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ΤΟΜΟΣ Α 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει την πρόοδο των εργασιών της Εθνικής Επιτροπής, η 
οποία συστάθηκε με την Υπ’ Αριθμόν 567 από 19.9.2008 απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητή κ. Φ. Τσαλίδη, με αντικείμενο την 
εξειδίκευση των δράσεων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) που 
αφορά στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), καθώς και την 
επεξεργασία προτάσεων για την ανάπτυξη Νέων Μεγάλης Κλίμακας Ερευνητικών 
Υποδομών.  
 
Σκοπός της Εθνικής Επιτροπής είναι: 
 

 Να υποβάλει προτάσεις για την εξειδίκευση του ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ οι οποίες να 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τα ενδιαφέροντα της ελληνικής ερευνητικής 
και ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και της βιομηχανίας και των ΜΜΕ. 

 Να προτείνει τη δημιουργία και χρηματοδότηση Νέων Μεγάλης Κλίμακας 
Ερευνητικών Υποδομών, βελτιώνοντας τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών 
Υποδομών, ο οποίος έχει ήδη διαμορφωθεί από αρχές του 2007.  

 
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, συστάθηκαν Υπο-Επιτροπές για τις ακόλουθες 
θεματικές περιοχές: 
 

• Υγεία 
• Βιοτεχνολογία 
• Κλίμα, Υδατικοί Πόροι, Φυσικές Καταστροφές, Ενέργεια 
• Νανοτεχνολογία 
• Μεταφορές 
• Αστροσωματιδιακή Φυσική 
• Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
• Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών 
• Διάστημα – Ασφάλεια 
• Κλωστοϋφαντουργία – Μεταποίηση 
 

οι οποίες πλαισιώθηκαν με μέλη τόσο από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, 
όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.  
 
Όλες οι υπο-επιτροπές ακολούθησαν κοινή μεθοδολογία παρουσίασης των αντίστοιχων 
θεματικών πεδίων, η οποία περιλάμβανε: α) την προσέγγιση της ελληνικής 
πραγματικότητας και επιδόσεων, β) την κατάταξη των προτάσεων δράσης με βάση το 
βαθμό προτεραιότητας τα προτεινόμενα μέσα εφαρμογής, καθώς και γ) τη 
διαθεματικότητα μεταξύ των επιστημονικών πεδίων.  
 
Με βάση τα χρηματοδοτικά σχήματα που περιλαμβάνονται στο ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ, 
διαμορφώθηκε ένας συνοπτικός πίνακας με εννέα (9) χρηματοδοτικά μέσα για την 
εφαρμογή των προτεινομένων δράσεων, με σκοπό την απλοποίηση της εφαρμογής των 
έργων. Στο πλαίσιο αυτό, επισημάνθηκε η σημασία της Αριστείας για τα Ερευνητικά 
Κέντρα καθώς και της «Έρευνας Ελεύθερης Επιλογής». 
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Η Επιτροπή εισηγείται προτάσεις για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την 
παραλαβή των έργων, την ενδεικτική κατανομή του προϋπολογισμού στις διάφορες 
θεματικές περιοχές, καθώς και μηχανισμούς διαρκής καταγραφής και αξιολόγησης των 
δράσεων ΕΤΑΚ. Επίσης προτείνεται «Οδικός Χάρτης» για τις προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων της περιόδου 2009-10.  
 
Όσον αφορά στις Εθνικές Ερευνητικές Υποδομές, με βάση τον Εθνικό «Οδικό Χάρτη» 
που είχε διαμορφωθεί το 2007, και την μετέπειτα εισήγηση του ΕΣΕΤ, προτείνονται νέες 
μεγάλης κλίμακας ερευνητικές υποδομές οι οποίες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
ανάγκες της ευρωπαϊκής και εθνικής ερευνητικής πολιτικής και οι οποίες αναμένεται να 
καταστήσουν τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Η 
προοπτική είναι, ορισμένες από τις προταθείσες, από τους ελληνικούς φορείς, μεγάλης 
κλίμακας ερευνητικές υποδομές να έχουν και παν-ευρωπαϊκή διάσταση, ώστε μελλοντικά, 
εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, να προταθούν για τον «Ευρωπαϊκό Οδικό 
Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών», που διαμορφώνεται στο πλαίσιο του ESFRI (European 
Strategy Forum for Research Infrastructures). Επίσης, προτείνονται σχετικά κριτήρια 
αξιολόγησης.  
 
Σκοπός της παρούσης έκθεσης είναι:  
 
Α.   Να διαμορφώσει εθνική στρατηγική Ε&ΤΑΚ 
Β. Να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ερευνητικού και 

παραγωγικού ιστού της χώρας 
Γ. Να ανταποκριθεί στις εθνικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της 

στρατηγικής της Λισσαβώνας.  
 
Απώτερος στόχος είναι: 
Η συμβολή στην ανάπτυξη και απασχόληση, όσο και στις ανάγκες της ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας.  

 
Αθήνα, Φεβρουάριος 2009 

 
Τα μέλη της Επιτροπής: 
 
Καθ. Δ. Νανόπουλος: Πρόεδρος, Πρόεδρος  ΕΣΕΤ 

Δρ. Χρ. Βασιλάκος, Συντονιστής, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ 

Καθ. Α. Παγιατάκης, αναπληρωτής Πρόεδρος, Πρόεδρος ΙΤΕ 

Καθ. Χ. Ζερεφός, μέλος, Πρόεδρος ΕΑΑ 

Καθ. Χ. Κίττας, μέλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ 

Καθ. Ν. Μοσχονάς, μέλος,, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών  

Καθ. Ι. Γεροθανάσης, μέλος, Πρύτανης Παν/μίου Ιωαννίνων 

Καθ. Κ Στεφανίδης, μέλος, Δ/ντης ΙΤΕ 

Καθ. Ε. Σαρρής, μέλος, Καθηγητής ΔΠΘ 

Δρ. Γ. Κόλλιας, μέλος,  Πρόεδρος ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 

Καθ. Χρ. Κουλούρη, μέλος, Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοπονήσσου 
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Καθ. Β. Κωστόπουλος, μέλος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 

Καθ. Κ. Παπασπυρίδης, μέλος,  Πρόεδρος ΕΤΑΚΕΙ 

Καθ. Ε. Δρής, μέλος,, Καθηγητής ΕΜΠ   

Δρ. Α. Παππά, μέλος, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού,  ΓΓΕΤ 

Δρ. Β. Τσάκαλος, μέλος, εκπρόσωπος ΣΕΒ 

κ. Γ. Καρανικολός, μέλος,  εκπρόσωπος ΣΕΠΕ 

κ. Τζήκας, μέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ 

κ. Α. Κουτσούρη, Γραμματέας, στέλεχος ΓΓΕΤ 
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2. ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ 
 

«ΥΓΕΙΑ» 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η επιτροπή μελέτησε την τελική εισήγηση προς το ΕΣΕΤ της υπό τον Δρ. Γ. Μπεργελέ 
ομάδας εργασίας για τις περιοχές ερευνητικής προτεραιότητας των Ερευνητικών Κέντρων 
και ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπως διαμορφώθηκε μετά από τις εισηγήσεις των ΤΕΣ. Συμφωνεί με τις 
αρχές και τις κατευθύνσεις της εισήγησης, συντάσσεται και συμπληρώνει τις προτάσεις 
του ΣΕΒ και του ΣΒΒΕ και εισηγείται την σχεδίαση ενός χρονοδιαγράμματος για την 
τμηματική προκήρυξη προγραμμάτων έρευνας ανάπτυξης & καινοτομίας. Σημειωτέον ότι 
για νοσήματα πανελλαδικά, περίπου το 11% του προϋπολογισμού αντιστοιχεί σε 
υπηρεσίες σχετικές με την Υγεία. Στις ΗΠΑ ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί σε 
βιοϊατρική έρευνα αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού προϋπολογισμού για την έρευνα 
(το ΝΙΗ έχει πολλαπλάσιο προϋπολογισμό του NSF), ενώ, στο 7ο χρηματοδοτικό πλαίσιο 
για την έρευνα (FP7) της ΕΕ, η συνεργατική έρευνα στο θέμα «Υγεία» έχει τον 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό αμέσως μετά τις «Τεχνολογίες Πληροφορίας & 
Επικοινωνίας-ICT». Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπ’ όψη για τις προτεραιότητες είναι: 1) 
η κρίσιμη μάζα φορέων Ερευν. Κέντρων, ΑΕΙ/ΤΕΙ & ιδιωτικού τομέα και η διασύνδεση 
τους με τη διεθνή ερευνητική κοινότητα σε συνδυασμό με τις διαπιστωμένες ικανότητες 
των φορέων για υψηλή ποιότητα ανταγωνιστικής έρευνας αιχμής & ανάπτυξης 
καινοτομίας σε διεθνές επίπεδο, 2) η συνάφεια με τις ευρωπαϊκές ερευνητικές 
προτεραιότητες (FP7), 3) η διαθεματικότητα των προτάσεων, 4) Η σύνδεση με την 
ανάπτυξη & τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, 5) Η οικονομία μεγέθους 
και 6) (επιπρόσθετα, προκειμένου για εθνικές υποδομές) η αποδεδειγμένη ικανότητα 
συντήρησης & λειτουργίας τους μετά την φάση χρηματοδότησης.  
 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
 
Οι επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων σε θέματα βασικής και μεταφραστικής 
βιοϊατρικής έρευνας κυρίως, παρά την ελλιπή χρηματοδότηση από εθνικές πηγές, 
χαρακτηρίζονται από μακρά παράδοση επιτυχιών όπως διαπιστώνεται από δημοσιεύσεις 
σε έγκριτα μεγάλης εμβέλειας διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνεργασίες με ισχυρές 
ευρωπαϊκές και αμερικανικές ομάδες, συμμετοχή σε ερευνητικά δίκτυα και 
χρηματοδοτήσεις μέσω της ΕΕ (π.χ. FP6 & FP7). Παρότι η χώρα μας ακόμη υπολείπεται 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου (~20% για την Ευρώπη των 15, Ελλάδα: ~ 13%) ως προς την 
συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την ΕΕ (στοιχεία από τις 2 πρώτες 
προκηρύξεις του FP7), έχει να επιδείξει σημαντικές επιτυχίες πρωτίστως σε μεταφραστική 
βιοϊατρική έρευνα αλλά κατά σειρά, και σε προγράμματα βελτιστοποίησης της παροχής 
υπηρεσιών υγείας καθώς και προγράμματα βιοτεχνολογικών εφαρμογών και έρευνας 
υψηλής απόδοσης στον τομέα της υγείας. Σχετικά με τις προτεινόμενες θεματικές 
περιοχές, η ιεράρχηση των νοσημάτων με βάση τη συχνότητα τους στον ελληνικό 
πληθυσμό είναι: 1) καρδιο-μεταβολικά νοσήματα, 2) καρκίνος, 3) νευρολογικά-
ψυχιατρικά, 4) λοιμώδη νοσήματα , 5) νοσήματα ανοσολογικής αρχής και 6) ορφανά-
σπάνια. Επίσης, σημειώνουμε ότι οι ερευνητικές ομάδες που ασχολούνται με διάφορες 
προσεγγίσεις στην έρευνα για τον καρκίνο είναι οι πολυπληθέστερες, ενώ αξιόλογη 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση/υψηλού επιπέδου δημοσιεύσεις έχουν επιτύχει ομάδες που 
εστιάζονται σε μολυσματικά νοσήματα, στη δημόσια υγεία, σε νοσήματα με υψηλή 
συχνότητα στον πληθυσμό (μεταβολικά κ.α.) και στη μελέτη του νευρικού συστήματος.   
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3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
α) Υψίστης προτεραιότητας  
Η επιτροπή θεωρεί υψίστης προτεραιότητας την μεταφραστική έρευνα σε σχέση με 
νοσήματα που εμφανίζουν μεγάλη συχνότητα στον ελληνικό πληθυσμό. Αυτά τα 
νοσήματα εκδηλώνονται με αυξανόμενη συχνότητα και δημιουργούν σημαντικά 
οικονομικά προβλήματα σχετιζόμενα με τη δημόσια υγεία. Οι ερευνητικοί στόχοι 
αφορούν την βελτίωση της γνώσης των βιολογικών μηχανισμών που διέπουν τη 
λειτουργία και δυσλειτουργία των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού και τη 
μεταφορά αυτής της γνώσης στην κλινική εφαρμογή με σκοπό την ανάπτυξη βελτιωμένων 
διαγνωστικών εργαλείων και καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων (συμπληρωματικά 
βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Α.1 για την Υγεία) 
 
Έρευνα του εγκεφάλου και σχετικών νοσημάτων  
Η σύγχρονη μοριακή νευροβιολογία σε συνδυασμό με την γενετική ανάλυση και 
μεθόδους ψηφιακής απεικόνισης, υπόσχονται θεαματική πρόοδο στην διερεύνηση του 
ανθρώπινου εγκεφάλου. Σκοπός είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των παραγόντων 
(γενετικών, υποκυτταρικών, κλινικών κ.α.) που συμβάλλουν στην οργάνωση και 
λειτουργία του εγκεφάλου μελετώντας φυσιολογικές και παθολογικές καταστάσεις με 
έμφαση σε συχνά νευροεκφυλιστικά (π.χ. Alzheimer’s, Parkinson’s, κλπ.) και ψυχιατρικά 
(π.χ. σχιζοφρένεια, διπολική ψύχωση, κατάθλιψη, κλπ.) νοσήματα με στόχο την 
ακριβέστερη συσχέτιση της μοριακής με την κλινική εικόνα, την έγκαιρη διάγνωση, το 
σχεδιασμό και την ανάπτυξη προηγμένων φαρμάκων και θεραπειών.  
 
