίηση του Ν. 4314/2014 από τον Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α/ 16.12.2015), αναιρέθηκε η συγχώνευση της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ με την Ειδική Υπηρεσία 
Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας (άρθρο 18 §9) και η 
Υπηρεσία διατήρησε τις αρμοδιότητες και την αυτοδυναμία της στη νέα 
Προγραμματική Περίοδο.  

 Νομοθετική παρέμβαση για την άρση των αντιφάσεων ανάμεσα στον Ν. 4310/2014 
(Έρευνα) και 4314/2014 (ΕΣΠΑ) στο πλαίσιο της διασφάλισης της εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Αρ. 38, 29, 40 
Ν. 4354/2015, τροποποίηση του Ν. 4310/14). 

 
Παράλληλα με τη διαδικασία ολοκλήρωσης των απαραίτητων ενεργειών και νομοθετικών 
πρωτοβουλιών, η ΓΓΕΤ ολοκλήρωσε τον σχεδιασμό των Δράσεων που είχαν ήδη εξειδικευτεί 
στις αντίστοιχες Επιτροπές Παρακολούθησης και τον Ιούλιο του 2016 προχώρησε σε 
προδημοσίευση των  ακόλουθων προκηρύξεων. Ειδικότερα: 
 

6/7/2016  Προδημοσίευση Προκηρύξεων Διμερούς και Πολυμερούς Ε&Τ  Συνεργασίας 
(Ελλάδα-Κίνα, Ελλάδα-Γερμανία, Ελλάδα-Ισραήλ, Ελλάδα-Ρωσία) 

1/8/2016  Προδημοσίευση Ειδικής Δράσης Ανοικτής Καινοτομίας στον Πολιτισμό 
Ειδικής Δράσης Βιομηχανικά και Προηγμένα Υλικά 
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Ειδικής Δράσης στον τομέα των Υδατοκαλλιεργειών 
8/8/2016  Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «Ερευνώ- Δημιουργώ-

Καινοτομώ» 
 
Η ΓΓΕΤ ορίζεται Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για τις Πράξεις «Ευρωπαϊκή Ε&Τ 
Συνεργασία – Επιχορήγηση Ελληνικών Φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές 
Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA-NETS» τον Σεπτέμβριο 
2016 (ΦΕΚ 3073/Β/27.9.2016). Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση 
ανέρχεται σε 16.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). 
Η πρώτη Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση αυτή 
για Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής 
Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETs EURONANOMED, ERANETMED, COFASP, 
ERANET RUS PLUS, E-RARE και TRANSCAN δημοσιεύτηκε στις 20/10/2016 (με καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής την 13η Ιανουαρίου 2017) και προϋπολογισμό 4.500.000 €.  
  
Τον Οκτώβριο του 2016, ορίζεται η ΓΓΕΤ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και για Πράξεις 
Διμερών και Πολυμερών Ε&Τ Συνεργασιών (ΦΕΚ 3278/Β/12.10.2016). Η εκχωρούμενη προς 
διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 50.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). 
Η πρώτη Προκήρυξη για τη Διμερή Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας δημοσιεύτηκε στις 
6/12/2016 (με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 15η Φεβρουαρίου 2017) και 
προϋπολογισμό 9.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).  
Ακολούθησε, στις 9/12/2016, η προκήρυξη της Διμερούς Συνεργασίας Ελλάδας-Ρωσίας (με 
καταληκτική ημερομηνία 21/2/2016) με προϋπολογισμό 2,000,000 € (Δημόσια Δαπάνη). 
 
