
ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑ 

Τ Ο Υ  Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  2 0 1 4

ΕΙ
∆Ι

ΚΗ
  Ε

Κ∆
Ο

ΣΗ
  Ε

ΛΛ
Η

Ν
ΙΚ

Η
Σ 

 Π
ΡΟ

Ε∆
ΡΙ

ΑΣ
  2

0
1

4
  

ΒΒ
Β



Πεπραγµένα της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Εναρκτήρια Εκδήλωση του νέου Προγράµµατος για Έρευνα και Τεχνολογία 
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020». HORIZON 2020

Έρευνα και καινοτοµία για την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας του Ευρωπαϊκού 
αγρο-διατροφικού τοµέα. AGRI-FOOD

Το ∆ιαδικτύο του Μέλλοντος. FIA

∆ηµόσια παρουσίαση και συζήτηση για τις πιθανές επιδράσεις στην υγεία από έκθεση 
σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία. Από την επιστήµη στην άσκηση πολιτικής.

∆ιεθνές Συνέδριο Ερευνητικών Υποδοµών - Εµβληµατική εκδήλωση της Ελληνικής 
Προεδρίας. ICRI

Βιοµηχανικές Τεχνολογίες 2014 - Ευφυής Ανάπτυξη µέσω Έρευνας και Καινοτοµίας.
INTUSTRIAL TECHNOLOGIES

Συνέδριο COPERNICUS.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε θέµα την «Φυσική Ανάπλαση Πόλεων: Αντιµετώπιση 
των Περιβαλλοντικών Προκλήσεων και των Επιπτώσεων της Οικονοµικής Κρίσης 
Χρησιµοποιώντας Φιλικές µε το Περιβάλλον Λύσεις». RENATURING CITIES

Η Έρευνα και η Καινοτοµία στην υπηρεσία της Οικονοµίας και της Κοινωνίας. ∆ιεθνής 
συνεργασία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου 
και της Μαύρης Θάλασσας. RINES

Στρατηγική προσαρµογής στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στις Μεσογειακές πόλεις 
και η σηµασία της Παγκόσµιας παρακολούθησης της γης. MED CITY

Εβδοµάδα για τις Καινοτόµες περιφέρειες της Ευρώπης. WIRE

Συνέδριο για Ευρωπαΐκα χρηµατοδοτικά εργαλεία για Έρευνα, Καινοτοµία και Ανάπτυξη. 
ACCESS TO FINANCE

Κοινωνικές Ανισότητες στην Ευρώπη. SOCIAL INEQUALITIES

Το ∆ιάστηµα για την ασφάλεια των πολιτών, Ασφάλεια στο ∆ιάστηµα. SPACE & SECURITY

Ζάππειο - Εκδήλωση της ΓΓΕΤ µε τίτλο: «Η Ελληνική Προεδρία του Συµβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισµένη στην Έρευνα και την Καινοτοµία»

Ταυτότητα
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Περιεχόµενα

Περιοδική ενηµερωτική έκδοση της 
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων

Υπεύθυνος έκδοσης: 
Α. Χατζηπαραδείσης

Επιµέλεια και διόρθωση κειµένων: 
Μ. Παντούλα, Κ. Απέργης 
Τηλ: 210 7458.158

Γραφεία ΓΓET: 
Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 115 10, Αθήνα
Τηλ: 213 1300.000
E-mail: webadmin@gsrt.gr
www.gsrt.gr

Σχεδιασµός, Παραγωγή: 
POSTSCRIPTUM information architecture 
Παπαδιαµαντοπούλου 4, 115 28 Aθήνα 
Τηλ: 210 7292.288, 210 7293.570
vnikol@postscriptum.gr 

Lay out και σελιδοποίηση: Βαγγέλης Νικολάου

Συντακτική Οµάδα:
Ελληνική Ένωση ∆ηµοσιογράφων Επιστήµης - Science View
Μακρή 3, 117 42, Αθήνα, Τηλ: 210 9231.955
www.scienceview.gr  -  E-mail: info@scienceview.gr
Ηλίας Αγγελόπουλος (∆ηµοσιογραφική Επιµέλεια)
Αθανάσιος Κουτσουρίδης (Σύµβουλος Έκδοσης)
Μενέλαος Σωτηρίου (Σύµβουλος Έκδοσης)
Θεώνη Χαραλαµπίδου (Γραµµατειακή Υποστήριξη)

Ειδική Έκδοση Ελληνικής Προεδρίας 2014

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ   

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Για το ειδικό αυτό τεύχος της Προεδρίας, εργάστηκαν επίσης οι:

Αφροδίτη Πατρώνη, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης ∆ιεθνούς Έ& Τ Συνεργασίας

Αστέρης Χατζηπαραδείσης, Προϊστάµενος Αυτοτελούς Τµήµατος Εκδόσεων, 
Συνεδρίων και Εκθέσεων

Αποστολία Καράµαλη, στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποσπασµένη 
στη ΜΕΑ ΕΕ για το εξάµηνο της Ελληνικής Προεδρίας

Νίκος Πρέκας, Προϊστάµενος Τµήµατος ∆ιεθνών Οργανισµών / ∆ιεύθυνση 
∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας

Μαρία Κουτροκόη, στέλεχος Τµήµατος Ευρωπαϊκής Ένωσης / ∆ιεύθυνση 
∆ιεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας

Κωνσταντίνος Απέργης, στέλεχος Αυτοτελούς Τµήµατος Εκδόσεων, Συνεδρίων 
και Εκθέσεων

Μαίρη Παντούλα, Ειδική Συνεργάτις Γενικού Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας
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Ευρωπαϊκού Συµβουλίου σε συνεργασία µε τους 
εταίρους µας στους τοµείς  Έρευνας & Καινοτοµίας 
και ∆ιαστήµατος ήταν οι εξής:

Τοµέας Έρευνας και Καινοτοµίας:

      Η οµαλή έναρξη του νέου επταετούς Προ-
γράµµατος-Πλαισίου Έρευνας και Καινοτοµίας 
«Ορίζοντας 2020»

      Η ολοκλήρωση του Νοµοθετικού Πακέτου Inno- 
vation Investement Package/IIP που περιλαµ-
βάνει 9 Νοµοθετικές Πρωτοβουλίες στη βάση 
των Άρθρων 185 και 187 της ΣΛΕΕ, (Νοµοθε-
τικός Φάκελος/ΝΦ)

      H προώθηση Πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του 
Άρθρου 185 ΣΛΕΕ για αναβαθµισµένη συνερ-
γασία στη Μεσόγειο στους τοµείς Ε+Κ υπό την 
επωνυµία PRIMA/Partnership for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area

      Ένα νέο πλαίσιο για την ασφάλεια των Πυρηνι-
κών Υποδοµών στην Ευρώπη

Τοµέας ∆ιαστήµατος:

Πρόγραµµα παρακολούθησης και επιτήρησης της Γης COPERNICUS 
(ΝΦ)

Πλαίσιο για τη ∆ιαστηµική Επιτήρηση και Εποπτεία / Space Surveillance 
Tracking, SST/ (ΝΦ)

Προώθηση του πλαισίου συνεργασίας µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος/European Space 
Agency/ESA (Πολιτικός Φάκελλος/ΠΦ)

Στη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου 
πραγµατοποιήθηκαν τρία Συµβούλια Ανταγωνιστικότητας/Τοµέας Έρευ-
νας και ∆ιαστήµατος:

21η Φεβρουαρίου 2014 στις Βρυξέλλες

13 Μαΐου 2014 στην Αθήνα, Άτυπο, και

26 Μαΐου στις Βρυξέλλες

Του Ατύπου Συµβουλίου προήδρευσε ο (τότε) Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευµάτων καθηγητής Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ενώ των άλ-
λων δύο Συµβουλίων ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας ∆ρ. 
Χρήστος Βασιλάκος.
Συζητήθηκαν  τα εξής θέµατα:

Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα και ∆ιάστηµα, 
21 Φεβρουαρίου 2014, Βρυξέλλες, Justus Lipsius 

•  Τοµέας Έρευνας:
     Πραγµατοποιήθηκε πολιτική διαβούλευση βάσει σχετικού εγγράφου 

της Προεδρίας επί της έκθεσης προόδου της Επιτροπής σχετικά µε την 

54

            Πεπραγµένα 
                   της ελληνικής Προεδρίας 
        του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

Οι προτεραιότητες 

στους τοµείς 

Έρευνας & Καινοτοµίας 

και ∆ιαστήµατος και άλλες 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο 

της Ελληνικής Προεδρίας

συνεχίζεται...
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        Πεπραγµένα 
              της ελληνικής Προεδρίας 
                         του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

(συνέχεια)

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014/Annual Growth Survey/AGS 
2014 η οποία αποτελεί τη βάση για µια κοινή αντίληψη µεταξύ των 
κρατών-µελών σε ό, τι αφορά τις προτεραιότητες και τις δράσεις που 
πρέπει να αναληφθούν σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο στο πλαίσιο 
της  προσπάθειας της Ε.Ε.  να επιτύχει ανάπτυξη και δηµιουργία 
µόνιµων θέσεων εργασίας.  Μεταξύ άλλων, στόχος της συγγραφής και 
παρουσίασης του  AGS είναι  και η υποβοήθηση των κρατών-µελών στη 
διαδικασία θέσης προτεραιοτήτων και επένδυσης στους τοµείς Έρευνας 
και Καινοτοµίας στα ετήσια Αναθεωρηµένα Προγράµµατά τους/Na-
tional Reform Porgrammes. Τα (εθνικά) προγράµµατα θα αποτελέσουν 
τη βάση για τα Country Specific Recommendations που ετοιµάζει η 
Επιτροπή για κάθε κράτος-µέλος.

Το AGS προτείνει την ανάληψη, ενίσχυση ή και επιτάχυνση σειράς µέ-
τρων/ενεργειών, κατά περίπτωση, από τα κράτη-µέλη, µεταξύ των οποί-
ων συµπεριλαµβάνονται / προτείνονται: δηµοσιονοµική εξυγίανση,  απο-
κατάσταση ευκολότερης πρόσβασης σε δανεισµό  κρατών-µελών µε 
δανειακές ανάγκες, αντιµετώπιση της ανεργίας και των οικονοµικών επι-
πτώσεων της κρίσης, εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης, επιδίωξη 
αειφόρου ανάπτυξης.

Η Έρευνα και Καινοτοµία αποτελούν κλειδί για την ανάπτυξη. H δε επέν-
δυση σ’ αυτούς τους τοµείς πρέπει να συνδυαστεί µε τον εκσυγχρονισµό 
των  Συστηµάτων Έ&Κ των κρατών-µελών, τον εκσυγχρονισµό της δη-
µόσιας διοίκησης και την καλύτερη δυνατή, κατά περίπτωση, και συνδυ-
αστική αξιοποίηση πόρων, όπως ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020, το COSME και τα 
∆ιαρθρωτικά Ταµεία. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει από πλευράς κρατών-
µελών  συντονισµένο και πολύπλευρο/ολιστικό Αναπτυξιακό Πρόγραµ-
µα(Holistic Approach).

Η διαβούλευση εστιάστηκε σε τρεις τοµείς: α) την ανάγκη συντονισµού και 
βελτιωµένης προσέγγισης µεταξύ Ε&Κ και λοιπών πολιτικών σε εθνικό 

και ευρωπαϊκό επίπεδο, β) την ανάγκη προώθησης των αποτελεσµάτων 
καινοτοµίας στην αγορά/close to the market και γ) τη µεταρρύθµιση των 
Eθνικών Συστηµάτων Έρευνας & Καινοτοµίας και της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
(σε εθνικό επίπεδο).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τοµείς αυτοί αποτελούν προτεραιότητες και για 
την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ταυτόχρονα και µε την εφαρµογή του στα-
θεροποιητικού Προγράµµατος. Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης προ-
ωθήθηκαν στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου ως συνεισφορά 
του Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας στην Εαρινή Σύνοδο Κορυφής.

     Υιοθετήθηκαν επίσης τα συµπεράσµατα για την πρόοδο του Ευρωπαϊκού 
Χώρου Έρευνας/ΕΧΕ στη βάση της έκθεσης Προόδου που είχε εκπονήσει 
η Επιτροπή και είχε παρουσιαστεί το Σεπτέµβριο 2013. Η έκθεση 
παρουσίασε για πρώτη φορά εικόνα των βηµάτων που έχουν γίνει προς 
την ολοκλήρωση του ΕΧΕ, τα µέχρι σήµερα επιτεύγµατα στα κράτη-µέλη 
και σε ορισµένα εκ των συνδεδεµένων κρατών.  Προηγουµένως, η Eu-
ropean Research Area Committee/ERAC είχε διατυπώσει θετική άποψη 
σχετικά. Στην Έκθεση αναγνωρίζεται η προσπάθεια των κρατών-µελών 
σε εθνικό επίπεδο για υλοποίηση του ΕΧΕ, η ανάγκη µεταρρύθµισης 
των Εθνικών συστηµάτων Ε&Κ (όπως και στην προηγούµενη) και 
τονίζεται η ανάγκη εξόδου από την κρίση.  Επίσης, όπως και στο ΑGS 
επισηµαίνεται η ανάγκη (εθνικής) επένδυσης στους τοµείς Ε&Κ και η 
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Επιπλέον τα κράτη-µέλη κλήθηκαν από την Επιτροπή, στη βάση της γνώ-
µης της ERAC να διαβουλευτούν και να αποφασίσουν, µέχρι το µέσον του 
2015, για τη δηµιουργία Οδικού Χάρτη/Roadmap, ο οποίος, σε κοινοτικό 
επίπεδο, θα µπορούσε να διευκολύνει  τα κράτη-µέλη θέτοντας κοινούς 
στόχους και πακέτο µέτρων για τα επόµενα έτη προς την υλοποίηση του 

συνεχίζεται...
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        Πεπραγµένα 
              της ελληνικής Προεδρίας 
                         του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

(συνέχεια)

ΕΧΕ. Η Επιτροπή ανέφερε ως σηµαντικούς παράγοντες για την υλοποίηση 
του ΕΧΕ, µεταξύ άλλων: την πρόοδο που έχει σηµειωθεί  στην υλοποίη-
ση των Ε.Υ. ESFRI, την επικείµενη προτεραιοποίηση/κατάταξη των Ε.Υ. 
(βλ. σε επόµενο κεφάλαιο) και την νέα αποστολή/mandate του ESFRI, 
την ευθυγράµµιση ή/και συµβατότητα των εθνικών στρατηγικών Ε&Κ 
µε εκείνες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών, όπως εκείνη 
του Κοινού Προγραµµατισµού/Joint Programming Initiative  εις τρόπον 
ώστε να συµβάλουν στην αντιµετώπιση των Κοινωνικών Προκλήσεων/
Societal Challenges, την ενίσχυση της κινητικότητας των ερευνητών, τη 
συστηµατική υλοποίηση της πολιτική ισότητας των δύο φύλων/gender 
equality, την ενίσχυση των Υποδοµών, της Ανοικτής πρόσβασης σε δηµο-
σιεύσεις και επιστηµονικά δεδοµένα κ.ά.

Οι υπουργοί ενηµερώθηκαν επίσης για την ολοκλήρωση των τριµερών 
διαπραγµατεύσεων Συµβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου για το 
«πακέτο επενδύσεων Καινοτοµίας», το οποίο νοµοθετικά ψηφίστηκε 
και τέθηκε σε ισχύ επί Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου. Το πακέτο 
αυτό περιλαµβάνει 9 νοµοθετικές πράξεις µε τις οποίες θα συσταθούν 
ή θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους 4 µεγάλες Συµπράξεις ∆ηµόσιου 
– ∆ηµόσιου και 5 ∆ηµόσιου – Ιδιωτικού τοµέα. Με αυτές, αναµένεται η 
Ευρώπη να ενισχύσει την παγκόσµια ανταγωνιστικότητά της και να δηµι-
ουργηθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας σε τοµείς αιχµής όπως: οι βιοµη-
χανίες βιολογικής βάσης, τα καινοτόµα φάρµακα, οι κυψέλες καυσίµου 
και υδρογόνου, η αεροναυτική τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά συστατικά 
στοιχεία και συστήµατα, η µετρολογία, η ενεργός και υποστηριζόµενη 
διαβίωση, κυρίως για την Τρίτη ηλικία, οι κλινικές δοκιµές και οι µικρο-
µεσαίες επιχειρήσεις/ΜΜΕ.

•  Τοµέας ∆ιαστήµατος:
     Της συνεδρίας προηγήθηκε γεύµα εργασίας που οργάνωσε η Ελλη-

νική Προεδρία για τους Υπουργούς, υπεύθυνους για τον τοµέα του 
∆ιαστήµατος µε προσκεκληµένο τον Γενικό ∆ιευθυντή του ΕΟ∆/ESA 

κ. Jean-Jacques Dordain. Ο κος Jean-Jaques Dordain πραγµατο-
ποίησε οµιλία-παρουσίαση σχετικά µε τη σηµασία της συνεργασίας 
µεταξύ ΕΕ και ΕΟ∆ και τις δυνατότητες που υπάρχουν  για βελτίωσή 
της στη βάση των διαβουλεύσεων και της έκθεσης προόδου που θα 
συζητούνταν στη συνεδρία που θα ακολουθούσε. Την παρουσίαση 
ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων κατά την οποία επισηµάνθηκε η ση-
µασία της συνεργασίας ΕΕ-ΕΟ∆ στον τοµέα του ∆ιαστήµατος και των 
εφαρµογών του κυρίως ως εργαλείων εφαρµογής των ευρωπαϊκών 
προγραµµάτων λαµβάνοντας υπόψη µηχανισµούς που διευκολύνουν 
την άνθηση των βιοµηχανικών δραστηριοτήτων µε συνέπεια τη δηµι-
ουργία θέσεων εργασίας.