Καρκίνος 
Με βάση τις πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και με δεδομένη τη σημασία που έχει η 
αντιμετώπιση του νοσήματος σε εθνικό επίπεδο, υπάρχει ανάγκη για ποιοτική και 
ποσοτική εκτίμηση των γενετικών αλλοιώσεων που χαρακτηρίζουν τους Έλληνες 
καρκινοπαθείς, μελέτη των μηχανισμών γονιδιακής ρύθμισης,  ανάλυση των αποπτωτικών 
μηχανισμών, των μηχανισμών που διέπουν καρκίνους με περιβαλλοντικές συνιστώσες 
(π.χ. καρκίνος παχέος εντέρου, μαστού, πνεύμονα, κλπ.), την κατανόηση της σημασίας 
τους και την αξιοποίηση της πληροφορίας σε διαγνωστικό επίπεδο με την ανάπτυξη 
καινοτόμων διαγνωστικών τεστ και στοχευμένη θεραπεία των ασθενών κατά περίπτωση. 
Προτείνεται ως Θεματικό Δίκτυο Αριστείας. 
 
Νοσήματα με μεγάλη συχνότητα στο πληθυσμό  
Η μελέτη στο επίπεδο «έγκαιρη πρόγνωση-διάγνωση-θεραπεία», συχνών νοσημάτων 
όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και κυρίως τύπου 2, το μεταβολικό σύνδρομο, το 
στρες, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η υπέρταση, τα νοσήματα ανοσολογικής αρχής, η 
παχυσαρκία και η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, πολλάκις αλληλοσυνδέονται και 
χαρακτηρίζονται από υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Η ανάλυση τους στον 
ελληνικό πληθυσμό, καθώς και αυτή των πολλών ορφανών νοσημάτων (όπως 
ψευδοϋποαλδοστερονισμός, σύνδρομο Budd-Chiari, νόσος Creutzfeld-Jacob, νόσος von 
Recklinghausen, λιπομάτωση, κυψελιδική πρωτεϊνωση, κ.α.) χρήζει συστηματικής 
συνεργατικής ερευνητικής προσπάθειας για: 1) την διερεύνηση βιολογικών δειγμάτων και 
συλλογή μοριακών γενετικών δεδομένων με στόχο την ταυτοποίηση και χαρακτηρισμό 
κυτταρικών πληθυσμών, πρωτεϊνών και μεταβολιτών που σχετίζονται με παθολογικές 
καταστάσεις,  2) τον προσδιορισμό νέων δεικτών (markers) για την πρόγνωση, έγκαιρη 
διάγνωση, και παρακολούθηση της εξέλιξης του νοσήματος, 3) τη συνδυασμένη χρήση 
τεχνολογιών μέτρησης βιολογικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων σε 
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εξατομικευμένη και κοινωνική κλίμακα για ανάπτυξη εφαρμοσμένων συστημάτων 
ποιότητας ζωής. Τα συστήματα αυτά μπορεί να αφορούν: α) ολοκληρωμένες μετα-
κλινικές προσεγγίσεις σε ατομικό επίπεδο (π.χ. αποκατάσταση (rehabilitation), 
ανεξάρτητη διαβίωση, διαχείριση χρόνιας πάθησης) ή β) ολοκληρωμένα συστήματα 
ποιότητας ζωής σε κοινωνικές ή γεωγραφικές περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος 
εστιάζοντας σε κατάλληλα μοντέλα αξιοποίησης τεχνολογικών λύσεων ή/και 
συνδυαστική έρευνα με αντίστοιχους τομείς τεχνολογίας.  
 
Ανάλυση και αντιμετώπιση μολυσματικών/λοιμωδών νοσημάτων  
Υποστήριξη στην έρευνα που συμβάλει στη μελέτη των φορέων μολυσματικών 
ασθενειών και των συμβιωτικών μικροβίων ώστε να αναπτυχθούν καινοτόμες φιλικές 
προς το περιβάλλον προσεγγίσεις για παρεμπόδιση της εξάπλωσης τους. Επίσης, 
συνεργατική έρευνα σχετικά με την ανάλυση της μοριακής οργάνωσης και λειτουργίας 
των παθογόνων μηχανισμών των μικροβίων με σκοπό την ανάπτυξη αντι-μολυσματικών 
παραγόντων και στρατηγικών καθώς και καταστολή της ανθεκτικότητας σε φάρμακα. 
 
β) Υψηλής προτεραιότητας 
 
Δημόσια υγεία, διαχείριση γνώσης και υποβοήθηση αποφάσεων 
Η πληροφόρηση αναφορικά με την πορεία της υγείας του ασθενούς απαιτεί διαφορετικά 
επίπεδα διάχυσης και λεπτομέρειας αναφορικά με τους παραλήπτες (π.χ. ιατρικό, 
νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό, ασθενείς, οικείοι). Η έρευνα στον τομέα αυτό μπορεί 
να οδηγήσει στην 1) ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης και διασποράς πληροφορίας με 
την προεπεξεργασία δεδομένων για  την παραγωγή έμπειρης γνώσης, 2) κατανόηση των 
προσδιοριστικών παραγόντων του επιπέδου υγείας και στην ανάπτυξη μεθόδων πρόληψης 
με έμφαση στη διοίκηση του συστήματος δημόσιας υγείας, 3) ολοκλήρωση συστημάτων 
διαχείρισης κρίσεων και εκτάκτων καταστάσεων μεγάλης έκτασης, 4) ανάπτυξη 
συστημάτων ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης μεταδιδόμενων νοσημάτων με έμφαση 
στην προστασία της χώρας από «εισαγόμενους» μολυσματικούς παράγοντες και τη 
συνεργασία των φορέων πρόληψης, 5) ενίσχυση δραστηριοτήτων που αφορούν στο 
συσχετισμό της άθλησης και της υγείας, 6) ενθάρρυνση για πρωτοβουλίες που αφορούν 
στη διαμόρφωση στρατηγικής και πολιτικών για τη δημόσια υγεία, 7) Ανάπτυξη 
εφαρμοσμένων συστημάτων ποιότητας ζωής με τη συνδυασμένη χρήση τεχνολογιών 
μέτρησης βιολογικών και περιβαλλοντολογικών παραμέτρων σε εξατομικευμένη και 
κοινωνική κλίμακα.    
 
Η επιτροπή εκτιμά ότι η ανωτέρω περιοχή θα μπορούσε να συν-υποστηριχθεί σε 
συνέργεια με το Υπουργείο Υγείας, ενώ είναι και αντικείμενο που επιδέχεται εκτεταμένη 
διαθεματικότητα από την Θεματική Περιοχή της Πληροφορικής/ΤΠΕ. 
 
 
4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 
 
Για όλες τις περιοχές υψίστης προτεραιότητας συνολικά, στην οποία συμπεριλαμβάνονται 
όλα τα προαναφερθέντα νοσήματα ως “κοινά απαντώμενα”, προτείνονται συνολικά 
συνεργατικά έργα μικρής ή μεσαίας & μεγάλης κλίμακας με συμμετοχή φορέων από 
Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ/ΤΕΙ, Δράσεις Συντονισμού & Υποστήριξης, υποστήριξη 
ανθρώπινου δυναμικού, και Έργα Ευρωπαϊκής και διεθνούς Συνεργασίας με προαιρετική 
συμμετοχή ιδιωτικών φορέων σε ερευνητικά/θεματικά που θα προσθέτουν bonus points. 
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Επίσης για το σύνολο των παραπάνω νοσημάτων υψίστης προτεραιότητας η επιτροπή 
θεωρεί ότι υπάρχει κρίσιμη μάζα και ανταγωνιστικότητα ως προς το σκέλος της 
μεταφραστικής έρευνας που επιβάλλει την χρηματοδότηση συνεργατικών έργων μικρής, 
μεσαίας και μεγάλης κλίμακας με φορείς από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ για όλα τα 
«κοινά απαντώμενα νοσήματα».  
 
Για την περιοχή υψηλής προτεραιότητας: «Δημόσια Υγεία. Διαχείριση γνώσης και 
υποβοήθηση αποφάσεων», προτείνονται 5 Μ€, συγκεκριμένα και κυρίως στο 
χρηματοδοτικό εργαλείο «Δράσεις συντονισμού και Διαχείρισης», ενώ επιθυμητή είναι η 
ιδιωτική συμμετοχή. 
 
5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
• Ολοκληρωμένη μεγάλης κλίμακας ανάλυση βιολογικών συστημάτων: γονιδιωματική, 

πρωτεομική, λειτουργική γονιδιωματική, βιολογία συστημάτων στην υγεία (Μερική 
επικάλυψη με Θεματική Περιοχή Βιοτεχνολογίας και μερική επικάλυψη με Θεματική 
Περιοχή ΤΠΕ/Βιοπληροφορική, βλ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Α.1)  

• Νανοϊατρική–Νανοτεχνολογία για την ανάπτυξη φορέων φαρμάκων βιοαισθητήρων 
και απεικονιστικών τεχνολογιών (Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή Νανοτεχνολογίας, 
βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.Α.1) 

• Τρόφιμα (Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή Βιοτεχνολογίας, βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
8.Α.1) 

 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: Η Επιτροπή 
 
Πρόεδρος: Χ. Κίττας (Παν/μο Αθηνών),  
 
Μέλη: Ν. Μοσχονάς (Παν/μιο Πατρών) 

Γ. Χρούσσος (Παν/μο Αθηνών) 

E. Τσιλιμπάρη Ε. (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος) 

Σ. Φωτεινός (εκπρόσωπος ΣΕΒ) 

Π. Αγγελίδης (εκπρόσωπος ΣΒΒΕ)  
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*   Με ανάλογη χρηματοδότηση και από τις άλλες Θεματικές Περιοχές. 
** Διμερείς/πολυμερείς Ε&Τ στην Βιοϊατρική Έρευνα, κατά προτεραιότητα με Μ. Βρετανία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία.   

 
 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ  
ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜμΕ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Μικρής ή 
μεσαίας 
κλίμακας 

 
Μεγάλης 
κλίμακας 

      
Διμερείς, 
Πολυμερείς 
Ε&Τ 

 
Ευρωπαϊκή 

Ε&Τ 

 
ΥΓΕΙΑ (48.07 Μ€) 

  
29.1% 

(14 Μ€) 

 
14.6% 
(7 Μ€) 

  
 
  

 
10.4%  
(5 Μ€) 

 

 
 12.5% 
(6 Μ€) 

  

 
10.4% 
(5 Μ€) 

  

  
4.3 % 

(2.07 Μ€) 
  

 
4.2% 

(2 Μ€) 
  

 
10.4% (5 Μ€)    
 
 
                  4.2% (2 Μ€)   

Έρευνα εγκεφάλου … Χ Χ   Χ Χ  Χ                          Χ 

Καρκίνος Χ Χ Χ  Χ Χ  Χ                          Χ 

Καρδιαγγειακά 
 

Χ Χ   Χ Χ  Χ                         Χ 

Μεταβολικά & 
Διαβήτης 

Χ Χ   Χ Χ  Χ          

Λοιπά κοινά νοσήματα Χ Χ   Χ Χ  Χ 

Μολυσματικά/λοιμώδη  Χ Χ   Χ Χ  Χ                        Χ 

 Δημόσια Υγεία    Χ   Χ Χ  

* Διαθεματικά  
προγράμματα 

 Χ Χ     Χ Χ Χ Χ  **                  Χ 
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«ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η ώθηση της βιοτεχνολογίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αποτέλεσε ένα σημαντικότατο 
μοχλό οικονομικής ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών, με πολλαπλά οφέλη στην 
παγκόσμια υγεία, στην προστασία του περιβάλλοντος, στη γεωργία, στα τρόφιμα και την 
αλιεία και στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών.  
 