Επίσης τον Οκτώβριο 2016 (ΦΕΚ 3425/Β/25.10.2016), ορίζεται και η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ως Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" για Πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών 
Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: "Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ". Η εκχωρούμενη προς διαχείριση 
συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 280.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη). 
Η αναλυτική πρόσκληση της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» έχει 
ολοκληρωθεί και έχει υποβληθεί προς έγκριση στην ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ και στην ΕΥΚΕ (Αύγουστος 
2016). Παράλληλα, συνεχίζεται η στενή συνεργασία της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με τις αρμόδιες υπηρεσίες 
(ΜΟΔ, ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, ΕΥΣ/ΕΥΚΕ), για την ανάπτυξη των εφαρμογών του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που θα υποστηρίξει την υποβολή των αιτήσεων 
χρηματοδότησης και τη συνολική διαχείριση των έργων που θα ενταχθούν. Η εν λόγω 
προκήρυξη αναμένεται στις αρχές του 2017.  
 
Παράλληλα με τον σχεδιασμό και την προκήρυξη των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που 
περιγράφονται παραπάνω,  έχουν ήδη προκηρυχτεί στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – Επενδυτική Προτεραιότητα 1.α», δράσεις συνολικού 
προϋπολογισμού 105,000,000 € (Δημόσια δαπάνη) που αφορούν στην ενίσχυση ερευνητικών 
υποδομών με ειδικές προβλέψεις για τη στήριξη του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού της 
χώρας.  
 
Ειδικότερα: 
 
«Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» (Προϋπολογισμός 
31,000,000 €) 
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Βασική επιδίωξη της δράσης, είναι η ενίσχυση της έρευνας  και η εν δυνάμει αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων που θα προέλθουν από αυτήν, με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής 
και επιστημονικής στάθμης, τα οποία αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στη χάραξη της στρατηγικής 
ανάπτυξης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων προς την 
κατεύθυνση που θέτει η Στρατηγική για την Έξυπνη Εξειδίκευση 2014-2020. 
 
«Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας» (Προϋπολογισμός 73,000,000 €) 
Η πρόσκληση απευθύνεται προς τους ερευνητικούς φορείς της χώρας, οι προτάσεις των 
οποίων έχουν περιληφθεί στην Α’ Ομάδα των 20 Υποδομών Έρευνας  και Καινοτομίας, μετά 
από αξιολόγηση ως προς τη συνάφεια με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης των 
υποδομών του Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών. 
Στόχος της δράσης είναι η αύξηση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας μέσα από την 
ενίσχυση σημαντικών υποδομών ΕΤΑΚ, τη διασύνδεσή τους με τον ιδιωτικό τομέα, την 
εξυπηρέτηση κοινωνικών προκλήσεων καθώς και τη δικτύωσή τους με αντίστοιχες υποδομές 
στον Ευρωπαϊκό και Διεθνή χώρο. 
 
 
Για την επιτάχυνση των προκηρύξεων και την αποτελεσματική υλοποίηση τους, η ΓΓΕΤ – ΕΥΔΕ 
ΕΤΑΚ έχει προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες όπως: 

 την ολοκλήρωση των διαδικασιών ροής των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων εντός του 
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)  του Υπουργείου 
Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού με στόχο την απλοποίηση, την επιτάχυνση και την 
διαφάνεια, 

 την αναβάθμιση του Μητρώου Αξιολογητών, που θα αξιοποιηθούν από την ΓΓΕΤ και 
την ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ αλλά και από τις Περιφέρειες της χώρας που θα προκηρύξουν δράσεις 
ΕΤΑΚ. Στο νέο Μητρώο έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα 2550 επιστήμονες (κάτοχοι 
διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος). 
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Νομοθετικές πρωτοβουλίες – Θεσμικά ζητήματα 

 

 ν. 4386/2016 (Α’  83) «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» 

 Απαντήσεις σε ερωτήματα φορέων για την εφαρμογή του ν.  4386/16 

 Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου εφαρμογής του ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του ν.  4386/16 

 Έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με το άρθρο 18 παρ. 2 περ. στ. του νόμου 

4310/2014 (Α΄ 258), όπως διατηρήθηκε με την παρ. 6 του  άρθρου 16 του ν. 4386/2016 

( Α΄ 83) [20ωρη υποχρεωτική παρουσία ερευνητικού προσωπικού] 

