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1 Εισαγωγή  
Η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη έχει ως στόχο να συµβάλει στην εξειδίκευση των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών τοµέων στους οποίους θα επικεντρωθούν οι 
ερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχυθούν ιδιαίτερα από τον άξονα 
«Γνώση και Αριστεία» του «Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτοµίας στο Πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13».  

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι βασικές αρχές των κριτηρίων επιλογής των 
ερευνητικών προτεραιοτήτων και γίνεται σύγκριση µε τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. 

Στη συνέχεια στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η µεθοδολογία εφαρµογής των 
κριτηρίων που προσδιορίστηκαν. Η εξειδίκευση της µεθοδολογίας βασίστηκε σε 
πρακτικές που  έχουν εφαρµοστεί σε άλλες χώρες και συγκεκριµένα από το Joanneum 
Research Institute και το TNO για τη Σλοβακία και το Fraunhofer ISI για το κρατίδιο 
Baden-Woerttemberg.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η παραγωγική και τεχνολογική εξειδίκευση της 
ελληνικής οικονοµίας και εντοπίζονται δώδεκα κλάδοι από τον πρωτογενή, 
δευτερογενή και τριτογενή τοµέα.  

Το πέµπτο κεφάλαιο αναλύει τις περιοχές επιστηµονικής εξειδίκευσης και ανάπτυξης 
επιστηµονικής αριστείας του δηµόσιου συστήµατος έρευνας. Οι επιστηµονικές και 
τεχνολογικές περιοχές που εντοπίζονται θα εµπλουτισθούν στη συνέχεια όπου είναι 
αναγκαίο από στοιχεία της Ελληνικής Προοπτικής ∆ιερεύνησης που παρουσιάζονται 
στο έκτο κεφάλαιο. Οι προτεραιότητες του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου που 
αναλύονται στο έβδοµο κεφάλαιο θα χρησιµοποιηθούν ως σηµείο αναφοράς για 
σύγκριση και πιθανό εµπλουτισµό των θεµατικών περιοχών. 

Τέλος το όγδοο κεφάλαιο συνοψίζει την επιλογή των κλάδων και των ερευνητικών-
τεχνολογικών περιοχών σε δύο καταλόγους θεµατικών περιοχών οι οποίοι στη 
συνέχεια θα αποτελέσουν αντικείµενο περαιτέρω επεξεργασίας από τις οµάδες 
εργασίας για την οριστικοποίηση των θεµατικών προτεραιοτήτων. 
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2 Κριτήρια επιλογής 

2.1 Κριτήρια επιλογής χρηµατοδότησης της έρευνας στην 

Ευρώπη 

Αναλύοντας τους στόχους χρηµατοδότησης της έρευνας στις διάφορες χώρες της 
Ευρώπης1 αναδεικνύονται τέσσερις κύριες τάσεις ή µοντέλα προσανατολισµού της 
πολιτικής ενίσχυσης της έρευνας: 

το οικονοµικό µοντέλο, 

το πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο, 

το κοινωνικο-οικονοµικό µοντέλο, και, 

το διαφοροποιηµένο µοντέλο. 

Το οικονοµικό µοντέλο δίνει έµφαση σε οικονοµικά κριτήρια για την ενίσχυση της 
έρευνας, όπως η προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης µε την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας συγκεκριµένων κλάδων. Το µοντέλο αυτό ακολουθείται κυρίως 
από τις πλέον δυναµικές χώρες όπως η Ιρλανδία, η Σουηδία, η Φιλανδία, αλλά και 
από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ελβετία. 

Το πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο δίνει έµφαση σε οικονοµικούς παράγοντες κυρίως 
σε περιοχές όπως η νανοτεχνολογία και οι τεχνολογίες οι σχετικές µε την κοινωνία 
της πληροφορίας, αλλά και σε πολιτικές προτεραιότητες ιδιαίτερα σε τοµείς όπως οι 
επιστήµες ζωής και η βιώσιµη ανάπτυξη. Το πολιτικό περιεχόµενο των κριτηρίων 
είναι είτε η ενίσχυση εθνικών προτεραιοτήτων, όπως η αντιµετώπιση του καρκίνου 
στη Γαλλία, είτε αντίθετα περιοχών µε µικρή κοινωνική ευαισθητοποίηση οι οποίες 
ωστόσο θεωρούνται πολιτικά σηµαντικές, όπως τα θέµατα της βιώσιµης ανάπτυξης 
σε ορισµένες χώρες. Σε σχέση µε την περίπτωση των εθνικών στόχων αυτοί 
αποτελούν περισσότερο µια κυβερνητική αντίληψη για πιθανές κοινωνικές ανάγκες 
παρά την έκφραση µιας κοινωνικής πίεσης σε πολιτικό επίπεδο. Παρόλα αυτά η 
διάκριση ανάµεσα στο πολιτικό ή οικονοµικό κίνητρο δεν είναι πάντα σαφής. Για 
παράδειγµα, στην Αυστρία η ενίσχυση των επιστηµών ζωής έχει συγχρόνως πολιτικά 
αλλά και οικονοµικά κριτήρια, αφενός µεν γιατί έτσι στηρίζεται το σύστηµα υγείας 
και αφετέρου γιατί τονώνεται ο τουρισµός υγείας.  

Στην οµάδα των χωρών που ακολουθούν το µοντέλο αυτό περιλαµβάνονται η Γαλλία, 

                                                 
1 European Commission (2006), Emerging Science and Technology priorities in public research 

policies in the EU, the US and Japan, Final Report, March 
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η Γερµανία, το Βέλγιο, η Αυστρία, η Ρουµανία και η ∆ανία. 

Το κοινω-οικονοµικό µοντέλο προσεγγίζει το προηγούµενο µοντέλο µε έντονη την 
επίδραση της πολιτικής βούλησης, µε την έννοια όµως της ανταπόκρισης σε µια 
αυξανόµενη κοινωνική ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα για περιβαλλοντικά θέµατα και 
θέµατα βιώσιµης ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. Σε µερικές περιπτώσεις η  
οικονοµική διάσταση είναι επίσης σηµαντική, καθώς διαφαίνονται και ευκαιρίες 
ανάπτυξης οικονοµικών δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγµα στην Ισπανία. 

Η οµοιότητα µε το προηγούµενο µοντέλο έγκειται επίσης στο ότι η έστω και 
περιορισµένη ενίσχυση περιοχών, όπως η νανοτεχνολογία, αποτελεί περισσότερο 
πολιτική επιλογή µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς σε οικονοµικό επίπεδο η 
διάρθρωση της οικονοµίας (κυριαρχία µικρών επιχειρήσεων και παραδοσιακών 
κλάδων) δεν επιτρέπει την αξιοποίησή της, όπως για παράδειγµα στην περίπτωση της 
Βουλγαρίας. Οι χώρες που ακολουθούν το µοντέλο αυτό είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, 
η Ιταλία , η Πορτογαλία, η Τσεχία και η Βουλγαρία. 

Στο διαφοροποιηµένο µοντέλο τα κριτήρια επιλογής διαφοροποιούνται ανάλογα µε 
τη θεµατική περιοχή. Τα κίνητρα για την επιλογή τεχνολογιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας είναι οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτικά ανάλογα µε τις επιµέρους 
κατευθύνσεις. Η ανάπτυξη των πεδίων των σχετικών µε τις επιστήµες ζωής και του 
περιβάλλοντος, έχουν πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα ενώ απουσιάζουν τα 
οικονοµικά. Τέλος περιοχές όπως η νανοτεχνολογία αναπτύσσονται κυρίως ως 
πολιτικές επιλογές µε το σκεπτικό η χώρα να διατηρήσει επαφή µε το αντικείµενο 
έτσι ώστε τουλάχιστον να µπορέσει να ωφεληθεί από διεθνείς συνεργασίες. Το 
µοντέλο αυτό ακολουθείται κυρίως από µικρές χώρες όπως η Μάλτα, η Εσθονία και η 
Ουγγαρία. 

2.2 Προσδιορισµός κριτηρίων επιλογής για την Ελλάδα  

Το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο εντάσσεται η παρούσα εµπειρογνωµοσύνη θέτει 
τις γενικές κατευθύνσεις για τη διαµόρφωση των κριτηρίων επιλογής των θεµατικών 
περιοχών για την ενίσχυση της έρευνας.   

Η χρηµατοδότηση της έρευνας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ στοχεύει στην επίτευξη 
συγκεκριµένων στρατηγικών στόχων. Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ ο στόχος 6 είναι: «Η 
ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και η προώθηση της Καινοτοµίας σε όλους 
τους κλάδους ως βασικού παράγοντα αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονοµίας και 
µετάβασης στην οικονοµία της γνώσης». Πιο συγκεκριµένα µε βάση το ΕΣΠΑ οι 
τοµείς προτεραιότητας θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς 
και στην αναδιάρθρωση των ελληνικών επιχειρήσεων µέσω της στροφής στην 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.  
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Εξειδικεύοντας τον παραπάνω στόχο το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της 
Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτοµίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13», 
θέτει ως βασικές αρχές για την προώθηση της έρευνας:   

• Την επίτευξη οικονοµίας κλίµακας και σκοπού, σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο. 

• Την προώθηση ολοκληρωµένων παρεµβάσεων, εστιασµένων σε 

κλάδους/περιοχές υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική οικονοµία,  που θα 

συµβάλουν στην αναδιάρθρωσή της προς τοµείς, προϊόντα και υπηρεσίες 

υψηλότερης   προστιθέµενης αξίας και πιο φιλικά προς το περιβάλλον.  

• Οι επιχειρήσεις ως οµάδες δίκτυα ή clusters θα συνεχίσουν να αποτελούν το 

βασικό αποδέκτη των προτεινόµενων δράσεων.   

• Τη δηµιουργία  πόλων/κέντρων αριστείας σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας. 

Παράλληλα τοµείς εθνικής προτεραιότητας όπως για παράδειγµα η Υγεία, η 
Ασφάλεια και το ∆ιάστηµα συµπεριλαµβάνονται στους τοµείς προτεραιότητας. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια το µοντέλο διαµόρφωσης προτεραιοτήτων της 
Ελλάδος προσεγγίζει το πολιτικο-οικονοµικό µοντέλο. 

2.2.1 Βασικές αρχές διαµόρφωσης κριτηρίων προσδιορισµού 

προτεραιοτήτων 

Η διαµόρφωση των κατάλληλων κριτηρίων για την επιλογή των θεµατικών περιοχών 
ανάπτυξης της έρευνας θα πρέπει αφενός να ακολουθήσει την παραπάνω κατεύθυνση 
και αφετέρου να πάρει υπόψη της τη συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία σε θέµατα 
ανάπτυξης των τεχνολογικών και καινοτοµικών ικανοτήτων µιας οικονοµίας.  

 Είναι πλέον κοινός τόπος στη βιβλιογραφία ότι η ανάπτυξη των τεχνολογικών 
ικανοτήτων µίας χώρας επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τις τεχνολογικές και 
οργανωτικές ικανότητες που έχουν ήδη συσσωρευτεί (path dependency). Επιπλέον, η 
προσέγγιση των συστηµάτων καινοτοµίας, είτε ως εθνικά, περιφερειακά ή και 
κλαδικά, υποστηρίζει ότι το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µίας χώρας βασίζεται στις 
καινοτοµικές της ικανότητες, οι οποίες µε τη σειρά τους εξαρτώνται από τις 
ικανότητες των οικονοµικών, ερευνητικών, τεχνολογικών και θεσµικών 
πρωταγωνιστών  αλλά και από τις µεταξύ τους διασυνδέσεις και ανταλλαγή γνώσης. 
Παράλληλα άλλοι παράγοντες που σχετίζονται µε κλασικά συγκριτικά 
πλεονεκτήµατα όπως η ύπαρξη φυσικού κάλλους  (για τον τουρισµό) ή ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας είναι επίσης σηµαντικά.   

Τα παραπάνω θα πρέπει να ιδωθούν µε δυναµικό τρόπο παίρνοντας υπόψη τόσο την 
παρούσα θέση της χώρας στο διεθνή καταµερισµό εργασίας (τα άλλα κράτη µέλη της 



 

10 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλες χώρες όπως η Κίνα), όσο και υπό το πρίσµα 
πιθανών τεχνολογικών και οικονοµικών αλλαγών µέσα σε ένα εύλογο βάθος χρόνου.   

Τέλος η επιλογή των κλάδων θα πρέπει να συνυπολογίσει τις διεθνείς τάσεις 
ανάπτυξης δίνοντας έµφαση σε κλάδους όπου υπάρχουν διεθνείς τάσεις ταχείας 
ανάπτυξης, γιατί αφενός εξασφαλίζονται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης και αφετέρου ο 
ανταγωνισµός είναι λιγότερο έντονος σε σχέση µε τους ώριµους κλάδους. 

Κατά συνέπεια, η επιλογή των τεχνολογικών και κλαδικών προτεραιοτήτων θα πρέπει 
να είναι τέτοια ώστε αφενός να ενισχύονται οι τρέχουσες ικανότητες και αφετέρου να 
οικοδοµούνται έγκαιρα νέες σε τοµείς που εκτιµάται ότι µελλοντικά θα 
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
οικονοµίας. 

Παράλληλα, και ανεξάρτητα από το βαθµό συγκέντρωσης δυναµικού και ικανοτήτων 
θα πρέπει να ενισχυθούν τεχνολογικοί τοµείς ή κλάδοι που αποτελούν εθνικές 
προτεραιότητες µε κριτήρια κοινωνικά, ή γεωπολιτικά και όχι µόνο στενά οικονοµικά 
όπως π.χ. η υγεία, ο πολιτισµός, η ασφάλεια κ.λπ.   

Συστηµατικοποιώντας τα κριτήρια επιλογής αναδεικνύονται πέντε άξονες: 
• η ύπαρξη συσσωρευµένων ερευνητικών, τεχνολογικών και παραγωγικών 

ικανοτήτων και δυναµικού σε διεθνώς ταχύτατα αναπτυσσόµενους τοµείς και 

σε τοµείς σηµαντικούς για την απασχόληση, 

• η συσσώρευση ερευνητικών ικανοτήτων στην επιστηµονική και ακαδηµαϊκή 

κοινότητα σε τοµείς µε µεγάλη ανάπτυξη,  

• η µεγάλη οικονοµική σηµασία για το µέλλον,  

• οι εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο που µέσο-µακροπρόθεσµα δηµιουργούν 

νέα δεδοµένα για την ελληνική οικονοµία, και, 

• οι εθνικές προτεραιότητες. 

Η σύνθεση των ανωτέρω θα οδηγήσει στην ανάδειξη των ερευνητικών και κλαδικών 
προτεραιοτήτων. Επισηµαίνεται ότι θα ενθαρρυνθεί η διεπιστηµονικότητα και 
συγκεκριµένα η συνδυασµένη πολυθεµατική προσέγγιση αντικειµένων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης που άπτονται περισσότερων θεµατικών περιοχών. 
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3 Μεθοδολογία 

3.1 Συσσωρευµένες ικανότητες 

Τρία είδη ικανοτήτων και δυναµικού έχουν µεγάλη σηµασία: η ύπαρξη ερευνητικής 
αριστείας, η συσσώρευση τεχνολογικών ικανοτήτων και η ύπαρξη ανταγωνιστικού 
παραγωγικού δυναµικού. Για τη µέτρηση της συσσώρευσης ικανοτήτων και της 
ύπαρξης ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, θα χρησιµοποιηθεί ο δείκτης 
εξειδίκευσης (Specialization Index) γνωστός και ως Balassa’s ‘revealed comparative 
advantage’ (RCA). 

 Ο γενικός τύπος είναι:  
όπου: I= ∆ίκτης: πατέντες, δαπάνες έρευνας, δηµοσιεύσεις κ.λπ, 

  i=κλάδος, επιστηµονική περιοχή ή τεχνολογία 

 j= η χώρα. 

Ο αριθµητής εκφράζει τη σηµασία του κλάδου, της επιστηµονικής ή τεχνολογικής 
περιοχής κ.λπ. σε µία χώρα, ενώ ο παρονοµαστής εκφράζει τη σηµασία του κλάδου 
κ.λπ.  σε ένα σύνολο χωρών π.χ. της Ε.Ε., σε σχέση µε το οποίο θέλουµε να 
συγκρίνουµε τη χώρα. Ο δείκτης εξειδίκευσης εποµένως συγκρίνει την οικονοµική, 
επιστηµονική ή τεχνολογική δοµή µιας χώρας µε αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
άλλης οµάδας χωρών και αναδεικνύει τους τοµείς όπου η συγκέντρωση δυνάµεων 
στη χώρα είναι µεγαλύτερη από τις χώρες σύγκρισης.   

Οι τιµές του δείκτη κυµαίνονται από -100 σε 100. Θετικές τιµές σηµαίνουν τη 
σχετική ύπαρξη δυνάµεων στη χώρα, ενώ αντίστοιχα αρνητικές τιµές αναδεικνύουν 
την ύπαρξη αδυναµιών. 

Ο τρόπος µε τον οποίο θα εκτιµηθεί και αναλυθεί η ύπαρξη ικανοτήτων σε κάθε έναν 
από τους παραπάνω τοµείς περιγράφεται αναλυτικότερα στις επόµενες ενότητες.       
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3.2 Μεθοδολογία εφαρµογής των κριτηρίων επιλογής 

3.2.1  Εξειδίκευση της οικονοµίας σε αναπτυσσόµενους και      

σηµαντικούς για την απασχόληση τοµείς  

Η ερευνητική, τεχνολογική και παραγωγική εξειδίκευση της ελληνικής οικονοµίας θα 
εκτιµηθεί µε τη βοήθεια του δείκτη εξειδίκευσης (SI) που αναλύθηκε στην ενότητα 
3.1. Ο δείκτης θα εφαρµοστεί ξεχωριστά για κάθε κατηγορία εξειδίκευσης και ένας 
βαθµός από 0 έως 3 θα υπολογισθεί. Στη συνέχεια η εξειδίκευση θα συνδυασθεί µε 
την ταχύτητα ανάπτυξης των κλάδων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και τη συµβολή τους 
στην απασχόληση.   

Στο τέλος θα επιλεγούν οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία.  

3.2.1.1 Παραγωγική εξειδίκευση 

Η παραγωγική εξειδίκευση θα αποτυπωθεί µε τη χρήση σειράς δεικτών ο καθένας 
από τους οποίους αναδεικνύει µια ιδιαίτερη πλευρά.  

• Οι Εξαγωγές αποτυπώνουν τους πλέον εξωστρεφείς και ανταγωνιστικούς 

κλάδους.  Για την ανάλυση σε τετραψήφιο επίπεδο θα χρησιµοποιηθεί η βάση 

United Nations Trade Database (COMTRADE) και η βάση IDSB 2005 του 

UNIDO.  

• Αν και οι εξαγωγές  αποτελούν καλύτερο κριτήριο ανταγωνιστικότητας θα 

χρησιµοποιηθεί επίσης και η προστιθέµενη αξία (ΠΑ) γιατί η ΠΑ: 

- αποτυπώνει το παραγωγικό δυναµικό του κλάδου, 

-  αποτελεί το µοναδικό δείκτη για τον τριτογενή τοµέα, όπου δεν υπάρχουν 

στοιχεία εξαγωγών,  

- σε συνδυασµό µε τις εξαγωγές εντοπίζει κλάδους όπου οι τάσεις στο 

διεθνές εµπόριο επηρεάζονται από αλλαγές στις τιµές ή από delocalisation 

των επενδύσεων π.χ. στην κλωστοϋφαντουργία.     

Για την ανάλυση σε διψήφιο επίπεδο (NACE ή ISIC version 3) θα χρησιµοποιηθεί η 
βάση  του Croninger Growth and Development Center η οποία βασίζεται σε στοιχεία 
της Eurostat και της βάσης STAN του ΟΟΣΑ. Ως benchmarking θα χρησιµοποιηθούν 
οι 15 «παλαιές» χώρες της Ε.Ε.. 

 Για την αποτύπωση µια δυναµικής εικόνας χρησιµοποιούνται και οι µεταβολές των 
µέσων όρων των τριετιών 1993-95 και 2001-03. 

Στη συνέχεια οι επιδόσεις του κάθε κλάδου της µεταποίησης και διανοµής ως προς 
τους παραπάνω δείκτες θα συνδυασθούν µε τη βοήθεια του Πίνακα 3.1 για τη 
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δηµιουργία ενός µοναδικού δείκτη Παραγωγικής Εξειδίκευσης. Για την εναρµόνιση 
του δείκτη εξειδίκευσης των υπόλοιπων κλάδων του τριτογενούς τοµέα µε τους 
δείκτες της µεταποίησης θα χρησιµοποιηθεί ο Πίνακας 3.2.        
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Πίνακας 3.1: Σύνθεση δεικτών εξειδίκευσης Προστιθέµενης Αξίας και Εξαγωγών µεταποίησης και κλάδων διανοµής  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πίνακας 3.2: Βαθµολόγηση υπηρεσιών µε βάση την εξειδίκευση τους στην προστιθέµενη αξία 

Απόδοση εξειδίκευσης Κλάδοι 

Υψηλή και βελτιούµενη εξειδίκευση Βαθµολογία:3  
 

Υψηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Βαθµολογία: 2 
 

Χαµηλή αλλά βελτιούµενη εξειδίκευση 
Βαθµολογία: 2 
 

Χαµηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση 
Βαθµολογία: 1 
 

Μη εξειδίκευση 
Βαθµολογία: 0 
 

       Προστιθέµενη  
Αξία 

 
Εξαγωγές 

Υψηλή και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Υψηλή αλλά 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 

 
Χαµηλή  και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 
 

 
Χαµηλή  και 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 
 

Μη εξειδίκευση 

Υψηλή και βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Βαθµολογία:3  Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Υψηλή αλλά φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Χαµηλή  και βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Χαµηλή  και φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 0 
 

Μη εξειδίκευση 
Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 0 
 

Βαθµολογία: 0 
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3.2.1.2 Ερευνητική και τεχνολογική εξειδίκευση 

Η ερευνητική εξειδίκευση θα βασιστεί στο δείκτη δαπάνη των επιχειρήσεων (BERD) 
ανά κλάδο. Για τη µέτρησή της θα χρησιµοποιηθούν στοιχεία από δύο βάσεις του 
ΟΟΣΑ, τη βάση OFFBERD και την ANBERD.  

Ως δείκτης τεχνολογικής εξειδίκευσης θα χρησιµοποιηθούν οι αιτήσεις για πατέντες 
στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών (EPO) την περίοδο 1993-2003. Γενικά οι 
ευρεσιτεχνίες (πατέντες) ως δείκτης output αντικατοπτρίζει την παραγωγή 
επιστηµονικών αποτελεσµάτων τα οποία οδηγούν σε καινοτοµίες. ∆υστυχώς τα 
στοιχεία του EPO δεν δίνουν τη δυνατότητα να διακρίνουµε τις αιτήσεις που έχουν 
προέλθει από Πανεπιστήµια ή Ερευνητικά Κέντρα και για τις οποίες µπορούµε να 
υποθέσουµε ότι αντικατοπτρίζουν επιστηµονικά αποτελέσµατα, από τις αιτήσεις που 
κατατέθηκαν από επιχειρήσεις όπου η σχέση µε την έρευνα είναι λιγότερο προφανής. 
Σε κάθε περίπτωση όµως ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους, οι πατέντες 
µπορούν να θεωρηθούν ότι εκφράζουν την ικανότητα παραγωγής πρωτότυπης 
τεχνολογίας η οποία εν δυνάµει µπορεί να εξελιχθεί σε καινοτοµία. Η δυσκολία στην 
περίπτωση αυτή είναι η συσχέτιση της αίτησης µε συγκεκριµένο κλάδο, καθώς οι 
πατέντες είναι ταξινοµηµένες σύµφωνα µε το σύστηµα International Patent 
Classification (IPC) που αναφέρεται σε τεχνολογίες. Για να αντιστοιχήσουµε 
εποµένως τις πατέντες σε κλάδους χρησιµοποιούµε την αντιστοίχιση που 
αναπτύχθηκε από τα Fraunhofer ISI, SPRU και  Observatoire des Sciences et 
Techniques (OST), και βασίζεται σε µικρο-δεδοµένα από 4.000 επιχειρήσεις µε 
περισσότερες από 150.000 αιτήσεις  σε 44 κλάδους της µεταποίησης.    

Τέλος, στα στοιχεία των ευρεσιτεχνιών υπάρχουν σηµαντικές µεροληψίες ως προς 
τους τοµείς και τις χώρες2, όµως σε κάποιο βαθµό η χρήση του συντελεστή 
εξειδίκευσης εξοµαλύνει τις διαφορές.  

Η σύνθεση των δύο δεικτών θα γίνει µε τη βοήθεια των Πινάκων 3.1 και 3.2. 

3.2.1.3 ∆υναµικοί κλάδοι 

Ο εντοπισµός των δυναµικών κλάδων θα βασισθεί στις επιδόσεις τους  στην ταχύτητα 
αύξησης της Προστιθέµενης Αξίας στην Ε.Ε. των 15, στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία.  

Για την εκτίµηση της δυναµικότητας ανάπτυξης θα χρησιµοποιηθεί ο δείκτης Sharpe 

                                                 
2 Pavitt, K (1985):  'Patent Statistics as Indicators of Innovative Activities:  
Possibilities and Problems', Scientometrics, Vol 7, Nos 1-2, pp77-99 και Radosevic, 
S. and Kutlaca, D. (1998), Assessing the Basis for 'Catching-Up' of Eastern Europe:  
an Analysis Based on US Foreign Patenting Data, STEEP Discussion Paper No 42.  
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Ratio ο οποίος χρησιµοποιείται στη χρηµατοοικονοµική επιστήµη για τη µέτρηση της  
ανάπτυξης διαφόρων µεγεθών3.  

Στη συγκεκριµένη περίπτωση ο δείκτης συγκρίνει το ρυθµό αύξησης της 
Προστιθέµενης Αξίας ενός κλάδου, µε την αύξηση του συνόλου των κλάδων και 
κανονικοποιεί το αποτέλεσµα συνυπολογίζοντας την επίδραση της διακύµανσης γύρω 
από το µέσο της αύξησης σε όλους του κλάδους.  

 

Όπου SR: Sharp Ratio 

 Gi: Ρυθµός αύξησης της ΠΑ κλάδου i 

 GT: Ρυθµός αύξησης του συνόλου των κλάδων 

 Std: Κανονική ∆ιακύµανση των ρυθµών προστιθέµενης αξίας των κλάδων 

3.2.2 Επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία   

Η επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία θα εκτιµηθεί µε την ανάλυση των 
δηµοσιεύσεων και αναφορών, τη συµµετοχή ελληνικών ερευνητικών οµάδων στο 6ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο ΕΤΑ και Επίδειξης της Ε.Ε. και τις αξιολογήσεις των 
ερευνητικών κέντρων.   

Πιο συγκεκριµένα οι δηµοσιεύσεις και οι αναφορές αποτελούν έναν ευρέως 
διαδεδοµένο τρόπο µέτρησης της αποτελεσµατικότητας και ποιότητας του 
συστήµατος έρευνας σε µία χώρα. Σε συνδυασµό µε τη χρήση του δείκτη 
εξειδίκευσης µπορούν να αποτυπωθούν τα δυνατά και τα αδύνατα σηµεία του 
ελληνικού συστήµατος σε περισσότερες από 100 επιστηµονικές περιοχές. Για τον 
υπολογισµό τους θα χρησιµοποιηθούν τα στοιχεία της NSIOD που περιέχουν 
πληροφορίες για τον αριθµό των άρθρων που έχουν ταξινοµηθεί από το ISI καθώς και 
για τον αριθµό των αναφορών σε 24 ευρείες και 100 πιο εξειδικευµένες 
επιστηµονικές περιοχές.     

Παράλληλα, µε τη χρήση του δείκτη Sharpe Ratio (βλ. ενότητα 3.2.1), θα 
εντοπιστούν οι πλέον δυναµικές ερευνητικές περιοχές µε βάση την αύξηση των 
δηµοσιεύσεων την περίοδο1995 – 2004 που περιλαµβάνονται στη βάση της NSIOD. 

Επιπλέον η εξειδίκευση της Ελλάδος θα συµπληρωθεί µε πληροφορίες για τη 

                                                 
3 Ο δείκτης χρησιµοποιείται ιδιαίτερα στην ανάλυση τις τιµή µετοχών ή χαρτοφυλακίων. 

Std
GGSR ti )( −

=
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συµµετοχή των ερευνητικών οµάδων στο 6ο Πρόγραµµα Πλαίσιο µε βάση τα στοιχεία 
του CORDIS. Η ανάλυση της συχνότητας συµµετοχών σε έργα, παρέχει τη 
δυνατότητα εντοπισµού των πλέον ανταγωνιστικών τµηµάτων ή ινστιτούτων από τα 
οποία στη συνέχεια µπορούµε να αντλήσουµε πληροφορίες για τους τοµείς 
εξειδίκευσής τους, χρησιµοποιώντας είτε τους διαδικτυακούς τους τόπους είτε το 
πληροφοριακό τους υλικό. 

 Τέλος οι δύο αξιολογήσεις που έγιναν τα τελευταία 6 χρόνια από τη ΓΓΕΤ για τους 
εποπτευόµενους ερευνητικούς της φορείς, θα αναδείξουν τις σηµαντικότερες οµάδες 
και τις επιστηµονικές περιοχές τους.   

3.3 Οι Ευρωπαϊκές τάσεις στην ανάπτυξη της Έρευνας 

Η ανάλυση των επιλογών και των κατευθύνσεων για το νέο Πρόγραµµα Πλαίσιο, 
είναι σηµαντική και για την Ελλάδα για δύο λόγους: 

• οι επιλογές του Προγράµµατος Πλαισίου δηµιουργούν νέα δεδοµένα που 

µεσο-µακροπρόθεσµα επηρεάζουν και την Ελλάδα, και, 

• η εξασφάλιση κάποιου βαθµού συµπληρωµατικότητας επιτρέπει την 

αξιοποίηση πόρων του ΠΠ και ερευνητικών συνεργιών. 

Εποµένως θα µελετηθούν οι προτεραιότητες του 7ου Προγράµµατος Πλαισίου έτσι 
ώστε να εντοπιστούν οι δυνατές συνέργιες σε τοµείς ή/και κοινές δράσεις όπου η 
Ελλάδα είτε έχει συγκεντρώσει είτε θα πρέπει να συγκεντρώσει δυνάµεις. 

3.4 Η διάσταση του µέλλοντος 

Η ενίσχυση της έρευνας και της βιοµηχανίας την επόµενη προγραµµατική περίοδο 
2007-2013, θα πρέπει να λάβει υπόψη της όχι µόνο τις τρέχουσες ανάγκες αλλά και 
τις µελλοντικές, καθώς το χτίσιµο του αναγκαίου δυναµικού και η ανάπτυξη των 
ικανοτήτων είναι σωρευτική και απαιτεί σηµαντικό χρόνο που µπορεί να ξεπερνά τα 
χρονικά όρια της συγκεκριµένης προγραµµατικής περιόδου.   

Ο εντοπισµός των αναγκών αυτών θα βασιστεί στην ανάλυση των αποτελεσµάτων 
της Τεχνολογικής Προοπτικής ∆ιερεύνησης, η οποία πραγµατοποιήθηκε στην 
Ελλάδα, καθώς και σε αντίστοιχες προσπάθειες πανευρωπαϊκής εµβέλειας. To δίκτυο 
EFMN αποτελεί σηµαντική πηγή άντλησης ανάλογων πληροφοριών. Επίσης η µελέτη 
Logotech (2005), Perspectives of national and regional research and innovation 
systems in an enlarged EU 2015: Specialisation, Complementarity and Competition, 
DG Research, παρουσιάζει τις σηµαντικότερες προκλήσεις σε σχέση µε επτά κλάδους 
σηµαντικούς για της Ευρώπη. Τέλος θα αξιοποιηθούν τα συµπεράσµατα των 8 
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κλαδικών Innovation Panels στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας Europe Innova4 που 
αφορούν στις εξελίξεις και τάσεις για µια σειρά κλάδους σε Ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο. Τα κείµενα αυτά θα χρησιµοποιηθούν ιδιαίτερα ως υλικό για την 
προετοιµασία των οµάδων εργασίας. 

3.5 Σύνθεση αποτελεσµάτων και ανάδειξη προτεραιοτήτων 

Η ανάλυση των δυνατοτήτων και των αναγκών καταλήγει σε ένα σύνολο 
επιστηµονικών περιοχών και κλάδων στους οποίους η Ελλάδα παρουσιάζει 
συγκέντρωση δυνάµεων σε σχέση µε την Ευρώπη. Ιδιαίτερη µέριµνα θα ληφθεί έτσι 
ώστε οι επιστηµονικές περιοχές και οι κλάδοι που θα επιλεγούν µε βάση τα 
παραπάνω, να είναι όσον γίνεται περισσότερο στοχοθετηµένοι, µε αποτέλεσµα οι 
προσπάθειες να επικεντρωθούν στους τοµείς µε τις καλλίτερες προοπτικές επιτυχίας. 

Περαιτέρω ανάλυση και σύνθεση των αποτελεσµάτων θα αναδείξει τις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Υπάρχουσες ερευνητικές και τεχνολογικές ικανότητες που αντιστοιχούν σε 

οικονοµικές ή κοινωνικές ανάγκες και εποµένως απαιτείται ενίσχυση. 

• Ερευνητικές και τεχνολογικές περιοχές που είναι αναγκαίες για τις 

υφισταµένες ή µελλοντικές οικονοµικές δραστηριότητες, αλλά δεν 

αντιστοιχούν σε υπάρχουσες ΕΤΑ ικανότητες και εποµένως απαιτείται 

ανάπτυξη  ή ενίσχυση της µεταφοράς γνώσης. 

• Υπάρχουσες ερευνητικές και τεχνολογικές ικανότητες που δεν αντιστοιχούν 

σε παρούσες οικονοµικές ή κοινωνικές ανάγκες αλλά µπορούν να συµβάλουν 

σε µελλοντικές ανάγκες. Στις περιπτώσεις αυτές η ανάπτυξη συνεργασιών µε 

τη βιοµηχανία θα είναι εφικτή µεσο-µακροπρόθεσµα, ενώ αντίθετα η 

αξιοποίηση µέσα από την ανάπτυξη spin-offs είναι περισσότερο ρεαλιστική 

προοπτική. 

Η σύνθεση των αποτελεσµάτων και η ανάδειξη των προτεραιοτήτων θα βασιστεί σε 
ένα σύνολο ενεργειών οι οποίες περιλαµβάνουν έρευνα γραφείου και εισηγήσεις 
θεµατικών εµπειρογνωµόνων. 

                                                 
4 www.europe-innova.org 
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4 Σηµαντικοί κλάδοι για την οικονοµική ανάπτυξη 
της Ελλάδας 

4.1 Παραγωγική & τεχνολογική εξειδίκευση της Ελληνικής 

Οικονοµίας 

Η ανάλυση των στοιχείων της προστιθέµενης αξίας, των εξαγωγών και επικουρικά 
της απασχόλησης των ελληνικών επιχειρήσεων, µπορεί να αποτυπώσει τη 
συγκέντρωση δυνάµεων και την εξειδίκευση της Ελληνικής οικονοµίας σε σχέση µε  
τα 15 κράτη µέλη που αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα 
τα στοιχεία δαπανών για την έρευνα αποτυπώνουν τη συγκέντρωση ερευνητικού 
δυναµικού σε συγκεκριµένους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας ενώ τα αντίστοιχα 
των αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες φανερώνουν τη σχετική συγκέντρωση τεχνολογικών 
ικανοτήτων σε συγκεκριµένους κλάδους. 

4.1.1 Παραγωγική εξειδίκευση 

Συγκρίνοντας τα µερίδια προστιθέµενης αξίας των κλάδων (∆ιάγραµµα 4.1), είναι 
φανερό ότι το εµπόριο και οι υπηρεσίες αποτελούν τις βασικές οικονοµικές 
δραστηριότητες σε όλη τη δεκαετία 1993-2003 µε τάσεις ενίσχυσης της θέσης τους 
καθώς αυξάνουν το µερίδιό τους από 76,6% το 1993 σε 82,0% το 2003. Εκτός από τις 
Κοινοτικές Υπηρεσίες οι οποίες περιλαµβάνουν το δηµόσιο τοµέα, τον αθλητισµό, 
την πολιτιστική βιοµηχανία (συµπεριλαµβανοµένων των µέσων µαζικής ενηµέρωσης) 
και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, το εµπόριο και  η κτηµαταγορά παρουσιάζουν 
τη µεγαλύτερη συγκέντρωση µε φθίνουσα όµως τάση. Αντίθετα ο κατασκευαστικός 
τοµέας, ο τουρισµός, οι µεταφορές και οι χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
παρουσιάζουν αύξηση. Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει µια µικρή 
αύξηση στο µερίδιό του  από 2,6% σε 2,95%, ενώ ο κλάδος της πληροφορικής 
παρόλο τον τριπλασιασµό του µεριδίου του, παραµένει περιθωριακός ( 0,1% το 1993 
και 0,3% το 2003). Τα στοιχεία για τον κλάδο της πληροφορικής αντικατοπτρίζουν το 
γεγονός ότι ο κλάδος κυριαρχείται από εµπορική και όχι παραγωγική δραστηριότητα. 

Η Γεωργία σε όλη τη δεκαετία παρουσιάζει συνεχή τάση συρρίκνωσης, ενώ η 

Μεταποίηση παραµένει σε χαµηλά επίπεδα µε πτωτική τάση (από 13,3% το 1993 

πέφτει στο 10,8% το 2003) χωρίς σηµαντικές ανακατατάξεις ανάµεσα στους κλάδους.  
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Στο σύνολο της µεταποίησης δύο κλάδοι διακρίνονται, η κλωστοϋφαντουργία και τα 
τρόφιµα και τα δύο όµως µε τάσεις συρρίκνωσης. Ιδιαίτερα η κλωστοϋφαντουργία 
χάνει περίπου το 30% του µεριδίου της συρρικνούµενη από 9,5% σε 6,7%. 

Συγκρίνοντας τα µερίδια της προστιθέµενης αξίας µε αυτά της απασχόλησης 
(∆ιάγραµµα 4.1 και 4.2), προκύπτει µια αντίστοιχη κατανοµή. Οι κλάδοι που 
συνεισφέρουν στην απασχόληση είναι οι Κοινοτικές Υπηρεσίες, η Γεωργία, το 
Εµπόριο, οι Κατασκευές, τα Ξενοδοχεία-Εστιατόρια, οι Μεταφορές, οι Λοιπές 
Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες, η Κλωστοϋφαντουργία και τα Τρόφιµα. 

 

∆ιάγραµµα 4.1: Μερίδια κλάδων στην Προστιθέµενη Αξία για τα έτη 1993 και 2003.  
Τρέχουσες τιµές 

Πηγή: Βάση δεδοµένων OECD, STAN 2005 
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∆ιάγραµµα 4.2: Μερίδια κλάδων στην Απασχόληση για τα έτη 1993 και 2003.   

Πηγή: Βάση δεδοµένων OECD, STAN 2005 

 

Η συγκριτική θέση της Ελλάδος σε σχέση µε την Ευρώπη αντικατοπτρίζεται στο 
δείκτη εξειδίκευσης της προστιθέµενης αξίας ο οποίος φανερώνει τη συγκέντρωση 
παραγωγικού δυναµικού και τη σηµασία του κλάδου για την οικονοµία  σε σχέση µε 
αυτή της Ε.Ε. των 15. 

Από το ∆ιάγραµµα 4.3 είναι φανερό ότι παρά τη συρρίκνωση της Γεωργίας, η 
Ελλάδα παρουσιάζει τη µεγαλύτερη εξειδίκευση στον κλάδο αυτό. Ακολουθούν τα 
ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, καθώς και οι κλάδοι πετρελαίου και ο 
Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος, ο οποίος σηµείωσε µεγάλη αύξηση µέσα στη 
δεκαετία κυρίως εξαιτίας της αναζωπύρωσης της διεθνούς ναυτιλίας. Σηµαντική είναι 
επίσης και η εξειδίκευση στον Κατασκευαστικό κλάδο. Παρά τη συρρίκνωση της 
Κλωστοϋφαντουργίας, η Ελλάδα παραµένει εξειδικευµένη στον κλάδο µε τάσεις 
υποχώρησης. Ειδίκευση παρουσιάζει επίσης η Ελλάδα στις Υπηρεσίες 
Πληροφορικής, στις Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών, στα Τρόφιµα, το Εµπόριο, τις 
Μεταφορές, στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά και οριακά στις Χρηµατοοικονοµικές 
Υπηρεσίες. 
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∆ιάγραµµα 4.3: ∆είκτης Εξειδίκευσης Προστιθέµενης Αξίας της Ελληνικής 
Οικονοµίας -   34 κλάδοι. Μέσες τιµές του δείκτη 1993-1995 και 2001-2003.  

Σηµείωση: ∆είκτης εξειδίκευσης µε βάση την ΕΕ15. Μέγιστη εξειδίκευση +100, Ελάχιστη -100. 
Πηγή: Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων OECD STAN, 2005   

 

Η παραγωγική εξειδίκευση της Ελλάδος όπως αυτή προκύπτει από τη χρήση της 
Προστιθέµενης Αξίας δεν είναι αρκετή για τον εντοπισµό των µεταποιητικών κλάδων 
που η Ελλάδα κατέχει ανταγωνιστική θέση στη διεθνή αγορά. Για τον εντοπισµό των 
ανταγωνιστικών κλάδων µε εµπορεύσιµα προϊόντα (κυρίως, µεταποίηση, ορυχεία και 
γεωργία) χρησιµοποιούνται τα στοιχεία των εξαγωγών και ο «δείκτης εξειδίκευσης 
εξαγωγών». Όπως προκύπτει από το ∆ιάγραµµα 4.4, η Ελλάδα διατηρεί   
ανταγωνιστική θέση στη Γεωργία, στα Προϊόντα Πετρελαίου, στα 
Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, στα Προϊόντα Βασικών Μετάλλων, στα Τρόφιµα 
και στα Μη Μεταλλικά Ορυκτά. 

Ορυχεία

Ξύλο & Εκδόσ.
Πετρέλαιο

Πλαστικά
Μη µεταλ. Ορυκτά

Ηλεκτρον. 
Εξοπλισµός

Ναυπήγηση 
πλοίων

Αεροσκάφη

Έπιπλα & 
ανακύκλ.

Μεταφορές

Χρηµ/κες υπηρεσ.

Γεωργία

Τρόφιµα
Κλωστοϋφαντ.

Χηµικά εξαιρ 
Φάρµακ

Φάρµακα

Βασικά µέταλ.
Μεταλλικά Πρ.
Μηχανήµατα
Μηχανές γραφείου
Ηλεκτρ. Μηχανές

Όργανα µέτρησης
Άλλα Οχήµατα

Μέσα µεταφοράς

Νερό & Ηλεκτρ.
Κατασκευές

Εµπόριο
Ξενοδοχ.,εστιατ.

Τηλεπ ικοινωνίες

Υπηρ. 
Πληροφορικής

Κτηµατοµεσιτικ. 
Υπηρ.

ΕΤΑ

Άλλες επ ιχ/κές 
δραστηρ.

Κοινοτ. Υπηρεσ.

-100 -50 0 50 100

1993-95 2001-03
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∆ιάγραµµα 4.4: ∆είκτης εξειδίκευσης εξαγωγών ανά κλάδο. Μέσες τιµές δείκτη 
1993-1995 και 2001-2003.    

 
Σηµείωση: ∆είκτης εξειδίκευσης µε βάση την ΕΕ15. Μέγιστη εξειδίκευση +100, Ελάχιστη -100. 
Πηγή: Υπολογισµοί µε βάση τα στοιχεία του UNIDO, INDSTAT4 2005, ISIC Rev 3 και COMTRADE 
2005  

 

Για τη σύνθεση των επιδόσεων εξαγωγών και προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιούνται 
οι Πίνακες 3.1 και 3.2. Ως υψηλή εξειδίκευση θεωρούνται τιµές του δείκτη 
µεγαλύτερες ή ίσες του 50, η χαµηλή εξειδίκευση αντιστοιχεί σε τιµές µεγαλύτερες 
του 0 και µικρότερες του 50,  ενώ ως µη εξειδίκευση θεωρούνται οι αρνητικές τιµές. 

Ως αυξητική τάση θεωρείται η αύξηση του δείκτη την περίοδο 2001-2003 σε σχέση 
µε την περίοδο 1993-1995. Αντίθετα η µείωση του δείκτη φανερώνει φθίνουσα τάση. 

Ο Πίνακας 4.1 και ο Πίνακας 4.2 παρουσιάζουν τη βαθµολόγηση των κλάδων µε 
βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

Ορυχεία

Βασικά µέταλ.

Γεωργία

Τρόφιµα

Κλωστοϋφαντ.
Ξύλο & Εκδόσ.

Πετρέλαιο

Φάρµακα
Χηµικά εξαιρ 
Φάρµακ

Πλαστικά

Μη µεταλ. Ορυκτά

Μεταλλικά Πρ.

Μηχανήµατα

Μηχανές γραφείου

Ναυπήγηση 
πλοίων

Ηλεκτρον. 
Εξοπλισµός

Ηλεκτρ. Μηχανές

Όργανα µέτρησης

Άλλα Οχήµατα

Αεροσκάφη

Μέσα µεταφοράς

Έπιπλα

-100 -50 0 50 100

1993-95 2001-03
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 Πίνακας 4.1: Βαθµολόγηση Μεταποίησης και κλάδων διανοµής µε βάση τις τάσεις εξειδίκευσης στην Προστιθέµενη Αξία και τη Εξαγωγές 

 

 

 

 

 

 

 

    Προστιθέµενη  
Αξία

 
Εξαγωγές 

Υψηλή και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Υψηλή αλλά 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 

 
Χαµηλή  και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 
 

 
Χαµηλή  και 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 
 

Μη εξειδίκευση 

Υψηλή και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Βαθµολογία:3  
• Πετρέλαιο 

Βαθµολογία: 3 
• Κλωστοϋφαντουργία 

Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 1 
• Βασικά Μέταλλα 

Υψηλή αλλά φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 3 
•  

Βαθµολογία: 3 
• Γεωργία 

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 2 
• Τρόφιµα 

Βαθµολογία: 1 
•  

Χαµηλή  και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 3 
•  

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
•  

Χαµηλή  και 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 1 
•  

Βαθµολογία: 1 
• Μη µεταλλικά ορυκτά 

Βαθµολογία: 1 
•  

Βαθµολογία: 0 
•  

Μη εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 1 
• Ναυπήγηση πλοίων 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
•  

Βαθµολογία: 0 
•  

Βαθµολογία: 0 
• Ορυχεία 
• Ξύλο & Εκδόσεις 
• Χηµικά εκτός φαρµάκων 
• Φάρµακα 
• Πλαστικά 
• Μεταλλικά Προϊόντα 
• Μηχανήµατα 
• Μηχανές Γραφείου 
• Ηλεκτρικές Μηχανές 
• Ηλεκτρονικός εξοπλισµός 
• Όργανα Μέτρησης 
• Άλλα Οχήµατα 
• Αεροσκάφη  
• Λοιπά µέσα µεταφοράς 
• Έπιπλα και ανακύκλωση 
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Πίνακας 4.2: Βαθµολόγηση υπηρεσιών µε βάση την εξειδίκευσή τους στην 
προστιθέµενη αξία 

 
Απόδοση εξειδίκευσης 

 
Κλάδοι 

Υψηλή και βελτιούµενη εξειδίκευση Βαθµολογία:3  
• Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 

Υψηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Βαθµολογία: 2 
•  

Χαµηλή αλλά βελτιούµενη 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 2 
• Κατασκευές 
• Μεταφορές 
• Τηλεπικοινωνίες 
• Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

Χαµηλή αλλά φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 1 
• Εµπόριο 
• Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 

Μη εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 0 
• Νερό &ν Ηλεκτρικό 
• Υπηρεσίες Πληροφορικής 
• Υπηρεσίες ΕΤΑ 
• Άλλες επιχειρηµατικές ∆ραστηριότητες 
• Κοινοτικές υπηρεσίες 

 

4.1.2  Ερευνητική & τεχνολογική εξειδίκευση της ελληνικής 

οικονοµίας 

Η βαθµολόγηση των κλάδων µε βάση το ερευνητικό και τεχνολογικό τους δυναµικό 
ακολουθεί την ίδια λογική µε αυτό του παραγωγικού δυναµικού. Για την εφαρµογή 
του κριτηρίου χρησιµοποιούνται οι δύο δείκτες εξειδίκευσης ∆ΕΠΕΤΕ και 
ευρεσιτεχνιών που παρουσιάστηκαν στην ενότητα 3.2.1.2. Επικουρικά 
χρησιµοποιείται και το µερίδιο στις συνολικές δαπάνες έρευνας των επιχειρήσεων 
(∆ΕΠΕΤΕ ) και το µερίδιο στο σύνολο των ευρεσιτεχνιών, καθώς είναι δυνατόν να 
διορθώσουν µεροληψίες σε περιπτώσεις που ένας κλάδους υποεκτιµάται εξαιτίας της 
πολύ µεγάλης σηµασίας και του µεγέθους του στην Ευρώπη, ενώ µπορεί να αποτελεί 
σηµαντική δύναµη έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης για την Ελλάδα.  

Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 4.5, οι κλάδοι που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο µερίδιο 
της έρευνας είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές και εξαρτήµατα (ραδιοφωνίας, 
τηλεόρασης και τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, ολοκληρωµένα 
κυκλώµατα κλπ.) µε σαφείς τάσεις αύξησης του µεριδίου τους, οι υπηρεσίες 
Πληροφορικής µε µικρή τάση υποχώρησης και τα χηµικά  που εκτινάσσουν το 
µερίδιό τους περισσότερο από 10 µονάδες τη δεκαετία 1993-2003. 
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∆ιάγραµµα 4.5: Μερίδιο κλάδων στις δαπάνες ΕΤΑ των επιχειρήσεων - 1993 και 2003 

Πηγή: Βάση δεδοµένων OECD, STAN 2005 

 

Ο «δείκτης εξειδίκευσης δαπανών έρευνας επιχειρήσεων» αποτυπώνει την ένταση 
των δαπανών σε έρευνα των ελληνικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τις αντίστοιχες 
δαπάνες των επιχειρήσεων στην Ε.Ε. των 15. Οι θετικές τιµές φανερώνουν ότι στους 
συγκεκριµένους κλάδους διοχετεύεται µεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής δαπάνης 
για έρευνα των επιχειρήσεων απ΄ ότι  στο σύνολο της Ευρώπης των 15. Αντίθετα 
αρνητικές τιµές φανερώνουν σχετική υστέρηση. Όπως προκύπτει από το  ∆ιάγραµµα  
4.6, οι κλάδοι µε τη µεγαλύτερη εξειδίκευση είναι οι εξής : Κοινοτικές Υπηρεσίες, 
Τρόφιµα, Υπηρεσίες Πληροφορικής, Εµπόριο, Ηλεκτρονικές Συσκευές, Έπιπλα, 
Ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος, Κατασκευές, Άλλες Επιχειρηµατικές Υπηρεσίες, 
Μη µεταλλικά Ορυκτά, Χηµικά, Ξύλο, Εκδόσεις, Κλωστοϋφαντουργία και τέλος 
πολύ κοντά στον Κοινοτικό Μ.Ο. η Γεωργία.  Αντίθετα στον κλάδο των 
ηλεκτρονικών, παρά το µεγάλο µερίδιο έρευνας, η Ελλάδα δεν παρουσιάζει 
εξειδίκευση. Για να διορθωθεί η υποεκτίµηση του κλάδου θα θεωρηθεί ότι υπάρχει 
εξειδίκευση. Επίσης για τον ίδιο λόγο θα βελτιωθεί η θέση των χηµικών στη 
βαθµολογία κατά ένα βαθµό.  

Με τη βοήθεια του Correspondence Matrix  των ISI, SPRU και OST οι αιτήσεις για 
πατέντες στο EPO αντιστοιχήθηκαν σε κλάδους. Σύµφωνα µε το ∆ιάγραµµα 4.7 που 
παρουσιάζει την κατανοµή των πατέντων στους κλάδους της Μεταποίησης, η 
µεγαλύτερη συγκέντρωση πατέντων παρατηρείται στα φάρµακα, στα χηµικά και 
στις ηλεκτρονικές συσκευές και εξαρτήµατα (ραδιοφωνίας, τηλεόρασης και 
τηλεπικοινωνιών, ηλεκτρονικά εξαρτήµατα, ολοκληρωµένα κυκλώµατα κλπ.). 
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∆ιάγραµµα 4.6: ∆είκτης εξειδίκευσης δαπανών για ΕΤΑ των επιχειρήσεων. Μέσες 
τιµές δείκτη 1993-1995 και 2001-2003 

Σηµείωση: ∆είκτης εξειδίκευσης µε βάση την ΕΕ15. Μέγιστη εξειδίκευση +100, Ελάχιστη -100. 
Πηγή: OECD Basic Science and Technology Statistics 20052005, ANBERD 2005  
 

Καλύτερη εικόνα για τη συγκέντρωση τεχνολογικών ικανοτήτων δίνει ο δείκτης 
εξειδίκευσης πατέντων καθώς κανονικοποιεί τις τιµές µε βάση τα χαρακτηριστικά 
των κλάδων5. Σύµφωνα µε το δείκτη, (∆ιάγραµµα 4.8), υπάρχει εξειδίκευση µόνο σε 
τρεις κλάδους, στα Φάρµακα, στα Χηµικά και στα Τρόφιµα Ποτά µε ελαφρά τάση 
συρρίκνωσης της εξειδίκευσης.  

                                                 
5 Υπάρχει µεγάλη διαφοροποίηση ανάµεσα τους κλάδους στη χρήση των ευρεσιτεχνιών για την 
προστασία των διανοητικών δικαιωµάτων. 

Ορυχεία

Πλαστικά

Μηχανήµατα

Χρηµ/κες υπηρεσ.

ΕΤΑ

Ναυπήγηση 
πλοίων

Γεωργία

Τρόφιµα
Κλωστοϋφαντ.

Χηµικά εξαιρ 
Φάρµακ

Ξύλο & Εκδόσ.
Πετρέλαιο

Φάρµακα

Μεταλλικά Πρ.
Βασικά µέταλ.

Μη µεταλ. Ορυκτά

Μηχανές γραφείου
Ηλεκτρ. Μηχανές

Ηλεκτρον. 
Εξοπλισµός

Όργανα µέτρησης

Άλλα Οχήµατα

Αεροσκάφη

Νερό & Ηλεκτρ.

Έπιπλα & 
ανακύκλ.

Κατασκευές
Εµπόριο

Μεταφορές
Τηλεπ ικοινωνίες

Υπηρ. 
Πληροφορικής

Άλλες επ ιχ/κές 
δραστηρ.

Κοινοτ. Υπηρεσ.

-100 -50 0 50 100

1993-95 2001-03
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∆ιάγραµµα 4.7. : Μερίδια κλάδων στις αιτήσεις Πατέντων στο European Patent 
Office.  Αθροίσµατα πενταετίων 1993-1997 και 1999-2003 

 Πηγή: Correspondence matrix ISI-SPRU-OST.  

 

∆ιάγραµµα 4.8: ∆είκτης εξειδίκευσης αιτήσεων πατέντων στο Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Πατέντων. Μέσες τιµές δείκτη 1993-1995 και 2001-2003 

Σηµείωση: ∆είκτης εξειδίκευσης µε βάση την ΕΕ15. Μέγιστη. εξειδίκευση: + 100. Ελάχιστη: -100.  
Πηγή: European Patent Office 2005, επεξεργασία µε βάση τον correspondence matrix ISI-SPRU-OST. 
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Πλαστικά

Μηχανές 
γραφείου

Ηλεκτρ. Μηχανές

Όργανα µέτρησης

Μεταφορ. 
Εξοπλισµός

Πετρέλαιο

Κλωστοϋφαντ.

Τρόφιµα

Ξύλο & Εκδόσ.

Χηµικά εξαιρ 
Φάρµακ

Φάρµακα

Μη µεταλ. 
Ορυκτά

Βασικά µέταλ.

Μεταλλικά Πρ.

Μηχανήµατα

Ηλεκτρον. 
Εξοπλισµός

Άλλα Οχήµατα

Έπιπλα

-100 -50 0 50 100

1993-95 2001-03
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Οι δύο αυτοί δείκτες συνυπολογίζονται για την παραγωγή ενός δείκτη «ερευνητικής 
και τεχνολογικής εξειδίκευσης» για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της έλλειψης 
ευρεσιτεχνών και άρα σχετικού δείκτη και βαθµολογίας για τις υπηρεσίες. 

Ως υψηλή εξειδίκευση θεωρούνται τιµές του δείκτη µεγαλύτερες ή ίσες του 50, 
χαµηλή εξειδίκευση αντιστοιχεί σε τιµές µεγαλύτερες του 0 και µικρότερες του 50,  
ενώ ως µη εξειδίκευση θεωρούνται οι αρνητικές τιµές. 

Ως αυξητική τάση θεωρείται η αύξηση του δείκτη την περίοδο 2001-2003 σε σχέση 
µε την περίοδο 1993-1995. Αντίθετα η µείωση του δείκτη φανερώνει φθίνουσα τάση. 

