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ΠΡΟ: Σε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

 Γηεύζπλζε Κνηλνβνπιεπηηθνύ 
 Διέγρνπ 
 Σκήκα Αλαθνξώλ 
 

ΚΟΙΝ:  Βνπιεπηή θ. 
- Νίθν  Ι. Νηθνιόπνπιν 
 (Γηά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ) 

       Απαληώληαο ζην αλσηέξσ ζρεηηθό έγγξαθό ζαο θαη ζην δεκνζίεπκα 
εθεκεξίδαο ην νπνίν θαηέζεζε σο Αλαθνξά ν Βνπιεπηήο θ. Νίθνο Ι. 
Νηθνιόπνπινο   ζρεηηθά κε ηα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζηα Παλεπηζηήκηα ηεο 
ρώξαο, ζαο θάλνπκε γλσζηά ηα αθόινπζα:                                                                                         
      Αλαθνξηθά κε ηελ έσο ηώξα «πζηέξεζε» ζηηο εθηακηεύζεηο ηνπ ΔΠΑ γηα 
έξγα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, απηή νθείιεηαη: 

 ηελ θαζπζηεξεκέλε εθθίλεζε ησλ πξώησλ πξνθεξύμεσλ (πξαθηηθά 
ην 2009) 

 ην πνιύπινθν πιαίζην δηαρείξηζεο ηνπ ΔΠΑ κε πνιινύο 
ελδηάκεζνπο θνξείο δηαρείξηζεο, θαζώο θαη εηδηθέο ππεξεζίεο κε 
επηθαιππηόκελεο ζπρλά αξκνδηόηεηεο. 

 ηελ αλάγθε επαλαπξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ λέσλ δξάζεσλ 
κέζα από δηαδηθαζίεο δηαβνύιεπζεο κε ηελ εξεπλεηηθή θνηλόηεηα. 

 ην ζύλζεην ζύζηεκα αμηνινγήζεσλ  ησλ δξάζεσλ ηνπ ηνκέα ηεο 
έξεπλαο, ην νπνίν είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηεζλείο πξαθηηθέο  θαη απαηηεί 
ζεκαληηθό ρξόλν πινπνίεζεο. 
      εκεηώλεηαη όηη ε αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ ηεο ΓΓΔΣ έγηλε πνιύ πην 
γξήγνξα από ηνπο ρξόλνπο αμηνιόγεζεο ησλ αληίζηνηρσλ πξνγξακκάησλ 
από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  
      Δμάιινπ επεηδή νπζηαζηηθά ην 2010 ήηαλ  ν πξώηνο ρξόλνο εθαξκνγήο 
ηνπ ΔΠΑ, ην 2011 αλακέλεηαη απμεκέλε απνξξόθεζε θνηλνηηθώλ πόξσλ 
από ώξηκεο δξάζεηο θαη επίζεο αλακέλεηαη έληαμε πνιιώλ λέσλ έξγσλ.  
Δηδηθόηεξα: 

A. – Γξάζεηο κε ηε ζπκκεηνρή αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ θαη εξεπλεηηθώλ 
θέληξσλ. 

-Οινθιεξώζεθε ε αμηνιόγεζε ηεο δξάζεο «ΤΝΔΡΓΑΙΑ», ζηελ νπνία  ην 
Ννέκβξην ηνπ 2009  είραλ ππνβιεζεί 620  εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο 



ζπλεξγαηηθώλ έξγσλ, από ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ πξνο ρξεκαηνδόηεζε νη 121.      
Δληόο ηνπ 2011 ζα έρεη εθηακηεπζεί πξνο ηνπο Γηθαηνύρνπο πνζό  ύςνπο 
23.000.000€ κε ην 30%   απηνύ λα θαηαβάιιεηαη  ην αξγόηεξν κέρξη ηέινο 
Μαξηίνπ. 
   Δπηζεκαίλεηαη όηη ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηηο εληάμεηο ησλ έξγσλ νθείινληαη 
θαη ζηελ πιεπξά ησλ ελδηαθεξόκελσλ/δηθαηνύρσλ ησλ έξγσλ, ηόζν ζηελ 
ζύληαμε ηνπ ηερληθνύ δειηίνπ, όζν θαη ζηηο ππνγξαθέο ησλ λνκίκσλ 
εθπξνζώπσλ. 

   -Πξνθεξύρζεθε ε δξάζε Postdoc Δλίζρπζε Μεηαδηδαθηόξσλ Δξεπλεηώλ θαη     
ππνβιήζεθαλ 2.569 πξνηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο. 