 Επεξεργασία νέων Οργανισμών ΝΠΔΔ (ΕΛΚΕΘΕ, ΕΑΑ, ΕΚΚΕ, ΕΚΕΦΕ  Δ» και ΕΕΑΕ) [παρ. 4 

του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- 

Βαθμολόγιο, Εργασιακή Εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ 226/Α/11), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, οι προθεσμίες της οποίας παρατάθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 

2016 με το άρθρο 37 του Ν. 4369/2015 (ΦΕΚ Α΄ 33)] 

 Σύνταξη πρότυπου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας εποπτευομένων φορέων 

(άρθρο 19 του ν. 4310/2014) 

 Επεξεργασία εθνικού καταλόγου έγκριτων και καταξιωμένων επιστημόνων της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 30 του ν. 4310/2014) 

 Συγκρότηση προσωρινού Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) 

 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων 11 μελών του νέου ΕΣΕΚ - Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής 

Κρίσης για τις 11 θέσεις μελών του νέου ΕΣΕΚ - Διαδικασίες συγκρότησης νέου ΕΣΕΚ 

 Κοινοβουλευτικός έλεγχος: Απαντήσεις σε 90 ερωτήσεις και αναφορές βουλευτών 

 Άρθρο 43 του ν. 4403/2016 (Ρυθμίσεις για την έρευνα) 

 Προσθήκη αρμοδιοτήτων στη ΓΓΕΤ: υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση 

ερευνητικών οργανισμών, ο ορισμός των μελών, ο καθορισμός ή η τροποποίηση της 

λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας και η διοικητική και 

γραμματειακή υποστήριξή του ΕΣΕΤ και των Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων 

(ΤΕΣ) 

 Χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό μέρους των λειτουργικών εξόδων των 

ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στη Γενική 

Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας χωρίς την υποχρέωση σύναψης πρότερης 

προγραμματικής συμφωνίας 

 

 Άρθρο 47 του ν. 4415/2016 (Ρυθμίσεις για την έρευνα) 

 Εκταμίευση της πρώτης δόσης των 18 εκατομμυρίων ευρώ σε εφαρμογή της από 

15.7.2016 Σύμβασης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων και εγγραφή ισόποσης χρηματοδότησης στον Ειδικό Λογαριασμό 

Κονδυλίων Έρευνας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας  

 Έκδοση απόφασης κατανομής των 18.000.000 € ως εξής: 

 α. Πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (500.000 €) για την κάλυψη διαχειριστικών εξόδων που 

αφορούν την έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, 
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 β. 8.500.000 € για τη χορήγηση υποτροφιών για την υποστήριξη υποψηφίων 

διδακτόρων, 

 9.000.000 €) για τη διεξαγωγή μετα-διδακτορικών ερευνών. 

 Τροποποίηση ομάδων εκπροσώπησης της Ελλάδας σε επιτροπές του Ορίζοντα 2020 

 

Διοικητικά θέματα ερευνητικών και τεχνολογικών  φορέων 

 Ορισμός νέων Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων  

 Διορισμός Δ/ντη ΕΛΚΕΘΕ (Σ. Μαυράκος) 

 Διορισμός Δ/ντή ΕΚΕΤΑ (Α. Κωσταντόπουλος),  

 Διορισμός Δ/ντή ΙΤΕ (Ν. Ταβερναράκης) και  

 Διορισμός Δ/ντή Ε.Κ. Αθηνά (Ι. Ιωαννίδης)  

 Ορισμός νέων Δ/ντων ινστιτούτων Ε.Κ. όπου έχει λήξει η θητεία τους 

 Διορισμός Δ/ντή ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ (Ε. Μπεκιάρης), 

 ΙΝΒΙΣ/Ε.Κ. Αθηνά (Δ. Σερπάνος),  

 ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ (Δ. Μπόχτης) 