Σήμερα η Ελληνική κοινωνία διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη του 
χώρου της Βιοτεχνολογίας και είναι ώριμη για να πρωταγωνιστήσει σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο αλλά και Βαλκάνια, Ασία και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ήδη πραγματοποιούνται 
δράσεις ανάδειξης της Ελλάδας ως κόμβου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και 
της Μεσογείου (δημιουργία κοινής ομάδας εκπροσώπησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
(ΕΕ) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ)., Μεταπτυχιακού τίτλου στις Βιοεπιστήμες, 
διεθνών συνεδρίων και σεμιναρίων, αλλά και διακρατικής εκπροσώπησης μεγάλων 
Βιοτεχνολογικών ενώσεων και οργανισμών –EuropaBio, EFB, CEBR-). 
 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
 
Η βιοτεχνολογία έχει αρχίσει ήδη να συνεισφέρει σε βασικούς, παραδοσιακούς τομείς 
της Ελληνικής οικονομίας, όπως η υγεία, η γεωργία (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας), 
τα τρόφιμα και τα βιοκαύσιμα. Αυτό έχει επιτευχθεί μέσω της στοχευόμενης επένδυσης 
στην έρευνα, στην ενίσχυση των ΜΜΕ (Young Innovative Companies status) αλλά και 
την ενθάρρυνση δημιουργίας spin off και start up εταιριών από πανεπιστημιακούς και 
ερευνητές. Είναι προφανές ότι η συνέχιση αυτής της πορείας και ο πλήρης 
εκσυγχρονισμός αυτών των παραγωγικών τομέων απαιτεί περαιτέρω ενίσχυση αυτών 
των δράσεων. 
 
Ένα μέτρο σύγκρισης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας της έρευνας τόσο στα ΑΕΙ, 
ερευνητικά ιδρύματα όσο και στις επιχειρήσεις (Ε&Τ) αποτελεί η επίδοση των εν λόγω 
φορέων στα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου της ΕΕ. Συγκριτικά με το 6ο 
ΠΠ παρατηρείται σημαντική άνοδος του ποσοστού της Ελληνικής συμμετοχής. 
Συγκεκριμένα στον τομέα ‘Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων’ του 6ου Π.Π. 
χρηματοδοτήθηκαν 56 έργα με ελληνική συμμετοχή (78 συμμετέχοντες) με συνολικό 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό 13.547Κ€, ενώ στην πρώτη και μόνο προκήρυξη του 7ου 
Π.Π. έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί 16 προτάσεις (28 συμμετοχές) με αιτούμενο 
προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 4.871Κ€ (ποσοστό 35% σε σχέση με τα κονδύλια από τα 
οποία επωφελήθηκαν ελληνικοί οργανισμοί από ολόκληρο το 6ο Π.Π.). Αν και η 
Βιοτεχνολογία εμφανίζεται σε πολλές άλλες θεματικές προτεραιότητες, στην προκήρυξη 
του 7ου Π.Π. ‘Βιοικονομία Βασισμένη στη Γνώση’ έμφαση δόθηκε σε τομείς 
ιχθυοκαλλιεργειών, καλύτερων πρακτικών στο χώρο της γεωργίας, βελτίωσης της 
ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, μεσογειακής διατροφής, επεξεργασίας 
παραδοσιακών προϊόντων, νέων εφαρμογών και στρατηγικών/πολιτικών στο χώρο, 
μεταφοράς τεχνολογίας αλλά και στα βιοκαύσιμα.  
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3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
Α. Υψίστης Προτεραιότητας 

• Αειφόρος γεωργία συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και κτηνοτροφίας: 
αξιοποίηση της βιοτεχνολογίας για τη βιώσιμη παραγωγή και διαχείριση του 
φυσικού, θαλάσσιου και ζωικού κεφαλαίου. 

• Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και φαρμακευτικών 
προϊόντων με χρήση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθόδων. 

• Καθαρά βιο-υλικά από ανακτήσιμες βιο-πηγές: Αξιοποίηση αγροτικών 
παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων υλών για 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας 

• Υψηλής ασφάλειας & ποιότητας τρόφιμα και αειφόρος παραγωγή τροφίμων 
• Λειτουργική γονιδιωματική και ολοκληρωμένες προσεγγίσεις με την χρήση 

οργανισμών μοντέλων. 
 
Β. Προτεραιότητες 

• Αειφόρα συστήματα παραγωγής στη γεωργία, αλιεία & κτηνοτροφία: - 
Ευημερία των φυτών και προστασία των καλλιεργειών - Βελτιστοποίηση της 
υγείας, της παραγωγής και της ευημερίας των ζώων 
• Ασφάλεια και υγιεινή τροφίμων: Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας και νέων προϊόντων - Κατανόηση και εφαρμογή βασικών τεχνολογιών 
επεξεργασίας λειτουργικών & παραδοσιακών τροφίμων – Βελτιωμένα εργαλεία 
(π.χ. βιο-πληροφορική) και μέθοδοι στην αποτίμηση της επικινδυνότητας & 
κινδύνου, της τροφικής και διατροφικής αλυσίδας  
• Βελτίωση των διεργασιών, της συσκευασίας και του ελέγχου για την 
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης ποιότητας:   
 

4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 
 
Προτείνονται δύο μεγάλα Θεματικά Δίκτυα Έρευνας και Ανάπτυξης (ΘΕΔΕΑ): 
 

 Δίκτυο Λειτουργικής Γονιδιωματικής σε οργανισμούς μοντέλα για την 
ανάπτυξη βιοτεχνολογικής καινοτομίας στη διαχείριση του μικροβιακού και 
ζωικού κεφαλαίου και στην ανάπτυξη πρότυπων θεραπευτικών εργαλείων στον 
χώρο της υγείας . Περιέχει την κατανόηση βιολογικών μηχανισμών, 
στοχοποίηση μοριακών και κυτταρικών διεργασιών, μοντέλα ασθενειών, 
ανάπτυξη παρεμβατικών πρωτοκόλλων και σκευασμάτων, in silico 
βελτιστοποίηση, φαρμακογονιδιωματική, τοξικολογία, προ-κλινικές 
δοκιμασίες. 

 Δίκτυο Ζωικής και Φυτικής Παραγωγής, Τροφίμων, Βιοενέργειας και 
Περιβάλλοντος. Περιέχει ανάλυση βιοποικιλότητας, γενετική βελτίωση, 
βελτίωση μεθόδων φυτοπροστασίας, μεγιστοποίηση ασφάλειας και ποιότητας 
τροφίμων, ανάλυση μικροβιακού πλούτου της χώρας. 

 
Προτείνεται επίσης η δημιουργία πλατφόρμας-cluster βιοτεχνολογίας/επιστημών ζωής 
με βασικό αντικείμενο την διασύνδεση - για την παραγωγή εθνικά ωφέλιμου κεφαλαίου - 
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των ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων με τους περιφερειακούς πόλους 
καινοτομίας και τις επιχειρήσεις. 
 
5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Η θεματική ενότητα Βιοτεχνολογία παρουσιάζει έντονη διαθεματικότητα με πολλούς 
άλλους τομείς. Με τον  τομέα της Υγείας, η Βιοτεχνολογία έχει ιδιαίτερη διασύνδεση 
που περιλαμβάνουν  πολλές και σημαντικές επικαλύψεις. Μέσω μεταγονιδιωματικών και 
ολοκληρωμένων προσεγγίσεων στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, 
απεικονιστικών και θεραπευτικών μεθόδων και εργαλείων αλλά και στην άμεση 
μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην κλινική ( μεταφραστική έρευνα). 
 
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή της βιοτεχνολογίας στις επιστήμες της Υγείας 
αποτελούν οι Νανοτεχνολογίες, οι οποίες οδηγούν στην παραγωγή νανο-υλικών με ευρύ 
φάσμα ιδιοτήτων χρήσιμων στη διανομή και βιοδιαθεσιμότητα φαρμάκων, στην 
ακτινοθεραπεία κατά του καρκίνου, σε διαγνωστικούς βιοαισθητήρες και κβαντικά 
σημεία σε τεχνολογίες απεικόνισης.  
 
Σημαντική διαθεματικότητα παρουσιάζεται επίσης και με τους τομείς «Κλίμα, φυσικές 
καταστροφές και ενέργεια» μέσα από τις διαδικασίες παραγωγής βιοκαυσίμων, τις 
τεχνολογίες εξυγίανσης ρύπων, ρυπασμένων εδαφών και υπόγειων υδάτων 
(bioremediation) κ.α. Ο τομέας της Βιοτεχνολογίας επικαλύπτεται επίσης και με τους 
τομείς της Πληροφορικής (‘βιο-υπολογιστές’, βιοαισθητήρες), του τομέα «Διαστήματος 
και Ασφάλειας» (‘βιο-τρομοκρατία’), της Κλωστοϋφαντουργίας (‘έξυπνα’ υφάσματα), 
καθώς και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών. 
 
 

 
H Επιτροπή: 
 
Πρόεδρος: Δρ. Γ. Κόλλιας,  

       Μέλη: κ. Μ. Τσαμπούλα 

                  Καθ. Γ. Νυχάς 

                  Καθ. Δ. Γάλαρης 

                  κ. Ν. Ευθυμιάδης 
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 «ΚΛΙΜΑ – ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ - 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της χρηματοδότησης των υποδομών και της έρευνας στη Θεματική Περιοχή 
«Κλίμα - Φυσικές Καταστροφές – Ενέργεια – Υδάτινοι Πόροι» είναι η έρευνα για την 
κατανόηση των κλιματικών αλλαγών στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδος και αποτίμηση 
των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον (φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα, 
εξάντληση φυσικών πόρων). Επίσης συμπεριλαμβάνεται η έρευνα πολύπλοκων 
διεργασιών και συνεργειών, η προώθηση της αειφόρου διαχείρισης του χερσαίου και 
θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και των υδάτινων πόρων, με τη διερεύνηση του 
ανθρώπινου αποτυπώματος καθώς και εξεύρεση «καθαρότερων» τεχνολογιών. Τα 
ανωτέρω θα συμβάλουν στην επίτευξη των εθνικών στόχων για τη βελτίωση των 
περιβαλλοντικών δεικτών και την υποστήριξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα. Επίσης στην οχύρωση της χώρας 
απέναντι στις φυσικές καταστροφές, την προστασία των ανθρώπων και των 
οικοσυστημάτων και τις επιπτώσεις από τη συνέργεια φυσικών και ανθρωπογενών 
παρεμβάσεων στο περιβάλλον.  

Η εθνική ενεργειακή πολιτική καθώς και η αντίστοιχη ευρωπαϊκή οδηγούνται από τους 
επιμέρους στόχους α) της προστασίας του περιβάλλοντος, β) της εξασφάλισης 
ενεργειακής επάρκειας, γ) της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της εθνικής μας 
οικονομίας και δ) της μείωσης των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, με στόχο τη 
σταθεροποίηση και μείωση της ανθρώπινης παρέμβασης στην κλιματική αλλαγή. 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
Στη χώρα μας δραστηριοποιείται ένας σημαντικός αριθμός Πανεπιστημίων και 
Ερευνητικών Κέντρων στα θέματα που άπτονται της θεματικής περιοχής « Κλίμα - 
Φυσικές καταστροφές – Ενέργεια – Υδάτινοι Πόροι». Χαρακτηριστικά αναφέρονται η 
Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θράκης, Πάτρας, 
Αιγαίου, Θεσσαλίας, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, το 
ΙΤΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το ΚΑΠΕ κ.λ.π. Η αντίστοιχη έρευνα 
που επιτελείται καλύπτει ευρεία περιοχή αντικειμένων όπως για παράδειγμα τις 
κλιματικές αλλαγές, τις φυσικές καταστροφές, τις εκπομπές θερμοκηπικών αερίων, την 
ποιότητα αέρα, την ατμοσφαιρική χημεία, την ποιότητα υδάτων, τους μηχανισμούς 
μεταφοράς ρύπων, την αιολική ενέργεια, τη χρήση κυψελίδων καυσίμου για την 
παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, την εκμετάλλευση της αβαθούς γεωθερμίας για 
θέρμανση και κλιματισμό χώρων, την καταγραφή και την αποτίμηση εθνικών υπογείων 
υδάτων, τη μελέτη των θαλασσίων και χερσαίων οικοσυστημάτων και πληθώρα άλλων. 
Στον Τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
σχετικά πρόσφατη εμφάνιση τεχνοβλαστών που δραστηριοποιούνται με επιτυχία σε 
ενεργειακούς τομείς υψηλής τεχνολογίας (τεχνολογίες υδρογόνου και κυψελίδων 
καυσίμου).  

Τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα στην Ελλάδα παρουσιάζουν σημαντική 
εξωστρέφεια ως προς τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Τα περισσότερα εξ αυτών 
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έχουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ερευνητικών ομάδων με αντικείμενο το περιβάλλον και 
είναι διεθνώς ανταγωνιστικά αν και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν την κατάλληλη 
κρίσιμη υποδομή προκειμένου να καλύψουν όλες τις θεματικές περιοχές αιχμής που 
ακολουθούν. Αναμένονται οι Ε.Ε.Υ στα πλαίσια του ΕΣΠΑ να δώσουν σημαντική 
ώθηση στις ελληνικές ερευνητικές ομάδες όχι μόνον σε καθαρά ερευνητικό επίπεδο αλλά 
και σε επίπεδο υποδομών, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η προσέλκυση Ελλήνων 
επιστημόνων του εξωτερικού καθώς επίσης και ο καλύτερος συντονισμός και η 
συνεργασία σε εθνικό επίπεδο, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας 
καθώς και την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στα θέματα του 
περιβάλλοντος. 

3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Οι προτεραιότητες στη Θεματική Περιοχή «Κλίμα – Φυσικές Καταστροφές – Ενέργεια - 
Υδάτινοι Πόροι» περιλαμβάνουν τους εξής τομείς: 

(Α) ΕΡΕΥΝΑ 

ΚΛΙΜΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

• Έρευνα για τη μελέτη κλιματικών μεταβολών, διεργασιών ανάδρασης και των 
επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών καταστροφών και ανθρωπογενών 
παρεμβάσεων στο περιβάλλον (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 10 Μ€) 

• Έρευνα αλληλεπιδράσεων αέρα-θάλασσας και σχέσης μεταξύ κλιματικών αλλαγών 
και φυσικών καταστροφών (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 3,5 Μ€) 

• Έρευνα των επιπτώσεων των θαλασσίων μεταφορών στην κλιματική αλλαγή   
(Προτεινόμενος προϋπολογισμός 1,5 Μ€) 

• Θαλάσσια  Έρευνα (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 6 Μ€) ( * ) 

• Έρευνα για τις επιπτώσεις της διασυνοριακής μεταφοράς ρύπανσης στο κλίμα και 
στην ποιότητα της ατμόσφαιρας (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 1 Μ€) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Έρευνα μεθόδων και υλικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών 
των αερίων του θερμοκηπίου στο δομημένο περιβάλλον (Προτεινόμενος 
προϋπολογισμός 7 Μ€)  

• Έρευνα για την ανάπτυξη των εφαρμογών της γεωθερμίας για ηλεκτρική παραγωγή 
από υψηλή και μέση ενθαλπία που θα συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του 35% 
από Α.Π.Ε. σε 11 χρόνια (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 4 Μ€) 

• Έρευνα στους τομείς αιολικής ενέργειας, ηλιοθερμοχημικών τεχνολογιών, 
φωτοβολταϊκών στοιχείων, μονάδων βιοαερίου, βιομάζας και κυψελίδων καυσίμων, 
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ολοκληρωμένων και αυτόνομων ενεργειακών στοιχείων (Προτεινόμενος 
προϋπολογισμός 2,5 Μ€)  

• Έρευνα στις πηγές ενέργειας στο Ελληνικό περιβάλλον (Προτεινόμενος 
προϋπολογισμός 3 Μ€) ( * ) 

 

ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

• Έρευνα για τη διατήρηση-αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και προστασία 
της βιοποικιλότητας των υδατικών συστημάτων (Προτεινόμενος προϋπολογισμός   
4 Μ€)  

• Έρευνα ορθολογικής χρήσης των υδατικών πόρων (Προτεινόμενος προϋπολογισμός 
2 Μ€) ( * ) 

Συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός: 39,5 + 5 = 44.5 Μ€ 

( * ) Θεματικές περιοχές έρευνας που θα χρηματοδοτηθούν (5 Μ€) και από τον 
προϋπολογισμό του διορθωτικού ποσού (βλέπε σελ. 54). 

 

Η περιγραφή καθώς και ο προϋπολογισμός για την αναβάθμιση υφιστάμενων και 
δημιουργία νέων εθνικών ερευνητικών υποδομών για τις ανωτέρω δράσεις, 
περιλαμβάνεται στον τόμο Β. 

 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

Για την κάλυψη των παραπάνω προτεραιοτήτων προτείνονται τα ακόλουθα 
χρηματοδοτικά εργαλεία: 1 Συνεργατικό Έργο Μεγάλης Κλίμακας, 4 Δίκτυα Αριστείας, 
5 Έργα Υποστήριξης Βασικής Έρευνας, 4 Νέες Ερευνητικές Υποδομές.  

(βλ. συνημμένο Πίνακα Χρηματοδοτικών Εργαλείων Δράσεων ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ). 

5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Η έρευνα σε θέματα κλίματος και περιβάλλοντος είναι εξ' ορισμού διαθεματική και 
συμπεριλαμβάνει όλες τις επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία, Ζωής, 
Κοινωνικές και Οικονομικές). Οι προτεινόμενες προτεραιότητες έχουν επιλεχθεί έτσι 
ώστε να απαιτούν τη διαθεματική προσέγγιση των θεμάτων που θεραπεύουν και να 
ευνοούν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών φορέων. Για παράδειγμα αναφέρονται οι 
ακόλουθες διαθεματικές προτεραιότητες: 

• Μελέτη των επιπτώσεων από τη συνέργεια φυσικών καταστροφών και 
ανθρωπογενών παρεμβάσεων στο περιβάλλον (Επικάλυψη με Θεματικές Περιοχές: 
Υγεία, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές, Διάστημα-Ασφάλεια, ΤΠΕ) 
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• Επιπτώσεις περιβαλλοντικής υποβάθμισης στην ποιότητα ζωής και την υγεία 
(Επικάλυψη με Θεματικές Περιοχές: Υγεία) 

• Μελέτη κλιματικών μεταβολών και διεργασιών ανάδρασης (Επικάλυψη με 
Θεματική Περιοχή: ΤΠΕ) 

• Οι ενεργειακές τεχνολογίες, κυρίως με την τεχνολογία υλικών 
(συμπεριλαμβανομένης της νανο-τεχνολογίας) και τις τεχνολογίες πληροφορικής σε 
κάποιες περιπτώσεις (π.χ. έξυπνα δίκτυα) 

 
 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 
 
Πρόεδρος: Χ. Ζερεφός  

      Μέλη:  Α. Κωσταντόπουλος 

                  Ι. Αγαπητίδης 

                  Ε. Μπαλόπουλος 

                  Χ. Μαλανδράκης 

                  Ε. Καστανάκης 
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«ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες είναι δύο γενικοί όροι που αναφέρονται σε 
επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σχετικά με τη σύνθεση, χαρακτηρισμό, 
παραγωγή και έλεγχο των ιδιοτήτων των λειτουργικών νανοϋλικών και νανοδιατάξεων. 
Τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας είναι αποτέλεσμα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης 
που συνδυάζει διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους (π.χ. της χημείας, φυσικής, 
βιολογίας, μηχανικής, ιατρικής, κλπ.).  

Η Νανοτεχνολογία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς επιστημονικούς 
κλάδους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και βιομηχανικών εφαρμογών “έντασης 
γνώσης”. Οι νέες εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας αναμένεται ότι θα φέρουν 
επανάσταση στην καθημερινή μας ζωή, επηρεάζοντας την παραγωγή, την υγεία και την 
ποιότητα ζωής, την παραγωγή ενέργειας, το περιβάλλον και την διαχείριση του, τις 
μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τους υπολογιστές και την τεχνολογία της πληροφορίας, 
την εκπαίδευση, την έρευνα, καθώς και την τέχνη και την πολιτιστική παράδοση. 

Συντηρητικές εκτιμήσεις προβλέπουν έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης των προϊόντων 
νανοτεχνολογίας μεταξύ 10-15%. Το μέγεθος της αγοράς το 2010 αναμένεται να ανέλθει 
σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά τελικών προϊόντων και σε 50 
δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά νανοϋλικών (π.χ., νανοπορώδη υλικά, υβριδικά 
Νανοϋλικά, επιχρίσματα, κλπ.). 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Οι Ελληνικές ερευνητικές, καινοτόμες δράσεις στις Νανοτεχνολογίες καλύπτουν σήμερα 
ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων και περιλαμβάνουν εφαρμογές 
όπως Νανοϊατρική, έξυπνα υλικά, οργανικά ηλεκτρονικά, καταλύτες, κλπ.  

Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της έρευνας και ανάπτυξης της Νανοτεχνολογίας, 
δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς (π.χ., Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα). Η 
συμμετοχή των Ελληνικών ερευνητικών εργαστηρίων στα πλαίσια των Προγραμμάτων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5ο, 6ο και 7ο) είναι σημαντική. Οι επιδόσεις των ελληνικών 
ερευνητικών ομάδων είναι  πολύ υψηλές σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ, παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (π.χ. περιορισμένη εθνική χρηματοδότηση, υποδομές, 
κλπ.).  

Τη χρονική περίοδο (2000-2006), η συνολική χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ ανήλθε στα 
2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι περίπου 8,5% της χρηματοδότησης αυτής 
διετέθη σε δράσεις σχετικές με τα υλικά, τη Νανοτεχνολογία και τις μεθόδους 
παραγωγής. Επιπλέον, τα προγράμματα ΕΠΑΝ και τα ΠΕΝΕΔ/ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια 
του 2ου και 3ου ΚΠΣ στήριξαν σημαντικές δράσεις της Νανοτεχνολογίας στην Ελλάδα. 

Κυριότεροι Ερευνητικοί Οργανισμοί στον Ελλαδικό Χώρο 
Σήμερα, ένας αριθμός καταξιωμένων ερευνητικών ομάδων δραστηριοποιούνται στις 
Νανοτεχνολογίες στον Ελλαδικό ερευνητικό και ακαδημαϊκό χώρο και, συγκεκριμένα, 
στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της Χώρας.  
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3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Υψίστης προτεραιότητας 

• Ερευνητικές Προτεραιότητες στη Νανοτεχνολογία 

⎯ Θεμελιώδεις Αρχές της Σύνθεσης των Νανοϋλικών και Έξυπνων Υλικών 

⎯ Αναλυτικά Νανοεργαλεία και Μετρήσεις  

⎯ Πιλοτική και Βιομηχανική Παραγωγή Νανοϋλικών και Νανοδιατάξεων  

⎯ Μοντελοποίηση των Φυσικών, Χημικών και Βιολογικών Φαινομένων στη 
Νανοκλίμακα 

• Εφαρμογές των Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών 

⎯ Νανοϊατρική και Βιοϊατρική Μηχανική 
⎯ Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Ενέργεια 
⎯ Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στο Περιβάλλον. 
⎯ Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής και Επικοινωνίας 
⎯ Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 

 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ  

Η υλοποίηση των παραπάνω εθνικών δράσεων προτείνεται να γίνει με συνδυασμό των 
ακόλουθων χρηματοδοτικών εργαλείων: 

Βασική Έρευνα 
Βασική Έρευνα 1: Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συνήθως 3ετούς διάρκειας 
με συμμετοχή μιας σχετικά μικρής ομάδας ερευνητών από ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΕΚ, της οποίας η 
σύνθεση μπορεί να είναι: 

 (1-2) Ερευνητές (οποιασδήποτε βαθμίδας): μέλη ΔΕΠ Παν/μίων ή Ερευνητές ΕΚ 
και άλλων ερευνητικών φορέων της χώρας. 

   (2-4) Υποψήφιοι Διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Post-Docs). 

Βασική Έρευνα 2:  Ερευνητικά προγράμματα για νέους ερευνητές, δηλαδή νέα μέλη 
ΔΕΠ βαθμίδας Λέκτορα ή Επίκουρου ή νέους ερευνητές ΕΚ βαθμίδων Δ’ ή Γ’, τα οποία 
θα δίνονται σε ανταγωνιστική βάση ως βραβεία εκκινήσεως έρευνας (Research Initiation 
Awards). 

Βασική Έρευνα 3:  Μεταδιδακτορικές ερευνητικές υποτροφίες. 