     Στη συνεδρία ακολούθησε πολιτική διαβούλευση βάσει σχετικού εγγρά-
φου της Προεδρίας. Τα αποτελέσµατα της συζήτησης που ακολούθησε 
αποτέλεσαν επίσης τη βάση για τα Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 2014. 

     Οι Υπουργοί ενηµερώθηκαν επίσης για την ολοκλήρωση των τριµε-
ρών διαπραγµατεύσεων Συµβουλίου, Επιτροπής και Κοινοβουλίου 
για το φάκελο ∆ιαστηµικής Επιτήρησης και Εποπτείας/SST/Space 
Surveillance Trafficking, ο οποίος νοµοθετικά ψηφίσθηκε και τέθηκε 
σε ισχύ επί ελληνικής προεδρίας του Συµβουλίου. Αυτό το νοµοθέ-
τηµα αναµένεται να θέσει τα θεµέλια για το µετριασµό του κινδύνου 
σύγκρουσης των δορυφορικών υποδοµών καθώς θα επιτρέψει τη δη-
µιουργία υπηρεσιών εντοπισµού και παρακολούθησης δορυφόρων και 
διαστηµικών υπολειµµάτων, την καταχώρηση των θέσεών τους και την 
παρακολούθηση των κινήσεών (τροχιών) τους, όταν ενέχεται πιθανός 
κίνδυνος σύγκρουσης, ώστε να προειδοποιούνται οι φορείς διαχείρι-
σης δορυφόρων και να µετακινούν τους δορυφόρους τους. Σηµειώ-
νεται ότι η γεωγραφική θέση της Ελλάδας παρέχει ιδανικές συνθήκες 
παρακολούθησης τόσο ως προς την ορατότητα στο οπτικό πεδίο του 
διαστήµατος από τηλεσκόπια όσο και από γεωπολιτικής πλευράς.

συνεχίζεται...
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Άτυπο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα, 
13 Μαΐου 2014, Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο

Βασικό αντικείµενο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης ήταν η προώθηση Πρω-
τοβουλίας για αναβαθµισµένη συνεργασία σους τοµείς Ε&Κ στη 
Μεσόγειο υπό την επωνυµία PRIMA/Programme for Research and 
Innovation in the Mediterranean Area. Η Ελληνική Προεδρία επανέ-
φερε µετά από 2 σχεδόν χρόνια το θέµα αυτό που συζητήθηκε στο 
Άτυπο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας στη διάρκεια της Κυπριακής 
Προεδρίας (The Limassol Declaration) και στην «Ευρω-Μεσογει-
ακή Σύνοδο της Βαρκελώνης για την Έρευνα και Καινοτοµία», 2-3 
Απριλίου 2012, έχοντας την πεποίθηση ότι οι συνθήκες  είναι πλέ-
ον ώριµες γι’ αυτό.  O τότε Υπουργός Παιδείας και Θρησκευµάτων 
και προεδρεύων καθηγ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος  εισάγοντας 
το θέµα ως προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας επιβεβαίω-
σε την πολιτική δέσµευση της χώρας/Ελλάδας σχετικά, ανα-
δεικνύοντας τη σοβαρή τεχνική εργασία που έχει γίνει σχετικά στην 
προς τούτο συσταθείσα Οµάδα και την ωριµότητα των συνθηκών. 
Ανέφερε δε ότι η Ελλάδα, και σε εθνικό επίπεδο, είναι αδιαλείπτως 
ενεργός στην περιοχή της Μεσογείου και ως προς την προώθηση της 
πρωτοβουλίας PRIMA κινείται αξιοποιώντας σε ενωσιακό επίπεδο 
τη διπλή της ιδιότητα: του κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Μεσογειακής χώρας. Η Ελλάδα εκτός από ένα ευρύ δίκτυο 
διακρατικών Ε&Τ διµερών συνεργασιών στη Μεσόγειο συµµετείχε/
συµµετέχει και στη µεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών Έργων ∆ι-
κτύωσης/ERANeTs και σε κάθε πρωτοβουλία που έχει ως στόχο την 

αναβάθµιση της   Ε&Τ συνεργασίας µεταξύ των χωρών της Μεσογείου που 
ανήκουν σε τρεις γεωγραφικές  Ηπείρους (Ευρώπη, Ασία, Αφρική).

Η Υπουργός Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας της νυν (τότε επερχόµε-
νης) Ιταλικής Προεδρίας, Καθηγ. Stefania Giannini, µίλησε στο ίδιο πνεύµα 
και δεσµεύτηκε ότι το PRIMA θα αποτελέσει προτεραιότητα και της Ιταλικής 
Προεδρίας.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια  ο ρόλος των Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πράγ-
µατι καταλυτικός στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας και στην προανα-
φερθείσα ωρίµανση των συνθηκών.

Συνεργαζόµενη στενά µε τους εταίρους, τις χώρες της Μεσογείου-µη µέλη 
της ΕΕ και τις Υπηρεσίες της ΕΕ και επενδύοντας στην αξιόλογη δουλειά 
που ακολούθησε τη συνάντηση της Βυρηττού, 12/7/2012,  η Ελληνική 
Προεδρία εκπόνησε έγγραφο εργασίας Συµβουλίου Ανταγωνιστικότητας 
σχετικά, το οποίο εισήγε στη διάρκεια της σύγκλησης ο ΓΓΕΤ ∆ρ. Χρ. Βα-
σιλάκος αναδεικνύοντας ως βασικό κίνητρο της προσπάθειας αυτής τη 
σηµασία της συνεργασίας στους τοµείς της Έρευνας και Καινοτο-
µίας ως αποτελεσµατικών εργαλείων διπλωµατίας και ειρηνικής 
συνύπαρξης στην περιοχή της Μεσογείου.

Η σηµασία αυτή είναι περισσότερο παρά ποτέ προφανής σήµερα που 
στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου υπάρχει κοινωνική και πολιτική 
κινητικότητα και αστάθεια που ενδεχοµένως θα θέσουν σε κίνδυνο τη 
σταθερότητά της σε µια περίοδο που η οικονοµική της σηµασία έχει αυ-
ξηθεί κατακόρυφα λόγω των ενεργειακών πόρων που έχουν βεβαιωθεί 
στον υποθαλάσσιο χώρο της. Η Ελλάδα βρίσκεται ιστορικά, πολιτισµικά 
και εµπορικά εγγύς του συνόλου των χωρών αυτών και υποστηρίζει µε 
όλες της τις δυνάµεις προσπάθειες και µέτρα ενισχυτικά της ευηµερίας 
και ασφάλειας της περιοχής στο σύνολό της.

Στην προσπάθειά της να παρουσιάσει τις διαστάσεις της σηµασίας της 
πρωτοβουλίας στους Υπουργούς η Ελληνική Προεδρία οργάνωσε τρεις 
παρουσιάσεις από αντίστοιχους εµπειρογνώµονες, προερχόµενες από 
χώρες τις Μεσογείου, τους: ∆ρ. Βασίλειο Λυκούση, πρόεδρο του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, καθηγ. Abdelhamid El-Zoheiry 
Senior Advisor to the Minister of Higher Education and Scientific 
Research, Egypt President of the Euro-Mediterranean University 
(EMUNI), καθηγ. Angelo Riccaboni Chair of PRIMA Core Group, Rector 

συνεχίζεται...
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of the University of Siena, Italy. Οι παρουσιάσεις αφορούσαν στη σκο-
πιµότητα προώθησης/έγκρισης της Πρωτοβουλίας, την ωριµότητα των 
συνθηκών, ιδωµένων κυρίως από την πλευρά χωρών-µη µελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και τους επιστηµονικούς τοµείς προτεραιότητας για 
το σύνολο των συµµετεχόντων χωρών ΚΑΙ µε µελλοντική δυναµική που 
είναι Food systems και Water management σε σχέση και αλληλεπί-
δραση  και µε τους τοµείς της Ενέργειας, του Κλίµατος, του Περιβάλλο-
ντος, της Υγείας κλπ.

Από την ανταλλαγή απόψεων διαπιστώθηκε ισχυρή και ευρεία πολική 
στήριξη για την προτεινόµενη πρωτοβουλία βασισµένη σε: Ισότιµη συµ-
µετοχή και κοινή ευθύνη των χωρών και Αµοιβαίο συµφέρον/
όφελος, όπως είχαν καθοριστεί στην Ευρω-Μεσογειακή ∆ιάσκεψη της 
Βαρκελώνης (Απρίλιος 2012). Στη βάση των παραπάνω εκπονήθηκε 
το έγγραφο εργασίας που προωθήθηκε στο Συµβούλιο της 26ης Μαΐου 
2014 για τη διεξαγωγή «προσανατολισµένου διαλόγου» σχετικά.

     Η Επίτροπος κα Μαρία ∆αµανάκη παρουσίασε την πρόταση/πρωτο-
βουλία «Γαλάζια Καινοτοµία/Blue Innovation: Realising the potential 
of our seas and oceans for jobs and growth». Η Επίτροπος πρότεινε 
επίσης πρόγραµµα δράσης/action plan το οποίο, µεταξύ άλλων, θα 
προωθήσει στο εγγύς µέλλον (µέχρι το 2020) ελεύθερη ανταλλαγή και 
πρόσβαση σε ωκεανογραφικά δεδοµένα.

     Ο τέως Πρωθυπουργός της Φινλανδίας κος Esko Aho παρουσίασε 
και ανέπτυξε τα αποτελέσµατα της µελέτης της προς τούτο συσταθεί-
σας Οµάδας Εµπειρογνωµόνων της οποίας ήταν επικεφαλής µε τίτ-
λο: «Outriders for European Competitiveness-European Innovation 
Partnerships as a Tool for Systematic Change». Στη συζήτηση που ακο-
λούθησε και στη βάση σχετικού εγγράφου της Προεδρίας, οι υπουργοί 
αντάλλαξαν απόψεις για την υφιστάµενη κατάσταση των Ευρωπαϊκών 
Συµπράξεων Καινοτοµίας και για πιθανά σενάρια εξέλιξεις αυτών.

Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας/Έρευνα και ∆ιάστηµα, 
26 Μαΐου 2014, Βρυξέλλες, Justus Lipsius

•  Τοµέας Έρευνας:
     Υιοθετήθηκαν τα Συµπεράσµατα µε τίτλο «Προς ένα κοινό όραµα ΕΕ-

Ευρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας στο ∆ιάστηµα» σε συνέχεια της έκθεσης Προόδου της Επι-
τροπής της 6ης Φεβρουαρίου 2014 µε τίτλο «Establishing appropriate 
relations between the European Union and the European Space 
Agency», της πολιτικής διαβούλευσης των Yπουργών, καθώς και του 
προαναφερθέντος γεύµατος εργασίας στο πλαίσιο του Συµβουλίου της 
21ης Φεβρουαρίου 2014. Τα συµπεράσµατα που εγκρίθηκαν αποτέλε-
σαν πράγµατι ένα  βήµα προόδου για τις σχέσεις µεταξύ των δύο διε-
θνών οντοτήτων που διέπονται, γενικά, ακόµη από τη Συµφωνία-Πλαί-
σιο του 2004, της οποίας η ισχύς ανανεώθηκε µέχρι το 2016. Στόχο 
των δύο ∆ιακυβερνητικών Οργανισµών αποτελεί η προοδευτική ανά-
πτυξη µιας ολοκληρωµένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής που θα παρέχει κοι-
νή βάση και νοµοθετικό πλαίσιο για µια προγραµµατική  συνεργασία επ’ 
ωφελεία όλων . Ουσιώδες στοιχείο αυτής της Συµφωνίας θα αποτελεί 
ο ρόλος του ΕΟ∆ ως «εκτελεστικής Υπηρεσίας/βραχίονα/implementing 
Agency» για τα σχετικά προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

     Παρουσιάσθηκε από την Επιτροπή έκθεση προόδου για την εφαρµογή του 
προγράµµατος Copernicus το οποίο υιοθετήθηκε νοµοθετικά και τέθηκε 
σε ισχύ επί ελληνικής προεδρίας. Ιδιαίτερης σηµασίας για την ενηµέρωση 
των υπουργών αποτέλεσε η εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου (Sentinel 
1A). Σηµειώνεται ότι ο δορυφόρος αυτός, ο οποίος φέρει αντένα ραντάρ 
παρακολούθησης της Γης µε ευκρίνεια 10 µέτρων θα συµπληρωθεί από 
δεύτερο όµοιο δορυφόρο σε διάστηµα ενός έτους. Αυτό θα δώσει τη δυ-
νατότητα παροχής τεράστιου όγκου δεδοµένων µε βασική εφαρµογή τις 
φυσικές καταστροφές και την ασφάλεια των ναυτιλιακών µεταφορών. 
Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας υπογράφτηκε σύµφωνο µε την Ελλάδα 

συνεχίζεται...
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για την παροχή δεδοµένων στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής 
Μεσογείου. Με βάση το πρόγραµµα Copernicus αναµένεται να εκτοξευθεί 
σειρά δορυφόρων παρακολούθησης και επιτήρησης της Γης των οποίων 
τα δεδοµένα θα χρήζουν πληθώρας εφαρµογών για το περιβάλλον και 
την ασφάλεια και θα συνεισφέρουν σε δηµιουργία θέσεων εργασίας.

     Υιοθετήθηκαν επίσης τα Συµπεράσµατα για εφαρµογή του Οδικού Χάρτη για 
το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Forum Ερευνητικών Υποδοµών ESFRI. Η Ελλη-
νική Προεδρία τόνισε τη σηµασία των Άριστων Υποδοµών Έρευνας για την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του Τριγώνου της Γνώσης/Knowledge Triangle 
και την κατοχύρωση της κοινωνικο-οικονοµικής ανάπτυξης και της αντα-
γωνιστικότητας της Ευρώπης και των περιφερειών της. Ο υπό διαµόρ-
φωση Χάρτης ανταποκρίνεται στο νέο τοπίο που έχει διαµορφωθεί στην 
Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-µέλη 
να επενδύσουν σε εθνικό επίπεδο σε Ε.Υ. ESFRI αξιοποιώντας παράλ-
ληλα και πόρους από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία και συµπεριλαµβά-
νοντας τις Ερευνητικές Υποδοµές στις εθνικές τους στρατηγικές 
Έξυπνης Εξειδίκευσης. Η Ε. Επιτροπή καλωσόρισε την Απόφαση του 
ESFRI FORUM για ανανέωση του Χάρτη των Υποδοµών το 2015-16. 

     H Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας, αρµόδιος φορέας της Πο-
λιτείας για το σχεδιασµό και την υλοποίηση των πολιτικών Έρευνας, Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας ολοκληρώνει τη διαδικασία για τη 
διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και την κατάρτιση Οδικού Χάρτη 
Ερευνητικών Υποδοµών, ο οποίος θα αναδείξει τις προτεραιότητες της 
χώρας για µακροπρόθεσµες επενδύσεις σε Ερευνητικές Υποδοµές. Πα-
ράλληλα, εξετάζει τη δηµιουργία περιορισµένου αριθµού Κέντρων 
Ικανοτήτων και Εξειδίκευσης (centres of competence), που εν-
δεχοµένως συνδέονται µε σηµεία εγκατάστασης κόµβων των Ερευνητι-
κών Υποδοµών, µε την προϋπόθεση ότι αντιµετωπίζουν καλά προσδιο-
ρισµένες αστοχίες της αγοράς (market failures) και συστηµικές αστοχίες 
(system failures). Η ανάδειξη των προτεραιοτήτων και των υποδοµών, οι 
οποίες θα ενταχθούν στον Οδικό Χάρτη γίνεται µέσω µιας σύνθετης δια-

συνεχίζεται...

δικασίας, η οποία βασίζεται στην επιστηµονική αξιολόγηση αλλά και στις 
στρατηγικές προτεραιότητες της χώρας, σε συνάφεια µε τις προτεραιότη-
τες που καθορίζονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία.

     Στο Συµβούλιο της 26ης Μαΐου τ.έ., όπως προαναφέρθηκε, και σε συνέχεια 
του Άτυπου της Αθήνας, πραγµατοποιήθηκε πολιτικός, προσανατολισµένος 
διάλογος στη βάση του εγγράφου εργασίας που εκπόνησε η Προεδρία σε 
συνέχεια της θετικής εξέλιξης του Ατύπου της Αθήνας. Ο ΓΓΕΤ ∆ρ Χρ. Βα-
σιλάκος εισάγοντας το θέµα στη συνεδρία τόνισε την ανάγκη  αξιοποίησής 
της και από την Ιταλική Προεδρία και επανεπιβεβαίωσε ότι πιστεύει ότι η 
ανάληψη πρωτοβουλίας/Προγράµµατος στη βάση του Άρθρου 185 ΣΛΕΕ 
είναι το πλέον κατάλληλο µέτρο για την επιδιωκόµενη αναβαθµι-
σµένη συνεργασία Ε&Κ στη Μεσόγειο. Οι Υπουργοί των Μεσογειακών 
κ-µ της ΕΕ δήλωσαν ότι υποστηρίζουν σθεναρά την υλοποίηση Πρωτοβου-
λίας Άρθρου 185 ΣΛΕΕ, επανέλαβαν ότι θεωρούν τις συνθήκες ώριµες 
προς τούτο από κάθε άποψη. Η Ιταλίδα Υπουργός κα Giannini δήλωσε ότι 
το PRIMA θα αποτελέσει βασική προτεραιότητα της Ιταλικής Προεδρίας και 
ότι η χώρα της θα εργαστεί ώστε να υπάρξουν συµπεράσµατα σχετι-
κά στο Συµβούλιο Ανταγωνιστικότητας του ∆εκεµβρίου 2014. Η 
Γαλλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία υποστήριξαν επίσης σθεναρά την πρω-
τοβουλία  και δεσµεύτηκαν πως θα εργαστούν προς την ίδια κατεύθυνση.