Ο Πίνακας 4.3 και ο Πίνακας 4.4 παρουσιάζουν τη βαθµολόγηση των κλάδων µε 
βάση τα παραπάνω κριτήρια.  
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Πίνακας 4.3: Βαθµολόγηση Μεταποίησης και κλάδων διανοµής µε βάση τις τάσεις εξειδίκευσης στις ∆απάνες ΕΤΑ επιχειρήσεων (∆ΕΠΕΤΕ) 
της Μεταποίησης και στις αιτήσεις ευρεσιτεχνιών στο EPO 

 

 

    ∆ΕΠΕΤΕ
 
Πατέντες 

Υψηλή και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Υψηλή αλλά 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 

 
Χαµηλή  και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 
 

 
Χαµηλή  και 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 
 

Μη εξειδίκευση 

Υψηλή και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Βαθµολογία:3  
•  

Βαθµολογία: 3 
•  

Βαθµολογία: 3 
 

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 1 
•  

Υψηλή αλλά φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 3 
•  

Βαθµολογία: 3 
•  

Βαθµολογία: 2 
 

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 1 
• Φάρµακα 

Χαµηλή  και 
βελτιούµενη  ή 
σταθερή εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 3 
• Ηλεκτρονικός 
εξοπλισµός 

 

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 2 
• Χηµικά εκτός φάρµακα 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
•  

Χαµηλή  και 
φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 2 
• Τρόφιµα 

Βαθµολογία: 2 
•  

Βαθµολογία: 1 
•  

Βαθµολογία: 1 
•  

Βαθµολογία: 0 
•  

Μη εξειδίκευση 
Βαθµολογία: 1 
• Κλωστοϋφαντουργία 
• Ναυπήγηση πλοίων 

Βαθµολογία: 1 
 

Βαθµολογία: 1 
•  

Βαθµολογία: 0 
• Ξύλο & εκδόσεις 
• Μη µεταλλικά 
ορυκτά 

Βαθµολογία: 0 
• Πετρέλαιο 
• Πλαστικά 
• Βασικά µέταλλα 
• Μεταλλικά Προϊόντα 
• Μηχανήµατα 
• Μηχανές γραφείου 
• Ηλεκτρικές µηχανές 
• Όργανα µέτρησης 
• Άλλα οχήµατα 
• Αεροσκάφη 
• Έπιπλα & ανακύκλωση 
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Πίνακας 4.4: Βαθµολόγηση υπηρεσιών µε βάση την εξειδίκευση τους στις δαπάνες 
ΕΤΑ επιχειρήσεων του πρωτογενούς και τριτογενούς τοµέα 

Απόδοση εξειδίκευσης Κλάδοι 

Υψηλή και βελτιούµενη ή σταθερή 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία:3  
• Κατασκευές 
• Εµπόριο 
• Κοινοτικές υπηρεσίες 

Υψηλή αλλά φθίνουσα εξειδίκευση Βαθµολογία: 2 
• Υπηρεσίες πληροφορικής 

Χαµηλή αλλά βελτιούµενη 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 2 
•  

Χαµηλή αλλά φθίνουσα 
εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 1 
• Γεωργία 
• ‘Άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

Μη εξειδίκευση 

Βαθµολογία: 0 
• Ορυχεία 
• Νερό & Ηλεκτρισµός 
• Μεταφορές 
• Τηλεπικοινωνίες 
• Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 
• Υπηρεσίες ΕΤΑ 

  

4.1.3 ∆υναµικοί κλάδοι   

Χρησιµοποιώντας το δείκτη Sharpe για την περίοδο 1993-2003 ταξινοµούνται οι 
κλάδοι σε τέσσερις κατηγορίες: 
 Πίνακας 4.5 Κριτήρια κατάταξης κλάδων µε βάση τον ρυθµό αύξησης της 
Προστιθέµενης Αξίας 
Περιγραφή Sharpe Ratio Βαθµός Εξήγηση 
Στάσιµος  ή 
συρρικνούµενος 

≤ -1 0 Ρυθµός µεταβολής µικρότερος του 
Συνόλου αλλά η διαφορά είναι  
ίση ή µεγαλύτερη της τυπικής 
απόκλισης 

Μικρή αύξηση -2< και  <0 1 Μικρότερη αύξηση από το Σύνολο 
αλλά η διαφορά είναι µικρότερη 
από την τυπική απόκλιση 

∆υναµικός κλάδος 0 ≤ και < 1 2 Μεγαλύτερη αύξηση από το 
Σύνολο. Η διαφορά είναι 
µικρότερη από την τυπική 
απόκλιση 

Πολύ δυναµικός 
κλάδος 

1≤  3 Αύξηση µεγαλύτερη από το 
Σύνολο τουλάχιστον κατά την 
τυπική απόκλιση 
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Πίνακας 4.6 Κατάταξη κλάδων µε βάση την ταχύτητα ανάπτυξης 

ΣΤΑΚΟ∆ Κλάδοι 

Μέση ετήσια 
αύξηση 1993-
2003 

Sharpe 
Ratio Βαθµολογία

01-05 Γεωργία 1,14% -1,817 0
10-14 Ορυχεία 6,96% 0,650 2
15-16 Τρόφιµα, Ποτά, Καπνός 3,67% -0,743 1
17-19 Κλωστοϋφαντουργία & ΄Ένδυση -1,07% -2,753 0
20-22 Ξύλο και εκδόσεις 4,56% -0,368 1

23 Προϊόντα Πετρελαίου 4,49% -0,396 1
24 εκτός 

2423 Χηµικά εκτός από φάρµακα 3,61% -0,771 1
2423 Φάρµακα 7,36% 0,818 2

25 Πλαστικά 4,73% -0,296 1
26 Μη µεταλλικά ορυκτά 3,21% -0,938 1
27 Βασικά µέταλλα 1,16% -1,810 0
28 Μεταλλικά προϊόντα  3,40% -0,861 1
29 Μηχανήµατα 2,77% -1,127 0
30 Μηχανές γραφείου 0,48% -2,096 0
31 Ηλεκτρικές Μηχανές 1,92% -1,485 0
32 Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός  4,32% -0,469 1
33 Όργανα µέτρησης 3,34% -0,882 1
34 Οχήµατα 5,07% -0,151 1

351 Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων 4,60% -0,350 1
353 Αεροσκάφη και διαστηµικά σκάφη 5,95% 0,224 2

352+359 Λοιπά µέσα µεταφοράς 5,46% 0,016 2
36-37 Έπιπλα και ανακύκλωση 3,55% -0,794 1
40-41 Νερό και Ηλεκτρισµός 3,72% -0,725 1

45 Κατασκευές 4,17% -0,532 1
50-52 Εµπόριο 5,22% -0,088 1

55 Ξενοδοχεία, εστιατόρια κλ.π. 6,20% 0,329 2
60-63 Μεταφορές 4,58% -0,358 1

64 Τηλεπικοινωνίες – Ταχυδροµεία 6,06% 0,269 2
65-67 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες  6,91% 0,630 2
70-71  Κτηµατοµεσιτικές. υπηρεσίες 6,33% 0,385 2

72 Υπηρεσίες πληροφορικής 12,04% 2,803 3
73 Υπηρεσίες ΕΤΑ 6,86% 0,608 2
74 Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες 7,80% 1,006 3

75-99 Κοινοτικές υπηρεσίες 5,87% 0,188 2
 Σύνολο 5,43% 0,000 2

 

4.2 Σύνθεση: Σηµαντικοί κλάδοι για την οικονοµική ανάπτυξη 

της Ελλάδας 

Ο Συνδυασµός των παραπάνω χαρακτηριστικών των κλάδων επιτρέπει τη δηµιουργία 
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κριτηρίων για την αξιολόγηση της σηµασίας των κλάδων και την επιλογή τους για 
την ενίσχυση της έρευνας. 

Στη συνέχεια εφαρµόζονται τα παραπάνω κριτήρια για τη βαθµολόγηση των κλάδων 
και επιλέγονται οι κλάδοι µε βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση του 5. 

Στην κατάταξη δεν έχουν συµπεριληφθεί 2 κλάδοι για τους εξής λόγους: 
• 71 - Κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες, καθώς δεν δηµοσιεύονται στοιχεία για 

δαπάνες έρευνας, 

• 73 - Υπηρεσίες ΕΤΑ, καθώς ο κλάδος αυτός ενισχύεται µέσα από την 

ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας και των ερευνητικών συνεργασιών.  

Επίσης οι κλάδοι «74 Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες» και «75-99 Κοινοτικές 
υπηρεσίες» περιλαµβάνουν ένα σύνολο ετερόκλητων κλάδων. Στον πρώτο κλάδο 
περιλαµβάνονται δραστηριότητες όπως οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήµιση, 
λογιστικά, αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες µηχανικού και πολιτισµικές και 
ψυχαγωγικές υπηρεσίες. 

Στη δεύτερη οµάδα κλάδων περιλαµβάνονται και τοµείς υπηρεσιών έντασης γνώσης 
ή/και τεχνολογίας όπως η άµυνα και η ασφάλεια, ή ο τοµέας της υγείας.   

Στον Πίνακα 4.7 συνοψίζεται η βαθµολογία κάθε κλάδου και υπολογίζεται ένας 
συνολικός βαθµός από το άθροισµα των επιµέρους βαθµολογιών. 

 

Πίνακας 4.7 Σύνθεση βαθµολογίας 

ΣΤΑΚΩ∆ Κλάδοι Π
αρ

αγ
ω
γι
κή

 
εξ
ει
δί
κε
υσ

η 

Τε
χν
ολ
ογ
ικ
ή 
κα

ι  
ερ
ευ
νη
τι
κή

 
εξ
ει
δί
κε
υσ

η 

Τα
χύ
τη
τα

 
Α
νά
π
τυ
ξη
ς 

Σύ
νο
λο

 
Β
αθ

µο
λο
γί
ας

 

01-05 Γεωργία 3 1 0 4 

10-14 Ορυχεία 0 0 2 2 

15-16 Τρόφιµα, Ποτά, Καπνός 2 2 1 5 

17-19 Κλωστοϋφαντουργία & ΄Ένδυση 3 1 0 4 

20-22 Ξύλο και εκδόσεις 0 0 1 1 

23 Προϊόντα Πετρελαίου 3 0 1 4 

24 εξαιρ. 
2423 Χηµικά εκτός από φάρµακα 0 

2 1 3 

2423 Φάρµακα 0 1 2 3 

25 Πλαστικά 0 0 1 1 

26 Μη µεταλλικά ορυκτά 1 0 1 2 

27 Βασικά µέταλλα 1 0 0 1 

28 Μεταλλικά προϊόντα  0 0 1 1 

29 Μηχανήµατα 0 0 0 0 
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ΣΤΑΚΩ∆ Κλάδοι Π
αρ

αγ
ω
γι
κή

 
εξ
ει
δί
κε
υσ

η 

Τε
χν
ολ
ογ
ικ
ή 
κα

ι  
ερ
ευ
νη
τι
κή

 
εξ
ει
δί
κε
υσ

η 

Τα
χύ
τη
τα

 
Α
νά
π
τυ
ξη
ς 

Σύ
νο
λο

 
Β
αθ

µο
λο
γί
ας

 

30 Μηχανές γραφείου 0 0 0 0 

31 Ηλεκτρικές Μηχανές 0 0 0 0 

32 Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός  0 3 1 4 

33 Όργανα µέτρησης 0 0 1 1 

34 Οχήµατα 0 0 1 1 

351 Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων 1 1 1 3 

353 Αεροσκάφη και διαστηµικά σκάφη 0 0 2 2 

352+359 Λοιπά µέσα µεταφοράς 0 0 2 2 

36-37 Έπιπλα και ανακύκλωση 0 0 1 1 

45 Κατασκευές 2 3 1 6 

55 Ξενοδοχεία, εστιατόρια κλ.π. 3 0 2 5 

40-41 Νερό και Ηλεκτρισµός 0 0 1 1 

50-52 Εµπόριο 1 2 1 4 

60-63 Μεταφορές 2 0 1 3 

64 Τηλεπικοινωνίες 2 0 2 4 

65-67 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες  2 0 2 4 

72 Υπηρεσίες πληροφορικής 0 2 3 5 

74 Άλλες επιχειρηµατικές υπηρεσίες 0 1 3 4 

75-99 Κοινοτικές υπηρεσίες 0 3 2 5 

 

Οι κλάδοι που σηµειώνονται µε µπλε χρώµα στον πίνακα αποτελούν πρώτη 
προτεραιότητα µε τις παρακάτω επισηµάνσεις προϋποθέσεις: 

• Ο κατάλογος των παραπάνω κλάδων δεν είναι κλειστός και δεν οδηγεί 
µονοσήµαντα σε τεχνολογικές και επιστηµονικές περιοχές καθώς αφενός η 
ανάπτυξη βασίζεται κυρίως σε συσπειρώσεις δραστηριοτήτων µε τη µορφή 
cluster που διαπερνούν τα όρια των στατιστικά προσδιορισµένων κλάδων και 
αφετέρου γιατί υπάρχουν οριζόντιες τεχνολογίες που διατρέχουν 
περισσότερους κλάδους.  Παράδειγµα ο φαρµακευτικός κλάδος θα πρέπει να 
εξετασθεί µέσα στο γενικότερο cluster της υγείας.   

• Ο «υπερκλάδος» 75-99 Κοινοτικές υπηρεσίες συγκεντρώνει υψηλή 
βαθµολογία ή οποία όµως δεν µπορεί να επιµεριστεί στους επιµέρους 
κλάδους. Για το λόγο αυτό η επιλογή των παρακάτω κλάδων γίνεται µε 
κριτήριο την ύπαρξη εθνικών προτεραιοτήτων: 

- Άµυνα - Ασφάλεια 

- Υπηρεσίες Υγείας. 

• Ο κλάδος των χρηµατοοικονοµικών είναι από του πλέον κερδοφόρους και 
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εξωστρεφείς κλάδους µε δυνατότητες να αναπτύξει όπου χρειάζεται 
ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες. Παρόλα αυτά είναι σηµαντικό 
για τον κλάδο της πληροφορικής η ενίσχυση και η ενθάρρυνση ανάπτυξης 
τεχνολογιών που βρίσκουν εφαρµογή στον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών. 
Εποµένως ο κλάδος περιλαµβάνεται µόνο για τις εφαρµογές πληροφορικής.  

• Ο κλάδος των πετρελαιοειδών κρίνεται σκόπιµο να µην συµπεριληφθεί καθώς  
µε λίγες εξαιρέσεις κυριαρχείται από πολυεθνικές οι οποίες είτε αποκτούν την 
απαραίτητη τεχνογνωσία από το εξωτερικό είτε έχουν αναπτύξει στρατηγικές 
συµµαχίες µε ερευνητικούς οργανισµούς του εξωτερικού.   

• Οι κλάδοι που χαρακτηρίζονται χαµηλής έντασης γνώσης ή µε πολύ χαµηλή 
ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα, π.χ. κλωστοϋφαντουργία, 
κατασκευές, τουρισµός, εµπόριο και εν µέρη τα τρόφιµα, στόχος θα πρέπει να 
είναι η επιλογή περιοχών που στρέφουν τους κλάδους σε προϊόντα και 
δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας. 
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5 Επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία 
Η ανάλυση της επιστηµονικής εξειδίκευσης της Ελλάδος θα βασιστεί σύµφωνα µε τη 
µεθοδολογία σε ένα συνδυασµό κριτηρίων που περιλαµβάνουν την εξειδίκευση σε 
δηµοσιεύσεις και σε αναφορές, τη δυναµικότητα ανάπτυξης των επιστηµονικών 
περιοχών (µε βάση την αύξηση των δηµοσιεύσεων), τις συµµετοχές στο 6ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα της Ε.Ε. και τις αξιολογήσεις των Ινστιτούτων 
των Ερευνητικών Κέντρων που διεξήγαγε η ΓΓΕΤ.   

5.1 Επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία µε βάση τις 

δηµοσιεύσεις και τις αναφορές 

Τα διαγράµµατα 5.1 και 5. 2 παρουσιάζουν την εξειδίκευση της Ελλάδας ως προς τις 
δηµοσιεύσεις και τις αναφορές σε συνδυασµό µε τη δυναµικότητα των 
επιστηµονικών περιοχών (Sharpe Ratio). Ο συνδυασµός των παραπάνω κριτηρίων 
επιτρέπει να εντοπισθούν: 

Οι ταχύτατα αναπτυσσόµενες επιστηµονικές περιοχές (Sharpe Ratio ≥ 1) στις 
οποίες η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή θέση (θετική εξειδίκευση δηµοσιεύσεων και 
αναφορών). Οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται ταυτόχρονα στο πάνω δεξιά 
τεταρτηµόριο (I) και των δύο διαγραµµάτων6 5.1 και 5.2. Το αποτέλεσµα 
παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.1. 

Οι επιστηµονικές αυτές περιοχές αποτελούν τοµείς άµεσης προτεραιότητας 
ανεξάρτητα από την ύπαρξη αντίστοιχων ικανοτήτων σε κλαδικό επίπεδο καθώς 
µπορεί να αποτελέσουν τη βάση για την ανάπτυξη µελλοντικών δραστηριοτήτων. 
Στις περιπτώσεις που δεν αντιστοιχούν σε παρούσες οικονοµικές ή κοινωνικές 
ανάγκες, η ανάπτυξη συνεργασιών µε τη βιοµηχανία θα είναι εφικτή µεσο-
µακροπρόθεσµα, ενώ βραχυπρόθεσµα είναι περισσότερο ρεαλιστική η προοπτική 
αξιοποίησης των αποτελεσµάτων µέσα από την ανάπτυξη spin-offs.  

Οι ταχύτατα αναπτυσσόµενες επιστηµονικές περιοχές (Sharpe Ratio ≥ 1) όπου η 
Ελλάδα αναπτύσσει συνθήκες αριστείας (θετική εξειδίκευση αναφορών) χωρίς 
όµως να έχει δηµιουργηθεί ακόµα κρίσιµη µάζα (αρνητική εξειδίκευση σε 
δηµοσιεύσεις), βρίσκονται στο πάνω δεξιά τεταρτηµόριο (Ι) του ∆ιαγράµµατος 5.2. 
Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν ανάλογα µε τις προοπτικές 
αξιοποίησής τους, είτε για τη στήριξη πολιτικών, είτε για την οικονοµική ανάπτυξη. 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2. 

Οι επιστηµονικές περιοχές που η Ελλάδα έχει συσσωρεύσει σηµαντικές ικανότητες 

                                                 
6 Η οµάδα αυτή αποτελεί την τοµή των συνόλων των επιστηµονικών περιοχών της περιοχής (Ι) των 

δύο διαγραµµάτων. 
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και διατηρεί ανταγωνιστική θέση στην Ευρώπη οι οποίες όµως δεν είναι ταχύτατα 
αναπτυσσόµενες, βρίσκονται ταυτόχρονα στο κάτω δεξιά τεταρτηµόριο (IV) και 
των δύο διαγραµµάτων 5.1. και 5.2. Οι περιοχές αυτές θα πρέπει να αναπτυχθούν 
ανάλογα µε τις προοπτικές αξιοποίησής τους, είτε για τη στήριξη πολιτικών, είτε 
για την οικονοµική ανάπτυξη. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.2. 

 
∆ιάγραµµα 5.1: Συσχέτιση εξειδίκευσης επιστηµονικών πεδίων µε τη δυναµικότητα 
ανάπτυξης τους µε βάση τις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
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∆ιάγραµµα 5.2: Συσχέτιση εξειδίκευσης αναφορών επιστηµονικών πεδίων µε τη 
δυναµικότητα ανάπτυξης των δηµοσιεύσεων  
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Πίνακας 5.1: ∆υναµικά επιστηµονικά πεδία στα οποία η Ελλάδα εξειδικεύεται- 
Sharpe Ratio ≥1, εξειδίκευση σε publications και citations > 0 

Κωδικός Επιστηµονικό Πεδίο 
Εξειδίκευση 

∆ηµοσιεύσεων 
2000-2004, 
Ελλάδα 

Εξειδίκευση 
βιβλιογραφικών 

αναφορών  
(citations) 2000-

2004, Ελλάδα 

Sharpe 
Ratio  

1995-2004, 
Ευρώπη 

ARA AI, Robotics & Auto Control 69 6 1,17 
CIV Civil Engineering 83 20 1,40 
CSE Computer Science & Engineering 68 13 1,42 
EAR Earth Sciences 31 21 1,24 
IST Info Technol & Commun Syst 84 8 1,63 
MEC Mechanical Engineering 58 20 1,05 
ONC Oncology 57 6 1,37 
RHU Rheumatology 36 57 1,86 

 

 

 

II I

III IV 
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Πίνακας 5.2: Επιστηµονική εξειδίκευση της Ελλάδος σε λιγότερο δυναµικά 
επιστηµονικά πεδία - Sharpe Ratio <1, εξειδίκευση σε βιβλιογραφικές αναφορές 
και δηµοσιεύσεις > 0. 

Κωδικός Επιστηµονικό Πεδίο 
Εξειδίκευση 

∆ηµοσιεύσεων 
2000-2004, 
Ελλάδα 

Εξειδίκευση 
βιβλιογραφικών 

αναφορών 
(citations) 2000-

2004, Ελλάδα 

Sharpe Ratio 
1995-2004, 
Ευρώπη 

CMA Agricultural Chemistry 50 29 -0,78 
A/A Agriculture/Agronomy 47 7 -0,77 
APP Appl Phys/Cond Matt/Mat Sci 6 12 0,13 
ARC Archaeology 73 62 0,61 
CME Chemical Engineering 43 46 0,49 
EL Elect & Electronic Engn 8 14 -0,46 
GNE Engineering Mgmt/General 64 33 0,36 
ENT Entomology/Pest Control 57 45 -0,59 
GAS Gastroenterol and Hepatology 43 17 -0,66 
GPM Geol/Petrol/Mining Engn 49 13 -0,28 
INC Inorganic & Nucl Chemistry 7 25 -0,48 
I/M Instrumentation/Measurement 5 41 0,10 
MGT Management 33 21 0,69 
MTR Materials Sci and Engn 16 18 0,35 
MTH Mathematics 18 22 0,85 
DGX Medical Res, Diag & Treatmt 0 16 -1,07 
OGS Medical Res, Organs & Syst 15 6 -0,56 
NCL Nuclear Engineering 2 27 0,84 
CGX Oncogenesis & Cancer Res 49 1 -0,02 
OPH Ophthalmology 36 25 0,58 
ORG Organic Chem/Polymer Sci 10 25 -0,17 
PHC Physical Chem/Chemical Phys 7 27 -0,28 
PHS Physics 32 43 0,24 
SIA Spectrosc/Instrum/Analyt Sci 5 28 -1,04 
SUR Surgery 12 27 -1,16 

 
Πίνακας 5.3: ∆υναµικά επιστηµονικά πεδία στα οποία η Ελλάδα έχει αναπτύξει 
συνθήκες αριστείας αλλά όχι και κρίσιµη µάζα - Sharpe Ratio ≥1, εξειδίκευση σε 
citations > 0 

Κωδικός Επιστηµονικό Πεδίο 
Εξειδίκευση 

∆ηµοσιεύσεων 
2000-2004, 
Ελλάδα 

Εξειδίκευση 
βιβλιογραφικών 

αναφορών 
(citations) 2000-

2004, Ελλάδα 

Sharpe Ratio 
1995-2004, 
Ευρώπη 

INF Clin Immunol & Infect Dis -5 27 1,01 
EDU Education -3 22 1,18 
NUT Endocrinol, Metab & Nutrit -7 17 1,18 
F Food Science/Nutrition -8 12 1,07 
S/I Social Work & Social Policy -18 39 1,66 
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5.2  Επιστηµονική εξειδίκευση µε βάση τη συµµετοχή στο 6ο 

Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα 

Με τη βοήθεια της βάσης του CORDIS έγινε επεξεργασία των έργων του 6ου 
Προγράµµατος Πλαισίου στα οποία συµµετέχουν ελληνικές ερευνητικές οµάδες από 
πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα. Στην ανάλυση δεν έχουν συµπεριληφθεί έργα 
τα οποία δεν είναι ερευνητικά αλλά υποστηρικτικά, συντονισµού ή διάχυσης 
αποτελεσµάτων. Επίσης δεν συµπεριελήφθησαν τα έργα του προγράµµατος SMEs 
καθώς δεν δίνονταν πληροφορίες για το αντικείµενό τους. Τα στατιστικά στοιχεία τα 
οποία παρουσιάζονται βασίζονται στις συµµετοχές και όχι στα έργα.  

Συνολικά κατεγράφησαν 563 συµµετοχές που τηρούσαν τις παραπάνω προϋποθέσεις 
οι οποίες ταξινοµήθηκαν µε βάση το θέµα τους σε 20 περιοχές προτεραιότητας. Η 
κατανοµή των συµµετοχών ανά προτεραιότητα απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 5.37. 
 ∆ιάγραµµα 5.3: Συµµετοχές ελληνικών ερευνητικών οµάδων Πανεπιστηµίων και 
Ερευνητικών Κέντρων σε έργα του 6ου ΠΠ 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων βάσης δεδοµένων CORDIS 

 

Από τις παραπάνω συµµετοχές ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι περιπτώσεις των 

                                                 
7 Μία συµµετοχή µπορεί να έχει ταξινοµηθεί σε µία ή και σε δύο θεµατικές περιοχές π.χ. ΤΠΕ και 

πολυµέσα, περιεχόµενο, πολιτισµός. 

1
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4
9
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33
33
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37
40
44

53
54
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19 Ασφάλεια
18 Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση

16 Εκπαίδευση γνώση
14 Αγροτική τεχνολογία

10 Κατασκευές - Υποδοµές
17 Αγροτική ανάπτυξη 

13 Βιοµηχανική παραγωγή
7 Ηλεκτρονικά

4 Τρόφιµα
11 Πολυµέσα, περιεχόµενο, πολιτισµός

3 Βιοτεχνολογία
8 Προηγµένα υλικά

Κοινωνία
20 Πολιτικές

5 Μεταφορές
12 ∆ιάστηµα, αεροπορική βιοµηχανία

2 Υγεία
9 Ενέργεια

6 Περιβάλλον
1 ΤΠΕ
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Integrated Projects στα οποία συντονιστής είναι ελληνικός ερευνητικός φορέας. Από 
τα επτά έργα αυτής της κατηγορίας τα τέσσερα έχουν αντικείµενο τις ΤΠΕ και 
συγκεκριµένα  ;ένα έργο αφορά σε  Global Computing,, δύο έργα σε τηλεπικοινωνίες 
από τα οποία το ένα έχει εφαρµογή στο διάστηµα και ένα έργο σε περιεχόµενο και 
πολυµέσα.   Από τα άλλα τρία έργα το ένα αφορά σε µικρο και νανο-συστήµατα  µε 
εφαρµογές που σχετίζονται µε ΤΠΕ, ένα έργο αφορά στην ενέργεια και συγκεκριµένα 
στη χρήση υδρογόνου και τέλος το τρίτο αφορά σε κοινονικο-οικονοµικά θέµατα  

Συνδυάζοντας τα παραπάνω µε το διάγραµµα 5.3 είναι φανερή η σηµαντική 
συσσώρευση εξειδίκευσης σε τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, σε 
περιβαλλοντικά συστήµατα και τεχνολογίες, σε ενεργειακά συστήµατα και 
τεχνολογίες και στην υγεία. Σηµαντική είναι επίσης η συσσώρευση ικανοτήτων σε 
τεχνολογίες διαστήµατος και αεροπορικής βιοµηχανίας, στα συστήµατα µεταφορών, 
σε κοινωνικά θέµατα, στα προηγµένα υλικά, στη βιοτεχνολογία, στην ανάπτυξη 
πολυµέσων και πολιτιστικών προϊόντων κυρίως µε τη χρήση των ΤΠΕ, στα τρόφιµα, 
στα ηλεκτρονικά, στις τεχνολογίες παραγωγής, στην αγροτική ανάπτυξη (rural 
development) και σε υποδοµές-κατασκευές.   

Στο διάγραµµα που ακολουθεί (∆ιάγραµµα 5.4) αποτυπώνονται οι αλληλοσυσχετίσεις 
ανάµεσα στις διάφορες θεµατικές περιοχές µε βάση τη βασική τεχνολογική περιοχή 
και την περιοχή εφαρµογής των αποτελεσµάτων, π.χ οι τηλεµατικές εφαρµογές στην 
υγεία κατατάσσονται τόσο στη θεµατική περιοχή των τηλεπικοινωνιών όσο και στην 
υγεία. Με βάση τις διασυνδέσεις αυτές εντοπίζονται επτά8 πόλοι συσπείρωσης των 
οποίων η ανάπτυξη επηρεάζει και τις άλλες περιοχές (δηµιουργία spillovers): 

• Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες 

• Υγεία 

• Μεταφορές 

• ∆ιάστηµα, Αεροπορική Βιοµηχανία 

• Υλικά 

• Βιοτεχνολογία  

• Περιβάλλον 

 

  

                                                 
8 Η θεµατική περιοχή Πολιτικές δεν συµπεριλαµβάνεται καθώς δεν αποτελεί ενιαίο γνωστικό πεδίο. 
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∆ιάγραµµα 5.4:  ∆ιασυνδέσεις θεµατικών περιοχών των συµµετοχών Ελληνικών Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Κέντρων στο 6ο ΠΠ µε 
βάση την κύρια τεχνολογική περιοχή και την κύρια περιοχή εφαρµογής 

ΤΠΕ

Ηλεκτρονικά

Μεταφορές

Πολυµέσα,
περιεχόµενο,
πολιτισµός

Υγεία

Πολιτικές

Βιοτεχνολογία

Προηγµένα
Υλικά

Ηλεκτρονική
∆ιακυβέρνηση

14

1

12

1

3

26

2

2

11

Τρόφιµα

16

Περιβάλλον 10

3

1

Κατασκευές,
Υποδοµές

1

6

6

10
3

Ενέργεια

3

Αγροτική
Ανάπτυξη18

Ασφάλεια

1

Εκπαίδευση
Γνώση1

1

1∆ιάστηµα,
Αεροπορική
Βιοµηχανία

10

2

1

5

3

Αγροτική
Τεχνολογία

1

1

1
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5.3 Επιστηµονική εξειδίκευση και αριστεία των Ερευνητικών 

Κέντρων 

Η διερεύνηση των επιστηµονικών περιοχών στις οποίες οι εποπτευόµενοι από τη 
ΓΓΕΤ ερευνητικοί οργανισµοί παρουσιάζουν εξειδίκευση και υψηλές επιστηµονικές 
επιδόσεις, βασίζεται στην τελευταία αξιολόγηση που πραγµατοποιήθηκε από τη 
ΓΓΕΤ σε επίπεδο των Ινστιτούτων ανά επιστηµονική περιοχή. Συγκεκριµένα οι 
επιστηµονικές περιοχές µπορούν να οµαδοποιηθούν στους παρακάτω τοµείς: 

• Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες µε έµφαση στα ασύρµατα δίκτυα, 
πολυµέσα, διαχείριση εικόνας και γλωσσικές εφαρµογές, εκπαιδευτικές και 
πολιτιστικές τεχνολογίες, εφαρµογές στη υγεία, στην παρακολούθηση του 
περιβάλλοντος και στις παραγωγικές διαδικασίες. 

• Οπτικές τεχνολογίες µε εφαρµογές στην ροµποτική και στα laser. 

• Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και βελτίωση της καύσης στερεών καυσίµων. 

• Βιοτεχνολογία µε εφαρµογές στην υγεία στον αγροτικό τοµέα και το 
περιβάλλον συµπεριλαµβανοµένου και το θαλάσσιου. 

• Υλικά, νανοτεχνολογία, διεργασίες υλικών και µικροηλεκτρονική. 

• Τεχνολογίες µεταφορών. 

•  Περιβάλλον, σεισµοί και θαλάσσιοι πόροι, συστήµατα παρακολούθησης 
οικοσυστηµάτων. 

• Ελληνικές και ιστορικές σπουδές. 

Συγκρίνοντας τις περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί αριστεία στα Ερευνητικά Κέντρα, ή 
παρουσιάζονται σηµαντικές προοπτικές ανάπτυξής της, µε τις περιοχές συµµετοχής 
των Ελληνικών ερευνητικών οµάδων στο 6ου ΠΠ, παρατηρείται µια σηµαντική 
ταύτιση που ενισχύει τα ευρήµατα. 

Αναλυτικότερα οι τοµείς και τα Ινστιτούτα µε υψηλές επιδόσεις παρουσιάζονται στη 

συνέχεια : 

Ενέργεια 

• Αιολικά Συστήµατα, Τεχνολογίες Υδρογόνου -  ΚΑΠΕ 

• Καθαρές τεχνολογίες καύσης, τεχνολογίες µικτής καύσης στερεών καυσίµων, 

αξιοποίηση της Ιπτάµενης Τέφρας στην κατασκευή δοµικών υλικών, Βιοµάζα 

– ΕΚΕΤΑ: Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων  

• Μεθοδολογίες αξιοποιήσιµες σε άντληση πετρελαίου – ΝΕΣΤΩΡ: Ινστιτούτο 

Τεχνολογιών και Ερευνών Βαθιάς Θαλάσσης και Αστροσωµατιδιακής Φυσικής 
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Νετρίνων 

Υγεία - Βιοτεχνολογία 

• Μοριακή Νευροβιολογία & Ανοσολογία, Κυτταρική Ανοσολογία, 

Βακτηριολογία: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ 

• Κυτταρική Ανοσολογία, ∆ιαγονιδιακά µοντέλα για αυτοάνοσα νοσήµατα - 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ινστιτούτο Ανοσολογίας 

• Βιολογία Βλαστοκυττάρων, Επιγενοµικοί Μηχανισµοί στη λειτουργία και την 

καταστολή της µεταγραφής - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ: Ινστιτούτο 

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής 

• Γονιδιακή έκφραση, ∆οµή και Λειτουργία των Πρωτεϊνών-Βιοαισθητήρες, 

Βιολογία Συστηµάτων, Αναπτυξιακή Βιολογία - ΙΤΕ: Ινστιτούτο Μοριακής 

Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας 

• Γονιδιακή Ρύθµιση, Καρκίνος, Βιοµηχανική Βιοτεχνολογία – ΕΙΕ:Iνστιτούτο 

Bιολογικών Eρευνών και Bιοτεχνολογίας (IBEB) 

• Βιοϊατρική Τεχνολογία, Μοριακή Επιδηµιολογία – ΙΤΕ: Ινστιτούτο 

Βιοϊατρικών Ερευνών  

• Βιολογία Καρκίνου, Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία – ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ:  

Ινστιτούτο Βιολογίας 

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλων γενετικού ελέγχου για προδιάθεση σε είδη 

καρκινικής ανάπτυξης - ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων 

και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων 

Αγροβιοτεχνολογία 

• Υπολογιστική Βιολογία, Βιοδιαγνωστικές Τεχνολογίες, Μεταγενοµική, 

Μοριακή Αναπαραγωγή, Γενετική Μηχανική – ΕΚΕΤΑ: Ινστιτούτο 

Αγροβιοτεχνολογίας. 

 

Θαλάσσιοι πόροι 

• Βιολογία Ιχθυοπληθυσµών – ΕΛΚΕΘΕ: Ινστιτούτο Θαλασσίων Βιολογικών 

Πόρων ΕΚΘΕ: 

• Θαλάσσια Βιοποικιλότητα, Μοριακή Οικολογία Γενετική Πληθυσµών: 

ΕΛΚΕΘΕ Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας ΙΘΑΒΙΚ:,  
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ΤΠΕ Τηλεπικοινωνιες και ∆ίκτυα 

• Επόµενη γενιά ασύρµατων δικτύων – ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

• Αξιολόγηση της επίδοσης δικτύων που παρέχουν εγγυήσεις σε ποιότητα 

υπηρεσίας –ΙΤΕ: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και 

∆ικτύων 

ΤΠΕ-Πληροφορική 

• Αξιοποίηση και Ανάκτηση πληροφορίας µέσω πολυµέσων - ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

• Αναπαράστασης γνώσης και της συλλογιστικής, των συστηµάτων βάσεων 

δεδοµένων, των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστηµάτων, και της 

εννοιολογικής µοντελοποίησης- ΙΤΕ: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Εργαστήριο 

Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

• Επεξεργασία Εικόνας και Ανάπτυξη Λογισµικού- ΕΑΑ: Ινστιτούτο 

Αστρονοµίας και Αστροφυσικής 

ΤΠΕ-Υπολογιστικά µαθηµατικά 

• Προβλήµατα κυµατικής διάδοσης, µε έµφαση στη θαλάσσια ακουστική και τη 

µηχανική των συνεχών µέσων ΙΤΕ: Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών 

• Αριθµητικές µέθοδοι και επιστηµονικοί υπολογισµοί στη µηχανική των 

ρευστών ΙΤΕ: Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών 

• Ανάπτυξη ολοκληρωµένων εργαλείων και µεθόδων στην περιφερειακή 

ανάλυση και τη δορυφορική τηλεπισκόπηση ΙΤΕ: Ινστιτούτο Υπολογιστικών 

Μαθηµατικών. 

ΤΠΕ -  Βιοµηχανική Παραγωγή     

• Πληροφοριακά & Επικοινωνιακά Συστήµατα Πραγµατικού Χρόνου για τη 

Παραγωγή - Ειδικές δικτυακές τεχνολογίες πραγµατικού χρόνου για τη 

διακίνηση πληροφοριών µέσα στη βιοµηχανία - ΙΝΒΙΣ Ινστιτούτο 

Βιοµηχανικών Συστηµάτων 

• Ολοκληρωµένα συστήµατα παραγωγής - Βελτίωση του κύκλου παραγωγής 

τελικών προϊόντων µε τη χρήση κέντρου κατεργασιών CNC/LASER- ΙΝΒΙΣ 

Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων 
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• Βιοµηχανικό Λογισµικό - Ανάπτυξη συστηµάτων λογισµικού για την 

επεξεργασία βιοµηχανικών δεδοµένων και για βιοµηχανικό έλεγχο σε 

πραγµατικό χρόνο - ΙΝΒΙΣ Ινστιτούτο Βιοµηχανικών Συστηµάτων 

ΤΠΕ - Πολυµέσα, µέσα µαζικής επικοινωνίας, πολιτιστική τεχνολογία  

Πολυµέσα και Τεχνολογίες ∆ιαδικτύου 

• ∆ιαχείριση ∆εδοµένων Πολυµέσων για τη ∆ηµιουργία και το Χειρισµό 

Φυσικών / Συνθετικών Περιεχοµένων µε βάση την κατά το Πρότυπο MPEG-4 

– ΕΚΕΤΑ: Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεµατικής 

Εκπαιδευτική και Πολιτιστική Τεχνολογία 

• ∆ιαχείριση και ∆ιάθεση Ελληνικού και Πολυγλωσσικού ψηφιοποιηµένου 

Εκπαιδευτικού Υλικού µέσω του ∆ιαδικτύου – ΕΚΕΤΑ: Ινστιτούτο 

Πληροφορικής και Τηλεµατικής 

• Ψηφιοποίησης, Αρχειοθέτησης και Τρισδιάστατων Απεικονίσεων - Ινστιτούτο 

Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΙΠΕΤ) 

Τεχνολογίες Γνώσης και Πολυµέσων 

• Εξαγωγή χαρακτηριστικών χαµηλού επιπέδου για περιγραφή πολυµεσικού 

περιεχοµένου, πρότυπο MPEG-7 – ΕΚΕΤΑ: Ινστιτούτο Πληροφορικής και 

Τηλεµατικής 

• Επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την γλωσσική διδασκαλία και τη σύνθεση και 

αναγνώριση φωνής - Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ. 

ΤΠΕ - Υγεία 

• Ευφυή διαχείριση πολυµεσικών και γεωγραφικά κατανεµηµένων ιατρικών 

δεδοµένων – ΙΤΕ: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Εργαστηρίου Βιοϊατρικής 

Πληροφορικής 

Ροµποτική 

• Υπολογιστική όραση: κατανόηση της πληροφορίας από την εικόνα, στα 

δυναµικά χαρακτηριστικά του τρισδιάστατου κόσµου (βάθος, σχήµα, χρώµα, 

κίνηση - ΙΤΕ: Ινστιτούτο Πληροφορικής, Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης 

και Ροµποτικής. 

∆ιάστηµα-∆ιαστηµικές τεχνολογίες 
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• Τηλεεπισκόπιση: Συλλογή και ανάλυση δεδοµένων ΕΑΑ Ινστιτούτο 

∆ιαστηµικών Εφαρµογών και Τηλεπισκόπησης 

Υλικά –Μικροϋλεκτρονική - Laser 

• Μίκρο-Νανοτεχνολογίες, Νέα λιθογραφικά υλικά, σχεδιασµός και 

επεξεργασία αισθητήρων πυριτίου, βιοαισθητήρες, ηµιαγώγιµες υποδοµές  -

ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής 

• Μαγνητικά και Υπεραγώµιµα Υλικά, Σύθετα και Ηλεκτρονικά Υλικά, 

Αρχαιοµετρία, Μαγνητικά νανοσωµατίδια στη µάχη εναντίον του καρκίνου, 

πηνία NMR µικρών διαστάσεων, πλήρης κατασκευή νέων φασµατοµέτρων 

NMR -  ΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ινστιτούτο Επιστήµης και Υλικών 

• Ατοµική και Οπτική Φυσική, Μοριακή Φυσική και Χηµική ∆υναµική, 

Αλληλεπίδραση Λέιζερ και Υλικών, Εφαρµογές Λέιζερ στη Βιοϊατρική, 

Εγκατάσταση Λέιζερ UV, Συστήµατα υψηλής Ισχύος, Ρυθµιζόµενα 

Συστήµατα - ΙΤΕ Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής ∆οµής και Λέιζερ 

Υλικά και διεργασίες 

• Καταλυτικές διεργασίες, περιβαλλοντικά καύσιµα και υδρογονάνθρακες, 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, αξιοποίηση φυσικών πόρων, διεργασίες 

παραγωγής πολυµερών - ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο Τεχνικής Χηµικών ∆ιεργασιών 

• Προσδιορισµός της δοµής, της σύστασης και των ηλεκτρονιακών ιδιοτήτων 

των επιφανειακών στρωµάτων στερεών υλικών σε συνθήκες υπερυψηλού 

κενού ή ελεγχόµενης αέριας ατµόσφαιρας, Νανοτεχνολογία (σύνθεση 

µεµβρανών ζεολίθων, ανάπτυξη σύνθετων υλικών βασισµένα σε ζεόλιθους µε 

εφαρµογές ως ανιχνευτές), επεξεργασία αποβλήτων – ΙΤΕ: Ινστιτούτο Χηµικής 

Μηχανικής και Χηµικών ∆ιεργασιών Υψηλής Θερµοκρασίας 

• Μοριακη ∆υναµική και Μοντελοποίηση Υλικών - ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: 

Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας 

• Στατιστική ∆υναµική και Μη Γραµµικά Συστήµατα - ΕΚΕΦΕ 

∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Ινστιτούτο Φυσικοχηµείας 

Περιβάλλον 

• Σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισµούς - ΕΑΑ Γεωδυναµικό 

Ινστιτούτο  
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• Προστασία και αξιοποίηση υδάτινων πόρων, Τηλεµατική Παρακολούθηση 

Υδάτινου Περιβάλλοντος – ΕΚΘΕ: Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων: 

• Βιογεωχηµεία, Θαλάσσια Τεχνολογία, Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία ΕΚΘΕ 

Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας 

• Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία – ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ:  Ινστιτούτο Βιολογίας 

Τεχνολογίες Μεταφορών 

• Έξυπνα Συστήµατα Μεταφορών, «Έξυπνο Όχηµα», «Καθαρό Όχηµα», 

Σχεδιασµός Συστήµατος Υποδοµών, « Έξυπνος ∆ρόµος» - ΕΚΕΤΑ Ινστιτούτο 

Μεταφορών 

Ελληνικές και Ιστορικές έρευνες 

• Κατάρτιση υποδοµής δια της συστηµατικής συλλογής και επεξεργασίας 

τεκµηρίων (φιλολογικών πηγών, αλλά ιδίως επιγραφών και νοµισµάτων, 

εκτύπων και εκµαγείων, απογράφων, σχεδίων, χαρτών, αεροφωτογραφιών και 

τοπογραφικών διαγραµµάτων) και µάλιστα σε µηχανογραφηµένες τράπεζες 

δεδοµένων – ΕΙΕ: Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωµαϊκής Αρχαιότητας 

• Συνθετικές και συγκριτικές παρουσιάσεις ιστορικών δεδοµένων, µε τη µορφή 

έντυπων εκδόσεων ή ηλεκτρονικών αρχείων και εκδόσεων. ΕΙΕ: Ινστιτούτο 

Νεοελληνικών Ερευνών 

• Ανασύσταση και η ταξινόµηση των αρχείων, η ανασυγκρότηση των συλλογών 

χειρογράφων, ΕΙΕ: Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών 

• Γεωφυσικές διασκοπήσεις, δορυφορική τηλεπισκόπηση - ΙΤΕ: Ινστιτούτο 

Μεσογειακών Σπουδών 

5.4 Σύνθεση επιστηµονικών περιοχών 

Η βιβλιογραφική ανάλυση αποτελεί το βασικό κριτήριο επιλογής. Τα συµπεράσµατα  
της εµπλουτίζονται και ερµηνεύονται µε τη χρήση των αποτελεσµάτων των άλλων 
κριτηρίων. Ιδιαίτερα η ανάλυση της συµµετοχής στα έργα του 6ου ΠΠ µπορεί εκτός 
των άλλων να συµβάλει στη συσχέτιση κάποιων επιστηµονικών περιοχών (scientific 
disciplines) στις οποίες εµφανίζεται µια σηµαντική συγκέντρωση ικανοτήτων µε 
βάση τη βιβλιογραφική ανάλυση, µε πιθανούς τεχνολογικούς τοµείς και εφαρµογές9.  

                                                 
9 Η συσχέτιση αυτή βασίζεται στο  συνδυασµό των ευρύτερων επιστηµονικών πεδίων των ερευνητικών 
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• Πολύ δυναµικοί τοµείς µε σηµαντική συγκέντρωση επιστηµονικών και 

τεχνολογικών ικανοτήτων: 

o Ροµποτική, υπολογιστική όραση, αυτόµατος έλεγχος 

o Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες: Global computing, grid computing, 

ασύρµατα δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, πολυµέσα, διαχείριση εικόνας, 

interfaces ανθρώπου µηχανής µε έµφαση σε γλωσσικές τεχνολογίες, 

εφαρµογές στην υγεία, παρακολούθηση περιβάλλοντος, εκπαιδευτική και 

πολιτιστική τεχνολογία, έξυπνα µεταφορικά συστήµατα 

o Αντισεισµική προστασία, risk assessment σε κτήρια 

o Σεισµοί- έγκαιρη προειδοποίηση, ωκεανογραφία 

o Μηχανολογικές εφαρµογές,  συστήµατα παραγωγής 

o Υγεία: ογκολογία, θεραπεία καρκίνου, ρευµατολογία. 

• Τοµείς µε ισχυρή ελληνική παρουσία στην Ευρώπη 

o Γεωργικές εφαρµογές και τεχνολογίες, προστασία από έντοµα 

o Αρχαιολογία 

o Ενέργεια: π.χ. Βιοµάζα, υδρογόνο, ορυκτά καύσιµα, ενεργειακή 

στρατηγική,  

o Χηµικές διεργασίες  

o Περιβάλλον: impact assessment, θαλάσσια συστήµατα, βιοποικιλότητα 

o Υγεία: διαγνωστικές µέθοδοι και θεραπεία, συστήµατα και οργάνωση 

υγείας  Χειρουργική, Γαστρεντερολογία, Οφθαλµολογία 

o Ηλεκτρονικά  

o Συσκευές µέτρησης και ακριβείας. 

o Υλικά, Laser 

o Τεχνολογίες εξόρυξης 

o Βιοτεχνολογία µε εφαρµογές στη γεωργία, την υγεία. 

• Τοµείς µε ποιότητα αλλά χωρίς κρίσιµη µάζα: 

                                                                                                                                            
οµάδων όπως αυτά προκύπτουν από τα Τµήµατα ή τα Ινστιτούτα στα οποία ανήκουν, µε το 

τεχνολογικό πεδίο του έργου στο οποίο συµµετείχαν. Τα αποτελέσµατα θα πρέπει να θεωρηθούν µόνο 

ως προσεγγιστικά και θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από τις οµάδες. 
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o Εκπαίδευση 

o Τρόφιµα, διατροφή 

o Υγεία: Ανοσολογία και µεταδοτικές ασθένειες, ενδοκρινολογία, 

µεταβολισµός,  

o Κοινωνική εργασία και κοινωνική πολιτική. 
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6 Συµπεράσµατα της Ελληνικής Προοπτικής 
∆ιερεύνησης  

Το έργο της Τεχνολογικής Προοπτικής ∆ιερεύνησης επικεντρώθηκε και ανέδειξε τη 
σηµασία εννέα κλάδων, τόσο από το χώρο της µεταποίησης όσο και από το χώρο των 
υπηρεσιών. Οι κλάδοι αυτοί ήταν οι εξής : Υγεία, Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, 
Αγροτική Ανάπτυξη, Ενέργεια, Μεταφορές, Τουρισµός, Πολιτισµός και Αµυντική 
Βιοµηχανία. Παράλληλα αναδείχθηκαν δύο τεχνολογικοί τοµείς η Βιοτεχνολογία και 
τα Υλικά και δύο θέµατα περισσότερο κοινωνικού και δευτερεύοντος οικονοµικού 
ενδιαφέροντος, το Περιβάλλον και η ∆ιακυβέρνηση.   

Με βάση την ανάλυση των ανωτέρω περιοχών, διαπιστώθηκε η σηµασία των 
τεχνολογικών συγκλίσεων που διαπερνούν τα όρια των κλάδων και δηµιουργούν νέες 
οικογένειες εφαρµογών υψηλής προστιθέµενης αξίας και έντασης γνώσης που 
αλλάζουν τους όρους του ανταγωνισµού σε υφιστάµενες αγορές ή δηµιουργούν νέες. 
Παραδείγµατα συγκλίσεων αποτελούν η διείσδυση της π.χ. της πληροφορικής, των 
νέων υλικών, των ηλεκτρονικών, της βιοτεχνολογίας ή της χηµείας σε προϊόντα και 
διαδικασίες παραγωγής παραδοσιακών (και µη) κλάδων δηµιουργώντας καινοτοµίες 
όπως το έξυπνο ένδυµα, το θεραπευτικό ένδυµα, τα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά, το 
έξυπνο σπίτι, τα λειτουργικά τρόφιµα κ.λπ. 

Παράλληλα µε τη δηµιουργία νησίδων υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς 
κλάδους, διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράθυρου ευκαιρίας για την είσοδο της Ελλάδας 
στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών που δηµιουργούν τις ανακατατάξεις αυτές, 
δηλαδή της βιοτεχνολογίας, της νανοτεχνολογίας και των πιθανών συγκλίσεών τους 
µε άλλες τεχνολογίες όπως π.χ. την πληροφορική. 

 Συνοπτικά οι προτεραιότητες που αναδείχθηκαν είναι οι παρακάτω:  

• Βιοτεχνολογία:  έµφαση στις τεχνολογικές συγκλίσεις, τη λευκή βιοτεχνολογία, 
εφαρµογές στην υγεία, εστίαση σε θέµατα ποιότητας στη γεωργία και στα 
τρόφιµα, ασφάλεια και βιοποικιλότητα. 

•  Υλικά – Νανοτεχνολογία: Τεχνολογικές συγκλίσεις και έµφαση σε νανο-υλικά, 
µικροηλεκτρονικά και καταλύτες. 

• Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες: Ανάπτυξη (e-) υπηρεσιών όπως health 
intelligence, e-government, e-commerce, e-library, e-learning. Παράλληλα 
συµµετοχή στην ανάπτυξη τεχνολογιών και εφαρµογών στους τοµείς των 
ασύρµατων δικτύων αισθητήρων, στον υπολογισµό πλέγµατος, στα ασύρµατα 
δίκτυα 4ης γενιάς, στη σύγκλιση υπηρεσιών φωνής, δεδοµένων και εικόνας, στην 
κατανόηση φυσικής γλώσσας, φωνής, εικόνων και video. 

• Υγεία: Στροφή του κέντρου βάρους από την περίθαλψη στην πρόληψη και στην 
ποιότητα ζωής µε αντίστοιχο προσανατολισµό των ερευνητικών προτεραιοτήτων. 
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Αξιοποίηση βιοτεχνολογιών και των υβριδίων τους µε άλλες τεχνολογίες όπως τα 
νέα υλικά και η πληροφορική σε όλα τα µέτωπα της ιατρικής έρευνας.  Ανάπτυξη 
της γνώσης στη διεπαφή της υγείας µε την κοινωνία όπως η βιοηθική, η 
κατανόηση της κοινωνικής /συλλογικής βάσης της υγείας και η αλληλεπίδραση µε 
την ποιότητα ζωής, η κοινωνική διαχείριση ευαίσθητων βιο-ιατρικών ζητηµάτων. 
Ανάπτυξη της έρευνας της γνώσης (cognitive research). 

• Αγροτική Ανάπτυξη: Έµφαση στα θέµατα της ποιότητας της αγροτικής 
παραγωγής µε αξιοποίηση και της βιοτεχνολογίας, αειφόρα διαχείριση πόρων και 
προστασία του περιβάλλοντος, νέες µέθοδοι παραγωγής συµβατές µε τη λογική 
της βιώσιµης ανάπτυξης. 

• Μεταφορές: Έµφαση στη βιώσιµη κινητικότητα που συνεπάγεται ανάπτυξη νέας 
γνώσης και εφαρµογών στο σχεδιασµό, διαχείριση και παρακολούθηση 
µεταφορικών συστηµάτων.  

• Ενέργεια: Ανάπτυξη ή/και προσαρµογή καθαρών τεχνολογιών άνθρακα στις 
ελληνικές συνθήκες. Ανάπτυξη µεθόδων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης 
ενέργειας. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Ανάπτυξη βελτίωση τεχνολογιών βιοενέργειας, αιολικής και ηλιακής ενέργειας. 

• Τουρισµός: Ανάπτυξη τεχνολογιών της εφοδιαστικής αλυσίδας του κλάδου. 
Εφαρµογές ηλεκτρονικού τουρισµού. 

• Πολιτισµός: Τεχνικές ανάπτυξης ψηφιακού περιεχοµένου και εφαρµογές 
αξιοποίησής του µε εκµετάλλευση της σύγκλισης των υπηρεσιών δεδοµένων, 
φωνής και εικόνας.  Συντήρηση έργων τέχνης/ µνηµείων. 

• Αµυντικές τεχνολογίες: ‘Όπλα, πυροµαχικά και εκρηκτικά, αισθητήρες, 
ενεργειακά συστήµατα, τεχνολογίες συντήρησης, βελτιστοποίηση συστηµάτων 
διαχείρισης και ελέγχου πληροφοριών, τηλεπικοινωνιακά συστήµατα, ενεργειακά 
συστήµατα. 

• ∆ιακυβέρνηση: Κοινωνιο-τεχνολογική έρευνα σε διοικητικά και οργανωτικά 
θέµατα, ηλεκτρονική δηµοκρατία, προσωπικά δεδοµένα και πρόσβαση σε αυτά. 
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7 Ευρωπαϊκές τάσεις στη χρηµατοδότηση της 
έρευνας 

Οι επιλογές χρηµατοδότησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν σηµαντικό κριτήριο 
επιλογής τεχνολογικών προτεραιοτήτων για την Ελλάδα, σύµφωνα µε την εµπειρία 
από το 6ο ΠΠ, για τους παρακάτω λόγους: 

 αν και η χρηµατοδότηση της έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο από το 6ο ΠΠ ήταν 
περιορισµένη σε σύγκριση µε το σύνολο της χρηµατοδότησης σε εθνικό επίπεδο 
όλων των Κρατών Μελών, εντούτοις δηµιουργεί νέες συσπειρώσεις και 
δεδοµένα που µεσο-µακροπρόθεσµα επηρεάζουν και την Ελλάδα,  και  

 η εισροή χρηµατοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα  από το 6ο ΠΠ αποτέλεσε  
σηµαντική πηγή χρηµατοδότησης συγκρίσιµη µε αυτή του 3ου ΚΠΣ, εποµένως η 
ανάπτυξη συµπληρωµατικότητας διευκολύνει τη διατήρηση υψηλών ποσοστών 
αξιοποίησης των ΠΠ. 

Στην κατεύθυνση αυτή είναι χρήσιµο όχι µόνο να αναλυθούν οι προτεραιότητες του 
7ου ΠΠ, αλλά και µερικές σηµαντικές πηγές που προηγήθηκαν και επηρέασαν τη 
διαµόρφωσή του. Ιδιαίτερη αναφορά θα γίνει σε δύο από αυτές, στην Αναφορά Aho 
και στην αναφορά για τις «Κρίσιµες Τεχνολογίες». 

7.1 Η Αναφορά Aho 

Σηµαντική συµβολή στη συζήτηση για τις στρατηγικές επιλογές της Ευρώπης στο 
χώρο της Έρευνας αποτελεί η λεγόµενη αναφορά Aho10 η οποία αποτελεί εργασία 
οµάδας ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων για την Ε&Α και της Καινοτοµίας που 
ορίστηκε µετά τη Σύνοδο Κορυφής του Hampton Court. Στις συστάσεις των 
εµπειρογνωµόνων αναδεικνύονται µια σειρά από τοµείς (χωρίς ο κατάλογος να είναι 
εξαντλητικός) στους οποίους η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτοµίας θα πρέπει 
να αποτελέσει προτεραιότητα. Οι τοµείς  αυτοί είναι: 

• ηλεκτρονική υγεία, 
• τα φαρµακευτικά προϊόντα, 
• η ενέργεια, 
• το περιβάλλον, 
• µεταφορές και εφοδιαστική, 
• ασφάλεια, και,  
• ψηφιακό περιεχόµενο. 

                                                 
10 European Commission (2006), Creating an Innovative Europe, Independent Expert Group on R&D 

and Innovation. 
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7.2 Η αναφορά «Κρίσιµες Τεχνολογίες» 

Το High Level Group on Key Technologies, το οποίο ιδρύθηκε το 2004, είχε ως 
αντικειµενικό σκοπό την αξιολόγηση των δυνητικών και πιθανών επιστηµονικών και 
επιστηµονικών ερευνητικών θεµάτων σε 15 συγκεκριµένους τοµείς οι οποίοι µπορούν 
να οµαδοποιηθούν σε τρεις οµάδες:  

• Κοινωνικές και συστηµικές προσεγγίσεις µε έµφαση στις κοινωνικές σπουδές, 
στις γνωσιακές επιστήµες καθώς και στην πολυπλοκότητα. Η ανάπτυξη των 
ζητηµάτων και η κατανόηση της συµπεριφοράς πολύπλοκων συστηµάτων 
(π.χ. τεχνητή νοηµοσύνη), µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οφέλη σε πληθώρα 
θεµάτων είτε τεχνολογικών είτε κοινωνικών. 

• Οριζόντιες τεχνολογίες και συγκεκριµένα  η βιοτεχνολογία, οι επικοινωνίες, η 
πληροφορική, η µεταποίηση και η νανοτεχνολογία. Αυτές οι τεχνολογίες 
έχουν εισχωρήσει σε πλειάδα τοµέων και έχουν επηρεάσει την ανάπτυξη 
άλλων τεχνολογιών, αποτελούν δε τον οριζόντιο άξονα ο οποίος διατρέχει τις 
τεχνολογίες σύγκλισης. 

• Στοχοθέτηση κοινωνικών αναγκών µε έµφαση πρέπει στη γεωργία, την 
ενέργεια, το περιβάλλον, την ιατρικο-φαρµακευτική περίθαλψη, την 
ασφάλεια, τις υπηρεσίες και τις µεταφορές. 

7.3 Στόχοι και κύριες θεµατικές περιοχές του 7ου ΠΠ 

Τα θέµατα στα οποία επικεντρώνεται το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα 
αντιστοιχούν σε σηµαντικούς τοµείς για την αντιµετώπιση των κοινωνικών, 
οικονοµικών, περιβαλλοντικών και βιοµηχανικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η 
Ε.Ε. Ο απώτερος στόχος είναι να συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Οι εννέα υψηλού επιπέδου θεµατικές περιοχές που προτείνονται για τις ερευνητικές 
προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι οι ακόλουθες: 

• Υγεία 
• ∆ιατροφή, Γεωργία και Βιοτεχνολογία  
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
• Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά και νέες Τεχνολογίες Παραγωγής  
• Ενέργεια 
• Περιβάλλον (συµπεριλαµβανοµένης της κλιµατικής αλλαγής) 
• Μεταφορές  (συµπεριλαµβανοµένης της αεροναυτικής)  
• Ασφάλεια και ∆ιάστηµα (σύµφωνα µε την πολιτική συµφωνία του 

Συµβουλίου – Ιούλιος 2006, ο τοµέας «της ασφάλειας και του διαστήµατος» 
θα χωριζόταν σε δύο διακριτά θέµατα) 

• Ανθρωπιστικές και κοινωνικοοικονοµικές επιστήµες. 