 Συγκρότηση ΔΣ ΠΑΣΤΕΡ 

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ ερευνητικών κέντρων 

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ. Ε.Κ. «Αθηνά»,  

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ. Ε.Κ. ΕΚΕΤΑ ,  

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΕΑΑ,  

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΕΛΚΕΘΕ, 

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΕΙΕ, 

 Ανασυγκρότηση Δ.Σ. ΕΚΚΕ 

Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) 

Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) υπέγραψαν στις 15/7/2016 
Συμφωνία Χρηματοδότησης της Έρευνας που διεξάγεται στη χώρα ύψους 180 εκ. ευρώ, για το 
διάστημα 2016-2018. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά την πρώτη φάση των δραστηριοτήτων του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ). Πρόκειται για την πρώτη 
χρηματοδότηση βασικής Έρευνας στην Ελλάδα που χορηγεί η ΕΤΕπ, οργανισμός παροχής 
μακροπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων της Ευρώπης. 

Σκοπός του ΕΛΙΔΕΚ, νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι 
κυρίως η υποστήριξη της ποιοτικής Έρευνας και η χορήγηση υποτροφιών στο πλαίσιο της 
εθνικής στρατηγικής για την Έρευνα και τη Καινοτομία. Δικαιούχοι των χρηματοδοτήσεων είναι 
τα Α.Ε.Ι. και οι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας. Με τη δραστηριότητά του το ΕΛΙΔΕΚ θα 
διασφαλίσει τη δημιουργία ερευνητικών θέσεων για νέους επιστήμονες και μεταδιδακτορικούς 
φοιτητές που διαφορετικά μπορεί να εγκατέλειπαν τη χώρα. 

Η ΓΓΕΤ θα εξακολουθήσει να έχει την ευθύνη για τη χάραξη της εθνικής πολιτικής και για τη 
διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ. Το ΕΛΙΔΕΚ θα λειτουργεί συμπληρωματικά και θα συνεισφέρει 
στην υλοποίηση της πολιτικής αυτής. 
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H πρώτη δράση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) που αποσκοπεί 
στη χρηματοδότηση Υποψηφίων Διδακτόρων για την εκπόνηση της Διδακτορικής τους 
διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) ή/και σε Ερευνητικά Κέντρα 
συνεργαζόμενα με ΑΕΙ, στην Ελλάδα, προκηρύχθηκε από το Τμήμα Ανάπτυξης Ερευνητικού 
Δυναμικού της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας την 1η Νοεμβρίου 
2016 και ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων αναμένεται 
να ολοκληρωθεί στο τέλος του Ιανουαρίου 2017. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της προκήρυξης ανέρχεται στα 8.500.000,00 € και 
χρηματοδοτείται σύμφωνα με την υπογραφείσα δανειακή σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

Η δεύτερη Προκήρυξη του ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση των μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών 

(ΜΕ) έχει προδημοσιευτεί την 1η Δεκεμβρίου και αναμένεται να προκηρυχθεί άμεσα.  

Κύριος στόχος της προκήρυξης θα είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων 
ερευνητικών έργων υψηλής επιστημονικής ποιότητας στα οποία επιστημονικοί υπεύθυνοι 
είναι ΜΕ. Οι ΜΕ θα έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν τη δική τους ερευνητική ομάδα 
και να κατευθύνουν την υλοποίηση του έργου που θα αναλάβουν. Στο πλαίσιο αυτό, θα 
έχουν ευκαιρίες για την βελτίωση και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους και την τόνωση της 
δημιουργικότητας τους, διαμορφώνοντας καλές προοπτικές για την επιστημονική και 
επαγγελματική τους πορεία. 

Τα ερευνητικά έργα των ΜΕ θα υλοποιηθούν σε Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα 
(ΕΚ) της χώρας, εμπλουτίζοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε αυτά. 

Η δράση αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
τη συγκράτηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και την προσέλκυση νέων 
επιστημόνων που εργάζονται στο εξωτερικό, αντικαθιστώντας τη μονόπλευρη φυγή από μια 
αμφίδρομη επιστημονική κινητικότητα. 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της εν λόγω πρόσκλησης ανέρχεται στα 9.000.000 €.  