Εφαρμοσμένη Έρευνα- Δίκτυα Συνεργασίας 
Για την Εφαρμοσμένη Έρευνα, προτείνεται η υποστήριξη δύο ειδών ερευνητικών 
προγραμμάτων  
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Εφαρμοσμένη Έρευνα  – Συνεργατικά Έργα Μικρής / Μεσαίας Κλίμακας: Έργα 
συνήθως 3ετούς ή 4ετούς διάρκειας ενταγμένα στους στόχους του εθνικού 
προγράμματος ΕΤΑ και με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής: 

 (2-5) ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΕΚ 

 (1) τουλάχιστον επιχείρηση 

Εφαρμοσμένη Έρευνα  – Συνεργατικά Έργα Μεγάλης Κλίμακας: Ανάπτυξη εθνικών 
δικτύων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού 
προγράμματος ΕΤΑ καθώς και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (όπως 
πλατφόρμες τεχνολογίας, δίκτυα ERA-NET, κτλ.). Η ενεργός συμμετοχή της 
βιομηχανίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση. 

Πρόγραμμα Διεθνών Συνεργασίων 

Οι στόχοι του προγράμματος διεθνών συνεργασιών είναι: 

• Το άνοιγμα του ελληνικού Ε&Τ συστήματος στο Ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. 
• Η ενίσχυση της συμμετοχής ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών φορέων και 

επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα. 
• Η αξιοποίηση των ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 

 

5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η Νανοτεχνολογία αποτελεί μια κατ’ εξοχήν διαθεματική περιοχή. Παρουσιάζει ισχυρές 
επικαλύψεις/αλληλεπιδράσεις με άλλες θεματικές ενότητες όπως: Υγεία (Νανοϊατρική), 
Βιοτεχνολογία (βιοϋλικά), Μεταφορές (Υλικά και Αισθητήρες), Κλωστοϋφαντουργία 
(έξυπνα υφάσματα), Ενέργεια-Περιβάλλον, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες 
(Νανοϋλικά για συντήρηση και αποκατάσταση πολιτιστικής κληρονομιάς), την 
Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.  

Υπογραφές: 

Καθ. Ιωάννης Γεροθανάσης, Πρόεδρος Επιτροπής  

Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης 

Καθ. Στέργιος Λογοθετίδης 

Δρ. Πολύκαρπος Φαλάρας 

Δρ. Ιωάννης Αραμπατζής 
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«ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των μεταφορών παγκοσμίως έχει να επιδείξει σημαντικές 
τεχνολογικές εξελίξεις. Ο ρόλος των μεταφορών έχει αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο 
μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και παρουσιάζει ετήσια μεγέθυνση που ξεπερνά το 
3 % (σε κύκλο εργασιών και σε μεταφορικό έργο).  
 
Παράλληλα οι μεταφορές χρεώνονται τη σημαντική τους συνεισφορά στις εκπομπές 
Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ). Παγκοσμίως οι Μεταφορές συνεισφέρουν στην 
παραγωγή του 14 % των εκπομπών ΑτΘ, ενώ καταναλώνουν το 34 % της ενέργειας και 
το 62 % του πετρελαίου στις χώρες του ΟΟΣΑ (τα στοιχεία αυτά για την Ινδία είναι 9% 
και 34%, και για την Κίνα 11% and 39% αντίστοιχα). Στην Ευρώπη των 25 οι εκπομπές 
ΑτΘ μεταξύ των ετών 1990-2003 αυξήθηκαν κατά 22 %.  
 
Το μέγιστο τμήμα των εκπομπών ΑτΘ που οφείλεται στις Μεταφορές προέρχεται από τις 
ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ σε ποσοστό 92,4 %. Το ποσοστό συμμετοχής των οδικών 
μεταφορών στην εκπομπή ΑτΘ αναμένεται να παραμείνει υψηλό και το 2030 θα 
συνεχίσει να ξεπερνά το 80 % της συμμετοχής των Μεταφορών. Εκπομπές προερχόμενες 
από τις διεθνείς αερομεταφορές και τις θαλάσσιες μεταφορές εντός ΕΕ έχουν παραμείνει 
εκτός του πρωτοκόλλου του Kyoto. Η συμμετοχή των Αερομεταφορών στο τμήμα αυτό 
των εκπομπών ΑτΘ που έχει εξαιρεθεί ανέρχεται στο 43 %. 
 
Στο πλαίσιο της ΕΕ οι Μεταφορές αποτελούν μια σημαντική ερευνητική προτεραιότητα, 
και στον τομέα αυτό στο FP 7 έχει κατευθυνθεί το 12,7 % του προϋπολογισμού του 
προγράμματος της συνεργατικής έρευνας (Cooperation). Το κεντρικό αντικείμενο της 
έρευνας στη θεματική περιοχή των ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ στο πλαίσιο του  FP 7 αποτελεί η 
ανάπτυξη ενός πιο ασφαλούς, πιο φιλικού προς το περιβάλλον και  πιο έξυπνου 
πανευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών, προς όφελος του πολίτη, με σεβασμό στο 
περιβάλλον, που θα ισχυροποιεί την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας στο πλαίσιο της παγκόσμιας αγοράς. 
 
Το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών έχει κρίσιμο ρόλο στη μεταφορά ανθρώπων και 
αγαθών και αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευημερία της Ευρώπης. Πρέπει όμως 
να βρεθούν τρόποι περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων της αυξημένης 
κινητικότητας σε σχέση με το περιβάλλον, την κατανάλωση ενέργειας, την ασφάλεια και 
τη δημόσια υγεία. 
 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
Στην Ελλάδα υπάρχει ισχυρή ερευνητική βάση στον τομέα των μεταφορών. Απόδειξη 
για τον ανωτέρω ισχυρισμό αποτελούν οι επιτυχίες των ερευνητικών ομάδων της χώρας 
μας στις επιστημονικές περιοχές των Βιώσιμων Επίγειων Μεταφορών και την 
Αεροναυπηγική. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του FP 6, στη θεματική περιοχή των 
επίγειων μεταφορών η Ελλάδα έλαβε το 3.8 % της κοινοτικής χρηματοδότησης και στη 
θεματική περιοχή της αεροναυπηγικής και των αερομεταφορών έλαβε το 2.24 % της 
κοινοτικής χρηματοδότησης. Η εικόνα αυτή επαναλήφθηκε και στις 2 πρώτες 
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προκηρύξεις του FP 7, όπου  η Ελλάδα έλαβε το 3.75% της κοινοτικής χρηματοδότησης 
στις επίγειες μεταφορές και το 2.25 % της κοινοτικής χρηματοδότησης στην 
αεροναυπηγική. 
 
Στην επιστημονική περιοχή των επίγειων μεταφορών δραστηριοποιούνται ισχυρές 
ερευνητικές ομάδες που προέρχονται κυρίως από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα 
ερευνητικά κέντρα (ΕΚΕΤΑ (ΗΙΤ), Σχολή Ναυπηγών ΕΜΠ, ΙΤΕ, Πολυτεχνείο Κρήτης 
και Πανεπιστήμιο Πατρών) και εμφανίζουν μόνιμη συμμετοχή στα ανταγωνιστικά 
ερευνητικά έργα της ΕΕ. Παράλληλα, υπάρχουν μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που 
διαθέτουν ερευνητικές/μελετητικές υποδομές και κατά καιρούς συμμετέχουν στα 
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (Ναυπηγεία κλπ), όπως επίσης υπάρχουν και κάποιες 
Μίκρo-Μεσαίες Επιχειρήσεις που μονίμως δραστηριοποιούνται στα ευρωπαϊκά 
ερευνητικά έργα (Μη-καταστροφικός έλεγχος, ρομποτική, πλαστικά κλπ). 
 
Η εικόνα παραμένει αντίστοιχη στην επιστημονική περιοχή της αεροναυπηγικής και 
των αερομεταφορών. Εδώ δραστηριοποιούνται ισχυρές ερευνητικές ομάδες που 
προέρχονται κυρίως από τα ακαδημαϊκά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Πατρών και ΕΜΠ). 
Παράλληλα στην περιοχή αυτή έχει μόνιμη παρουσία η Ελληνική Αεροπορική 
Βιομηχανία (ΕΑΒ) και 7-8 Μίκρo-Μεσαίες Επιχειρήσεις που μονίμως 
δραστηριοποιούνται στα ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα και κάποιες από αυτές διαθέτουν 
και παραγωγική βάση. Γενικότερα, η αεροναυπηγική βιομηχανία στην Ελλάδα 
καθορίζεται από την παρουσία της ΕΑΒ, που ενεργεί ως υποκατασκευαστής των 
μεγάλων αεροναυπηγικών βιομηχανιών και ως προμηθευτής υπηρεσιών συντήρησης και 
αναβάθμισης κυρίως προς την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.  Η ΕΑΒ συμμετέχει στο 
διεθνή ανταγωνισμό με την είσοδό της στις αγορές για το MRO και τα ηλεκτρονικά. 
Παράλληλα δραστηριοποιείται στην Έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών 
εφαρμοσμένων σε αεροσκάφη νέας γενιάς και σε ηλεκτρονικά συστήματα αεροσκαφών. 
Διαθέτει πιστοποιημένο σχεδιαστικό κέντρο και συμμετέχει σε κοινοπραξίες για τη 
σχεδίαση δομικών τμημάτων & συστημάτων νέων ευρωπαϊκών αεροσκαφών. Το 
υπόλοιπο τμήμα της αεροναυτικής βιομηχανίας της χώρας αποτελείται από έναν 
περιορισμένο αριθμό των ΜΜΕ, στην πλειονότητά τους χωρίς εσωτερική Ε&Α, που 
αποτελούν υποκατασκευαστές της ΕΑΒ. 
 
3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΟΔΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
ΚΑΙ 
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 
 

ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΡΟΧΙΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Γενικοί άξονες 
Ποιότητα  &  
Οικονομικότητα 
αερομεταφορών & αερο-
κατασκευών  

 
Δια-
λειτουργικότητα 
μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών 

Δια-
λειτουργικότητα 
μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών 
συστημάτων 

 
Ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας 
μέσων σταθερής 
τροχιάς 
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(Quality & Affordability ) 
 
Τεχνολογίες 
αερομεταφορών φιλικές 
προς το Περιβάλλον 
 
Ασφάλεια  πτήσεων 
(Safety) 
 
Συστήματα Προστασίας 
της ασφάλειας πτήσεων  
(Security) 
 
Αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του 
συστήματος των 
αερομεταφορών  
(χωρητικότητα του 
συστήματος, ΑΤΜ, 
αεροδρόμια, 
καθυστερήσεις πτήσεων) 
 
Ειδικότερα 
Τεχνολογίες 
Αεροναυτικής Σχεδίασης 
και Ανάπτυξης 
Πρωτοτύπων   
 
Τεχνολογίες προηγμένης 
συντήρησης αεροσκαφών 
  
Τεχνολογίες προηγμένων 
υλικών/ δομών  με 
εφαρμογή στην  
αεροναυτική  
 
Τεχνολογίες στην περιοχή 
της ασφάλειας πτήσεων  
   
Τεχνολογίες στην περιοχή 
της 
πληροφορικής/διαχείρισης  
 
Τεχνολογίες στην περιοχή 
του περιβάλλοντος   
 

συστημάτων 
 
Διαχείριση 
συμφόρησης στο 
αστικό και 
υπεραστικό 
δίκτυο  
 
Βέλτιστη 
λειτουργία και 
συντήρηση 
συγκοινωνιακών 
υποδομών 
 
Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 
έξυπνων 
συστημάτων 
μεταφορών 
    
Ανάπτυξη 
βέλτιστων 
πρακτικών 
οδικής 
ασφάλειας 
 
Υποστήριξη 
ολοκληρωμένων 
διατροπικών 
αλυσίδων 
εφοδιαστικής  
 
Πράσινες 
μεταφορές 
(μείωση 
εκπομπών ΑτΘ, 
περιορισμός 
θορύβου, νέα 
καύσιμα, 
υβριδικές 
τεχνολογίες κλπ) 
 

 
Βέλτιστη 
λειτουργία και 
συντήρηση 
συγκοινωνιακών 
υποδομών 
 
Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση 
έξυπνων 
συστημάτων 
μεταφορών 
 
Ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες 
θαλασσίων 
μεταφορών 
 
Υποστήριξη 
ολοκληρωμένων 
διατροπικών 
αλυσίδων 
εφοδιαστικής. 
 
Βελτιστοποίηση 
αποδοτικότητας 
θαλασσίων 
μεταφορικών 
συστημάτων 
 
Βελτίωση της 
ασφάλειας 
θαλασσίων 
μεταφορών 
 
Οργάνωση και 
υποστήριξη 
θαλασσίων 
μεταφορών 
μικρών 
αποστάσεων  
 
Περιορισμός 
αερίων ρύπων 
στις θαλάσσιες 
μεταφορές. 