Επιπλέον, το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο θα χρηµατοδοτήσει τις άµεσες δράσεις του 
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Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) και τις δράσεις που υπάγονται στο Πρόγραµµα -  
Πλαίσιο ΕΥΡΑΤΟΜ και αφορούν τους εξής τοµείς: 

• Έρευνα στο πεδίο της ενέργειας σύντηξης  
• Πυρηνική σχάση και ακτινοπροστασία.  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα οι επιµέρους περιοχές. 

7.3.1 Υγεία 

Η βελτίωση της ψυχικής και σωµατική υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, η αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας και η προώθηση της καινοτοµικής ικανότητας των ευρωπαϊκών 
εταιρειών και βιοµηχανιών, οι οποίες ασχολούνται µε τον τοµέα της υγείας 
αποτελούν τον αντικειµενικό στόχο του 7ου ΠΠ στο πεδίο της υγείας. Έµφαση, επίσης 
θα δοθεί σε προσπάθειες ‘µετάφρασης’ – µετατροπής των βασικών ανακαλύψεων σε 
κλινικές εφαρµογές, συµπεριλαµβανοµένων των επαληθεύσεων πειραµατικών 
αποτελεσµάτων, νέων εφαρµογών και εργαλείων. 

Οι δραστηριότητες µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις οµάδες:  

α) βιοτεχνολογία, ιατρικές τεχνολογίες για την ανθρώπινη υγεία, γενικά εργαλεία,  

β) έρευνα ‘µετάφρασης’ – µετατροπής ανακαλύψεων σε κλινικές εφαρµογές, 

γ) βελτίωση παροχής υγείας και πρόνοιας στους Ευρωπαίους πολίτες.  

Αναφορικά µε το (α) έµφαση θα δοθεί στη γονιδιακή, µετά-γονιδιακή και βιο-ιατρική 
έρευνα για τη βελτίωση της παραγωγής και αποθήκευσης δεδοµένων. Επίσης, νέες 
µέθοδοι αναγνώρισης, διάγνωσης και παρακολούθησης καθώς και καινοτόµες 
θεραπευτικές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις.  

Στη δεύτερη οµάδα (β) έµφαση θα δοθεί στην ενσωµάτωση βιολογικών δεδοµένων 
και λειτουργιών καθώς και τη µοντελοποίηση πολύπλοκων συστηµάτων. Επίσης θα 
ερευνηθούν ζητήµατα που άπτονται του εγκεφάλου, της ανθρώπινης ανάπτυξης και 
γήρανσης. Νέες αντι-µικροβιακές θεραπείες για µολυσµατικές ασθένειες, όπως 
HIV/AIDS, SARS και νόσος των πουλερικών, θα αναπτυχθούν, καθώς θα ενταθεί η 
έρευνα σε ασθένειες όπως ο καρκίνος, οι καρδιοπάθειες, η παχυσαρκία και άλλες 
χρόνιες ασθένειες.  

Στην οµάδα (γ) έµφαση θα δοθεί στη µεταφορά των κλινικών αποτελεσµάτων στην 
κλινική πρακτική µε ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια των ασθενών και τη βέλτιστη 
χρήση των φαρµάκων. Η βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των 
συστηµάτων υγείας και πρόνοιας µε ιδιαίτερη αναφορά στις διαχειριστικές 
αρµοδιότητες, σχέσεις κόστους-οφέλους καθώς και στην ασφάλεια των ασθενών. Η 
βελτιωµένη πρόληψη ασθενειών και η βέλτιστη χρήση των φαρµάκων σε συνάρτηση 
µε τα ευρύτερα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την υγεία, όπως το άγχος, το 
περιβάλλον, ο τρόπος ζωής. Κατάλληλη χρήση νέων θεραπειών και τεχνολογιών 
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υγείας. 

7.3.2 ∆ιατροφή, Γεωργία, Βιοτεχνολογία 

Η διάδραση της επιστήµης, της βιοµηχανίας και όλων των υπόλοιπων αρµόδιων 
φορέων αποτελεί το θεµέλιο υλοποίησης της Βιο-Οικονοµίας βασισµένη στη Γνώση. 
Η αυξηµένη ζήτηση για ασφαλέστερη και υγιέστερη τροφή και η ικανοποίηση 
συγκεκριµένων καταναλωτικών αναγκών καθώς και η ανανεώσιµη χρήση όλων των 
µορφών εκµετάλλευσης της γης (γεωργία, αλιεία) συνιστούν τους κεντρικούς άξονες 
διαµόρφωσης πολιτικής. Οι καινοτοµίες στους τοµείς της ανανεώσιµης διαχείρισης, 
παραγωγής και χρήσης βιολογικών πηγών (µικρο-οργανισµούς, φυτά, ζώα) αποτελεί 
τη βάση για την παραγωγή ασφαλών, υγιών και ανταγωνιστικών προϊόντων 
αναφορικά µε τις βιοµηχανίες της γεωργίας, της αλιείας, κτλ. Το πρόβληµα των 
πολλών και µικροµεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα µπορεί να λυθεί µέσω ποιοτικότερης συνεργασίας καθώς και µε τη χρήση 
των νέων τεχνολογιών.  

Αναφορικά µε τις ερευνητικές προτεραιότητες έµφαση θα δοθεί στους παρακάτω 
τοµείς:  

α) ανανεώσιµη παραγωγή και διατήρηση των βιολογικών πηγών (γη και 

θάλασσα),  

β) διατροφή, υγεία και ποιότητα ζωής,  

γ) ανάπτυξη νέων µη-βρώσιµων προϊόντων και διαδικασιών.  

Πιο συγκεκριµένα στον τοµέα (α) έµφαση θα δοθεί στη βελτίωση της γονιµότητας 
του εδάφους για την ανάπτυξη της βιολογικής καλλιέργειας καθώς και στον αυξηµένο 
έλεγχο των γενετικών τροποποιηµένων προϊόντων. Επιπλέον, πρέπει να ενταθεί η 
έρευνα στα εµβόλια και στα διαγνωστικά εργαλεία για επιδηµιολογικές µελέτες 
καθώς και σε απειλές για άλλους παθογόνους µηχανισµούς και στην αλυσίδα της 
διατροφικής αλυσίδας, συµπεριλαµβανόµενου και του φαινοµένου του θερµοκηπίου. 
Αναφορικά µε το υδάτινο περιβάλλον, η έρευνα πρέπει να στραφεί στη διατήρηση και 
στην αύξηση του πληθυσµού των ψαριών.  

Στον τοµέα της διατροφής, υγείας και ποιότητας ζωής, έµφαση θα δοθεί στις 
καταναλωτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, βιοµηχανικές και ιατρικές πτυχές της 
διατροφής. Ασθένειες όπως η παχυσαρκία, οι αλλεργίες, τα διατροφικά προτερήµατα 
συγκεκριµένων τροφών πρέπει να ποσοτικοποιηθούν και να αναλυθούν. Ανάλυση, 
βελτιστοποίηση και αξιολόγηση της διαδικασίας επεξεργασίας της τροφής µε έµφαση 
στο χηµικό και µικροβιολογικό έλεγχο.  

Αναφορικά µε την ανάπτυξη νέων µη-βρώσιµων προϊόντων και διαδικασιών έµφαση 
θα δοθεί στη βελτίωση των σοδειών καθώς και στα προϊόντα υλοτοµίας, στα 
θαλάσσια προϊόντα, στη βιοµάζα για ενεργειακή εκµετάλλευση, στα νέα συστήµατα 
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βελτιστοποίησης και αξιολόγησης της διαδικασίας επεξεργασίας της τροφής, καθώς 
και την επαναχρησιµοποίηση γεωργικών-βιοµηχανικών αποβλήτων.  

7.3.3 Ασφάλεια και διάστηµα 

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και γνώσεων για την ισχυροποίηση της ασφάλειας των 
ευρωπαίων πολιτών από απειλές όπως: τροµοκρατία, φυσικές καταστροφές και 
έγκληµα, η ισχυροποίηση της συνεργασίας µεταξύ χρηστών και παρόχων 
τεχνολογιών ασφαλείας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
συναφούς ευρωπαϊκής βιοµηχανίας αποτελούν τους αντικειµενικούς στόχους. Η 
σχεδίαση και εφαρµογή διαστηµικού προγράµµατος σε συνάρτηση µε εφαρµογές 
επίγειας και εναέριας παρατήρησης και παρακολούθησης θα ισχυροποιήσει την 
ευρωπαϊκή διαστηµική βιοµηχανία και θα συνεισφέρει στη χάραξη ενιαίας 
ευρωπαϊκής διαστηµικής πολιτικής. 

Αναφορικά µε την ασφάλεια, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη ικανοτήτων 
παρακολούθησης, διάχυσης της πληροφορίας καθώς και καλύτερη αξιολόγηση και 
επιτήρηση διαµέσου Τεχνολογιών Πληροφορικής. Πιο συγκεκριµένα, η προστασία 
από την τροµοκρατία και το έγκληµα, η προστασία των υποδοµών και 
εγκαταστάσεων, η επιτήρηση συνόρων καθώς και η διαχείριση κρίσεων και η 
επαναφορά της ασφάλειας αποτελούν τους κεντρικούς άξονες δραστηριοποίησης. 
Παράλληλα, η διασύνδεση και η διαλειτουργικότητα µεταξύ των συστηµάτων 
ασφαλείας διαφορετικών υπηρεσιών όπως Αστυνοµία, Πυροσβεστική, Πολιτική 
Ασφάλεια, Μονάδες Υγείας αποτελεί µία οριζόντια δράση. Άλλες οριζόντιες δράσεις 
είναι η ανάλυση των κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και οικονοµικών 
παραµέτρων της τροµοκρατίας και του εγκλήµατος, της ψυχολογίας, της 
τροµοκρατίας και του κοινωνικού περιβάλλοντός της. Επίσης, ο καλύτερος 
συντονισµός και η συνεργασία των ευρωπαϊκών και διεθνών ερευνητικών 
προσπαθειών για την ασφάλεια, οι οποίες θα ευνοούν τις συνέργιες, τη βελτίωση των 
νοµικών συνθηκών και τη βέλτιστη χρήση των υφισταµένων υποδοµών. 

Αναφορικά µε το διάστηµα, ο ευκρινέστερος ορισµός των κοινών στόχων, ο 
συντονισµός των δραστηριοτήτων, η βελτίωση της διαλειτουργικότητας, η βελτίωση 
κόστους-οφέλους και ο καθορισµός προτύπων αποτελούν αντικειµενικούς στόχους. 
Οι τοµείς που θα ωφεληθούν άµεσα από τη δραστηριοποίηση της Ευρώπης στον 
τοµέα του διαστήµατος είναι: η γεωργία, η διαχείριση δασών, η αλιεία, το 
περιβάλλον, η υγεία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια και οι µεταφορές. Οι 
δραστηριότητες στον τοµέα του διαστήµατος µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 3 
τοµείς:  

α) διαστηµικές εφαρµογές προς το όφελος της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας,  

β) εξερεύνηση του διαστήµατος,  

γ) ΕΤΑ για την ενίσχυση της διαστηµικής υποδοµής.  
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Πιο συγκεκριµένα, αναφορικά µε το (α) έµφαση θα δοθεί στα εναέρια και επίγεια 
συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και παρακολούθησης της Γης σε τοµείς 
ασφάλειας, περιβάλλοντος, διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Καινοτοµικές 
δορυφορικές υπηρεσίες επικοινωνιών, οι οποίες θα συναρµοστούν στο υπάρχον 
παγκόσµιο ηλεκτρονικό επικοινωνιακό δίκτυο µε τοµείς εφαρµογής την πολιτική 
προστασία, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-ιατρική, έρευνα και διάσωση, τουρισµό, 
διαχείριση στόλου, µετεωρολογία, γεωργία. Τεχνολογίες και συστήµατα 
παρατήρησης για την επιτήρηση του διαστήµατος. Ανάπτυξη διαστηµικών 
συστηµάτων για συναρµογή µε µη-διαστηµικά συστήµατα στον τοµέα της 
διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων.  

Στον τοµέα (β) έµφαση θα δοθεί στις συνέργιες µεταξύ Ευρωπαϊκής ∆ιαστηµικής 
Υπηρεσίας και των κρατών-µελών καθώς και στην ανταλλαγή επιστηµονικών 
ευρηµάτων. Συντονισµός για την ανάπτυξη διαστηµικών τηλεσκοπίων και 
ανιχνευτών για ανάλυση δεδοµένων.  

Αναφορικά µε το (γ) έµφαση θα δοθεί στη στρατηγική έρευνα µε τοµείς 
ενδιαφέροντος τη διαστηµική µεταφορά καθώς και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του τοµέα. Ειδικότερα, πρέπει να διερευνηθούν τοµείς όπως η 
βιο-ιατρική και οι φυσικές επιστήµες σε συνθήκες διαστήµατος. 

7.3.4 Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών   

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανία καθώς και η πλήρης 
εκµετάλλευση και διάχυση των µελλοντικών εξελίξεων του τοµέα στην κοινωνία και 
την οικονοµία αποτελούν τους κυρίαρχους άξονες πάνω στους οποίους η Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα θα εστιάσει την προσοχή της. Η συνειδητοποίηση ότι οι ΤΠΕ έχουν 
καταλυτικό ρόλο στην παραγωγικότητα και την καινοτοµία, στον εκσυγχρονισµό των 
δηµόσιων υπηρεσιών καθώς και στην πρόοδο της επιστήµης και της τεχνολογίας, 
καθορίζει το ενδιαφέρον για το πεδίο. Πιο συγκεκριµένα, οι τοµείς οι οποίοι 
ωφελούνται από τις εξελίξεις στις ΤΠΕ είναι η υγεία και η κοινωνική περίθαλψη, η 
παιδεία, η πολιτιστική κληρονοµιά, η µάθηση, η καταπολέµηση του κοινωνικού 
αποκλεισµού, η ασφάλεια, οι µεταφορές, το περιβάλλον, η διακυβέρνηση και η 
διαφάνεια, καθώς επίσης παίζει σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση της καινοτοµικής 
διαδικασίας δεδοµένου ότι τροποποιεί τον τρόπο µε τον οποίο οι επιστήµονες 
διεξάγουν τις έρευνες, συνεργάζονται και καινοτοµούν. 

Το ενδιαφέρον για τις ΤΠΕ µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις τοµείς:  

α) πυλώνες τεχνολογικής ανάπτυξης,  

β) ενσωµάτωση τεχνολογιών,  

γ) εφαρµογές έρευνας.  

Πιο συγκεκριµένα αναφορικά µε το (α) έµφαση θα δοθεί στα νανο-ηλεκτρονικά και 
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στα ενσωµατωµένα µικρό-συστήµατα, στα πανταχού παρόντα επικοινωνιακά δίκτυα, 
στα ενσωµατωµένα συστήµατα υπολογιστικής και ελέγχου, στο λογισµικό, στην 
ασφάλεια και στην αξιοπιστία, στα γνωσιακά συστήµατα και στα συστήµατα 
µάθησης.  

Στον τοµέα ( β) έµφαση θα δοθεί στα προσωπικά και οικιακά περιβάλλοντα µέσα από 
τη διασύνδεση εργαλείων προσωπικής επικοινωνίας και υπολογιστικής, στα 
ροµποτικά συστήµατα καθώς και στις έξυπνες υποδοµές.  

Στον τοµέα (γ) έµφαση θα δοθεί σε τέσσερις υπό-άξονες. Ο πρώτος αφορά στην 
επίτευξη κοινωνικών στόχων, ο δεύτερος στην προσωπική βελτίωση και 
δηµιουργικότητα, ο τρίτος στην υποστήριξη βιοµηχανιών και επιχειρήσεων και ο 
τέταρτος στην επίτευξη εµπιστοσύνης. Αναφορικά µε την επίτευξη κοινωνικών 
στόχων, η ανάπτυξη των ΤΠΕ θα δηµιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για τοµείς 
όπως η υγεία, η αναστολή του κοινωνικού αποκλεισµού και η ισότιµη συµµετοχή, η 
κινητικότητα, η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση κρίσεων και 
κινδύνων, καθώς και η αυξηµένη διαφάνεια της δηµόσιας διοίκησης και 
διακυβέρνησης γενικά. Αναφορικά µε την προσωπική βελτίωση, έµφαση πρέπει να 
δοθεί στα νέα παραδείγµατα ΜΜΕ και νέων µορφών περιεχοµένου, στις τεχνολογίες 
µάθησης, και στη βελτίωση της πρόσβασης σε ψηφιακές πολιτιστικές και 
επιστηµονικές πηγές σε καθεστώς πολυγλωσσίας. Αναφορικά µε την υποστήριξη 
βιοµηχανιών και επιχειρήσεων, έµφαση πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη νέων µορφών 
δυναµικών, διασυνδεδεµένων και συνεργασιακών επιχειρηµατικών διαδικασιών 
καθώς και στη βελτίωση των υπαρχουσών βιοµηχανιών µεταποίησης και παραγωγής. 
Αναφορικά µε την επίτευξη εµπιστοσύνης, έµφαση πρέπει να δοθεί στις τεχνολογίες 
που αυξάνουν την ιδιωτικότητα, τη διαχείριση ταυτότητας και ευαίσθητων δεδοµένων 
καθώς και την προστασία από απειλές του διαδικτύου. 

7.3.5 Ενέργεια 

H προσπάθεια της Ε.Ε. να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ασφάλειας του 
ενεργειακού δικτύου και της κλιµατικής αλλαγής, αυξάνοντας παράλληλα την 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιοµηχανιών, προϋποθέτει την  προσαρµογή του 
παρόντος ενεργειακού συστήµατος σε ένα βιώσιµο και λιγότερο εξαρτώµενο από 
εισαγόµενα καύσιµα, στη βάση διαφορετικών πηγών και µεταφορέων ενέργειας µε 
ιδιαίτερη προσοχή σε ενεργειακές τεχνολογίες µε χαµηλότερες ή και µηδενικές 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. 

Τα ενεργειακά συστήµατα έρχονται αντιµέτωπα µε σηµαντικές προκλήσεις. Η 
επείγουσα ανάγκη για να προσδιοριστούν και να αναπτυχθούν επαρκείς και έγκαιρες 
λύσεις δικαιολογούνται από τις ανησυχητικές τάσεις στην παγκόσµια ενεργειακή 
ζήτηση, στην πεπερασµένη φύση του συµβατικού πετρελαίου και των αποθεµάτων 
φυσικού αερίου και στην ανάγκη να συγκρατηθούν εντυπωσιακά οι εκποµπές των  
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εκποµπών του θερµοκηπίου ώστε να µετριαστούν οι καταστρεπτικές συνέπειες της 
αλλαγής κλίµατος, στην καταστρεπτική αστάθεια των τιµών του πετρελαίου 
(ειδικότερα για τον τοµέα των µεταφορών που είναι πετρελαϊκά εξαρτώµενες) και 
στη γεωπολιτική αστάθεια στις προµηθεύτριες περιοχές. H Ε.Ε. έχοντας την 
πρωτοκαθεδρία σε νέες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως στις ανανεώσιµες (βλ. π.χ. 
ηλιακή και αιολική ενέργεια) καλείται να διατηρήσει τη θέση της έναντι των Η.Π.Α. 
και της Ιαπωνίας. Επιπλέον, επειδή το κόστος ριζικού µετασχηµατισµού του 
ενεργειακού συστήµατος σε ένα βιώσιµο και λιγότερο εξαρτώµενο από το διοξείδιο 
του άνθρακα είναι υψηλό και συνεπάγεται επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτόµων 
τεχνολογιών δεν καθίσταται ελκυστικό για τους επιχειρηµατίες. Η δηµόσια 
υποστήριξη πρέπει, εποµένως, να διαδραµατίσει ένα βασικό ρόλο στην κινητοποίηση 
της ιδιωτικής επένδυσης και οι ευρωπαϊκές προσπάθειες και διατιθέµενοι πόροι 
πρέπει να συνδυαστούν κατά τρόπο συνεπή και αποτελεσµατικό, για να 
ανταγωνιστούν µε τις οικονοµίες που επενδύουν µε συνέπεια σε παρόµοιες 
τεχνολογίες. 

Πιο συγκεκριµένα, οι κύριοι άξονες της ερευνητικής δραστηριότητας θα πρέπει κατά 
κύριο λόγο να είναι το υδρογόνο, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες 
πηγές και βιοδιασπώµενα απόβλητα, η παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων, η µείωση 
της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια και γενικότερα η εξοικονόµηση ενέργειας 
στη βιοµηχανία, στις µεταφορές και στις υπηρεσίες, η χρησιµοποίηση ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας για την ψύξη και τη θέρµανση. 

7.3.6 Περιβάλλον 

Η βιώσιµη διαχείριση του περιβάλλοντος και των πόρων του µέσω της προώθησης 
της γνώσης σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ κλίµατος, βιόσφαιρας, 
οικοσυστηµάτων και ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και της ανάπτυξης νέων 
τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών, προκειµένου να αντιµετωπιστούν µε έναν 
ολοκληρωµένο τρόπο τα παγκόσµια περιβαλλοντικά ζητήµατα. Έµφαση θα δοθεί 
στην πρόβλεψη του κλίµατος, των αλλαγών των οικολογικών, γεωλογικών και 
ωκεάνιων συστηµάτων, στα εργαλεία και τις τεχνολογίες για τον έλεγχο, την 
πρόληψη και την προσαρµογή των περιβαλλοντικών πιέσεων και των κινδύνων για τη 
δηµόσια υγεία.  

Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και απαιτούν µια 
συντονισµένη προσέγγιση σε πανευρωπαϊκό και συχνά διεθνές επίπεδο. Η Ευρώπη 
πρέπει να σχεδιάσει µια νέα βιώσιµη σχέση µε το περιβάλλον βελτιώνοντας τη φιλική 
προς το περιβάλλον ανταγωνιστικότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή βιοµηχανία. 
Η έρευνα πρέπει να καλύψει την ανάγκη για τη διαχείριση δεδοµένων και τις 
υπηρεσίες πληροφόρησης και τα προβλήµατα για τη µεταφορά στοιχείων και τη 
χαρτογράφηση. Επίσης, η έρευνα καλείται να εξυπηρετήσει την εφαρµογή των 
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διεθνών υποχρεώσεων της Ε.Ε., όπως η Συνθήκη Πλαίσιο του  Ο.Η.Ε. σχετικά µε την 
Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο, η Συνθήκη του Ο.Η.Ε. 
σχετικά µε τη Βιοποικιλότητα κ.α. Επιπλέον υπάρχουν σηµαντικές ερευνητικές 
ανάγκες που προκύπτουν από τις υπάρχουσες και αναδυόµενες πολιτικές της Ε.Ε. για 
την εφαρµογή του 7ου Προγράµµατος περιβαλλοντικής δράσης και των σχετικών 
θεµατικών στρατηγικών (πχ. η θαλάσσια στρατηγική της Ε.Ε.), τα προγράµµατα και 
οι οδηγίες για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες κ.α.  

Πιο συγκεκριµένα οι τέσσερις τοµείς ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι οι εξής: 
Κλιµατική Αλλαγή, Ρύπανση και Κίνδυνοι (που περιλαµβάνει τις ενότητες : πιέσεις 
στο περιβάλλον και το κλίµα, περιβάλλον και υγεία, φυσικοί κίνδυνοι), τη Βιώσιµη 
∆ιαχείριση Φυσικών Πόρων (που περιλαµβάνει τη συντήρηση και τη βιώσιµη 
διαχείριση των φυσικών και τεχνητών πόρων, τη διαχείριση των θαλασσίων 
συστηµάτων), τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (που περιλαµβάνουν τις 
περιβαλλοντικές τεχνολογίες για την παρατήρηση, προσοµοίωση, προστασία, 
προσαρµογή, επανόρθωση και αποκατάσταση του φυσικού και του τεχνητού  
περιβάλλοντος, την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη συντήρηση και 
την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς, την τεχνολογική στάθµιση, την 
επαλήθευση και τον έλεγχο), τα Εργαλεία Επίγειας Παρατήρησης και Αξιολόγησης 
(που περιλαµβάνουν τα επίγεια και ωκεάνια συστήµατα παρατήρησης και τις 
µεθόδους ελέγχου του περιβάλλοντος, τις µεθόδους πρόβλεψης και τα εργαλεία 
αξιολόγησης για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

7.3.7 Κοινωνικο-οικονοµικές και ανθρωπιστικές επιστήµες   

Η Ευρώπη έχει µια ισχυρή και υψηλής ποιότητας ερευνητική βάση στις κοινωνικο-
οικονοµικές και στις ανθρωπιστικές επιστήµες. Η ποικιλοµορφία των προσεγγίσεων 
εντός της Ε.Ε. στις οικονοµικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές περιοχές, 
παρέχουν ένα ιδιαίτερα εύφορο έδαφος για την έρευνα και αποδίδουν σε αυτήν 
υψηλή προστιθέµενη αξία, βοηθώντας παράλληλα στην αντιµετώπιση των 
ευρωπαϊκών κοινωνικοοικονοµικών ζητηµάτων στις παραπάνω περιοχές. Η 
ικανοποίηση της επιταγής για τη δηµιουργία µιας πραγµατικά ευρωπαϊκής 
κοινωνικοοικονοµικής βάσης γνώσεων θα υποστηρίξει την κοινή κατανόηση των 
σύνθετων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων µε τις οποίες 
έρχεται αντιµέτωπη η Ευρώπη, όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση η 
ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική συνοχή, η διαπολιτισµική κατανόηση, η ποιότητα 
της ζωής, οι δηµογραφικές  αλλαγές, η µετανάστευση κ.α. 

Έτσι, οι κύριοι τοµείς ερευνητικού ενδιαφέροντος που συνοψίζονται στη συνέχεια 
έχουν ως κύριο στόχο, µέσα από την ποιοτική και αλλά και την ποσοτική ανάλυση, τη 
βελτίωση του σχεδιασµού και της εφαρµογής των πολιτικών που σχετίζονται, τόσο µε 
την επιστήµη και την τεχνολογία, όσο και των κοινωνικών και οικονοµικών 
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πολιτικών. Πιο συγκεκριµένα, ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την 
κοινωνικοοικονοµική σταθερότητα και την εξέλιξη, γενικότερα των ευρωπαϊκών 
κοινωνικοοικονοµικών προτύπων, την περιφερειακή συνοχή και τη βιώσιµη αστική 
ανάπτυξη, τις κύριες τάσεις στην κοινωνία αναφορικά µε δηµογραφία, τους τρόπους 
ζωής και εργασίας, τα ζητήµατα ισότητας των φύλων, την εγκληµατικότητα, το 
θρησκευτικό και πολιτιστικό πλουραλισµό και την κατάργηση κάθε είδους 
διακρίσεων, συνιστούν κύριες ερευνητικές σε αυτή τη θεµατική περιοχή. Επιπλέον, 
στους κύριους ερευνητικούς άξονες συµπεριλαµβάνονται και η κατανόηση του ρόλου 
της Ευρώπης στον κόσµο, εξετάζοντας  τις αναδυόµενους απειλές και τους κινδύνους 
και ενθαρρύνοντας την ελευθερία και την ειρήνη. Επίσης σηµαντικοί είναι και οι 
κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες για τη χρήση τους στην πολιτική και 
την εφαρµογή τους στην αξιολόγηση των ερευνητικών προγραµµάτων, όπως και το 
εργαλείο της Τεχνολογικής Προοπτικής ∆ιερεύνησης (Technology Foresight) το 
οποίο αναγνωρίζεται ως η σηµαντικότερη µέθοδος προετοιµασίας για τις µελλοντικές 
εξελίξεις στην επιστήµη, την τεχνολογία και την κοινωνία. Τέλος, η έννοια και ο 
ρόλος του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, µέσα στα πλαίσια της µελλοντικής 
ανάπτυξης της διευρυµένης Ε.Ε. και αντιµετωπίζοντας τα ζητήµατα της ενίσχυσης 
της κοινωνίας πολιτών και της επίτευξης ενός αισθήµατος δηµοκρατικής 
διακυβέρνησης στους λαούς της Ευρώπης, τα πλέον µεγάλα θέµατα για την ενότητα 
και την εσωτερική λειτουργία της Ε.Ε. ως συνόλου.  

7.3.8 Νανο-επιστήµες νανο-τεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες 
παραγωγής   

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας καθώς και η 
παραγωγή γνώσης για τη µετάβαση από βιοµηχανίες έντασης πηγών σε βιοµηχανίες 
έντασης γνώσης, αποτελούν τους κύριους άξονες του πεδίου. Η ισχυρή βιοµηχανική 
βάση µπορεί να εντοπιστεί στην ικανότητα ισχυροποίησης του γνωστικού 
περιεχοµένου του κλάδου καθώς και στην εκµετάλλευση της βασικής έρευνας σε 
τοµείς όπως νανοηλεκτρονικά, µεταποίηση, ατσάλι, µεταφορές, κατασκευές, 
υφάσµατα, βιοµηχανία χάρτου, σε βιοµηχανικές παραγωγές κ.α. 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον κατηγοριοποιείται σε τέσσερις τοµείς ερευνητικής δράσης  
που αναφέρονται στις νανοεπιστήµες και τις νανοτεχνολογίες, τα υλικά και στις νέες 
τεχνολογίες παραγωγής. Πιο συγκεκριµένα για τις νανοεπιστήµες και τις 
νανοτεχνολογίες η έρευνα καλείται να εστιαστεί στους παρακάτω τοµείς: στην 
παραγωγή νέας γνώσης για φαινόµενα που εξαρτώνται του µεγέθους και διεπαφών, ο 
έλεγχος σε νανο-κλίµακα των ιδιοτήτων υλικών για νέες εφαρµογές,  σε νανο-
µηχανές  και νανο-συστήµατα, σε εργαλεία για το χαρακτηρισµό και το χειρισµό σε 
νανο- διαστάσεις,   τεχνολογίες νανο-  και µεγάλης ακρίβειας στη χηµεία για την 
κατασκευή βασικών υλικών και των συστατικών στοιχείων, στον αντίκτυπο στην 
ανθρώπινη ασφάλεια, στην υγεία και το περιβάλλον, στη µετρολογία, στην  
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εξερεύνηση των νέων εννοιών και των προσεγγίσεων για τις τοµεακές εφαρµογές, 
συµπεριλαµβανοµένης της ολοκλήρωσης και της σύγκλισης των νέων τεχνολογιών. 
Οι δραστηριότητες θα ερευνήσουν επίσης τον αντίκτυπο της νανοτεχνολογίας στην 
κοινωνία και τη δυνατότητα της νανο-επιστήµης για την επίλυση κοινωνικών 
προβληµάτων. 

Στα υλικά: η νέα γνώση που παράγεται σχετικά µε τις επιφάνειες υψηλής απόδοσης 
και τα υλικά για τα νέα προϊόντα και τις διαδικασίες, στα βασισµένα στη γνώση υλικά 
µε τις προσαρµοσµένες ιδιότητες και προβλέψιµη απόδοση, στην υπολογιστική 
προσοµοίωση, στην υψηλότερη πολυπλοκότητα. στην περιβαλλοντική συµβατότητα,  
στην ολοκλήρωση της νανο-µίκρο λειτουργικότητας στη χηµική βιοµηχανία. Σε νέα 
νανο-υλικά συµπεριλαµβανοµένων των νανο-σύνθετων, βιο-υλικών, σε τεχνητά 
υλικά µε ηλεκτροµαγνητικές ιδιότητες που δεν απαντώνται στη φύση, και σε 
υβριδικά υλικά, συµπεριλαµβανοµένου του σχεδιασµού και του ελέγχου της 
επεξεργασίας τους, των ιδιοτήτων και της απόδοσής τους. Τα υλικά µε τις νέες 
ιδιότητες είναι βασικά στη µελλοντική ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας και συνιστούν τη βάση για την τεχνολογική εξέλιξη σε πολλούς τοµείς 
όπως η υγεία, η ηλεκτρονική, η ενέργεια, οι µεταφορές και η ασφάλεια. 

Στη νέα παραγωγή: η δηµιουργία των συνθηκών και των όρων για µια βιώσιµη και 
έντασης-γνώσης παραγωγή, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής, και της 
ανάπτυξης και επικύρωσης νέων παραδειγµάτων που ανταποκρίνονται στις 
αναδυόµενες βιοµηχανικές ανάγκες οι οποίες ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισµό της 
ευρωπαϊκής βιοµηχανικής βάσης. 

Στην ολοκλήρωση των τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές: η νέα γνώση για  
την ολοκλήρωση νάνο και µικρο-τεχνολογιών, και υλικών παραγωγή σε τοµεακές 
εφαρµογές για να πληρωθούν οι συγκεκριµένες ανάγκες που προσδιορίζονται από τις 
σχετικές ευρωπαϊκές πλατφόρµες τεχνολογίας.  

7.3.9 Μεταφορές 

Ο καθορισµός της ευρωπαϊκής µεταφορικής πολιτικής, η υιοθέτηση πιο ασφαλών, 
‘πράσινων’ και ‘έξυπνων’ µεταφορικών συστηµάτων καθώς και η περαιτέρω 
ανάπτυξη της εν λόγω βιοµηχανίας στην παγκόσµια αγορά συνιστά τους κεντρικούς 
άξονες καθορισµού πολιτικής για το πεδίο των µεταφορών. Το πεδίο των µεταφορών 
(συµπεριλαµβανόµενου του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών) συνεισφέρει µε 
13.6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και απασχολεί 19.1 εκ. άτοµα,  κατά συνέπεια αποτελεί 
ένα από τα ισχυρά χαρτιά της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας. Κεντρικό θέµα πλέον 
αποτελεί το ζητούµενο της διασύνδεσης των µέσων (θαλασσίων, αεροπορικών και 
οδικών) για τη δηµιουργία και λειτουργία ενός νέου µεταφορικού συστήµατος το 
οποίο θα λαµβάνει υπόψη του την προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι κύριοι τοµείς ερευνητικής δραστηριότητας µπορούν να εντοπιστούν σε τρεις 
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άξονες:  
α) την αεροπορική µεταφορά,  

β) τη βιώσιµη επίγεια µεταφορά (οδική, σιδηροδροµική και θαλάσσια),  

γ) τη δορυφορική υποστήριξη.  

Αναφορικά µε την αεροπορική µεταφορά, έµφαση θα δοθεί στη µείωση των 
εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου καθώς και στο επίπεδο θορύβου, στη 
βελτίωση του χρονοδιαγράµµατος, στη βελτιστοποίηση της ικανοποίησης πελατών 
και την ασφάλεια, στη µείωση του κόστους, στη προστασία του αεροσκάφους καθώς 
και των επιβατών.  

Αναφορικά µε τη βιώσιµη επίγεια µεταφορά (οδική, σιδηροδροµική και θαλάσσια) 
έµφαση θα δοθεί στη µείωση των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου καθώς και 
στο επίπεδο θορύβου, στην ανάπτυξη υβριδικών τεχνολογιών και χρήση 
εναλλακτικών καυσίµων, στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη ανανεώσιµων και 
καινοτόµων δικτύων και υποδοµών, στην ανάπτυξη µέσων αυξηµένης πρόσβασης και 
οικιστικής κινητικότητας, στη βελτίωση της ασφάλειας, στην βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας.  

Αναφορικά µε τη δορυφορική υποστήριξη, έµφαση θα δοθεί στην αποτελεσµατική 
χρήση διεύθυνσης καθώς και υποστήριξη ορισµού δεύτερης γενιάς τεχνολογίες και 
εφαρµογής. 
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8 Εθνικές πολιτικές 

Παράλληλα µε την ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης, οι έρευνα µπορεί και θα 
πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη των στόχων και άλλων πολιτικών. Στο παρόν 
κεφάλαιο παρουσιάζονται περιληπτικά οι κυριότεροι στόχοι θεµατικών πολιτικών 
στους οποίους η έρευνα αποτελεί σηµαντική συνιστώσα για την επίτευξή τους.  

8.1.1 Ψηφιακή σύγκλιση 

 Βελτίωση της παραγωγικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων µέσω της 
πλήρους αξιοποίησης των ΤΠΕ και της εισαγωγής τους σε όλες τις 
επιχειρηµατικές διαδικασίες.    

 Ενσωµάτωση των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή των πολιτών και βελτίωση της 
πρόσβασης στις ΤΠΕ για όλους τους πολίτες.   

 Αναβάθµιση και εξέλιξη των παρεχόµενων από τη δηµόσια διοίκηση 
υπηρεσιών προς τον ιδιωτικό τοµέα και τους πολίτες. Επιδίωξη της µέγιστης 
δυνατής αποτελεσµατικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µε το λιγότερο 
δυνατό κόστος µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ   

8.1.2 Ανθρώπινο κεφάλαιο και αναβάθµιση του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος 

 Εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 

 Ενίσχυση της δια βίου µάθησης. 

8.1.3 Βιώσιµο Σύστηµα Υγείας 

 Έµφαση στην πρόληψη και στην ανάπτυξη της πρωτοβάθµιας φροντίδας.   

 Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων νοσοκοµειακών υποδοµών και υπηρεσιών µε 
έµφαση σε παράγοντες όπως: Ανάπτυξη µηχανισµών διασφάλισης ποιότητας 
παρεχόµενων υπηρεσιών, εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών σε 
οργανωτικό επίπεδο (π.χ. συστήµατα προµηθειών), αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσµάτων και υιοθέτηση καινοτοµικών πρακτικών, εισαγωγή 
περιβαλλοντικών και ενεργειακών παραµέτρων στη διοίκηση των 
νοσοκοµειακών µονάδων.    

 Σύγκλιση της Πληροφορικής Τεχνολογίας µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες 
υγείας µε αποτέλεσµα την παροχή προηγµένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
υγείας και νέες εφαρµογές (π.χ. ηλεκτρονικές κάρτες πολιτών, ηλεκτρονικά 
συστήµατα προµηθειών). 

8.1.4 Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και 
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συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών 

 ∆ιασύνδεση των µεταφορικών συστηµάτων της χώρας µε τα διευρωπαϊκά 
δίκτυα.   

 Ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών και διασυνδέσεων των υποδοµών µε 
διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. 

 Βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορικών συστηµάτων. 

 Εκσυγχρονισµός των υποδοµών µεταφορών µε στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση και ασφάλεια των χρηστών. 

 ∆ιαχείριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων των µεταφορών. 

8.1.5 Ενέργεια 

 Εκσυγχρονισµός του ενεργειακού συστήµατος της χώρας και διασύνδεση µε 
τα ∆ιευρωπαϊκά ∆ίκτυα Ενέργειας. 

 Συµβολή της ενεργειακής πολιτικής στην αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής. 

 Αντιµετώπιση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο µε τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον. Μείωση χρήσης συµβατικών καυσίµων και δηµιουργία 
υποδοµών για την αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. 
Υποκατάσταση 5,75% του συνόλου των καυσίµων από βιοµάζα. 

 Ορθολογική διαχείριση των ενεργειακών πόρων. 

8.1.6 Αειφόρος διαχείριση του Περιβάλλοντος 

 Εστίαση στη βιώσιµη περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων και τον 
πλήρη έλεγχο των παραγόντων ρύπανσης, εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων 
πόσιµου νερού και διατήρηση καλής ποιότητας νερών κολύµβησης. 

 Βελτίωση και αποκατάσταση της ποιότητας της ατµόσφαιρας µε τον έλεγχο 
των βιοµηχανικών εκποµπών και τον καθορισµό χαµηλότερων επιπέδων 
ηχορύπανσης. 

 Εφαρµογή αποδοτικών τρόπων αντιµετώπισης (και αντιστροφής) του 
φαινοµένου του θερµοκηπίου και του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής. 

 Επέκταση και εκσυγχρονισµός ενός ολοκληρωµένου εθνικού δικτύου 
πολιτικής προστασίας και δηµιουργία των απαραίτητων υποδοµών για την 
άρτια και αποτελεσµατική λειτουργία του δικτύου. 

 Χαρακτηρισµός και ανάδειξη προστατευόµενων περιοχών της χώρας, 
µακροπρόθεσµος περιβαλλοντικός σχεδιασµός για τη διατήρησή τους και 
προστασία των πληθυσµών των απειλούµενων µε εξαφάνιση ειδών. 
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 Συνδυασµός οικονοµικών και περιβαλλοντικών εργαλείων για το σχεδιασµό 
και την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και την αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων των περιβαλλοντικών δράσεων. 

 Ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών µε στόχο την 
καθιέρωση της ενεργής συµµετοχής των πολιτών στο σχεδιασµό των 
περιβαλλοντικών πολιτικών και την αφύπνιση του αισθήµατος της ατοµικής 
ευθύνης του πολίτη όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. 

8.1.7 Ανάδειξη του πολιτισµού ως ζωτικού παράγοντα οικονοµικής 
ανάπτυξης 

 Ανάπτυξη ποιοτικών πολιτιστικών υπηρεσιών και θεσµών µε στόχο την 
τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του πολιτισµού. 

8.1.8 ∆ιάστηµα 

 Αξιοποίηση της συµµετοχής στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος. 

8.1.9 Ασφάλεια 

 Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και της εµπειρίας που αποκτήθηκε από την 
προετοιµασία και υλοποίηση του Σχεδιασµού Ασφάλειας των Ολυµπιακών 
Αγώνων σε εσωτερικό και διεθνές επίπεδο. 

  Αξιοποίηση της επιστήµης και της έρευνας για το σχεδιασµό και την άσκηση 
πολιτικής Ασφάλειας.   
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9 Σύνθεση θεµατικών περιοχών   
Συνοψίζοντας τα συµπεράσµατα των προηγούµενων κεφαλαίων αναδεικνύονται δύο 
οµάδες θεµάτων. Η πρώτη οµάδα αποτελείται από κλάδους και εθνικές 
προτεραιότητες και αναδεικνύει ερευνητικές ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να 
ικανοποιηθούν από τις ερευνητικές προτεραιότητες. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει 
τις επιστηµονικές και τεχνολογικές περιοχές στις οποίες υπάρχει σηµαντικό 
ερευνητικό και επιστηµονικό δυναµικό µε επιδόσεις διεθνούς επιπέδου. Οι περιοχές 
αυτές θα αντιστοιχηθούν στις περιοχές εφαρµογής της πρώτης οµάδας. Τέλος οι 
οµάδες ερευνητικών προτεραιοτήτων θα περιγραφούν στη συνέχεια στο κεφάλαιο 10 
µε βάση τις εισηγήσεις των θεµατικών εµπειρογνωµόνων. 

9.1 Σηµαντικοί κλάδοι και εθνικές προτεραιότητες 

Οι κλάδοι και οι εθνικές προτεραιότητες για τις οποίες θα προσδιοριστούν οι 
ερευνητικές περιοχές παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.1 και στη συνέχεια στο 
κεφάλαιο 10 θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι συγκεκριµένες επιλογές.   
Πίνακας 9.1: Κατάλογος επιλεγµένων κλάδων και εθνικών προτεραιοτήτων για 
ανάλυση των ερευνητικών αναγκών και ευκαιριών 

Κλάδος Παρατηρήσεις –Ενδεικτικές περιοχές 

Γεωργία Ανάπτυξη παραγωγικών µεθόδων, δραστηριοτήτων 
και προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας και 
ποιότητας µε αξιοποίηση τεχνολογιών από άλλους 
κλάδους. Π.χ. βιώσιµη παραγωγή, βιολογικές 
καλλιέργειες, χρήση ΤΠΕ και βιοτεχνολογίας (όχι 
ΓΤ) 

Τρόφιµα , Ποτά 
 

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας και ποιότητας µε αξιοποίηση 
τεχνολογιών από άλλους κλάδους π.χ λειτουργικά 
τρόφιµα, χρήση βιοτεχνολογίας ιδιαίτερα σε θέµατα 
ποιότητας 

Κλωστοϋφαντουργία και ένδυση Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας µε αξιοποίηση τεχνολογιών 
από άλλους κλάδους. Π.χ. τεχνική 
κλωστοϋφαντουργία, χρήση νανοτεχνολογίας, 
βιοτεχνολογίας, πληροφορικής για καινοτόµα 
προϊόντα π.χ. έξυπνο ένδυµα 

Κατασκευές  Χρήση νέων υλικών, αντισεισµική προστασία, 
έξυπνο κτήριο 

Μεταφορές Οργάνωση, παρακολούθηση, διαχείριση 
µεταφορικών συστηµάτων, µε στόχο τη βιώσιµη 
κινητικότητα 

Ενέργεια Ανανεώσιµες πηγές και βελτίωση ορυκτών 
καυσίµων, εξοικονόµηση ενέργειας 

Τουρισµός Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέµενης αξίας µε αξιοποίηση τεχνολογιών 
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Κλάδος Παρατηρήσεις –Ενδεικτικές περιοχές 

από άλλους κλάδους πχ. Εφοδιαστική αλυσίδα, 
πολιτισµικό περιεχόµενο και πολυµέσα 

Εµπόριο Εφαρµογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών e-
commerce 

Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες Εφαρµογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, 
χρηµατοπιστωτικά αναλυτικά εργαλεία και νέα 
προϊόντα 

Ηλεκτρονικά Τεχνολογίες που αφορούν στον κλάδο αλλά και 
εφαρµογές για άλλους κλάδους 

Τηλεπικοινωνίες Τεχνολογίες που αφορούν στον κλάδο αλλά και 
εφαρµογές για άλλους κλάδους 

Πληροφορική Τεχνολογίες που αφορούν στον κλάδο αλλά και 
εφαρµογές για άλλους κλάδους 

Υπηρεσίες Υγείας - Φάρµακα Μέθοδοι πρόληψης, οργάνωση και βελτίωση 
αποδοτικότητας, βελτίωση υπηρεσιών, ανάπτυξη 
θεραπευτικών µεθόδων, και προϊόντων 

Ασφάλεια Εθνική προτεραιότητα – Ασφάλεια και διαχείριση 
κρίσεων    

Περιβάλλον Εθνική προτεραιότητα – Συµβολή στους εθνικούς 
στόχους και διεθνείς συνθήκες 

∆ιάστηµα Εθνική προτεραιότητα – Αξιοποίηση συµµετοχής 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος 

Πολιτική ΕΤΑ Υποβοήθηση λήψης αποφάσεων και σχεδιασµού 
πολιτικής    

9.2 Τεχνολογικές και επιστηµονικές περιοχές µε σηµαντικές 
ικανότητες και προοπτικές 

Οι τεχνολογικοί τοµείς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.2 θα συνδυασθούν στην 
επόµενη ενότητα µε κλάδους και εθνικές προτεραιότητες. 
Πίνακας 9.2: Κατάλογος επιλεγµένων τεχνολογιών µε συγκέντρωση ικανοτήτων 
Επιστηµονικές και 
Τεχνολογικές περιοχές Παρατηρήσεις –Ενδεικτικές περιοχές 

Αυτόµατος έλεγχος & 
ροµποτική 

Υπολογιστική όραση, ηλεκτρονικά  

Τεχνολογίες Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών 

Ασύρµατα δίκτυα και τηλεπικοινωνίες επόµενης γενιάς, 
Grid computing, global computing, Ανάπτυξη (e-) 
υπηρεσιών όπως health intelligence, e-government, e-
commerce, e-library, e-learning, τεχνολογίες γνώσης και 
πολυµέσων, εκπαιδευτικές εφαρµογές, σύγκλιση υπηρεσιών 
φωνής, δεδοµένων και εικόνας, κατανόηση φυσικής 
γλώσσας, φωνής, εικόνων και video, ανοικτές πλατφόρµες 
λογισµικού 

Κατασκευές Αντισεισµική προστασία, νέα οικοδοµικά υλικά, έξυπνο 
κτήριο, εξοικονόµηση ενέργειας, νέοι µέθοδοι κατασκευής 

Περιβάλλον  Θαλάσσιες τεχνολογίες, σεισµοί - συστήµατα έγκαιρής 
προειδοποίησης, προστασία και εξοικονόµηση υδάτινων 
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Επιστηµονικές και 
Τεχνολογικές περιοχές Παρατηρήσεις –Ενδεικτικές περιοχές 

πόρων, περιβαλλοντική αποτίµηση 

Νέα υλικά Νανο-υλικά, πολυλειτουργικά υλικά, δοµικά υλικά, 
καταλύτες 

Βιοτεχνολογία Λευκή βιοτεχνολογία, εφαρµογές στην υγεία, εστίαση σε 
θέµατα ποιότητας στη γεωργία και στα τρόφιµα, ασφάλεια 
βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική βιοτεχνολογία 

Γεωργία Γεωργικές τεχνολογίες και εφαρµογές, προστασία από 
έντοµα 

Μεταφορές Έξυπνα µεταφορικά συστήµατα 
Ηλεκτρονικά Μικροηλεκτρονική, βιοαισθητήρες, , αισθητήρες πυριτίου, 

MEMS  
Υγεία - Φάρµακα Πρόληψη και ποιότητα ζωής, διαγνωστικές µέθοδοι, 

συστήµατα οργάνωσης της υγείας. Αξιοποίηση 
βιοτεχνολογιών σε όλα τα µέτωπα της ιατρικής έρευνας.  
Συγκεκριµένοι τοµείς (ενδεικτικοί): καρκίνος, 
οφθαλµολογία, καρδιά, χειρουργική 

Τεχνολογίες παραγωγής και 
διεργασίες 

Συστήµατα παραγωγής, χηµικές διεργασίες, εφαρµογές 
πληροφορικής και βιοµηχανικό λογισµικό 

Ενεργειακές τεχνολογίες Καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίµων, ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας, εξοικονόµηση ενέργειας 

∆ιάστηµα Τηλεεπισκόπηση, µικροηλεκτρονική 

9.3 Προτεινόµενες θεµατικές ερευνητικές περιοχές 

Συνθέτοντας τις δύο οµάδες προκύπτουν οι ακόλουθες θεµατικές περιοχές  για την 
ανάπτυξη της έρευνας: 

 Τεχνολογίες πληροφορικής και Επικοινωνιών 
 Γεωργία, ∆ιατροφή, Βιοτεχνολογία, 
 Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής σε 
παραδοσιακού κλάδους 

 Νανοτεχνολογία – Προηγµένα υλικά και Μικροηλεκτρονική 
 Ενέργεια 
 Μεταφορές 
 Βιώσιµη ανάπτυξη και περιβάλλον 
 ∆ιαστηµικές τεχνολογίες 
 Υγεία 
 Ασφάλεια 
 Πολιτισµός 
 Χρηµατοοικονοµική 
 Οικονοµικές και κοινωνικές επιστήµες 

Η συσχέτιση των παραπάνω ερευνητικών περιοχών µε τους κλάδους και τις εθνικές 
προτεραιότητες παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν.  
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Πίνακας 3 Συσχέτιση θεµατικών προτεραιοτήτων µε κλάδους 
Κλάδοι 

Θεµατικές 

προτεραιότητες Γεωργία Τρόφιµα Ποτά Κλωστ/ργία ένδυση Κατασκευές Μεταφορές Ενέργεια Τουρισµός χρηµατοοικονοµι
κές υπηρεσίες Εµπόριο Ηλεκτρονικά ΤΠΕ Πολιτισµική 

βιοµηχανία Υγεία 

Γεωργία,  
∆ιατροφή 
Βιοτεχνολογία 

• Παραγωγή 
πολλαπλασιαστικο
ύ υλικού 

• Βιοδιαγνωστική 
τεχνολογία 

• Αύξηση 
βιωσιµότητας σε 
όλα τα συστήµατα 
παραγωγής 

• Βελτιστοποίηση 
της υγείας στο 
φυτικό, ζωικό και 
θαλάσσιο 
κεφάλαιο 

• Κοινωνικο-
οικονοµική έρευνα 
και υποστήριξη 
πολιτικών 

• Συµπεριφορά 
και προτιµήσεις 
καταναλωτών 

• Υγιεινή 
διατροφή 

• Τρόφιµα 
υψηλής 
προστιθέµενης 
αξίας 

• Ποιότητα και 
ασφάλεια 
τροφίµων 

• Αξιοποίηση 
αγροτικών 
παραπροϊόντων για 
παραγωγή 
προϊόντων υψηλής 
αξίας 

  • Ενεργειακά φυτά 
• Βιο-ντίζελ  
• Βιο-υδρογόνο 
• Ενεργειακά αποδοτικοί 

µέθοδοι καλλιέργειας 

• Πολύλειτουργικ
ή γεωργία, 
αγροτουρισµός 

• ∆ιαχείριση 
αγροτικού 
περιβάλλοντος 

 

   • Εφαρµογές για αύξηση 
αποδοτικότητας 

• ∆ιαχείρισης γνώσης 

• Πολύλειτουργικ
ή γεωργία –
πολιτισµικός 
τουρισµός 

• Ασφάλεια και 
ποιότητα 
τροφίµων 

• ∆ίαιτα και υγεία 

Έξυπνα 
Προϊόντα και 
παραγωγικές 
διαδικασίες 

  • Πολυλειτουργικά 
προϊόντα  

• Έξυπνο ένδυµα 
• Προϊόντα υψηλών 
επιδόσεων 

•  Έξυπνα υλικά 
• Σχεδιαστικές 

µέθοδοι 
• Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

• Ανακύκλωση υλικών 
• Ολοκληρωµένη 
διαχείριση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

• Έξυπνο κτίριο 
• Νέες βιώσιµες 

µέθοδοι κατασκευής 
(π.χ. ενεργειακός 
σχεδιασµός) 

• Πολυλειτουργικά 
υλικά κατασκευών 

• Σχεδιαστικά 
εργαλεία 

• ∆οµικά υλικά 
αυξηµένης 
µηχανικής αντοχής 

• Ανακύκλωση 
δοµικών υλικών 

 • Εξοικονόµηση ενέργεια 
σε κατασκευές 

• Έξυπνα ενεργειακά 
συστήµατα 

 

   • Συστήµατα 
αισθητήρων και 
MEMS 

• ΤΠΕ υποδοµή έξυπνων 
προϊόντων και 
κατασκευών 

• Έξυπνες παραγωγικές 
διαδικασίες 

 • Προστατευτικά 
προϊόντα 
(κλωστοϋφαντ
ουργικά και 
δοµικά) 

• Κλωστοϋφαντο
υργικά 
προϊόντα µε 
ιδιότητες 
ίασης. 

ΤΠΕ • Έξυπνες 
διαδικασίες –  
ηλεκτρονική 
γεωργία 

• Γεωργία ακριβείας 

• Έξυπνες 
διαδικασίες 

• Προηγµένα 
συστήµατα 
παραγωγής και 
σχεδιασµού 

• Έξυπνες διαδικασίες 

• Έξυπνες διαδικασίες 
• ΤΠΕ υπόβαθρο 
έξυπνου σπιτιού  

• ∆ιαχείριση 
εφοδιαστικής αλυσίδας 

• Έξυπνα οχήµατα 
• ∆ιαχείριση 
κυκλοφορίας και 
µεταφορικών δικτύων 

• Συστήµατα 
υποβοήθησης 
οδήγησης 

• Έξυπνες διαδικασίες 
• Προσοµοίωση προφίλ 
ενεργειακής χρήσης 

• Έξυπνα συστήµατα 
παρακολούθησης 

• Συστήµατα µείωσης 
κατανάλωσης 
ενέργειας 

• E-tourism 
• Εφαρµογές 
πληροφόρησης 
και διαχείρισης 
επισκεπτών 

• Ψηφιακό 
περιεχόµενο 

• Συστήµατα 
ηλεκτρονικών 
πληρωµών 

• Back-office 
• Τραπεζικά 
πληροφοριακά 
συστήµατα 

• Ηλεκτρονικό 
εµπόριο 

• Knowledge 
sharing 

• Ασφάλεια 
συναλλαγών 

• Embedded 
systems 

• Ροµποτικές 
εφαρµογές 

• Computing (Global, 
Grid) 

• Ασύρµατα δίκτυα,. 
• Σύγκλιση υπηρεσιών 4-

play 
• Τεχνολογίες 
λογισµικού – ανοικτές 
πλατφόρµες 

• Ασφάλεια δικτύων 

• Ψηφιακό 
περιεχόµενο 

• ∆ιαχείριση 
πνευµατικών 
δικαιωµάτων 

• Ψηφιακές 
βιβλιοθήκες 

• ∆ιαχείριση 
γνώσης 

• ∆ιοίκηση, 
παρακολούθησ
η, διάγνωση 

• Προληπτική 
ιατρική 

• Ιατρικός 
φάκελος 

• Βιοπληροφορικ
ή και 
υπολογιστική 
βιολογία 

Υλικά, 
νανοτεχνολογία 
και ηλεκτρονικά 

• Αξιοποίηση  
φυτικών 
παραπροϊόντων 
για την παραγωγή 
προηγµένων 
υλικών 

 

• Νέα συστατικά 
βασισµένα στη 
νανοτεχνολογία 

 

• Νέα υλικά υψηλής 
προστιθέµενης αξίας  

• Εξελιγµένα δοµικά 
υλικά (π.χ. 
κεραµικά) 

 
 

• Καταλύτες µετατροπείς 
• Lab-on-a-chip 
• Έξυπνα 

µικροσυστήµατα 
• MEMS για αισθητήρες 
και ενεργοποιητές 

 
 

• Φωτοβολταϊκές 
κυψελίδες 

• Ενεργειακά συστήµατα 
για οικοδοµικές 
εφαρµογές 

• Καινοτοµικά 
συστήµατα παραγωγής 
ενέργειας 

 

   • Μαγνητικά 
νανοσωµατίδια 

• Συστήµατα 
αισθητήρων και 
MEMS 

• Ευφυή υλικά 
• Οπτοηλεκτρ.  
• Νανοηλεκτρ. 
• Έξυπνα 

µικροσυστήµατα 
 

• Μικροηλεκτρονική για 
ΤΠΕ. 