Άλλες εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας

    European Research Area Committee/ERAC: Στη διάρκεια της ελλη-
νικής Προεδρίας πραγµατοποιήθηκαν επίσης τρεις συγκλήσεις της European 
Reasearch Area Committee/ERAC: Την 6η Φεβρουαρίου και 27η Μαρτίου 
στις Βρυξέλλες και 5-6 Ιουνίου στην Κρήτη ταυτόχρονα µε τη συνεδρίαση 
της Οµάδας Μονίµων Αντιπροσώπων για Έρευνα και Τεχνολογία.

   Joint Research Centre Information Day, 1η Απριλίου 2014, ΕΚΕΦΕ
∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας Ενη-
µερωτική Ηµερίδα στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ µε 



ΕΙ
∆Ι

ΚΗ
  Ε

Κ∆
Ο

ΣΗ
  Ε

ΛΛ
Η

Ν
ΙΚ

Η
Σ 

 Π
ΡΟ

Ε∆
ΡΙ

ΑΣ
  2

0
1

4
  

ΒΒ
Β

1716

        Πεπραγµένα 
              της ελληνικής Προεδρίας 
                         του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

(συνέχεια)

την παρουσία του τέως Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων καθηγ. Κων. 
Αρβανιτόπουλου, του Γενικού ∆ιευθυντή του Joint Research Centre/JRC κ. 
Vladimir Sucha και του ΓΓΕΤ ∆ρ Χρ. Βασιλάκου. Στόχος της Ηµερίδας ήταν η 
παρουσίαση δράσεων του JRC και Φορέων Εποπτευοµένων από τη ΓΓΕΤ/
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων στους θεµατικούς τοµείς των Θα-
λάσσιων Υποθέσεων/Marine Affairs, Ενέργειας/Energy, Τροφίµων και Βιο-
Οικονοµίας/Food and Bio-Economy. Την παρακολούθησε σηµαντικός αριθµός 
κυρίως ερευνητών και επιστηµόνων. Μετά την ολοκλήρωση της Ηµερίδας στη 
διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν δραστηριότητες του JRC και Ελληνικών 
Φορέων (ΕΛΚΘΕ, ΕΚΕΤΑ) υπογράφηκε Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ της 
ΓΓΕΤ και του JRC σχετικά µε τους ως άνω θεµατικούς τοµείς. Το Μνηµόνιο 
έθεσε πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της ΓΓΕΤ και του JRC, καθώς και ανάληψης 
κοινών δράσεων στους θεµατικούς τοµείς που αναφέρθηκαν µεταξύ ελληνι-
κών Φορέων εποπτευόµενων από ΓΓΕΤ και Ινστιτούτων του JRC.

    Ευρω-Μεσογειακό Εργαστήριο ERANEΤMED, Αθήνα, 27 Φεβρου-
αρίου 2014: Οργανώθηκε στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας από τη 
ΓΓΕΤ µε τη συνεργασία του Αγρονοµικού Ινστιτούτου του Μπάρι και µε τη 
συµµετοχή ενδιαφεροµένων Φορέων/Inter-Institutional Stakeholders  
από όλες σχεδόν τις χώρες της Μεσογείου και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συµ-
µετείχαν περισσότεροι από 30 Φορείς όπως Πανεπιστήµια, Χρηµατοδοτικοί 
Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα και άλλοι Κυβερνητικοί Φορείς. Συζήτησαν τους 
θεµατικούς τοµείς που επρόκειτο να συµπεριληφθούν στην (τότε) επικείµενη 
1η Κοινή Προκήρυξη του ERANETMED σε σχέση µε τις σοβαρές κοινωνικές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου γενικά.

Ενηµέρωση για την Προκήρυξη που θα δηµοσιευτεί την 1η Νοεµβρίου 
2014 έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, http://www.gsrt.gr/
central.aspx?sId=119I428I1089I646I488772&JScript=1.

   DARIAH-GR Ανάπτυξη της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδοµής 
για τις Ανθρωπιστικές Επιστήµες (εναρκτήρια εκδήλωση), Μέγαρο της 
Ακαδηµίας Αθηνών, 7-8 Απριλίου 2014: To DARIAH-GR αποτελεί έργο 
για την ανάπτυξη της Ελληνικής Ερευνητικής Υποδοµής για τις Ανθρωπιστι-

κές Επιστήµες, µε τη µορφή του Εθνικού ∆ικτύου Υποδοµών (∆ΥΑΣ). Στο 
πλαίσιο της αντίστοιχης Ε.Υ. ESFRI του Οδικού Χάρτη 2006.

Η Εθνική Ερευνητική Υποδοµή βρίσκεται σε φάση πλήρους ανάπτυξης.

Στο επόµενο στάδιο λειτουργίας της, ψηφιακοί πόροι που αναπτύσσονται 
από την ερευνητική κοινότητα (δεδοµένα, ορολογία, µοντέλα, λογισµικό) θα 
είναι προσβάσιµα και µε δυνατότητα χρήσης και αξιοποίησης κοινωνούνται 
από ενδιαφερόµενους, διευκολύνοντας την ανάπτυξη και αξιοποίηση των 
ψηφιακών πόρων για τις ανθρωπιστικές επιστήµες.

Η εκδήλωση σήµανε και την έναρξη της φάσης υλοποίησης της Ε.Υ.και ανα-
δείχθηκε ακόµη περισσότερο στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας µε στό-
χο να ενηµερώσει τους επιστήµονες των Ανθρωπιστικών Επιστηµών και 
τους ερευνητικούς/πολιτιστικούς φορείς για την υποστήριξη που µπορεί να 
τους παράσχει η υπό ανάπτυξη Ερευνητική Υποδοµή και να τους καλέσει να 
συµµετάσχουν ενεργά στη συγκρότησή της.

Επιπλέον:

Υποστηρίζει τη δηµιουργία τοπικών µηχανισµών και συστηµάτων αξιό-
πιστης διαχείρισης των ερευνητικών δεδοµένων

∆ιασφαλίζει τη δηµιουργία ενός δυναµικού ενιαίου πληροφοριακού 
χώρου για τις ανθρωπιστικές επιστήµες µέσω της διαλειτουργικότητας 
συστηµάτων και δεδοµένων

Υποστηρίζει τη διάδοση της χρήσης ανοικτών εργαλείων για την έρευ-
να και την ανάπτυξη περιβαλλόντων συνεργασίας

Συµβάλλει στη διάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαι-
τούνται για την αποτελεσµατική χρήση ψηφιακών πόρων και τεχνολο-
γιών της πληροφορίας στις ανθρωπιστικές επιστήµες

Συµβάλλει στην ανάπτυξη και εµπέδωση µηχανισµών και συστηµάτων 
εκκαθάρισης πνευµατικών δικαιωµάτων

∆ιερευνά και προωθεί τρόπους για την ευρύτερη δυνατή κοινωνική 
αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων των ανθρωπιστικών επιστηµών
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Στην εκδήλωση, µεταξύ άλλων, υπογραµµίστηκαν οι σηµαντικές ευκαι-
ρίες για την ανάκαµψη και την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας 
στην Ελλάδα, τόσο µε τη χρηµατοδότηση από τους πόρους των ∆ιαρθρω-
τικών Ταµείων 2014-2020 όσο και µε το νέο Πρόγραµµα- Πλαίσιο για 
την έρευνα της Ε.Ε. «ΗΟRΙΖΟΝ 2020», σε συνδυασµό µε το σχεδιασµό 
ενός Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτοµία 
(ESFRI) 2014-20. (Συνδυαστική αξιοποίηση πόρων στο πλαίσιο «ολι-
στικής» στρατηγικής προσέγγισης µε στόχο την Ανάπτυξη/growth και τη 
δηµιουργία µόνιµων θέσεων εργασίας).

Παράλληλα, έγινε εκτενής ανα-
φορά στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο για την Έρευνα και την 
Καινοτοµία 2014-2020, αλλά 
και στο υπό υλοποίηση πρόγραµ-
µα της ΓΓΕΤ για τον Εθνικό Οδικό 
Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών, 
µε κεντρικό άξονα-όραµα της 
χώρας µας εντός της Προγραµ-
µατικής περιόδου 2014-2020 
τη µετάβαση από το Τρίγωνο 
Κρίσης: Χρέος-Έλλειµµα-Έλλει-
ψη ισχυρής παραγωγικής βάσης, 
στο Τρίγωνο Γνώσης: Εκπαίδευ-
ση-Έρευνα-Καινοτοµία.

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και της συνέντευξης Τύ-
που που ακολούθησε, αν και η Ελλάδα δαπανά µόλις το 0,67% του ΑΕΠ 
της για επιστηµονική έρευνα, είναι ένατη στην απορροφητικότητα των σχε-
τικών ευρωπαϊκών προγραµµάτων. Οι ερευνητικές δραστηριότητες Ελλή-
νων ερευνητών οδήγησαν στην εισροή στην Ελλάδα  πόρων ύψους 1 δισ. 

1918

        Εναρκτήρια Εκδήλωση        
του νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
   για την Έρευνα και την Καινοτοµία 
             «Ορίζοντας 2020», 
          υπό την αιγίδα της Προεδρίας 
                   της ∆ηµοκρατίας

συνεχίζεται...

Στόχος

Στόχος της Εµβληµατικής Εκδήλωσης της Ελληνικής Προεδρίας ήταν η πα-
ρουσίαση του νέου Προγράµµατος-Πλαισίου για την Έρευνα και την Καινοτο-

µία «ΗΟRΙΖΟΝ 2020». Η εκδήλωση πραγµατοποι-
ήθηκε παρουσία του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας 
Κάρολου Παπούλια και διοργανώθηκε από τη Γενι-
κή Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι Ευρωπαίες Επίτροποι για την Έρευνα  και την 
Καινοτοµία κ. Máire  Geoghegan-Quinn, και για 
τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, κ. Μα-

ρία ∆αµανάκη, παρουσίασαν το πρόγραµµα, το οποίο συνιστά το µεγα-
λύτερο δηµόσιο πρόγραµµα χρηµατοδότησης  Έρευνας και Καινοτοµίας 
παγκοσµίως προϋπολογισµού περίπου 80 δισ.ευρώ.Μέρος των πόρων 
αυτών προορίζεται για τη χρηµατοδότηση δράσεων ενίσχυσης συνέργει-
ας µεταξύ ερευνητικών ιδρυµάτων και µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ενώ 
βασικός στόχος του συνόλου των δράσεων του προγράµµατος, όπως δή-
λωσαν οι Ευρωπαίες Επίτροποι, είναι η καινοτοµία.

Το πρόγραµµα «ΗΟRΙΖΟΝ 2020» περιλαµβάνει «νέα εργαλεία» για την 
υποστήριξη και χρηµατοδότηση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, για την 
κινητικότητα των ερευνητών, την Ευρωπαϊκή Αριστεία και τις µελλοντικές 
και αναδυόµενες Τεχνολογίες.

ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος», 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014 

Όπως τονίστηκε στη διάρκεια της εκδήλωσης αλλά και της συνέντευξης Τύ-
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        Συνέδριο:

       «Έρευνα και καινοτοµία για 
την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας 
                     του Ευρωπαϊκού 
           αγρο-διατροφικού τοµέα»
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ευρώ από το 7ο Πρόγραµµα -Πλαίσιο της Ε.Ε. κατά τα προηγούµενα χρόνια, 
κατατάσσοντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις ,από άποψη απορροφητικότη-

τας αναλογικά προς τον πληθυσµό της και τον 
αριθµό των ερευνητών της, αποδεικνύοντας 
την υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστικότητα 
των Ελλήνων ερευνητών.

Αυτό όµως που παραµένει προβληµατικό, 
τόσο σε επίπεδο Ε.Ε. αλλά πολύ περισσότερο 
στο επίπεδο της Ελλάδας, είναι η χαµηλή δα-
πάνη για έρευνα στον ιδιωτικό τοµέα. Μόλις το 
0,23% του ΑΕΠ δαπανούσαν οι επιχειρήσεις 
το 2011 για τη διεξαγωγή έρευνας, µε συνα-
κόλουθο αποτέλεσµα η Ελληνική οικονοµία να 
χαρακτηρίζεται από το χαµηλό δείκτη καινοτο-
µίας των προϊόντων και των υπηρεσιών της.

Φορείς συνδιοργάνωσης

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας /  Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

ΕΚΕΦΕ "∆ηµόκριτος"

+ Info

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιµα εδώ:

http://goo.gl/ENCac7

http://www.demokritos.gr/Contents.
aspx?lang=gr&CatId=1029&View=8

2120

       Εναρκτήρια Εκδήλωση του 
           νέου Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
       για την Έρευνα και την Καινοτοµία     
          «Ορίζοντας 2020», υπό την αιγίδα 
                   της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας

(συνέχεια)

συνεχίζεται...

Στόχος

Στόχος του συνεδρίου ήταν να προωθήσει την έρευνα και την καινοτοµία, 
ως πολύτιµα εργαλεία για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ευρω-
παϊκού Κλάδου Τροφίµων και την ισορροπηµένη και ασφαλή διατροφή των 
Ευρωπαίων πολιτών.

Το Συνέδριο, στο οποίο συµµετείχαν περισσότεροι 
από 240 σύνεδροι από όλη την Ευρώπη, έδωσε τη 
δυνατότητα στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινό-
τητα της Ευρώπης, στις επιχειρήσεις τροφίµων και 
στους αξιωµατούχους της ΕΕ να έρθουν σε επαφή, 
να ενηµερωθούν για το νέο Πρόγραµµα – Πλαίσιο 
«ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» και για τις νέες τεχνολογικές 

και ερευνητικές εξελίξεις, να συζητήσουν θέµατα κοινού ενδιαφέροντος και 
να θέσουν τις βάσεις για µελλοντικές συνεργασίες και συνέργειες. 

Οι εργασίες του Συνεδρίου, που αφορούσαν στα θέµατα των τροφίµων, 
της διατροφής, της πρωτογενούς παραγωγής, των υδατοκαλλιεργειών και 
των καταναλωτών, οδήγησαν στα ακόλουθα συµπεράσµατα:

Η κυριότερη πρόκληση για τον Κλάδο των Τροφίµων είναι η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς του, τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε παγκόσµιο 
επίπεδο, µέσα από δράσεις έρευνας και καινοτοµίας.

Πρέπει να βελτιωθεί ο µηχανισµός µεταφοράς τεχνολογίας και διασύνδε-
σης έρευνας και αγοράς µέσα από την ανάπτυξη στοχευµένων δράσεων 
κυρίως για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις.

Υπάρχει ανάγκη επαναφοράς των υγιεινών προτύπων διατροφής στον ευ-
ρωπαϊκό πληθυσµό, που θα µπορούσαν να βασιστούν στις αρχές της µεσο-

Μέγαρο Μουσικής 

Αθηνών,10-11 Μαρτίου
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          «Έρευνα και καινοτοµία για 
   την ενθάρρυνση της ανταγωνιστικότητας 
του Ευρωπαϊκού αγρο-διατροφικού τοµέα»

(συνέχεια)

γειακής διατροφής, καθώς επίσης και εύρεσης λύσεων για την αντιµετώπι-
ση των ειδικών αναγκών του γηράσκοντος πληθυσµού.

Υπάρχει ανάγκη για µια ολιστική προσέγγιση αντιµετώπισης της σπατάλης 
τροφίµων µέσα από την ανάπτυξη δράσεων έρευνας και καινοτοµίας και 
ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών.

Υπάρχει ανάγκη για διαρκή ενηµέρωση των αγροτών για την προώθηση της 
καινοτοµίας στον πρωτογενή τοµέα.

Χρειάζεται ενίσχυση της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, προκειµένου να 
καλυφθούν οι αυξηµένες ανάγκες για ζωικές πρωτεΐνες και διερεύνηση της 
σχέσης µεταξύ των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και των επιπτώσε-
ων, που προκαλούν µεταξύ τους.

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά µε την πα-
ραγωγή των τροφίµων.

Είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των αρµόδιων φορέων, προκειµένου  
να γεφυρωθεί το κενό που υπάρχει ανάµεσα στην έρευνα και στην αγορά 
και να αντιµετωπισθούν τα εµπόδια, που υπάρχουν για την καινοτοµία.

Επίσης, κατά το Συνέδριο έλαβαν χώρα 2 πολύ σηµαντικές συναντήσεις:

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρµας  
«Food for Life», που θα καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ερευνητική ατζέντα 
του «Ορίζοντας 2020» για τον Κλάδο των Τροφίµων και η

15η Συνάντηση του ∆ικτύου των Εθνικών Τεχνολογικών Πλατφορµών 
«Food for Life», που εργάζονται σε εθνικό επίπεδο για τη διαµόρφωση 
ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Οι εργασίες του Συνεδρίου έκλεισαν µε τη διαπίστωση ότι το νέο ευ-
ρωπαϊκό πρόγραµµα για την έρευνα και την καινοτοµία, «Ορίζοντας 
2020»,σχεδιάστηκε για να αντιµετωπίσει όλες τις παραπάνω προκλή-
σεις, που αντιµετωπίζει η Ευρώπη και οι συγκεκριµένοι Κλάδοι.

Συνέδριο:

Όλοι οι παραπάνω λόγοι συνηγορούν στην επιτυχία του συνεδρίου όσον 
αφορά στο περιεχόµενο και τη δικτύωση η οποία επετεύχθη. Για πρώτη 
φορά συµµετείχαν σε τέτοιο βαθµό σε κοινή εκδήλωση παράγοντες του τρι-
γώνου της γνώσης στη χώρα : ερευνητές, παραγωγικοί φορείς, οργανώσεις 
του χώρου της πρωτογενούς αγροτικής παραγωγής και των τροφίµων. ∆η-
µιουργήθηκαν  αξιόλογες δικτυώσεις που δηµιουργούν προϋποθέσεις επί-
τευξης των στόχων για τη νέα προγραµµατική περίοδο στην Ευρώπη και τη 
χώρα για µεγαλύτερη συµµετοχή στα προγράµµατα του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020.