Δια-λειτουργικότητα 
μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών 
συστημάτων 

 
Βέλτιστη λειτουργία 
και συντήρηση 
συγκοινωνιακών 
υποδομών 
 
Ανάπτυξη και 
αξιοποίηση έξυπνων 
συστημάτων 
μεταφορών 
 
Οργάνωση και 
Υποστήριξη 
ολοκληρωμένων 
διατροπικών 
αλυσίδων 
εφοδιαστικής με 
χρήση μέσων 
σταθερής τροχιάς. 

Περιορισμός 
ενεργειακής 
κατανάλωσης και 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων  
(περιορισμός βάρους, 
ηλεκτροκίνηση, 
θόρυβος, χρήση γης) 
 
Ασφάλεια (Safety) 
Σιδηροδρομικών 
Μεταφορών, 
Μηδενισμός 
ατυχημάτων, 
Προδιαγραφές 
ασφαλείας και 
συντήρησης 
 
Απαιτήσεις 
ασφάλειας (security) 
στα μέσα σταθερής 
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Τεχνολογίες Κινητήρων 
Αεροσκάφους φιλικών 
προς το περιβάλλον  
 
Τεχνολογίες 
Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων 
Αεροσκάφους  
Τεχνολογίες Διαχείρισης 
κόστους συστημάτων 
αερομεταφορών 
 

 τροχιάς, ανάλυση 
κινδύνου και τρόποι 
παρέμβασης. 
 
 

 
 
4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ  
 
Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας στο Παράρτημα Α. 
 
ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ κάποια ΜΕΓΑΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ στην περιοχή των 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  24  % 

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  38 % 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ  31 % 

ΜΕΣΑ  ΣΤΑΘΕΡΗΣ  ΤΡΟΧΙΑΣ  &  ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

7 % 

 
 
5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Η έρευνα στη θεματική περιοχή των ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ έχει δύο επίπεδα διαθεματικότητας 

• Διαθεματικότητα μεταξύ των διαφορετικών τύπων Μεταφορών 
• Διαθεματικότητα με άλλες θεματικές περιοχές του ΕΣΠΑ 

Η πρώτη είναι αυτονόητη. Οι προκηρύξεις θα πρέπει να αφορούν κάθε φορά όλους τους 
τύπους των Μεταφορών, ενώ παράλληλα να προωθούνται δράσεις που υποστηρίζουν τη 
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διαλειτουργικότητα των πολλαπλών τύπων Μεταφορών, τις υποδομές και τους τρόπους 
διασύνδεσής τους.  
 
Όσον αφορά στις υπόλοιπες θεματικές περιοχές του ΕΣΠΑ, υπάρχει απόλυτη διασύνδεση 
με τις: 
 

• Ενέργεια και Περιβάλλον ((Greening) 
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και επικοινωνιών 
• Νανοτεχνολογία (Υλικά και αισθητήρες) 
• Διάστημα (Galileo αξιοποίηση του στις Μεταφορές) και Ασφάλεια (Security)   
• Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες (συσκευασία & μεταφορά αρχαιοτήτων 

και έργων τέχνης) 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ: 
 
Β. Κωστόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής  

Μ. Παπαγεωργίου, 

Ζ. Μαριόλη-Ρήγα  

Χ. Φραγκόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

«ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ» 

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Αστροσωματιδιακή Φυσική (Astroparticle Physics) βρίσκεται στην τομή της Φυσικής 
Στοιχειωδών Σωματιδίων και της Αστροφυσικής. Η σύσταση του Σύμπαντος στα πρώιμα 
στάδια της εξέλιξής του μετά την μεγάλη έκρηξη (Big Bang), καθόρισαν και το μέλλον 
του μέχρι και τον σχηματισμό των γαλαξιακών δομών. Οι πειραματικά ελεγμένες 
θεωρίες της μικροσκοπικής δομής και μακροσκοπικής συμπεριφοράς της ύλης 
περιγράφουν με εξαιρετική ακρίβεια τις αλληλεπιδράσεις των βασικών συστατικών του 
Σύμπαντος και καθορίζουν κάθε φάση της εξέλιξης του Σύμπαντος. Παρ’ όλες τις 
επιτυχείς προβλέψεις που απορρέουν από την κατανόηση της δυναμικής τόσο σε μικρές 
όσο και σε κοσμικές κλίμακες, θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η 
έρευνα στο πεδίου της Αστροσωματιδιακής Φυσικής την επόμενη δεκαετία θα στοχεύει, 
μεταξύ άλλων, να απαντηθούν τα ακόλουθα θεμελιώδη ερωτήματα:  
 
1. Ποια είναι η σύσταση του Σύμπαντος και ιδιαίτερα ποία είναι η φύση της Σκοτεινής 
Ενέργειας και της Σκοτεινής Ύλης. 
2. Ποιος ο ρόλος των νετρίνων στην εξέλιξη του Σύμπαντος και τι πληροφορία μπορούν 
να μεταφέρουν από περιοχές του Σύμπαντος που είναι απροσπέλαστες από την 
Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία. 
3. Ποιος είναι ο μηχανισμός της δημιουργίας της Κοσμικής Ακτινοβολίας καθώς και 
ακτινοβολίας γάμμα πολύ υψηλής ενέργειας και τι πληροφορία μπορούμε να 
αποκομίσουμε από αυτές σχετικά με την δομή και εξέλιξη του Σύμπαντος. 
4. Τα πρωτόνια έχουν πεπερασμένο χρόνο ζωής και αν ναι πως αυτό σχετίζεται με την 
δημιουργία του Σύμπαντος; 
5. Υπάρχουν ή όχι Βαρυτικά Κύματα; Τι μπορούν να μας πουν για την φύση της 
Βαρύτητας και για φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα σε περιβάλλοντα με πολύ ισχυρά 
βαρυτικά πεδία όπως οι μελανές οπές. 
6. Υπάρχει νέα φυσική πέραν του Καθιερωμένου Προτύπου (Standard Model) και 
ειδικότερα ποιες Υπερσυμμετρικές Θεωρίες είναι συμβατές με αποτελέσματα 
πειραμάτων όπως το LHC το ILC κ.α.  
7. Πώς και πότε σχηματίστηκαν και εξελίχθηκαν οι γαλαξίες και γενικότερα η δομή 
μεγάλης κλίμακας του σύμπαντος;  
8. Πώς συμπεριφέρεται η ύλη και η ακτινοβολία σε ακραίες συνθήκες (πολύ ισχυρά 
βαρυτικά και μαγνητικά πεδία); 
9. Πώς δημιουργούνται και εξελίσσονται τα πλανητικά συστήματα  και ποιος είναι ο 
κύκλος των χημικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την δημιουργία ζωής; 

Τα ερωτήματα αυτά είναι κεντρικού ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή και Παγκόσμια 
Φυσική κοινότητα και βρίσκονται στο κέντρο του «χάρτη» (roadmap) των 
ενδιαφερόντων τουApPEC (Astroparticle Physics European Coordination) και της ESA 
(European Space Agency).  

Η Φυσική των Στοιχειωδών Σωματιδίων, ως άμεσα συσχετισμένη με τον πυρήνα των 
ερωτημάτων αυτών, μπορεί να βοηθήσει ώστε να βρεθούν απαντήσεις σε τέτοια 
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θεμελιακά ερωτήματα. Διάφορες θεωρίες προβλέπουν νέα συστατικά ύλης, μεταξύ των 
οποίων υπάρχουν και υποψήφιοι για την ερμηνεία της Σκοτεινής Ύλης, τα οποία 
ενδεχόμενα να ανιχνευθούν από την νέα γενιά των επίγειων επιταχυντών αρχής 
γενομένης με τον LHC ( Large Hadron Collider ) στο CERN. Η ανίχνευση τους είναι 
επομένως σημαντική όχι μόνο για την κατανόηση της συμπεριφοράς της ύλης σε μικρή 
κλίμακα αλλά και για την ερμηνεία της σύστασης του Σύμπαντος.  
Στο μέτωπο της φυσικής των νετρίνων η αδιαμφισβήτητη παρατήρηση του γεγονότος ότι 
έχουν μάζα ανοίγει νέο κύκλο ερωτημάτων για την Σωματιδιακή Φυσική που όταν 
απαντηθούν θα αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την Αστροφυσική και τη Αστρονομία. 
Η σχέση της φυσικής του μεγάλου (Σύμπαν) και αυτής του μικρού         (Μικρόκοσμος) 
είναι πλέον αμφίδρομη και απαιτεί την συλλειτουργία των δύο κλάδων όπως 
αποτυπώνεται και σε κείμενο του στρατηγικού σχεδιασμού του CERN   (Strategy Group 
on European Particle Physics). A range of very important non-accelerator experiments 
take place at the overlap between particle physics exploring otherwise inaccessible 
phenomena; Council will seek to work with ApPEC to develop a coordinated strategy in 
these areas of mutual interest. 

Αστρονομικές παρατηρήσεις στην υπέρυθρη περιοχή του φάσματος μας δίνουν 
σημαντικές πληροφορίες για την κατανομή και εξέλιξη των γαλαξιών καθώς και την 
ύπαρξη και ιδιότητες  πλανητών σε κοντινά άστρα. Επιπλέον παρατηρήσεις στις ακτίνες-
Χ είναι η κατ’ εξοχήν  μέθοδος για τη μελέτη της συμπεριφοράς της ύλης και της 
ακτινοβολίας στην σφαίρα επίδρασης μελανών οπών και αστέρων νετρονίων, για την 
ανίχνευση των πρώτων μελανών οπών που σχηματίστηκαν στο Σύμπαν, και της 
σκοτεινής ύλης σε γαλαξίες και σμήνη γαλαξιών. Αυτές είναι και οι κύριες κατευθύνσεις 
της παγκόσμιας αστροφυσικής έρευνας και κατά συνέπεια καθοδηγούν τις επόμενες 
διαστημικές αποστολές της ESA  (π.χ. International X-ray Observatory, LISA Pathfinder, 
Eddington, SPICA) και τα σχέδια για την επόμενη γενιά επίγειων τηλεσκοπίων. 

 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Υπάρχει πολύ ενεργή Ελληνική Ερευνητική δραστηριότητα σε αυτά τα πεδία. Υπάρχουν 
ερευνητικές ομάδες, θεωρητικές, πειραματικές και παρατηρησιακές, στα Ελληνικά 
Πανεπιστήμια και σε Ερευνητικά Κέντρα. Το πλήθος των Ελλήνων ερευνητών ανέρχεται 
σε περίπου 220. Εξ αυτών οι 120 είναι μόνιμο προσωπικό, σε ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα 
της χώρας, και οι υπόλοιποι συνεργαζόμενοι ερευνητές και μεταπτυχιακοί σπουδαστές. 
Επίσης έντονη είναι η συμμετοχή των Ελλήνων της Ελλάδας κυρίως στα πειράματα στο 
CERN (κατεξοχήν στο LHC), στο πείραμα CAST του CERN, και σε πειράματα μέσα 
στον Ελληνικό χώρο όπως στο πείραμα NESTOR και σε έρευνα με τα τηλεσκόπια 
Σκίνακα και Αρίσταρχος. Τα πειράματα αυτά θα βρεθούν στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος την ερχόμενη πενταετία. Επιπλέον σημαντικές οδοί για την ανάπτυξη της 
διαστημικής Αστροφυσικής και τεχνολογίας ανοίγονται με την ένταξη της Ελλάδας στην 
ESA. Μεγάλος αριθμός Ελλήνων ερευνητών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, 
έχουν εκπαιδευτεί και εργάζονται σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με διαστημικά 
παρατηρητήρια τόσο της ESA όσο και της NASA.    
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Υπάρχει μεγάλη συμβολή των θεωρητικών φυσικών στις μελέτες που σχετίζονται με όλα 
όσα αναφέραμε προηγουμένως και των πειραματικών στις κατασκευές οργάνων 
μετρήσεων σωματιδίων και ακτινοβολίας, ανάπτυξης λογισμικού και ανάλυσης 
δεδομένων. Υπάρχει μεγάλο πλήθος δημοσιεύσεων κάθε χρόνο και επιτελείται 
εκπαίδευση νέων επιστημόνων φυσικών και μηχανικών. Κάθε χρόνο πολλοί νέοι 
αναγορεύονται διδάκτορες σε θεωρητική φυσική, πειραματική φυσική, αστροφυσική και 
σε τεχνολογικά θέματα που σχετίζονται κυρίως με ηλεκτρονικές διατάξεις σχετικές με τα 
πειράματα Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.  