 

• Νέα υλικά 
συντήρησης 
και 
αποκατάσταση
ς µνηµείων 

•  MEMS για 
αισθητήρες και 
ενεργοποιητές 

• Lab-on-a-chip 
• Βιοϋλικά 
• Έξυπνα 

µικροσυστήµατ
α 

•  

Ενέργεια • Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

• Βιο-ντίζελ  
• Ενεργειακά φυτά 

•  Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

 

•  Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

 

•  Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

• Παραγωγή ενέργειας 
από ΑΠΕ για οικιακή 

• Υδρογόνο και κυψέλες 
καυσίµου 

 
 

• Ηλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ 

• Παραγωγή καυσίµων 
από ΑΠΕ 

• ΑΠΕ για θέρµανση και 

   •  Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

 

•  Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 
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Κλάδοι 
Θεµατικές 

προτεραιότητες Γεωργία Τρόφιµα Ποτά Κλωστ/ργία ένδυση Κατασκευές Μεταφορές Ενέργεια Τουρισµός χρηµατοοικονοµι
κές υπηρεσίες Εµπόριο Ηλεκτρονικά ΤΠΕ Πολιτισµική 

βιοµηχανία Υγεία 

• Σύνδεση 
ενεργειακής και 
αγροτικής 
πολιτικής  

 

χρήση 
• Τρι-παραγωγή 
 

ψύξη 
• Συστήµατα 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

• Υδρογόνο και κυψέλες 
καυσίµου 

• Τεχνολογίες καθαρού 
άνθρακα 

• Έξυπνα ενεργειακά 
δίκτυα 

• Ενεργειακή απόδοση 
και εξοικονόµηση 

Μεταφορές •  Ολοκληρωµένη 
διαχείριση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 

•  Ολοκληρωµένη 
διαχείριση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 

•  Ολοκληρωµένη 
διαχείριση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 

•  Συστήµατα 
αποτίµησης και 
ελέγχου 
συγκοινωνιακών 
υποδοµών 

•  Νέες µεθοδολογίες 
και τεχνολογίες 
κατασκευής και 
αναβάθµισης 
υποδοµών 

 

• ∆ιαλειτουργικότητα 
συγκοινωνιακών 
συστηµάτων  

• ∆ιαχείριση 
συµφόρησης 

• Βέλτιστη λειτουργία 
και συντήρηση 
υποδοµών 

• Έξυπνα συστήµατα 
µεταφορών 

• Ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας 
σιδηροδροµικών και 
θαλάσσιων µεταφορών 

• Οδική ασφάλεια 
• ∆ιατροπικές αλυσίδες 

µεταφορών. 

• Έµµεσές επιδράσεις: 
Περιορισµός της 
κατανάλωσης 
ενέργειας, 
προσανατολισµός προς 
την ηλεκτροκίνηση 

• Βελτίωση 
υπηρεσιών 
µεταφορών 

• ∆ιατροπικές 
αλυσίδες 
µεταφορών 

 

 • Υπηρεσίες 
µεταφορών 

• Ολοκληρωµέν
η διαχείριση 
εφοδιαστικής 
αλυσίδας 

 

• Ηλεκτρονικά 
συστήµατα και 
αυτοµατισµοί σε 
οχήµατα ή 
συστήµατα 
παρακολούθηση
ς και διαχείρισης 
της κυκλοφορίας  

 

• Συστήµατα πλοήγησης 
• Νέα πληροφοριακά 
συστήµατα 
διασύνδεσης 
συγκοινωνιακών 
συστηµάτων 

• Ολοκληρωµένα 
συστήµατα 
πληροφόρησης 
χρηστών 

 

  

Βιώσιµη 
ανάπτυξη 
Περιβάλλον,   

• Τεχνολογίες 
ελέγχου και 
περιορισµού 
αγροτικής 
ρύπανσης 

• Κλιµατικές αλλαγές 
και φυσικοί 
κίνδυνοι 

 

• Τεχνολογίες 
ανακύκλωσης 
α’ υλών 
βιοµηχανίας 

• Τεχνολογίες 
µείωσης 
εκποµπών από 
βιοµ. ∆ραστ. 

 

• Τεχνολογίες 
ανακύκλωσης α’ 
υλών βιοµηχανίας 

• Τεχνολογίες µείωσης 
εκποµπών από βιοµ. 
∆ραστ. 

 
 

•  Τεχνολογίες 
ανακύκλωσης 
υλικών 

• Σεισµικός κίνδυνος 
• Κλιµατικές αλλαγές 

 • Ενεργειακές και 
αντιρρυπαντικές 
τεχνολογίες 

 

• Βιώσιµη 
διαχείριση του  
περιβάλλοντος 

• ∆ιαχείριση 
οικοσυστηµάτω
ν 

• Αντιρρυπαντικέ
ς τεχνολογίες 

  • Αισθητήρες • Συστήµατα  
παρακολούθησης και 
διαχείρισης 
περιβάλλοντος 

• Περιβαλλοντική ευφυΐα 
• ∆ίκτυα αισθητήρων 

 

  

∆ιαστηµικές 
τεχνολογίες 

• Παρατήρηση 
περιβάλλοντος για 
γεωργικές 
εφαρµογές 

 

     • Παρατήρηση 
περιβάλλοντος 
για 
περιβαλλοντικά 
ευαίσθητες 
περιοχές και 
περιοχές 
αρχαιολογικού 
και 
πολιτισµικού 
ενδιαφέροντος 

 

  • Μικροσυστήµατα 
για πλοήγηση, 
τηλεπικοινωνίες 

 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών 
πλοήγησης 

• Ανάπτυξη ψηφιακού 
ανάγλυφου 

• Τηλεεπισκόπιση 
• ∆ορυφορικές 
τηλεπικοινωνίες 

 

 • ∆ορυφορικές 
πλατφόρµες 
για e-health 

 

Υγεία          • Νανοροµποτική 
• Απεικονιστικές 
τεχνολογίες 

• ∆ιαγνωστικά και 
θεραπευτικά 
όργανα 

 

• Βιοπληροφορική 
• Τηλεϊατρική 
• Ιατρικός φάκελος 
 

 

 • Νανο-ιατρική 
• Νανοτεχνολογι
κές εφαρµογές 

• Μεταφραστική 
έρευνα: στον 
καρκίνο, 
Καρδιαγγειακά 
νοσήµατα, 
εγκεφαλικές 
παθήσεις 

• Γονιδιωµατική, 
πρωτεοµική, 
βιολογία 
συστηµάτων 
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Κλάδοι 
Θεµατικές 

προτεραιότητες Γεωργία Τρόφιµα Ποτά Κλωστ/ργία ένδυση Κατασκευές Μεταφορές Ενέργεια Τουρισµός χρηµατοοικονοµι
κές υπηρεσίες Εµπόριο Ηλεκτρονικά ΤΠΕ Πολιτισµική 

βιοµηχανία Υγεία 

• ∆ιαγνωστικές 
και 
απεικονιστικές 
τεχνολογίες 

• ∆ηµόσια υγεία 
και σύστηµα 
υγείας 

Ασφάλεια   • Προστατευτικά 
κλωστοϋφαντουργικ
ά προϊόντα 

• Σχεδίαση κτιρίων για 
ασφάλεια σε 
ηλεκτροµαγνητικούς 
παλµούς 

 

• Συστήµατα επιτήρησης 
µέσων µαζικής 
µεταφοράς 

• ∆ιαλειτουργικά  
πληροφοριακά 
συστήµατα διαχείρισης 
µεταφορών 

 

    • Εφαρµογές 
µικροηλεκτρονικ
ής (π.χ. 
αισθητήρες) 

 
 

• ∆ίκτυα ψηφιακής 
µετάδοσης δεδοµένων 

• Οπτικές ίνες 
• Έξυπνη σκόνη 
• Μηχανισµοί 
επιτήρησης 

• ∆ιαλειτουργικά 
πληροφοριακά 
συστήµατα διαχείρισης 
µεταφορών 

• Ολοκληρωµένα 
συστήµατα επιτήρησης 

• Ασφάλεια 
τηλεπικοινωνιών 

• Ροµποτική τεχνολογία 
• ∆ιαχείριση 
οπτικοακουστικών 
δεδοµένων 

• Εξόρυξη δεδοµένων 

  

Πολιτισµός       • Νέες 
προσεγγίσεις 
και µέθοδοι 
προβολής 
πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

 

  • Τεχνολογίες 
αποκατάστασης 
και διατήρησης 
µνηµείων και 
έργων τέχνης 

 

• Νέες τεχνολογίες 
ανάδειξης πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

• Τεχνολογίες 
αποκατάστασης και 
διατήρησης µνηµείων 
και έργων τέχνης 

• Συστήµατα 
παρακολούθησης 

 

• Ανάπτυξη 
γνώσης και 
κατανόησης 
της πολ. Κλ. 

• Ανάδειξη πολιτ. 
Κληρ. 

• Αποκατάσταση, 
διατήρηση και 
διαχείριση 
έργων τεχν. & 
µνηµείων 

• Ανάπτυξη πολ. 
Κληρ. και 
διατήρηση 
περιβάλλοντος 

 

 

Χρηµατοοικονοµ
ική επιστήµη 

• Παγκόσµιες τάσεις στην εξέλιξη εθνικών εξαγορών και συγχωνεύσεων 
• Παγκόσµιες τάσεις στην εξέλιξη διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων 
• Μελέτη επιρροής εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης 
• Ανάλυση νέων εργαλείων µέτρησης εταιρικής αποδοτικότητας και διακυβέρνησης 

Οικονοµικές και 
κοινωνικές 
επιστήµες 

• Εξειδίκευση και ανάπτυξη στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης 
• Επίδραση της παγκοσµιοποίησης στο σύστηµα έρευνας και καινοτοµίας 
• Ο ρόλος των υπηρεσιών 
• Ανάπτυξη και οργάνωση δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο 
• Περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης 
• Βιώσιµη ανάπτυξη 
• Αξιολόγηση πολιτικών 
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Πίνακας 4 Συσχέτιση θεµατικών προτεραιοτήτων µε εθνικές πολιτικές 

Θεµατικές προτεραιότητες ∆ιάστηµα Περιβάλλον Ασφάλεια Πολιτική ΕΤΑ 

Γεωργία,  ∆ιατροφή 
Βιοτεχνολογία 

 • Τεχνολογίες ελέγχου και   περιορισµού 
αγροτικής ρύπανσης, γεωργία ακριβείας 

• ∆ιαχείριση αγροτικού περιβάλλοντος 

  

Έξυπνα Προϊόντα και 
παραγωγικές διαδικασίες 

 • Εξοικονόµηση ενέργειας στις 
κατασκευές 

• Προστατευτικά προϊόντα (κλωστοϋφαντουργικά και δοµικά)  

ΤΠΕ • Ανάπτυξη τεχνολογιών πλοήγησης 
• Ανάπτυξη ψηφιακού ανάγλυφου 
• ∆ιαχείριση και παρακολούθηση περιβάλλοντος 
• ∆ορυφορικές Τηλεπικοινωνίες 

• Συστήµατα παρακολούθησης και 
διαχείρισης περιβάλλοντος 

• Περιβαλλοντική ευφυΐα 
• ∆ίκτυα αισθητήρων ανίχνευσης ρύπων 
και φυσικών φαινοµένων 

• Ανάπτυξη δικτύων πληροφοριών 
• ∆ίκτυα ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων 
• Οπτικές ίνες 
• Έξυπνη Σκόνη 
• Μηχανισµοί επιτήρησης 
• ∆ιαλειτουργικά πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης µεταφορών 
• Ασφάλεια δικτύων 

 

Υλικά, νανοτεχνολογία και 
ηλεκτρονικά 

• Νέα υλικά 
• MEMS για αισθητήρες και ενεργοποιητές 

• Υλικά φιλικά στο περιβάλλον 
(βιοδιασπόµενα) 

Καταλύτες περιβαλλοντικών εφαρµογών 

• Έξυπνα µικροσυστήµατα 
• Lab-on-a-chip 
• MEMS για αισθητήρες και ενεργοποιητές 

 

Ενέργεια  • Ενεργειακές αντιρρυπαντικές 
τεχνολογίες 

• ΑΠΕ 
• Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας 

  

Μεταφορές  • Έµµεση επίδραση: Μείωση ενεργειακής 
κατανάλωσης, στροφή προς 
ηλεκτροκίνηση, µείωση αερίων 
θερµοκηπίου 

• Συστήµατα επιτήρησης 
• ∆ιαλειτουργικά πληροφοριακά συστήµατα διαχείρισης µεταφορών 

 

Βιώσιµη ανάπτυξη 
Περιβάλλον 

 • Κλιµατικές µεταβολές και φυσικοί 
κίνδυνοι 

• Περιβαλλοντική νοηµοσύνη 
• Βιώσιµη ανάπτυξη, διαχείριση 
οικοσυστηµάτων και φυσικού 
κεφαλαίου 

• Περιβαλλοντικέ τεχνολογίες 

• Αισθητήρες ανίχνευσης ρύπων  

∆ιαστηµικές τεχνολογίες  • Παρατήρηση περιβάλλοντος για 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες   

• ∆εδοµένα παρατήρησης Γης για 
διαχείριση κρίσεων φυσικών 
καταστροφών 

• Παρατήρηση εδαφικής παραµόρφωσης. 
 

• Εφαρµογές παρακολούθησης και επιτήρησης (π.χ. θαλάσσιες 
περιοχές, σύνορα κλ.π) 

 

Υγεία • ∆ορυφορικές πλατφόρµες για e-health  • Βιοτροµοκρατία  
Ασφάλεια • Συστήµατα παρακολούθησης  • Εφαρµογές για την ασφάλεια πολιτών την καταπολέµηση 

οργανωµένου εγκλήµατος και της τροµοκρατίας 
• Ασφάλεια κρίσιµων υποδοµών 
• Ασφάλεια συνόρων 
• Ασφάλεια και κοινωνία 

 

Πολιτισµός  • ∆ιαφύλαξη ισόρροπης σχέσης µεταξύ 
ανάπτυξης πολιτιστικής κληρονοµιάς και 
διατήρησης  φυσικού περιβάλλοντος 

  

Χρηµατοοικονοµική 
Επιστήµη 

   • Μελέτη επιρροής εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης 

Οικονοµικές και 
κοινωνικές επιστήµες 

   • Εξειδίκευση και ανάπτυξη στο πλαίσιο της 
παγκοσµιοποίησης 

• Επίδραση της παγκοσµιοποίησης στο σύστηµα έρευνας και 
καινοτοµίας 

• Ο ρόλος των υπηρεσιών 
• Ανάπτυξη και οργάνωση δεδοµένων σε περιφερειακό 
επίπεδο 

• Περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης 
• Βιώσιµη ανάπτυξη 
• Αξιολόγηση πολιτικών 
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10 Ερευνητικές προτεραιότητες ανά θεµατική 
περιοχή 

10.1 Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 

10.1.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενσωµατώνονται µε 
αυξανόµενο ρυθµό σε όλες τις οικονοµικές δραστηριότητες και σε αρκετές 
δραστηριότητες της καθηµερινής ζωής. Συγχρόνως αυξάνει η σηµασία και ο ρόλος 
του κλάδου των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής στην Ελληνική οικονοµία 
χωρίς όµως να αγγίζει τα Ευρωπαϊκά επίπεδα.  

Συγκεκριµένα οι υπηρεσίες πληροφορικής τριπλασίασαν µέσα σε δέκα χρόνια (1993-
2003) το µερίδιό τους στην προστιθέµενη αξία της χώρας, παρ’ όλα αυτά η Ελλάδα 
παραµένει στις τελευταίες θέσεις στη συµµετοχή των ΤΠΕ στο ΑΕΠ σε σχέση µε τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης των 25. Το γεγονός αυτό αποτελεί αποτέλεσµα του 
πολύ µικρής διείσδυσης της πληροφορικής σε σύγκριση µε το µέσο όρο της Ευρώπης. 
Το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας είναι επίσης πολύ χαµηλό 
συγκρινόµενο µε την το ποσοστό της Ευρώπης. Συγκεκριµένα ήταν µόλις 0,1% το 
2003, 0,3% το 2004 και 0,8% το 2005 ενώ τα ποσοστά  της Ευρώπης ήταν 5,1 %, 
8,4% και 12% αντίστοιχα. 

Παρά την καθυστέρηση στην διείσδυση των ΤΠΕ υπάρχει µεγάλη συγκέντρωση 
ερευνητικού δυναµικού τόσο στο δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα. Στον 
δηµόσιο ερευνητικό τοµέα υπάρχει σηµαντική διεθνούς επιπέδου ερευνητική 
δραστηριότητα σε όλες τις ερευνητικές περιοχές οι οποίες είναι σχετικές µε την 
πληροφορική και τις επικοινωνίες. Πιο συγκεκριµένα είναι σηµαντική η 
δραστηριότητα σε εφαρµογές της πληροφορικής στη βιοµηχανική παραγωγή  
συµπεριλαµβανοµένου των τεχνολογιών ροµποτικής και αυτοµάτου ελέγχου, στις 
τεχνολογίες πολυµέσων, γνώσης και εκπαιδευτικών εφαρµογών, στις 
τηλεπικοινωνίες, τα ασύρµατα δίκτυα και τις δορυφορικές επικοινωνίες, τις 
τεχνολογίες διαδικτύου, την επεξεργασία εικόνας, εφαρµογές στην υγεία, στο 
περιβάλλον καις τις µεταφορές και στο global computing. 

Οι ερευνητικές δαπάνες για τις υπηρεσίες πληροφορικής και τον κλάδο των 
τηλεπικοινωνιών συγκεντρώνουν περίπου το 25% της ετήσιας δαπάνης επιχειρήσεων 
για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.  
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

• Ερευνητικό δυναµικό: Σηµαντική 
συσσώρευση ερευνητικού δυναµικού σε 
ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια. Στον 
ιδιωτικό τοµέα ο κλάδος των υπηρεσιών 
πληροφορικής συγκεντρώνει περίπου το 25%  
της συνολικής ιδιωτικής δαπάνης για έρευνα 

• Εξειδίκευση: Αυξανόµενη εξειδίκευση στις 
τηλεπικοινωνίες σε σχέση µε την Ευρώπη. 
Παραγωγή λογισµικού για συγκεκριµένες 
επιχειρηµατικές εφαρµογές, αυξανόµενη 
παρουσία σε ροµποτικές εφαρµογές 

• Προσανατολισµός και αξιοποίηση της 
έρευνας: Αξιοποίηση του ερευνητικού 
δυναµικού και της συσσωρευµένης γνώσης 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
κρίσιµων κλάδων και τη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

• Ανάπτυξη αγορών: Ενίσχυση της αγοράς 
ΤΠΕ προϊόντων και υπηρεσιών µέσα από τη 
διάχυσή τους στην ελληνική οικονοµία και 
κοινωνία 

Αδυναµίες Απειλές 
• Μέγεθος αγοράς: Μικρή εσωτερική αγορά 
• Ελάχιστες Ελληνικές εταιρίες έχουν 
διεθνή παρουσία 

• Ατελής λειτουργία ανταγωνισµού: Η 
απελευθέρωση της αγοράς στις τηλεπικοινωνίες 
προχωρά µε αργούς ρυθµούς   

• Περιορισµένη διείσδυση: Η Ελλάδα 
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις στην Ευρώπη 
στη διείσδυση των ΤΠΕ εξαιτίας του χαµηλού 
τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων και 
της περιορισµένης εξοικείωσης των πολιτών µε 
την τεχνολογία 

• Υποδοµές: Παρά τις σηµαντικές βελτιώσεις, 
υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε την Ευρώπη. 
Οι επενδύσεις υστερούν σηµαντικά σε σχέση µε 
τις ανάγκες. Αρκετά ανεπτυγµένο το ασύρµατο 
δίκτυο  

• ∆ιεύρυνση του ψηφιακού χάσµατος 
• Παγκοσµιοποίηση: Αυξάνεται διεθνώς η 
τάση για outsourcing προϊόντων και 
υπηρεσιών πληροφορικής σε όφελος 
χωρών χαµηλού κόστους αλλά µε καλής 
ποιότητας ανθρώπινο δυναµικό 

• Ανάπτυξη νέων επιχειρηµατικών 
µοντέλων: Η σύγκλιση φωνής, δεδοµένων 
και εικόνας αλλάζουν τους ρόλους των ISPs 
και των τηλεπικοινωνιακών οργανισµών 

 

10.1.2 Σκοπός  

Η ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα των ΤΠΕ έχει ως στόχο, αφενός να αξιοποιήσει 
τις δυνατότητες που παρέχουν οι ΤΠΕ για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονοµίας και αφετέρου να συµβάλει στη µείωση του χάσµατος από τις 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες στη διείσδυση των ΤΠΕ. 

Πιο συγκεκριµένα µε την ενίσχυση της έρευνας στις ΤΠΕ επιδιώκεται: 

• Η συµβολή στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδοµών και υπηρεσιών ιδιαίτερα 
των υπηρεσιών σύγκλισης ήχου, δεδοµένων και εικόνας. 

• Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και η 
διασφάλιση µακροπρόθεσµα της απασχόλησης σε σηµαντικούς για τη χώρα 
κλάδους, όπως η κλωστοϋφαντουργία, ο τουρισµός, το εµπόριο, οι 
µεταφορές, οι  χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες υγείας, µε 
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την αξιοποίηση των ΤΠΕ για τη βελτίωση των διαδικασιών και την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

• Η συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
σηµαντικών για την ποιότητα ζωής, την ευηµερία και την ανάπτυξη της 
ελληνικής κοινωνίας, όπως η περίθαλψη, η εκπαίδευση και η προστασία του 
περιβάλλοντος. 

•  Η ενδογενής ανάπτυξη των κλάδων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 
µέσα από την τόνωση της ζήτησης καινοτόµων υπηρεσιών και προϊόντων 
(π.χ. νέες υπηρεσίες που αξιοποιούν τη σύγκλιση δεδοµένων, φωνής εικόνας)  
και την επιτάχυνση της διείσδυσης των ΤΠΕ σε όλες τις σφαίρες της 
οικονοµίας και της ζωής. 

• Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε τοµείς που αποτελούν 
πυλώνες για τη µελλοντική ανάπτυξη των ΤΠΕ, όπως το grid και global 
computing, και οι ασύρµατες τηλεπικοινωνίες 4ης γενιάς, ανεξάρτητα από το 
σηµερινό επίπεδο ανάπτυξής τους στην Ελλάδα.  

10.1.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας σε έξι τοµείς 
προτεραιότητας: 

• ∆ίκτυα Επικοινωνιών και Υποδοµές Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πληροφορικής. 

• Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστηµάτων, ∆ιαχείρισης Γνώσης και 
Επικοινωνίας µε το Περιβάλλον. 

• Εφαρµογές στην Οικονοµία. 

• Μάθηση και Ανάπτυξη Περιεχοµένου. 

• ∆ιακυβέρνηση, Κοινωνία και Ποιότητα Ζωής. 

• Ενέργεια, Περιβάλλον και Μεταφορές. 

Στη συνέχεια εξειδικεύονται και αναλύονται περαιτέρω οι παραπάνω τοµείς και 
µάλιστα ο καθένας ξεχωριστά. Για κάθε έναν από τους παραπάνω τοµείς είναι 
σηµαντικό να ακολουθηθεί η βασική διάκριση ανάµεσα στην εφαρµοσµένη έρευνα 
και στην εφαρµογή των αποτελεσµάτων της έρευνας σε επιµέρους τοµείς στην 
ελληνική πραγµατικότητα. Το δεύτερο στοιχείο της εφαρµογής των αποτελεσµάτων 
της έρευνας (deployment), αποτελεί στοιχείο έρευνας (εξειδίκευση – γενίκευση, 
γνώση µέσω της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών) και είναι ιδιαίτερης σηµασίας για 
τη χώρα, όπου η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων είναι πολύ 
περιορισµένη και η υιοθέτηση ακόµα και έτοιµων λύσεων παρουσιάζει δυσκολίες και 
µικρή αποτελεσµατικότητα.   

Σηµειώνεται ιδιαίτερα ότι εκτός των παραπάνω προτεραιοτήτων είναι επίσης 
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σηµαντική η αξιοποίηση γνώσεων και εφαρµογών από επιστηµονικές και 
τεχνολογικές περιοχές όχι άµεσα συνυφασµένες µε τις ΤΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται 
η νανοτεχνολογία και τα υλικά, η βιοτεχνολογία, η ηλεκτρονική, η φυσική, τα 
µαθηµατικά και οι επιστήµες της ζωής. Στόχος των παραπάνω είναι η ανάπτυξη νέων 
προσεγγίσεων, η µείωση του µεγέθους, η ικανότητα αλληλεπίδρασης µε ζωντανούς 
οργανισµούς, η αύξηση της απόδοσης και η βελτίωση της φιλικότητας προς το 
χρήστη. 

10.1.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

∆ίκτυα Επικοινωνιών και Υποδοµές Ανάπτυξης Υπηρεσιών Πληροφορικής 

Τα δίκτυα πληροφορικής αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας της γνώσης, 
καθώς επιτρέπουν την επικοινωνία δισεκατοµµυρίων ανθρώπων και αποτελούν τη 
βάση για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και προϊόντων µε άµεση επίδραση στην 
οικονοµία, τη γνώση, την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής. 

Παράλληλα είναι απαραίτητη η ανάπτυξη τεχνολογικών υποδοµών που επιτρέπουν 
την ανάπτυξη καινοτόµων υπηρεσιών και εφαρµογών. 

Πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη δικτύων επόµενης γενιάς, η προώθηση της 
διαλειτουργικότητας και τελικά της σύγκλισής τους µε τα υπάρχοντα δίκτυα. Σκοπός 
της ανάπτυξης δικτύων επόµενης γενιάς πρέπει να είναι η αντιµετώπιση 
προβληµάτων, όπως η κλιµάκωση και η προσαρµοστικότητά τους σε νέα 
περιβάλλοντα και νέες υπηρεσίες, καθώς επίσης και η ασφάλεια των διακινούµενων 
πληροφοριών. Τα δίκτυα επόµενης γενιάς πρέπει να διέπονται από χαρακτηριστικά 
όπως η δυναµικότητα, η διεισδυτικότητα, η παροχή συγκεκριµένων επιπέδων 
ποιότητας υπηρεσίας, καθώς επίσης και η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών στους 
τελικούς χρήστες ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους, το χρόνο και τις διαθέσιµες 
συσκευές. 

Παράλληλα, ιδιαίτερη πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη βέλτιστων µηχανισµών 
διαχείρισης των δικτυακών υποδοµών. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται δυνατή η 
σύνθεση end-to-end δικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες απαιτούν τη συνεργασία 
πολλών και ίσως ετερογενών παρόχων, προς τους τελικούς χρήστες. Η ανάπτυξη 
µηχανισµών διαχείρισης θα επιτρέψει επίσης τη δηµιουργία και τη µελέτη σύνθετων 
µετρικών για τη µέτρηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών. Με αυτό τον 
τρόπο θα βελτιωθούν τόσο η συνεργασία των παρόχων υπηρεσιών όσο και οι 
παρεχόµενες στους τελικούς χρήστες υπηρεσίες. 

Όσον αφορά στις υποδοµές λογισµικού για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, ιδιαίτερη 
έµφαση και από την Ευρωπαϊκή κοινότητα, δίδεται στην ανάπτυξη νέων 
αρχιτεκτονικών, µεθοδολογιών και εργαλείων που σκοπεύουν στη δυναµική σύνθεση 
context-aware προσωποποιηµένων υπηρεσιών. Οι αρχιτεκτονικές και οι µεθοδολογίες 
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θα πρέπει να υποστηρίζουν ελαστικά επιχειρηµατικά µοντέλα και να παρέχουν 
δυνατότητες διαχείρισης και εγγυηµένα επίπεδα ποιότητας στους τελικούς χρήστες. 
Ώθηση προς την κατεύθυνση αυτή θα δώσει η ανάπτυξη Grid συστηµάτων τα οποία 
µπορούν να διαχειρίζονται δυναµικά απεριόριστο αριθµό από πόρους που βρίσκονται 
κατανεµηµένοι σε ετερογενείς υπολογιστικές πλατφόρµες. 

Οι τοµείς που θα δοθεί έµφαση είναι: 

• Ασύρµατα ∆ίκτυα και Τηλεπικοινωνίες επόµενης γενιάς. 

• Τεχνολογικό υπόβαθρο για τη σύγκλιση υπηρεσιών φωνής, δεδοµένων και 
εικόνας και ανάπτυξης αντίστοιχων υπηρεσιών – διασυνδεδεµένα µέσα. 

• Grid computing και Global computing. 

• Embedded systems. 

• Τεχνολογίες λογισµικού µε έµφαση σε ανοικτές πλατφόρµες. 

• Ανάπτυξη µηχανισµών διαχείρισης βάσεων γνώσης και ολοκλήρωσης 
δεδοµένων από ετερογενείς πηγές. 

• ∆ιαχείριση δικτύων επικοινωνιών και υποδοµών ανάπτυξης υπηρεσιών. 

• Ασφάλεια δικτύων. 

Τεχνολογίες Πληροφοριακών Συστηµάτων, ∆ιαχείρισης Γνώσης και 
Επικοινωνίας µε το Περιβάλλον 

Η εισαγωγή νέων πληροφοριακών συστηµάτων και συστηµάτων διαχείρισης γνώσης 
σε έναν οργανισµό συχνά επιφέρει και αλλαγές στην οργάνωσή του και τις 
διαδικασίες που ακολουθούνται. Στα πλαίσια αυτά, παρουσιάζονται τεχνολογικές και 
οργανωσιακές προκλήσεις, οι οποίες ποικίλουν σε µέγεθος και πολυπλοκότητα. 
∆εδοµένου ότι τα παραπάνω είναι µείζονος σηµασίας για την Ελλάδα, θα δοθεί 
έµφαση στους ακόλουθους σχετικούς τοµείς: 

• Εφαρµογές Πληροφοριακών Συστηµάτων και Τεχνολογίες Λογισµικού 
προσαρµοσµένες στις ελληνικές ΜΜΕ (συνεργατική ανάπτυξη εφαρµογών 
µεταξύ ελληνικών ΜΜΕ, λογισµικό ανοικτού κώδικα, κλπ). 

• Βελτίωση των Επιχειρηµατικών ∆ιεργασιών µε χρήση ΤΠΕ σε συνδυασµό µε 
την απόκτηση πιστοποίησης. 

• Εφαρµογές SOA (Service Oriented Architecture) και αξιοποίησή τους τόσο 
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. 

• Υπηρεσίες Πληροφορικής (π.χ. υπηρεσίες outsourcing, ώστε η απειλή της 
µετανάστευσης υπηρεσιών πληροφορικής σε άλλες χώρες να µετατραπεί σε 
ευκαιρία). 

• Συστήµατα ∆ιαχείρισης Γνώσης και Επικοινωνίας µε το Περιβάλλον :   
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o Μεθοδολογίες σχεδιασµού και ανάπτυξης συστηµάτων διαχείρισης 
γνώσης. 

o Εφαρµογές διαχείρισης, επεξεργασίας και εξόρυξης γνώσης. 
o Θυµική και ευφυής διαδραστικότητα. 
o Γνωστικό πλαίσιο επικοινωνίας µε το περιβάλλον, περιβαλλοντική 

ευφυϊα. 
o Επικοινωνία ανθρώπου µηχανής και κατανόηση φυσικής γλώσσας, 

φωνής, εικόνων και βίντεο. 
o Συστήµατα τα οποία βασίζονται στην έννοια της χρήσης στόλου 

ροµπότ και όχι στην αυτόνοµη χρήση. 
o Εφαρµογές στη ροµποτική σε διάφορα περιβάλλοντα όπως στη 

βιοµηχανία, στο σπίτι, σε δηµόσιο χώρο και στις υπηρεσίες. 

Εφαρµογές στην Οικονοµία 

Οι τεχνολογίες ΤΠΕ αλλάζουν το περιεχόµενο και τους όρους ανταγωνισµού σε 
σηµαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας µε τη δηµιουργία νέων προϊόντων 
και διαδικασιών ή/και τη δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών µοντέλων. 
Προτεραιότητα θα δοθεί στους εξής τοµείς: 

• Αντιµετώπιση των τεχνολογικών προκλήσεων σε B2B και B2C εφαρµογές. 
Νέα µοντέλα παροχής υπηρεσιών B2B ή και B2C. Σχεδιασµός και ανάπτυξη 
υπηρεσιών e-Marketplace, νέες υπηρεσίες ασφάλειας και διαχείρισης 
ταυτότητας. 

• Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες: Ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών που 
υποστηρίζουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως συστήµατα 
ηλεκτρονικών πληρωµών, ηλεκτρονικά πορτοφόλια, έξυπνες κάρτες και 
άλλα. 

• Τουρισµός: Έξυπνες εφαρµογές που διευκολύνουν τόσο τους επισκέπτες όσο 
και τις τουριστικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται 
εφαρµογές πληροφόρησης και διαχείρισης επισκεπτών, ηλεκτρονικές 
τουριστικές υπηρεσίες. 

• Εφοδιαστική αλυσίδα και Logistics: Εφαρµογές που αποσκοπούν στη 
διαχείριση και βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εφαρµογές e-
logistics, τεχνολογίες αναγνώρισης και κτήσης δεδοµένων. 

• Έξυπνες επιχειρηµατικές διαδικασίες ιδιαίτερα για µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις. Έµφαση δίνεται σε δυναµικές δικτυακές συνεργατικές 
επιχειρηµατικές διαδικασίες, περιβάλλοντα συνεργατικής εργασίας και 
knowledge sharing. 
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• Κλωστοϋφαντουργία: Ενδεικτικά - συστήµατα σχεδιασµού και παραγωγής 
για την εξατοµίκευση προϊόντων, αναγνώριση και χρήση σωµατοµετρικών 
χαρακτηριστικών. 

• Έξυπνες διαδικασίες για την οικονοµία και τις υπηρεσίες σε τοµείς 
προτεραιότητας όπως η γεωργία, τα τρόφιµα - ποτά οι κατασκευές και η 
χηµική και πετρελαϊκή βιοµηχανία. 

Μάθηση και Ανάπτυξη Περιεχοµένου 

Η έρευνα στον τοµέα αυτό στοχεύει στη βελτίωση της δηµιουργίας, διανοµής και 
χρήσης του περιεχοµένου (πολιτισµικού, τουριστικού, εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού) 
και στη βελτίωση των διαδικασιών µάθησης.  

Συγκεκριµένα επικεντρώνεται στους εξής τοµείς: 

• Ανάπτυξη εργαλείων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη χρήση και διάδοση 
ψηφιακού περιεχοµένου µε έµφαση στο 3D αλληλοδραστικό περιεχόµενο 
όπως :  

o νέες µορφές περιεχοµένου και νέα µέσα µετάδοσης (media) 
εκπαιδευτικού, πολιτισµικού ή ψυχαγωγικού περιεχοµένου, 

o οικονοµικά αποδοτικοί τρόποι διανοµής, 
o προστασία και διαχείριση δικαιωµάτων χρήσης, 
o ψηφιακές βιβλιοθήκες. 

• Εξατοµίκευση υπηρεσιών (µοντελοποίηση χρήστη, συστήµατα εισηγήσεων 
και πλοήγησης). 

• Ευφυή συστήµατα αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών. 

• Οργάνωση και ανάλυση περιεχοµένου, σηµασιολογική αναπαράσταση. 

• Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικού ψηφιακού πολιτισµικού, τουριστικού, 
εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού περιεχοµένου. 

• Ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρµογών, ψηφιακών βιβλιοθηκών και 
εργαλείων ηλεκτρονικής µάθησης που προωθούν και εµπλουτίζουν την 
ελληνική πολιτιστική κληρονοµιά. Οι εφαρµογές αυτές µπορούν ενδεικτικά 
να αναφέρονται στον ελληνικό πολιτισµό, την ελληνική ιστορία και την 
ελληνική γλώσσα. 

• Ανάπτυξη  αλληλεπιδραστικών περιβαλλόντων µάθησης που ενθαρρύνουν 
τους χρήστες. Σχεδιασµός και ανάπτυξη εργαλείων και συστηµάτων 
εξατοµικευµένης µάθησης. 

• Έρευνα για την κατανόηση των νέων δεδοµένων που δηµιουργούν οι ΤΠΕ 
για τη µαθησιακή διαδικασία και των τρόπων που αυτές (οι ΤΠΕ) µπορούν να 
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ενσωµατωθούν σε τυπικά και οργανωµένα (π.χ. δηµόσια εκπαίδευση) ή 
άτυπα συστήµατα και διαδικασίες µάθησης.  

∆ιακυβέρνηση, Κοινωνία και Ποιότητα Ζωής  

Στον τοµέα αυτό έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη εργαλείων και εφαρµογών που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε 
υπηρεσίες και στη δηµόσια διοίκηση. 

• Υγεία: Η Ελλάδα αντιµετωπίζει την πρόκληση της παροχής ποιοτικών 
υπηρεσιών ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες. Οι 
συνεχώς αναπτυσσόµενες τεχνολογίες πληροφορικής αποτελούν ένα µέσο που 
µπορεί να συµβάλλει στην επίτευξη του παραπάνω στόχου. Η διεπιστηµονική 
έρευνα στο χώρο αποσκοπεί στη βελτίωση των ήδη υπαρχόντων 
πληροφοριακών συστηµάτων στο χώρο της υγείας, καθώς επίσης και στην 
ανάπτυξη νέων συστηµάτων και µεθοδολογιών. Με αυτό τον τρόπο θα 
διευκολυνθεί η ασφαλής και ταχεία επεξεργασία και διακίνηση πληροφοριών 
που αφορούν στις ανάγκες των ασθενών. Η παροχή προσωποποιηµένων 
ιατρικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα της τοποθεσίας που βρίσκεται ο ασθενής, 
αποτελεί επίσης βασικό στόχο της έρευνας στο χώρο της υγείας, αναφορικά 
µε τις τεχνολογίες πληροφορικής. Τέτοιου είδους υπηρεσίες πρέπει να 
στοχεύουν όχι µόνο στην αντιµετώπιση ιατρικών περιστατικών αλλά κυρίως 
στην πρόληψή τους. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την ανάπτυξη 
διαγνωστικών εργαλείων, τεχνολογιών απεικόνισης και µε την προληπτική 
παρακολούθηση ανθρώπων που βρίσκονται σε οµάδες υψηλού κινδύνου. 
Τέλος, έµφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών και εργαλείων µε 
τελικό σκοπό την ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων διοίκησης της 
υγείας. Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στην ασφάλεια των ιατρικών 
δεδοµένων των ασθενών. Οι προτεραιότητες περιλαµβάνουν:  

o Συστήµατα αυτόµατης διάγνωσης και ενηµέρωσης ιατρών. 
o Φορετά συστήµατα διάγνωσης της ψυχοσωµατικής κατάστασης των 

ασθενών. 
o Συστήµατα βασισµένα σε αισθητήρες για την παρακολούθηση και 

θεραπεία ασθενών και ατόµων υψηλού κινδύνου. 
o Πληροφοριακά συστήµατα προληπτικής ιατρικής. 
o Συστήµατα διαχείρισης ασθενών και άλλων πόρων υγείας. 
o Βιοπληροφορική και υπολογιστική βιολογία. 
o Συστήµατα διάγνωσης ασθενειών που βασίζονται στη χρήση ιατρικών 

και γενετικών δεδοµένων. 

• ∆ιακυβέρνηση: Στον ερευνητικό τοµέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-
government), συµπεριλαµβάνεται η ανάπτυξη νέων µεθοδολογιών και 
εφαρµογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, µε προτεραιότητα στην υποστήριξη 
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της αναδιοργάνωσης της δηµόσιας διοίκησης, η οποία προωθείται στο 
Πλαίσιο του ΕΠ του ΥΠΕΣ∆∆Α. Επίσης προτεραιότητα δίνεται σε εργαλεία 
και εφαρµογές που αυξάνουν την αποδοτικότητα, διευκολύνουν την 
πρόσβαση σε υπηρεσίες και προωθούν τη διαφάνεια και την κοινωνική 
λογοδοσία. Η ηλεκτρονική δηµοκρατία (e-democracy), η ηλεκτρονική 
κοινωνία (e-society) και η προώθηση του δηµοσίου διαλόγου αποτελούν 
επίσης στοιχεία της έρευνας αναφορικά µε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. 

• Παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες: Βασική επιταγή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η δυνατότητα πρόσβασης των ατόµων µε ειδικές 
ανάγκες στις παρεχόµενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Στόχοι της έρευνας στον 
τοµέα αυτό είναι η ανάπτυξη µεθοδολογιών, εργαλείων και συστηµάτων που 
θα διευκολύνουν και θα παροτρύνουν τους χρήστες µε ειδικές ανάγκες να 
χρησιµοποιούν κάθε είδους ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Οι ερευνητικές 
προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

o Ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων για την εξ αποστάσεως 
παρακολούθηση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, που χρησιµοποιούν 
αισθητήρες και βασίζονται στην έννοια του έξυπνου σπιτιού, 

o Ανάπτυξη συστηµάτων κατάλληλης διεπαφής για χρήση από άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες που να βοηθούν στην υποστήριξη ανεξάρτητης 
διαβίωσης, 

o Ειδικά συστήµατα για ηλικιωµένους. 

Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές 

Περιβάλλον: Στον τοµέα αυτό έµφαση δίνεται στην έρευνα και την ανάπτυξη 
συνεργατικών συστηµάτων για την περιβαλλοντολογική παρακολούθηση και 
διαχείριση. Τέτοια συστήµατα στοχεύουν στη συνεχή παρακολούθηση των 
περιβαλλοντολογικών συνθηκών και αλλαγών, περιλαµβάνοντας ταυτόχρονα και 
δυνατότητες για εκτίµηση τυχόν κινδύνων για συγκεκριµένες οµάδες πληθυσµού. 
Ερευνητικοί τοµείς όπως τα δίκτυα αισθητήρων (sensor networks), η βελτιστοποίηση 
των ροών δεδοµένων, η ταχεία και ασφαλής πρόσβαση σε κατανεµηµένα δεδοµένα, η 
µοντελοποίηση και η προσοµοίωση συστηµάτων, καθώς και τα συστήµατα λήψης 
αποφάσεων σχετίζονται άµεσα µε την έρευνα στο χώρο των συστηµάτων 
παρακολούθησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

Ενέργεια: Στον τοµέα αυτό έµφαση δίνεται στην έρευνα και ανάπτυξη µεθοδολογιών 
και συστηµάτων που σχετίζονται µε τον κύκλο ζωής και τη διαχείριση ενέργειας. Πιο 
συγκεκριµένα, τέτοια συστήµατα στοχεύουν: 

• Στο σχεδιασµό και την προσοµοίωση διαφορετικών προφίλ ενεργειακής 
χρήσης, που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής προϊόντων, υπηρεσιών και 
διαδικασιών που απαιτούν υψηλή κατανάλωση ενέργειας.  
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• Έξυπνα και διαδραστικά συστήµατα παρακολούθησης της παραγωγής, 
διανοµής και κατανάλωσης ενέργειας.  

• Συστήµατα που στοχεύουν στη µείωση της κατανάλωσης κάθε µορφής 
ενέργειας (οχήµατα, εργοστάσια). 

Μεταφορές: Στον τοµέα αυτό έµφαση δίνεται στην έρευνα για την ανάπτυξη 
«έξυπνων» οχηµάτων. Στόχος της έρευνας είναι η πρόληψη των ατυχηµάτων µέσω 
ειδοποιήσεων, ανίχνευσης πιθανών κινδύνων και χρήσης δικτύων αισθητήρων. 
Πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη µεθοδολογιών και έξυπνων συστηµάτων 
υποβοήθησης της οδήγησης, χαρακτηριστικά των οποίων πρέπει να είναι η 
αξιοπιστία, η αποδοτικότητα και η ασφάλεια. Όσον αφορά στην «κινητικότητα» των 
οχηµάτων και των χρηστών έµφαση δίνεται και στη σχεδίαση και ανάπτυξη «context-
aware» υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τη θέση του χρήστη ή των οχηµάτων.   
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10.2 Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιµα και βιοτεχνολογία 

10.2.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η χώρα µας διαθέτει ένα ευρύ φάσµα φυτογενετικών πόρων και βιοποικοιλότητας 
που περιλαµβάνουν κύριες βιοµηχανικές καλλιέργειες, λαχανοκοµικά και 
δενδροκοµικά είδη, και «specialty crops» όπως φαρµακευτικά, αρωµατικά και 
καλλωπιστικά φυτά, κοινά µε άλλες χώρες της Μεσογείου. Το ίδιο ισχύει και για το 
ιθαγενές ζωικό κεφάλαιο. Εξίσου σηµαντική είναι η εξαιρετικά πλεονεκτική θέση της 
χώρας µας σε σχέση µε την παρουσία µοναδικού µικροβιακού πλούτου. Η θάλασσα 
του Αιγαίου (για παράδειγµα), αποτελεί ένα µοναδικό φυσικό εργαστήριο για µελέτη 
και έχει γίνει πολλές φορές το επίκεντρο της προσοχής Ελλήνων και ξένων 
επιστηµόνων, λόγω της ιδιόµορφης γεωλογικής της θέσης.   

Σε οικονοµικό επίπεδο η γεωργία και η κτηνοτροφία αντιστοιχούσαν το 2003 στο 
6,7% της προστιθέµενης αξίας µε σηµαντική υποχώρηση από το 9,5% το 1993. Στο 
επίπεδο της απασχόλησης η γεωργία και η κτηνοτροφία είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος 
οικονοµικός τοµέας µετά τις «κοινωνικές υπηρεσίες» αντιπροσωπεύοντας το 2003 το 
15,5% της συνολικής απασχόλησης. Συγκρινόµενη µε την Ευρώπη των 15, η Ελλάδα 
παρουσιάζει σηµαντική εξειδίκευση τόσο ως προς το διαθέσιµο δυναµικό (παραγωγή 
και ανθρώπινο κεφάλαιο), αλλά και ως προς τις εξαγωγές.   

Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ και η πτώση των τιµών των γεωργικών προϊόντων 
δηµιουργεί σηµαντικές πιέσεις για αναδιάρθρωση και επαναπροσανατολισµό της 
παραγωγής. Η ανάπτυξη της βιοτεχνολογίας δηµιουργεί σηµαντικές προοπτικές για 
τη στροφή σε νέες καλλιέργειες µε στόχο την ενεργειακή και βιοµηχανική αξιοποίηση 
τους. Τα φυτά αποτελούν οικονοµικά αποδοτική και φιλική ως προς το περιβάλλον 
εναλλακτική πηγή πρώτων υλών, πολυµερών, χρωστικών ουσιών, λιπών, αµύλου κ.α. 
µε σηµαντικές εφαρµογές, στη βιοµηχανία (εκτός από τη βιοµηχανία τροφίµων),   
στην ενέργεια, στη βιοµηχανία χαρτιού, στη χηµική βιοµηχανία στη φαρµακευτική 
βιοµηχανία κ.λπ. Με δεδοµένη την ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιµα που 
σχετίζονται µε τις εκποµπές του θερµοκηπίου και από πρώτες ύλες που 
αντιµετωπίζουν την προοπτική της εξάντλησης, η χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών 
όπως είναι οι φυτικές ύλες, αποτελεί σηµαντική εναλλακτική λύση και εποµένως µία 
πολλά υποσχόµενη αγορά. 

Σε ερευνητικό επίπεδο η γεωργία απορροφά περίπου το 5% (το 2003 και το 2004) της 
δηµόσιας χρηµατοδότησης της έρευνας. Σε απόλυτες τιµές η χρηµατοδότηση 
µειώθηκε ελαφρά τα τελευταία δέκα χρόνια, ως ποσοστό όµως µειώθηκε 2,6 φορές. 
Παρά τη µείωση, το µερίδιο της γεωργίας παραµένει µεγαλύτερο στην Ελλάδα σε 
σχέση µε την Ευρώπη των 15. Αν και η έρευνα είναι χαµηλή στον ιδιωτικό τοµέα η 
Ελλάδα διατηρεί την εξειδίκευσή της σε σχέση µε την Ευρώπη, η οποία όµως τείνει 
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να εκµηδενιστεί. Ως προς την αποτελεσµατικότητα της έρευνας, η Ελλάδα 
παρουσιάζει σηµαντικές επιδόσεις τόσο στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις όσο και 
στις αναφορές. Σηµαντικές είναι επίσης οι διεθνείς επιδόσεις στην έρευνα στην 
αγροβιοτεχνολογία, στη θαλάσσια βιοποικιλότητα και στη βιολογία των 
ιχθυοπληθυσµών. Επίσης σηµαντική ήταν η συµµετοχή στο 6 ΠΠ σε θέµατα 
αγροτικής ανάπτυξης και πολιτικής, ενώ αντίθετα ήταν πολύ περιορισµένη σε θέµατα 
αγροτικής τεχνολογίας.   

Η βιοµηχανία τροφίµων και ποτών αποτελεί επίσης µια σηµαντική οικονοµική 
δραστηριότητα καθώς είναι ο µεγαλύτερος κλάδος της µεταποίησης ως προς την 
προστιθέµενη αξία (2,6%) και δεύτερος σε µέγεθος ως προς την απασχόληση (3,1%). 
Η Ελλάδα παρουσιάζει επίσης εξειδίκευση σε σχέση µε την Ευρώπη τόσο ως προς το 
δυναµικό όσο και ως προς τις εξαγωγές. Ως προς τις ερευνητικές δαπάνες στις 
επιχειρήσεις, ο κλάδος των τροφίµων είναι 4ος διατηρώντας µία σηµαντική 
εξειδίκευση ως προς την Ευρώπη η οποία ενισχύθηκε την τελευταία δεκαετία. 
Παράλληλα, η δηµόσια έρευνα παρουσιάζει αξιόλογες επιδόσεις στην επιστήµη των 
τροφίµων και της διατροφής, όπως προκύπτει από τις επιστηµονικές αναφορές, χωρίς 
όµως να έχει δηµιουργηθεί ακόµα κρίσιµη µάζα. 
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

•  Βιοµηχανία τροφίµων: ∆υναµική βιοµηχανία 
τροφίµων µε διεθνή παρουσία 

• Γεωργία: Σηµαντική γεωργική παράδοση 

• Φυσικό περιβάλλον: Πλούσιο φυσικό 
περιβάλλον που επιτρέπει το συνδυασµό της 
γεωργίας µε άλλες οικονοµικές δραστηριότητες  

• Έρευνα: Σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα 
στη «λευκή» βιοτεχνολογία και 
αγροβιοτεχνολογία. Mοριακές τεχνολογίες 
σχετικά καλά εδραιωµένες σε αρκετά 
εργαστήρια 

• Φυσικοί πόροι και βιοποικιλότητα: 
Πλούσιοι Εθνικοί φυτογενετικοί και ζωικοί πόροι  

• Τράπεζες γενετικού υλικού: Τράπεζες 
γενετικού υλικού και µικροβιακές συλλογές 
γεωργικού ενδιαφέροντος διατηρούνται από το 
ΕΘΙΑΓΕ, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό 
Ινστιτούτο και ακαδηµαϊκά ή ερευνητικά 
εργαστήρια 

• ∆ιαφοροποίηση της γεωργίας: 
∆ιαφοροποίηση προς την παραγωγή φυτών 
για χρήση στη βιοµηχανία και στην 
παραγωγή ενέργειας και ανάπτυξη ενός 
πολυλειτουργικού αγροτικού χώρου 

• Βελτίωση της ποιότητας: Βελτίωση 
ποιοτικών και θρεπτικών χαρακτηριστικών 
των τροφίµων 

• Κατοχύρωση γενετικών πόρων: 
Κατοχύρωση γενετικών πόρων στα πλαίσια 
της ανακήρυξης του Ρίο 

• Κατοχύρωση ΠΟΠ: Κατοχύρωση 
προϊόντων ονοµασίας προέλευσης και 
παραδοσιακών προϊόντων και 
ιχνηλασιµότητα µέσω µοριακών δεικτών 

 

Αδυναµίες Απειλές 

•  Ανθρώπινο δυναµικό: Χαµηλό επίπεδο 
ανθρώπινου δυναµικού στη γεωργία 

• Συντονισµός: Έλλειψη συντονισµού και 
ελάχιστη διασύνδεση µεταξύ ακαδηµαϊκών/ 
ερευνητικών οµάδων και ιδιωτικών φορέων 
όπως και προγραµµάτων µεταπτυχιακής 
εκπαίδευσης  

• Μοριακή αποτύπωση: Καθυστέρηση στην 
ενσωµάτωση µεθόδων µοριακής αποτύπωσης 
στη γενετική χαρτογράφηση κηπευτικών, 
δενδροκοµικών και δασικών ειδών σε σύγκριση 
µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 

• Γονιδιωµατική έρευνα: Περιορισµένες 
εργαστηριακές δυνατότητες «high-throughput» 
γονιδιωµατικές έρευνες 

• Bio-computing: Υποδοµές για Bio-computing 
ανεπαρκείς - πρέπει να διευρυνθούν σε 
συνδυασµό µε χρηµατοδότηση προγραµµάτων 
γονιδιακής έρευνας  

• Εγκατάλειψη υπαίθρου: Τάσεις 
εγκατάλειψης της υπαίθρου 

• Κοινωνική αποδοχή Βιοτεχνολογίας: 
∆ηµόσια Εχθρική στάση του κοινού 
απέναντι στη βιοτεχνολογία εξαιτίας των 
µεταλλαγµένων τροφίµων 

• Κοινωνική αποδοχή ΓΤ: Χαµηλός βαθµός 
αποδοχής των γενετικά τροποποιηµένων 
τροφίµων/ καλλιεργειών/ ζωοτροφών 
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10.2.2 Σκοπός   

Σκοπός της χρηµατοδότησης της έρευνας είναι η εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου των τροφίµων και της γεωργίας 
(συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και κτηνοτροφίας), καθώς και η διαφοροποίηση 
της γεωργίας σε νέες δραστηριότητες υψηλότερης αξίας. Οι ανωτέρω στόχοι 
εντάσσονται σε µία λογική βιώσιµης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος.     

Πιο συγκεκριµένα στόχος είναι:  

• Η στροφή της γεωργίας (συµπεριλαµβανοµένης της αλιείας και κτηνοτροφίας) 
σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέµενης αξίας και η εξερεύνηση των νέων 
δυνατοτήτων που προσφέρονται από τη διαµόρφωση ενός πολυλειτουργικού 
βιώσιµου προτύπου ανάπτυξης. Στην κατεύθυνση αυτή δίνεται έµφαση στην 
ανάπτυξη ανανεώσιµων φυτικών πρώτων υλών για την παραγωγή 
βιοµηχανικών προϊόντων υψηλής αξίας, στην ανάπτυξη των βιολογικών 
καλλιεργειών, του οικο-τουρισµού καθώς και στην προστασία του 
περιβάλλοντος από την ανάπτυξη των οικονοµικών δραστηριοτήτων της 
βιοενέργειας. 

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του κλάδου των τροφίµων µέσα από τη 
βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των 
τροφίµων. 

• Η αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη των παραπάνω στόχων και 
συγκεκριµένα για την αντιµετώπιση προβληµάτων της αγροτικής παραγωγής, 
διατροφικών προβληµάτων, την προστασία του περιβάλλοντος και της 
βιοποικιλότητας. 

10.2.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

 Οι θεµατικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν τις ακόλουθες θεµατικές περιοχές: 

• Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιµη παραγωγή και διαχείριση του 
φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. 

• Αύξηση της βιωσιµότητας σε όλα τα συστήµατα παραγωγής και 
βελτιστοποίηση της υγείας του φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. 

• Κοινωνικοοικονοµική έρευνα και υποστήριξη πολιτικών. 

• Τρόφιµα. 

• Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή βιοµηχανικών 
προϊόντων υψηλής αξίας. 

Τα έργα µπορούν να αφορούν στην ανάπτυξη βασικών βιοτεχνολογικών εργαλείων 
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και τεχνικών συµπεριλαµβανοµένης της βιοπληροφορικής, στην ανάπτυξη σχετικών 
βάσεων δεδοµένων, στην ανάπτυξη εφαρµογών και την αντιµετώπιση συγκεκριµένων 
προβληµάτων µεγάλης κοινωνικής ή οικονοµικής σηµασίας ή τέλος στην υποστήριξη 
για τη χάραξη πολιτικής. Εποµένως η συµµετοχή επιχειρήσεων είναι επιθυµητή 
ανάλογα µε  τη φύση και τους στόχους του έργου.  

10.2.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιµη παραγωγή και διαχείριση του 
φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου 

Προτεραιότητα δίνεται στην ανάπτυξη νέων εργαλείων βασισµένων στις «οµικές» 
τεχνολογίες (genomics, proteomics, metabolomics) και στη σύγκλιση τεχνολογιών 
καθώς και στην ενσωµάτωσής τους στην ολοκληρωµένη προσέγγιση της «βιολογίας 
συστηµάτων».  

Η έρευνα θα εστιαστεί σε ιθαγενή είδη του φυτικού, ζωικού ή θαλάσσιου κεφαλαίου, 
δίνοντας έµφαση στη συγκριτική γονιδιωµατική έρευνα επιλεγµένων ειδών εθνικής 
σηµασίας, είτε µε οικονοµικούς όρους είτε εξαιτίας της σηµασίας τους για τη 
βιοποικιλότητα, καθώς και σε είδη «γέφυρες» (“bridge” species) και «µοντέλων 
ειδών» µε βάση την επιστηµονική τους σηµασία.   

Παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού 

Ανάπτυξη νέων τρόπων/µεθόδων και υποδοµών υποστήριξης της έρευνας σε 
γενετικές τεχνολογίες (συµπεριλαµβανόµενης  της πρωτεοµικής και µεταβολοµικής) 
για τη γενετική βελτίωση φυτών, ζώων και ψαριών.  

 Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ιστοκαλλιέργειας σε δύσκολα είδη. 

 Παραγωγή in vitro υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. 

 Παραγωγή δευτερογενών µεταβλητών µε κυτταροκαλλιέργειες. 

 Παραγωγή νέου γενετικού υλικού ελληνικών ποικιλιών φυτών µε µεθόδους 
γενετικής µηχανικής για βελτίωση ή ενσωµάτωση νέων χαρακτηριστικών 
όπως: βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών και θρεπτικής αξίας, αντοχή σε 
χαµηλές θερµοκρασίες και σε ξηρασία, αντοχή σε έντοµα, ασθένειες και 
ζιζανιοκτόνα.  

 Γονοτυπικός χαρακτηρισµός ζωικών πληθυσµών. Εισαγωγή γονότυπων 
ανθεκτικών σε παθογόνα (π.χ. Prions) για βελτίωση /διασφάλιση της υγείας. 
Μεταφορά παθογόνων σε άλλα είδη για µελέτη των γενετικών φραγµών σε 
επίπεδο είδους (species barrier).  

 Ενσωµάτωση βιοπληροφορικής / υπολογιστικών µεθόδων στη µοντελοποίηση 
βιολογικών διεργασιών. ∆ηµιουργία νέων βάσεων δεδοµένων, ιδιαίτερα στον 
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περιβαλλοντικό τοµέα. 

 Λειτουργική γονιδιωµατική, πρωτεοµική και µεταβολοµική έρευνα, 
διαλεύκανση µηχανισµών γενετικού και επιγενετικού ελέγχου που συνδέουν 
γονότυπο-φαινότυπο.  

 Ανάπτυξη µεθοδολογιών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση γενετικά 
τροποποιηµένων φυτών. 