Τρεις µεγάλοι κλάδοι της παραγωγής της χώρας της πρωτογενούς αγροτι-
κής παραγωγής, των τροφίµων και των υδατοκαλλιεργειών συναντήθηκαν 
για πρώτη φορά µε τις Ευρωπαϊκές πολιτικές.

∆ηµιουργούνται πλέον οι προϋποθέσεις για την εκκίνηση ενός νέου παρα-
γωγικού µοντέλου που θα στηρίζεται στην έρευνα και την καινοτοµία.

Φορείς συνδιοργάνωσης
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Σύνδεσµος Ελληνικών βιοµηχανιών τροφίµων (ΣΕΒΤ)

Ελληνική Τεχνολογική Πλατφόρµα «Food for Life»

Ευρωπαική Τεχνολογική Πλατφόρµα «Food for Life»

+Info

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών βρί-
σκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/research/
bioeconomy/news-events/news/20140402_en.htm
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H εκδήλωση αποτέλεσε την ετήσια συνάντηση της Κοινότητας του Future 
Internet (Future Internet Assembly-FIA), στη διάρκεια της οποίας παρου-
σιάζεται το σύνολο των έργων και πρωτοβουλιών που χρηµατοδοτεί η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή προκειµένου να ενισχύσει τις ευρωπαϊκές δράσεις για 

τη διατήρηση της Ευρώπης στην πρωτοπορία για τη 
διαµόρφωση του ∆ιαδικτύου του Μέλλοντος. Πρό-
κειται για περίπου 150 έργα και δράσεις που χρηµα-
τοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραµµα -Πλαίσιο της Ε.Ε. 
στους τοµείς: Το ∆ίκτυο του Μέλλοντος, Υπολογιστι-
κό νέφος, το ∆ιαδίκτυο των Υπηρεσιών και Προηγµέ-
νες Τεχνολογίες Λογισµικού, Αντικείµενα διασυνδε-
δεµένα µέσω ∆ιαδικτύου, Έµπιστες ΤΠΕ, ∆ικτυωµένα 

Μέσα και Συστήµατα Αναζήτησης, Κοινωνικο-οικονοµικές διαστάσεις του 
∆ιαδικτύου του Μέλλοντος,Περιοχές εφαρµογών για το ∆ιαδίκτυο του Μέλ-
λοντος, Έρευνα και πειραµατισµός για το ∆ιαδίκτυο του Μέλλοντος (Future 
Internet Research and Experimentation).

Η διοργάνωση στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας είχε ως βασικό θέµα 
την αναδιαµόρφωση των υποδοµών του ∆ιαδικτύου του Μέλλοντος για την 
υποστήριξη της κοινοτοµίας υπό το πρίσµα της ολοκλήρωσης λογισµικού, δι-
κτύου και υπολογιστικού νέφους, για την ανάπτυξη καινοτόµων εφαρµογών.

Συµµετείχαν σε αυτή επτακόσιοι και πλέον κορυφαίοι εκπρόσωποι του ακα-
δηµαϊκού χώρου, εταιριών, αξιωµατούχοι και εµπειρογνώµονες από δη-
µόσιους και ιδιωτικούς οργανισµούς από όλη την Ευρώπη και 43 χώρες 
συνολικά.

Την 1η µέρα και 2η µέρα της εκδήλωσης έλαβαν χώρα δεκατρείς συνα-
ντήσεις εργασίας-σεµινάρια µε θέµατα που προτάθηκαν από τις οµάδες 
έργων του FIA και παρουσίασαν καινοτόµα ερευνητικά αποτελέσµατα, σε 
αρκετές περιπτώσεις µε άµεση εφαρµογή στη βιοµηχανία και την αγορά 

υπηρεσιών, στους χώρους των υπηρεσιών cloud, κινητών επικοινωνιών, 
κοινωνικών δικτύων και µαζικής ανίχνευσης µέσω δικτυακών συσκευ-
ών (crowd sensing), του ∆ιαδικτύου του Μέλλοντος, του ∆ιαδικτύου των 
Πραγµάτων (Internet of Things).

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών σηµειώθηκε εκτεταµένη ανταλ-
λαγή ιδεών και παρουσίαση-συζήτηση των, µέχρι σήµερα, αποτελεσµάτων 
έργων του 7ου Προγράµµατος -Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Ιδιαίτερης σηµασίας ήταν η µια εκ των δεκατριών συνάντηση που διοργά-
νωσε το Ε∆ΕΤ Α.Ε. µεταξύ κορυφαίων εκπροσώπων νεοφυών επιχειρήσε-
ων, ΜΜΕ και εκπροσώπων του ακαδηµαϊκού χώρου µε θέµα τις εξελίξεις 
γύρω από το ∆ιαδίκτυο του Μέλλοντος στην Ελλάδα.

Κατά τη συνάντηση αυτή παρουσιάστηκαν τόσο σε τεχνολογικό όσο και σε 
επιχειρηµατικό επίπεδο σηµαντικά επιτεύγµατα των ελληνικών εταιριών και 
επιχειρηµατιών, ενώ αποτέλεσε αφορµή για σηµαντικές επαφές και έναρξη 
συνεργασιών µεταξύ των συµµετεχόντων.

Κατά την 3η και 4η ηµέρα της εκδήλωσης διεξήχθησαν εννέα παράλληλες 
συνεδρίες µε θέµα τις επιµέρους θεµατικές περιοχές του ∆ιαδικτύου του 
Μέλλοντος: τις δικτυακές και νεφοϋπολογιστικές υποδοµές και υπηρεσίες, 
το καινοτόµο λογισµικό, τα ψηφιακά κοινωνικά δίκτυα, τα ανοιχτά δεδοµέ-
να, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις συµπράξεις δηµόσιου και ιδιωτι-
κού τοµέα στον χώρο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

2524

       «Ετήσια Συνάντηση 
              της κοινότητας του ∆ιαδικτύου 
                            του Μέλλοντος»

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

17-20 Μαρτίου 2014

συνεχίζεται...
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        «Ετήσια Συνάντηση 
    της κοινότητας του ∆ιαδικτύου 
      του Μέλλοντος»

(συνέχεια)

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Μεταξύ των συµπερασµάτων των εργασιών της εκδήλωσης συγκαταλέγονται:

Η καλή θέση της Ευρώπης στην πρωτοκαθεδρία των νέων Τεχνολογιών 
του ∆ιαδικτύου, η οποία ωστόσο θα πρέπει να ενισχυθεί µε την ευέλι-
κτη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων, την ενίσχυση της ασφάλειας, την 
προτυποποίηση διεπαφών για διαλειτουργικότητα µεταξύ συστηµάτων, 
νέα µοντέλα επιχειρηµατικότητας.

Η αναγκαιότητα για τη δηµιουργία οικοσυστηµάτων καινοτοµίας µεταξύ 
ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων του Παγκόσµιου Ιστού µε χρήση ανοι-
χτού λογισµικού και υλικού γενικού σκοπού.

Η σηµασία των συµπράξεων δηµοσίου - ιδιωτικού τοµέα.

Συνολικά, η εκδήλωση απέβη σηµαντική για τη διερεύνηση δηµιουργίας 
συνεργασιών µεταξύ των ελληνικών οµάδων και των συνεργατών τους 
ανά την Ευρώπη στο πλαίσιο των προσκλήσεων της Ε.Ε. για χρηµατοδότη-
ση νέων πρωτοβουλιών για το ∆ιαδίκτυο του Μέλλοντος µε στόχο τη δια-
τήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσµια αγορά κατά 
την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020.

Φορείς συνδιοργάνωσης

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  (Γενική ∆ιεύθυνση Επικοινωνιακά ∆ίκτυα, Περιε-
χόµενο και Τεχνολογίες – CONNECT)

Εθνικό ∆ίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) Α.Ε.

+ Info

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών βρί-
σκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: www.fi-athens.eu/program.
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       «Ηλεκτροµαγνητικά πεδία    
              και πιθανές επιδράσεις 
     τους στην υγεία»

27
συνεχίζεται...

Στόχος

Στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ε.Ε. διοργανώ-
θηκε στην Αθήνα στις 27 και 28 Μαρτίου 2014 εκδήλωση µε θέµα τα 
ηλεκτροµαγνητικά πεδία και τις πιθανές επιδράσεις τους στην υγεία.

∆ιοργανωτές ήταν η Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών (DG 
SANCO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας και η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας, αρµόδια ρυθµιστι-
κή αρχή σε θέµατα πυρηνικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας, συµπερι-
λαµβανοµένης της προστασίας από ηλεκτροµαγνητικά πεδία. 

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στις 27 Μαρ-
τίου, πραγµατοποιήθηκε η δηµόσια παρου-
σίαση της νέας γνώµης της ειδικής επιστη-
µονικής επιτροπής SCENIHR (Scientific 

Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks), σχετικά µε τις 
επιδράσεις των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων στην υγεία. Μετά την παρουσί-
αση από τον πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής SCENIHR των συµπερα-
σµάτων και των συστάσεων που περιλαµβάνει η έκθεση ανά θεµατική ενό-
τητα, οι συµµετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να θέσουν σχετικά ερωτήµατα 
και να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η ενεργός συµµετοχή του ακροατηρίου 
έδωσε στη συνάντηση συµµετοχική και πολυφωνική διάσταση, καθιστώ-
ντας εµφανή την αξία ενός υψηλού επιπέδου διαλόγου για το θέµα.

Στις 28 Μαρτίου πραγµατοποιήθηκε workshop µε τίτλο «Ηλεκτροµαγνη-
τικά πεδία και επιδράσεις στην υγεία: από την επιστήµη στην άσκηση πο-
λιτικής και στην ενηµέρωση του κοινού – υιοθέτηση των επιστηµονικών 
ευρηµάτων και αβεβαιοτήτων στη διαµόρφωση πολιτικής». Το πρόγραµ-
µα της συνάντησης περιελάµβανε οµιλίες από διακεκριµένους Έλληνες και 
αλλοδαπούς εµπειρογνώµονες και επιστήµονες αναφορικά µε τα τρέχοντα 
επιστηµονικά δεδοµένα για τις πιθανές επιδράσεις των ηλεκτροµαγνητικών 
πεδίων στην υγεία, την εφαρµογή ρυθµιστικού πλαισίου στα κράτη-µέλη 
και τη διάχυση του θέµατος προς το ευρύ κοινό.

Αθήνα, 27 – 28 Μαρτίου 2014
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(συνέχεια)

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η παρουσίαση της νέας επιστηµονικής Γνώµης της 
SCENIHR θεωρείται ότι αποτελεί ορόσηµο, δεδοµένου ότι αναµένεται να 
σηµατοδοτήσει µελλοντικές πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε. (π.χ. νοµοθε-
τικές/κανονιστικές αποφάσεις, χρηµατοδότηση έρευνας). Επιπλέον, από 
τη συνάντηση των εµπλεκοµένων φορέων και την ανταλλαγή απόψεων 
αναδείχθηκαν καλές πρακτικές που εφαρµόζονται σε εθνικό επίπεδο στον 
τοµέα της ενηµέρωσης του πληθυσµού για τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, κα-
θώς και διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την εφαρµογή οδηγιών και 
συστάσεων της Ε.Ε. 

Σε εθνικό επίπεδο, η ΕΕΑΕ, ως αρχή αρµόδια για την ενηµέρωση των πολι-
τών αλλά και των Αρχών που λαµβάνουν τις πολιτικές Αποφάσεις σχετικά 
µε τους κινδύνους από όλα τα είδη ακτινοβολιών, προσέγγισε µε διαφάνεια 
ένα θέµα για το οποίο επικρατεί αυξανόµενη κοινωνική ανησυχία λόγω της 
επίσης αυξανόµενης έκθεσης των πολιτικών καθηµερινά σε ηλεκτροµαγνη-
τικά πεδία (καταστήµατα, αεροδρόµια, είσοδοι κτιρίων κλπ). To ζήτηµα της 
διαχείρισης των κινδύνων που συνδέονται µε τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία, το 
οποίο απασχολεί καθηµερινά πολίτες, τοπικές αρχές, δηµόσιους φορείς και 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, προσεγγίστηκε σφαιρικά, µε έµφαση στην ευρωπαϊκή 
και διεθνή επιστηµονική, πολιτική και επικοινωνιακή διάστασή του.

Συµπεράσµατα-αποτελέσµατα

Η εκδήλωση προσέφερε τη δυνατότητα στους εµπλεκόµενους φορείς που 
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα (ερευνητικές οµάδες, εταιρείες, φορείς) να 
συµµετάσχουν ενεργά στη δηµόσια ακρόαση µιας βαρύνουσας επιστηµονικής 
γνώµης και να έλθουν σε επαφή µε αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών-
µελών της Ε.Ε. Επιπλέον, έφερε πιο κοντά µας τις ευρωπαϊκές διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων (π.χ. δηµόσια ακρόαση) και την εµπειρία άλλων κρατών.

Η κατά το δυνατόν πλήρης και επικαιροποιηµένη ενηµέρωση και συνακόλου-
θη προστασία του πληθυσµού από την έκθεση σε ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
είναι ιδιαίτερα σηµαντική και για το θέµα καταγράφεται έντονο ενδιαφέρον σε 
παγκόσµιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η διοργάνωση της δηµόσιας ακρόασης 

και της συνάντησης των εµπλεκοµένων φορέων στην Αθήνα εκτιµάται ότι 
είχε µεγάλη σηµασία, διότι :

1.  Ήταν  η πρώτη φορά που πραγµατοποιήθηκε τέτοια εκδήλωση εκτός Βρυ-
ξελλών, σε κράτος µέλος της Ε.Ε. και

2.  Η ένταξη της θεµατικής των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων και των πιθανών 
επιδράσεών τους στην υγεία, στο πλαίσιο εκδηλώσεων Προεδρίας του 
Συµβουλίου της Ε.Ε., ήταν µια πρωτότυπη πρωτοβουλία.

Τέλος, στο πλαίσιο της εκδήλωσης:

δόθηκε η δυνατότητα να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα του θέµατος µέσα 
από σφαιρική προσέγγιση του ζητήµατος της ενδεχόµενης επικινδυνότη-
τας των ηλεκτροµαγνητικών πεδίων (επιστήµη, ρυθµιστικό πλαίσιο, επι-
κοινωνία)

οικοδοµήθηκε η εµπιστοσύνη στο ισχύον εθνικό ρυθµιστικό πλαίσιο

ενισχύθηκε η διαφάνεια µε τη χρήση ανοιχτών και συµµετοχικών τρόπων 
διαµόρφωσης πολιτικής, όπως είναι η δηµόσια ακρόαση

Φορείς Συνδιοργάνωσης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών)

Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Yπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων

+ Info
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στις ιστοσελίδες:  

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/
ev_20140328_sumrecord_en.pdf

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/events/ev_ 
20140328_presentations_en.htm

        «Ηλεκτροµαγνητικά πεδία 
     και πιθανές επιδράσεις τους 
      στην υγεία»
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To 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο για τις Ερευνητικές Υποδοµές (ICRI 2014), ένα 
από τα πιο σηµαντικά διεθνή επιστηµονικά συνέδρια που καθορίζει αυτόν 

τον κρίσιµο τοµέα της έρευνας κατά τα επόµενα χρό-
νια, διεξήχθη µε επιτυχία και µε τα καλύτερα δυνατά 
επιστηµονικά αποτελέσµατα από τις 2 έως τις 4 Απρι-
λίου 2014 στο ∆ιεθνές Συνεδριακό Κέντρο του Με-
γάρου Μουσικής Αθηνών.

Το συνέδριο, µια εµβληµατική εκδήλωση στο πλαίσιο 
της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίστηκε από τη Γε-
νική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευ-
µάτων και διοργανώθηκε από το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνο-
λογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά».

Στόχος του ICRI 2014 ήταν να καταδείξει πώς οι υποδοµές, στις οποίες συµ-
µετέχουν περισσότερα του ενός κράτη-µέλη της Ε.Ε. αλλά και εκτός αυτής, 
µπορούν να ανταποκριθούν στις µεγάλες προκλήσεις/societal challenges 
που αντιµετωπίζει σήµερα ο πολίτης σε εθνικό ή και διεθνές επίπεδο (περι-
βάλλον, φτώχεια, αειφορία, ασφάλεια), να εντοπίσει τα διδάγµατα του παρελ-
θόντος και να θέσει προτεραιότητες και κατευθύνσεις για το µέλλον.

Οι κύριες θεµατικές ενότητες του Συνεδρίου είχαν ως αντικείµενο τις Ερευ-
νητικές Υποδοµές για τις Παγκόσµιες Προκλήσεις, τη ∆ιακυβέρνηση των 
Ερευνητικών Υποδοµών, τις Καινοτοµικές ∆υνατότητές τους και τη ∆ιαχεί-
ριση των µεγάλων όγκων δεδοµένων (Big Data), ενώ ένα πάνελ διεθνών 
σηµαντικών προσωπικοτήτων του χώρου εξέτασαν την «επόµενη ηµέρα».

Περίπου 763 συµµετέχοντες παρακολούθησαν το ICRI 2014, αντιπρο-
σωπεύοντας περισσότερες από 60 χώρες, καθώς και δεκάδες οργανι-
σµούς, ιδρύµατα και Ερευνητικές Υποδοµές από όλο τον κόσµο. ∆ιακεκρι-

µένα ονόµατα της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας, όπως ο συντονιστής 
του Human Brain Project, Henry Markram, από το Πολυτεχνείο της Λωζά-
νης, o καθηγητής του πανεπιστηµίου του Εδιµβούργου Geoffrey Boulton, 
ειδικός στα ανοικτά δεδοµένα και υπέρµαχος της «Ανοιχτής Επιστήµης», 
η Fran Berman, συµπρόεδρος του Research Data Alliance Council και 
ειδική στη διαχείριση Μεγάλων ∆εδοµένων και o Franco Ongaro του Ευ-
ρωπαϊκού Οργανισµού ∆ιαστήµατος, ανέλυσαν τις καινοτοµικές δυνατό-
τητες των Ερευνητικών Υποδοµών. Οι σύνεδροι ασχολήθηκαν µε πλήθος 
άλλων θεµάτων, ενώ οι εργασίες µιας σειράς παράλληλων θεµατικών 

ενοτήτων εστίασαν στο Περιβάλλον, 
µε έµφαση στις θαλάσσιες ερευνητικές 
υποδοµές και την Αρκτική, στην Πα-
λαιοανθρωπολογία και την Πολιτιστική 
Κληρονοµιά, στην Ασφάλεια Τροφί-
µων και στον τοµέα των Ηλεκτρονικών 
Ερευνητικών Υποδοµών.