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 

 

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ανέλαβε ρόλο Programme Operator για το 

Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες 

και Κοινωνική Ενσωμάτωση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Χρηματοδοτικό 

Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014» και το Εθνικό Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων.   

Στη σχετική πρόσκληση (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2014) υποβλήθηκαν 103 προτάσεις. Μετά την 

ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 

(Ιούνιος 2015) 18 έργα (που υλοποιούνται με 65 υποέργα) και προϋπολογισμό 3.385.068,34€ 

 (Δημόσια Δαπάνη 3.340.307,21€). 

Ειδικότερα, εντάχθηκαν προς χρηματοδότηση 6 έργα στη θεματική ενότητα «Προώθηση της 

διαφορετικότητας στην κουλτούρα και τις τέχνες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής 

κληρονομιάς», 5 έργα στη Θεματική Ενότητα «Βασικά χαρακτηριστικά της ισότητας των δύο 
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φύλων και προώθηση της ισορροπίας εργασιακής και κοινωνικής ζωής» και 7 έργα στη 

Θεματική Ενότητα «Τοπικές και Περιφερειακές Πρωτοβουλίες για τη μείωση των ανισοτήτων 

σε εθνικό επίπεδο και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης». Επίσης 8 από τα 

εγκεκριμένα έργα περιελάμβαναν ενέργειες διμερών σχέσεων. 

Η υλοποίηση των έργων ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2016 και αναμένεται να ολοκληρωθούν 

έως 31/3/2017. 

Χρηματοδότηση των "Προγραμματικών Συμφωνιών μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων - ΓΓΕΤ 2015 
-2017" στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας- Siemens 

 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Συμβιβασμού, η οποία συνήφθη τον Απρίλιο του 2012 μεταξύ της 

Ελληνικής Δημοκρατίας και της Siemens Aktiengesellschaft, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ως αρμόδιος φορέας για το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών, μέσω 

κρατικής χρηματοδότησης, για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, σε 

εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, υπέβαλε στις 03/06/2014, σε συνέχεια αξιολόγησης των 

Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών Προγραμμάτων,  επίσημο αίτημα χρηματοδότησης στο 

πλαίσιο της παροχής ύψους 90 εκατομμυρίων Ευρώ της Συμφωνίας Συμβιβασμού, το οποίο 

περιελάμβανε μία πρόταση για χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης ερευνητικών και 

τεχνολογικών φορέων. 

Σε συνέχεια της υπογεγραμμένης σύμβασης χρηματοδότησης, και κατόπιν της σχετικής 

έγκρισης από την Επιτροπή Εποπτείας, η ΓΓΕΤ προέβη στην έκδοση των αποφάσεων 

χρηματοδότησης των ακόλουθων έργων: 

 

ΦΟΡΕΑΣ Κόστος σε  € 
Προκαταβολή 

(70%) 
2η δόση 20% Αποπληρωμή 10% 

ΕΔΕΤ Α.Ε. 120.000 84.000,00 24.000 12.000 

ΕΕΑΕ 120.000 84.000,00 24.000 12.000 

ΠΑΣΤΕΡ 230.000 161.000,00 46.000 23.000 

Ε.Ι.Ε. 1.000.000 700.000,00 200.000 100.000 

ΦΛΕΜΙΓΚ 160.000 112.000,00 32.000 16.000 



17 
 

Ε.Κ.ΑΘΗΝΑ 450.000 315.000,00 90.000 45.000 

ΕΚΕΤΑ 770.000 539.000,00 154.000 77.000 

Ε.Α.Α. 810.000 567.000,00 162.000 81.000 

Ι.Τ.Ε. 1.580.000 1.106.000,00 316.000 158.000 

ΕΚΕΦΕ «Δ» 1.580.000 1.106.000,00 316.000 158.000 

Ε.Κ.Κ.Ε. 300.000 210.000,00 60.000 30.000 

ΕΛΚΕΘΕ 880.000 616.000,00 176.000 88.000 

Ε.Π.ΠΑΤΡΩΝ 500.000 350.000,00 100.000 50.000 

  8.500.000 5.950.000,00 1.700.000 850.000 

 