 Ανάπτυξη τεχνολογιών ελέγχου σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού: 
ταυτοποίηση αγρίων πληθυσµών, παραδοσιακών ποικιλιών και 
πολλαπλασιαστικού υλικού, ποιοτικός έλεγχος σπόρων και 
πολλαπλασιαστικού υλικού. 

Βιοδιαγνωστική τεχνολογία 

 Ανάπτυξη µοριακών δεικτών και µοριακή βελτίωση φυτών: Αναγνώριση 
φυτικών γονότυπων µε µοριακούς δείκτες, αξιοποίηση στη συµβατική 
βελτίωση, σύνταξη γενετικών χαρτών. 

 Αποτίµηση γενετικών πόρων και βιοποικιλότητας µε συντήρηση υπαρχόντων 
και δηµιουργία νέων υποδοµών όπως π.χ: ex-situ εθνικές τράπεζες γενετικού 
υλικού και ζωικού κεφαλαίου αναφοράς.  

 Αποτύπωση της βιοποικιλότητας της ελληνικής επικράτειας. 

 Αποµόνωση και χαρακτηρισµός σηµαντικών γονιδίων, χαρακτηρισµός 
µικροβιακών πληθυσµών απ’ ευθείας από περιβαλλοντικά δείγµατα χωρίς 
προηγούµενη καλλιέργεια σε θρεπτικά µέσα.  

Αύξηση της βιωσιµότητας σε όλα τα συστήµατα παραγωγής και 
βελτιστοποίηση της υγείας του φυτικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου  

Φυτική παραγωγή 

Στόχοι είναι η ανάπτυξη µεθόδων και προσεγγίσεων καλλιέργειας που θα περιορίζουν 
τη χρήση λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων και θα υποστηρίζουν την οργανική 
παραγωγή, καθώς και η ανάπτυξη µεθόδων βιώσιµης διαχείρισης των φυτικών πόρων 
που σχετίζονται µε τη διατροφή. 

 Ταυτοποίηση παθογόνων µικροοργανισµών/ ιών και επιβλαβών ή ωφέλιµων 
εντόµων/ παρασίτων µεγάλης οικονοµικής ή φυτοϋγιεινής σηµασίας. 
Ανάπτυξη νέων και αξιοποίηση υφιστάµενων µικροβιακών συλλογών 
µυκήτων/ ζυµών, βακτηρίων, ιών/ ιοειδών.   

 Ανάπτυξη νέων αποτελεσµατικών τεχνικών ανάλυσης ρίσκου για επιβλαβείς 
και παθογόνους οργανισµούς και αξιοποίηση και βελτίωση υφιστάµενων.  
Περιλαµβάνοντας δραστηριότητες όπως την αξιοποίηση εθνικών ή διεθνών 
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βάσεων δεδοµένων, διερεύνηση νέων τεχνικών, βελτίωση και επικύρωση 
υφιστάµενων τεχνικών για την αποτίµηση των οικονοµικών, περιβαλλοντικών 
και  κοινωνικών επιδράσεων, ανάπτυξη συστηµικών προσεγγίσεων και 
βιώσιµων στρατηγικών διαχείρισης του ρίσκου. 

  Νέοι µέθοδοι παραγωγής οπωροκηπευτικών και καλλωπιστικών φοιτών που 
περιορίζουν τις ανάγκες για χρήση προστατευτικών προϊόντων (π.χ. 
φυτοφαρµάκων), λιπασµάτων, νερού, CO2 και ενέργειας. 

 Ανάπτυξη µεθόδων διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων όπως του 
εδάφους, του νερού και των καλλιεργειών, από την κλιµατική αλλαγή. 

Ζωική παραγωγή 

 Ανάπτυξη αποτελεσµατικών εργαλείων για την αντιµετώπιση και τον έλέγχο 
µεταδοτικών ασθενειών στα ζώα π.χ εκτρεφόµενα είδη,  άγρια ή σπάνια ζώα 
της Ελληνικής πανίδας. 

 Βελτίωση της υγείας, της ποιότητας των προϊόντων και της απόδοσης 
οργανικών µεθόδων εκτροφής, µε συνδυασµό τεχνικών αναπαραγωγής, 
διατροφής και καινοτόµων τεχνικών διαχείρισης. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε 
ήδη σηµαντικά για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, του αγροτικού 
χώρου  και τον τουρισµό. 

Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια και αλιεία 

Στόχος είναι η βιώσιµη διαχείριση των αλιευτικών πόρων, ο εµπλουτισµός της 
ελληνικής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας µε νέα ήδη, καθώς και η αντιµετώπιση των 
περιβαλλοντικών προβληµάτων της ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας µε στόχο τη 
βιώσιµη ανάπτυξη.   

 Οι ερευνητικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

 Ανάπτυξη µοντέλων και στρατηγικών διαχείρισης των αλιευτικών πόρων 
περιλαµβάνοντας θέµατα όπως η βελτίωση της αποδοτικότητας µε αλλαγές 
των µεθόδων αλιείας, των γεωγραφικών περιοχών και χρονικών περιόδων και 
του εξοπλισµού, η βελτιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης και η 
µείωση των εκποµπών που επηρεάζουν τις κλιµατικές αλλαγές.   

 Μελέτη των επιδράσεων των κλιµατικών αλλαγών στην αλιεία και στην 
υδατοκαλλιέργεια.  

 Μελέτη και χαρτογράφηση της δοµής των ιχθυοπληθυσµών διερευνώντας τη 
γεωγραφική και βαθοµετρική κατανοµή τους, το ιστορικό τους, τη γενετική 
τους σύνθεση, φυσιολογικά και µορφολογικά χαρακτηριστικά κ.λπ. µε στόχο 
αφενός την καλύτερη διαχείριση των πληθυσµών και την προστασία από την 
υπεραλίευση και αφετέρου την πληροφόρηση των καταναλωτών.  
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 Μελέτη των επιδράσεων της αλιείας στο περιβάλλον και αντίστροφα. Θέµατα 
προς αντιµετώπιση είναι η επίδραση στους πληθυσµούς των ψαριών (σε 
συνδυασµό µε το προηγούµενο θέµα), οι επιπτώσεις σε άλλα είδη όπως τα 
θαλάσσια πουλιά, τα θαλάσσια θηλαστικά και οι χελώνες. Επίσης 
προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη µεθόδων αντιµετώπισης των επιπτώσεων, 
όπως η ανάπτυξη και η χρήση νέων τεχνολογιών και πρακτικών στο ψάρεµα, 
µέτρα διαχείρισης και περιορισµού κ.λπ. 

 Μελέτη των επιδράσεων της υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον και 
αντίστροφα. 

 Ανάπτυξη νέων περιβαλλοντικά φιλικών πρώτων υλών για τροφή και τεχνικές 
ελέγχου της ανάπτυξης του γόνου για νέα είδη όπως τα: φαγκρί, λυθρίνι, 
σαργός, µυτάκι κ.λπ. 

 Μελέτη σε επίπεδο φυσιολογίας και µορίου των βασικών βιολογικών 
λειτουργιών των ψαριών στα διάφορα στάδια της υδατοκαλλιέργειας 
ανάπτυξη του γόνου – ανάπτυξη- ωρίµανση-αναπαραγωγή.   

 Έρευνα για την παθολογία των ψαριών σε συνθήκες υδατοκαλλιέργειας.  

Κοινωνικο-οικονοµική έρευνα και υποστήριξη πολιτικών 

Η επίδραση της ΚΑΠ στην αγροτική οικονοµία  

Η ελληνική γεωργία έχει µπει σε µια µεταβατική περίοδο µετά την αναθεώρηση της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τη διεύρυνση της Ε.Ε. µε χώρες µε σηµαντική 
γεωργική παραγωγή. Το νέο περιβάλλον έχει σηµαντικές επιδράσεις στην οικονοµία, 
στην ανάπτυξη της υπαίθρου, στην απασχόληση και στην κοινωνική συνοχή. Είναι 
εποµένως αναγκαίο να ερευνηθούν οι επιδράσεις και οι τάσεις που διαµορφώνονται  
στους παρακάτω τοµείς: 

 στα χαρακτηριστικά της αγροτικής παραγωγής, όπως η οργάνωση, οι 
καλλιέργειες και το µέγεθος των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, 

 στη χρήση γης και στη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

 στη σχέση της γεωργίας και της δασοκοµίας µε τη βιοµηχανία, 

 στην ανάπτυξη καινοτοµιών και τη µεταφορά τεχνολογίας, 

 στο ρόλο της πολυλειτουργικής γεωργίας, 

 δηµογραφικές τάσεις, ανάπτυξη κοινωνικού κεφαλαίου.  

Η Νέα Γεωργία – Το αγρόκτηµα του µέλλοντος 

Ανάπτυξη µοντέλων για το µέλλον της αγροτικής οικονοµίας στην Ελληνική ύπαιθρο 
λαµβάνοντας υπόψη τις οικολογικές και πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και 
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διαφοροποιήσεις. Προτεραιότητα είναι η ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών για την 
ανάπτυξη ενός πολυλειτουργικού µοντέλου που συνδυάζει τη διαχείριση του 
περιβάλλοντος και του αγροτικού χώρου µε την αποδοτική αγροτική παραγωγή και 
παροχή υπηρεσιών (π.χ. αγροτουρισµό) αντιµετωπίζοντας θέµατα όπως: 

 ∆ιαχείριση των πρώτων υλών και υλικών σε επίπεδο αγροκτήµατος και τοπικό 
επίπεδο, παίρνοντας υπόψη θέµατα ανακύκλωσης, εξοικονόµησης πόρων και 
ενέργειας. 

 Ενεργειακά αποδοτικοί µέθοδοι καλλιέργειας µε ελαφρά µηχανήµατα, 
γεωργία ακρίβειας και χρήση ροµπότ. 

 Αξιοποίηση ολοκληρωµένων τεχνολογιών και εργαλείων πληροφορικής και 
επικοινωνιών για την επίτευξη της αποδοτικότητας µε την ταυτόχρονη 
συµµόρφωση µε κανονισµούς και πρότυπα. 

Μεταφορά τεχνολογίας στην αγροτική οικονοµία 

Μελέτη των µηχανισµών µεταφοράς τεχνολογίας στην ελληνική γεωργία και 
ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων για την υποστήριξη της  µετάβασης στη βιο-
οικονοµία της γνώσης.  

∆ιακυβέρνηση για µια βιώσιµη προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας 

Αποτίµηση προσεγγίσεων και επιλογών για τη µετάβαση από το τρέχον καθεστώς 
διαχείρισης της αλιείας σε νέες προσεγγίσεις που ενσωµατώνουν τη λογική της 
διαχείρισης οικοσυστηµάτων. 

Τρόφιµα  

Συµπεριφορά και προτιµήσεις καταναλωτών 

Κατανόηση της συµπεριφοράς και των προτιµήσεων των καταναλωτών και ιδιαίτερα 
σε σχέση µε την υγεία. Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν περιλαµβάνουν: 

 Κατανόηση των διαδικασιών και των προσδιοριστικών παραγόντων της 
συµπεριφοράς των καταναλωτών και ιδιαίτερα των παραγόντων που 
προκαλούν µεταβολές στη συµπεριφορά σε σχέση µε την επιλογή υγιεινών 
τροφών. Ανάπτυξη µεθοδολογιών για τον ποσοτικό προσδιορισµό των 
παραγόντων που επηρεάζουν τις επιλογές υγιεινού/ ανθυγιεινού. 

 Κατανόηση του ρόλου των βιολογικών παραγόντων στην επιλογή τροφών, 
συµπεριλαµβανοµένου του ρόλου των γονιδίων και των λειτουργιών του 
εγκεφάλου. 

 Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο ανταποκρίνονται οι καταναλωτές σε 
νέα προϊόντα, διεργασίες και τεχνολογίες συσκευασίας ιδιαίτερα ως προς τη 
σχέση κόστους οφέλους, την αντίληψη του ρίσκου και της αβεβαιότητας.   
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 Κατανόηση της γνώσης και του τρόπου µε τον οποίο ο καταναλωτής 
αντιλαµβάνεται τις διατροφικές έννοιες και την ανταπόκρισή του σε 
διαφορετικές µορφές παρουσίασής τους, όπως απλοποιηµένες επισηµάνσεις, 
σχηµατικές αναπαραστάσεις (π.χ. διατροφική πυραµίδα), προσωπικές 
συστάσεις κ.λπ.  

 Ανάπτυξη εργαλείων για την επιτυχηµένη επικοινωνία µε τον καταναλωτή, 
και στρατηγικές παρέµβασης µε τη χρήση διαφόρων µέσων ιδιαίτερα για τη 
βελτίωση της ελκυστικότητας των υγιεινών τροφών.  

 Ανάπτυξη µεθοδολογιών για την εξακρίβωση των επιδράσεων νέων 
συστατικών όπως για παράδειγµα συστατικών που διεγείρουν τη διάθεση για 
κατανάλωση, προκαλούν κορεσµό, βελτιώνουν τις διανοητικές λειτουργίες, 
επηρεάζουν τη διάθεση σε πραγµατικές συνθήκες κ.λπ. 

Υγιεινή διατροφή 

Στόχος είναι η ανάπτυξη διαιτητικών στρατηγικών που βελτιώνουν την υγεία και 
µειώνουν τους κινδύνους από ασθένειες που σχετίζονται µε τα διατροφικά πρότυπα.    

 Έρευνα για την κατανόηση των επιδράσεων της δίαιτας στις λειτουργίες του 
εγκεφάλου και ιδιαίτερα στη διανοητική ανάπτυξη των παιδιών, τη συσχέτιση µε 
µεταγενέστερες πνευµατικές και διανοητικές ανωµαλίες και συµπεριφορές. 

 Επίδραση της διατροφής στη γήρανση, στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των 
ηλικιωµένων. 

 Μελέτη της αλληλεπίδρασης της διατροφής και της εξέλιξης ασθενειών κατά το 
στάδιο της  θεραπείας. 

 Ανάπτυξη βιοαναλυτικών εργαλείων για τη διατροφική έρευνα. 

Ανάπτυξη τροφίµων υψηλής προστιθέµενης αξίας: διεργασίες, ποιότητα και 
ασφάλεια τροφίµων 

Στόχος είναι η ανάπτυξη τροφίµων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, τα 
οποία βελτιώνουν την υγεία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Τα προϊόντα αυτά θα παράγονται από πρώτες ύλες χωρίς τη χρήση 
προσθετικών και χηµικών, µε την ελάχιστα δυνατή επεξεργασία. Θέµατα που 
αποτελούν προτεραιότητες είναι: 

 Παραγωγή προϊόντων για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών και προτιµήσεων: 

o Ενσωµάτωση της έννοιας της ποιότητας όπως την αντιλαµβάνεται ο 
καταναλωτής µε το φυσικό και χηµικό ορισµό της ποιότητας. Μοντέλα για 
την ανάλυση τάσεων PAN (Preference, Acceptance and Needs) ως στοιχείο 
προσδιορισµού της ποιότητας σε συγκεκριµένες οµάδες καταναλωτών.    
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o Ανάπτυξη µεθόδων µοριακού ελέγχου για την ταυτοποίηση και την 
ιχνηλασιµότητα τροφίµων, παραδοσιακών προϊόντων, προστατευόµενων 
προϊόντων (ΠΟΠ). 

o Νέες φυσικές µέθοδοι για την αποτίµηση των αισθητηριακών 
χαρακτηριστικών, µέτρηση του αρώµατος και της γεύσης  προϊόντων. 

o Νέα συστατικά και προϊόντα για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων. 

o Νέα συστατικά (βασισµένα στη βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία) µε 
ιδιότητες που βελτιώνουν την υγεία, και ανάπτυξη µεθόδων για στοχευµένη  
αποδέσµευση και έλεγχο επιλεγµένων βιοδραστικών. 

 Βελτίωση των διεργασιών, της συσκευασίας και του ελέγχου για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής ποιότητας:   

o Μέθοδοι ήπιας συντήρησης για την παράταση του χρόνου ζωής στο ράφι 
και της φρεσκάδας. 

o Νέα υλικά συσκευασίας µε βελτιωµένη λειτουργικότητα και ελεγχόµενη 
βιοδιασπασιµότητα, µέθοδοι συνδυασµού της συσκευασίας µε τεχνολογίες 
συντήρησης, ανάπτυξη προσεγγίσεων για «ενεργές και έξυπνες» (active 
and intelligent) συσκευασίες.   

o Νέες διεργασίες που παρακολουθούν τη ζήτηση µε ελάχιστες επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 

o Ανάπτυξη νανο-συσκευών που επιτρέπουν την άµεση και in situ  
παρακολούθηση και αποτίµηση της ποιότητας, της ασφάλειας και των 
ιδιοτήτων των τροφίµων.  

o Αποτίµηση και βελτίωση υφιστάµενων βασικών τεχνολογιών και 
διεργασιών βιοµηχανικής παρασκευής τροφών, µαζικής εστίασης, 
παρασκευής στο σπίτι καλύπτοντας θέµατα ασφάλειας, διατροφικής αξίας, 
περιβαλλοντικών και οικονοµικών θεµάτων.   

o Βιοδιαδικασίες για τη βελτιστοποίηση της βιωσιµότητας, δραστικότητας, 
και λειτουργικότητας, βιοδραστικών συστατικών σε τρόφιµα. 

o Ανάπτυξη χαµηλού κόστους µεθόδων ελέγχου και ανίχνευσης 
µολυσµατικών παραγόντων στις τροφές και στη διατροφική αλυσίδα. 
Προτεραιότητα δίνεται σε παράγοντες προστασίας καλλιεργειών, 
κτηνιατρικά φάρµακα, µόνιµοι οργανικοί επιµολυντές, βαρέα µέταλλα, 
perfluorinated compounds και βιολογικές τοξίνες. 

 Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων για παραγωγή προϊόντων υψηλής 
προστιθέµενης αξίας  

 Χρησιµοποίηση φυτών ως «βιολογικών εργαστηρίων» για τη δηµιουργία µε 
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τη βοήθεια βιοτεχνολογικών και θερµοχηµικών διεργασιών ανανεώσιµης 
πρώτης ύλης από την οποία µπορούν να παραχθούν συνθετικά δοµικά 
στοιχεία, καύσιµα ή ενέργεια.  Αντικείµενο της έρευνας είναι η κατανόηση 
και βελτιστοποίηση της λειτουργίας των «βιολογικών εργαστηρίων» 

 Ανάπτυξη και βελτίωση ενεργειακών φυτών. 

 Παραγωγή βιο-ντίζελ από φυσικά έλαια. 

 Παραγωγή βιοαιθανόλης µε βιοµετατροπή παραπροϊόντων της βιοµηχανίας 
όπως σακχάρων και αµύλου.   

 Ανάπτυξη οικονοµικά αποδοτικών και υψηλής απόδοσης βιοπολυµερών από 
φυτικούς οργανισµούς µε πολυτοµεακές προσεγγίσεις.   

 Παραγωγή βιο-υδρογόνου. 

 Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων για ζώα. 
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10.3 Προϊόντα υψηλής προστιθέµενης αξίας και τεχνολογίες 
παραγωγής σε παραδοσιακούς κλάδους 

10.3.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η Ελληνική οικονοµία παρουσιάζει σηµαντική παραγωγική εξειδίκευση σε σχέση µε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση σε µια σειρά παραδοσιακών κλάδων όπως η 
κλωστοϋφαντουργία-ένδυµα-δέρµα και οι κατασκευές.  Οι κατασκευές είναι µία από 
τις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύοντας το 8,7% της 
συνολικής προστιθέµενης αξίας και το 8,1% της συνολικής απασχόλησης µε τάσεις 
ανόδου. Ο κλάδος κλωστοϋφαντουργία-ένδυµα-δερµα αποτελεί, παρά τη σηµαντική 
συρρίκνωση, το δεύτερο µεγαλύτερο κλάδο της µεταποίησης µετά τα τρόφιµα ως 
προς την προστιθέµενη αξία (1,8% της συνολικής ΠΑ το 2003), ενώ ως προς την 
απασχόληση βρίσκεται στην πρώτη θέση (3,4% της συνολικής απασχόλησης).  

Το έπιπλο είναι ένας άλλος παραδοσιακός κλάδος που σταδιακά υποχωρεί αλλά 
παρόλα αυτά διατηρεί σηµαντική θέση στη µεταποίηση ως προς την προστιθέµενη 
αξία και κυρίως ως προς την απασχόληση (το 2003 αντιπροσώπευε το 0,7% και 1,2% 
της Π.Α και της απασχόλησης αντίστοιχα). 

Παρόλο που και οι ανωτέρω κλάδοι θεωρούνται έντασης εργασίας, υπάρχουν τοµείς 
και οµάδες προϊόντων που συγκεντρώνουν σηµαντική ερευνητική και τεχνολογική 
δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, δηµιουργώντας νέα προϊόντα και νέες χρήσεις 
όπως π.χ. τα τεχνικά κλωστοϋφαντουργικά, τα έξυπνα ή τα πολυλειτουργικά 
προϊόντα. Με τη στροφή αυτή, ο ανταγωνισµός µεταφέρεται από το κόστος στην 
προστιθέµενη αξία του προϊόντος, δηµιουργώντας ένα µοντέλο ανάπτυξης που 
ταιριάζει µε τα νέα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονοµίας, το επίπεδο κόστους 
και το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα. Επίσης δηµιουργούνται σηµαντικές ευκαιρίες 
για µόχλευση της οικονοµίας καθώς δηµιουργούνται συγκλίσεις µε άλλους κλάδους 
όπως των ηλεκτρονικών, της πληροφορικής και της ενέργειας.   

Οι εξελίξεις στους κλάδους αυτούς έχουν σηµαντικές επιδράσεις στην ενέργεια και 
στο περιβάλλον καθώς σηµαντικές παράµετροι των νέων προϊόντων και των 
παραγωγικών διαδικασιών είναι η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. 

Σε ερευνητικό επίπεδο υπάρχει σηµαντική εξειδίκευση σε θέµατα µηχανικής των 
κατασκευών όπως προκύπτει από τις επιδόσεις σε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις και 
αναφορές. Στη βιοµηχανική έρευνα παρατηρείται εξειδίκευση σε σχέση µε την 
Ευρώπη και στους τρεις κλάδους των κατασκευών, του επίπλου και της 
κλωστοϋφαντουργίας. Ιδιαίτερα στον κλάδο του επίπλου υπάρχει σηµαντική 
βελτίωση την τελευταία δεκαετία.  
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

•  Παραγωγική βάση: Σηµαντική παραγωγική 
βάση και αντίστοιχη τεχνογνωσία στην 
κλωστοϋφαντουργία - ένδυση - δέρµα, τις 
κατασκευές και το έπιπλο 

• ∆υναµική ανάπτυξη: Ο κλάδος των 
κατασκευών είναι διαχρονικά ένα από τους 
πλέον δυναµικούς κλάδους µε σηµαντικές 
δυνατότητες µόχλευσης στην ελληνική 
οικονοµία 

• Γρήγορη ανταπόκριση: Η δυνατότητα 
παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής αγοράς και η 
σχετική ευελιξία στην παραγωγή επιτρέπει τη 
διατήρηση πλεονεκτήµατος στους χρόνους 
απόκρισης σε παραγγελίες σε σχέση µε τον 
ανταγωνισµό 

• Παραγωγή νέας γνώσης: Σηµαντική 
ερευνητική δραστηριότητα, ανταγωνιστική σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο στον τοµέα των 
κατασκευών - ιδιαίτερα σε θέµατα 
αντισεισµικής προστασίας 

• Νέα προϊόντα:  Αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογικών εξελίξεων στη 
νανοτεχνολογία, στη βιοτεχνολογία και 
στην πληροφορική για την ανάπτυξη νέων 
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας 

• Νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες: 
Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και τηλεπικοινωνιών, καθώς και νέα 
οργανωτικά µοντέλα για την 
αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
και τη µείωση του χρόνου απόκρισης σε 
παραγγελίες 

• Περιορισµός περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων: Περιορισµός αποβλήτων και 
κατανάλωσης πρώτων υλών 

• Ποιότητα ζωής: Βελτίωση του οικιστικού 
αλλά και του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, µέσα από τη βελτίωση των 
χαρακτηριστικών των κτηρίων και των 
συνθηκών διαβίωσης και εργασίας σε 
σύγχρονες οικοδοµές προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες του χρήστη 

Αδυναµίες Απειλές 

•  Τεχνολογική βάση: Κυριαρχία 
δραστηριοτήτων έντασης εργασίας 

• Παραγωγή νέας γνώσης: Πολύ χαµηλά 
επίπεδα έρευνας στη βιοµηχανία και σε 
ορισµένους τοµείς στο δηµόσιο ερευνητικό 
τοµέα 

•  Ανταγωνισµός: Σηµαντικός 
ανταγωνισµός στην κλωστοϋφαντουργία -
ένδυση από χώρες χαµηλού κόστους όπως 
η Κίνα και η Τουρκία 

• Κόστος παραγωγής: Η σταδιακή αύξηση 
του κόστους εργασίας στην Ελλάδα 
ελαχιστοποιεί το πλεονέκτηµα κόστους σε 
σχέση µε την Ευρώπη 

 

10.3.2 Σκοπός   

Η χρηµατοδότηση της έρευνας σε παραδοσιακούς κλάδους της ελληνικής 
µεταποίησης στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
µεταποίησης µε τον επαναπροσανατολισµό παραδοσιακών κλάδων σε 
δραστηριότητες έντασης γνώσης και υψηλής προστιθέµενης αξίας. Επίσης σκοπός 
είναι η ενίσχυση του βιώσιµου χαρακτήρα της ανάπτυξης µε τρόπο που συµβάλλει 
στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που 
έχει θέση η χώρα.   
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 Πιο συγκεκριµένα η χρηµατοδότηση τη έρευνας στοχεύει: 

 Στον προσανατολισµό παραδοσιακών κλάδων µεγάλης σηµασίας για την 
ελληνική οικονοµία και την απασχόληση, όπως η κλωστοϋφαντουργία, το ένδυµα 
και δέρµα, οι κατασκευές ή το έπιπλο, σε νέες αγορές προϊόντων πολύ υψηλής 
προστιθέµενης αξίας. 

 Στην αξιοποίηση νέων τεχνολογικών περιοχών όπως η νανοτεχνολογία και η 
βιοτεχνολογία για την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας.  

 Στην αναζήτηση και στην ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων µε τη 
βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχει θέσει η χώρα και στη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής µέσα από τη βελτίωση του σχεδιασµού, των υλικών 
και των παραγωγικών διαδικασιών.   

10.3.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

Η αδυναµία προσαρµογής των παραδοσιακών κλάδων της µεταποίησης και η επιµονή 
σε παρωχηµένες δοµές µέσα στο σηµερινό διεθνοποιηµένο και ανταγωνιστικό 
περιβάλλον, οδηγεί στη συρρίκνωση ή και την εξαφάνισή τους. Αντίθετα, η 
απόκτηση ευελιξίας µε δυνατότητα προσαρµογής στις νέες συνθήκες µε σχεδιασµό 
και παραγωγή νέων, διαφοροποιηµένων και υψηλότερης προστιθέµενης αξίας 
προϊόντων, αποτελούν τη µόνη εναλλακτική λύση.  

Στη χώρα µας παραδοσιακοί µεταποιητικοί κλάδοι όπως η κλωστοϋφαντουργία και 
ένδυση, οι κατασκευές ή το έπιπλο, κατέχουν ένα µεγάλο ποσοστό της οικονοµικής 
δραστηριότητας και είναι κεφαλαιώδους σηµασίας η επιβίωσή τους µε την 
υποστήριξη και την καλλιέργεια των δυνατοτήτων µετεξέλιξης και αναπροσαρµογής 
των ευρύτερων στόχων, των προϊόντων και των αγορών τους.  

Προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων είναι: 

 Η στόχευση σε διεπιστηµονικές προσεγγίσεις οι οποίες επιτρέπουν τη 
εκµετάλλευση συγκλίσεων των τεχνολογιών των κλάδων µε τεχνολογίες αιχµής 
όπως η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία και η πληροφορική µε σκοπό τη 
µεγιστοποίηση της προστιθέµενης αξίας στα «παραδοσιακά» προϊόντα και τη 
δηµιουργία νέων πεδίων εφαρµογών. Ταυτόχρονα οι τεχνολογίες αιχµής βρίσκουν 
νέα πεδία εφαρµογής δηµιουργώντας συνθήκες ενδογενούς ανάπτυξής τους.   

 Η ενίσχυση έργων που καλύπτουν όλη την αλυσίδα έρευνας και τεχνολογικής 
ανάπτυξης ή τµήµατά της, από τη βασική έρευνα έως το εργαστηριακό 
πρωτότυπο έτσι ώστε να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή  επιχειρήσεων  µε διαφορετικά 
επίπεδα ετοιµότητας και τεχνολογικών ικανοτήτων. 
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 Η ενθάρρυνση των διεθνών συνεργασιών µε ερευνητικούς οργανισµούς ή και 
επιχειρήσεις. Με δεδοµένη την ελάχιστη διείσδυση στην ελληνική βιοµηχανία 
ανάλογων τεχνολογικών προσεγγίσεων, η συµµετοχή ξένων επιχειρήσεων µπορεί 
να συνεισφέρει αφενός στη µεταφορά τεχνογνωσίας προς τους ελληνικούς φορείς 
και αφετέρου να προσφέρει το αναγκαίο για την ανάπτυξη προϊόντων 
επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αντίστοιχα η συµµετοχή ξένων ερευνητικών 
οργανισµών µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά  στη µεταφορά τεχνογνωσίας. 

 Στη βάση αυτή θα ενισχυθούν οι ακόλουθες ερευνητικές περιοχές που καλύπτουν 
τόσο την ανάπτυξη νέων προϊόντων όσο και τη βελτίωση και τον ανασχεδιασµό της 
παραγωγικής και εφοδιαστικής αλυσίδας:   

Α. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

  Πολυλειτουργικά προϊόντα 

 Έξυπνα προϊόντα  

 Προϊόντα υψηλών επιδόσεων 

Β. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 Σχεδιασµός προϊόντων 

 ∆ιαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον 

 ∆ιαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων (supply chain management) 

10.3.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

10.3.4.1 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

1.  Πολυλειτουργικά προϊόντα  

Ανάπτυξη προϊόντων που ενσωµατώνουν περισσότερες της µιας λειτουργίες 
συνδυάζοντας την παραδοσιακή τους χρήση µε νέες εφαρµογές και χρήσεις. 
Παραδείγµατα ανάλογων προϊόντων αναπτύσσονται στην κλωστοϋφαντουργία - 
ένδυση στις κατασκευές αλλά και στο έπιπλο.   

Κλωστοϋφαντουργία 

Στο παρελθόν η κύρια λειτουργία των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ήταν η 
αισθητική και η θερµική κυρίως προστασία του σώµατος. Σήµερα τα ενδύµατα 
αποκτούν λειτουργίες που επεκτείνονται πολύ και φθάνουν ακόµη και στην 
ενσωµάτωση ψηφιακών συστηµάτων. Τα ενδύµατα µε ενσωµατωµένα κινητά 
τηλέφωνα, MP3 players, συστήµατα GPS κτλ είναι χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Η 
τάση αυτή συνεχίζεται έντονα υπό τη φιλοσοφία των disappearing computers. Τα 
υπολογιστικά συστήµατα ενσωµατώνονται στο ένδυµα χωρίς να φαίνονται και 
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παρέχονται στο χρήστη οι λειτουργίες τους. Παράλληλα καταβάλλεται προσπάθεια τα 
ενδύµατα να µην είναι µόνο φορείς των ηλεκτρονικών συστηµάτων, αλλά να 
συµµετέχουν ενεργότερα στη δοµή τους, µε αγώγιµα νήµατα, ηµιαγώγιµες επαφές 
κτλ. Αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας αναµένεται να είναι η πλήρης ενσωµάτωση 
των ηλεκτρονικών ή υπολογιστικών διατάξεων και η ολοκλήρωση του ενδύµατος και 
των διατάξεων αυτών σε ένα ενιαίο σύστηµα.  

Στην κατεύθυνση αυτή θέµατα προς έρευνα και ανάπτυξη είναι: 

• Νέα πολυλειτουργικά προϊόντα σε νέα πεδία εφαρµογών και προσφερόµενων 
υπηρεσιών στους χρήστες µε ανάδειξη ή πρόσδοση επιπλέον ιδιοτήτων που 
µπορεί να αξιοποιηθούν για τη διαµόρφωση της πολυλειτουργικότητας. 

• Χαρακτηριστικά που µεγιστοποιούν την άνεση και την ευκολία χρήσης, 
συντήρησης, φροντίδας, καθαρισµού κτλ.    

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα µε ενσωµατωµένες υπολογιστικές λειτουργίες 
(Computational Clothing, Wearable computers). 

• Ανάπτυξη προϊόντων µε ενσωµατωµένες ηλεκτρονικές διατάξεις. 

• Ανάπτυξη υφασµάτων µε ικανότητα παραγωγής και αποθήκευσης 
θερµότητας. 

• Ανάπτυξη ενδυµάτων ιατρικής παρακολούθησης των λειτουργιών του 
ανθρωπίνου σώµατος.  

Κατασκευές 

Στον τοµέα του κτηρίου, η πολυλειτουργικότητα αναφέρεται στο ότι πέρα από την 
αισθητική και την προστασία, το κτήριο νοείται επιπλέον και ως χώρος ενεργειακού 
και τηλεπικοινωνιακού ενδιαφέροντος. Οπότε ο σχεδιασµός του πρέπει να στηρίζεται 
σε αυτή τη θεώρηση. Πρέπει να περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία για την παροχή 
αντίστοιχων υπηρεσιών και για την αξιόπιστη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Το 
κτίριο δεν περιέχει απλώς επιπλέον στοιχεία, αλλά αποτελεί σύνθεση του συνόλου 
των λειτουργιών.  

Ερευνητικές περιοχές: 

• Ενεργά πολυλειτουργικά υλικά που ενσωµατώνουν νανο-αισθητήρες και 
τεχνολογίες πληροφορικής για να βελτιώνουν το εσωτερικό περιβάλλον και 
την κατανάλωση ενέργειας, 

• Ανάπτυξη µηχανισµών συνέργειας, όπως π.χ. ο ενεργειακός σχεδιασµός ενός 
κτηρίου να υποστηρίζει την ενεργειακή του διαχείριση, 

• Υλικά και µέθοδοι για την υποστήριξη της πολυλειτουργικότητας υπό τη 
χαµηλότερη δυνατή πολυπλοκότητα, 
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• Ανάπτυξη εξειδικευµένων λύσεων για το µεσογειακό περιβάλλον και τις 
ελληνικές κλιµατολογικές συνθήκες.      

Έπιπλο 

Τα πολυλειτουργικά έπιπλα χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα µετασχηµατισµού 
τους, ώστε να εξυπηρετούν ποικιλία αναγκών του χρήστη. Επίσης χαρακτηρίζονται 
από την ικανότητα βέλτιστης χρήσης του χώρου υπό µεταβαλλόµενες χρονικά 
απαιτήσεις, όπως διαφορετικοί συνδυασµοί χρήσεων της επιφάνειας ενός γραφείου ή 
π.χ. η ανάπτυξη της αντισεισµικής ντουλάπας, η οποία συµβάλλει στην ασφάλεια των 
ενοίκων σε περίπτωση σεισµού. 

Ερευνητικές περιοχές:  

• Σχεδιασµός νέων πολυλειτουργικών επίπλων υψηλών απαιτήσεων µε χρήση 
προηγµένων υλικών. 

2.  Έξυπνα προϊόντα  

Πρόκειται για προϊόντα που αλληλεπιδρούν µε το περιβάλλον αντιδρώντας σε 
διεγέρσεις που δέχονται. Για να λειτουργήσουν µε τον τρόπο αυτόν τα έξυπνα 
προϊόντα πρέπει να ενσωµατώνουν αισθητήρια και στοιχεία δράσης κάθε µορφής και 
είδους. Η φύση του κάθε έξυπνου προϊόντος επιβάλλει τη χρήση κατάλληλων 
αισθητήρων. Άλλης τεχνολογίας και είδους είναι ένας αισθητήρας πίεσης για χρήση 
σε υφάσµατα σε σχέση µε τη χρήση του σε ένα κτήριο. 

Γενικοί τοµείς προτεραιότητας είναι: 

• η τεχνολογία αισθητήρων (sensors), 

• η τεχνολογία στοιχείων δράσης (actuators). 

Κλωστοϋφαντουργία 

Στην κλωστοϋφαντουργία η ινώδης και εύκαµπτη φύση των υλικών επιβάλλει 
πολλούς περιορισµούς, αλλά η ευρύτατη και εµπεδωµένη χρήση των 
κλωστοϋφαντουργικών αποτελεί πρόκληση για την ανάπτυξη έξυπνων προϊόντων. 
Φωτοχρωµικά προϊόντα µε χαµαιλεοντικές λειτουργίες προσαρµογής στα χρώµατα 
του περιβάλλοντος, όταν απαιτείται απόκρυψη και παραλλαγή, είναι ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα έξυπνου προϊόντος. 

Τοµείς προτεραιότητας είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων προϊόντων :   

• Προϊόντα που παρεµβαίνουν στη θερµική ισορροπία σώµατος και 
περιβάλλοντος και ρυθµίζουν τη θερµική συµπεριφορά τους ανάλογα µε τις 
συνθήκες. 
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• Έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά υλικά που µε συγκεκριµένη διέγερση 
µεταβάλλουν το σχήµα τους, όπως κουρτίνες που ανοίγουν και κλείνουν 
µόνες τους ανάλογα µε τη θερµοκρασία του χώρου κτλ.  

• Υλικά µεταβαλλόµενης µηχανικής αντοχής, αναλόγως των επιβαλλόµενων 
τάσεων.  

• Προϊόντα, µε ικανότητα µεταβολής του χρώµατός τους. 

• Ανάπτυξη προϊόντων µε πιεζοηλεκτρικές κτλ ιδιότητες µε σκοπό την 
παραγωγή τεχνητών µυών και γενικότερα µικροηλεκτροµηχανολογικών 
συστηµάτων (MEMS).  

Κατασκευές 

Στον τοµέα του κτηρίου, ο σχεδιασµός έξυπνων κτηρίων αναφέρεται σε κτήρια µε 
αυτόµατες ρυθµιστικές λειτουργίες σχετικά µε το φωτισµό, την ενεργειακή 
διαχείριση, την τηλεπικοινωνιακή ευελιξία. Οι ερευνητικές προτεραιότητες 
περιλαµβάνουν: 

• προσεγγίσεις που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση της συνολικής του απόδοσης 
(τι περιλαµβάνει η ενεργειακή τηλεπικοινωνιακή θερµική απόδοση ;), 

• υλικά που προσαρµόζονται και µεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους ανάλογα 
µε τις εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες και τις ανάγκες χρήσης όπως ενεργά 
πολυλειτουργικά υλικά που βελτιώνουν το εσωτερικό περιβάλλον και την 
κατανάλωση ενέργειας των κτηρίων αξιοποιώντας νονοτεχνολογία αισθητήρες 
και τεχνολογίες πληροφορικής. Τα υλικά αυτά µπορούν να αποτελούν δοµικά 
στοιχεία λύσεων τύπου «έξυπνου σπιτιού», 

• ανάπτυξη δοµικών στοιχείων  και υλικών µε έξυπνες ιδιότητες όπως η αυτόµατη 
εκτίµηση ευστάθειας, αυτόµατες ρυθµιστικές λειτουργίες αυτό-επιδιόρθωση και 
βελτιωµένα δοµικά και αισθητικά χαρακτηριστικά, αυτοκαθαριζόµενα δοµικά 
στοιχεία κτλ., 

• ανάπτυξη αισθητήρων και στοιχείων δράσης και συστηµάτων που προβλέπουν 
την ανθρώπινη συµπεριφορά. Η ανάπτυξη έρευνας στην περιοχή αυτή απαιτεί 
συντονισµό µε δραστηριότητες που περιγράφονται στον τοµέα του σχεδιασµού 
προϊόντων και ιδιαίτερα µε δραστηριότητες που σχετίζονται µε την κατανόηση 
της συµπεριφοράς και των αναγκών των ενοίκων.  

3. Προϊόντα υψηλών επιδόσεων 

Τα προϊόντα υψηλών επιδόσεων αναφέρονται σε δοµές που οι µηχανικές και 
ενδεχοµένως άλλες επιδόσεις τους είναι χαρακτηριστικά υψηλότερες σε σύγκριση µε 
τις αντίστοιχες των κοινών προϊόντων. Πρόκειται για προϊόντα που προστατεύουν το 
χρήστη από εξωτερικούς παράγοντες: ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος, 
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µικροοργανισµοί, ηλεκτροµαγνητικά πεδία και ακτινοβολίες καθώς και προϊόντα 
τεχνικών εφαρµογών για χρήση στην αεροδιαστηµική βιοµηχανία και την 
αυτοκινητοβιοµηχανία µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα τα σύνθετα υλικά. Επίσης 
αντίστοιχων υψηλών επιδόσεων προϊόντα χρησιµοποιούνται στην ιατρική. 

Κλωστοϋφαντουργία 

Στην περιοχή των προστατευτικών προϊόντων αυτή παρατηρείται τεράστια 
ερευνητική δραστηριότητα. Η κλασσική χρήση των ενδυµάτων στηρίζεται στην 
προστασία του χρήστη από τις περιβαλλοντικές µεταβολές θερµοκρασίας υγρασίας. 
Όµως οι απαιτήσεις επιβάλλουν την επέκταση της προστατευτικής δράσης και σε 
άλλους τοµείς. Θερµαινόµενα υφάσµατα µε απ’ ευθείας παροχή ηλεκτρικής ισχύος, 
υφάσµατα προστασίας από ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, υφάσµατα µε 
αντιµικροβιακή συµπεριφορά, υφάσµατα µε πυρανθεκτικότητα κτλ, είναι 
αντιπροσωπευτικά επιθυµητά προϊόντα στα πλαίσια αυτής της περιοχής. Επίσης 
ελαφρά αλεξίσφαιρα γιλέκα και υφάσµατα γενικότερα, ενδύµατα προστασίας 
µηχανοτεχνιτών, υλοτόµων και άλλων κατηγοριών βαριά εργαζόµενων χρήζουν 
έρευνας και συνεχούς ανάπτυξης προκειµένου να παραχθούν προϊόντα περισσότερο 
ανθεκτικά και προστατευτικά µε µικρότερο βάρος, κόστος και παρενόχληση του 
χρήστη τους.  

Η παραγωγή των ενισχυτικών υλικών µε κατάλληλη προδιαµόρφωσή τους κατά τη 
φάση της παραγωγής τους, µειώνει το κόστος παραγωγής των σύνθετων υλικών και 
ταυτόχρονα κάνει προβλέψιµες τις επιδόσεις τους. Επίσης µειώνονται οι απρόβλεπτες 
αστοχίες των υλικών αυτών που ούτως ή άλλως υποβάλλονται σε σοβαρές 
καταπονήσεις. Η µελέτη των πρώτων υλών, αλλά και η διεξοδική µελέτη των δοµών 
που επιλέγονται είναι ουσιώδους σηµασίας για την επιτυχή ανάπτυξη των προϊόντων 
υψηλών επιδόσεων. Απαιτείται η ανάπτυξη εξειδικευµένων υπολογιστικών µεθόδων 
για τη µοντελοποίηση και την πρόβλεψη των ιδιοτήτων των υλικών αυτών. 
Παράλληλα, πρέπει να µελετηθεί η χρήση των υλικών αυτών στις κατασκευές κάθε 
είδους ώστε να δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερων και ασφαλέστερων δοµών. 

Κατασκευές 

Η ανάπτυξη προστατευτικών προϊόντων µπορεί να επεκταθεί και στην τεχνολογία 
των κτηρίων µε στόχο την προστασία των ενοίκων από τους εξωτερικούς παράγοντες, 
την επίδραση των κλιµατικών συνθηκών του περιβάλλοντος, την προστασία από 
ηλεκτροµαγνητικές ακτινοβολίες, την προστασία από µικροοργανισµούς κτλ, ενώ 
παράλληλα αυξάνονται οι συνθήκες ασφάλειας και προστασίας από απειλές.  

Επίσης η απαίτηση για ελαφρύτερες και ταυτόχρονα ανθεκτικότερες κατασκευές 
δίνει συνεχή ώθηση στην έρευνα. Η προσέγγιση του αντικειµένου αυτού είναι διπλή. 
Απαιτεί ερευνητική προσπάθεια και προς την κατεύθυνση νέων και πιο εξελιγµένων 
υλικών αλλά και προς την κατεύθυνση των δοµών που απαρτίζουν το τελικό προϊόν.  
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• Ανάπτυξη υλικών µε νέες λειτουργίες και βελτιωµένες ιδιότητες, όπως 
αντιµικροβιακή συµπεριφορά και ευκολία στον καθαρισµό, ανθεκτικά σε 
διαβρωτικά και επιθετικά περιβάλλοντα, µε έλεγχο υγρασίας, θερµοµονωτικά, 
ηχοµονωτικά ή µε ηλεκτροµαγνητική µόνωση, θερµοσυσωρευτικά, µε 
βελτιωµένα αισθητικά χαρακτηριστικά κ.λπ. 

10.3.4.2 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

1. Σχεδιασµός προϊόντων 

Ο σχεδιασµός των προϊόντων αποτελεί κοµβικό στοιχείο της διαδικασίας παραγωγής. 
Αποτελεί έναν από τους πλέον ανταγωνιστικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής 
οικονοµίας. Ο σχεδιασµός συµπυκνώνει την ανάλυση των απαιτήσεων, τη 
σχεδιαστική πρόταση, την ανάλυση της συµπεριφοράς του προτεινόµενου µοντέλου, 
την αναδροµική διαδικασία βελτιώσεων και τέλος την ταχεία προτυποποίηση.   

Κλωστοϋφαντουργία 

Οι διαδικασίες σχεδιασµού των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων λόγω της µεγάλης 
πολυπλοκότητας των δοµών τους είναι ακόµα σε πολύ πρώιµη φάση εξέλιξης, οπότε 
η εξέλιξη των σχεδιαστικών εργαλείων, µεθόδων και διαδικασιών αποτελεί 
παράγοντα αύξησης της ανταγωνιστικότητας. Η σχεδίαση των τελικών προϊόντων 
από πλευράς στυλ και αισθητικής έχει υποστηριχθεί αρκετά από υπολογιστικά 
εργαλεία, τα οποία σήµερα λειτουργούν στην πράξη. Σχεδιαστικά εργαλεία 
χρησιµοποιούνται ήδη επίσης µε επιτυχία στη διαδικασία παραγωγής του ετοίµου 
ενδύµατος. Σηµαντική όµως είναι η απουσία υπολογιστικών σχεδιαστικών εργαλείων 
που εξυπηρετούν τη δηµιουργία προϊόντων µε συγκεκριµένες ιδιότητες και αυξηµένες 
απαιτήσεις. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η εµπειρική προσέγγιση της δοκιµής και 
του σφάλµατος, που κοστίζει σε χρόνο και χρήµα. Εργαλεία CAD/CAE  
χρησιµοποιούνται σε όλους σχεδόν τους κλάδους των µηχανικών (πολιτικών, 
µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων, ναυπηγών κτλ). Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας 
δεν έχουν αναπτυχθεί ακόµα παρόµοια εργαλεία λόγω της πολυπλοκότητας της δοµής 
των υφασµάτων, αλλά και των υλικών από τα οποία αποτελούνται. Η υπολογιστική 
µοντελοποίηση των σύνθετων κλωστοϋφαντουργικών δοµών αναµένεται να 
αποτελέσει ισχυρότατο εργαλείο για την παραγωγή προϊόντων υψηλών απαιτήσεων 
για τεχνική κυρίως χρήση. Παράλληλα προς τις τεχνικές εφαρµογές, οι εφαρµογές 
ένδυσης παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα των συνεχών µεταβολών εξ αιτίας της 
µόδας. Κατά συνέπεια είναι σηµαντική η ανάπτυξη εργαλείων κατάλληλων για την 
επεξεργασία και ανάλυση των προβλέψεων µόδας, τα οποία θα µπορούν να  
υποστηρίξουν το στάδιο του δηµιουργικού σχεδιασµού των ενδυµάτων. Στην περιοχή 
του δέρµατος και του επίπλου τα σχεδιαστικά εργαλεία που ήδη χρησιµοποιούνται µε 
επιτυχία πρέπει να επεκταθούν στον τοµέα της ταχείας κατασκευής πρωτοτύπου µε 
στόχο την εξειδικευµένη παραγωγή αντικειµένων. 
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Κατασκευές 

Στον τοµέα των κατασκευών οι ανάγκες βελτιώσεων και καινοτοµιών στο σχεδιασµό 
αφορούν όχι µόνο στα εργαλεία αλλά και στις ίδιες τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις, τις 
προτεραιότητες στον τρόπο αντίληψης των αναγκών των χρηστών.  

Στο τεχνολογικό επίπεδο ο τοµέας των κατασκευών ευτύχησε να είναι από τους 
πρώτους στους οποίους εισήχθησαν διαδικασίες σχεδιασµού και η χρήση των 
σχετικών υπολογιστικών εργαλείων. Ο πλούτος των εφαρµογών όµως επιβάλλει την 
εξειδίκευση των σχετικών διαδικασιών και τη δυνατότητα βελτιστοποίησής τους.  

Οι ερευνητικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

 σχεδιαστικά εργαλεία µε εξελιγµένες επιδόσεις στο πεδίο των γραφικών 
απεικονίσεων καθώς και εργαλεία µε δυνατότητα αξιόπιστης ανάλυσης ακόµα 
και των πλέον ειδικών κατασκευών αποτελούν ακόµη ανοιχτές περιοχές για 
έρευνα, 

 κατανόηση των επιδράσεων του εσωτερικού περιβάλλοντος στην υγεία, στο 
αίσθηµα ασφάλειας στην άνεση και στο αίσθηµα ευεξίας και κατ’ επέκταση 
κατανόηση των αναγκών, των απαιτήσεων, των επιθυµιών των  ενοίκων και 
την ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών µέτρησης της απόδοσης, 

 βελτίωση της γνώσης των αναγκών και συµπεριφοράς συγκεκριµένων οµάδων 
ανθρώπων σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως το σπίτι, η εργασία, οι 
διακοπές κ.λπ., συµπεριλαµβανοµένων των ανθρώπων µε περιορισµένες 
ικανότητες.  

2. Προϊόντα και διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον 

Ανάπτυξη µεθόδων παραγωγής που διακρίνονται για τη φιλικότητά τους προς το 
περιβάλλον µε έµφαση στη µικρότερη κατανάλωση ενέργειας, υλικών, νερού και 
µείωση της ποσότητας και της επικινδυνότητας των αποβλήτων. Οι ερευνητικές 
προσπάθειες που αποσκοπούν στη µείωση ή την υποκατάσταση υλικών ή 
διαδικασιών που είναι επιβαρυντικές για το περιβάλλον πρέπει να είναι συνεχείς.  

Κλωστοϋφαντουργία 

Οι διαδικασίες της βαφής και του εξευγενισµού στην κλωστοϋφαντουργία και της 
δέψης των δερµάτων είναι χαρακτηριστικές για την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης σε 
θέµατα αποβλήτων και ανακύκλωσης.  

Ταυτόχρονα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη µείωση των ενεργειακών 
απαιτήσεων πολλών κλωστοϋφαντουργικών διαδικασιών και διαδικασιών 
επεξεργασίας του δέρµατος µε υποκατάσταση των φυσικοχηµικών διεργασιών, 
µηχανισµών κτλ.  

Ένα σηµαντικό σχετικό θέµα είναι η ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, η οποία µε βάση την Ευρωπαϊκή οπτική προβλέπεται να αποκτήσει 
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υποχρεωτικό χαρακτήρα από το 2015. Η σηµασία της ανακύκλωσης είναι τεράστια 
δεδοµένων των ολοένα και αυξανόµενων ποσοτήτων κλωστοϋφαντουργικών που 
χρησιµοποιούνται και αποσύρονται. Το φαινόµενο είναι περισσότερο έντονο στις 
αναπτυγµένες κοινωνίες, οπότε ανάλογη είναι η αύξηση της σηµασίας της 
ανακύκλωσης σε κοινωνίες όπως η Ευρωπαϊκή. Για το λόγο αυτό απαιτείται 
ερευνητική δραστηριότητα τόσο στον τοµέα των κλωστοϋφαντουργικών υλικών, όσο 
και στον τοµέα των δοµών των προϊόντων, προκειµένου να υποστηριχθεί η 
ανακυκλωσιµότητά τους.  Επίσης απαιτείται ανάπτυξη τεχνολογιών ανάκτησης των 
χρήσιµων υλικών κατά τη φάση της ανακύκλωσης, δράση η οποία µπορεί να 
επηρεάσει σοβαρά την τεχνική και οικονοµική επιτυχία του εγχειρήµατος. 

Κατασκευές 

Στην τεχνολογία κατασκευής κτηρίων είναι σηµαντική αφενός η βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας των υφιστάµενων και νέων κτηρίων και αφετέρου η 
ανάπτυξη αποδοτικών και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών. Οι ερευνητικές 
προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών, σχεδιαστικών µοντέλων και ιδεών (concepts) για τη 
µετασκευή υφιστάµενων κτηρίων µε στόχο την αύξηση της ενεργειακής τους 
απόδοσης και την αξιοποίηση ανανεώσιµων µορφών ενέργειας. 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών, σχεδιαστικών µοντέλων και ιδεών (concepts) για την 
ανάπτυξη σε µεγάλη κλίµακα και σε σχετικά προσιτό κόστος νέων κτηρίων µε 
περιορισµένες ενεργειακές ανάγκες και χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 
προηγµένα επιχρίσµατα, ψυκτικά συστήµατα, αισθητήρες και υπολογιστικά 
συστήµατα (pervasive) για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. 

• Ανάπτυξη νέων κτηρίων που µπορούν να παράγουν την ενέργεια που 
καταναλώνουν χωρίς εκποµπές CO2. 

• Νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη ενεργειακά βελτιστοποιηµένων 
οικιστικών περιοχών. 

• Κατανόηση και έλεγχος του φαινοµένου τη γήρανσης των οικοδοµικών 
υλικών µε στόχο την αύξηση του ορίου ηλικίας των κατασκευών.  

• Παραγωγή δοµικών υλικών µε βελτιωµένες ιδιότητες όπως αντοχή σε µεγάλες 
καταπονήσεις π.χ. οι σεισµοί, η αύξηση του ορίου ζωής. 

• Καινοτόµα υλικά και τεχνολογίες για την ανακύκλωση των δοµικών υλικών 
καθώς και την αξιοποίηση υπολειµµάτων προϊόντων και αποβλήτων για την 
παραγωγή νέων δοµικών υλικών.  

• Βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής δοµικών υλικών µε στόχο τη µείωση 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων περιορίζοντας την ενεργειακή 
κατανάλωση, µειώνοντας τις απαιτούµενες πρώτες ύλες και τα απόβλητα.  
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• Φιλικά προς το περιβάλλον υλικά οικοδοµής και κυρίως χρώµατα που  
ελαχιστοποιούν την περιβαλλοντική όχληση κατά τη φάση της κατασκευής, 
αλλά και για τη µείωση του κινδύνου της επίδρασης των σχετικών ουσιών 
στους ενοίκους.  

3. Παραγωγική διαδικασία και διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων 

∆ιαδικασίες παραγωγής µε πολλά στάδια, ηµιέτοιµα προϊόντα και ποικιλία πρώτων 
και βοηθητικών υλών, συχνά εµφανίζουν αυξηµένες δυσκολίες στον τοµέα της 
επιτυχούς διαχείρισης όλου του µηχανισµού. Η επιτυχηµένη διαχείριση των 
εφοδιαστικών αλυσίδων έχει αποτέλεσµα την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων 
τόσο εξ αιτίας µείωσης του κόστους, όσο και εξ αιτίας της µεγαλύτερης 
προβλεψιµότητας της χρονικής αλληλουχίας της παραγωγής τους.  

Κλωστοϋφαντουργία-Ένδυση-∆έρµα 

Η έρευνα για την ανάπτυξη καινοτοµικών τεχνολογικών λύσεων στην παραγωγική 
διαδικασία της κλωστοϋφαντουργίας - έτοιµου ενδύµατος - δέρµατος προβλέπεται να 
συµβάλει στην αύξηση της ευελιξίας των παραγωγικών δοµών αλλά και στην αύξηση 
της ταχύτητας ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της αγοράς. Ακόµα και για τα προϊόντα 
µαζικής παραγωγής, για τα οποία υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να παράγονται εκτός 
των ορίων της χώρας ή της Ε.Ε., παραµένει εδώ η σχετική αγορά, η κατανάλωση και 
τα σηµεία πώλησης. Ανεξάρτητα από το σηµείο παραγωγής τους, η διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας µέχρι τα σηµεία πώλησης είναι µεγάλης πολυπλοκότητας. 
Αιτία της  πολυπλοκότητας της διαχείρισης και του εφοδιασµού είναι η ύπαρξη 
πολυάριθµων σχεδίων, χρωµάτων, µεγεθών και ειδών των προϊόντων του κλάδου. 
Ταυτόχρονα ενώ παλαιότερα η αγορά εφοδιαζόταν δυο φορές κάθε χρόνο µε 
χειµερινά και θερινά ενδύµατα, τώρα ο κανόνας είναι να εφοδιάζεται τέσσερις φορές, 
µια για κάθε εποχή και τελευταία άρχισε ο εφοδιασµός κάθε δίµηνο. Η αύξηση της 
συχνότητας εµφάνισης των συλλογών πολλαπλασιάζει την πολυπλοκότητα του 
προβλήµατος.  

Στην κατεύθυνση αυτή αντικείµενο της έρευνας είναι: 

• η ανάπτυξη τεχνικών υποστηρικτικών προς τη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας,  

• η ανάπτυξη µοντέλων που εξασφαλίζουν την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
της οµαλής ροής, διαδικασιών που µειώνουν τις χρονικές καθυστερήσεις κτλ. 

Οι δράσεις αυτές απευθύνονται κυρίως σε κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις και σε 
επιχειρήσεις δερµατίνων ειδών που εξαρτώνται πολύ από τις µεταβολές της µόδας και 
εποµένως υποχρεώνονται να διαχειριστούν την πολυπλοκότητα της αγοράς αυτής.  

Κατασκευές 

Στον τοµέα του κτηρίου, η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να στοχεύει 



 

109 

στη µείωση του κόστους και των αποθεµάτων, όπως επίσης και στη µείωση του 
χρόνου κατασκευής µε την ελαχιστοποίηση των χρόνων αδρανείας και αναµονής. 
∆εδοµένης της µεγάλης κλίµακας των ποσοτήτων των υλικών που χρησιµοποιούνται 
καθίσταται εµφανής η σπουδαιότητα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας.  

• Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα 
της διαδικασία κατασκευής και στον κύκλο ζωής των κατασκευών, µε 
ανάπτυξη συστηµάτων και µεθόδων που εξασφαλίζουν τη συνεχή ροή 
πληροφοριών και γνώσης σε όλους τους συµµετέχοντες σε ένα 
κατασκευαστικό έργο. 

• Ανάπτυξη δοµικών στοιχείων εύκολων στη χρήση και στην εγκατάσταση. 

• Ανάπτυξη καινοτόµων κατασκευαστικών προσεγγίσεων µε τη χρήση 
ολοκληρωµένων και ευφυών συστηµάτων, προγραµµατιζόµενα νανοϋλικά και 
νανοδοµές, βιοµηµητικά υλικά. 
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10.4 Προηγµένα υλικά, νανοτεχνολογία-νανοεπιστήµες και 
µικροηλεκτρονική   

10.4.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η νανοτεχνολογία και γενικά οι νανοεπιστήµες αποτελούν τον πιο ραγδαία 
αναπτυσσόµενο επιστηµονικό κλάδο παγκοσµίως. Αρκετές χώρες από την Ιρλανδία 
έως την Κίνα έχουν θέσει τη νανοτεχνολογία ως σηµαντική προτεραιότητα µε σκοπό 
την ανάδειξη και βελτιστοποίηση των δυνατοτήτων που µπορούν να προσφέρουν, 
δυνητικά τουλάχιστον, υλικά και προϊόντα που περιέχουν νανοδοµές.    

Οι πρώτες εφαρµογές των νανοτεχνολογιών έχουν ήδη εµφανιστεί, π.χ. ειδικές 
προστατευτικές επιστρώσεις για µέταλλα και ύαλους, νανοδοµηµένοι καταλύτες κ.α. 
και πολλές άλλες εφαρµογές βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης. 

Το σχετικά πρώιµο στάδιο στο οποίο βρίσκεται η ανάπτυξη  της νανοτεχνολογίας σε 
παγκόσµιο επίπεδο επιτρέπει την έστω και καθυστερηµένη είσοδο της Ελλάδας στον 
τοµέα. Στην Ελλάδα οι νανοεπιστήµες ήδη αποτελούν ένα σηµαντικό µοχλό 
επιστηµονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης και πολλά ερευνητικά εργαστήρια ήδη 
διαπρέπουν σε παγκόσµια κλίµακα σε πολλούς τοµείς. Οι δυνατότητες απορρόφησης 
προϊόντων βασισµένων σε νανοϋλικά είναι περιορισµένες προς το παρόν, αλλά µε 
καλές προοπτικές για το µέλλον.  

Η Ελλάδα έχει πολύ καλή βάση στην τεχνογνωσία και παραγωγή υλικών και 
προϊόντων, όπως κράµατα και µεταλλικές κατασκευές, κεραµικά και πολυµερή 
προϊόντα µε ισχυρές εξαγωγικές δραστηριότητες. Η έρευνα και η ανάπτυξη νέων 
µεταλλικών, κεραµικών, πολυµερών και σύνθετων υλικών είναι σε πολύ καλό 
επίπεδο µε διεθνείς διακρίσεις και αναµένεται να αυξηθεί η αναγνώριση της 
σηµασίας τους από την ελληνική βιοµηχανία κάτω από την πίεση του ανταγωνισµού.   

Η µικροηλεκτρονική αποτελεί την τεχνολογική βάση σε πολλούς δυναµικά 
αναπτυσσόµενους κλάδους και αναµένεται να συνεχίσει να κυριαρχεί και στον 21ο 
αιώνα µε διαρκή ανάπτυξη και νέες ιδέες και εφαρµογές. Οι κινητήριες δυνάµεις θα 
συνεχίσουν να είναι η κοινωνική ζήτηση, η βιοµηχανική αυτοµατοποίηση, η ενέργεια, 
η ασφάλεια και η υγεία.   

Στην Ελλάδα, η ύπαρξη σηµαντικής τεχνογνωσίας σε ερευνητικό επίπεδο και η 
αυξανόµενη παραγωγική δραστηριότητα στην µικροηλεκτρονική δρα ως σηµαντικός 
µοχλός µελλοντικής οικονοµικής ανάπτυξης. 
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

•  Αναπτυσσόµενο ερευνητικό δυναµικό: 
Σηµαντικό ερευνητικό υπόβαθρο στη 
µικροηλεκτρονική και αυξανόµενη συγκέντρωση 
ερευνητικού δυναµικού στη νανοτεχνολογία και 
νανοεπιστήµες 

• ∆υναµική βιοµηχανία µικροηλεκτρονικής: 
Αναπτυσσόµενο δυναµικό στο σχεδιασµό 
µικροηλεκτρονικών συστηµάτων µε έντονα 
εξαγωγικό προσανατολισµό 

• Παράθυρο ευκαιρίας στη νανοτεχνολογία: 
Ευκαιρία για είσοδο στο χώρο της 
νανοτεχνολογίας έστω και µε καθυστέρηση 
εξαιτίας του σχετικά πρώιµου σταδίου 
ανάπτυξης 

• Βελτίωση ανταγωνιστικότητας: Είναι δυνατή 
η ανάπτυξη καινοτοµιών που βασίζονται στη 
νανοτεχνολογία, προηγµένα υλικά ή 
µικροηλεκτρονική σε όλους τους κλάδους και 
ιδιαίτερα στην υγεία, στο περιβάλλον, στην 
ενέργεια, στη χηµική βιοµηχανία  

• Ανάπτυξη τεχνοβλαστών: Αξιοποίηση 
ερευνητικών αποτελεσµάτων µέσω 
τεχνοβλαστών 

Αδυναµίες Απειλές 

• Περιορισµένο ερευνητικό δυναµικό: Παρά τη 
δυναµική ανάπτυξη δεν υπάρχει ακόµα κρίσιµη 
µάζα ερευνητικού δυναµικού στη νανοτεχνολογία-
νανοεπιστήµες  

• Περιορισµένο δυναµικό στη βιοµηχανία: Ο 
κλάδος της µικροηλεκτρονικής είναι περιορισµένος 
σε µέγεθος 

• Μικρή εγχώρια αγορά: Περιορισµένη δυνατότητα 
βραχυπρόθεσµα αξιοποίησης των προηγµένων 
υλικών από την εγχώρια αγορά 

• ∆υσκολία µετατροπής των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων σε προϊόντα 

• Μη φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον: 
Αναγκαία η βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος ιδιαίτερα για δραστηριότητες 
υψηλού ρίσκου και ανάπτυξη της αγοράς των 
VCs   

• Κοινωνική αποδοχή και επικινδυνότητα: 
Απαιτείται διερεύνηση των επιπτώσεων των 
νανοδοµών και νανοσωµατιδίων στην υγεία και 
το περιβάλλον 

• Έλλειψη εξειδικευµένου ανθρώπινου 
δυναµικού: Ενίσχυση της τεχνολογικής 
εκπαίδευσης στους τοµείς της νανοτεχνολογίας  

 

10.4.2 Σκοπός   

Σκοπός της στήριξης της έρευνας στους τοµείς της νανοτεχνολογίας, τα προηγµένα 
υλικά και τη µικροηλεκτρονική είναι η ενδογενής ανάπτυξη τεχνολογικού και 
ερευνητικού δυναµικού στους τοµείς αυτούς, οι οποίοι αποτελούν το τεχνολογικό 
υπόβαθρο για µεγάλο αριθµό κλάδων. Η διείσδυση των παραπάνω τεχνολογιών στην 
ελληνική βιοµηχανία αυξάνει την προστιθέµενη αξία και την ένταση γνώσης,  
µεταβάλλοντας συγχρόνως και τους όρους ανταγωνισµού. Πιο συγκεκριµένα οι 
στόχοι είναι: 
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• Η αξιοποίηση του παραθύρου ευκαιρίας που παρουσιάζεται για δυναµική 
είσοδο στο χώρο της νανοτεχνολογίας όσο η ανάπτυξή της βρίσκεται σε 
πρώιµο στάδιο.  

• Η εξοικείωση των κλάδων της ελληνικής οικονοµίας µε τη νανοτεχνολογία 
και τα προηγµένα υλικά, για την ενίσχυση µεσο-µακροπρόθεσµα της  
ανταγωνιστικής τους θέση στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά. Στην 
κατεύθυνση αυτή δίνεται έµφαση στην ανάπτυξη εφαρµογών σε τοµείς 
σηµαντικούς για την ελληνική οικονοµία όπως η χηµική βιοµηχανία, οι 
κατασκευές, η ενέργεια, ή σε αναδυόµενους  στην Ελλάδα κλάδους όπως  η 
µικροηλεκτρονική  , τα φάρµακα και τα ιατρικά όργανα. 

• Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του δυναµικά αναπτυσσόµενου κλάδου 
της µικροηλεκτρονικής, τόσο µε την ανάπτυξη της γνώσης και των 
τεχνολογικών τους ικανοτήτων όσο και µε την ανάπτυξη της εγχώριας 
ζήτησης. 

• Η έµµεση υποστήριξη της αναγκαίας στροφής της βιοµηχανίας προς 
τεχνολογίες µε σηµαντικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές εφαρµογές καθώς 
και τεχνολογίες ενέργειας, ασφάλειας και προστασίας. Οι κατευθύνσεις 
υπολογίζονται ότι θα αποτελέσουν τις σηµαντικότερες κινητήριες δυνάµεις 
ανάπτυξης κατά τον 21ο αιώνα.  

10.4.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

 Η χρηµατοδότηση της έρευνας επικεντρώνεται στους ακόλουθους τοµείς: 

• Νανοτεχνολογία και νανοεπιστήµες 

• Προηγµένα υλικά 

• Μικροηλεκτρονική 

Αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τοµέα είναι η υιοθέτηση µιας  
διεπιστηµονικής προσέγγισης µε έµφαση σε εφαρµογές σε όλους τους κλάδους. 
Απαιτείται συντονισµός µε τον τοµέα «έξυπνα προϊόντα - µέθοδοι παραγωγής», τις 
«τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίες» την «ενέργεια» και το «περιβάλλον», 
καθώς η νανοτεχνολογία και τα προηγµένα υλικά αποτελούν το υπόβαθρο πολλών 
εφαρµογών στους ανωτέρω τοµείς. Επίσης θα πρέπει να αναζητηθούν συγκλήσεις µε 
τη βιοτεχνολογία. Παράλληλα µε την διεπιστηµονική αντιµετώπιση στο επίπεδο της 
έρευνας είναι ιδιαίτερα σηµαντική και η ενθάρρυνση της διεπιστηµονικής 
εκπαίδευσης ιδιαίτερα στο επίπεδο των µεταπτυχιακών σπουδών. 

Οι διεθνείς συνεργασίες είναι πολύ σηµαντικές εξαιτίας της µεγάλης διαφοράς στο 
δυναµικό ανάµεσα στην Ελλάδα και την Ευρώπη ιδιαίτερα στη νανοτεχνολογία και 
στις νανοεπιστήµες.     
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10.4.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Νανοτεχνολογία και νανοεπιστήµες 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα που θα απασχολήσει την επιστηµονική 
κοινότητα τα επόµενα χρόνια είναι η διακρίβωση των δυνητικών κινδύνων που 
πιθανώς να εµπεριέχουν νανοϋλικά. Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο θέµα αυτό στην 
Ελλάδα, παράλληλα µε την ανάπτυξη των νανοτεχνολογιών, πρέπει να θεωρηθεί 
αναγκαία.  

Οι πιο σηµαντικοί τοµείς όπου µπορούµε να αναγνωρίσουµε σηµαντικές προοπτικές 
στην Ελλάδα είναι: 

• Νανοµετρολογία για βαθµονόµηση διαστάσεων (dimensional calibration) 
νανοδοµών 

• Νέα γενιά µαγνητικών νανοσωµατιδίων για µαγνητικές µνήµες και κεφαλές 

• Μελέτες επικινδυνότητας και ασφάλειας χρήσης νανοδοµών και νανο-
σωµατιδίων είτε από µόνα τους είτε ως µέρος κατασκευών 

• Νανο-µικρο-δοµικοί καταλύτες για χηµικές εφαρµογές: µετατροπή µεθανίου 
σε υγρό καύσιµο, µετατροπή άνθρακα σε υγρό καύσιµο µε αυξηµένη 
επιλεξιµότητα, κ.α. 

• Χρήση νανοϋλικών σε συστήµατα αισθητήρων και ΜΕΜS 

• Φωτοβολταικές κυψελίδες µε χρήση νανοϋλικών 

• Νανο-µικρο-δοµηµένοι καταλύτες για περιβαλλοντικές εφαρµογές: 
αφοµοίωση µονοξειδίου και διοξειδίου του άνθρακα, αξιοποίηση καταλοίπων 
και αποβλήτων κ.α. 

• Βασική έρευνα σε νανοδοµές και συγκεκριµένα σε: κβαντικές αρχές 
νανοδοµών σε διαστάσεις <10nm, χειρισµός µεµονωµένων ατόµων για την 
κατασκευή νανοδοµών, αλληλεπίδραση νανοδοµών µε µικροδοµές, αυτο-
συγκρότηση ατόµων για αυτο-κατασκευή νανοδοµών, µελέτες αυτό-
οργάνωσης νανοδοµών για την παραγωγή χρήσιµων υλικών µε σηµαντικές 
ιδιότητες, επίδραση νανοδοµών σε ιστούς και βιολογικά υλικά. 

Προηγµένα υλικά  

Η ανάπτυξη νέων, βελτιωµένων και ιδίως αξιόπιστων υλικών και παρεµφερών 
συστηµάτων, είναι σηµαντική για όλους σχεδόν τους κλάδους της µεταποίησης από 
τις παραδοσιακούς κλάδους της κλωστοϋφαντουργίας και των κατασκευών έως τους 
κλάδους έντασης γνώσης όπως τα ηλεκτρονικά. Οι τοµείς όπου θα επικεντρωθεί η 
έρευνα είναι: 

• Νέα νανο-µικρο-δοµηµένα υλικά µε πολύ υψηλές θερµοµηχανικές αντοχές  
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• Αυτο-επισκευαζόµενα υλικά µε υψηλό δείκτη µηχανικής αξιοπιστίας για 
κρίσιµες εφαρµογές. 

• Μέθοδοι, υλικά και προϊόντα προστιθέµενης αξίας µε αξιοποίηση 
αποβλήτων, απορριµµάτων και καταλοίπων 

• Ευφυή υλικά και συστήµατα µε ενσωµατωµένους αισθητήρες και 
ενεργοποιητές για µεταφορές 

• Κεραµικά και σύνθετα υλικά και συστήµατα µε µεταλλικές ή κεραµικές 
ενισχύσεις για υψηλή αξιοπιστία στις οικοδοµές και κατασκευές, ιδίως για 
αντι-σεισµικές εφαρµογές  

• Νέα θερµοσυσσωρευτικά υλικά και συστήµατα για οικοδοµικές εφαρµογές 
για µείωση των ενεργειακών αναγκών για θέρµανση και ψύξη 

• Νέα υλικά για συστήµατα ήπιων µορφών παραγωγής ενέργειας καθώς και  
συσσωρευτές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μικροηλεκτρονική 

Οι τοµείς όπου θα επικεντρωθεί η χρηµατοδότηση της έρευνας  συµπεριλαµβάνουν: 

• Οπτο-νανο-µικρο-ηλεκτρονικά για ψηφιακές εφαρµογές σε Η/Υ, ροµποτική 
κ.α. 

• Μικρο-ηλεκτρο-µηχανολογικά συστήµατα (MEMS) για την κατασκευή 
αισθητήρων και ενεργοποιητών: 

o για εφαρµογές στην υγεία, ασφάλεια, µεταφορές και επικοινωνίες και 
στο διάστηµα  

o για την συλλογή και εξοικονόµηση ενέργειας (energy scavenging) από 
το περιβάλλον µε εφαρµογές στα ασύρµατα δίκτυα αισθητήρων 

•        Έξυπνα µικρο-συστήµατα (Smart Microsystems) τα οποία επιτρέπουν την 
ασύρµατη δικτύωση τους µε εφαρµογές στην υγεία, ασφάλεια, µεταφορές και 
επικοινωνίες 

• Νανο-µικρο-δοµηµένα υλικά και συστήµατα για απευθείας παραγωγή 
ηλεκτρισµού από ηλιακή ενέργεια 

• «Lab-on-a-chip» συστήµατα για µετρήσεις και συνεχές monitoring στην 
υγεία, περιβάλλον και µεταφορές. 
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10.5 Ενέργεια 

10.5.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Το ενεργειακό σύστηµα στην Ελλάδα, διέρχεται την τελευταία δεκαετία µια φάση 
σηµαντικών αλλαγών. Η διείσδυση του φυσικού αερίου, η κατασκευή των 
διευρωπαϊκών δικτύων, η προώθηση των ανανεώσιµων πηγών και της εξοικονόµησης 
ενέργειας και τέλος η σταδιακή απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
συνιστούν τις νέες παραµέτρους του συστήµατος. Ωστόσο πέρα από τις θετικές 
επιδράσεις των αλλαγών που επιτελούνται, η µετάβαση από την υπάρχουσα υποδοµή 
παραγωγής, διανοµής και χρήσης ενεργειακών προϊόντων που προέρχονται, κυρίως, 
από ορυκτά καύσιµα σε ένα σύστηµα, ενεργειακά αειφόρο, θα είναι µία χρονοβόρα 
και ακριβή διαδικασία. 

Συγκεκριµένα στην πλευρά της ζήτησης κυριαρχούν τα πετρελαιοειδή τα οποία 
παρουσιάζουν µικρή αύξηση από 56,1% το 2000 στο 57% το 2004, αύξηση 
παρουσιάζει επίσης η διείσδυση του φυσικού αερίου από 6,1 στο 7%, τα στερεά 
καύσιµα τα οποία αποτελούνται κυρίως από λιγνίτες παρουσιάζουν µείωση από 
32,5% στο 30%, ενώ αντίθετα η συµµετοχή των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας 
παραµένει σχεδόν σταθερή στο 5%. Η κυριαρχία των πετρελαιοειδών, αλλά και η 
αύξηση της χρήσης του εισαγόµενου φυσικού αερίου, αντανακλάται και στο δείκτη 
ενεργειακής εξάρτησης ο οποίος αυξήθηκε από το 1996 κατά 10 µονάδες φτάνοντας 
το 2004 στο 72.7, ενώ για την Ευρώπη των 25 ο δείκτης διαµορφώθηκε στο 50.5.  

Θετικότερη είναι η τάση της ενεργειακής έντασης η οποία µειώθηκε από το 103 στο 
90 συγκλίνοντας µε το µέσο όρο των ΕΕ-25. Ως προς τα κέντρα ζήτησης, οι 
µεταφορές διατηρούν σταθερά το 40% της κατανάλωσης από το 1990 έως το 2004 µε 
συνέπεια να διατηρείται σε ψηλά επίπεδα η ζήτηση πετρελαιοειδών, ενώ αντίθετα η 
βιοµηχανία µείωσε τη συµµετοχή της από 28% το 1990 σε 20% το 2004.  

Στην πλευρά της εγχώριας παραγωγής το 84% της ενέργειας παράχθηκε το 2004 από 
λιγνίτη, το 1% από πετρελαιοειδή και το 15% από ανανεώσιµες µορφές, κυρίως από 
υδροηλεκτρικά. Ιδιαίτερα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 9,5% 
προέρχεται από ανανεώσιµες µορφές όπου το 85% προέρχεται από υδροηλεκτρικούς 
σταθµούς. 

Στο ερευνητικό επίπεδο η ενέργεια απορροφά κατά µέσω όρο το 2% της δηµόσιας 
χρηµατοδότησης για την έρευνα την περίοδο 1994 -2004. Στο δηµόσιο ερευνητικό 
χώρο ιδιαίτερη δραστηριότητα παρατηρείται στις καθαρές τεχνολογίες καύσης 
στερεών καυσίµων, σε αιολικά συστήµατα και πιο πρόσφατα σε τεχνολογίες 
υδρογόνου. Σηµαντική είναι επίσης η συµµετοχή στο 6 ΠΠ µε 54 ερευνητικές οµάδες 
(τρίτη σε αριθµό συµµετοχών).  
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Ανάλυση SWOT  

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

• Αφθονία φυσικών ενεργειακών πόρων: 
Υπάρχει αφθονία αναξιοποίητων φυσικών 
πόρων ιδιαίτερα ανανεώσιµων πηγών 

• Ερευνητικό δυναµικό: Ανταγωνιστική έρευνα 
στους τοµείς της αιολικής ενέργειας και τις 
καθαρές τεχνολογίες καύσης καθώς και 
αυξανόµενη δραστηριότητα στις τεχνολογίες 
υδρογόνου 

• Ενεργειακά δίκτυα: Ολοκλήρωση των 
νέων ενεργειακών δικτύων 

• ∆ιαφοροποίηση πηγών ενέργειας: 
Παραγωγή ενέργειας µε τη χρήση νέων 
τεχνολογιών 

•  Μείωση αερίων θερµοκηπίου: Μείωση 
της  χρήσης ορυκτών καυσίµων 

Αδυναµίες Απειλές 

• Ενεργειακή σπατάλη: Υψηλή ενεργειακή 
ένταση ιδιαίτερα στα κτήρια (40% ενεργειακής 
κατανάλωσης) και στις µεταφορές 

•  Περιορισµένη παραγωγή και ζήτηση για 
ΑΠΕ:Χαµηλό µερίδιο παραγωγής και ζήτησης 
ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές στα επίπεδα 
του 15% και 5% αντίστοιχα 

• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα: Η 
ανταγωνιστικότητα των νέων µορφών 
ενέργειας είναι συνήθως χαµηλότερη των 
συµβατικών µεθόδων 

• Γεωγραφικές ιδιοµορφίες: Η ύπαρξη 
µεγάλου αριθµού ενεργειακών αναγκών 
«νησιώτικου» αποµονωµένου τόπου 

 

• Εξάρτηση: Εξάρτηση από το πετρέλαιο και 
τις εισαγωγές ενέργειας 

• Αγορά ενέργειας: Καθυστέρηση στην 
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας 

• Θεσµικές και πολιτικές 
καθυστερήσεις: Καθυστέρηση στην 
υλοποίηση ενεργειακών συµφωνιών και 
υιοθέτηση πολιτικής 

•  ∆ιατήρηση υψηλού κόστους ΑΠΕ: 
Υψηλό κόστος των ανανεώσιµων µορφών 
ενέργειας 

10.5.2 Σκοπός   

Η χρηµατοδότηση της έρευνας αποσκοπεί στη µείωση της εξάρτησης από 
εισαγόµενους ενεργειακούς πόρους, και ιδιαίτερα από το πετρέλαιο, µε τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας  και  στη βελτίωση 
της θέση της χώρας διεθνώς σε ερευνητικά θέµατα. Πιο συγκεκριµένα επιµέρους 
στόχοι είναι: 

• Η µείωση της εξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο µε τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον µε τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την 
ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και την 
ορθολογική διαχείριση των ορυκτών φυσικών πόρων. Ιδιαίτερα στις 
µεταφορές ο στόχος είναι η υποκατάσταση 5,75% του συνόλου των καυσίµων 
από βιοκαύσιµα.  

• Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και η συµµόρφωση µε τους 
στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς και στις δεσµευτικές για τη 
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χώρα αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη µείωση των εκποµπών 
αερίων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου και στην προστασία 
της στοιβάδας του όζοντος, προερχόµενους από την παραγωγή ενέργειας. 

• Η ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας µε την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στη 
διασύνδεση δικτύων ενέργειας και ιδιαίτερα των ενεργειακών δικτύων των 
νήσων µε το ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο σύστηµα της χώρας, αλλά και την 
ενίσχυση του πλουραλισµού σε ενεργειακές πηγές (µε έµφαση στις εγχώριες). 

• Εξοικονόµηση ενέργειας για βιοµηχανική και οικιακή χρήση. 

• Ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας στο χώρο της ενέργειας µε την 
ανάπτυξη βιοµηχανίας ενεργειακών υπηρεσιών και εγκαταστάσεις 
ενεργειακών συστηµάτων και συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας.    

10.5.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας σε οκτώ τοµείς 
προτεραιότητας: 

• Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές ενεργείας. 

• Παραγωγή καυσίµων από ΑΠΕ. 

• Αξιοποίηση ΑΠΕ για θέρµανση και ψύξη. 

• Υδρογόνο και κυψέλες υδρογόνου. 

• Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα. 

• Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα. 

• Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση. 

• Οριζόντιες δράσεις. 

Oι παραπάνω ερευνητικές επιλογές διέπονται από τις αρχές της µεγιστοποίησης της 
ενεργειακής απόδοσης και της αξιοπιστίας σε άρρηκτη σύνδεση όµως µε αυτή της 
περιβαλλοντικής προστασίας και της βιώσιµης ανάπτυξης. Η Ελλάδα, ειδικά από τη 
στιγµή που διαθέτει ιδανικό δυναµικό, οφείλει να αξιοποιήσει την έρευνα και την 
τεχνολογία για να διαµορφώσει µια καθαρή, ασφαλή, αξιόπιστη και σίγουρη παροχή 
ενέργειας που µε τη σειρά της να στηρίζει µια βιώσιµη υψηλή ποιότητα ζωής.   

Είναι επίσης σηµαντική η αξιοποίηση γνώσεων και εφαρµογών από επιστηµονικές 
και τεχνολογικές περιοχές όχι άµεσα συνυφασµένες µε τις ενεργειακές τεχνολογίες. 
Ενδεικτικά αναφέρονται η νανοτεχνολογία και τα υλικά, η βιοτεχνολογία, η 
ηλεκτρονική, η φυσική και τα µαθηµατικά, οι επιστήµες της ζωής. Στόχος των 
παραπάνω είναι η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, η µείωση του µεγέθους, η ικανότητα 
αλληλεπίδρασης µε ζωντανούς οργανισµούς, η αύξηση της απόδοσης και η βελτίωση 
της φιλικότητας προς το χρήστη. 
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10.5.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας   

Η εκπλήρωση του στόχου για την αύξηση του µεριδίου της ανανεώσιµης ηλεκτρικής 
παραγωγής στην Ελλάδα περνάει µέσα από την έρευνα, την ανάπτυξη και την 
επίδειξη ολοκληρωµένων τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος. Ο στόχος 
της έρευνας είναι η αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων διατηρώντας την 
περιβαλλοντική ισορροπία, εκµεταλλευόµενη, το ενεργειακό δυναµικό της χώρας.   

• Φωτοβολταϊκά: Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε αυξηµένη 
απόδοση και µειωµένες απαιτήσεις σε υλικά. 

• Βιοµάζα: ∆ιεύρυνση των υλικών βιοµάζας που µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
µε αποδοτικό τρόπο για την παραγωγή ενέργειας και επίλυση τεχνολογικών 
προβληµάτων που σχετίζονται µε την καύση και την αεριοποίηση µε στόχο τη 
µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού κάτω από 0,04€/kWh έως το 
2020. 

• Αιολικά συστήµατα: Βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης αιολικών 
συστηµάτων και µείωση των απαιτήσεων συντήρησης µε στόχο τη µείωση 
του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού κάτω από 0,04€/kWh έως το 2020. 

• Γεωθερµία: Έµφαση δίνεται στη βελτίωση των τεχνολογιών εντοπισµού 
αποθεµάτων, στην αντιµετώπιση των προβληµάτων διάβρωσης στα 
συστήµατα ρευστού, στη βελτίωση της απόδοσης στο σύστηµα παραγωγής 
ηλεκτρισµού. Στόχος είναι η µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού 
κάτω από 0,05€/kWh έως το 2020. 

• Ηλιοθερµικά συστήµατα ισχύος: Βελτίωση της οπτικής και θερµικής 
απόδοσης των ηλιακών εξαρτηµάτων, βελτίωση της απόδοσης παραγωγής 
ισχύος καθώς και της αξιοπιστίας, µείωση του κόστους επένδυσης και 
συντήρησης και βελτίωση της φιλικότητας ως προς το περιβάλλον. Στόχος 
είναι η µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού κάτω από 0,05€/kWh 
έως το 2020. 

• Ενέργεια από κυµατισµό: ¨Έµφαση δίνεται στην ανάπτυξη καινοτόµων 
σχεδιασµών που θα βελτιώσουν το κόστος κατασκευής, λειτουργίας και 
συντήρησης καθώς και την ενσωµάτωσή τους στο περιβάλλον.  Στόχος είναι η 
µείωση του κόστους παραγωγής ηλεκτρισµού κάτω από 0,05€/kWh έως το 
2020.  

• Μικρά υδροηλεκτρικά συστήµατα: Έµφαση δίνεται στην αύξηση της 
απόδοσης σε µικρά συστήµατα και στη µείωση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 

• Εκτίµηση δυναµικού ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και συγκριτικές έρευνες. 
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Παραγωγή καυσίµων από ΑΠΕ 

Η ανάγκη για τη χρήση εναλλακτικών και ανανεώσιµων καυσίµων έναντι του 
πετρελαίου και των προϊόντων του, επιταχύνει τις ερευνητικές εξελίξεις καθότι 
περιβαλλοντικοί και οικονοµικοί λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάπτυξη των 
βιοκαυσίµων. Ήδη έχει παρατηρηθεί και πιστοποιηθεί ερευνητικά ότι στην Ελλάδα το 
σόργο το ζαχαρούχο µπορεί να αποδώσει µέχρι και ένα τόνο βιοαιθανόλης / στρέµµα, 
µε προοπτική να διπλασιαστεί αυτή η δυνατότητα σε µία δεκαετία. Το καλλιεργητικό 
κόστος αυτής της πρώτης ύλης ανέρχεται περίπου στο κόστος της καλλιέργειας του 
αραβοσίτου. Εποµένως η χώρα µπορεί να παράγει βιοαιθανόλη για καύσιµη ύλη στα 
αυτοκίνητα µε κόστος όχι ιδιαίτερα υψηλό. Παράλληλα, το βιοντίζελ που παράγεται 
από φυτικά έλαια ή ζωικά λίπη είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για τον ίδιο σκοπό. 
Πιο συγκεκριµένα η προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στους παρακάτω τοµείς 

• Παραγωγή βιοντίζελ, από ελιά ή παραπροϊόντα χρησιµοποιηµένου 
ελαιόλαδου, ζαχαρότευτλα, δηµητριακά. 

• Τεχνολογίες πυρόλυσης και αεριοποίησης βιοµάζας (µε ή χωρίς τη 
ταυτόχρονη χρήση συµβατικών καυσίµων) για την παραγωγή βιοκαυσίµων.  

• Βελτιστοποίηση εγκαταστάσεων καύσης βιοµάζας µέσω προσδιορισµού των 
φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των υπολειµµάτων και τυποποίησή τους ως 
καύσιµα. 

• Βιο-διυλιστήρια ενεργειακών και µη βιο-προϊόντων. 

Αξιοποίηση ΑΠΕ για θέρµανση και ψύξη   

Οι µεγάλες οικιστικές και βιοµηχανικές ανάγκες επιβάλλουν την ανάπτυξη 
συστηµάτων εξοικονόµησης και ορθολογικής χρήσης της ενέργειας. Με δεδοµένο ότι 
η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες χώρες κατασκευής ηλιακών συλλεκτών, 
υπάρχει η δυνατότητα εφαρµογής τεχνολογιών εξοικονόµησης µέσω της χρήσης 
καινοτοµικών ηλιακών εγκαταστάσεων. Η σύµπτωση της αυξηµένης ηλιακής 
ακτινοβολίας µε τη ζήτηση ψυκτικής ισχύος καθιστούν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τη 
χρησιµοποίηση συστηµάτων απορρόφησης σε κτίρια του εµπορικού και 
βιοµηχανικού τοµέα. Τέτοιες εφαρµογές µπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα 
ελκυστικές και η έρευνα τα προσεχή χρόνια πρέπει να επικεντρωθεί σε αυτές: 

• Αυτόνοµα υβριδικά συστήµατα (π.χ. αιολικά - Φ/Β υβριδικά συστήµατα). 

• Σχεδιασµός θερµικών και ψυκτικών µονάδων για οικιακή χρήση. 

• Μικρά και ευέλικτα συστήµατα διανοµής αφαλατωµένου νερού µε σκοπό τη 
τροφοδότηση άγονων περιοχών. 

• Προτυποποίηση πιλοτικών εγκαταστάσεων µονάδων τρι-παραγωγής 
(ηλεκτρισµός-θέρµανση-ψύξη), στη βιοµηχανία, σε µεγάλα δηµόσια κτίρια 
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(νοσοκοµεία, υπηρεσίες) και ξενοδοχειακές µονάδες ιδιαίτερα των νησιών µε 
ταυτόχρονη διασύνδεση στο τοπικό δίκτυο. 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών σχεδιασµού και κατασκευής αντλιών θερµότητας. 

Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου 

 Οι κυριότερες εµπορικές µέθοδοι παραγωγής υδρογόνου είναι η αναµόρφωση 
υδρογονανθράκων µε ατµό (κυρίως Φυσικό Αέριο), η µερική οξείδωση – 
αεριοποίηση βαρέων υδρογονανθράκων ή κάρβουνου και η ηλεκτρόλυση του ατµού. 
Τα βασικότερα µειονεκτήµατα του υδρογόνου είναι ότι απαιτείται κάποια άλλη 
µορφή ενέργειας για την παραγωγή του, η δυσκολία αποθήκευσής του σε µορφή µε 
υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και η αυξηµένη επικινδυνότητά του. Εποµένως η 
έρευνα προσανατολίζεται αφενός στην αντιµετώπιση των παραπάνω µειονεκτηµάτων 
και αφετέρου στην αναζήτηση και αξιοποίηση εναλλακτικών καυσίµων. Πιο 
συγκεκριµένα η έµφαση θα πρέπει δίνεται στους εξής τοµείς: 

• Παραγωγή και διανοµή υδρογόνου µε εναλλακτικούς τρόπους: βιο-υδρογόνο, 
παραγωγή υδρογόνου µε χρήση ηλιακής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, 
στερεών καυσίµων, αεριοποίησης βιοµάζας. 

• Αποθήκευση υδρογόνου. 

• Νέες προσεγγίσεις µε χρήση εναλλακτικών καυσίµων αντί του οξυγόνου. 

• Σταθερές εφαρµογές - κυψέλες καυσίµου. 

• Εφαρµογές των κυψελών καυσίµου στις µεταφορές - ανάπτυξη και σχεδίαση 
πρότυπων οχηµάτων ειδικών εφαρµογών, πόλης και αστικών λεωφορείων 
κινούµενων από κυψέλες υδρογόνου. 

Τεχνολογίες καθαρού άνθρακα 

Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την αποτελεσµατικότητα του 
άνθρακα, του λιγνίτη και του φυσικού αερίου τόσο από πλευράς απόδοσης όσο και 
στην προστασία του περιβάλλοντος µε λιγότερες εκποµπές καυσαερίων, συνιστά το 
βασικό άξονα αυτής της προτεραιότητας. Πιο συγκεκριµένα η έµφαση θα δοθεί στους 
παρακάτω τοµείς: 

• Ανάπτυξη νέων µεθόδων δέσµευσης και αποθήκευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα για τη µείωση των εκποµπών ρυπαντών από εγκαταστάσεις καύσης 
και παραγωγής ενέργειας. 

• Τεχνολογίες συνδυασµένου κύκλου (βαθµός απόδοσης από 45% – 58%). 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών δέσµευσης διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις 
καύσης ρευστοποιηµένης κλίνης υπό πίεση. 

• Νέες Τεχνικές γεωλογικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα σε 
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παραθαλάσσιες περιοχές (υδατοκαλλιέργειες και ιχθυοτροφεία) µε σκοπό τη 
χρησιµοποίηση ως πρώτη ύλη για την ελεγχόµενη παραγωγή πλαγκτόν. 

• Βελτιστοποίηση µεθόδων κονιορτοποίησης και ανάπτυξης µεθόδων 
αεριοποίησης στερεών καυσίµων προ-καύσης µε ταυτόχρονο διαχωρισµό του 
διοξειδίου του άνθρακα. 

Έξυπνα ενεργειακά δίκτυα  

Η µετάβαση σε ένα βιώσιµο ενεργειακό σύστηµα στηρίζεται στην αύξηση της 
αποδοτικότητας, της ευελιξίας, της ασφάλειας, της αξιοπιστίας και της ποιότητας των 
συστηµάτων και των δικτύων ηλεκτρισµού και αερίου και της διασύνδεσης αυτών µε 
τα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά. Η εµφάνιση προβληµάτων και η ύπαρξη κρίσεων στην 
παροχή και τη διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστά την ανάγκη για την 
προώθηση της έρευνας στο πεδίο αυτό επιτακτική. Επίσης, η αποτελεσµατική 
ενσωµάτωση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο σύστηµα ηλεκτρικής ενέργειας 
επιβάλλει την ανάπτυξη νέων εργαλείων ελέγχου και αξιοπιστίας του συστήµατος.  

Πιο συγκεκριµένα η έρευνα στον τοµέα αυτό επικεντρώνεται στους παρακάτω τοµείς: 

• Νέες τεχνικές ελέγχου και αρχιτεκτονικής δικτύων σε υπερδίκτυα µε σκοπό τη 
βέλτιστη διείσδυση µεγάλης κλίµακας ΑΠΕ, διάσπαρτα κατανεµηµένων στο 
δίκτυο. 

• Ανάπτυξη νέων εργαλείων προσοµοίωσης έξυπνων δικτύων διανοµής. 

• ∆ιασύνδεση Ελληνικών δικτύων µε αντίστοιχα πανευρωπαϊκά. 

Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση   

Η έρευνα στον τοµέα αυτό στοχεύει στη δραστική µείωση του σηµαντικότερου 
παράγοντα ενεργειακής κατανάλωσης που εδράζεται στις ενεργειακές ανάγκες των 
κτηρίων (περίπου 40% των συνολικής κατανάλωσης). Η εντατικοποίηση της 
προσπάθειας στον τοµέα της εξοικονόµησης ενέργειας λόγω της καθιέρωσης 
ευρωπαϊκών και εθνικών στόχων για ορισµένο ποσοστό εξοικονόµησης σε 
καθορισµένα χρονικά όρια για κτίρια – µεταφορές, αποτελεί κινητήριο µοχλό για την 
έρευνα στους παρακάτω τοµείς: 

• Τεχνολογίες αισθητήρων. 

• Βιοµηχανική ψύξη. 

• Συστήµατα και Λογισµικό ενεργειακής χαρτογράφησης, διαχείρισης και 
επιτήρησης κτηρίων. 

• Μετρητική τεχνολογία για τη συγκριτική ενεργειακή αξιολόγηση των κτιρίων. 

• Καταγραφή πρότυπων, ενεργειακά, κτιρίων ανά χρήση. 

• Χαρτογράφηση ηλικίας λεβήτων και καυστήρων. 
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• Ανάπτυξη τεχνικών Βιοκλιµατικής Αρχιτεκτονικής σε συνδυασµό µε 
παραγωγή από οικιακές Α.Π.Ε. µε σκοπό τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση 
κατοικιών. 

• Μελέτη χρήσης νέων υλικών για ανάπτυξη ενεργειακά έξυπνων κατασκευών. 

• Τεχνολογίες ηλιακής ψύξης/ θέρµανσης. 

Οριζόντιες δράσεις 

Η σηµασία της παρούσας ερευνητικής δραστηριότητας έχει ως σκοπό την κοινωνική, 
οικονοµική και θεσµική προετοιµασία για την αποδοχή και διάχυση των νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών. Πολλά είναι τα ζητήµατα που εγείρονται και συνδέονται 
µε το γενικότερο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής της χώρας, όπως η 
ευαισθητοποίηση των πολιτών στα ζητήµατα της πολιτικής για την εξοικονόµηση και 
η προσαρµογή της καταναλωτικής τους συµπεριφοράς στα νέα περιβαλλοντικά 
πρότυπα. Επίσης, η πιο απελευθερωµένη αγορά ενέργειας δηµιουργεί τις συνθήκες 
για την υιοθέτηση καινοτόµων εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων µε επιδράσεις σε 
τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο. Η δράση αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική µε 
δεδοµένο ότι τα υπάρχοντα εργαλεία βασίζονται περισσότερο στον κεντρικό 
σχεδιασµό παρά στην απελευθερωµένη αγορά ενέργειας και στην αποκεντρωµένη 
ανάπτυξη που προωθείται µέσω της χρήσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. 
Τέλος, ο σχεδιασµός και η οργάνωση της τεχνολογικής πολιτικής για την ενέργεια 
καθιστά αδήριτη αναγκαιότητα τη διερεύνηση του πλαισίου ανάπτυξης των 
ενεργειακών τεχνολογιών µε τα κατάλληλα εργαλεία πρόβλεψης και αποτίµησης, έτσι 
ώστε να αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών συστηµάτων και να 
βελτιώνεται ο ρυθµός διείσδυσης τους στην ελληνική αγορά. Συγκεκριµένα, το 
ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στην : 

• Εξέλιξη του ανθρώπινου δυναµικού µέσω προγραµµάτων ενεργειακής 
εκπαίδευσης και ειδικότερα σε θέµατα εξοικονόµησης και προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

• Νέα εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων ενεργειακής πολιτικής στις νέες 
συνθήκες της ενεργειακής αγοράς. 

• Τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου για τα υφιστάµενα κτίρια για την 
υλοποίηση των παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας. 

• Ακριβέστερη πρόβλεψη του δυναµικού των ΑΠΕ. 

• Ακριβέστερη µελέτη των χαρακτηριστικών διαχείρισης του φορτίου, ώστε να 
µεγιστοποιείται η απορρόφηση ανανεώσιµης ενέργειας. 

• Σύνδεση ενεργειακής πολιτικής µε πολιτικές στην αρµοδιότητα άλλων 
Υπουργείων  (π.χ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ΥΠΕΧΩ∆Ε). 
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10.6 Μεταφορές 

10.6.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Ο Τοµέας των Μεταφορών στην Ελλάδα συνεισφέρει το 7% του ΑΕΠ και 
υποστηρίζει τόσο την κινητικότητα των πολιτών όσο και την οικονοµική ανάπτυξη 
της χώρας.  Το πρόγραµµα αναβάθµισης της συγκοινωνιακών υποδοµών βρίσκεται σε 
πλήρη εξέλιξη µε σηµαντικές επενδύσεις εθνικών και κοινοτικών πόρων, ενώ σε 
πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και η βελτίωση των προσφερόµενων υπηρεσιών µε την 
αναδιοργάνωση των επιµέρους υποσυστηµάτων του Τοµέα των Μεταφορών στην 
Ελλάδα. 

Τα βασικότερα σύγχρονα ζητήµατα του Τοµέα των Μεταφορών, τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στην Ελλάδα, αφορούν στη συνεχή αύξηση της ζήτησης για µετακινήσεις, 
στη συνεχώς αυξανόµενη συµφόρηση στα αστικά και υπεραστικά οδικά δίκτυα της 
χώρας και στη µεγάλη διαφοροποίηση που παρατηρείται στις παρεχόµενες υπηρεσίες 
ανάµεσα στα διάφορα µεταφορικά µέσα αλλά και ανάµεσα στις περιοχές της 
Ελλάδας. 
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

•  Επενδύσεις: ∆ιαθεσιµότητα σηµαντικών 
προϋπολογισµών 

• Έρευνα και ανάπτυξη: Ανταγωνιστικές 
ερευνητικές οµάδες στον τοµέα των έξυπνων 
συστηµάτων µεταφορών 

• Αναβάθµιση συγκοινωνιακών 
συστηµάτων 

• Βιώσιµη κινητικότητα: Επίτευξη του 
στόχου της «βιώσιµης κινητικότητας» µε 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
τεχνολογίας στην οργάνωση, διαχείριση & 
παρακολούθηση των µεταφορικών 
συστηµάτων 

Αδυναµίες Απειλές 

• Βιοµηχανία: Ανυπαρξία βιοµηχανίας 
µεταφορικών µέσων 

• ∆ηµόσιες αρχές: Οργανωτικές ελλείψεις 

• Κόστος µεταφορών: Υψηλό εξωτερικό 
οικονοµικό κόστος µεταφορών (ατυχήµατα, 
ρύπανση, συµφόρηση) 

• Υποδοµές: Σηµαντικές ελλείψεις στην οδική 
υποδοµή µεγάλων αστικών κέντρων και του 
βασικού διαπεριφερειακού οδικού δικτύου της 
χώρας 

• Μεταφορές σταθερής τροχιάς: Έµφαση στις 
οδικές µεταφορές σε βάρος των µεταφορών 
σταθερής τροχιάς. Μικρό σε έκταση και 
ανεπαρκές σε τεχνολογία σιδηροδροµικό δίκτυο 

• Λιµενικές Υποδοµές: Ανεπαρκείς λιµενικές 
υποδοµές και µη ορθολογική λειτουργία του 
συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών 

• Αστικές συγκοινωνίες: Ανεπαρκές σύστηµα 
αστικών συγκοινωνιών και σηµαντικά 
προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης σε όλα 
τα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα στις δύο 
µητροπολιτικές περιοχές 

• Ενέργεια: Νέοι ενεργειακοί περιορισµοί  

• Περιβάλλον: Νέοι περιβαλλοντικοί 
περιορισµοί 

 

 

10.6.2 Σκοπός   

 Από την ανωτέρω ανάλυση του υφιστάµενου αλλά και του µελλοντικού δυναµικού 
του Τοµέα των Μεταφορών στην Ελλάδα, προκύπτει ότι η έρευνα στις µεταφορές 
στην Ελλάδα µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά στην αναβάθµιση των 
συγκοινωνιακών συστηµάτων της χώρας και στη βελτίωση της συγκοινωνιακής 
εξυπηρέτησης των πολιτών. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της έρευνας στη θεµατική 
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προτεραιότητα των Μεταφορών είναι η προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας 
στην Ελλάδα, δηλαδή της αποτελεσµατικής, ασφαλούς και φιλικής προς το 
περιβάλλον µεταφοράς προσώπων και αγαθών που ταυτόχρονα διασφαλίζει τόσο τη 
συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών όσο και την περαιτέρω ανάπτυξη 
των µεταφορικών συστηµάτων στη χώρα.  Κατά συνέπεια, ιδιαίτερη έµφαση δίδεται 
στην έρευνα σε εκείνους τους τοµείς που κατεξοχήν χρειάζονται και επιδέχονται 
βελτίωση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριµένα, οι επιµέρους στόχοι της έρευνας στις 
µεταφορές στην Ελλάδα αφορούν σε: 

 αύξηση της συγκοινωνιακής ικανότητας των υποδοµών και µέσων, 

 υποστήριξη των υποσυστηµάτων µε ιδιαίτερη σηµασία για την Ελλάδα, 

 προώθηση τρόπων µεταφοράς φιλικότερων προς το περιβάλλον, 

 αναβάθµιση της ασφάλειας σε όλους τους τρόπους µεταφοράς, 

 ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτοµιών. 

10.6.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

 Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων της έρευνας στις µεταφορές στην Ελλάδα 
έχουν επιλεγεί οι εξής επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες έρευνας: 

 ∆ιαλειτουργικότητα συγκοινωνιακών συστηµάτων. 

 ∆ιαχείριση συµφόρησης στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο. 

 Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση συγκοινωνιακών υποδοµών. 

 Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστηµάτων µεταφορών. 

 Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας σιδηροδροµικών µεταφορών. 

 Ολοκληρωµένες υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών. 

 Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών οδικής ασφάλειας. 

 Υποστήριξη ολοκληρωµένων διατροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής. 

∆εδοµένης της πολυπλοκότητας του τοµέα των µεταφορών που περιλαµβάνει 
οριζόντιους υπο-τοµείς, όπως οι οδικές, οι σιδηροδροµικές, οι θαλάσσιες, οι 
αεροπορικές και οι συνδυασµένες µεταφορές, αλλά και κατακόρυφες δράσεις όπως η 
ασφάλεια, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι νέες τεχνολογίες, η διαχείριση, κλπ., µε τις 
επιλεγείσες θεµατικές προτεραιότητες έρευνας επιχειρείται αφενός η αντιµετώπιση 
των ιδιαίτερων γενικών συγκοινωνιακών ζητηµάτων της Ελλάδας και αφετέρου η 
υποστήριξη των τοµέων µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 

Επισηµαίνεται επίσης, ότι στο πρόγραµµα έρευνας στις µεταφορές δεν δίδεται 
έµφαση στους τοµείς της ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στις 
µεταφορές αφού αυτοί αντιµετωπίζονται στα αντίστοιχα προγράµµατα έρευνας. 
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10.6.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

∆ιαλειτουργικότητα συγκοινωνιακών συστηµάτων 

Στόχος της έρευνας είναι ο προσδιορισµός και η εφαρµογή των απαραίτητων 
οργανωτικών και τεχνικών λύσεων για την καλύτερη διασύνδεση των 
συγκοινωνιακών υποδοµών και µέσων.  Οι επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες της 
έρευνας αφορούν σε: 

• ανάπτυξη διατροπικών τερµατικών σταθµών επιβατών και εµπορευµάτων 
(σταθµοί λεωφορείων, µετρό, σιδηροδρόµων, λιµάνια, αεροδρόµια, αποθήκες, 
µονάδες παραγωγής, κλπ.), 

• λειτουργική διασύνδεση φορέων εκµετάλλευσης των µεταφορικών µέσων, 

• συνδυασµένη διαχείριση ζήτησης ανάµεσα στους διάφορους τρόπους 
µεταφοράς, 

• σύνδεση υπηρεσιών µεταφορών µε άλλους τοµείς της οικονοµίας (τουρισµός, 
εµπόριο, τράπεζες, κλπ.). 

∆ιαχείριση συµφόρησης στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο 

Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση καινοτόµων και εναλλακτικών 
τρόπων διαχείρισης της συµφόρησης στο αστικό και υπεραστικό οδικό δίκτυο, µε 
έµφαση στην ενθάρρυνση της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς (ΜΜΜ) και 
των κινήσεων των πεζών και της αποθάρρυνσης της χρήσης των ΙΧ στις ώρες αιχµής.  
Οι επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες έρευνας αφορούν σε: 

• ανάπτυξη λύσεων για την ολοκληρωµένη διευκόλυνση της κίνησης των 
πεζών, 

• οργανωτικές και τεχνικές λύσεις λειτουργικής αναβάθµισης των υπηρεσιών 
των ΜΜΜ, 

• ειδικές τροποποιήσεις στη συγκοινωνιακή υποδοµή για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των ΜΜΜ και των πεζών, 

• εξέταση συστηµάτων τιµολόγησης της κυκλοφορίας των ΙΧ αυτοκινήτων. 

Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση συγκοινωνιακών υποδοµών 

Ο στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη νέων καινοτόµων τεχνικών και οργανωτικών 
λύσεων για την αποτελεσµατική και βιώσιµη λειτουργία και συντήρηση των 
υφιστάµενων αλλά και των µελλοντικών συγκοινωνιακών υποδοµών.  Οι επιµέρους 
θεµατικές προτεραιότητες της έρευνας αφορούν σε: 

• µεθόδους οργάνωσης, διαχείρισης και εκµετάλλευσης τερµατικών σταθµών, 
και συγκοινωνιακών υποδοµών, 
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• νέες προσεγγίσεις για την αύξηση του χρόνου ζωής των υποδοµών 
(οδοστρωµάτων, σηράγγων, γεφυρών, προβλητών κ.λπ.) 
συµπεριλαµβανοµένης και της συντήρησης, αύξηση της δυναµικότητας ή 
αύξηση της απόκρισης σε φυσικούς ή ανθρωπογενείς κινδύνους µε 
ταυτόχρονη βελτίωση της ασφάλειας,     

• ολοκληρωµένες µεθόδους παρακολούθησης υλικών και στοιχείων νέων ή 
υφιστάµενων υποδοµών µε τη χρήση αισθητήρων βασισµένων στη βιο- ή 
νανο-τεχνολογία, 

• ολοκληρωµένα συστήµατα αποτίµησης του κύκλου ζωής υποδοµών και νέες 
τεχνικές ελέγχου για την έγκαιρη διάγνωση καταστροφών στις 
συγκοινωνιακές υποδοµές, 

• καινοτόµες τεχνικές συντήρησης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, 
οχηµάτων, τραίνων, πλοίων και του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού της 
συγκοινωνιακής υποδοµής, 

• συνεργατικούς θεσµούς και διαδικασίες διαχείρισης της συγκοινωνιακής 
υποδοµής και των µεταφορικών µέσων, 

• νέες µεθόδους και τεχνολογίες κατασκευής, συντήρησης ή αναβάθµισης 
κατασκευών χρησιµοποιώντας νέα υλικά και βιοµηχανικά ή 
προκατασκευασµένα στοιχεία που είναι εύκολα στη δόµηση, εγκατάσταση, 
έλεγχο και συντήρηση µε περιορισµένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.   

Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστηµάτων µεταφορών 

Ο στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή νέων έξυπνων τεχνολογιών και 
συστηµάτων που µπορούν να κάνουν τα συγκοινωνιακά συστήµατα 
αποτελεσµατικότερα, ασφαλέστερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Οι επιµέρους 
θεµατικές προτεραιότητες της έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 

• νέων συστηµάτων υποστήριξης του οδηγού τόσο στο δρόµο όσο και µέσα στο 
όχηµα, όπως συστήµατα πλοήγησης και οδικής καθοδήγησης και συστηµάτων 
ασφαλούς οδήγησης, 

• νέων ηλεκτρονικών συστηµάτων και αυτοµατισµών στον εξοπλισµό των 
τρένων και των πλοίων, 

• νέων πληροφοριακών συστηµάτων διασύνδεσης των συγκοινωνιακών 
συστηµάτων, 

• νέων ολοκληρωµένων συστηµάτων πληροφόρησης των χρηστών. 

Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας σιδηροδροµικών µεταφορών  

Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέων οργανωτικών και 
τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν τη διεύρυνση του µεριδίου στην αγορά των 
επιβατικών και εµπορευµατικών σιδηροδροµικών µεταφορών έναντι των οδικών 
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µεταφορών, µε έµφαση στη µείωση των δαπανών αλλά και στη δικαιότερη 
επιβράβευση των καθαρότερων µέσων µεταφοράς. Οι επιµέρους θεµατικές 
προτεραιότητες έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 

• νέων προσεγγίσεων για τα υποσυστήµατα των σιδηροδροµικών µεταφορών µε 
επίκεντρο τους εξυπηρετούµενους επιβάτες και επιχειρήσεις, 

• µεθόδων διασύνδεσης µε τα διεθνή σιδηροδροµικά δίκτυα, 

• τεχνικών αξιοποίησης της εσωτερίκευσης του εξωτερικού κόστους των 
µεταφορών. 

Ολοκληρωµένες υπηρεσίες θαλάσσιων µεταφορών 

Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η αξιοποίηση νέων οργανωτικών και 
τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την παροχή ολοκληρωµένων και 
αναβαθµισµένων υπηρεσιών θαλάσσιων µεταφορών επιβατών και εµπορευµάτων, 
τόσο στα λιµάνια όσο και στα πλοία. Οι επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες της 
έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 

• αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα, 

• νέων προσεγγίσεων για τα υποσυστήµατα και τις λειτουργίες των θαλάσσιων 
µεταφορών µε επίκεντρο τους εξυπηρετούµενους επιβάτες και επιχειρήσεις, 

• µεθόδων και προσεγγίσεων αναδιοργάνωσης λιµένων για την προσφορά 
αναβαθµισµένων υπηρεσιών, 

• µεθόδων ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στις θαλάσσιες 
µεταφορές. 

Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών οδικής ασφάλειας 

Στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η εφαρµογή κατάλληλων πρακτικών 
βελτίωσης της συµπεριφοράς των οδηγών και των πεζών καθώς και η αναβάθµιση 
της οδικής υποδοµής και των οχηµάτων µε σκοπό τη σταδιακή µείωση των οδικών 
ατυχηµάτων και των θυµάτων τους.  Οι επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες έρευνας 
αφορούν στην: 

• διερεύνηση της επικίνδυνης συµπεριφοράς των οδηγών και των τρόπων 
αντιµετώπισής της, 

• ανάπτυξη µεθόδων ολοκληρωµένης προληπτικής και κατασταλτικής 
διαχείρισης όλων των στοιχείων του οδικού περιβάλλοντος που µπορεί να 
συντελούν στα ατυχήµατα,  

• ανάπτυξη τεχνολογιών και συστηµάτων ασφαλούς οδήγησης, 

• µελέτη των ανταποδοτικότερων µέτρων οδικής ασφάλειας. 
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Υποστήριξη ολοκληρωµένων διατροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής 

Ο στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη ολοκληρωµένων και αποτελεσµατικών 
διατροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής (logistics) που θα εγγυώνται την ταχεία και µε 
χαµηλό κόστος µεταφορά των εµπορευµάτων από την αρχική προέλευση στον τελικό 
προορισµό. Οι επιµέρους θεµατικές προτεραιότητες έρευνας αφορούν στην 
ανάπτυξη: 

• ενιαίων αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας σε 
όλους τους τρόπους µεταφοράς, 

• µεθόδων λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εµπλεκοµένων φορέων 
(προµηθευτές, µεταφορείς, διαµεταφορείς, συγκοινωνιακοί φορείς, κλπ.), 

• µεθόδων διασύνδεσης µε τα διεθνή δίκτυα εφοδιαστικής και εµπορευµατικών 
µεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, 

• νέων τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση των υποσυστηµάτων της 
εφοδιαστικής αλυσίδας. 
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10.7 Περιβάλλον 

10.7.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η Ελλάδα αντιµετωπίζει σειρά σηµαντικών περιβαλλοντικών προκλήσεων µε 
ιδιαίτερες επιπτώσεις τόσο στην ποιότητα ζωής όσο και  στην οικονοµία µε δεδοµένο 
ότι σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς όπως η γεωργία και ο τουρισµός είναι άµεσα 
συνδεδεµένοι µε την ποιότητα του περιβάλλοντος.  

Σύµφωνα µε τους περισσότερους περιβαλλοντικούς δείκτες που λειτουργούν τα 
τελευταία χρόνια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό Περιβάλλοντος (ΕΕΑ), το 
Παγκόσµιο Ταµείο για τη Φύση (WWF), και την Υπηρεσία NATURA η θέση της 
χώρας είναι λίγο κάτω από το µέσο όρο µε εξαίρεση την αύξηση του CO2  και την 
λήψη µέτρων διαχείρισης περιοχών NATURA όπου είµαστε πρώτοι και 
προτελευταίοι αντίστοιχα. Στα τοπικά όµως θέµατα του περιβάλλοντος η κατάσταση 
είναι πιο ανησυχητική αφού δεν υπάρχουν οι κατάλληλες λειτουργικές τεχνολογίες, 
ίσως και η ευαισθητοποίηση, µε αποτέλεσµα η διαχείριση των αστικών αποβλήτων 
να αποτελεί µείζων πρόβληµα, κυρίως για τα µεγάλα αστικά κέντρα, καθώς η 
παραγωγή τους αυξήθηκε  κατά 42,5 % από το 1995 έως το 2002. Το πρόβληµα 
εντείνεται από το πολύ χαµηλό ποσοστό ανακύκλωσης που ανέρχεται στο 8% αφού 
πολύ µικρό ποσοστό των ∆ήµων έχει ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραµµα. Επίσης 
σοβαρά προβλήµατα παρουσιάζονται στην επεξεργασία και διάθεση των 
βιοµηχανικών και επικίνδυνων αποβλήτων σε σχέση µε το υδάτινο και χερσαίο 
τοπικό περιβάλλον αλλά και για τα υπόγεια ύδατα.     