Η πλειοψηφία των συµµετεχόντων 
(79%) προέρχονταν από χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Σηµαντική ήταν  η 
συµµετοχή γυναικών (34%), καθώς και 
αντιπροσώπων (21%) προερχόµενων 
από χώρες µη µέλη της Ε.Ε.

Το ICRI 2014 συνοδεύτηκε από έκθεση µε περίπτερα παρουσίασης ερευ-
νητικών φορέων και έργων, καθώς και από έκθεση 53 έργων τέχνης που 
επελέγησαν έπειτα από διεθνή διαγωνισµό µε θέµα «Έρευνα & Τέχνη».

3130

             «∆ιεθνές Συνέδριο 
      Ερευνητικών Υποδοµών - 
           Εµβληµατική εκδήλωση 
                της Ελληνικής Προεδρίας»

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 

2-4 Απριλίου 2014

συνεχίζεται...

Το ICRI 2014 συνοδεύτηκε από έκθεση µε περίπτερα παρουσίασης ερευ-
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        «∆ιεθνές Συνέδριο Ερευνητικών 
             Υποδοµών - Εµβληµατική εκδήλωση 
                           της Ελληνικής Προεδρίας»

(συνέχεια)

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα
Συµπερασµατικά οι σύνεδροι του ICRI 2014:

παρουσίασαν τα κύρια χαρακτηριστικά των Ερευ-
νητικών Υποδοµών στις οποίες εργάζονται και 
προσδιόρισαν σαφώς τις προκλήσεις και τα κίνη-
τρα για διεθνή συνεργασία

ανέδειξαν τον ουσιαστικό ρόλο των ερευνητικών 
υποδοµών, σε παγκόσµιο επίπεδο, όσον αφορά 
στην αντιµετώπιση των µεγάλων προκλήσεων της 
ανθρωπότητας σε κάθε επίπεδο, εθνικό, περιφε-
ρειακό και διεθνές

µελέτησαν τις ανάγκες και τις προκλήσεις, οι οποίες 
προκύπτουν κατά την ανάπτυξη και λειτουργία των 
διεθνών ερευνητικών υποδοµών

επεξεργάστηκαν περαιτέρω τις προτάσεις που έγι-
ναν στη διάρκεια του ICRI 2012

To ICRI 2016 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός 
Ευρώπης, στο Cape Town της Νότιας Αφρικής

Φορείς συνδιοργάνωσης

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  και Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

+ Info

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: 
www.icri2014.eu/sessions-videos

ΕΙ
∆Ι

ΚΗ
  Ε

Κ∆
Ο

ΣΗ
  Ε

ΛΛ
Η

Ν
ΙΚ

Η
Σ 

 Π
ΡΟ

Ε∆
ΡΙ

ΑΣ
  2

0
1

4
  

ΒΒ
Β

33
συνεχίζεται...

Στόχος

Το Συνέδριο “Industrial Technologies 2014”, το τρίτο σε µία σειρά από 
Συνέδρια που λαµβάνουν χώρα δύο φορές το χρόνο, πραγµατοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 9-11 Απριλίου. Παρευρέθησαν περισσότεροι από 1300 
συµµετέχοντες, µεταξύ των οποίων 150 υψηλού επιπέδου διεθνείς οµιλη-
τές στους τοµείς της νανοτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, προηγµένων υλι-
κών και νέων τεχνολογιών παραγωγής.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν να προσελκύσει οµιλη-
τές υψηλού κύρους από τη βιοµηχανία, την έρευνα 
και την πολιτική ώστε να συζητηθούν τα οράµατα 
για την ευρωπαϊκή βιοµηχανία και την έρευνα µέχρι 
το 2020, καθώς και η δηµιουργία νέων αναπτυξια-
κών ευκαιριών µέσω συνεργασίας.

Παρουσιάσεις, workshops, εκθέσεις, ανάρτηση αφισών και διαγωνισµοί 
κατά τη διάρκεια τριών ηµερών κατέδειξαν τη σηµασία των Nanotechnology 
Materials Production/Παραγωγή Υλικών Νανοτεχνολογίας/ (ΝΜΡ) τεχνο-
λογιών και τη διασφάλιση ότι η Ευρώπη διατηρεί σταθερή θέση στο µέτω-
πο της παγκόσµιας κατασκευής. Πράγµατι, η σηµασία της ευρωπαϊκής επα-
ναβιοµηχανοποίησης  µέσα από την έρευνα και καινοτοµία ήταν ένα βασικό 
σηµείο του Συνεδρίου, το οποίο συνεχώς έβγαινε στην επιφάνεια και τις 
τρεις ηµέρες. Επιπρόσθετα, η σηµασία της καινοτοµίας στις Μικροµεσαίες 
Επιχειρήσεις (SME) µέσω της εµπορευµατοποίησης των αποτελεσµάτων 
που προκύπτουν από την έρευνα και την έξυπνη εξειδίκευση, ιδιαίτερα στις 
Βαλκανικές και Μεσογειακές χώρες, τονίστηκε επανειληµµένως και από 
συµµετέχοντες πέρα από αυτά τα σύνορα. Η ενθουσιώδης συµµετοχή τόσο 
πολλών συνέδρων στις εκδηλώσεις για τη σύναψη συµφωνιών και τη συγ-
γραφή προτάσεων  ανέδειξε µία µεγάλη προθυµία από τη µεριά των συνέ-
δρων για την εδραίωση νέων συνεργασιών.

Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιελάµβανε τις τελευταίες εξελίξεις πάνω 
στη Nanotechnology Materials Production (ΝΜΡ), τεχνολογίες από πολλά 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών,
9-11 Απριλίoυ 2014

          Συνέδριο:

            «Βιοµηχανικές Τεχνολογίες 2014 -  

                   Ευφυής Ανάπτυξη 
  µέσω  Έρευνας και Καινοτοµίας»
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(συνέχεια)

πρωτοπόρα Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήµια, δίνοντας πρακτικές πλη-
ροφορίες σε βιοµηχανικές εφαρµογές από ευρωπαϊκές εταιρίες.

Παράλληλα, δόθηκε έµφαση στο πώς η 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί στον τοµέα 
της Νανοτεχνολογίας θα φέρει προϊόντα 
ικανά να αλλάξουν την καθηµερινή ζωή 
των ανθρώπων. Το Συνέδριο, εκτός της 
ενηµερωτικής του διάστασης, απευ-
θυνόταν και σε τοµείς όπου µπορεί  να 
εφαρµοστεί και να αξιοποιηθεί η Νανο-
τεχνολογία και παράλληλα είχε στόχο να 
δείξει πώς µπορούν οι επιχειρήσεις να 
κατευθυνθούν προς αυτές τις περιοχές 
ανάλογα µε τις εκάστοτε ανάγκες. Επί-
σης, θέµατα που αφορούν την ασφά-
λεια προηγµένων υλικών συζητήθηκαν. 
Τέλος, ο αντίκτυπος της Νανοτεχνολογί-
ας σε ένα βιώσιµο σύστηµα υγείας, στη 

Βιοτεχνολογία αλλά και σε συστήµατα παροχής νερού ήταν τοµείς που προ-
σέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών συµµετεχόντων.

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Το Συνέδριο έδωσε βήµα στη διερεύνηση νέων προσεγγίσεων στην ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναµικού(στο χώρο της Νανοτεχνολογίας) 
και στο χτίσιµο ικανοτήτων, υπό το πρίσµα του σηµαντικού ρόλου της καινο-
τοµίας, για µελλοντικές κατασκευές.Κατέδειξε επίσης την ήδη διαφαινόµενη 
µεταβολή στην αγορά εργασίας του βιοµηχανικού κυρίως τοµέα,όπου η ζή-
τηση στρέφεται κυρίως σε  άτοµα µε εξειδικευµένες γνώσεις και δεξιότητες.

Εν κατακλείδι, η συνεδρία διαπροσωπικής επαφής match making event, 
που πραγµατοποιήθηκε την τελευταία ηµέρα του Συνεδρίου, συνέβαλε στη 

δηµιουργία ουσιαστικής επικοινωνίας µεταξύ Ακαδηµίας και Βιοµηχανιών 
υποστηρίζοντας την προσπάθεια να εµπορευµατοποιηθούν οι λεγόµενες  
βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρµογής (KETs).

Φορείς συνδιοργάνωσης
Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ίδρυµα Τεχνολογίας & Έρευνας / Ινστιτούτο Επιστηµών Χηµικής 
Μηχανικής (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ)

Spinverse

Laboratory for Manufacturing Systems & Automation (LMS), 
Πανεπιστήµιο Πατρών.

ΣΕΒ - Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών

Επιµελητήριο Αχαΐας

Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”

Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Τεχνολογιών & Αυτοµατισµού

Frigoglass

Ναυπηγεία NEORION - Σύρος

+ Info

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα:  
http://www.industrialtechnologies2014.eu/presentations/

       «Βιοµηχανικές Τεχνολογίες 2014 
               - Ευφυής Ανάπτυξη µέσω 
                            Έρευνας και Καινοτοµίας»

Συνέδριο:
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H ιδέα οργάνωσης εκδήλωσης αφιερωµένης στο πρόγραµµα 
«Copernicus» προέκυψε ως απόρροια της συµµετοχής της Ελλάδας στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος/European Space Agency (ESA), για 
την οποία υπεύθυνη είναι η ΓΓΕΤ, µε την ευκαιρία και της ανάληψης της 

Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης από την Ελλάδα.

Το «Copernicus» είναι ένα εµβληµατικό Ευρωπαϊκό 
πρόγραµµα για το διάστηµα και το κατεξοχήν πρό-
γραµµα για τη δραστηριότητα Παρατήρησης Γης στην 
Ευρώπη. Το πρόγραµµα αυτό βρίσκεται σήµερα σε 
ένα κοµβικό σηµείο, καθώς εισέρχεται από τη φάση 

ανάπτυξης σε εκείνη της πλήρους λειτουργίας, µε επιδίωξη να εξυπηρε-
τήσει µια πλειάδα διαφορετικών χρηστών των δορυφορικών δεδοµένων. 
Καθοριστικά γι’ αυτή τη µετάβαση υπήρξαν δύο γεγονότα που έλαβαν χώρα 
το 2014 και ειδικότερα: η έναρξη ισχύος του Κανονισµού του Copernicus 
(Copernicus Regulation) στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επιτυ-
χής εκτόξευση του δορυφόρου Sentinel-1A από την ESA.

Η Ευρώπη αναµένεται να ωφεληθεί σηµαντικά ως «χρήστης»  του προ-
γράµµατος ώστε να παρακολουθεί στενά και συνεχώς τις περιβαλλοντι-
κές συνθήκες και την επίδραση που αυτές έχουν στην καθηµερινότητά 
µας. Με την εξασφάλιση εξατοµικευµένων, έγκαιρων και βιώσιµων µε-
τρήσεων Παρατήρησης Γης, το πρόγραµµα «Copernicus» αποτελεί την 
Ευρωπαϊκή απάντηση σε καίρια ζητήµατα της προστασίας του περιβάλ-
λοντος και της αντιµετώπισης προκλήσεων, όπως οι καταστάσεις έκτα-
κτης ανάγκης, η παρακολούθηση ατµόσφαιρας και δασικών εκτάσεων, 
η προστασία και επιτήρηση θαλασσών, ο έλεγχος συνόρων, η κλιµατική 
αλλαγή, προσφέροντας λύσεις που ταιριάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-

στικά του κάθε Κράτους και της κάθε Περιφέρειας. Το πρόγραµµα αναµέ-
νεται επιπλέον να δηµιουργήσει µία δυναµική για απτά οικονοµικά οφέλη 
για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς θα προσφέρει ανε-
κτίµητες δυνατότητες για βιώσιµη ανάπτυξη και δηµιουργία εξειδικευµέ-
νων θέσεων εργασίας στην  Ευρώπη, αποτελώντας ένα σηµαντικό µοχλό 
ανάπτυξης σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ενηµέρωση, προώθηση και αξιοποίηση του 
«Copernicus», ενός προγράµµατος µε πολλαπλά οφέλη για τους Ευρω-
παίους πολίτες, παράλληλα µε την ανάδειξή του ως ενός Προγράµµατος-
Πυλώνα της συνεργασίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο γενικά όσο και 
µεταξύ της ΕΕ και της ESA ειδικότερα. Επιπλέον, η εκδήλωση αυτή ήταν 
ιδανική συγκυρία για να αναδειχθεί η µετάβαση της Ευρωπαϊκής γεω-
παρατήρησης στην εποχή πλήρους λειτουργίας, µεταξύ άλλων και µε την 
προβολή δεδοµένων από το δορυφόρο Sentinel-1A κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης. Ένας ακόµη σηµαντικός στόχος της εκδήλωσης αυτής 
ήταν η γνωριµία των δυνητικών χρηστών των δεδοµένων και υπηρεσι-
ών του «Copernicus» µε τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραµ-
µα άµεσα και µεσοπρόθεσµα τόσο σε διαφορετικά γεωγραφικά επίπεδα 
(τοπικό, εθνικό, διασυνοριακό), όσο και σε διαφορετικά επίπεδα διοίκη-
σης (κεντρική διοίκηση, περιφέρειες, τοπική αυτοδιοίκηση),ανάλογα µε 
τις ανάγκες τους.

3736

        Συνέδριο:

                      «COPERNICUS - 
             Sentinels Serving Society 
                         and the Environment»

Ευγενίδειο ‘Ίδρυµα, Αθήνα, 

12-13 Μαΐου 2014

συνεχίζεται...
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(συνέχεια)

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Τo πρόγραµµα «Copernicus» 
είναι προσανατολισµένο 
στους δυνητικούς χρήστες και 
τις υπηρεσίες που τους αφο-
ρούν. Ανταποκρινόµενο στο 
χαρακτήρα αυτό, το συνέδριο 
«COPERNICUS – Sentinels 
Serving Society and the 
Environment» αποτέλεσε 
ένα βήµα/forum για εκπρο-
σώπους από διαφορετικούς 
κυβερνητικούς φορείς, ευ-
ρωπαϊκά θεσµικά όργανα και 

υπηρεσίες, τον ακαδηµαϊκό χώρο και ερευνητικούς φορείς, παρόχους 
δεδοµένων και υπηρεσιών και εκπροσώπους του επιχειρηµατικού χώ-
ρου και τους προσέφερε τη δυνατότητα να συζητήσουν τις ευκαιρίες που 
δηµιουργούνται από το πρόγραµµα και τα δεδοµένα παρατήρησης γης.

Φορείς συνδιοργάνωσης

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας /  Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

ESA

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

+ Info

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: 
http://congrexprojects.com/2014-events/Copernicus 
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συνεχίζεται...

Στόχος

Το συνέδριο οργανώθηκε σύµφωνα µε µια συστηµική και διεπιστηµονική 
προσέγγιση, προκειµένου να συνδεθούν η έννοια της φυσικής ανάπλασης 
πόλεων µε άλλα βασικά ζητήµατα, όπως η ανθεκτικότητα πόλεων, οι αστι-
κοί κίνδυνοι, η προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή, η αποκατάσταση βιο-
ποικιλότητας και οικοσυστηµάτων, η αειφόρος διαχείριση και ο σχεδιασµός 
χρήσεων γης, η ανθρώπινη υγεία και ευηµερία.

Στη διάρκεια του συνεδρίου δόθηκε έµ-
φαση σε καινοτόµες λύσεις που υιοθετού-
νται από τις ευρωπαϊκές πόλεις, ώστε να 
συνδυάζουν την παράδοση και τον νεωτε-
ρισµό στην αντιµετώπιση των περιβαλλο-
ντικών προκλήσεων και των επιπτώσεων 

της οικονοµικής κρίσης. Το συνέδριο οργανώθηκε σε τέσσερις ενότητες:

1.  Η φυσική ανάπλαση πόλεων µπορεί να οδηγήσει στην οικολογική στρο-
φή της Ευρωπαϊκής Οικονοµίας, κάνοντας χρήση διαθέσιµων καινοτό-
µων χρηµατοδοτικών εργαλείων.

2.  Καινοτόµες πρακτικές: πώς αυτοί που σχεδιάζουν την αστική ανάπτυξη 
και ο τοµέας των κατασκευών καινοτοµεί µε µεθόδους φυσικής ανάπλα-
σης σε ευρωπαϊκές πόλεις.

3.  Πρακτικές προσαρµογής στην αλλαγή του κλίµατος: Πώς οι ευρωπαϊκές 
πόλεις προσαρµόζονται στην αλλαγή του κλίµατος και των φυσικών κα-

Auditorium MADOU, 
Βρυξέλλες, 13-14 Μαΐου 2014

          Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε θέµα τη

    "Φυσική Ανάπλαση Πόλεων: 
  Αντιµετώπιση των Περιβαλλοντικών 
           Προκλήσεων και των Επιπτώσεων 
        της Οικονοµικής Κρίσης 
                       χρησιµοποιώντας Φιλικές 
              µε το Περιβάλλον Λύσεις"

                    «COPERNICUS - 
                    Sentinels Serving Society 
                              and the Environment»

Συνέδριο:
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(συνέχεια)

ταστροφών µε τη χρήση λύσεων που βασίζονται στη φυσική ανάπλαση 
προκειµένου να αυξηθεί η ανθεκτικότητα των πόλεων.