   -Πξνθεξύρζεθε ε δξάζε «Γηκεξήο Δ & Σ πλεξγαζία Διιάδαο – Ρνπκαλίαο 
2010-2012»  θαη ππνβιήζεθαλ 152 πξνηάζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο 
αμηνιόγεζεο.-Πξνθεξύρζεθε ε δξάζε «Γηκεξήο Δ & Σ πλεξγαζία Διιάδαο –
εξβίαο θαη Διιάδαο – ΗΠΑ θαη ππνβιήζεθαλ 162 θαη 3 πξνηάζεηο 
αληίζηνηρα, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο αμηνιόγεζεο 
-Πξνθεξύρζεθε ε δξάζε «Γηκεξήο Δ & Σ πλεξγαζία Διιάδαο – Σνπξθίαο     
2010-2011»θαη επηιέρζεθαλ 28 πξνηάζεηο γηα ρξεκαηνδόηεζε. 
-Δπίζεο πινπνηνύληαη ήδε έξγα πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, αμηνινγεζεί θαη 
επηιεγεί γηα ρξεκαηνδόηεζε ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Δπξσπατθή Δ & Σ 
πλεξγαζία – πξάμε επηρνξήγεζεο ειιεληθώλ  θνξέσλ ζην πιαίζην 
Δπξσπατθώλ  θνηλώλ πξσηνβνπιηώλ»(13 έξγα), ηεο δξάζεο «Γεκηνπξγία 
εζληθώλ εξεπλεηηθώλ δηθηύσλ ζε ηνκείο Δξεπλεηηθώλ Τπνδνκώλ ηνπ 
Δπξσπατθνύ Οδηθνύ Υάξηε / ESFRI» (15 έξγα) θαη ησλ δξάζεσλ ησλ έξγσλ 
δηθηύσζεο Marin ERA (8 έξγα) θαη Marin Fish (3 έξγα). 
 
Β.- Γξάζεηο γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ πξνώζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 
 
-Οινθιεξώζεθαλ νη αμηνινγήζεηο ηξηώλ θύθισλ ηεο δξάζεο «Ίδξπζε Νέσλ 
θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ έληαζεο γλώζεο, spin-off & spin out», ζηηο νπνίεο 
είραλ ππνβιεζεί ζπλνιηθά 66 πξνηάζεηο, από ηηο νπνίεο εγθξίζεθαλ νη 22 θαη 
πξνβιέπεηαη εληόο ηνπ 2011 λα εθηακηεπζνύλ πξνο ηνπο Γηθαηνύρνπο πεξί ηα 
5.800.000 €, εθ ησλ νπνίσλ άλσ ηνπ 50% κέρξη ηηο αξρέο Απξηιίνπ. 
-Οινθιεξώζεθαλ νη αμηνινγήζεηο ηνπ Α’ θύθινπ  δύν αθόκε δξάζεσλ: Α) 
Τπνζηήξημε Οκάδσλ Μηθξνκεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ (ΜκΔ) γηα Γξαζηεξηόηεηεο  
Έξεπλαο θαη Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη B) Δλίζρπζε Νέσλ Δπηρεηξήζεσλ 
γηα δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο θαη ηερλνινγηθήο Αλάπηπμεο, ζηηο νπνίεο είραλ 
θαηαηεζεί 76 θαη 149 πξνηάζεηο αληίζηνηρα θαη έρνπλ εγθξηζεί γηα 
ρξεκαηνδόηεζε 30 θαη 45 έξγα  αληίζηνηρα. Δληόο ηνπ 2011 πξνβιέπεηαη λα  
έρνπλ δνζεί ζηνπο Γηθαηνύρνπο πξνθαηαβνιέο άλσ ησλ 6.000.000 €. 
-Οινθιεξώλεηαη ε δηαδηθαζία  γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 
ππνβιήζεθαλ  ην 2010 ζην    πιαίζην ηεο πξνθήξπμεο ηνπ  Β’ θύθινπ ησλ 
δύν σο άλσ δξάζεσλ. Η αμηνιόγεζε ησλ νκάδσλ αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί εληόο δηκήλνπ θαη ησλ λέσλ εληόο ηξηκήλνπ θαη ζρεδηάδεηαη λα 
εθηακηεπζνύλ  ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ-Γεθεκβξίνπ 2011 πξνθαηαβνιέο, 
πνζνύ  ύςνπο  6.000.000 επξώ. 
-Έρεη αξρίζεη θαη ε αμηνιόγεζε ησλ 94 πξνηάζεσλ ηνπ 4νπ θύθινπ ηεο 
δξάζεο «Ίδξπζε    Νέσλ θαηλνηόκσλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο  έληαζεο 
γλώζεο, spin-off & spin out»,        νη νπνίεο είραλ ππνβιεζεί ηνλ Ινύλην 2010. 
Η αμηνιόγεζε ηεο Γξάζεο απηήο αλακέλεηαη λα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην 
ηέινο Απξηιίνπ. 



 
-ην πιαίζην ηεο δξάζεο «Κνππόληα Καηλνηνκίαο γηα Μηθξνκεζαίεο 
Δπηρεηξήζεηο», έρνπλ εγθξηζεί ζε θαηλνηόκεο επηρεηξήζεηο 170 «θνππόληα 
θαηλνηνκίαο» ησλ 7000 επξώ έθαζην, ηα νπνία αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ 
ζηελ εθηακίεπζε πξνο ηνπο Γηθαηνύρνπο εληόο ηνπ 2011 ζπλνιηθό πνζό 
1.200.000 € εθ ησλ νπνίσλ  600.000€ κέρξη ηνλ Απξίιην. Δπίζεο, ε δξάζε 
έρεη ηεζεί ζε πξνηεξαηόηεηα θαη εληόο ηνπ 2011 ζα έρεη νινθιεξσζεί, δειαδή 
ζα γίλνπλ πιεξσκέο 6εθ. €. 
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