 Παράλληλα η  υποβάθµιση των εδαφικών συστηµάτων συνεχίζεται λόγο διάβρωσης, 
υφαλµύρινσης και έντασης της γεωργικής εκµετάλλευσης µε αποτέλεσµα τη µείωση 
της παραγωγικότητας των εδαφών και τον κίνδυνο υποβάθµισης της ποιότητας και 
ποιότητας των υδατικών πόρων. Παράλληλα η ραγδαία ανάπτυξη της τουριστικής 
δραστηριότητας, η χαµηλή απόδοση της χρήσης νερού στη γεωργία και οι πρόσφατες 
κλιµατικές αλλαγές θέτουν σηµαντικά ζητήµατα διαχείρισης των υδάτινων 
αποθεµάτων ιδιαίτερα στα νησιά, στις παράκτιες περιοχές και στις περιοχές έντονης 
γεωργικής ανάπτυξης.    

Η ατµοσφαιρική ρύπανση παραµένει σε υψηλά επίπεδα στα µεγάλα αστικά κέντρα, 
σε περιοχές παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και σε βιοµηχανικές περιοχές. 
Ιδιαίτερα προβλήµατα υπάρχουν και στο ύψος εκποµπής και άλλων αέριων του 
θερµοκηπίου, στις συγκεντρώσεις του όζοντος, των αιωρούµενα σωµατιδίων PM10 
και του βενζολίου.  

Επιδείνωση παρουσιάζει επίσης η ποιότητα του ακουστικού περιβάλλοντος στη χώρα 
ιδιαίτερα στα µεγάλα αστικά κέντρα  και σε τουριστικές περιοχές και η διεθνής αγορά 
παρέχει λύσεις που µπορούν να βελτιωθούν. Η έκθεση του πληθυσµού σε 
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ακτινοβολίες και χηµικές ουσίες στο χώρο εργασίας και οικίας αλλά και στο 
περιβάλλον κυρίως από τις τηλεπικοινωνιακές λειτουργίες της κινητής τηλεφωνίας 
και των γραµµών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει άνοδο. 

Τέλος η ρύπανση των θαλασσών και η προστασία της βιοποικιλότητας θα αποτελούν 
πάντα σηµαντική πρόκληση λόγω του µήκους ακτών µας και του υψηλού ποσοστού 
περιοχών NATURΑ της χώρας (το 19,1% των χερσαίων τµηµάτων της χώρας µας).   

Παρά τις σηµαντικές περιβαλλοντικές πιέσεις και προκλήσεις η αποτύπωση, 
παρακολούθηση µέσω της περιβαλλοντικής πληροφορίας είναι περιορισµένη εξαιτίας 
της απουσίας εθνικών βάσεων περιβαλλοντικών και  κλιµατολογικών δεδοµένων. 

Σε ερευνητικό επίπεδο αναπτύσσεται σηµαντική δραστηριότητα διεθνούς 
αναγνώρισης σε τοµείς όπως η αξιοποίηση της τηλεµατικής στην περιβαλλοντική 
παρατήρηση, η 24ωρη και 48ωρη πρόγνωση του καιρού, ο σχεδιασµός διαγνωστικών 
µοντέλων για σεισµούς, η ανάπτυξη µεθοδολογιών προστασίας και αξιοποίησης 
υδάτινων πόρων, η βιογεωχηµεία και πρόσφατα ορισµένες περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες. Σε επίπεδο δηµόσιας δαπάνης για την έρευνα,  η Ελλάδα παρουσιάζει σε 
σχέση µε την Ευρώπη σηµαντική συγκέντρωση  της χρηµατοδότησης σε τρεις τοµείς 
οι οποίοι σχετίζονται µε το περιβάλλον: τη διερεύνηση και εκµετάλλευση του γήινου 
περιβάλλοντος, υποδοµή και προγραµµατισµός χρήσης γης και έλεγχος και φροντίδα 
του περιβάλλοντος. Οι τρεις αυτοί τοµείς συγκέντρωσαν το 2004 το 10,2% (50.7 εκ. 
ευρώ) της συνολικής δηµόσιας χρηµατοδότησης για έρευνα. (Κτηµατολόγιο?). 
Αντίθετα η έρευνα στη βιοµηχανία είναι περιορισµένη εξαιτίας του περιθωριακού 
ρόλου της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας (µεταποίησης και υπηρεσιών). 
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

•  Ερευνητικό δυναµικό: Συσσώρευση 
ερευνητικών ικανοτήτων σε ερευνητικά κέντρα 
και πανεπιστήµια και εξειδίκευση σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο  σε Earth sciences και ιδιαίτερα σε 
θέµατα όπως σεισµοί, θαλάσσιοι πόροι, 
συστήµατα παρακολούθησης οικοσυστηµάτων.  

• Εθνικές υποδοµές και δίκτυα παρατήρησης  

• Βελτίωση ποιότητας περιβάλλοντος: 
Ανάπτυξη και αξιοποίηση νέων 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών για τη βελτίωση 
της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

• Περιβαλλοντική βιοµηχανία: Ανάπτυξη της 
περιβαλλοντικής βιοµηχανίας εξαιτίας της 
αύξησης της ανάγκης για περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες και συστήµατα διαχείρισης 
περιβάλλοντος τις προσεχείς δεκαετίες 

• ∆ηµιουργία εθνικών βάσεων δεδοµένων: 
Αξιοποίηση δορυφορικής παρατήρησης για τη 
δηµιουργία εθνικών βάσεων δεδοµένων  

Αδυναµίες Απειλές 

• Περιβαλλοντική πληροφόρηση: Έλλειψη 
εθνικών βάσεων περιβαλλοντικών και  
κλιµατολογικών δεδοµένων της χώρας και 
απουσία ολοκληρωµένων συστηµάτων 
αποτύπωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης 
περιβαλλοντικής πληροφορίας και εθνικού 
συντονισµού. 

• Μικρή διείσδυση ΑΠΕ: Χαµηλό επίπεδο 
συµµετοχής των ανανεώσιµων ενεργειακών 
πηγών της χώρας στη παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και µεγάλη εξάρτηση από ρυπογόνους 
ενεργειακούς πόρους. 

• Ποιότητα περιβάλλοντος στα αστικά 
κέντρα: Υψηλά επίπεδα ατµοσφαιρικής 
ρύπανσης και ποιότητας του αστικού 
περιβάλλοντος στα µεγάλα αστικά κέντρα. 

• Επίπεδα ρύπων: ∆ιατήρηση ρύπων σε υψηλά 
επίπεδα και αύξηση των εκποµπών CO2 πλέον 
των στόχων του ΚΥΟΤΟ. 

• Περιορισµένη ανακύκλωση: Χαµηλά επίπεδα 
ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης πρώτων 
υλών και βιοµηχανικών προϊόντων.  

• Περιβαλλοντική βιοµηχανία: Σχεδόν 
ανύπαρκτη περιβαλλοντική βιοµηχανία 

• ∆ιεθνείς περιβαλλοντικές συµβάσεις: 
Υψηλό κόστος συµµόρφωσης στις 
περιβαλλοντικές συµβάσεις που έχει 
υπογράψει η χώρα.  

• Επιπτώσεις της ποιότητας του 
περιβάλλοντος στην οικονοµία: 
Περαιτέρω υποβάθµιση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος θα έχει σηµαντικές  επιπτώσεις 
σε σηµαντικούς κλάδους της οικονοµίας όπως 
η γεωργία, η αλιεία, ο φυσικός πλούτος και ο 
τουρισµός.  

• Βραδείς ρυθµοί διάχυσης των 
περιβαλλοντικών καινοτοµιών: Αδυναµία 
διάχυσης καινοτοµιών εξαιτίας του κόστους; 
της έλλειψης εξειδικευµένης γνώσης και 
εµπιστοσύνης για την αποτελεσµατικότητά 
τους.  

• Απειλή της βιοποικιλότητας: Απώλεια της 
βιοποικιλότητας σε απειλούµενες περιοχές. 
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10.7.2 Σκοπός   

Σκοπός της χρηµατοδότησης της έρευνας είναι η βαθύτερη κατανόηση των 
περιβαλλοντικών διαδικασιών, προβληµάτων και κινδύνων, η προώθηση της 
αειφόρου διαχείρισης του περιβάλλοντος µε τη διερεύνηση του ανθρώπινου 
αποτυπώµατος της χώρας, η εξεύρεση «καθαρότερων» τεχνολογιών και διαδικασιών 
παραγωγής καθώς και η επίτευξη των εθνικών στόχων στη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών δεικτών που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα.  Πιο συγκεκριµένα  
επιµέρους στόχοι είναι:  

• Η συµβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών παραµέτρων όπως η µείωση 
της ρύπανσης (ατµόσφαιρας, υδάτινων πόρων, ξηράς), η βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα στο χώρο εργασίας ή η εξοικονόµηση ενέργειας από βιοµηχανικές και 
κατασκευαστικές δραστηριότητες, µε την ανάπτυξη περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών που ανταποκρίνονται στις ελληνικές συνθήκες και ανάγκες.  

• Η υποστήριξη των διεθνών περιβαλλοντικών συµβάσεων που έχει υπογράψει 
η χώρα και των στόχων που έχουν τεθεί στο πλαίσιο αυτών, όπως η µείωση των 
εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου του Πρωτοκόλλου του Κιότο και η 
προστασία της στοιβάδας του όζοντος του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ.  

• Η ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Νοηµοσύνης η οποία αποτελεί την 
προϋπόθεση  για τη διαχείριση οικοσυστηµάτων, την παρακολούθηση και την 
προσοµοίωση του κλίµατος για τον εντοπισµό των κλιµατικών αλλαγών και την 
πρόγνωση περιβαλλοντικών παραµέτρων για επικίνδυνα φυσικά φαινόµενα, τη 
βελτίωση στον υπολογισµό του ανανεώσιµου ενεργειακού δυναµικού, την 
υποστήριξη της ασφάλειας και της εξοικονόµησης ενέργειας για τις µεταφορές 
και τις βιοµηχανικές διαδικασίες κ.λπ.  

• Η διαχείριση κινδύνου µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένων προσεγγίσεων 
παρακολούθησης και πρόληψης µέσω προηγµένων συστηµάτων, εργαλείων και 
πληροφοριών πρόβλεψης και εκτίµησης της διακινδύνευσης για όλα τα είδη των 
φυσικών κινδύνων (Σεισµοί, Πληµµύρες, Θύελλες, Καταιγίδες, ∆ασικές 
Πυρκαγιές, Ξηρασίες, Κατολισθήσεις κλπ). 

• Η αειφόρος διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος µε την υποστήριξη της 
έρευνας στη βελτίωση της εθνικής ταξινόµησης των διαφόρων ειδών και στην 
προστασία της βιοποικιλότητας και ευαίσθητων οικοσυστηµάτων όπως περιοχών 
Natura και απειλούµενων περιοχών. 

• Βιώσιµη διαχείριση των υδατικών πόρων µε την ανάπτυξη µεθόδων και 
τεχνολογιών βελτίωσης της ποιότητας των υδατικών συστηµάτων και ανάσχεσης 
της υποβάθµισης των υδάτινων συστηµάτων. 
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• Η ενδογενής ανάπτυξη της περιβαλλοντικής βιοµηχανίας βασισµένη στην 
ανάπτυξη τεχνογνωσίας (περιβαλλοντικές τεχνολογίες) και της εσωτερικής 
ζήτησης µε στόχο µεσοπρόθεσµα τον εξαγωγικό προσανατολισµό. 

10.7.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

 Οι θεµατικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

• Κλιµατική αλλαγή και φυσικοί κίνδυνοι –καταστροφές 

• Περιβαλλοντική νοηµοσύνη 

• Βιώσιµη ανάπτυξη, διαχείριση και αποτίµηση οικοσυστηµάτων και του 
φυσικού κεφαλαίου στην Ελλάδα 

• Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

Σηµαντική είναι η εξέταση της κοινωνικο-οικονοµικής διάστασης της ανάπτυξης και 
εισαγωγής των περιβαλλοντικών τεχνολογιών  στην αγορά καθώς και των 
αντίστοιχων πολιτικών. 

Αναγκαίες προϋποθέσεις: διεπιστηµονικότητα των προσεγγίσεων µε συνεργασία 
εθνικών φορέων όπου απαιτείται, κλαδική προσέγγιση σε γραµµές παραγωγής µε 
υψηλούς δείκτες ρύπανσης και εκποµπών (χηµική βιοµηχανία, ελαιοτριβεία, 
κονσερβοποιία  κλπ),  υποστήριξη διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, εκµετάλλευση αρχείων 
κλιµατολογικών και περιβαλλοντικών δεδοµένων για τη βελτίωση της διαχείρισης 
των οικοσυστηµάτων και των περιοχών ενδιαφέροντος.   

10.7.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Κλίµα, Κλιµατικές µεταβολές και κλιµατική αλλαγή, φυσικοί κίνδυνοι -
καταστροφές 

Κλίµα: Μελέτη των υφισταµένων αρχείων δεδοµένων και δηµιουργία εθνικού 
κλιµατολογικού χάρτη, ανάπτυξη µεθόδων για προσδιορισµό κλιµατολογικών 
µεταβολών και των επιπτώσεων αυτών στον Ελληνικό χώρο. Κοινωνικές και 
αναπτυξιακές επιπτώσεις  σχετιζόµενες µε την κλιµατική αλλαγή. 

Φυσικοί κίνδυνοι: ∆ιαχείριση καταστροφών που σχετίζονται µε φυσικά φαινόµενα 
και µελέτη της επίδρασης ανθρωπογενών παραγόντων στα οικοσυστήµατα. Οι 
ερευνητικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν θέµατα που σχετίζονται µε τους 
ακόλουθους τοµείς:   

• Σεισµικό κίνδυνο 

• ∆ασικές πυρκαγιές 

• Πληµµύρες µε έµφαση στην ολοκληρωµένη διαχείριση υδάτινων πόρων σε 
λεκάνες απορροής µε χρήση νέων τεχνολογιών (Radar καιρού και 
αριθµητικών προϊόντων)  
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• Προσδιορισµός της κλιµατικής αλλαγής µε βάση τη συχνότητα και την 
ένταση των ακραίων µετεωρολογικών φαινοµένων της χώρας καθώς και την 
επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στα φαινόµενα.  

Περιβαλλοντική Νοηµοσύνη 

Ο τοµέας της «Περιβαλλοντικής νοηµοσύνης» έχει λάβει τη σύγχρονη µορφή του στο 
πρόγραµµα «Παγκόσµιο Σύστηµα Παρακολούθησης για το Περιβάλλον και την 
Ασφάλεια (Global Monitoring for Environment and Security- GMES)». Το GMES 
είναι µια κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 
∆ιαστηµικής Υπηρεσίας (European Space Agency-ESA) που στοχεύει στη 
δηµιουργία µιας ευρωπαϊκής υποδοµής για τη παραγωγή και διάθεση δεδοµένων και 
πληροφοριών που θα στηρίζουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το Περιβάλλον και την 
Ασφάλεια. Παράλληλα η διεθνής πρωτοβουλία της Οµάδας Παρατήρησης της Γης 
(Group on Earth Observations- GEO) συντονίζει 40 Κράτη (και τη χώρα µας) και ένα 
µεγάλο αριθµό από σχετικούς ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους διακρατικούς 
οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει η Ελλάδα.  

Η συµπλήρωση εθνικών κλιµατολογικών αρχείων και η σύνθεση τους µε άλλου 
είδους παρατηρήσεις (από δορυφόρους, Radar) αποτελεί τη βάση για την ενίσχυση 
της περιβαλλοντικής έρευνας.   

Εποµένως τίθεται ως προτεραιότητα η µελέτη και έρευνα σε ότι αφορά στη σύνθεση 
δεδοµένων από κλιµατολογικές και γεωµορφολογικές βάσεις της χώρας για την 
ανάπτυξη ενός εθνικού αρχείου περιβαλλοντικών πληροφοριών και παραµέτρων το 
οποίο θα µπορεί να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση και πρόγνωση 
περιβαλλοντικών παραµέτρων, παραδείγµατος χάριν για επικίνδυνα φυσικά 
φαινόµενα και τεχνολογικά ατυχήµατα µε περιβαλλοντικές συνέπειες.   

Βιώσιµη ανάπτυξη, διαχείριση και αποτίµηση οικοσυστηµάτων και του 
φυσικού κεφαλαίου στην Ελλάδα 

Η σωστή διαχείριση των φυσικών πόρων και των τοπικών οικοσυστηµάτων αποτελεί 
τη βάση της βιώσιµης ανάπτυξης και της ασφάλειας του ανθρώπου.  Κρίσιµο σηµείο 
για τη διαχείριση είναι η καταγραφή του φυσικού κεφαλαίου και της βιοποικιλότητας 
των οικοσυστηµάτων και η εξέταση των ελλοχευουσών αιτιών της απώλειας της 
βιοποικιλότητας. Μέσω της έρευνας στο τοµέα αυτό δηµιουργούνται αντικειµενικά 
στοιχεία που στηρίζουν αποφάσεις για τη προστασία και διατήρηση του φυσικού µας 
κεφαλαίου. Εποµένως τίθεται ως προτεραιότητα: 

 η ανάπτυξη περιβαλλοντικών πληροφοριών,  εργαλείων και µοντέλων για τη 
βιώσιµη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και τη διατήρηση της 
βιοποικιλότητας, 
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 η ανάπτυξη εργαλείων παρακολούθησης και διαχείρισης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος περιλαµβανοµένων: επιδράσεις της ανθρώπινης 
δραστηριότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, θαλάσσια ρύπανση, αποτίµηση 
των τάσεων στα θαλάσσια οικοσυστήµατα και στη βιοποικιλότητα,  γεωλογία 
του θαλάσσιου πυθµένα. 

Περιβαλλοντικές τεχνολογίες 

Αγροτική ρύπανση: Ανάπτυξη µεθόδων για την αντιµετώπιση της αγροτικής ρύπανσης 
π.χ. γεωργία ακριβείας (precision agriculture). Βελτίωση και ανάπτυξη τεχνολογιών 
ανάλυσης εδάφους για γεωργική διαχείριση νέων ειδών, ψηφιακής χαρτογράφησης 
και ανάλυση ιδιοτήτων εδάφους και κλιµατολογικές συνθήκες καλλιεργειών. 
Μέθοδοι ελέγχου της χρήσης λιπασµάτων, φυτοφαρµάκων ή νερού. 

Αέρια ρύπανση: Ανάπτυξη τεχνολογιών µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου 
και αντιρρυπαντικών τεχνολογιών. Στον τοµέα αυτό ανήκουν και ενεργειακές 
τεχνολογίες οι οποίες εξετάζονται στον τοµέα της ενέργειας. Έµφαση δύνεται στους 
τοµείς των βιολογικών φίλτρων, στους καταλύτες για βιοµηχανική χρήση, 
φωτοκαταλυτική διάσπαση εντοµοκτόνων στην ανάπτυξη µεθόδων χρήσης 
επεξεργασµένης ιπτάµενης τέφρας.  

Ρύπανση υδάτων και εδάφους: Τεχνολογίες και εργαλεία προσδιορισµού ρυπαντών 
στο έδαφος.  Ανάπτυξη καινοτόµων τεχνολογιών και υπηρεσιών για την διαχείριση 
επεξεργασία και επαναχρησιµοποίηση του νερού τόσο για αστική όσο και για 
βιοµηχανική χρήση (π.χ. τεχνολογίες µεµβρανών, αφαλάτωση, βιοµηχανικός 
διαχωρισµός για την επίτευξη µηδενικής απόρριψης υγρών κ.λπ.). Τεχνολογίες 
περιορισµού διάδοσης ρύπων σε υπόγεια ύδατα και σε εδάφη µε φυσικά και 
βιολογικά φράγµατα καθώς και έκχυσης σε βαθιά φρεάτια. Βιοδιάσπαση ρύπων.   

 Στερεά απόβλητα: Βελτίωση και ανάπτυξη τεχνολογιών και µεθόδων διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων. Ανάπτυξη βιολογικών και φυσικοχηµικών µεθόδων καθαρισµού 
για την αποκατάσταση χώρων µολυσµένων από οργανικούς ρύπους.  

Βιοµηχανικές ∆ιαδικασίες: Τεχνολογίες για την ανακύκλωση και 
επαναχρησιµοποίηση πρώτων υλών και τη  µείωση του κάθε είδους αποβλήτων στη 
παραγωγική διαδικασία.   

Κατασκευαστικές ∆ιαδικασίες: Τεχνολογίες για την ανακύκλωση και 
επαναχρησιµοποίηση υλικών και την ασφάλεια των οικοσυστηµάτων.     

 

 

 

 



 

137 

10.8 ∆ιάστηµα 

10.8.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Το διάστηµα αποτελεί σηµαντικό τοµέα δραστηριότητας για την Ευρώπη εδώ και 
αρκετές δεκαετίες. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια η παρουσία στον κλάδο αποτελεί 
στρατηγική επιλογή τόσο για επιστηµονικούς όσο και για κοινωνικούς και 
οικονοµικούς λόγους. Συγκεκριµένα, ο τοµέας του διαστήµατος είναι σηµαντικός για 
την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης (παρακολούθηση περιβαλλοντικών 
παραµέτρων), την υλοποίηση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας 
(παρακολούθηση συνόρων και διαχείριση κρίσεων) και της επίτευξης των στόχων της 
στρατηγικής της Λισσαβόνας (οικονοµική διάσταση). 

Στην Ελλάδα, ο τοµέας του διαστήµατος διαδραµάτισε µέχρι σήµερα έναν 
περιθωριακό ρόλο. Η δηµόσια δαπάνη για έρευνα, παρά τις διαχρονικές της 
διακυµάνσεις από 0,4 εκ. ευρώ το 1993 σε 3 εκ. ευρώ το 1998 και 1,5 εκ. ευρώ το 
2004, παρέµεινε γύρω στο 0,3% της συνολικής δηµόσιας δαπάνης για έρευνα.   

Σε τεχνολογικό και ερευνητικό επίπεδο υπάρχουν αξιόλογες προσπάθειες µε διεθνή 
αναγνώριση στη διαστηµική ηλεκτροµηχανολογία (space engineering), στην 
αεροναυπηγική, µε βάση τις επιστηµονικές αναφορές και στην τηλεπισκόπιση για 
συλλογή και ανάλυση δεδοµένων, ενώ στον τοµέα των επιχειρήσεων υπάρχουν 
προσπάθειες ανάπτυξης εφαρµογών µικροηλεκτρονικής.     

Πρόσφατα η εκτόξευση του πρώτου Ελληνικού δορυφόρου και ιδιαίτερα η είσοδος 
της Ελλάδας στον ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισµός ∆ιαστήµατος), επαναπροσδιόρισαν  
εκ των πραγµάτων τη θέση της χώρας ως προς τον τοµέα του διαστήµατος. Η χώρα 
αποκτά πλέον πρόσβαση σε ερευνητικά αποτελέσµατα και δυνατότητα ανάπτυξης 
τεχνολογικών ικανοτήτων στη διαστηµική έρευνα µέσα από τη συµµετοχή σε 
αποστολές εξερεύνησης (π.χ. Solar Orbiter, BepiColombo, XEUS).  Άµεσα οφέλη 
είναι η πρόσβαση και δυνατότητα αξιοποίησης τεχνολογιών για τη συλλογή και 
διάδοση πληροφοριών σε οποιοδήποτε χρόνο και χώρο µε εφαρµογές ιδιαίτερα 
σηµαντικές για την Ελλάδα, όπως η προστασία της µεγάλης και σύνθετης 
ακτογραµµής και των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων, η προστασία και διαχείριση του 
περιβάλλοντος, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η πρόγνωση καιρού κ.λπ. 

Σήµερα οι εφαρµογές δορυφορικής πλοήγησης σε όλη την υδρόγειο χρησιµοποιούν 
το µόνο ευρέως διαθέσιµο λειτουργικό σύστηµα, το παγκόσµιο σύστηµα εντοπισµού 
των ενόπλων δυνάµεων των ΗΠΑ. Με την είσοδο το 2007 του συστήµατος EGNOS 
(ευρωπαϊκή υπηρεσία δορυφορικής πλοήγησης) και στα ερχόµενα έτη του 
ευρωπαϊκού συστήµατος πλοήγησης ΓΑΛΙΛΑΙΟ, αναµένεται µια σηµαντική ώθηση 
στους σχετικούς ερευνητικούς – τεχνολογικούς τοµείς όχι µόνο για την Ευρώπη αλλά 
και για άλλα Κράτη, όπως η Ιαπωνία και η Κίνα που επιθυµούν να χρησιµοποιούν το 
Ευρωπαϊκό σύστηµα. Οι εφαρµογές ανήκουν σε ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, όπως ο 
έλεγχος και η ρύθµιση της κυκλοφορίας των διαφόρων µέσων µεταφοράς, η έρευνα 
και διάσωση, η ακριβέστερη χαρτογράφηση, η ασφάλεια κ.λπ.. Μελέτες της 
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Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας ∆ιαστήµατος προβλέπουν το 
διπλασιασµό των υφιστάµενων εφαρµογών.   

Ανάλυση SWOT 
∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

• Συµµετοχή στην ESA: Πρόσβαση σε 
ερευνητικά αποτελέσµατα και στις ερευνητικές 
δραστηριότητες του οργανισµού 

• Συµµετοχή στην EUMETSAT: ∆υνατότητα 
πρόσβασης στα προγράµµατα και στα 
δεδοµένα των µετεωρολογικών δορυφόρων 

• ∆ορυφορικό πρόγραµµα ελληνικών ενόπλων 
δυνάµεων 

•  Ελληνικός δορυφόρος: Η εµπειρία του 
HELLAS SAT θα προκαλέσει µεγαλύτερη 
συµµετοχή ελληνικών φορέων στο νέο  
δορυφόρο της σειράς. 

• Ερευνητικό δυναµικό: Αξιόλογες επιδόσεις 
στην διαστηµική ηλεκτροµηχανολογία, 
στην αεροναυπηγική  και στον τοµέα της 
Τηλεπισκόπησης. Μικρές αλλά αξιόλογες 
οµάδες στην αστροφυσική 

• Βιοµηχανία: Μικρή διεθνή παρουσία σε 
εφαρµογές µικροηλεκτρονικής 

•  Εφαρµογές: Αξιοποίηση της διαστηµικής 
τεχνολογίας σε πλήθος περιοχών που 
αφορούν την ασφάλεια, τη διαχείριση και 
την προστασία του περιβάλλοντος 

• Οικονοµική αξιοποίηση: Μεταφορά 
τεχνολογίας στον ιδιωτικό τοµέα και 
ανάπτυξη εφαρµογών 

• Αξιοποίηση των δορυφορικών δεδοµένων 
στο κτίσιµο των εθνικών υποδοµών 
χαρτογράφησης και χωροταξίας 

• Αξιοποίηση επιχειρηµατικών δυνατοτήτων 
για ανάπτυξη εφαρµογών δορυφορικής 
πλοήγησης 

• Αξιοποίηση των οµάδων αστροφυσικής 
για ουσιαστικότερη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα επιστήµης της ESA 

 

 
Αδυναµίες Απειλές 

•  ∆απάνες έρευνας: Πολύ χαµηλά επίπεδα 
χρηµατοδότησης της έρευνας στον τοµέα του 
διαστήµατος ενώ η χώρα συµµετέχει σε 
αντίστοιχους ευρωπαϊκούς οργανισµούς και 
συνεργασίες καταβάλλοντας ετήσιες εισφορές 
25 εκ. ευρώ 

• Ερευνητικό δυναµικό: Περιορισµένο διεθνώς 
ανεγνωρισµένο επιστηµονικό δυναµικό 

• Βιοµηχανία: Απουσία της βιοµηχανίας από το 
χώρο µε εξαίρεση στη µικροηλεκτρονική 

• Έλλειψη εθνικής βάσης δορυφορικών 
εικόνων 

• Εφαρµογές: Έλλειψη ενδιαφέροντος για 
ανάπτυξη εφαρµογών δορυφορικής πλοήγησης 
µέσω του Ευρωπαϊκού συστήµατος  Galileo 

• Είσοδος νέων µελών στην ESA: Είσοδος 
νέων Κρατών Μελών στην ESA που θα 
µεταβάλουν τις ισορροπίες σε ότι αφορά τη 
διεκδίκηση βιοµηχανικών επιστροφών στη 
χώρα µας 

• Αλλαγή τεχνολογικού παραδείγµατος: 
Αύξηση διαστηµικών εφαρµογών σε 
παγκόσµιο επίπεδο που σε ένα ποσοστό θα 
αντικαταστήσουν επίγειες εφαρµογές  

 

 

 

 

 

10.8.2 Σκοπός 

 Η χρηµατοδότηση της διαστηµικής έρευνας αποσκοπεί αφενός στην αξιοποίηση των 
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δυνατοτήτων που παρέχει η συµµετοχή της χώρας στην ESA, στην EUMETSAT, 
στην οµάδα του ευρωπαϊκού διαστηµικού αµυντικού συστήµατος και αφετέρου στην 
αξιοποίηση της διαστηµικής τεχνολογίας για την ανάπτυξη τεχνικών και εργαλείων 
για εφαρµογή σε τοµείς κρίσιµους για τη χώρα όπως η ασφάλεια, η παρακολούθηση 
και διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Επίσης στόχος είναι η 
ενίσχυση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα των εφαρµογών 
πληροφορικής και µικροηλεκτρονικής.  

10.8.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

Εξαιτίας του διαθεµατικού χαρακτήρα των εφαρµογών απαιτείται ο συντονισµός µε 
άλλες θεµατικές περιοχές όπως της Πληροφορικής και Επικοινωνιών, του 
Περιβάλλοντος, της Ασφάλειας και των Προηγµένων Υλικών και της 
Μικροηλεκτρονικής. 

Συγκεκριµένα η χρηµατοδότηση επικεντρώνεται στις δύο ακόλουθες περιοχές: 

 Εφαρµογές ασφάλειας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος. 

 Τεχνολογίες διαστήµατος. 

10.8.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Εφαρµογές ασφάλειας, διαχείρισης και παρακολούθησης του περιβάλλοντος  

Στη θεµατική ενότητα περιλαµβάνεται η ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθµων για την 
αξιοποίηση δεδοµένων παρατήρησης Γης καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογιών 
τηλεπικοινωνιών και πλοήγησης σε εφαρµογές ασφάλειας, διαχείρισης και 
παρακολούθησης του περιβάλλοντος.  

 Ανάπτυξη Ψηφιακού Ανάγλυφου (Digital Elevation Maps -DEM) κλίµακας 
τουλάχιστον 1:25000. 

 Αξιοποίηση δεδοµένων Παρατήρησης Γης (ΕΟ) σε όλες τις φάσεις της 
διαχείρισης κρίσεων φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. 

 Εφαρµογές παρακολούθησης και επιτήρησης για την ασφάλεια π.χ. 
παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών και συνόρων. 

 Χρήση τεχνικών συµβολοµετρίας για την επεξεργασία δεδοµένων RADAD 
συνθετικής κεραίας (Synthetic Aperture Radar – SAR) για την εκτίµηση της 
εδαφικής παραµόρφωσης  µε έµφαση στους σεισµούς και στις κατολισθήσεις.  

 Ανάπτυξη τεχνικών για τη βελτίωση της ακρίβειας χαρτογράφησης στην 
αποτίµηση κίνδυνου µε τη χρήση space-born ραντάρ που χρησιµοποιούν 
συστήµατα Satellite Navigation (GPS, GALILEO, GLONASS). 

 Ανάπτυξη καινοτόµων αλγορίθµων για την επεξεργασία πολυφασµατικών, 
υπερφασµατικών, δεδοµένων συµβολοµετρίας RADAR.  
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 Αξιοποίηση δεδοµένων Παρατήρησης Γης (EO) σε αριθµητικά προγνωστικά 
µοντέλα. 

 Ανάπτυξη µεθόδων για την παρατήρηση του περιβάλλοντος για δασικές και 
γεωργικές εφαρµογές, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές (περιοχές 
NATURA, ακτογραµµές, υδροβιότοπους, εθνικά πάρκα κ.λπ.) καθώς και 
περιοχών αρχαιολογικού και πολιτισµικού ενδιαφέροντος. 

 Ανάπτυξη εφαρµογών για την έρευνα της ατµόσφαιρας όπως: έρευνα των 
ιδιοτήτων ακτινοβολίας των νεφών και των αερολυµάτων (aerosol), 
παρακολούθηση του CO2,  µελέτες ατµοσφαιρικής χηµείας, ανίχνευση και 
παρακολούθηση της αέριας ρύπανσης. 

 Ανάπτυξη δορυφορικών πλατφορµών για e-learning και e-health.  

∆ιαστηµική τεχνολογία 

Η θεµατική ενότητα περιλαµβάνει δραστηριότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη 
και τη βελτίωση κρίσιµων υποσυστηµάτων και εξαρτηµάτων π.χ. για τις 
τηλεπικοινωνίες και την πλοήγηση, τη ψηφιακή ανάλυση δεδοµένων κ.λπ.   
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10.9 Υγεία 

10.9.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Το σύστηµα υγείας στην Ελλάδα ακολουθεί σε µεγάλο βαθµό το «ασθενοκεντρικό» 
µοντέλο όπου οι θεσµοί, η οργάνωση, οι στόχοι, τα ιδρύµατα, η εκπαίδευση, τα 
επαγγέλµατα και οι τεχνικές προσανατολίζονται στην κατεύθυνση της 
καταπολέµησης της ασθένειας δίνοντας έµφαση στη δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια 
περίθαλψη. Αντίθετα, οι σύγχρονες διεθνείς τάσεις ακολουθούν µια «υγειο-κεντρική» 
προσέγγιση όπου η έµφαση δύνεται στη βελτίωση του επιπέδου υγείας και ποιότητας 
ζωής µε έµφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την πρωτοβάθµια 
περίθαλψη. Παράλληλα ο κατακερµατισµός του συστήµατος, το χαµηλό επίπεδο  
ποιότητας των υπηρεσιών, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας, τα ελλείµµατα 
των νοσοκοµείων, η σπατάλη στις προµήθειες  και το υψηλό επίπεδο δαπανών (9,1% 
του ΑΕΠ ) αναδεικνύουν σηµαντικά προβλήµατα οργάνωσης και διοίκησης.  

Αντίθετα το επιστηµονικό και ερευνητικό επίπεδο είναι αρκετά υψηλό. Η δηµόσια 
δαπάνη για έρευνα στο χώρο της υγείας ανήλθε το 2004 σε 40 εκ. ευρώ που 
αντιστοιχεί περίπου στο 8% της συνολικής δηµόσιας ερευνητικής δαπάνης. Το  
ποσοστό αυτό είναι λίγο µικρότερο από το σύνολο της δηµόσιας χρηµατοδότησης της 
έρευνας στη βιοµηχανία (9% το ίδιο έτος) και αντίστοιχο του Ευρωπαϊκού µέσου 
όρου. Το µεγαλύτερο µέρος της έρευνας πραγµατοποιείται στα Πανεπιστήµια και στα 
Ερευνητικά Κέντρα, ενώ η έρευνα που διεξάγεται στα ∆ηµόσια Νοσοκοµεία ανήλθε 
το 2004 µόνο σε 4 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί περίπου στο 0,4% της Ακαθάριστης 
Εγχώριας ∆απάνης για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΑΕ∆ΕΤΑ). 

Οι ερευνητικές επιδόσεις στο δηµόσιο ερευνητικό τοµέα είναι σηµαντικές καθώς 
παρουσιάζει εξειδίκευση σε σχέση µε την Ευρώπη στις επιστηµονικές δηµοσιεύσεις 
και αναφορές στο 49% των επιστηµονικών τοµέων που σχετίζονται µε την υγεία. 
Αντίστοιχα οι αξιολογήσεις των Ερευνητικών Κέντρων ανέδειξαν σηµαντικό αριθµό 
ερευνητικών περιοχών όπου η έρευνα ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα. Επίσης ο τοµέας  
της υγείας είναι τρίτος σε αριθµό ερευνητικών οµάδων (δηµόσιες ερευνητικές οµάδες 
και επιχειρήσεις)  που συµµετείχαν σε έργα του 6ου Προγράµµατος Πλαισίου. 

Αντίθετα, οι ερευνητικές δραστηριότητες στον τοµέα της ∆ηµόσιας Υγείας έχουν σε 
ένα µεγάλο αριθµό πεδίων, εδώ και αρκετά χρόνια πάψει να συµβαδίζουν µε τις 
διεθνείς εξελίξεις. Μία από τις κυριότερες αιτίες για το µεγάλο αυτό πρόβληµα είναι 
η µεγάλη καθυστέρηση στη δηµιουργία ηλεκτρονικών βάσεων αρχείων και 
δεδοµένων που θα απεικονίσουν την κατάσταση στα δηµόσια και ιδιωτικά 
νοσηλευτήρια της χώρας, στα σχολεία, στο στράτευµα κλπ. Χαρακτηριστικό 
παράδειγµα η έλλειψη µέχρι και σήµερα Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών.  

Στο τεχνολογικό επίπεδο υπάρχει σχετική δραστηριότητα στα φάρµακα όπου την 
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πενταετία 1999-2003 συγκεντρώθηκε το µεγαλύτερο ποσοστό (25%) των ελληνικών 
αιτήσεων για ευρεσιτεχνίες στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Ευρεσιτεχνιών.  

Στον ιδιωτικό τοµέα οι δαπάνες για έρευνα είναι σχετικά περιορισµένες. 
Συγκεκριµένα στα φάρµακα οι δαπάνες για έρευνα δεν ξεπερνούν το 1% της 
συνολικής έρευνας των επιχειρήσεων καθώς η ελληνική βιοµηχανία περιορίζεται 
στην παραγωγή και συσκευασία. Αντίθετα παρουσιάστηκε τα τελευταία χρόνια 
αυξηµένη δραστηριότητα νέων επιχειρήσεων, κυρίως τεχνοβλαστών (spin-offs), στην 
ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων, ιατρικών εργαλείων και στην παροχή υψηλής 
προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών (και ερευνητικών) στον τοµέα της διάγνωσης.     

Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

• Κλινική έρευνα: Υπάρχουν µεγάλες κλινικές 
ερευνητικές οµάδες /δίκτυα µε πανελλήνια εµβέλεια 
κυρίως στην Ογκολογία – Χειρουργική Ογκολογία 

• ∆ιεθνή ερευνητική παρουσία: Η παρουσία των 
Ελληνικών ερευνητικών οµάδων στο  6ο ΠΠ και σε 
διεθνή δίκτυα αοριστίας είναι σηµαντική. Επίσης 
σύµφωνα µε την πρόσφατη αξιολόγηση των 
ερευνητικών κέντρων, το επίπεδο της έρευνας είναι 
σύµφωνο µε τα διεθνή πρότυπα 

• Ιδιωτικός τοµέας: Ικανοποιητική ερευνητική και 
επιχειρηµατική παρουσία του ιδιωτικού τοµέα στα 
Φάρµακα και στις υπηρεσίες υγείας 

• Spin-offs: Νέες spin-offs στη Βιοτεχνολογία 

• Κινητικότητα ερευνητών: Μεγάλη κινητικότητα 
ελλήνων ερευνητών στο χώρο της υγείας 

• Ανώτατη εκπαίδευση: Έχουν δηµιουργηθεί νέα 
µεταπτυχιακά προγράµµατα σε τοµείς αιχµής όπως 
η Κλινική Χηµεία, η Μοριακή ∆ιαγνωστική και η 
Βιοστατιστική 

• Υπηρεσίες υγείας: Βελτίωση των υπηρεσιών 
υγείας 

• Ανάπτυξη οικονοµικής δραστηριότητας 
στον τοµέα της υγείας: Ο συνδυασµός 
δηµόσιου ερευνητικού δυναµικού και 
επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος δηµιουργεί 
ευνοϊκές συνθήκες ανάπτυξης οικονοµικής 
δραστηριότητας στον τοµέα των υπηρεσιών 
και του φαρµάκου 

• Νέες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας: 
Ανάπτυξη νέων Ενίσχυση νέων εταιρειών CRO 
(Clinical Research Organizations) µε στόχο 
την προώθηση της κλινικής έρευνας στην 
Ελλάδα και την προσέλκυση διεθνών κλινικών 
µελετών για monitoring και στατιστική 
ανάλυση 

• Ρόλος στα Βαλκάνια: Ανάδειξη σε µοναδικό 
πόλο τεχνογνωσίας και υπηρεσιών υγείας στα 
Βαλκάνια 

Αδυναµίες Απειλές 

• Υπηρεσίες υγείας: Χαµηλό επίπεδο υπηρεσιών 
υγείας προσανατολισµένων στη θεραπεία και όχι 
στη βελτίωση της υγείας και της πρόληψης 

• Θεσµικό και νοµικό πλαίσιο: Απουσία νοµικού 
πλαισίου για δραστηριότητες και παροχή υπηρεσιών 
στη Γενετική – Κλινική Χηµεία και αδυναµία άµεσης 
αντιµετώπισης θεµάτων βιοηθικής 

• Απουσία βάσεων δεδοµένων για τη δηµόσια 
υγεία 

• Ασφαλιστικά Ταµεία: Η µη-κάλυψη των 
αναλύσεων υψηλής τεχνολογίας από τα 

• ∆ιεπιστηµονικότητα: Αποµόνωση των 
επιστηµονικών πεδίων και ιδιαίτερα της 
ιατρικής από διεπιστηµονικές προσεγγίσεις 
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ασφαλιστικά ταµεία καθυστερεί την ενσωµάτωση 
της γενετικής και γενικά των νέων τεχνολογιών 
στην καθηµερινή κλινική πράξη 

• Κλινικές ∆οκιµές: Θολό τοπίο για το καθεστώς 
κλινικών δοκιµών σε εθνικό επίπεδο – Επιστηµονικά 
αδύναµος ΕΟΦ 

• Ξένες Άµεσες Επενδύσεις: Έλλειψη επενδύσεων 
από πολυεθνικές φαρµακευτικές και 
βιοτεχνολογικές εταιρείες 

10.9.2 Σκοπός   

Οι ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα της υγείας επιδιώκει αφενός τη βελτίωση του 
συστήµατος υγείας και των υπηρεσιών του και αφετέρου την ανάπτυξη της  
οικονοµίας της υγείας ιδιαίτερα της φαρµακευτικής βιοµηχανίας και των 
εξειδικευµένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέµενης αξίας.    

Πιο συγκεκριµένα επιµέρους στόχοι είναι: 

 Η προαγωγή της υγείας και η ανάπτυξη της πρόληψης δίνοντας έµφαση στην 
ανάπτυξη της γνώσης για τους προσδιοριστικούς παράγοντες του επιπέδου της 
υγείας στη χώρα και στην ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων πρόληψης και  
πρώιµης και έγκυρης διάγνωσης. 

 Η συµβολή στην αντιµετώπιση των δυσλειτουργιών του συστήµατος υγείας 
µε την ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα της διοίκησης και οργάνωσης των 
υπηρεσιών υγείας και της τεχνολογικής αποτίµησης. 

 Ενίσχυση της αναδυόµενης φαρµακευτικής βιοµηχανίας µε την ενίσχυση της 
ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων. 

 Μείωση του χρόνου και του κόστους θεραπείας των ασθενών, η ανάπτυξη της 
εξατοµικευµένης θεραπείας, η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και η 
µείωση των παρενεργειών των φαρµάκων µε την προώθηση της έρευνας σε 
νέες µεθόδους θεραπείας και ανάπτυξη καινοτόµων φαρµάκων. 

10.9.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

Οι προτεινόµενοι άξονες περιλαµβάνουν δραστηριότητες και στόχους που 
αντιµετωπίζουν ολοκληρωµένα τον τοµέα Υγεία, περιλαµβάνουν δηλαδή τη  
διοίκηση και οργάνωση του συστήµατος υγείας, την πρόληψη, την πρώιµη διάγνωση, 
την υψηλής τεχνολογίας διαγνωστική, την in vivo απεικόνιση και τέλος τη θεραπεία. 

Ιδιαίτερη έµφαση και προτεραιότητα δύνεται σε ερευνητικές προσεγγίσεις που 
αντιµετωπίζουν τα επιµέρους θέµατα από την οπτική γωνία της κατανόησης και 
αντιµετώπισης βασικών προβληµάτων και παραµέτρων υγείας του ελληνικού 
πληθυσµού και ιδιαίτερα: 

 αιτιολογίες µηχανισµοί εξέλιξης και χαρακτηριστικά της γήρανσης του 
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ελληνικού πληθυσµού, προϋποθέσεις για υγιή γήρανση, 

 κατανόηση βασικών προβληµάτων υγείας του ελληνικού πληθυσµού και 
προσδιορισµός των παραγόντων που καθορίζουν το επίπεδο υγείας του όπως 
π.χ. της µεταστροφής από την αλµατώδη αύξηση της διάρκειας ζωής στη 
στασιµότητα ιδιαίτερα σε επιµέρους οµάδες πληθυσµού, 

 αξιοποίηση παραγόντων µε αποδεδειγµένα πλεονεκτήµατα στην υγεία του 
πληθυσµού στην Ελλάδα όπως η µεσογειακή διατροφή και τρόπος ζωής και 
τα συστατικά τους στοιχεία. 

Με βάση το παραπάνω πλαίσιο η χρηµατοδότηση της έρευνας επικεντρώνεται στους 
εξής τοµείς: 

 Νανοϊατρική – Νανοτεχνολογία για την ανάπτυξη φορέων φαρµάκων – 
βιοαισθητήρων και απεικονιστικών τεχνολογιών. Η νανοϊατρική και 
γενικότερα οι εφαρµογές της νανοβιοτεχνολογίας, απαιτούν διεπιστηµονικές 
προσεγγίσεις και συνεργασία ερευνητικών οµάδων από πολύ διαφορετικούς 
επιστηµονικούς χώρους.   

 Μεταφραστική έρευνα στην ιατρική µε στόχο τη µεταφορά αποτελεσµάτων 
της βασικής έρευνας στην κλινική έρευνα. Προϋπόθεση για την επίτευξη των 
στόχων στον τοµέα αυτόν είναι η ενίσχυση της δηµιουργίας τραπεζών 
γενετικού υλικού, ιστού και λοιπών βιολογικών υλικών συµβατές µε όλους 
τους κανονισµούς βιοηθικής και δεοντολογίας και προσβάσιµες σε 
ενδιαφερόµενες ερευνητικές οµάδες. 

 Γονιδιωµατική – Πρωτεοµική – Βιολογία Συστηµάτων στην Υγεία µε 
στόχο την ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων και το χαρακτηρισµό νέων 
φαρµακευτικών στόχων σε σύνθετα παθοφυσιολογικά συστήµατα. 

 Καινοτόµες διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
εργαλεία,  διατάξεις  και µεθοδολογίες που αποβλέπουν  στη βελτίωση της 
υγείας και της ποιότητας της ζωής και δεν εµπίπτουν στις τρεις πρώτες 
κατευθύνσεις.  

 ∆ηµόσια Υγεία και Σύστηµα Υγείας µε έµφαση στη διοίκηση και την 
κατανόηση των προσδιοριστικών παραγόντων του επιπέδου της υγείας και 
στην  ανάπτυξη µεθόδων πρόληψης.  

10.9.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Νανοϊατρική – Νανοτεχνολογία στην Υγεία  

 Ιδιαίτερα σηµαντικές και πολλά υποσχόµενες είναι οι εφαρµογές της 
νανοτεχνολογίας στην ιατρική και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη καινοτόµων φορέων 
φαρµάκων – βιοαισθητήρων και απεικονιστικών τεχνολογιών. Έµφαση θα δοθεί σε 
νανοτεχνολογικές εφαρµογές στα ακόλουθα νοσήµατα: Καρκίνος – Καρδιαγγειακά  –
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Νευροεκφυλιστικά – ∆ιαβήτης – Λοιµώδη. 

Οι ερευνητικές προσεγγίσεις πρέπει να έχουν διεπιστηµονική προσέγγιση, 
αναπτύσσοντας διεπιφάνειες µεταξύ της Ιατρικής – Βιολογίας – Φυσικής – Χηµείας – 
Ηλεκτρονικής – Πληροφορικής, µε βάση επιτεύγµατα της Νανοµηχανικής και της 
Επιστήµης Υλικών: Νανοσωµατίδια – Νανοκαλώδια – Νανοδίαυλοι.  

Αναλυτικότερα οι τοµείς προτεραιότητας είναι: 

 Εφαρµογές στην in-vitro ∆ιαγνωστική: Βιοαισθητήρες – Νανοσυστοιχίες 
DNA και Πρωτεϊνών, ∆ιαγνωστική µοναδικού µορίου (συστοιχίες 
νανοδιαύλων). 

 Εφαρµογές σε in-vivo απεικόνιση: Νανοσωµατίδια µε υπερπαραµαγνητικές, 
οπτικές (φθορίζουσες), µεταλλικές ή και ηµιαγώγιµες ιδιότητες. 

 Νανοφάρµακα: Νανοσωµατίδια ως φορείς φαρµάκων µε δυνατότητες για 
εξειδικευµένη στόχευση οργάνων και νεοπλασιών και τοπική συσσώρευση. 

 Νανοµηχανές / Νανοροµποτική. 

 Νέα βιοϋλικά για ιατρικές (ορθοπεδική – χειρουργική) και οδοντιατρικές 
χρήσεις. 

 Τοξικολογία της Νανοτεχνολογίας / Παράµετροι Κινδύνων για τη ∆ηµόσια 
Υγεία και το Περιβάλλον. 

Μεταφραστική έρευνα στην ιατρική: Από τη βασική στην κλινική έρευνα 

Η µεγάλη πρόοδος που παρατηρείται την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη νέων 
βιολογικών φαρµάκων µε εντυπωσιακά αποτελέσµατα στην ογκολογία και η 
γενικότερη αλµατώδης ανάπτυξη των στοχευµένων θεραπειών, έχουν καταστήσει τη 
µεταφραστική έρευνα για τις «µεγάλες» νόσους των ηµερών µας θεµελιώδη.  

Η µεταφορά των νέων και καινοτόµων ερευνητικών αποτελεσµάτων από τη βασική 
έρευνα στη Μοριακή Βιολογία, στη Βιοχηµεία και στη Βιοφυσική αποτελεί την 
προϋπόθεση για σηµαντικά επιτεύγµατα στην ιατρική έρευνα. Η έρευνα για την 
ταυτοποίηση νέων µοριακών δεικτών και στόχων, τη µοριακή ανάλυση γονιδίων 
προδιάθεσης και τη σύνθεση γενετικών προφίλ αναµένονται να συµβάλει στην 
πρόληψη και την πρώιµη διάγνωση και στην εξατοµικευµένη θεραπεία.   

Προτεραιότητα στη µεταφραστική έρευνα θα δοθεί στα ακόλουθα νοσήµατα: 
Καρκίνος – Καρδιαγγειακά Νοσήµατα – ∆ιαβήτης – Εγκεφαλικές Παθήσεις –
Ηλικιοεξαρτώµενα Νοσήµατα – Λοιµώδη Νοσήµατα. 

Συγκεκριµένα οι προτεραιότητες είναι: 

 Μεταφραστική Έρευνα στον Καρκίνο: Από το γονίδιο στο φάρµακο:  
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o Γενοµική – πρωτεοµική και µεταβολοµική έρευνα για την ταυτοποίηση 
νέων µοριακών δεικτών και στόχων για πρώιµη διάγνωση και στοχευµένη 
θεραπεία  (απαραίτητες οι διεθνείς συνεργασίες). 

o Γονιδιακές αστάθειες και αλλοιώσεις σε προκαρκινικό περιβάλλον. 
o Σχεδιασµός νέων βιολογικών φαρµάκων – καινοτόµων φαρµακευτικών 

φορέων.  
o Γενετικά Προφίλ Νεοπλασιών / µικροσυστοιχίες DNA  – Εξατοµικευµένη 

θεραπεία.  
o Μηχανισµοί µετάστασης. 

 Μεταφραστική Έρευνα στα Καρδιαγγειακά Νοσήµατα: Από το γονίδιο στο 
φάρµακο. 

 Μεταφραστική Έρευνα στο ∆ιαβήτη: Από το γονίδιο στο φάρµακο : 
o Πρώιµοι µηχανισµοί παθογένεσης διαβήτη τύπου Ι 
o ∆είκτες για διαβητική νεφροπάθεια 
o Γονοτυπική διαφοροποίηση στο διαβήτη τύπου ΙΙ 

 Εγκεφαλικές Παθήσεις – Νευροβιολογία – Ηλικιοεξαρτώµενες Νόσοι: 
Μυοσκελετικές και άλλες χρόνιες παθήσεις. 

Γονιδιωµατική – Πρωτεοµική – Βιολογία Συστηµάτων στην Υγεία 

Η πλήρη αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώµατος έχει καταστήσει πλέον 
επιτακτικό τον επαναπροσδιορισµό της στρατηγικής στην έρευνα που στοχεύει στην 
ανάπτυξη θεραπειών και το σχεδιασµό νέων φαρµακευτικών µέσων µε εφαρµογή σε 
κλινικά πρωτόκολλα. Στην κατεύθυνση αυτή οι κλάδοι της πρωτεοµικής και 
γονιδιωµατικής και η γοργά εξελισσόµενη επιστήµη της Βιολογίας Συστηµάτων 
µέσα από τη συνεργασία και αλληλεπίδραση συγκλινουσών επιστηµών, µπορούν να 
συµβάλουν στην ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων και το χαρακτηρισµό νέων 
φαρµακευτικών στόχων σε σύνθετα παθοφυσιολογικά συστήµατα.  

Οι ερευνητικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν: 

 Γονιδιωµατική 
o Γενετική υπογραφή νοσηµάτων 
o Μοριακή ανάλυση γονιδίων προδιάθεσης σε νόσους   
o Τεχνολογίες για µαζικό γενετικό έλεγχο του ελληνικού πληθυσµού 
o Νέες τεχνολογίες ανάλυσης αλληλουχίας βάσεων DNA - nanoarrays 

 Πρωτεοµική 
o Νανοσυστοιχίες πρωτεϊνών 
o Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών – νέες τεχνικές και εργαλεία 
o Νέα συστήµατα ανίχνευσης πρωτεϊνών 
o Συστήµατα πρωτεϊνικής έκφρασης 
o ∆οµή – σταθερότητα - λειτουργία 

 Βιολογία Συστηµάτων 
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Ολοκληρωµένη ∆ιερεύνηση: Γονίδιο – Πρωτεΐνη – Κύτταρο,  ∆ιαχείριση µεγάλου 
όγκου δεδοµένων µε στόχο εφαρµογές στην ανθρώπινη υγεία: 

o Απόπτωση 
o Ανοσολογικό: Μοντελοποίηση ενεργοποίησης Τ-λεµφοκυτάρων 
o Βλαστικά κύτταρα: Αρχές διαφοροποίησης. 

Καινοτόµες διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
εργαλεία,  διατάξεις  και µεθοδολογίες  

Παραδείγµατα τέτοιων δραστηριοτήτων αποτελούν η ανάπτυξη απεικονιστικών 
τεχνολογιών: µεθοδολογίες / διατάξεις / ραδιοφάρµακα, η ανάπτυξη τεχνολογιών 
κυτταρικής αντικατάστασης, τα ολοκληρωµένα διαγνωστικά και θεραπευτικά 
ηλεκτρονικά όργανα κλπ. Συγκεκριµένα προλαµβάνονται: 

 Καινοτόµες θεραπευτικές προσεγγίσεις 
o Μοριακός σχεδιασµός – εξειδικευµένη στόχευση νέων φαρµάκων 
o Ραδιοφάρµακα (PET / Spect)  
o Θεραπείες κυτταρικής αντικατάστασης (stem cells). 

 Νέα Εργαλεία και Μεθοδολογίες στη Βασική και Κλινική Έρευνα όπως η 
Βιοπληροφορική και η Βιοστατιστική καθώς και νέες τεχνολογίες και 
βιοσυµβατά υλικά για προσθετικές εφαρµογές (ορθοπεδική χειρουργική). 

 Νέες ιατρικές ηλεκτρονικές ή µη διατάξεις όπως ολοκληρωµένα διαγνωστικά, 
θεραπευτικά και χειρουργικά εργαλεία. 

 Τηλεϊατρική: Ο τοµέας αυτός αναπτύσσεται σε συνδυασµό µε τη θεµατική 
ενότητα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

∆ηµόσια Υγεία και Σύστηµα Υγείας 

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών βάσεων αρχείων και δεδοµένων που απεικονίζουν την 
κατάσταση της δηµόσιας υγείας µε στοιχεία από δηµόσια και ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
της χώρας, τα σχολεία ή το στρατό, θα επιτρέψει την εφαρµογή των σύγχρονων 
εργαλείων της επιδηµιολογίας, της βιοστατιστικής και της λογιστικής µε άµεσες 
επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των Ελλήνων, στη χάραξη ορθής στρατηγικής για την 
υγεία και στα οικονοµικά οφέλη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας.   

Παράλληλα είναι σηµαντική η ανάπτυξη προσεγγίσεων για τη µελέτη και την 
αντιµετώπιση των δοµικών προβληµάτων του συστήµατος υγείας µε έµφαση στο 
ρόλο της τεχνολογίας, καθώς και µεθοδολογιών και συστηµάτων για την ασφάλεια 
των πολιτών σε καίριους τοµείς, όπως αυτοί της βιοτροµοκρατίας, της διατροφής, των 
ακτινοβολιών και των ρύπων.  

Οι ερευνητικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν τους ακόλουθους τοµείς: 

 Ιοντίζουσες ακτινοβολίες / γενετικές αλλοιώσεις / Ακτινοπροστασία. 

 Βάσεις αρχείων ιατρικών/φαρµακευτικών δεδοµένων – Registries. 
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 Αντιµετώπιση βιοτροµοκρατίας. 

 Συνδροµική επιτήρηση. 

 Μεθοδολογίες ανάλυσης των δοµών και των λειτουργιών των εµπλεκόµενων 
συστηµάτων. 