4.  Τρέχουσες πρωτοβουλίες για την προώθηση των λύσεων που βασίζο-
νται στη φυσική ανάπλαση σε ευρωπαϊκές πόλεις: Βρυξέλλες, η πόλη 
και η περιφέρεια της Φλάνδρας (BE), Αλµάδα (PT), Κοπεγχάγη (DK), 
Λιουµπλιάνα (SI), και Μπιλµπάο (ES).

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Σηµαντικά αποτελέσµατα του Συνεδρίου είναι τα εξής:

Επίλυση συµβιβασµών:

µέσα από τη φυσική ανάπλαση πόλεων πρέπει να προκύπτουν συµβιβα-
σµοί ανάµεσα στη φύση, την κοινωνία και την οικονοµία

αυτές οι καινοτόµες λύσεις για τη φυσική ανάπλαση πόλεων θα πρέπει να 
είναι οικονοµικά αποδοτικές, να έχουν ισχυρή κοινωνική προστιθέµενη 
αξία για την ανθρώπινη υγεία και ευηµερία και να συµβάλουν στη βιώσι-
µη διαχείρισή του

οι πόλεις διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία πολλαπλών 
αξιών, ενθαρρύνοντας την υιοθέτηση νέων επιχειρηµατικών µοντέλων 
φυσικής ανάπλασης και προσελκύοντας ιδιωτική χρηµατοδότηση µέσω 
πρωτοβουλιών για συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είχε τα εξής πρόσθετα θετικά αποτελέσµατα 
για την Ελλάδα:

Να γίνει συζήτηση σε µία νέα θεµατική περιοχή που είναι σηµαντική για το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής (Renaturing 
cities, οικονοµική κρίση και φιλικές µε το περιβάλλον λύσεις).

Να προταθούν επιστηµονικές προτεραιότητες που θα χρηµατοδοτη-
θούν το 2016-2017 από πρόγραµµα «ΗΟRΙΖΟΝ 2020».

Να συµµετέχουν Έλληνες επιστήµονες που θα ηγηθούν της θεµατικής 
περιοχής.

Ενεργός συµµετοχή της Ελλάδας στη δηµιουργία πολιτικής σε Ευρω-
παϊκό επίπεδο.

Φορείς συνδιοργάνωσης
Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή DG Research and Innovation, Πολυτεχνείο Κρήτης

+ Info

Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα:  
http://ec.europa.eu/research/environment/index_en.cfm?pg=land

                     "Φυσική Ανάπλαση Πόλεων: 
                     Αντιµετώπιση των Περιβαλλοντικών 
             Προκλήσεων και των Επιπτώσεων 
          της Οικονοµικής Κρίσης χρησιµοποιώντας 
                   Φιλικές µε το Περιβάλλον Λύσεις"

Ευρωπαϊκό Συνέδριο µε θέµα τη
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Στόχος

Στόχος του Συνεδρίου ήταν η ανάδειξη του σηµαντικού ρόλου της ∆ιε-
θνούς Συνεργασίας στο πλαίσιο της έρευνας και της καινοτοµίας, µεταξύ 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των χωρών της 
Μαύρης Θάλασσας. Στις παραπάνω χώρες 
περιλαµβάνονται: Μαρόκο, Αλγερία, Τυνη-
σία, Λιβύη, Αίγυπτος, Ισραήλ (συνδεδεµένη 
χώρα), Παλαιστινιακή Αρχή, Λίβανος, Ιορ-

δανία, Συρία, Τουρκία (υποψήφια χώρα), Αρµενία, Αζερµπαϊτζάν, Γεωργία, 
Ρωσία, Λευκορωσία, ∆ηµοκρατία της Μολδαβίας και Ουκρανίας.

Η συνεργασία αυτή αφορά κυρίως δύο θεµατικούς τοµείς:

τις εφαρµογές βιώσιµης ενέργειας και καθαρών τεχνολογιών, µε στόχο 
ένα ενεργειακό µέλλον µε χαµηλό/µηδενικό αποτύπωµα άνθρακα, και

τη θαλάσσια έρευνα και στρατηγική στο πλαίσιο της αειφόρου διαχείρι-
σης των οικοσυστηµάτων, των θαλάσσιων πόρων και των υπεράκτιων 
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

Οι δύο αυτοί θεµατικοί τοµείς περιλαµβάνονται στις σύγχρονες Κοινωνι-
κές Προκλήσεις στο πλαίσιο του Προγράµµατος "Ορίζοντας 2020".

Το Συνέδριο απευθύνθηκε σε ερευνητικούς και ακαδηµαϊκούς φορείς, 
επιχειρήσεις, επαγγελµατικούς φορείς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αλλά και στο ευρύ κοινό. Στη διάρκεια του διήµερου Συνεδρίου, οι εκ-

πρόσωποι των φορέων και των επιχειρήσεων είχαν τη δυνατότητα να 
συµµετάσχουν ενεργά σε δράσεις δικτύωσης µε εκπροσώπους σηµαντι-
κών επιχειρήσεων και µεγάλων ερευνητικών κέντρων από τις προανα-
φερθείσες χώρες που δραστηριοποιούνται ενεργά στα ερευνητικά πεδία 
της καθαρής ενέργειας και της θαλάσσιας έρευνας.

Στη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου παρουσιάστηκε το γενικό 
πλαίσιο πολιτικής στο χώρο της Έρευνας και της Καινοτοµίας στις περιο-
χές της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και ευ-
καιρίες χρηµατοδότησης για την έρευνα και την καινοτοµία στην περιοχή, 
και καλές πρακτικές επιτυχίας, καθώς επίσης και καλά «παραδείγµατα» 
δράσεων στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Συνεργασίας στις θεµατικές περιο-
χές της Ενέργειας και της Θαλάσσιας Έρευνας στις χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Γειτονίας και της Μαύρης Θάλασσας.

Πραγµατοποιήθηκαν δύο παράλληλες θεµατικές συνεδρίες αφιερωµέ-
νες στην Ενέργεια και τη Θαλάσσια Έρευνα στη διάρκεια των οποίων 
υπήρξε ουσιαστικός διάλογος και προσέγγιση E&Τ φορέων-(STI) της 
Ευρώπης µε το χώρο της επιχειρηµατικότητας. Παράλληλα, δόθηκε έµ-
φαση στην υποστήριξη των λιγότερο αναπτυγµένων Περιφερειών ανα-
φορικά µε την Επιστήµη, την Έρευνα και την Καινοτοµία.

Επίσης, το Συνέδριο εστίασε στις θαλάσσιες δραστηριότητες και τις βιώ-
σιµες τεχνολογίες ενέργειας, µε στόχο την ανάπτυξη της οικονοµίας που 
να βασίζεται σε καθαρές και απαλλαγµένες από άνθρακα τεχνολογίες.

4342

        ∆ιεθνές Συνέδριο - Εµβληµατική Εκδήλωση:

             «Η Έρευνα και η Καινοτοµία 
     στην υπηρεσία της Οικονοµίας 
        και της Κοινωνίας της Ε.Ε., των χωρών     
            της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και των 
                   χωρών της Μαύρης Θάλασσας»

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
29-30 Μαϊου 2014

συνεχίζεται...
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(συνέχεια)

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Στη διάρκεια του Συνεδρίου υπεγράφη η "∆ιακήρυξη της Θεσσαλονίκης", 
η οποία συνοδεύεται από έναν Οδικό Χάρτη σχετικά µε την περαιτέρω 
πορεία για τις ανωτέρω κοινωνικές προκλήσεις στις συγκεκριµένες περι-
οχές, ενώ µπορεί να αξιοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη µελ-
λοντική πολιτική προς την Ευρώπη 2020.

Το Συνέδριο προσέφερε επίσης ευκαιρία για άτυπες / ανεπίσηµες συζητή-
σεις ή και διµερείς συναντήσεις µεταξύ των κύριων φορέων και ενδιαφερό-
µενων µερών της Ε.Ε. και των χωρών στις γειτονικές µε την Ε.Ε. περιοχές, 
στο πλαίσιο του προγράµµατος INCO. Έτσι, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες 
για περαιτέρω συνεργασία σε κοινά σχέδια στο "ΗΟRΙΖΟΝ 2020", προω-
θώντας, ως εκ τούτου, το Πρόγραµµα-Πλαίσιο στις χώρες-στόχους.

Παράλληλα, το Συνέδριο διευκόλυνε τον "πολιτικό διάλογο" µεταξύ των 
βασικών συµµετεχουσών χωρών της Ε.Ε. και των χωρών-στόχων που 
αφορούν οι επενδύσεις, οι οποίες αναµένεται να ενισχυθούν µε καινοτό-
µες προσεγγίσεις.

Φορείς συνδιοργάνωσης

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου 
Θαλασσίων Ερευνών / ΕΛΚΕΘΕ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας / EKETA

+ Info

Παρουσιάσεις: Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των 
οµιλητών βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: 
www.rines.gr (http://rines.gr/node/11) 
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       MEDCITY - «Η Στρατηγική 
            προσαρµογής στις επιπτώσεις 
        της κλιµατικής αλλαγής 
                      στις Μεσογειακές πόλεις 
              και η σηµασία της Παγκόσµιας 
      παρακολούθησης της γης»

45
συνεχίζεται...

Στόχος

Στο Συνέδριο αναλύθηκαν οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής σε πόλεις 
µε Μεσογειακό κλίµα ανά τον κόσµο προσδίδοντας τις απαραίτητες βασικές 
πληροφορίες για τη χάραξη των αντίστοιχων πολιτικών προσαρµογής στις 
νέες συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί παγκοσµίως.

Οι αστικές περιοχές καλύπτουν µόλις το 3% 
της επιφάνειας του πλανήτη και κατοικούνται 
περίπου από τους µισούς κατοίκους της Γης, 
παράγουν το 80% του παγκόσµιου ΑΕΠ και 
συνεισφέρουν κατά 70% στην παγκόσµια 

παραγωγή εκποµπών άνθρακα. Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων 
Εθνών, ο πληθυσµός των αστικών περιοχών αναµένεται να φτάσει τα πέ-
ντε δισεκατοµµύρια το 2030 και να ξεπεράσει τα έξι το 2050. Οι περιο-
χές µε Μεσογειακού τύπου κλίµα αποτελούν τις πλέον ευάλωτες περιοχές 
του πλανήτη στην παγκόσµια κλιµατική αλλαγή και η ανάγκη προσαρµο-
γής στις επιπτώσεις τους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την οικονοµική και 
κοινωνική τους ανάπτυξη.

Το Συνέδριο παρουσίασε, σε συνδυασµό µε επιτυχή παραδείγµατα προς 
ενίσχυση της πολιτικής προσαρµογής, τα θέµατα: Παγκόσµιες και Τοπικές 
Παρατηρήσεις της Γης, Νερό, Ενέργεια, Βιοποικιλότητα και Ανοιχτοί Χώροι, 
Παράκτιες Περιοχές και Θαλάσσιο Περιβάλλον, ∆οµηµένο Περιβάλλον, 
∆ηµόσια Υγεία και ∆ιακυβέρνηση.

Το συνέδριο διερεύνησε τη συµβολή της Οµάδας των Παρατηρήσεων Γης 

Divani Caravel, 
Αθήνα, 10-12 Ιουνίου 2014

       «Η Έρευνα και η Καινοτοµία στην υπηρεσία 
              της Οικονοµίας και της Κοινωνίας της Ε.Ε., 
         των χωρών της Ευρωπαϊκής Γειτονίας 
                   και των χωρών της Μαύρης Θάλασσας»

∆ιεθνές Συνέδριο - Εµβληµατική Εκδήλωση:
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(συνέχεια)

(Group on Earth Observations, GEO) για τη βελτίωση της κλιµατικής πληρο-
φορίας και το ρόλο τους για την ανάπτυξη και εφαρµογή µέτρων προσαρµο-
γής σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν οι µεγάλες δυνατότητες 
που προσφέρονται από τα συστήµατα και τις υπηρεσίες περιβαλλοντικών 
παρατηρήσεων για την ενίσχυση της προσαρµογής στην παγκόσµια προ-
σαρµογή στο επίπεδο των πόλεων. Τα διαθέσιµα εργαλεία περιβαλλοντικών 
παρατηρήσεων κατέδειξαν τη µεγάλη πρόοδο που έχει γίνει σε αυτό τον το-
µέα στην υπηρεσία των πόλεων και των πολιτών. Ένα παράδειγµα επιτυχούς 
χρήσης περιβαλλοντικών δεδοµένων αποτελεί η υπηρεσία µέτρησης της ποι-
ότητας του νερού στις παραλιακές περιοχές της Βαρκελώνης.

Οι εργασίες του Συνεδρίου εστίασαν στα πλεονεκτήµατα που αποφέρει ο 
βραχυπρόθεσµος και ο µακροπρόθεσµος σχεδιασµός προσαρµογής, ενώ 
επισηµάνθηκαν παραδείγµατα στρατηγικής που έχουν υλοποιηθεί µε επι-
τυχία, όπως η Αυστραλιανή περιοχή µε Μεσογειακό κλίµα και η πόλη της 
Camberra µε το σχέδιο Camberra Urban and Regional Futures (CURF). 
Παράλληλα, διακρίθηκαν τα καλύτερα προγράµµατα και προσεγγίσεις προ-
σαρµογής σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση της ωφελιµότητας και καταλ-
ληλότητάς τους για τις Μεσογειακές πόλεις. Αυτές οι δράσεις και η επεξερ-
γασία τους έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν τα µέγιστα στη θέσπιση 
µίας εκτενούς στρατηγικής προσαρµογής στην ελληνική περιοχή.

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Στη διάρκεια του Συνεδρίου ενισχύθηκαν περαιτέρω συνεργασίες τόσο σε 
ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο συµβάλλοντας στην ενηµέρωση 
των κοινωνιών των αστικών περιοχών και στη δηµιουργία προτάσεων για 
το σχεδιασµό σχεδίου προσαρµογής στην Ελλάδα, τη Μεσόγειο, την Ευρώ-
πη αλλά και στις παγκόσµιες περιοχές µε Μεσογειακό κλίµα.

Παράλληλα, υπογραµµίστηκε η απαιτούµενη προϋπόθεση δράσεων σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και η ανάγκη συµµετοχής όλων των φορέων, από 

τους πολίτες µέχρι τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προσαρµογής, επι-
στήµονες και επιχειρήσεις. Το διεπιστηµονικό ακροατήριο προσδιόρισε την 
ύπαρξη χάσµατος, τόσο σε επιστηµονικά θέµατα όσο και επικοινωνιακά, 
ανάµεσα στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής προσαρµογής και την επι-
στηµονική κοινότητα.

Οι σύνεδροι αναγνώρισαν την ανάγκη µεταφοράς γνώσης και εµπειρίας σε 
θέµατα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, καθώς και στήριξης και ενδυ-
νάµωσης συνεργασιών ανάµεσα στις ηπείρους µε περιοχές Μεσογειακού 
κλίµατος.

Φορείς συνδιοργάνωσης
Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας / Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Mediterranean Consortium for Climate Change 
(MC-4),

Μαριολοπούλειο-Καναγκίνειο Ίδρυµα Επιστηµών Περιβάλλοντος

Κέντρον Ερεύνης Φυσικής της Ατµοσφαίρας και Κλιµατολογίας 
της Ακαδηµίας Αθηνών

Πανεπιστήµιο Justus-Liebig Giessen της Γερµανίας

+ Info
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στις ιστοσελίδες:  
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/files/ProgramMedCity2014.pdf
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/program-agenda.html
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/break-out-session1.html
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/break-out-session2.html
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/break-out-session3.html
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/break-out-session4.html
www.mariolopoulosfoundation.gr/medcity2014/break-out-session5.html

       MEDCITY - «Η Στρατηγική
            προσαρµογής στις επιπτώσεις 
                της κλιµατικής αλλαγής 
    στις Μεσογειακές πόλεις και η σηµασία 
της Παγκόσµιας παρακολούθησης της γης»
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Tο Συνέδριο "Week of Innovative Regions in Europe (WIRE)", το σηµαντι-
κότερο ευρωπαϊκό forum διαλόγου για Περιφερειακές Στρατηγικές, Και-
νοτοµία και Ανάπτυξη, πραγµατοποιήθηκε για πέµπτη συνεχή χρονιά, µε 

θέµα την «επανεκκίνηση» της Περιφερειακής Στρατηγικής 
για την Καινοτοµία και την Ανάπτυξη. Το συνέδριο συνέπε-
σε µε την ολοκλήρωση του σχεδιασµού των Στρατηγικών 
Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) των Περιφερειών της Ευ-
ρώπης, καθώς και την έναρξη των ευρωπαϊκών προγραµ-
µάτων "Ορίζοντας 2020" για την έρευνα και καινοτοµία 
και των νέων ∆ιαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταµείων.

Στόχος του Συνεδρίου ήταν 
η καλύτερη κατανόηση της 
RIS3 από την πλευρά των 
Περιφερειών, η παρουσίαση 
εργαλείων που βοηθούν στη 
χάραξη πολιτικών, η δηµι-
ουργία ευκαιριών για συνερ-
γασίες και συνέργειες µεταξύ 

Περιφερειών της Ευρώπης, οι δυνατότητες που προσφέρονται από την 
πλευρά της Ε.Ε. για χρηµατοδότηση της Έρευνας και της Καινοτοµίας και 
γενικότερα η δηµιουργία ενός κλίµατος ανταλλαγής γνώσης και εµπειρι-
ών µεταξύ των Περιφερειών.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, 60 οµιλητές και 350 συµµετέχοντες 
από 30 χώρες συζήτησαν για νέες πολιτικές, καλές πρακτικές και εργα-
λεία που κάλυψαν ένα ευρύ φάσµα αντικειµένων και θεµάτων τα σηµαντι-
κότερα από τα οποία δίδονται παρακάτω.

Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν οι ευρωπαϊκοί στόχοι για την έρευνα, την 
καινοτοµία, την επιχειρηµατικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη για την 

επόµενη προγραµµατική περίοδο 2014-2020. Τονίστηκαν οι πολιτικές 
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέσω των προγραµµάτων της, οι 
συµπληρωµατικότητες µεταξύ τους, οι ευκαιρίες που δίνονται στις Περι-
φέρειες να χρησιµοποιήσουν τις δυνατότητες χρηµατοδότησης πολιτικών 
τους από τα νέα εργαλεία της Ε.Ε.

Επίσης, δόθηκε έµφαση στην επανεκκίνηση των Περιφερειακών Πολιτι-
κών. Η Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και η ορθή εφαρµογή 
της αποτελεί πλέον το βασικό εργαλείο πολιτικής των Περιφερειών, ιδιαίτε-
ρα των λιγότερο ανεπτυγµένων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς 
τους και την έξοδο από την κρίση. Αναπτύχθηκαν θεωρητικές προσεγγίσεις 
από ειδικευµένους επιστήµονες, οι οποίοι επεσήµαναν τα σηµεία που πρέ-
πει να προσεχθούν, ιδιαίτερα στην παρούσα περίοδο της κρίσης, στα διά-
φορα στάδια του σχεδιασµού και της εφαρµογής της, ενώ παρουσιάστηκαν 
παραδείγµατα σχεδιασµού και εφαρµογής RIS3 σε περιφερειακό επίπεδο.

Η επιχειρηµατικότητα και η συνεισφορά της στην περιφερειακή µεγέ-
θυνση και τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης βασισµένων στη 
γνώση, αναγνωρίστηκε ως βασικός πυλώνας. Τονίστηκε ιδιαίτερα η ανα-
γκαιότητα της ευρείας συµµετοχής των επιχειρήσεων στη Στρατηγική της 
Έξυπνης Εξειδίκευσης και παρουσιάστηκαν παραδείγµατα καλών πρακτι-
κών και ευκαιρίες για χρηµατοδότηση της καινοτοµίας των επιχειρήσεων 
µέσα από χρηµατοδοτικά εργαλεία της Ε.Ε.

Η διαπεριφερειακή συνεργασία στην εποχή της οικονοµίας της γνώσης 
αποκτά έναν σηµαντικό ρόλο και ιδιαίτερα οι συνεργασίες µεταξύ ανε-
πτυγµένων και λιγότερο ανεπτυγµένων περιφερειών.
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                 WIRE V «Εβδοµάδα για 
       τις Καινοτόµες περιφέρειες 
                              της Ευρώπης»

Αίγλη Ζαππείου, Αθήνα, 

12-13 Ιουνίου 2014

συνεχίζεται...

 

 

 

  
 
 

                 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  |  Aθήνα, 19 Ιουνίου 2014 
 

Η έξυπνη εξειδίκευση και η καινοτομία οδηγούν τις Περιφέρειες 
στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα  
Το WIRE 2014, το σημαντικότερο ευρωπαϊκό φόρουμ διαλόγου για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή στην Αθήνα 
 
Η έξυπνη εξειδίκευση, η καινοτομία και η οικονομία της ανοικτής γνώσης 
αναδεικνύονται σε βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των Περιφερειών και τόνωσης της 
ανταγωνιστικότητας. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα του διεθνούς συνεδρίου "Week of 
Innovative Regions in Europe 2014" (WIRE V, Εβδομάδα Καινοτόμων Περιφερειών 
στην Ευρώπη) που πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα στις 12-13 Ιουνίου. 
Το WIRE 2014 συγκέντρωσε 60 ομιλητές και 350 συμμετέχοντες από 30 χώρες, σε 
ένα διεθνές γεγονός με επίκεντρο την περιφερειακή διάσταση της καινοτομίας. Tο 
συνέδριο παρακολούθησαν ζωντανά μέσω Διαδικτύου περισσότερα από 1.000 άτομα.  
 
Το συνέδριο WIRE 2014 που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας, στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, έριξε τα φώτα της ευρωπαϊκής σκηνής στην Αθήνα, και πιο συγκεκριμένα 
στο διάλογο για τις βιώσιμες περιφερειακές πολιτικές των χωρών του Νότου σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης.  
 
Ο κόσμος της έρευνας, των επιχειρήσεων και της πολιτικής συναντήθηκε για πέμπτη 
συνεχή χρονιά στο σημαντικότερο ευρωπαϊκό φόρουμ διαλόγου για την περιφερειακή 
ανάπτυξη, για να ανταλλάξει ιδέες και προτάσεις με άξονα τη νέα πολιτική συνοχής 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που 
προσφέρονται στις Περιφέρειες. Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών 
φορέων, όπως ο ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα, εκπρόσωποι Περιφερειών και ΟΤΑ, 
αλλά και επιχειρήσεων και ερευνητικών/ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, είχαν την ευκαιρία 
για δύο ημέρες να μοιραστούν εμπειρίες και καλές πρακτικές για τη διαμόρφωση και 
την αποτελεσματική υλοποίηση των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης σε κάθε 
Περιφέρεια, με βάση την καινοτομία και τα πλεονεκτήματά τους. 
 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι παρουσιάσεις εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις δυνατότητες που δίνονται στις Περιφέρειες να αξιοποιήσουν τα νέα 
χρηματοδοτικά προγράμματα, όπως τον Ορίζοντα 2020 που θα διαθέσει 80 δισ. ευρώ 
για έρευνα και καινοτομία, αλλά και τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά 
Ταμεία (στις πλέον ανεπτυγμένες Περιφέρειες, τουλάχιστον του 80% των πόρων από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα διατίθεται για την καινοτομία, 
ενώ το αντίστοιχο μερίδιο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες θα είναι 50%).   
 
Την εκδήλωση τίμησε με τη συμμετοχή της η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
θέματα Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης, Μόιρα Γκέγκεν-Κουίν, η οποία στην 
ομιλία της αναφέρθηκε στις νέες πρωτοβουλίες και τα προγράμματα της Επιτροπής 
για την ενίσχυση της καινοτομίας και ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για 
καίριες μεταρρυθμίσεις για να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το ολοένα διευρυνόμενο 
χάσμα ανάμεσα στις Περιφέρειες σε θέματα έρευνας και καινοτομίας. Διαπιστώνοντας 
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(συνέχεια)

Παράλληλα, εξετάστηκαν οι παράγοντες επιτυχίας και τα προβλήµατα που 
αναφύονται στις διαπεριφερειακές συνεργασίες και παρουσιάστηκαν 
παραδείγµατα ευρύτερων οντοτήτων µε πολυ-περιφερειακή σύνθεση, 
όπως οι περιφέρειες της Αδριατικής – Ιονίου πελάγους και οι Παραδου-
νάβιες περιφέρειες.

Οι ποσοτικές µετρήσεις και οι χρήσεις των δεδοµένων απασχόλησαν επί 
µακρόν το Συνέδριο. Παρουσιάστηκαν µεθοδολογίες και εργαλεία για το 
σχεδιασµό και την παρακολούθηση Περιφερειακών Προγραµµάτων και 
της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Επισηµάνθηκαν οι δυσκολίες 
και τα προβλήµατα που θέτει η µέτρηση της γνώσης, της καινοτοµίας και 
των άλλων εννοιών και η δηµιουργία εναρµονισµένων δεικτών.

Τα ανοιχτά δεδοµένα θεωρήθηκαν από όλους ως πρώτη ύλη βασικής 
σηµασίας για τον περιφερειακό σχεδιασµό αλλά και την ανάπτυξη των 
Περιφερειών.

Η επανα-αξιοποποίηση (re-use) της γνώσης στη Στρατηγική της Έξυπνης 
Εξειδίκευσης και γενικότερα στην περιφερειακή ανάπτυξη και την επιχει-
ρηµατικότητα, και οι δυνατότητες που προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνο-
λογίες  µεταβάλλουν ραγδαία το επιχειρηµατικό περιβάλλον και τα παρα-
δοσιακά επιχειρηµατικά µοντέλα.

Συναφώς παρουσιάστηκαν νέα µοντέλα επιχειρηµατικότητας (συνεργα-
σία επιχειρήσεων) και τεχνολογίες (τρισδιάστατη εκτύπωση) που δίνουν 
νέες δυνατότητες στις επιχειρήσεις για οικονοµική µεγέθυνση και έξοδο 
από την κρίση.

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Συµπερασµατικά το συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους συµµετέχοντες 
να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και συζητήσεις υψηλού επιπέδου σε 
θέµατα Περιφερειακής Πολιτικής και Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. 

Κοινός τόπος των παρουσιάσεων και συζητήσεων ήταν ότι η έξοδος από 
την κρίση προϋποθέτει ορθή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης και ταχύ-
τητα ως προς την εφαρµογή της.

Το συνέδριο έδωσε τη δυνατότητα στις Περιφέρειες να αναπτύξουν µεγα-
λύτερη εξωστρέφεια, καλύτερη δικτύωση και να αναζητήσουν συνεργα-
σίες µε άλλες Περιφέρειες της Ε.Ε.

Φορείς συνδιοργάνωσης
Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Yπουργείο Παιδείας 
και Θρησκευµάτων

+ Info
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης,  καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: 
http://www.wire2014.eu/agenda/

Συνεντεύξεις είναι διαθέσιµες στη σελίδα: 
http://www.wire2014.eu/interviews/

            WIRE V 
                     «Εβδοµάδα 
                 για τις Καινοτόµες περιφέρειες 
                               της Ευρώπης»
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Στόχος του συνεδρίου ήταν η ευαισθητοποίηση/ενηµέρωση, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, για τις δυνατότητες των νέων χρηµατοδοτικών µέσων/εργαλείων, 
καθώς και όλων των συνοδευτικών µέτρων στο πλαίσιο του “ΗΟRΙΖΟΝ 

2020” που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της πρό-
σβασης, των επιχειρήσεων και ΜµΕ στη χρηµατοδό-
τηση για την έρευνα, την καινοτοµία και την ανάπτυξη. 
Στη διάρκεια του Συνεδρίου παρουσιάστηκαν, συζη-
τήθηκαν και εξετάστηκαν επίσης καλές πρακτικές, η 
εµπειρία ενδιάµεσων φορέων αλλά και τελικών απο-
δεκτών των (προηγούµενων) εργαλείων και αναφέρ-
θηκαν και οι πιθανές συνέργειες/αλληλεπιδράσεις µε-
ταξύ των χρηµατοπιστωτικών µέσων/εργαλείων των 
Προγραµµάτων της Ε.Ε.: HORIZON 2020 και  COSME 
µε τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά  και Επενδυτικά Ταµεία 
(ESIF), καθώς και των διαθέσιµων χρηµατοδοτικών 
εργαλείων σε εθνικό ή και περιφερειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Συνε-
δρίου παρουσιάστηκε το 
νέο πρόγραµµα της Ε.Ε. 
«InnovFin - EU Finance 
for Innovators» για την 
ενεργοποίηση των νέων 
χρηµατοδοτικών εργα-
λείων. Το πρόγραµµα 
«InnovFin – EU Finance 
for Innovators» αναµένε-

ται να διαθέσει σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και σε φορείς 
ανάπτυξης ερευνητικών υποδοµών περισσότερα από 24 δισ. ευρώ. Τα κε-
φάλαια αυτά θα δράσουν συµπληρωµατικά µε άλλες χρηµατοδοτήσεις και 
συνολικά αναµένεται να ξεπεράσουν τα 48 δισ. ευρώ.

5352

       «Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση 
                για Έρευνα, Καινοτοµία 
                              και Ανάπτυξη»

«Eυρωπαϊκά χρηµατοδοτικά 
εργαλεία για την Έρευνα, 

Καινοτοµία και Ανάπτυξη», 
Αθήνα, Ξενοδοχείο 

Athenaeum Intercontinental, 
12 & 13 Ιουνίου 2014 

ται να διαθέσει σε µικρές, µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις και σε φορείς 

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Οι εργασίες του Συνεδρίου σηµατοδοτήθηκαν από την υπογραφή δύο ιδι-
αίτερα σηµαντικών συµφωνιών:

Η πρώτη συµφωνία αφορά στην ανάθεση των χρηµατοδοτικών ερ-
γαλείων του «Ορίζοντα 2020» και υπογράφηκε από τον Philippe de 
Fontaine Vive, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Επενδύσεων, 
τη Máire Geoghegan-Quinn, αρµόδια Επίτροπο για την Έρευνα, την Και-
νοτοµία και την Επιστήµη  και τον Pier Luigi Gilibert,  ∆ιευθύνοντα Σύµ-
βουλο του Ευρωπαϊκού Ταµείου  Επενδύσεων.

Η δεύτερη συµφωνία-πλαίσιο αφορά στην περίοδο 2014-2017 και 
εστιάζει στην τεχνική και οικονοµική υποστήριξη δράσεων έρευνας, 
ανάπτυξης και καινοτοµίας. Η συµφωνία υπογράφηκε από τον Αντιπρό-
εδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας  Επενδύσεων και την αρµόδια Επίτρο-
πο για την Έρευνα, την Καινοτοµία και την Επιστήµη.

Φορείς συνδιοργάνωσης
∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύµατος Τεχνολογίας και Έρευνας

Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας /Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική ∆ιεύθυνσης Έρευνας και Καινοτοµίας 
της Ε.Ε.)

+ Info
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: 
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sec-
tion/access-risk-finance
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Η κατάσταση σήµερα όσον αφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές ανισότη-
τες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντανακλάται σε κάποια ενδεικτικά στοιχεία: 
περίπου 27 εκατοµµύρια άνδρες και γυναίκες παραµένουν άνεργοι στα 

28 κράτη-µέλη της Ε.Ε., εκ των οποίων 19,5 εκατοµ-
µύρια κατοικούν σε χώρες της ευρωζώνης. Το 24% 
των νέων στην Ε.Ε. είναι άνεργοι, πολλοί δε, µιλούν 
για τη «χαµένη γενιά της Ευρώπης». Στο νότο τα δε-
δοµένα είναι πολύ χειρότερα. Για τα τελευταία περί-
που τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα υφίσταται µια σοβα-

ρή κοινωνικο-οικονοµική 
κρίση, η οποία έχει επηρε-
άσει την καθηµερινότητα 
µε πολλούς τρόπους.

Η εθνική οικονοµία βρί-
σκεται στη δεινότερη θέση 
από την περίοδο της απο-
κατάστασης της ∆ηµοκρα-
τίας το 1974 και οι προο-
πτικές για βραχυπρόθεσµη 
ή µεσο-πρόθεσµη ανάκαµ-
ψη είναι µάλλον ισχνές.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εφαρµοζόµενες πολιτικές λιτότητας, αν παρέ-
µεναν αυτούσιες και δεν συνοδεύονταν από αλλά µέτρα, θα µπορούσαν 
να οδηγήσουν µέχρι το 2025 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλει-
σµό άλλα 15 µε 25 εκατοµµύρια Ευρωπαίους, σχεδόν όσος είναι µαζί ο 
πληθυσµός της Ολλανδίας και της Αυστρίας. Ο αριθµός των ανθρώπων 
σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισµό  στην Ευρώπη αναµένεται 
να φτάσει  τα 146 εκατοµµύρια.
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       «Κοινωνικές ανισότητες 
               στην Ευρώπη»»

Μουσείο Ακρόπολης, Αθήνα, 
20 Ιουνίου 2014

συνεχίζεται...

Σήµερα, το 8,4% του πληθυσµού της γης κατέχει το 84,3% του παγκό-
σµιου πλούτου (Credit Suisse Global Wealth Databook 2013).

Η µείωση των ανισοτήτων µεταπολεµικά επιτεύχθηκαν µε ανακατανοµή 
και µεταφορά πόρων.

Σε πολλές χώρες υπήρχαν κατώτατοι µισθοί, νοµοθετικά καθορισµένοι ή 
µέσω διαδικασιών συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Επίσης, υπήρχε πα-
ρέµβαση στην κεφαλαιαγορά, η οποία ήταν ιδιαίτερα ρυθµισµένη.

Ο ίδιος ο ΟΟΣΑ σηµειώνει, το 2012, ότι η εισοδηµατική ανισότητα στις 
περισσότερες χώρες είναι σηµαντικά υψηλότερη από ό,τι ήταν πριν από 
τριάντα χρόνια (Employment Outlook 2012) υπό την έννοια ότι το µερί-
διο εργασίας (µισθοί, ηµεροµίσθια και επιδόµατα) στο συνολικό εθνικό 
εισόδηµα, φθίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό οφείλεται 
κυρίως στη χρηµατοοικονοµική διαχείριση, την ευελιξία και την αυτο-
µατοποίηση, που κατά κανόνα οδηγούν σε «ανάπτυξη χωρίς δηµιουργία 
νέων θέσεων εργασίας»(jobless growth).

Σήµερα, πολλοί στην Ε.Ε. -ακόµη και η Κριστίν Λαγκάρντ σε οµιλία της στο 
Νταβός το 2013- αναγνωρίζουν ότι η µείωση του ποσοστού ανεργίας 
και η αύξηση του ποσοστού ανάπτυξης είναι υψίστης σηµασίας έτσι ώστε 
η ανισότητα εισοδήµατος να µην οδηγήσει σε περαιτέρω βλάβες στο 
κοινωνικό κεφάλαιο και στη διαπροσωπική εµπιστοσύνη. Πόσο µάλλον 
που, εκτός από τις εισοδηµατικές ανισότητες και τις ανισότητες µε βάση 
το φύλο, ανισότητες και διακρίσεις παρατηρούνται επίσης στον τοµέα της 
υγείας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας κλπ., σε ενδο-γενεακό, αλλά 
και σε δια-γενεακό επίπεδο, τόσο µεταξύ των κρατών-µελών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, όσο και σε κάθε ένα από αυτά.
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(συνέχεια)

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Με βάση την εικόνα της κρίσης, όπως αυτή παρουσιάστηκε 
παραπάνω, σε Εθνική και Ευρωπαϊκή κλίµακα, η σηµασία και 
ο αντίκτυπος της ηµερίδας ήταν αυτονόητα. Με την παρουσία 
και τη συµµετοχή ενός σηµαντικού αριθµού εκπροσώπων από 
ενδιαφερόµενα µέρη, η ηµερίδα χρησίµευσε ως ένα φόρουµ 
διαλόγου για την επίλυση προβληµάτων και για κοινωνικές 
πολιτικές βασισµένες σε τεκµηριωµένα στοιχεία.