 3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 α) Υψίστης προτεραιότητας 

1) Η έρευνα στην Αστροσωματιδιακή Φυσική (Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων και 
Αστροφυσική) παρόλο τον βασικό της χαρακτήρα ακολουθείται, αλλά και αναπτύσσει 
συγχρόνως, εργαλεία τα οποία τυγχάνουν ευρύτερων εφαρμογών και σε άλλους κλάδους 
της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Ως εκ τούτου ο κλάδος αυτός θα πρέπει να ενταχθεί 
στις περιοχές υψίστης προτεραιότητας όχι μόνον από πλευράς ανάπτυξης ανθρώπινου 
δυναμικού αλλά και τεχνολογίας.  

Η ανάπτυξη ανιχνευτικών διατάξεων σωματιδίων και ακτινοβολιών που μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και σε άλλους τομείς, όπως στην ιατρική, η ανάπτυξη λογισμικού 
υλικού για την υλοποίηση της ανάλυσης των επιστημονικών δεδομένων, η βελτίωση και 
ανάπτυξη της υποδομής των υπολογιστικών δικτύων (όπως το GRID ή το Virtual 
Observatory), και πολλά άλλα, θα συνδράμουν στην βελτίωση των μεθόδων σε ευρύτερα 
επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία προς όφελος της Χώρας.  Ως μεγάλες υποδομές στις 
οποίες θα ενταχθούν συγκεκριμένες δράσεις με τον προαναφερόμενο χαρακτήρα 
αναφέρονται το Κυβικό Χιλιόμετρο (KM3NeT : Cubic Kilometer Neutrino Telescope), 
τα τηλεσκόπια Σκίνακα και Αρίσταρχος, καθώς και ένα Εργαστήριο για την Ανάπτυξη 
Αστρονομικών Οργάνων Υψηλής Τεχνολογίας και Αντίστοιχου Λογισμικού, που 
περιγράφεται στη συνέχεια. 

Η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανοίγει νέες 
ευκαιρίες για την ανάπτυξη της Διαστημικής Αστροφυσικής στην Ελλάδα και καθιστά 
απαραίτητη τη δημιουργία αντίστοιχης υποδομής. Η ESA σε συνεργασία με τη NASA 
σχεδιάζουν την ανάπτυξη μιας μεγάλης διαστημικής αποστολής, το International X-ray 
Observatory (IXO), με όργανα που υπόσχονται το επόμενο κβαντικό άλμα στις 
δυνατότητες ανίχνευσης ακτινοβολίας ακτίνων-Χ. Δύο ακόμα αστρονομικές αποστολές 
μετρίου μεγέθους βρίσκονται υπό μελέτη για επιλογή στο Cosmic Vision της ESA για 
την περίοδο 2015-2025: (α) Euclid με στόχο τη χαρτογράφηση του Σκοτεινού Σύμπαντος 
μέσω βαρυτικών φακών και βαρυονικών ακουστικών ταλαντώσεων, (β) SPICA με στόχο 
τη μελέτη της εξέλιξης των γαλαξιών και πλανητικών συστημάτων στο υπέρυθρο. Το 
ΙΧΟ (στο οποίο Έλληνες αστροφυσικοί έχουν σημαντική συμμετοχή) παρατηρεί στην 
περιοχή των ακτίνων-Χ, με έμφαση τη φασματοσκοπία υψηλής ανάλυσης των 
εσωτερικών φασματικών γραμμών (κυρίως από τη στοιβάδα-Κ). Αυτές οι γραμμές  
προσφέρουν διαγνωστικά εργαλεία για τον ακριβή χαρακτηρισμό των φυσικών 
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παραμέτρων σε αστροφυσικές πηγές και επιτρέπουν την επίτευξη των πρωταρχικών 
επιστημονικών στόχων του ΙΧΟ που είναι: η χρήση μελανών οπών για τον έλεγχο 
προβλέψεων της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας, βελτίωση κατά μία τάξη μεγέθους 
των ορίων σε βασικές παραμέτρους της σκοτεινής ενέργειας, ανίχνευση της θερμής 
φάσης του μεσο-γαλαξιακού αερίου (Warm-Hot Ιntergalactic Medium) και μέτρηση της 
σχέσης μάζας-ακτίνας των αστέρων νετρονίων με στόχο τον καθορισμό της 
Καταστατικής Εξίσωσης της υπέρπυκνης ύλης τους. 
Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αστρονομικών οργάνων, με την αντίστοιχη ηλεκτρονική 
υποστήριξη, για τις παραπάνω αποστολές της ESA είναι δύο τομείς με μεγάλες 
προσδοκίες για την ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής στην Ελλάδα. Νέα όργανα που 
σχεδιάζονται θα περιλαμβάνουν οπτικά υψηλής απόδοσης και θα απαιτήσουν την 
ανάπτυξη διατάξεων ικανών να επεξεργαστούν υψηλότατους ρυθμούς δεδομένων. 
Δεδομένου του υπάρχοντος ελληνικού επιστημονικού δυναμικού εντός και εκτός 
Ελλάδος, ένα Εργαστήριο για την Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Διατάξεων και Οργάνων για 
διαστημικά τηλεσκόπια θα μπορούσε να παίξει καταλυτικό ρόλο σε αυτόν τον τομέα, 
είτε ανεξάρτητα είτε μέσω διεθνών συνεργασιών και να δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη 
της Αστροφυσικής και συναφών τεχνολογιών. 
Ένας άλλος τομέας στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, αλλά και να 
ωφεληθεί από τη σύμπραξη με μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, είναι η 
Ανάπτυξη Αλγορίθμων και Λογισμικού υψηλής αξιοπιστίας και ταχύτητας για την 
υποστήριξη: (α) της επεξεργασίας δεδομένων από αστρονομικές παρατηρήσεις και  (β) 
περιβαλλόντων λογισμικού για όργανα σε διαστημικά παρατηρητήρια. Μια τέτοια δράση 
απαιτεί σχετικά μικρή επένδυση κεφαλαίου και θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να 
εκμεταλλευθεί την τεχνογνωσία που έχει στον τομέα Ανάπτυξης Λογισμικού (π.χ. μέσω 
προσπαθειών που έχουν ήδη γίνει) και στη Διαχείριση Συστημάτων Υψηλής 
Αξιοπιστίας.  

Επομένως ένα Εργαστήριο για Ανάπτυξη Αστρονομικών Οργάνων Υψηλής Τεχνολογίας 
και Αντίστοιχου Λογισμικού, σε συνδυασμό με δράσεις που θα ενισχύσουν την διεθνή 
συνεργασία, θα εδραιώσει τη θέση της Ελλάδας στην ESA ως ισότιμου εταίρου με τα 
άλλα μέλη του Οργανισμού και θα δημιουργήσει πόλο έλξης για τις δεκάδες Ελλήνων 
ερευνητών που εργάζονται σε προγράμματα Διαστημικής Αστροφυσικής στο εξωτερικό 
(ήδη αξιόλογοι Έλληνες και ξένοι επιστήμονες έχουν δείξει ενδιαφέρον για συμμετοχή 
σε μία τέτοια δομή). Επιπλέον θα συνδυάσει και θα διευρύνει σημαντικά την 
τεχνογνωσία που υπάρχει στη Χώρα μας στον τομέα της ανάπτυξης ηλεκτρονικών 
διατάξεων και λογισμικού τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο, 
ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των δύο τομέων και λειτουργώντας ως 
δίαυλος για τη μεταφορά τεχνογνωσίας από αντίστοιχα κέντρα του εξωτερικού. Ο 
απώτερος στόχος θα είναι η χρησιμοποίηση των τεχνολογιών, που θα αναπτυχθούν σε 
μελλοντικές εφαρμογές της ESA, σε ερευνητικά προγράμματα άλλων τομέων και φυσικά 
στην ανάπτυξη της βασικής έρευνας και συναφών εφαρμογών για ιατρικές (π.χ. τεχνικές 
ιατρικής απεικόνισης), τηλεπικοινωνιακές ή εμπορικές εφαρμογές (όπως έχει συμβεί 
πολλές φορές στο παρελθόν). 

2) Επίσης, η αυξανόμενη σημασία των κλάδων της Κοσμολογίας, Θεωρίας και 
Φαινομενολογίας Στοιχειωδών Σωματιδίων και Αστροσωματιδιακής Φυσικής και της 
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ανάπτυξης της συνεργασίας μεγάλης κλίμακας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών έχει ως 
άμεση συνέπεια την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ στη χρηματοδότηση των ερευνητικών 
προγραμμάτων σε αυτόν τον τομέα. Είναι σημαντικό για την Ελλάδα, ως μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μεγιστοποιεί τα οφέλη από τις νέες ευκαιρίες που της 
προσφέρονται. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα, που πραγματοποιείται κυρίως μέσα από 
διεθνείς συνεργασίες σε κοινές ερευνητικές εγκαταστάσεις, απαιτεί διεθνή συστήματα 
οργάνωσης που αποσκοπούν στην υποστήριξη της συνεργασίας, στον σχεδιασμό των 
κατάλληλων υποστηρικτικών πόρων και εγκαταστάσεων, στον συντονισμό των 
ενδιαφερομένων, στην εστίαση σε συγκεκριμένα ερευνητικά θέματα, στην παροχή 
μακροπρόθεσμου προγραμματισμού και έναν ευρύτερο συντονισμό.  
Λαμβάνοντας υπόψη τις αναγνωρισμένες δυνατότητες της ελληνικής επιστημονικής 
κοινότητας και ειδικότερα των δραστηριοποιουμένων στους ανωτέρω κλάδους, αλλά και 
την ελληνική γεωγραφική θέση στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα θα 
μπορούσε να φιλοξενήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο για τη Κοσμολογία, την Θεωρία και 
Φαινομενολογία Στοιχειωδών Σωματιδίων και την Αστροσωματιδιακή Φυσική 
(RECCAPP). Η φιλοξενία μιας τέτοιας υπερσύγχρονης δομής αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των Ελλήνων επιστημόνων του 
κλάδου και τη διατήρησή τους στην πρώτη γραμμή του ερευνητικού μετώπου. Επιπλέον, 
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την Ελλάδα, εάν η χώρα σκοπεύει να επενδύσει στον 
τομέα της επιστήμης και της καινοτομίας και να καταστεί ένας ελκυστικός πόλος 
έρευνας και παιδείας σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Εκτός του ότι το RECCAPP θα αποτελέσει 
ένα ερευνητικό περιβάλλον παγκοσμίου επιπέδου, θα παράσχει επίσης και ευρύτερα 
οφέλη, όπως την προσέλκυση επιστημόνων παγκόσμιας φήμης (συμπεριλαμβανομένων 
των κορυφαίων Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς), με την παροχή ευκαιριών για 
τους ειδικευμένους ανθρώπους και για την υποκίνηση της μεταφοράς γνώσης και 
τεχνολογίας. 

 
Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο το οποίο συνηγορεί υπέρ της ίδρυσης του RECCAPP 
αποτελεί η συμμετοχή σε αυτό, υπό την μορφή συνεργαζομένων ομάδων, αφενός της 
ομάδας Κοσμολογίας του Καθηγητή Steven Hawking του Πανεπιστημίου του Cambridge 
(Καθηγητές N. Turok και M. Perry) και αφετέρου της ομάδας Κοσμολογίας και 
Θεωρητικής Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Mitchell Institute for Fundamental 
Physics, Texas, USA (Καθηγητής. C. Pope). 

Η ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου για την Κοσμολογία, την Θεωρία και Φαινομενολογία 
των Στοιχειωδών Σωματιδίων και την Αστροσωματιδιακή Φυσική στην Ελλάδα αποτελεί 
στόχο υψηλής ερευνητικής προτεραιότητας. Το Κέντρο θα συντονίσει τις ερευνητικές 
προσπάθειες των πειραματικών και θεωρητικών ομάδων, θα προωθήσει και θα 
διευκολύνει τη συνεργασία εντός της διεθνούς κοινότητας, θα αναπτύξει 
μακροπρόθεσμες στρατηγικές, θα προσφέρει συμβουλευτική υποστήριξη στον 
προσανατολισμό της επιστημονικής κοινότητας προς τις εθνικές και διεθνείς 
χρηματοδοτικές πηγές, θα συμβάλει στην εκπροσώπηση της κοινότητας στα εθνικά και 
διεθνή συμβούλια και fora και θα αποτελέσει παράδειγμα για την καθιέρωση ενός 
συστήματος αξιολόγησης (peer review) για τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα.  
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3) Είναι σημαντικό θέμα η ίδρυση Ινστιτούτου Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας 
στην Αστροσωματιδιακή Φυσική με κατάλληλη εργαστηριακή υποδομή. Αυτό το 
Ινστιτούτο θα περιλαμβάνει τα εξής: α) Τμήμα ανάπτυξης ανιχνευτών ιοντιζουσών 
ακτινοβολιών και στοιχειωδών σωματιδίων, την μελέτη και ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
αιχμής για τους ανιχνευτές, θέματα μελέτης και ανάπτυξης αυτομάτου ελέγχου των 
ανιχνευτών, με αντίστοιχες δυνατότητες εφαρμογών των τεχνολογικών αυτών προϊόντων 
στην ιατρική, το περιβάλλον και την ενέργεια. β) Τμήμα μελέτης και ανάπτυξης 
επιταχυντικών συστημάτων για την προώθηση της τεχνολογίας επιταχυντών στη χώρα 
για πολλαπλούς τεχνολογικούς και βιομηχανικούς σκοπούς και την απώτερη εφαρμογή 
στη θεραπεία πρωτονίων και στην παραγωγή ραδιοϊσοτόπων και συστήματα ΡΕΤ. γ) 
Τμήμα υπολογιστικών συστημάτων GRID συνδεδεμένου με το LCG του CERN, για την 
κάλυψη των αναγκών των πειραματικών και θεωρητικών φυσικών στην 
αστροσωματιδιακή φυσική. Επίσης, το ίδιο εργαστήριο θα αναπτυχθούν θέματα 
μικροϋπολογιστών και μικροηλεκτρονικής καθώς και θέματα επεξεργασία σήματος και 
εικόνας, με εφαρμογές στα σύγχρονα ιατρικά διαγνωστικά συστήματα. 