 Μοντελοποίηση και ανάπτυξη συστηµάτων και εργαλείων για την 
υποβοήθηση στη λήψη αποφάσεων στο πλέγµα υγειά-ποιότητα ζωής-
τεχνολογία. 
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10.10 Τεχνολογίες Ασφάλειας  

10.10.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η ενσωµάτωση των Τεχνολογιών Ασφάλειας ως  αναπόσπαστο κοµµάτι των εθνικών 
ερευνητικών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων, συνιστά κυρίαρχη τάση στις 
επιστηµονικές και τεχνολογικές πολιτικές των ανεπτυγµένων χωρών τα τελευταία 
χρόνια και ειδικά µετά την 11/9/2001. Αυτό γίνεται αντιληπτό από την 
αναπροσαρµογή των ερευνητικών πολιτικών και  πιο συγκεκριµένα της αµυντικής 
ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής τόσο των ΗΠΑ, όσο και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης µε την εισαγωγή, για πρώτη φορά, ειδικής θεµατικής περιοχής στο 7ο 
Πρόγραµµα Πλαίσιο, η οποία και άπτεται των ζητηµάτων ασφάλειας. 

Η Ελλάδα έχοντας σηµαντική παράδοση στον τοµέα της αµυντικής βιοµηχανίας, ο 
οποίος συνδέεται άµεσα µε την ασφάλεια, ειδικά σε ότι σχετίζεται µε τις Τεχνολογίες 
∆ιττής Χρήσης, µπορεί να οικοδοµήσει την τεχνολογική της παρουσία στο πεδίο των 
Τεχνολογιών Ασφάλειας. Εξάλλου, η µεγάλη εµπειρία που συσσωρεύτηκε σε 
επιχειρησιακό και τεχνολογικό επίπεδο από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών Αγώνων 
του 2004 στην Αθήνα, µπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη 
και εφαρµογή Τεχνολογιών Ασφάλειας. Τα παραπάνω συνεπικουρούνται και από την 
ύπαρξη πραγµατικών αναγκών για τον πλήρη έλεγχο των ελληνικών χερσαίων και 
θαλάσσιων συνόρων µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων λαθροµετανάστευσης, 
λαθρεµπορίας και συναφών παρανόµων πράξεων που θέτουν σε κίνδυνο τη δηµόσια 
ασφάλεια. 

Ανάλυση SWOT 
∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

• Ολυµπιακοί Αγώνες 2004: Η σηµαντική 
εµπειρία από τη διοργάνωση των Ολυµπιακών 
Αγώνων σε ζητήµατα επιχειρησιακής 
τεχνογνωσίας είναι σηµαντική στην περιγραφή 
προδιαγραφών για την ανάπτυξη τεχνολογιών 
ασφάλειας 

• Εξειδίκευση: Αυξανόµενη εξειδίκευση πχ. σε 
καινοτόµες ροµποτικές τεχνολογίες, µε 
αντιτροµοκρατική χρήση και η παραγωγή  
λογισµικού για συγκεκριµένες επιχειρησιακές 
εφαρµογές 

• Βιοµηχανική βάση: Υπάρχει αναπτυσσόµενο 
παραγωγικό δυναµικό που δραστηριοποιείται 
στην αµυντική βιοµηχανία 

• Τεχνολογίες ∆ιττής Χρήσης: Αξιοποίηση 
ενός τµήµατος των αµυντικών δαπανών για 
την ανάπτυξη τεχνολογιών στρατιωτικής 
και αστικής χρήσης. Αξιοποίηση του 
ερευνητικού δυναµικού και της 
συσσωρευµένης γνώσης για την ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας κρίσιµων κλάδων 
και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

• Ανάπτυξη αγορών: Η ένταση της 
παγκόσµιας ανασφάλειας εντείνεται 
αυξάνοντας την ανάγκη των κρατών για 
την παροχή τεχνολογικών λύσεων στα 
θέµατα της ασφάλειας  

Αδυναµίες Απειλές 

• Επίπεδο ΕΤΑ  βιοµηχανίας: Χαµηλού • Ο βαθµός εξάρτησης από τις 
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ερευνητικού επιπέδου δραστηριότητες της 
εγχώριας βιοµηχανίας σε σχέση µε τις 
αντίστοιχες του εξωτερικού 

• Ελάχιστες Ελληνικές εταιρίες έχουν 
διεθνή παρουσία 

• Πρότυπα και Οργάνωση: Έλλειψη 
διασύνδεσης και συντονισµού στην ελληνική 
ερευνητική δραστηριότητα. Η ανάπτυξη και η 
εφαρµογή των Τεχνολογιών Ασφάλειας 
προϋποθέτει διεπιστηµονική έρευνα 

Ευρωπαϊκές αµυντικές βιοµηχανίες: Η 
σύγκλιση των ευρωπαϊκών αµυντικών 
βιοµηχανιών, η εµπλοκή τους στην έρευνα 
για την ασφάλεια και η τυχόν απουσία της 
Ελλάδας από µεγάλα κοινοπρακτικά 
σχήµατα µπορεί να σηµάνει ταυτόχρονη 
υποβάθµιση της ελληνικής ερευνητικής 
τεχνολογικής δραστηριότητας 

 

 

 

10.10.2 Σκοπός 

Πιο συγκεκριµένα µε την ενίσχυση της έρευνας στις Τεχνολογίες Ασφάλειας 
επιδιώκεται: 

 Η συµβολή στην ασφάλεια των πολιτών  και των κρίσιµων υποδοµών  από 
απειλές όπως η τροµοκρατία, το οργανωµένο έγκληµα ή οι φυσικές 
καταστροφές, οι υπηρεσίες υγείας µε επίκεντρο την προάσπιση της δηµόσιας 
υγιεινής και η προστασία του περιβάλλοντος. 

 Η δηµιουργία ζήτησης προϊόντων και τεχνολογικών εφαρµογών για 
σηµαντικούς κλάδους όπως της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και των 
ηλεκτρονικών και η ανάπτυξη συνεργιών µε άλλες επιστηµονικές και 
τεχνολογικές περιοχές που αποτελούν συστατικά στοιχεία του 
διεπιστηµονικού πεδίου των Τεχνολογιών Ασφάλειας. 

 Η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων σε τοµείς που αποτελούν 
πυλώνες για τη µελλοντική ανάπτυξη των Τεχνολογιών Ασφάλειας  
ανεξάρτητα  από το σηµερινό επίπεδο ανάπτυξής τους στην Ελλάδα. 

 Η ενίσχυση της ικανότητας διαχείρισης κρίσεων και η βελτίωση της 
λειτουργίας των κρίσιµων υποδοµών µέσα από την ανάπτυξη, την 
ολοκλήρωση, τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα των επιµέρους 
συστηµάτων ασφάλειας κυρίως στο δηµόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τοµέα.  

 Η αντιµετώπιση των κοινωνικών, πολιτικών και ηθικών ζητηµάτων που 
εγείρονται από την εφαρµογή των Τεχνολογιών Ασφάλειας και αφορούν στην 
ελευθερία των πολιτών, την προστασία των ατοµικών τους δικαιωµάτων και 
γενικότερα την κοινωνική αποδοχή της τεχνολογίας. 

10.10.3 Στρατηγική ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

Οι ανωτέρω στόχοι θα επιτευχθούν µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας σε τέσσερις 
τοµείς προτεραιότητας: 

 Ασφάλεια των Πολιτών.  
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 Ασφάλεια των Κρίσιµων Υποδοµών. 

 Ασφάλεια των Συνόρων. 

 Ασφάλεια και Κοινωνία. 

Για κάθε έναν από τους ανωτέρω τοµείς είναι σηµαντικό να ακολουθηθεί η βασική 
διάκριση ανάµεσα στην εφαρµοσµένη έρευνα και στην εφαρµογή των 
αποτελεσµάτων της έρευνας σε επιµέρους τοµείς στην ελληνική πραγµατικότητα. 

Σηµαντική είναι επίσης η αξιοποίηση γνώσεων και εφαρµογών από ευρύτερες 
επιστηµονικές και τεχνολογικές περιοχές. Ενδεικτικά αναφέρονται η νανοτεχνολογία 
και τα υλικά, η βιοτεχνολογία, η ηλεκτρονική, η φυσική και τα µαθηµατικά, οι 
επιστήµες της ζωής. Στόχος των παραπάνω είναι η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, η 
µείωση του µεγέθους, η ικανότητα αλληλεπίδρασης µε ζωντανούς οργανισµούς, η 
αύξηση της απόδοσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εποµένως 
απαιτείται συντονισµός µε τις εξής θεµατικές περιοχές: ΤΠΕ, Προϊόντα Μεγάλης 
Προστιθέµενης Αξίας, Υλικά, Νανοτεχνολογίες και µικροηλεκτρονική, Περιβάλλον 
και Μεταφορές. 

10.10.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Ασφάλεια των Πολιτών  

Η έρευνα στον τοµέα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, στην 
καταπολέµηση των δραστηριοτήτων του οργανωµένου εγκλήµατος (π.χ. ναρκωτικά 
και όπλα που περνούν λαθραία, ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και διακίνηση παιδικής 
πορνογραφίας, διάφορες άλλες απάτες κα.) και της τροµοκρατίας µε την ανάπτυξη 
των ασφαλών πληροφοριών και χρηµατο-οικονοµικών δικτύων, ασφαλών 
επικοινωνιών και της εικονικής αστυνόµευσης των υποδοµών πληροφοριών. Επίσης, 
καθοριστική κρίνεται η έρευνα για τον περιορισµό, τον εντοπισµό και την 
αντιµετώπιση των τυφλών τροµοκρατικών χτυπηµάτων ειδικά σε ότι σχετίζεται µε 
επιθέσεις µε χηµικά και βιολογικά όπλα και διάφορες εκρηκτικές ύλες. Οι αισθητήρες 
– ενεργητικοί, παθητικοί (ακουστικοί, ηλεκτρο-οπτικοί, µε υπέρυθρη / υπεριώδη 
ακτινοβολία ή οπτικά κύµατα, ραντάρ, λέιζερ, κλπ) – είναι απαραίτητο εργαλείο της 
ασφάλειας για την έγκαιρη προειδοποίηση.  

Η τεχνολογική πρόοδος στους παραπάνω τοµείς θα  βοηθήσει στην προειδοποίηση 
επικείµενου εισβολέα και τη λήψη κατάλληλων µέτρων ασφάλειας. Τα συστήµατα 
αυτά µπορούν να έχουν ευεργετικές συνέπειες ιδιαίτερα στα νησιά καθώς και σε 
παραµεθόριες περιοχές αναφορικά µε την παράνοµη είσοδο προσωπικού, τη 
διακίνηση ναρκωτικών, τον εντοπισµό ναυαγών και την οικολογική µόλυνση. Οι 
τοµείς στους οποίους θα δοθεί έµφαση είναι: 
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 Ολοκληρωµένα συστήµατα επιτήρησης στη βάση αισθητήρων για την 
αναγνώριση και την ανίχνευση υπόπτων ουσιών, όπλων, εµπορευµάτων και 
ανθρώπων.  

  Ανάπτυξη εφαρµογών και εργαλείων για την αντιµετώπιση κρίσεων όπως   
δίκτυα ψηφιακής µετάδοσης δεδοµένων; βάσεις δεδοµένων στα επίπεδα που 
απαιτείται, εξόρυξη πληροφοριών από ηλεκτρονικά µέσα, έλεγχος και 
φιλτράρισµα πληροφοριών (information filtering and control).  

 Αισθητήρες ανίχνευσης σωµατιδιακών ρύπων και τον καθαρισµός υδάτων 
από ρυπογόνους και δηλητηριώδεις προσµίξεις. 

 Ραντάρ µε αλγοριθµική επεξεργασία δεδοµένων. 

 Εµφυτευµένες οπτικές ίνες. 

 Έξυπνη σκόνη ‘smart dust’. 

Ασφάλεια των Κρίσιµων Υποδοµών  

Η δηµόσια ασφάλεια ευρείας κλίµακας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την 
προστασία των κρίσιµων υποδοµών του κράτους. Η ανάπτυξη µηχανισµών 
επιτήρησης θα καταστήσει δυνατή την προφύλαξη και τον έλεγχο διοικητικών 
κτηρίων, σταθµών τρένων και µετρό, περιοχών αποθήκευσης παραγωγής και 
διανοµής της ενέργειας τηλεπικοινωνιακών και πληροφοριακών δικτύων, δηµόσιων 
εκδηλώσεων και διοργανώσεων από φυσικές καταστροφές, εγκληµατικές 
δραστηριότητες, τροµοκρατικές ενέργειες, αµέλεια ή και ατυχήµατα. ∆εδοµένου ότι 
τα παραπάνω είναι µείζονος σηµασίας για κάθε κρατικό µηχανισµό, θα δοθεί έµφαση 
στους ακόλουθους σχετικούς τοµείς : 

 Προηγµένα συστήµατα επιτήρησης δικτύων µαζικής µεταφοράς 

 ∆ιαλειτουργικότητα συστηµάτων επιτήρησης 

 ∆ιαχείριση οπτικό-ακουστικών δεδοµένων 

 Τεχνολογίες ανίχνευσης και απενεργοποίησης εκρηκτικών 

 Πλατφόρµες αυτοµαποιηµένης ανάλυσης και µοντελοποίησης συµπεριφορών 
σε πραγµατικό χρόνο  µέσα σε πλήθος 

 Προστασία από ακτινοβολίες λέιζερ 

 Σχεδίαση κτιρίων για ασφάλεια σε ηλεκτροµαγνητικούς παλµούς 

Ασφάλεια των Συνόρων  

Η έρευνα στον τοµέα αυτό στοχεύει στη διασφάλιση της εύνοµης δραστηριότητας 
κατά µήκους των συνόρων. Η ολοκληρωµένη διαχείριση των συνόρων διασφαλίζει τη 
νόµιµη ροή ανθρώπων και τη εύρυθµη λειτουργία των εµπορικών σχέσεων. Έτσι, 
δύναται να αντιµετωπισθούν φαινόµενα παράνοµης µετανάστευσης που συνεχώς 
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απασχολούν το κράτος καθώς η Ελλάδα αποτελεί πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γενικότερα. Επιπλέον, η διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και παράνοµων 
ουσιών συνιστούν πτυχές του προβλήµατος της φύλαξης χερσαίων και θαλάσσιων 
συνόρων στα οποία η έρευνα καλείται να δώσει λύσεις.  Αυτές οι λύσεις έχουν και 
σηµαντική οικονοµική διάσταση αφού η διττή χρήση π.χ. των µη επανδρωµένων 
οχηµάτων και σε πολιτικές εφαρµογές πέραν των στρατιωτικών, αποσβένει το κόστος 
κατασκευής τους επειδή η παραγωγή τους δεν γίνεται σε µεγάλους αριθµούς. 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε επιτήρηση συνοριακών γραµµών, έλεγχο 
καταστάσεων µετά από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πληµµύρες, σεισµούς), 
διάσωση ναυαγών ή ανέλκυση ναυαγίων, γεωργικές εφαρµογές, επικοινωνιακές 
ανάγκες, περιβαλλοντικές µελέτες και άλλα πολλά. ∆εδοµένου ότι τα παραπάνω είναι 
µείζονος σηµασίας για την Ελλάδα, θα δοθεί έµφαση στους ακόλουθους σχετικούς 
τοµείς: 

 ∆ιαλειτουργικά πληροφοριακά συστήµατα για τη διαχείριση της θαλάσσιας 
και εναέριας µεταφοράς. 

 Σχεδίαση µη επανδρωµένων οχηµάτων. 

 Πολυφασµατικοί αισθητήρες µε δυνατότητα απορρόφησης και επεξεργασίας 
δεδοµένων. 

 Ασφαλείς τηλεπικοινωνίες για συνεννόηση διασυνοριακών αρχών. 

 Αεροναυπηγική σχεδίαση µη επανδρωµένων αεροσκαφών. 

 Ροµποτική τεχνολογία. 

Ασφάλεια και Κοινωνία 

Η έρευνα για την Ασφάλεια είναι «ευαίσθητος» και «απαιτητικός» τοµέας, υπό την 
έννοια ότι το καθεστώς της κοινωνικής αποδοχής των συγκεκριµένων ερευνητικών 
αποτελεσµάτων πρέπει να αντιµετωπίζεται µέσα από το πρίσµα των κοινωνικών και 
των ανθρωπιστικών επιστηµών. Η διαφύλαξη των ατοµικών και κοινωνικών 
δικαιωµάτων, οι πολιτικοί, ηθικοί και νοµικοί όροι που διέπουν τη λειτουργία και την 
εφαρµογή των Τεχνολογιών Ασφάλειας και γενικότερα οι κοινωνικοί και πολιτιστικοί 
προβληµατισµοί που εγείρονται, χρειάζεται να καταστούν αντικείµενο έρευνας και 
δηµόσιας συζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό οι τοµείς στους οποίους θα δοθεί έµφαση 
είναι οι εξής: 

 Η ηθική, ιστορική και φιλοσοφική διάσταση των νοµικών προβληµάτων της 
ιδιωτικότητας, της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων και των ατοµικών 
δικαιωµάτων. 

 Η αναζήτηση και η ανάλυση νέων και αναδυόµενων απειλών µέσα από 
κοινωνιολογική και πολιτιστική ανάλυση και προοπτική διερεύνηση.  
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 Ελληνικός ∆είκτης Ασφάλειας: οι οικονοµικές συνέπειες της «ανασφάλειας» 
και της εφαρµογής πολιτικών για την ασφάλεια. Οι δηµόσιες δαπάνες για την 
ασφάλεια και η προστιθέµενη αξία της έρευνας. 

 Η µελέτη της ανθρώπινης συµπεριφοράς, των κοινωνικών και ψυχολογικών 
της διαστάσεων πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την κρίση. 

 Η επικοινωνία της κρίσης, των απειλών και των κινδύνων από την πλευρά του 
κράτους. 

 Οργανωσιακή ∆ιαλειτουργικότητα: ∆ηµιουργία κοινού πρωτοκόλλου 
επικοινωνίας µεταξύ των δηµόσιων υπηρεσιών και των αρχών σε καθεστώς 
κρίσης και η συναρµογή του µε τη διαλειτουργικότητα των τεχνολογικών 
συστηµάτων. 
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10.11 Πολιτιστική Κληρονοµιά 

10.11.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η σπουδαιότητα, η συµβολή και ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονοµιάς ως ζωτικού 
παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας αποτελεί αυταπόδεικτη πλέον 
επιλογή τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των περισσοτέρων ευρωπαϊκών 
κρατών. 

Για την Ελλάδα, η πολιτιστική κληρονοµιά αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα. Είναι 
ο τοµέας που την αναδεικνύει και την καθιερώνει διεθνώς και πρέπει να 
βελτιστοποιηθεί η αξιοποίησή του για την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της 
χώρας. Ταυτόχρονα, είναι ίσως το σηµαντικότερο µέσο για την προβολή της Ελλάδας 
στην Ευρώπη και τον κόσµο. 

Η πλούσια και µοναδική πολιτιστική παρακαταθήκη της Ελλάδας είναι ένα 
σηµαντικό εθνικό κεφάλαιο µε οικονοµικές, κοινωνικές και επιστηµονικές διαστάσεις 
καθώς και µε πολλαπλές και πολυεπίπεδες επιδράσεις. Πέραν της αξίας της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς για την ανάδειξη της δηµιουργικής δύναµης, και της 
ταυτότητας ενός έθνους, ειδικά για την Ελλάδα η αξιοποίηση της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη της εθνικής αλλά και της 
περιφερειακής οικονοµίας και ανάπτυξης, καθώς συνδέεται άρρηκτα µε την 
τουριστική βιοµηχανία και την οικονοµία του ελεύθερου χρόνου. 

Στην Ελλάδα υπάρχει µία σχετικώς µακρά και αξιόλογη επιστηµονική και παιδευτική 
παράδοση στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστηµών. Επισηµαίνεται η συνεισφορά 
της ελληνικής επιστήµης στα πεδία της προϊστορίας του αιγιακού χώρου, της 
κλασικής αρχαιολογίας, της βυζαντινής αρχαιολογίας και ιστορίας, της ιστορίας του 
νέου, νεότερου και σύγχρονου ελληνισµού,  της οθωµανικής ιστορίας, της 
νεοελληνικής φιλολογίας, της ανθρωπολογίας και εθνογραφίας του ελλαδικού χώρου 
και της εθνοµουσικολογίας, χωρίς η αναφορά αυτή να είναι εξαντλητική. Κρίσιµος 
παράγοντας σε αυτά τα επιστηµονικά πεδία είναι η ύπαρξη στην Ελλάδα σηµαντικών 
αρχείων, συλλογών και µνηµειακών συνόλων. Όσον αφορά στη διαχείριση των 
στοιχείων αυτών της πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιδίως του µνηµειακού πλούτου, η 
Ελλάδα έχει να επιδείξει σηµαντική ανάπτυξη. Κατ’ ακολουθίαν οι ευκαιρίες και οι 
προκλήσεις για σχετική έρευνα σε όλες τις πτυχές, θεωρητικές, οργανωτικές, τεχνικές 
και αφηγηµατικές, της διατήρησης, διαχείρισης και ανάδειξης του πολιτισµικού 
υλικού είναι µεγάλες.  

Σηµαντική ελληνική συνεισφορά, ερευνητική και πρακτική, υπάρχει τα τελευταία 10-
15 χρόνια και σε τεχνολογικούς  τοµείς οι οποίοι προσφέρουν εξειδικευµένα εργαλεία 
και υποδοµές για τους παραπάνω σκοπούς, όπως: 

 Αρχαιοµετρία. 
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 Μέθοδοι διάγνωσης, συντήρησης και αποκατάστασης µνηµείων και αντικειµένων 
γενικώς. 

 Πληροφοριακά συστήµατα για πολιτισµικές εφαρµογές (συστήµατα µουσείων, 
αρχείο µνηµείων, ανασκαφική τεκµηρίωση, κτιριολογική τεκµηρίωση, 
χαρτογραφική τεκµηρίωση, τεκµηρίωση συντήρησης, ταξινόµηση αρχείων, 
ψηφιακές βιβλιοθήκες, διασύνδεση ετερογενών συστηµάτων, σηµασιολογική 
προσπέλαση, διαδικτυακές πύλες). 

 Οργάνωση γνώσεων, οντολογίες, θησαυροί όρων. Επισηµαίνεται η κατ’ ουσίαν 
ελληνική «προέλευση» του πρόσφατου εννοιολογικού µοντέλου αναφοράς 
CIDOC CRM του ∆ιεθνούς Συµβουλίου των Μουσείων (ICOM) και προτύπου 
ISO 21117.  

 Γλωσσική τεχνολογία, διαχείριση γλωσσικών πόρων, εξαγωγή γνώσης από 
κείµενα, διαγλωσσική προσπέλαση. 

Από πλευράς ωριµότητας και κλίµακας, προηγούνται οι εφαρµογές στη διαχείριση, 
τεκµηρίωση και αναπαράσταση µνηµείων, ενώ µάλλον υπολείπονται οι εφαρµογές σε 
βιβλιοθήκες και αρχεία. 
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Ανάλυση SWOT 

∆υνατά σηµεία Ευκαιρίες 

• Πολιτισµική κληρονοµιά 
Πλούτος πολιτισµικού υλικού παγκοσµίου 
ενδιαφέροντος από την προϊστορική µέχρι τη 
σύγχρονη εποχή 

• Ερευνητικό δυναµικό:  ∆ιεθνείς επιδόσεις 
σε θέµατα αρχαιολογίας, ιστορίας, 
φιλολογίας, εθνολογίας, αρχαιοµετρίας, 
πολιτισµικών πληροφοριακών συστηµάτων, 
οργάνωσης γνώσεων, γλωσσικής 
τεχνολογίας, τεχνολογίες συντήρησης και 
αποκατάστασης 

• Οικονοµική ανάπτυξη: Ανάπτυξη της 
οικονοµικής δραστηριότητας βασισµένη 
σε υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης 
αξίας 

• Σύνδεση µε τον τουρισµό: 
Συστηµατική τουριστική αξιοποίηση της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς µέσα από τη 
βελτίωση της διαχείρισης (προβολή, 
συντήρηση)   

• Σύνδεση µε σύγχρονες τάσεις για 
βελτίωση της ποιότητας ζωής: 
∆ιατροφή, αξίες και κοινοτική ζωή 

• Συντήρηση-αποκατάσταση 
µνηµείων:  
Βελτίωση των µεθόδων αποκατάστασης 
και συντήρησης  πολιτισµικών µνηµείων 

• ∆ιεθνής προβολή: Ανάδειξη του 
ελληνικού πολιτισµού συνολικά µε 
αφορµή το ευρύ ενδιαφέρον για τον 
αρχαιοελληνικό και το υπαρκτό, αλλά 
στενότερο, για τον µεταγενέστερο  

Αδυναµίες Απειλές 
• Συντονισµός:  Αδυναµία στο συντονισµό 

της δράσης 
• Περιβαλλοντικές µεταβολές: 

Επιδράσεις των περιβαλλοντικών 
µεταβολών στην κατάσταση των 
µνηµείων, υποβάθµιση του άµεσου και 
ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου  

• Υποβάθµιση αρχείων: 
Φυσική φθορά και κίνδυνοι απειλούν 
τόσο τα φυσικά όσο και τα ψηφιακά 
αρχεία. Η τεχνολογική εξέλιξη απειλεί τα 
ψηφιακά αρχεία. 

 

 

10.11.2 Σκοπός 

Η ενίσχυση της έρευνας στον τοµέα του πολιτισµού αποσκοπεί στο να συνεισφέρει  
στην ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε συγκεκριµένους 
στόχους : 

• την ανάπτυξη της επιστηµονικής γνώσης για πεδία στα οποία η Ελλάδα 
διαθέτει διεθνώς µοναδικές πηγές (αρχειακές, µνηµειακές κοκ.),.τη 
µακρόχρονη διατήρηση και αξιοποίησή της, µεταξύ άλλων µέσω της 
ανάπτυξης τεχνογνωσίας στον τοµέα της ψηφιακής επιµέλειας των 
πολιτισµικών αγαθών, ώστε να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και η 
αυθεντικότητά τους ως χρήσιµων ιστορικών τεκµηρίων για τις επόµενες γενιές 
και η δυνατότητα δηµιουργικής πρόσβασης σε αυτά, 



 

158 

• την ανάπτυξη καινοτοµικών εργαλείων, προϊόντων και υπηρεσιών 
πολιτισµικού περιεχοµένου, µε στόχο την τόνωση της ζήτησης στον τοµέα του 
Πολιτισµού και την καλύτερη διασύνδεσή του µε τον Τουρισµό, την 
οικονοµία του ελεύθερου χρόνου και την επιδίωξη του ευ ζην. 

10.11.3 Στρατηγική Ανάπτυξης και τοµείς προτεραιότητας 

 Οι τοµείς προτεραιότητας που θα επικεντρωθεί η ερευνητική δραστηριότητα για την 
πολιτιστική κληρονοµιά είναι: 

• Η ανάπτυξη της γνώσης και της κατανόησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Η ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονοµιάς και ταυτότητας στη 
διαχρονία της. 

• Η αποκατάσταση,  η διατήρηση και η διαχείριση µνηµείων, έργων τέχνης, 
συλλογών και αρχείων . 

• Η διαφύλαξη της ισόρροπης σχέσης µεταξύ της αξιοποίησης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και της διατήρησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
φυσικού περιβάλλοντος. 

• Η διαµόρφωση όρων συγκροτηµένης δηµιουργίας ψηφιακής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. 

Για το σύνολο των παραπάνω τοµέων προτεραιότητας είναι σηµαντική και 
ουσιαστική η διεπιστηµονική προσέγγιση διερεύνησης και ανάπτυξης.   

10.11.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Ανάπτυξη της Γνώσης και Κατανόησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Η ανάπτυξη της Γνώσης και της Κατανόησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς 
αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο για την αποτελεσµατική προσπάθεια ανάδειξης και 
διαχείρισή της. Είναι σηµαντική η διασύνδεση και η ανάπτυξη πεδίων συνεργασίας 
µε το διεθνές περιβάλλον για την ενσωµάτωση της υφιστάµενης γνώσης στην 
ελληνική ερευνητική προσπάθεια. 

Τοµείς που θα δοθεί έµφαση στο πλαίσιο αυτό είναι: 

• Η ανάπτυξη των θεµελιωδών υποδοµών της έρευνας στον τοµέα της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς, και των ανθρωπιστικών σπουδών εν γένει, κυρίως 
µε τη χρήση των ΤΠΕ και εναρµονισµένα µε τις διεθνείς εξελίξεις στον τοµέα 
αυτό. 

• Η έρευνα και η ερµηνεία στο σηµερινό κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς της χώρας. 

• Η συστηµατοποίηση της καταγραφής του εθνικού πλούτου που εµπεριέχεται 
στην πολιτιστική κληρονοµιά µε τη χρήση ΤΠΕ. 
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Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς 

Βασικό άξονα για την ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονοµιάς και την 
ενδυνάµωση του ρόλου της στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας αποτελούν η 
ανάπτυξη στρατηγικής για την εφαρµογή της συστηµατικής ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονοµιάς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 

Τοµείς που θα δοθεί έµφαση στο πλαίσιο αυτό είναι: 

• Η ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων, µεθόδων και εργαλείων για το σχεδιασµό 
και την  οργάνωση των πόλων έκφρασης - προβολής της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς. Οι πόλοι έκφρασης – προβολής περιλαµβάνουν υφιστάµενες 
δοµές όπως µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,  διοργανώσεις, καθώς και νέες 
µορφές έκφρασης. 

• Η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την ανάδειξη της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, τη διασύνδεση των πληροφοριών και την αύξηση της 
προσβασιµότητας σε αυτές. 

• Ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη νέων πολιτιστικών προϊόντων που θα 
ανταποκρίνονται στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τις νέες παραµέτρους 
κοινωνικοοικονοµικής ανάπτυξης. 

Αποκατάσταση,  διατήρηση και διαχείριση µνηµείων, έργων τέχνης, συλλογών 
και αρχείων 

Στον τοµέα αυτό περιλαµβάνεται η ανάπτυξη µη καταστροφικών τεχνολογιών για την 
αποτίµηση, τη διάγνωση και την παρακολούθηση των ζηµιών καθώς και την  
αποκατάσταση και τη διατήρηση των µνηµείων και των έργων τέχνης που αποτελούν 
βασικό µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς. Οι τοµείς προτεραιότητας 
περιλαµβάνουν:   

• Ανάπτυξη µεθόδων και τεχνικών που θα επιτρέψουν τη βέλτιστη κατανόηση 
των τεχνικών και των µεθόδων που εφαρµόστηκαν κατά τη δηµιουργία 
µνηµείων και έργων τέχνης, µε την εκµετάλλευση όλων των διαθέσιµων 
προηγµένων τεχνολογιών. 

• Προστασία µνηµείων και χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος, συλλογών και 
αρχείων µε ισοβαρή αντιµετώπιση τόσο των δοµικών στοιχείων καθενός όσο 
και των κινδύνων που προέρχονται από τις διαφοροποιήσεις του 
περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. 

• Ανάπτυξη νέων µη καταστροφικών ή ελάχιστα καταστροφικών τεχνικών 
(NDT, MDT) και τεχνολογιών παρακολούθησης για την αποτίµηση και 
διάγνωση των ζηµιών σε µνηµεία και έργα τέχνης. 

• Ανάπτυξη έξυπνων συστηµάτων παρακολούθησης που δεν επηρεάζονται από 
τις περιβαλλοντικές επιδράσεις, µε ελάχιστη ανάγκη συντήρησης και 
ικανότητα χρήσης σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους. 
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• Ανάπτυξη νέων υλικών συντήρησης και αποκατάστασης µνηµείων και έργων 
τέχνης, όπως εύχρηστα σύνθετα υλικά µε αυξηµένη αντοχή ή υλικά 
βασισµένα  στη νανοτεχνολογία και τη βιοτεχνολογία.  

• Ανάπτυξη ποιοτικών και συστηµατικών υπηρεσιών τεχνολογικού χαρακτήρα, 
µε απώτερο στόχο την ανάδειξη της εθνικής δραστηριότητας ως πεδίο 
αναφοράς για τη διεθνή ερευνητική κοινότητα. 

∆ιαφύλαξη της ισόρροπης σχέσης µεταξύ της ανάπτυξης της πολιτιστικής 
κληρονοµιάς και της διατήρησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του 
φυσικού περιβάλλοντος 

Εξίσου σηµαντικό αλλά και αναπόσπαστο κοµµάτι για τη σηµασία και την αξία των 
περισσότερων στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς στην Ελλάδα, αποτελεί το 
φυσικό περιβάλλον εντός του οποίου έχουν τοποθετηθεί. 

Η προστασία και η διατήρηση µιας προκαθορισµένης και ισόρροπης σχέσης µεταξύ 
των δύο αυτών στοιχείων, αποτελεί πυλώνα για την ανάδειξη κάθε µνηµείου αλλά και 
για τη διασφάλιση της διατήρησής του. 

Τοµείς που θα δοθεί έµφαση στο πλαίσιο αυτό είναι: 

• Η έρευνα για τον καθορισµό και την ανασύσταση  του παλαιοπεριβάλλοντος. 

• Η διερεύνηση των επιπτώσεων περιβαλλοντικών διαφοροποιήσεων σε 
µνηµεία και έργα τέχνης σε µικρο- και µακρο- κλίµακα. 

• Η διερεύνηση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τις 
επιπτώσεις της ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

• Η έρευνα για τις επιδράσεις των κλιµατικών αλλαγών στην πολιτιστική 
κληρονοµιά (µνηµεία και διατηρητέα κτήρια) και η ανάπτυξη στρατηγικών 
αντιµετώπισης των επιπτώσεων. 

∆ιαµόρφωση όρων συγκροτηµένης δηµιουργίας ψηφιακής πολιτιστικής 
κληρονοµιάς 

Αυτός ο άξονας δράσης έχει ως αντικείµενο το πρωτογενές ψηφιακό υλικό, που 
αποτελεί το προϊόν σύγχρονης πνευµατικής και καλλιτεχνικής δηµιουργίας ή 
ψηφιακής αποτύπωσης, καθώς και το δευτερογενές ψηφιακό υλικό, που προκύπτει 
από την ψηφιοποίηση υφιστάµενων αναλογικών αποτυπώσεων, καταγραφών και 
αναπαραστάσεων. Η έγκαιρη διαµόρφωση των όρων για τη διατήρηση και διαδοχική 
αξιοποίησή του υλικού αυτού είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς η δηµιουργία του, 
πρωτογενούς ή δευτερογενούς, ψηφιακού υλικού αντιπροσωπεύει συνήθως επένδυση 
υψηλού κόστους και ενδεχοµένως ανεπανάληπτη. 

Έµφαση θα δοθεί στους ακόλουθους τοµείς: 
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• Μεθοδολογικά πλαίσια και πολιτικές συγκρότησης και διατήρησης ψηφιακών 
συλλογών. 

• Υπηρεσίες, εργαλεία και περιβάλλοντα ανάπτυξης, συντήρησης και 
διατήρησης συλλογών ψηφιακού πολιτιστικού υλικού. 
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10.12 Χρηµατοοικονοµική επιστήµη 

10.12.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Τα τελευταία χρόνια η χρηµατοοικονοµική γνωρίζει ιδιαίτερη άνθιση για δύο κυρίως 
λόγους: 

1. Η παγκοσµιοποίηση έχει ουσιαστικά εξαλείψει τα εµπόδια στη διεθνή κίνηση 
κεφαλαίων, µε αποτέλεσµα να αυξάνονται οι ευκαιρίες αλλά και ο 
ανταγωνισµός τόσο για τοποθέτηση όσο και για άντληση κεφαλαίων. 

2. Η πρόοδος της τεχνολογίας, τόσο λόγω της αυξηµένης δυνατότητας 
µαθηµατικής ανάλυσης όσο και της δηµιουργίας σηµαντικών βάσεων 
δεδοµένων, έχει δηµιουργήσει νέα γνώση και κατά συνέπεια αντίστοιχες 
ευκαιρίες. 

Η χρηµατοοικονοµική αφορά τον τρόπο µε τον οποίο άτοµα, επιχειρήσεις και 
οργανισµοί αντλούν και κατανέµουν κεφάλαια διαχρονικά συνυπολογίζοντας τους 
κινδύνους που συνεπάγεται κάθε τέτοια απόφαση. Κατά συνέπεια, η διαχείριση 
χρήµατος και κεφαλαίου γίνεται µε βάση ποσοτικές επεξεργασίες 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και ανάλυσης κινδύνων, όπως αυτοί εκφράζονται 
µέσα από στατιστικές κατανοµές. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια αναγνωρίζεται όλο 
και περισσότερο η παράµετρος της ανθρώπινης συµπεριφοράς µε αποτέλεσµα να 
εξετάζονται θέµατα κοινωνικής ευθύνης, ηθικής και διακυβέρνησης των 
επιχειρήσεων και η συσχέτισή τους µε την αποτίµηση των περιουσιακών στοιχείων. 
Η σηµασία της έρευνας και της εφαρµογής των αποτελεσµάτων της για την 
οικονοµική ανάπτυξη είναι µεγάλη και αυξανόµενη, γιατί η αποτελεσµατική 
χρηµατοοικονοµική διαχείριση εξασφαλίζει αυξηµένη απόδοση των επιχειρήσεων 
(και κατά συνέπεια ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας) και καλύτερη διαχείριση 
κινδύνων (άρα κοινωνικά βελτιωµένη κατανοµή πόρων). Επίσης η 
χρηµατοοικονοµική, παράλληλα µε τη γενικότερη σηµασία της στην οικονοµία, 
αποτελεί το κεντρικό γνωστικό πεδίο για τον κλάδο των χρηµατοοικονοµικών 
υπηρεσιών, έναν από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της ελληνικής οικονοµίας µε 
έντονη εξωστρέφεια και παρουσία στη Βαλκανική. Ο κλάδος είναι από τους 
µεγαλύτερους στην Ελλάδα (8η θέση) σε προστιθέµενη αξία (5,2% της συνολικής 
προστιθέµενης αξίας το 2004), παρουσιάζοντας αύξηση του µεριδίου του κατά 23% 
την τελευταία δεκαετία.  
Η Ελλάδα συγκρινόµενη µε την Ε.Ε. των 15, παρουσιάζει µικρή εξειδίκευση στον 
κλάδο ως προς την προστιθέµενη αξία αλλά µε σαφείς τάσεις αύξησης. Αντίθετα στο 
επίπεδο της έρευνας στους χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς, υπάρχει σαφής 
υποχώρηση την τελευταία δεκαετία στο ήδη µικρό τους µερίδιο στις συνολικές 
δαπάνες για έρευνα στις επιχειρήσεις.  
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Ανάλυση SWOT 

∆υνάµεις Ευκαιρίες 

• Ενδυνάµωση θεσµικού πλαισίου: η 
αυξανόµενη θωράκιση της κεφαλαιαγοράς 
αυξάνει σταδιακά την εµπιστοσύνη των 
εγχώριων και ξένων επενδυτών και 
οριστικοποιεί το πέρασµα σε ώριµες αγορές 

• Ερευνητικό δυναµικό: Σηµαντική 
συσσώρευση ερευνητικού δυναµικού σε 
ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήµια 

• Εξειδίκευση: Αυξανόµενη εξειδίκευση στον 
τραπεζικό τοµέα, ιδιαίτερα λόγω των 
περιθωρίων κέρδους του και του 
διευρυνόµενου ρόλου του στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη 

• Ανάπτυξη εσωτερικής αγοράς: 
αυξανόµενες ανάγκες για νέα 
χρηµατοοικονοµικά εργαλεία καθώς 
αυξάνονται οι άµεσες επενδύσεις και οι 
επενδύσεις χαρτοφυλακίου από έλληνες και 
ξένους επενδυτές 

• Ανάπτυξη εξωτερικών αγορών: 
Αυξανόµενος ρόλος της Ελλάδας στην 
αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

• Έλληνες του εξωτερικού: ∆υνατότητες 
µεγαλύτερης προσέλκυσης δεξιοτήτων από 
µεγάλο αριθµό ελλήνων που εργάζονται 
στις µεγάλες αγορές της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ 

Αδυναµίες Απειλές 

• Μέγεθος αγοράς: Μικρή εσωτερική αγορά 
που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη µεγάλων 
ταµείων µε εσωστρεφή προσανατολισµό 

• Χρονική υστέρηση: Στην Ελλάδα όλα τα νέα 
σχήµατα έρχονται µε χρονική υστέρηση και 
πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται (πλέον) στις 
ανάγκες της αγοράς 

• Ατελής λειτουργία ανταγωνισµού  τόσο 
στο χρηµατοοικονοµικό όσο και στον 
επιχειρηµατικό τοµέα 

• Περιορισµένη εµπιστοσύνη στο θεσµικό 
πλαίσιο: Παρά την αναµφισβήτητη πρόοδο 
που έγινε την τελευταία δεκαετία υπολείπεται 
ακόµα  

Παγκοσµιοποίηση:  

• Αυξάνεται ο ρόλος και το µερίδιο των 
κεντρικών αγορών  

• Αυξάνεται η διείσδυση πολυεθνικών 
επιχειρήσεων παροχής 
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, 
δηµιουργώντας µεγάλες οικονοµίες 
κλίµακας, οπότε εκτοπίζονται σταδιακά οι 
παραδοσιακοί µεγάλοι εθνικοί οργανισµοί 
αν δεν προσαρµοστούν 

• Αυξάνεται και ο ανταγωνισµός των 
περιφερειακών αγορών για να παίξουν 
κάποιο σηµαντικό ρόλο στην γεωγραφική 
περιοχή τους 

 

 

10.12.2 Σκοπός 

Η χρηµατοδότηση της έρευνας στον τοµέα της χρηµατοοικονοµικής έχει ως στόχο 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και τη βελτίωση 
της απόδοσης στις επιχειρήσεις και την επιτυχηµένη διαχείριση των κινδύνων µέσα 
από την κατανόηση της επενδυτικής συµπεριφοράς, την ανάπτυξη νέων εργαλείων 
χρηµατοοικονοµικής ανάλυσης και τέλος την ανάπτυξη νέων χρηµατοδοτικών 
προϊόντων. 
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10.12.3 Τοµείς προτεραιότητας 

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν µε τη χρηµατοδότηση της έρευνας στους εξής 
τοµείς προτεραιότητας: 

1. Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων. 

2. ∆οµικά (structured) παράγωγα. 

3. Επιχειρηµατική χρηµατοδότηση. 

4. Ανθρώπινη συµπεριφορά και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον. 

 

10.12.4 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

Εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων 

Η έννοια των εναλλακτικών πηγών χρηµατοδότησης περιλαµβάνει ένα µεγάλο 
αριθµό επενδυτικών εργαλείων και στρατηγικών. Επειδή έχουν αναπτυχθεί 
περισσότερο στις µεγάλες και ιδιαίτερα αναπτυγµένες αγορές, είναι σηµαντικό από 
πλευράς έρευνας στην Ελλάδα να δοθεί έµφαση στους εξής τοµείς, ώστε να 
εξασφαλιστεί η διάχυση της γνώσης και η προσαρµογή της στα ελληνικά δεδοµένα: 

 ∆ιερεύνηση των χαρακτηριστικών των τοποθετήσεων ξένων hedge funds στις 
αγορές της Νοτίου Ευρώπης, των Βαλκανίων και των αναπτυσσοµένων 
χωρών. 

 Αποτύπωση και ανάλυση ελληνικών hedge funds. 

 ∆ιερεύνηση της στρατηγικής θεσµικών επενδυτών/τραπεζών σε ότι αφορά 
χρηµατοδοτήσεις τύπου private equity ή venture capital. 

 Σύγκριση του ρυθµιστικού πλαισίου της Ελλάδας σε σχέση µε την Ευρώπη σε 
ότι αφορά εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων. 

∆οµικά (structured) παράγωγα προϊόντα  

Από πλευράς χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων η παγκόσµια ρευστότητα και η ευχέρεια 
πρόσβασης στην παγκόσµια αγορά έχουν οδηγήσει στην ανάγκη δηµιουργίας νέων 
χρηµατοοικονοµικών προϊόντων, που στηρίζονται σε καινοτόµες τεχνικές διαχείρισης 
κινδύνου και σε µια µεγάλη γκάµα προϊόντων, που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες 
των δανειοληπτών. 

Οι τοµείς που θα δοθεί έµφαση είναι: 

 Αναλυτικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου. 

 Συµπεριφορές καταναλωτών/επενδυτών ως προς τα συγκεκριµένα προϊόντα. 
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 Αξιολόγηση δοµικών προϊόντων του εξωτερικού και του εσωτερικού. 

Επιχειρηµατική χρηµατοδότηση και κλαδική αναδιάρθρωση 

Η επιχειρηµατική χρηµατοδότηση είναι το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο εξασφάλισης 
των συνθηκών µεγέθυνσης της επιχείρησης, τόσο σε ότι αφορά µικροµεσαίες όσο και 
µεγάλες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο της προσπάθειας βελτίωσης της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων έµφαση στην έρευνα θα δοθεί σε: 

 Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα: ο ρόλος των χρηµατοδοτικών 
µέσων. 

 Παγκόσµιες τάσεις στην εξέλιξη εξαγορών και συγχωνεύσεων στο εσωτερικό 
µιας χώρας. 

 Παγκόσµιες τάσεις στην εξέλιξη διεθνών εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

 Επιρροή εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης σε µεγάλες επιχειρήσεις της 
χώρας ή σε νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχµής, και 
ιδιαίτερα ο ενδεχόµενος ρόλος µιας τέτοιας χρηµατοδότησης για µια πιο 
εξωστρεφή συµπεριφορά. 

 Επιρροή εναλλακτικών µορφών χρηµατοδότησης στην αναδιάρθρωση των 
βασικών κλάδων των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Ανθρώπινη συµπεριφορά και χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον 

Αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης αποτελούν εχέγγυο για την αποτροπή λογιστικών και άλλων 
επιχειρηµατικών σκανδάλων και παράλληλα, ενισχύεται η πεποίθηση ότι υπάρχει 
θετική συσχέτιση της εταιρικής διακυβέρνησης µε την εταιρική αποδοτικότητα. 
Επειδή στην Ελλάδα είναι περιορισµένη η γνώση για τα σχετικά θέµατα  οι τοµείς 
που θα δοθεί έµφαση είναι: 

 Μέτρηση της διαφάνειας εισηγµένων επιχειρήσεων. 

 Ανάλυση νέων, ιδιαίτερα απαιτητικών εργαλείων εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Σύγκριση του ρυθµιστικού πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης µε χώρες 
αντίστοιχου µεγέθους µε την Ελλάδα αλλά περισσότερο ελκυστικές σε 
τοποθετήσεις ξένων  θεσµικών. 

 Συσχέτιση εταιρικής αποδοτικότητας και συµµόρφωσης προς 
στοιχεία/κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης. 

 Μέτρηση εταιρικής αποδοτικότητας και εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης/εταιρικής ηθικής. 
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10.13 Κοινωνικές και Οικονοµικές Επιστήµες 

10.13.1 Σκοπός 

Η ενίσχυση της έρευνας σε συγκεκριµένα πεδία των κοινωνικών και οικονοµικών 
επιστηµών, έχει ως στόχο την υποστήριξη του σχεδιασµού πολιτικής µέσα από την 
καλύτερη κατανόηση σηµαντικών πλευρών της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
σχέσης της µε την απασχόληση, τη βιωσιµότητα, την ποιότητα ζωής και άλλων 
κοινωνικών συνιστωσών.  

10.13.2 Τοµείς προτεραιότητας 

Η έµφαση δίνεται σε πέντε θεµατικές περιοχές που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα 
θεµάτων και προκλήσεων σηµαντικών για τη χάραξη πολιτικής : 

 ∆ιαρθρωτικές αλλαγές στην ελληνική οικονοµία. 

 Περιφερειακή ανάπτυξη. 

 Βιώσιµη ανάπτυξη. 

 Εx-ante και ex-post ανάλυση των επιδράσεων των πολιτικών έρευνας και 
καινοτοµίας. 

Η ανάπτυξη της έρευνας δεν απαιτεί τη συµµετοχή επιχειρήσεων και χρηστών καθώς 
στόχος είναι η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων στο επίπεδο του πολιτικού 
σχεδιασµού. Η επιλογή των έργων που θα χρηµατοδοτηθούν θα βασιστεί τόσο στην 
επιστηµονική επάρκεια µε βάση τις εξελίξεις στο γνωστικό αντικείµενο σε διεθνές 
επίπεδο, όσο και στη διεπιστηµονικότητα και σφαιρικότητα της προσέγγισης.   

10.13.3 Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

∆ιαρθρωτικές αλλαγές στην Ελληνική οικονοµία 

Στόχος είναι η εξέταση και κατανόηση της επίδρασης της παγκοσµιοποίησης στη 
δοµή της ελληνική οικονοµίας και στο σύστηµα έρευνας και καινοτοµίας, καθώς και 
των αλλαγών που παρατηρούνται από την ανάδειξη των υπηρεσιών ως ισχυρό πόλο 
ανάπτυξης. 

Η εξειδίκευση και η ανάπτυξη στο πλαίσιο της παγκοσµιοποίησης 

Αντικείµενο της θεµατικής ενότητας είναι η αποτίµηση, η µέτρηση και η πρόβλεψη 
των επιδράσεων της παγκοσµιοποίησης στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα 
της Ελλάδας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµατα που περιλαµβάνονται 
είναι: 

 η κλαδική εξειδίκευση και οι παράγοντες που διαµορφώνουν τις τάσεις,  



 

167 

 οι επιδράσεις στην Ελληνική οικονοµία της κινητικότητας κεφαλαίου (από 
και προς το εξωτερικό) µέσω άµεσων ξένων επενδύσεων και της 
µετεγκατάστασης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, 

 οι επιδράσεις των παραπάνω σε περιφερειακό επίπεδο.   

Η επίδραση της διεθνοποίησης στο σύστηµα καινοτοµίας και έρευνας της Ελλάδας 

Τα Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα παρουσιάζουν σηµαντική 
εξωστρέφεια ως προς τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Παράλληλα 
παρατηρούνται σε συγκεκριµένους κλάδους τάσεις µεταφοράς δραστηριοτήτων 
σχεδιασµού, ανάπτυξης προϊόντων και έρευνας από το εξωτερικό στην Ελλάδα µε 
διάφορες µορφές όπως ίδρυση νέων επιχειρήσεων, εξαγορά υφιστάµενων ή µε τη 
µορφή υπεργολαβιών. Αντικείµενο της έρευνας είναι: 

 η κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διεθνοποίηση του ελληνικού 
συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας και των µορφών µε τις οποίες αυτή 
πραγµατοποιείται, 

 η κατανόηση των επιδράσεών της στο ελληνικό σύστηµα έρευνας και 
καινοτοµίας, όπως η διαµόρφωση των προτεραιοτήτων και της εξειδίκευσης του 
ερευνητικού συστήµατος, η µεταφορά τεχνολογίας και η ανάπτυξη ικανοτήτων σε 
ελληνικές επιχειρήσεις,  

 η επίδραση οριζόντιων ή θεµατικών πολιτικών, όπως η πολιτική για την έρευνα 
και την τεχνολογία, η βιοµηχανική πολιτική, η πολιτική απασχόλησης κ.λπ. στη 
διεθνοποίηση του ελληνικού συστήµατος έρευνας και καινοτοµίας. 

Ο ρόλος των υπηρεσιών στην Ελληνική οικονοµία 

Ο ρόλος των υπηρεσιών ενισχύεται σηµαντικά στην Ελλάδα (όπως και στην Ευρώπη) 
την τελευταία δεκαετία αλλάζοντας τα δοµικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής 
οικονοµίας. Αντικείµενο της έρευνας είναι η µελέτη του ρόλου των υπηρεσιών του 
δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα στη µεγέθυνση της Ελληνικής οικονοµίας, στην 
παραγωγικότητα και στην απασχόληση. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στα θέµατα της 
ανάπτυξης καινοτοµιών, της διάχυσης της γνώσης, των τεχνολογικών και 
οργανωτικών αλλαγών, καθώς και στη φύση και το ρόλο του διεθνούς εµπορίου στις 
υπηρεσίες. 

Περιφερειακή ανάπτυξη  

Ανάπτυξη και οργάνωση δεδοµένων σε περιφερειακό επίπεδο 

Η απουσία δεδοµένων σχετικών µε την κοινωνία της γνώσης σε περιφερειακό 
επίπεδο αποτελεί ένα σηµαντικό εµπόδιο στην ανάπτυξη της έρευνας. Αρκετές 
προσπάθειες έχουν γίνει µέχρι σήµερα για τη συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο 
ερευνητικών ή µελετητικών έργων µε στόχο την απάντηση συγκεκριµένων 
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ερωτηµάτων. Η συστηµατική όµως έρευνα σε περιφερειακό επίπεδο απαιτεί την 
ανάπτυξη δεικτών και συλλογή στοιχείων µε ενιαίο και συνεκτικό τρόπο σε βάθος 
χρόνου και µε µεθοδολογίες συγκρίσιµες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εποµένως αποτελεί 
προτεραιότητα η έρευνα για την αντιµετώπιση των µεθοδολογικών ζητηµάτων που 
σχετίζονται µε τη συλλογή και επεξεργασία δεδοµένων για την παραγωγή δεικτών σε 
θέµατα ανάπτυξης της γνώσης, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της έρευνας και της 
καινοτοµίας. Το ζητούµενο είναι η βελτίωση των τεχνικών έτσι ώστε αφενός να 
λαµβάνονται υπόψη οι ελληνικές ιδιαιτερότητες όπως το µικρό µέγεθος του 
στατιστικού πληθυσµού ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο και τα χαµηλά ποσοστά 
απόκρισης και αφετέρου να είναι συµβατές µε αντίστοιχες προσπάθειες στην Ευρώπη 
σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο (Eurostat).    

Η περιφερειακή διάσταση της ανάπτυξης 

Στόχος είναι η κατανόηση των βασικών αναπτυξιακών προκλήσεων, σε οικονοµικό, 
κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, που αντιµετωπίζουν οι Ελληνικές 
Περιφέρειες.  Προτεραιότητες αποτελούν τα ακόλουθα θέµατα: 

 Η ανάπτυξη των ικανοτήτων και του δυναµικού στις Περιφέρειες, ανάλυση 
των  προσδιοριστικών παραγόντων και των πηγών διαφοροποίησης ανάµεσα 
στις Περιφέρειες.  

 Ο ρόλος των Πανεπιστηµίων και Ερευνητικών Οργανισµών στη µόχλευση της 
οικονοµικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη της Ελληνικής περιφέρειας, 
εξετάζοντας θέµατα όπως για παράδειγµα η ανάπτυξη δικτύων, η µεταφορά 
τεχνολογίας, η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού, η επίδραση στην 
επιχειρηµατική δραστηριότητα, η επίδραση στη ζήτηση προϊόντων και 
υπηρεσιών.  

 Η εξειδίκευση των Περιφερειών και ο ρόλος συγκεκριµένων κλάδων, του 
παραγωγικού δυναµικού και της γνώσης στην εξειδίκευση. 

 Η επίδραση της περιφερειακής πολιτικής στην ανάπτυξη της περιφέρειας. 

Βιώσιµη ανάπτυξη 

Αντικείµενο της θεµατικής ενότητας είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή εργαλείων και 
µεθοδολογιών για την αποτίµηση πολιτικών, καθώς και η διερεύνηση των 
αλληλεπιδράσεων, αντιθέσεων ή συνεργιών ανάµεσα στους διαφορετικούς στόχους 
της βιώσιµης ανάπτυξης  µε βάση την Ελληνική πραγµατικότητα. 

Ειδικότερα οι ερευνητικές προτεραιότητες  περιλαµβάνουν:  

 Ανάπτυξη και εφαρµογή αναλυτικών εργαλείων και µοντέλων καθώς και τη 
συγκέντρωση και επεξεργασία των απαραίτητων δεδοµένων  για την 
αποτίµηση πολιτικών από τη σκοπιά της βιώσιµης ανάπτυξης και την 
ανάπτυξη σεναρίων για την εξέλιξη οικονοµικών, κοινωνικών και 
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περιβαλλοντικών παραµέτρων. Είναι απαραίτητη η συµβατότητα των 
προσεγγίσεων µε διεθνή πρότυπα και κατηγοριοποιήσεις που θα επιτρέπουν 
τη σύγκριση µε ανάλογες έρευνες σε Ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.  

 ∆ιερεύνηση των αντιθέσεων, συνεργιών ή αλληλεπιδράσεων ανάµεσα σε 
διαφορετικούς στόχους στο γενικότερο πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης:  

o ανάµεσα σε οικονοµικούς και κοινωνικούς στόχους π.χ. η σχέση της 
οικονοµικής ευελιξίας και της ποιότητας ζωής 

o ανάµεσα σε οικονοµικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 
όπως για παράδειγµα η ανάγκη για αύξηση της απασχόλησης και η 
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών συνεπειών της ανάπτυξης π.χ. 
στον τουρισµό. 

Ex-post και ex-ante ανάλυση των επιδράσεων ερευνητικών πολιτικών και 
προγραµµάτων 

Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και των επιδράσεων των προγραµµάτων και των 
πολιτικών για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας, γίνεται µέχρι σήµερα 
αποσπασµατικά µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η αποτίµηση και η εξαγωγή 
συµπερασµάτων για την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων που κατά καιρούς έχουν 
χρησιµοποιηθεί. Επίσης σε αρκετές περιπτώσεις  η απουσία στοιχείων, είτε σε εθνικό 
επίπεδο είτε σε επίπεδο προγράµµατος, περιορίζει τις δυνατότητες αξιοποίησης 
υφιστάµενων µεθοδολογιών. Εποµένως είναι αναγκαία αφενός η ανάπτυξη 
µεθοδολογικών εργαλείων που να ανταποκρίνονται στις ελληνικές συνθήκες και 
ανάγκες και αφετέρου η δηµιουργία µεθοδολογικής βάσης για την ανάπτυξη 
συστηµάτων δεικτών τουλάχιστον στο επίπεδο των προγραµµάτων. 

Προτεραιότητες που τίθενται είναι η ανάπτυξη : 

 Μεθοδολογιών εκτίµησης των επιδράσεων των προγραµµάτων και των 
πολιτικών σε συγκεκριµένους στόχους πολιτικής. 

 Μοντέλων κατάλληλων για ex-ante και ex-post ποσοτική και ποιοτική  
ανάλυση. Ανάπτυξη και βελτίωση µαθηµατικών µοντέλων που επιτρέπουν τη 
µέσο και µακροπρόθεσµη εκτίµηση των µακροοικονοµικών επιδράσεων των 
προγραµµάτων και των πολιτικών καθώς και στην ένταση της ΕΤΑ και στο 
ανθρώπινο δυναµικό στην έρευνα. 

 Μεθόδων αποτίµησης της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας, της 
οικονοµικής επίδρασης και της βιωσιµότητας των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. 

  