Φορείς συνδιοργάνωσης
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευµάτων

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ Έρευνας και Καινοτοµίας)

ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών)

Πάντειο Πανεπιστήµιο

+ Info
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης, καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στην ιστοσελίδα: 
http://www.gsrt.gr/inequalities/speakers.html
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συνεχίζεται...

Στόχος

Σε θέµατα ασφάλειας, η Ευρώπη αντιµετωπίζει προ-
κλήσεις ολοένα αυξανόµενης κλίµακας και πολυπλοκό-
τητας. Οι προκλήσεις αυτές σχετίζονται µε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, όπως οι φυσικές καταστροφές (σει-
σµοί, πληµµύρες, κατολισθήσεις, καύσωνες, τσουνάµι, 
κυκλώνες, µεταφορά σκόνης, κ.ά.), και καταστροφές 

που ενδεχοµένως προκαλεί 
η ανθρώπινη δραστηριό-
τητα σε διάφορους τοµείς 
(δασικές πυρκαγιές, πετρε-
λαιοκηλίδες, µόλυνση των 
θαλασσών, επικίνδυνοι για 
την υγεία ατµοσφαιρικοί 
ρύποι, κ.ά.). Αντιµετωπίζει 
επίσης µε αυξανόµενο ρυθ-
µό λόγω βελτίωσης των 
συγκοινωνιών κάθε είδους 
και προβλήµατα εσωτερι-
κής εθνικής ασφάλειας.

Η παγκόσµια σταθερότητα 
(έλεγχος χερσαίων και θα-
λάσσιων συνόρων για πα-

ράνοµη µετανάστευση, θαλάσσια πειρατεία και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, 
διαχείριση διεθνούς αεροπλοΐας, ηλεκτρονικές παρεµβολές, κ.ά.) απαιτεί 
πλέον ολοκληρωµένες και κυρίως σύγχρονες λύσεις, ανάλογες των αιτίων 
που την απειλούν. 

Προφανώς πολλές απο τις προκλήσεις αυτές είναι διασυνοριακής και δια-
τοµεακής φύσης. 

Σαρόγλειο Μέγαρο 
Αθήνα, 19-20 Ιουνίου

          «Space and Security - 
                  ∆ιάστηµα και Ασφάλεια»

 «Κοινωνικές ανισότητες 
     στην Ευρώπη»
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(συνέχεια)

Τα διαστηµικά τεχνολογικά συστήµατα για την πρόληψη, διαχείριση και 
αντιµετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας είναι υψίστης σηµασίας αλλά 
ταυτόχρονα απαιτούν και αυτά προστασία ώστε να λειτουργούν απρό-
σκοπτα.  ∆ιαστηµικές συσκευές αξίας εκατοντάδων εκατοµµυρίων ευρώ 
και ευαίσθητες επανδρωµένες ή µη, διαστηµικές αποστολές κινδυνεύουν 
από ακραία φαινόµενα του εχθρικού ∆ιαστηµικού καιρού (µαγνητικές κα-
ταιγίδες, έντονες ριπές φορτισµένων ηλιακών σωµατιδίων και κοσµικές 
ακτίνες υψηλής ενέργειας, ισχυρά επαγωγικά ρεύµατα που καταστρέ-
φουν συστήµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και διαταράσσουν τις 
τηλεπικοινωνίες, αυξανόµενα διαστηµικά σκουπίδια και µετεωρίτες, κ.ά.). 
Γι’ αυτό απαιτείται παγκόσµια συνεργασία για την προστασία αυτών των 
διαστηµικών υποδοµών που παίζουν σηµαντικό ρόλο στην οικονοµία 
αλλά κινδυνεύουν από εχθρικά φαινόµενα στο ∆ιάστηµα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προωθήσει δύο µείζονα διαστηµικά προγράµ-
µατα υπηρεσιών ασφάλειας - το πρόγραµµα «Galileo» για την ευρωπαϊκή 
ραδιοπλοήγηση και προσδιορισµό θέσης µέσω δορυφόρου αλλά και τις 
ευρωπαϊκές στρατηγικές ανάγκες για την κοινή εξωτερική πολιτική και 
την πολιτική ασφάλειας και το πρόγραµµα «Copernicus» για τη συνεχή 
παρατήρηση, διαχρονική παρακολούθηση και ανάλυση δεδοµένων που 
αφορούν τη Γη. Ειδικά, στο πρόγραµµα «Copernicus», το Εθνικό Αστε-
ροσκοπείο Αθηνών φιλοξενεί και το πρώτο mirror site των δορυφό-
ρων µεγάλης διακριτικής ικανότητας για τη συνεχή παρατήρηση της Γης 
(Sentinels).

Συµπεράσµατα - αποτελέσµατα

Με αφορµή τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, τα οποία από 
το ∆εκέµβριο του 2013 καθόρισαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής «προς ένα πιο ανταγωνιστικό και αποτελεσµατικό τοµέα άµυνας και 
ασφάλειας», η Ελληνική Προεδρία αποφάσισε να συνεισφέρει στο γενικό 
προβληµατισµό, στις συνέργειες στα θέµατα Ασφάλειας και ∆ιαστήµα-
τος αλλά και στην ενεργοποίηση του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στην 

κατεύθυνση του ∆ιαστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του Συ-
νεδρίου διερευνήθηκαν συνέργειες διαστηµικών τεχνολογιών µε σκοπό 
την  πολιτική  και αµυντική χρήση, τόσο διαστηµικών υποδοµών όσο και 
διαστηµικών υπηρεσιών που στοχεύουν στη βελτίωση της καθηµερινότη-
τας των πολιτών, την ειρήνη και την ασφάλειά τους.

Φορείς συνδιοργάνωσης
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας / Yπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων. 

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Υπουργείο Εθνικής Άµυνας 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

+ Info
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης,  καθώς και τα ονόµατα των οµιλητών 
βρίσκονται αναρτηµένα στις ιστοσελίδες: 
• https://space-security-conference.teamwork.fr/en/home

• https://space-security-conference.teamwork.fr/en/programme

•  http://www.esa.int/ell/ESA_in_your_country/Greece/Oi_prhotes_
eikhones_ranthar_gia_to_Copernicus

•  http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/
Copernicus/Sentinel-1/Sentinel-1_performs_opening_dance_
routine

       «Space and Security
    - ∆ιάστηµα και Ασφάλεια»
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Η λήξη της Ελληνικής Προεδρίας κι ενός ιδιαίτερα επιτυχηµένου εξαµήνου 
σηµατοδοτήθηκε µε µία µεγάλη εκδήλωση της ΓΓΕΤ στο Ζάππειο Μέγαρο, 

την Πέµπτη 3 Ιουλίου 2014, µε θέµα: «Η Ελληνική Προε-
δρία του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία 
για Ανάπτυξη βασισµένη στην Έρευνα και την Καινοτοµία».

Στην εκδήλωση αφενός παρουσιάστηκε το σηµαντικό νοµο-
θετικό και πολιτικό έργο που συντελέστηκε κατά τη διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας από τη ΓΓΕΤ σε συνεργασία µε τα 

αρµόδια Όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προ-
ώθηση των θεµάτων αρµοδιότητάς της, καθώς και για την ώθηση νέων 
πρωτοβουλιών µε Ευρωπαϊκή προστιθέµενη αξία και αφετέρου δόθηκε 
έµφαση στην εµπειρία και τη δυναµική που αποκτήθηκαν στη διάρκεια της 
Ελληνικής Προεδρίας ως παράγοντες για ανάκαµψη και ανάπτυξη.

Την εκδήλωση χαιρέτησε, ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Νίκος ∆ένδιας. Στη συνέχεια, 
ο Γενικός Γραµµατέας Έρευνας και Τεχνολογίας ∆ρ. Χρήστος Βασιλάκος, 
παρουσίασε το σηµαντικό νοµοθετικό και πολιτικό έργο που συντελέστη-
κε κατά το εξάµηνο της Ελληνικής Προεδρίας στους τοµείς της Έρευνας, 
της Καινοτοµίας και του ∆ιαστήµατος. Σηµαντική πολιτική πρωτοβουλία/ 
Flagship Initiative της Ελληνικής Προεδρίας ήταν η πρόταση για Ευρω-Με-
σογειακή Συνεργασία στους τοµείς τροφίµων και νερού, που αποτελούν 
σηµαντικούς τοµείς Έρευνας, ΤεχνολογικήςΑνάπτυξης και Καινοτοµίας, όχι 
µόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για την ίδια τη χώρα, η οποία 
διαθέτει σηµαντικά συγκριτικά πλεονεκτήµατα.

Στην οµιλία του ο ∆ρ. Βασιλάκος, µεταξύ άλλων, ανέφερε : «Το εξάµηνο 
αυτό κληθήκαµε, σε συνεργασία µε τους Ευρωπαίους εταίρους µας, να 

υλοποιήσουµε τους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να 
προωθήσουµε τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τη νέα Προγραµµατική 
περίοδο 2014-2020, σε µια περίοδο κρίσιµη, καθώς η χώρα µας συνέχι-
ζε να καταβάλει σηµαντικές προσπάθειες για να ξεπεράσει την οικονοµική 
κρίση [...]. Παρά τις δυσκολίες όµως τα καταφέραµε µε τον πιο αποτελε-
σµατικό και αποδοτικό τρόπο.

Ο ∆ρ. Βασιλάκος επεσήµανε επίσης ότι η Προεδρία προσέφερε σηµα-
ντικές εµπειρίες και καλές πρακτικές για την ολοκλήρωση των πολιτικών 
προτεραιοτήτων για την έρευνα και την καινοτοµία. "Και τώρα, που η χώρα 
µας βγαίνει σιγά σιγά από την κρίση των τελευταίων ετών, στόχος µας εί-
ναι να κεφαλαιοποιήσουµε όλες τις εµπειρίες, τα µαθήµατα του παρελθό-
ντος και του παρόντος, τις καλές πρακτικές, την τεχνογνωσία που έχουµε 
αποκτήσει και να φύγουµε προς τα εµπρός σ' ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης 
που θα βασίζεται στην Έρευνα και την Καινοτοµία και βέβαια στο ανθρώπι-
νο δυναµικό που διαθέτουµε", είπε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της ΓΓΕΤ.

Στήριξη της έρευνας

Κατόπιν, ο καθηγητής του Πανεπιστηµίου Stanford των ΗΠΑ και βρα-
βευµένος µε το βραβείο «Nobel Laureate in Chemistry 2006» κ. Roger 
Kornberg, ένας από τους 23 κορυφαίους επιστήµονες που το 2012 υπέ-
γραψαν υποστηρικτικό άρθρο για τη χρηµατοδότηση των δράσεων Έρευ-
νας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα (επιστηµονικό περιοδικό Science), κατά 
την οµιλία του ανέφερε: «Η δεξαµενή ταλέντων στην Ελλάδα είναι πολύ 
µεγάλη, ειδικά αν δηµιουργηθούν οι συνθήκες για να παραµείνουν οι κα-
λύτεροι και ευφυέστεροι νέοι στην χώρα (...) Κρίνεται σκόπιµη, σηµείωσε, 
η περαιτέρω στήριξη του κράτους στην έρευνα, δεδοµένου ότι η επιπλέον 
δαπάνη που απαιτείται από τη σηµερινή διατήρηση της βιωσιµότητας του 

6160

       Εκδήλωση της ΓΓΕΤ µε τίτλο: 
            «η Ελληνική Προεδρία 
   του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:          
       Αφετηρία για Ανάπτυξη βασισµένη 
           στην Έρευνα και την Καινοτοµία»

Ζάππειο Μέγαρο, 
Πέµπτη 3 Ιουλίου 2014

συνεχίζεται...
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(συνέχεια)

ερευνητικού περιβάλλοντος στη στήριξη της διεξαγωγής έρευνας παγκό-
σµιας κλάσης είναι σχετικά µικρή. Με τη διάθεση ενός ποσού από 50 έως 
100 εκατοµµύρια δολάρια ετησίως (περ. 37 έως 74 εκατ. ευρώ), βάσει 
αριστείας και εξαιρετικής απόδοσης, θα χρηµατοδοτηθούν αρκετές εκατο-
ντάδες εργαστήρια παγκόσµιας κλάσης. Αυτό αποτελεί ένα ασήµαντο ποσό 
σε σύγκριση µε άλλες εθνικές δαπάνες, αλλά η απόδοση µιας τέτοιας επέν-
δυσης για το µέλλον της Ελλάδας και τους ανθρώπους της, είναι, σε βάθος 
χρόνου, µεγαλύτερη από κάθε άλλη επένδυση, κατέληξε ο κ. Kornberg.

Η παραδοσιακή διατροφή

Η καθηγήτρια, MD και π. πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Γενετικής, ∆ια-
τροφής και Υγείας της Ουάσιγκτον (ΗΠΑ) κ. Άρτεµις Σιµοπούλου, στη συ-
νέχεια, µίλησε για τη συµβολή της παραδοσιακής διατροφής της Ελλάδας 
στην υγεία και στην οικονοµική ανάπτυξη. Σύµφωνα µε την κ. Σιµοπούλου, 
«η παραδοσιακή διατροφή της Ελλάδας –και πιο συγκεκριµένα η διατροφή 
της Κρήτης πριν από το 1960– είναι η µόνη δίαιτα που είναι ιατρικά αποδε-
δειγµένη ότι συνδέεται µε χαµηλότερα ποσοστά καρδιαγγειακών παθήσε-
ων και καρκίνου, καθώς και µεγαλύτερο προσδόκιµο ζωής».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξει κατεύθυνση και να αναλάβει 
πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα να υποστηρίξει την ίδρυση στο έδαφός της ενός 
Ευρωπαϊκού Κέντρου ή Ιδρύµατος που θα συνδέει τη γενετική διατροφή 
µε τη φυσική άσκηση για την υγεία, όπως είχε αναπτυχθεί αρχικά από τον 
Ιπποκράτη», τόνισε η κ. Σιµοπούλου.

Στρατηγικές καινοτοµίας

Στη συνέχεια ο κ. ∆ηµήτρης Λακασάς, υπό τη διττή ιδιότητα του προέδρου 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτοµίας Α.Ε. και 
του επιχειρηµατία, τόνισε ότι η Καινοτοµία είναι εκείνο το οικονοµικό µο-
ντέλο το οποίο πρέπει να υιοθετήσει η Ελλάδα σε στρατηγικό επίπεδο ώστε 
να εισέλθουµε σε ένα νέο ενάρετο οικονοµικό κύκλο ανάπτυξης. Πλέον, 

από την εποχή του GREXIT βρισκόµαστε στη εποχή του GRECOVERY και 
µπορούµε να οδηγηθούµε στην εποχή του GRINNOVATION. Το νέο ανα-
πτυξιακό µοντέλο της οικονοµίας βασίζεται στους ακόλουθους 3 πυλώνες:

1. Αναγέννηση της ελληνικής παραγωγικής βάσης µε όχηµα την καινοτοµία

2. Εξωστρέφεια και

3. Καινοτοµία

Την εκδήλωση, τέλος, έκλεισε µε την οµιλία του «Προς µια νέα Στρατηγική 
Καινοτοµίας για την Ελλάδα» ο ακαδηµαϊκός και πρόεδροςτου ΕΣΕΤ κ. Ιω-
σήφ Σηφάκης, ο οποίος τόνισε «την ανάγκη για τη διαµόρφωση µιας εθνικής 
στρατηγικής καινοτοµίας που θα στηρίζεται στη δηµιουργία οικοσυστηµάτων 
χάρη στην συνέργεια ερευνητικών κέντρων, µεγάλων εταιρειών και νεοφυ-
ών επιχειρήσεων».

«Η ανάπτυξη της εθνικής στρατηγικής, επεσήµανε, είναι το αποτέλεσµα συ-
ντονισµένης δράσης σε τρεις άξονες. Πρώτον, τη δηµιουργία του κατάλληλου 
πλαισίου που να προωθεί µια σειρά αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών που 
στοχεύουν στην αναδιάρθρωση της έρευνας και τη διευκόλυνση της συνερ-
γασίας όλων των βασικών παραγόντων για τη δηµιουργία οικοσυστηµάτων 
καινοτοµίας. ∆εύτερον, τον καθορισµό προτεραιοτήτων που καθορίζουν ένα 
σύνολο στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας, όπου είτε η γεωπολιτική µας 
θέση εξασφαλίζει ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα είτε η ανάπτυξη τεχνολογίας 
εξυπηρετεί ζωτικές εθνικές ανάγκες. Τέλος, την αναγνώριση διακριτών ρό-
λων για καθένα από τους φορείς ανάπτυξης της καινοτοµίας και την προώθη-
ση κινήτρων για την απρόσκοπτη συνεργασία τους».

Στην εκδήλωση του Ζαππείου το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι της πολι-
τικής ηγεσίας, καθώς και της ακαδηµαϊκής, ερευνητικής και επιχειρηµατικής 
κοινότητας.

       Εκδήλωση της ΓΓΕΤ µε τίτλο: 
 «Η Ελληνική Προεδρία του Συµβουλίου  
          της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφετηρία  
     για Ανάπτυξη βασισµένη στην Έρευνα 
                   και την Καινοτοµία»
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