Ακολούθως η ΓΓΕΤ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες: 
1. Μετάφραση της σύμβασης χρηματοδότησης των "Προγραμματικών Συμφωνιών 

μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων - ΓΓΕΤ 2015 -2017" στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας- Siemens 

2. Έκδοση αποφάσεων χρηματοδότησης των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων 
(βλ. πίνακα παραπάνω)  

3. Χορήγηση της προβλεπόμενης προκαταβολής (70% του ποσού)  
4. Δημιουργία υποδειγμάτων (templates) και αποστολή προς συμπλήρωση στους 

δικαιούχους προκειμένου να καταβληθεί η 2η δόση 
5. Σύνταξη απόφασης ορισμού κριτών φυσικού αντικειμένου (ως προϋπόθεση για την 

καταβολή της 2ης δόσης). 
Στην παρούσα φάση αναμένονται οι εκθέσεις των δικαιούχων, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η 
πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου. Θα ακολουθήσει η καταβολή της 2ης δόσης. 
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Φοροαπαλλαγές για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων 
(άρθρο 22Α/ν.4172/2013 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) 

 

- Έγινε η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών 

επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης 2015 και τη 

χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των 

φακέλων των 75 ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων. 

- Καταρτίστηκε το τελικό σχέδιο της προβλεπόμενης από το άρθρο 22Α του ν. 4172/2013 

Κοινής Υπουργικής Απόφασης.  

 

Χορήγησης Εθνικής Συμμετοχής (matching funds), σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά έργα 
εκτελούμενα από Ερευνητικούς Φορείς Εποπτευόμενους και μη από τη ΓΓΕΤ, Πανεπιστήμια 

και ΑΤΕΙ 

 

 Ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση της ΕΔΕΤ Α.Ε. ύψους 2 εκ €.   

 Ολοκληρώθηκε η χρηματοδότηση του ΙΒΕΑΑ ύψους 1,5 εκ €.   

 Έχουμε επεξεργαστεί τα στοιχεία του ΕΘΙΑΓΕ/ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και βρίσκεται 

υπό έκδοση η απόφαση χρηματοδότησης με το ποσό των 200.000€. 

 Υπό επεξεργασία βρίσκονται τα αιτήματα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 

Ινστιτούτου (150.000€) και του Ιδρύματος «Ορμύλια» (30.000€).  

 Νοέμβριος 2015: Καταβλήθηκε μέρος της Εθνικής Συμμετοχής σε ερευνητικά 

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα που υλοποιούν τα Ερευνητικά Κέντρα, για τα έτη 

2014-2015, ύψους 8.400.000 €. Επιπλέον καταβλήθηκε ποσό ύψους 2.600.000 € 

για την πληρωμή του έργου HEAL LINK, που αφορά στη συνδρομή σε 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες και επιστημονικά περιοδικά για όλο τον ακαδημαϊκό 

και ερευνητικό ιστό της χώρας 

 Απρίλιος 2016: Καταβλήθηκε μέρος της Εθνικής Συμμετοχής σε ερευνητικά 

ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά έργα που υλοποιούν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της  χώρας για τα 

έτη 2014-2016, ύψους 25.000.000 €. 

 Δεκέμβριος 2016: Αναμένεται έγκριση πίστωσης για επιχορήγηση ύψους 

15.000.000 € για την κάλυψη μέρους της Εθνικής Συμμετοχής ευρωπαϊκών 

ανταγωνιστικών έργων των εποπτευόμενων φορέων για το έτος 2016. 
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Δράσεις Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας 

 

Ολοκλήρωση της  Ψηφιοποίησης του αρχειακού υλικού ΓΓΕΤ, μέσω του Προγράμματος Κοινωφελούς 
Εργασίας του ΟΑΕΔ και της δημιουργίας Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ. 

ΔΕΘ 2015: Συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη ΔΕΘ 2015, οργάνωση Ημερίδας στο  πλαίσιο της ΔΕΘ 2015 με τίτλο: 
‘ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

ΔΕΘ 2016: Οργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο της ΔΕΘ 2016 με τίτλο : «Έρευνα και καινοτόμος 
επιχειρηματικότητα : Η νέα προσέγγιση και το ΕΣΠΑ 2014-2020» 

Παραγωγή πληροφοριακού εντύπου- video ΓΓΕΤ, έκδοση Δελτίων Τύπου. 

Βραδιά Ερευνητή 2015 

Επίσκεψη υπαλλήλων της ΓΓΕΤ στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Βραδιά Ερευνητή 2016 

Ημερίδες / Εκδηλώσεις: 

- Ημερίδα «Μελέτες Αποτίμησης Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας» 
- Patras IQ 
- Athens Science Festival 

Ολοκλήρωση του έργου ΕΣΠΑ : «Παραγωγή του ενημερωτικού δελτίου της ΓΓΕΤ με τίτλο Ε&Τ» 

Ολοκλήρωση του έργου της Ψηφιακής Σύγκλισης : «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα για την Υποδοχή και Διάθεση 
Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» 

Τεχνική Βοήθεια ΓΓΕΤ: 

- Ολοκλήρωση του έργου της Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ : «Υποστήριξη της ΓΓΕΤ ως ΕΦΔ» 
- Ανάληψη διαχείρισης των έργων Τεχνικής Βοήθειας ΕΣΠΑ 2014-2020 :  

- «Υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)» 

- «Εκπόνηση Μελετών – Εμπειρογνωμοσυνών - Ερευνών» 

Ανασχεδιασμός και αναδόμηση της Ιστοσελίδας ΓΓΕΤ 

Δημιουργία του Κόμβου Επικοινωνίας με τους ερευνητικούς φορείς στην ιστοσελίδα 

Δημιουργία σελίδας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, twitter,YouTube) 

Παραχώρηση αιγίδας ΓΓΕΤ σε διάφορες διοργανώσεις 

Εκπαίδευση προσωπικού 

 

Σεμινάρια: 

- Εκδήλωση – Σεμινάριο για την νέα προγραμματική περίοδο 20104-2020 (Τμήμα Α΄& Γ΄) 
- «Βασικές έννοιες οργάνωσης και μεθοδολογίας αξιολόγησης αποτίμησης δράσεων ΕΤΑΚ» (Τμήμα 

Α΄& Τμήμα Γ΄). 
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- « Αποτίμηση αποτελεσμάτων δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ» (Τμήμα 
Β΄&Γ΄). 

- «Foresight στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρήσεις και Πρακτικές» (Τμήμα ΄& Γ΄). 
- «Δείκτες Έρευνας και Καινοτομίας» (Τμήμα Β΄& Γ΄). 

Επίσης, η ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ σχεδίασε και πραγματοποίησε σειρά ενεργειών με σκοπό την ευρύτερη 
δυνατή ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της και αποτελεσματικότητα στην 
διεκπεραίωση των εργασιών της.  

Στο πλαίσιο αυτό προέβη σε: 

1. Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για τα στελέχη και τους εξωτερικούς 
συνεργάτες της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 

2. Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) και εισαγωγή της 
ψηφιακής υπογραφής σε κάθε διαδικασία και έγγραφο που παράγει 

3. Προμήθεια και ενεργοποίηση πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή διαχείριση 
εγγράφων  

4. Δημιουργία φυσικού χώρου αρχείου και χώρου αποθήκευσης αναλωσίμων  

5. Ανανέωση μετά από επανέλεγχο από την TÜV HELLAS (Δεκέμβριος 2015) του 
Πιστοποιητικού που αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 

 

 

 

 

 
 