 β) Προτεραιότητας 

Η δραστηριότητα της Φυσικής Σωματιδίων που αφορά σε χαμηλές (πυρηνική φυσική) 
και υψηλές ενέργειες είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Η δραστηριότητα στις υψηλές 
ενέργειες είναι θεωρητική και πειραματική και μάλιστα είναι από τις πιο εξελιγμένες και 
επιτυχημένες ερευνητικές περιοχές στον Ελληνικό χώρο. Η πειραματική δραστηριότητα 
γίνεται σε διάφορα μέρη στον κόσμο όπου υπάρχουν επιταχυντές και κατά κύριο λόγο 
στο CERN. Στα επόμενα χρόνια το μεγαλύτερο μέρος των ερευνητών συμμετέχει στα 
πειράματα στο LHC/CERN. Η ΓΓΕΤ έχει αναλάβει τη χρηματοδότηση που σχετίζεται με 
τρέχοντα κόστη των πειραμάτων αλλά χρειάζεται χρηματοδότηση για συμμετοχή στο 
τρέξιμο των πειραμάτων στο CERN και για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. Επίσης 
χρειάζεται χρηματοδότηση για βελτίωση των υπολογιστικών υποδομών (όπως το GRID) 
και για Έρευνα/Ανάπτυξη νέων ανιχνευτών σωματιδίων και ακτινοβολιών και του 
σχετικού λογισμικού. Οι ανιχνευτές αυτοί προορίζονται για μελλοντικά αναβαθμισμένα 
πειράματα στο LHC και ίσως για πειράματα σε πιθανούς μελλοντικούς επιταχυντές όπως 
ο ILC (International Linear Collider). 'Όπως αναφέραμε και προηγουμένως αυτοί οι 
ανιχνευτές μπορεί να χρησιμοποιηθούν και σε άλλες περιοχές έρευνας ή εφαρμογών. 

Υπάρχει δραστηριότητα πυρηνικής φυσικής θεωρητική και πειραματική. Τα πειράματα 
γίνονται στο Δημόκριτο και σε εργαστήρια στο εξωτερικό μεταξύ των οποίων είναι και 
το CERN. Η πυρηνική φυσική ασχολείται και με αντιδράσεις που σχετίζονται με 
αστροφυσική. Πρέπει να ενισχυθεί και αυτή η δραστηριότητα. 

Επίσης, πρέπει να υπάρχει χρηματοδότηση για εκπαίδευση φοιτητών στο CERN. 
Συγκεκριμένα, αυτό αφορά σε Φυσικούς, Μηχανικούς, Πληροφορικούς και ίσως άλλων 
ειδικοτήτων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτού του Εργαστηρίου. Οι φοιτητές 
μπορεί να πηγαίνουν ως καλοκαιρινοί φοιτητές (summer students) ή για εκπόνηση 
διπλωματικών, για εκπόνηση ΜΔΕ (Master), για εκπόνηση Διδακτορικού. Ακόμη πολύ 
χρήσιμη είναι η μετεκπαίδευση καθηγητών μέσης εκπαίδευσης και οι επισκέψεις 
μαθητών μέσης εκπαίδευσης. Όλα αυτά σήμερα γίνονται σε πολύ μικρό βαθμό και 
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αποσπασματικά. Η ενασχόληση φοιτητών στο CERN αυξάνει αργότερα τις πιθανότητες 
πρόσληψής τους σε θέσεις προσωπικού, διότι με το να εργαστούν στο CERN για κάποιο 
διάστημα ως εκπαιδευόμενοι, γίνονται γνωστοί στο περιβάλλον των επιστημόνων και η 
δουλειά τους και ικανότητές τους μπορούν να αξιολογηθούν και εκτιμηθούν καλύτερα. 
Είναι γεγονός ότι σήμερα δεν υπάρχουν αρκετοί Έλληνες επιστήμονες στο προσωπικό 
του CERN και αυτό πρέπει να βελτιωθεί με κάποιους τρόπους. 

Παρόμοια ισχύουν και για την Αστροφυσική.  Μέχρι τώρα έχει υπάρξει σημαντική 
προσπάθεια στην Αστροφυσική έρευνα στην Ελλάδα.  Όμως, η χρηματοδότηση αυτής 
της έρευνας ήταν αποσπασματική. Η θεσμοθέτηση ενός βασικού επιπέδου 
χρηματοδότησης (μέσω ανταγωνιστικών προγραμμάτων,  υποστήριξη αποστολών σε 
τηλεσκόπια,  κλπ)  για Παρατηρησιακή και Θεωρητική Αστροφυσική θα ενισχύσει και 
θα βεβαιώσει την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαίδευσης Ελλήνων ερευνητών στην 
Αστροφυσική. 

 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

Τα μέσα υλοποίησης των στόχων και η αντίστοιχη κατανομή προτιμήσεων και ποσοστών 
χρηματοδότησης του ποσού που αντιστοιχεί στην ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 
είναι: 
 
1. ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (Β)       25 %   
 
1. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ   (Α)     5 % 
 
2. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  (Α)   30 % 
 
3. ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  (Α)  40 %  

  

5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Ο κλάδος αυτός είναι από τη φύση του πολυθεματικός. Αφενός διότι ενώνει δυο 
μεγάλους κλάδους της Έρευνας στη Φυσική, Αστροφυσικής και Σωματιδιακής Φυσικής, 
και άπτεται επίσης κλάδων της τεχνολογίας όπως ηλεκτρονικά, υπολογιστές, ανάπτυξη 
λογισμικού, δίκτυα, ανιχνευτές σωματιδίων και ακτινοβολιών που βρίσκουν εφαρμογή 
και σε άλλους κλάδους όπως ιατρική, βιομηχανικές εφαρμογές κτλ. 
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«ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ» 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η θεματική επιτροπή «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες» εκπροσωπεί ένα 
σύνολο επιστημών εν μέρει συναφών αλλά και σε μεγάλο βαθμό με μεγάλη απόκλιση 
(π.χ. οικονομικά και κλασική φιλολογία). Το μεγάλο εύρος των αντικειμένων δεν 
επιτρέπει ούτε καταγραφή των ερευνητικών συνθηκών στην Ελλάδα ούτε συνολικό 
σχεδιασμό. Συνεπώς, έγινε απλώς επιλογή ορισμένων θεματικών περιοχών, όπου 
εντοπίζεται το σύγχρονο ενδιαφέρον στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και με κριτήρια α) την 
κοινωνική εμβέλεια των αντίστοιχων ερευνών, β) την εθνική επιστημονική παράδοση, γ) 
το διεθνές ερευνητικό τοπίο, δ) την κρίσιμη μάζα που υπάρχει στην Ελλάδα ώστε να 
μπορεί να διεκπεραιώσει μεγάλου μεγέθους και ανταγωνιστική έρευνα. Λάβαμε επίσης 
υπόψη μας τις προτάσεις του ΕΣΕΤ, τον Εθνικό Οδικό Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 
και τις θεματικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Όλες οι δράσεις που 
προτείνονται στοχεύουν στην παραγωγή νέας γνώσης, στην ενίσχυση των ασκούμενων 
πολιτικών στους αντίστοιχους τομείς (οικονομική πολιτική, εκπαιδευτική πολιτική, 
πολιτισμική πολιτική, πολιτική υγείας, δημόσια διοίκηση κλπ.) και στην ανάπτυξη 
διαθεματικών και διακρατικών συνεργασιών. 
 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
 
Στον τομέα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, υπάρχει στην Ελλάδα ικανό 
ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στον πανεπιστημιακό χώρο και δευτερευόντως και στον 
χώρο των ανεξάρτητων ερευνητικών κέντρων. Η κοινωνική έρευνα υποφέρει ωστόσο 
από ισχνή χρηματοδότηση και έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού, με αποτέλεσμα την 
αποσπασματικότητα, προσωρινότητα και «μη ορατότητα» των ερευνητικών κεκτημένων. 
Στόχος συνεπώς πρέπει να είναι η «συγκέντρωση» και ο συντονισμός των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων με τη δημιουργία μεγάλων ερευνητικών υποδομών και βεβαίως η 
προσβασιμότητα των δεδομένων εντός και εκτός Ελλάδας. Επίσης, είναι αναγκαίο να 
εξειδικευτεί η ερευνητική δραστηριότητα σε μείζονες τομείς αιχμής. Οι τομείς αυτοί θα 
είναι (χωρίς ιεράρχηση): α) Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, β) 
Διαπολιτισμική συνεργασία και εκπαιδευτικά προγράμματα, γ) Προστασία, ανάδειξη και 
αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, δ) Περιβάλλον και αλληλεπίδραση με 
ανθρώπινες κοινωνίες: ανθρωπογενείς καταστροφές στο περιβάλλον, περιβαλλοντικές 
καταστροφές στα μνημεία, ε)  πολιτικοί θεσμοί και κοινωνία πολιτών. 

Έμφαση δίνεται συνεπώς σε ζητήματα α) κοινωνικής ανισότητας, β) εκπαίδευσης σε ένα 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, γ) πολιτιστικής κληρονομιάς, δ) περιβάλλοντος και ε) 
πολιτικών θεσμών,. 
Συγκεκριμένα για τα πέντε αυτά επιμέρους θέματα: 
 Α) Η ανάγκη καταπολέμησης της οικονομικής επισφάλειας και η προώθηση της 
κοινωνικής συνοχής εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στις προτεραιότητες τόσο 
της Ευρωπαϊκής πολιτικής όσο και των πολιτικών των κρατών μελών. Η παρούσα 
οικονομική κρίση και η ύφεση που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες αναμένεται 
να έχει επιπρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο διαβίωσης μεγάλων τμημάτων 
του πληθυσμού. Η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα πλέον υψηλά ποσοστά σχετικής 
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φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα οποία μάλιστα παρουσιάζουν μια διαχρονική 
σταθερότητα, παρά την αύξηση των κοινωνικών δαπανών που παρατηρήθηκε στην χώρα 
τα τελευταία 10 χρόνια. Το σύστημα κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα εμφανίζεται 
ιδιαίτερα αναποτελεσματικό στην μείωση της φτώχειας σε σύγκριση με αυτό των 
υπολοίπων χωρών της ΕΕ. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αποτελεσματικών και 
καινοτόμων παρεμβάσεων για την άμβλυνση των φαινομένων της φτώχειας και της 
κοινωνικής μειονεξίας προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλης ερευνητικής παραγωγής για 
την μελέτη, αξιολόγηση και συνεχή παρακολούθηση των φαινομένων αυτών. Στο 
πλαίσιο αυτό επιτακτική είναι και η βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και 
ανταγωνιστικότητας των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας. 

Β) Η ανάγκη συνομιλίας των διαφορετικών πολιτισμών (με την έννοια της 
κουλτούρας) λειτουργεί στο επίπεδο των τοπικών κοινωνιών (π.χ. ένας νομός, μια 
κωμόπολη), στο εσωτερικό του έθνους-κράτους και στα υπερεθνικά σύνολα, π.χ. 
Βαλκάνια, Μεσόγειος και Ευρώπη. Στόχος είναι η αμοιβαία αναγνώριση διαφορετικών 
πολιτισμικών στοιχείων όχι μόνο ως αυθύπαρκτων συνόλων αλλά ως δυναμικών και 
ρευστών οντοτήτων που δημιουργούν νέα σύνολα. Η διαπολιτισμική συνεργασία μπορεί 
να αναπτυχθεί ανάμεσα σε πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς από γειτονικές 
χώρες, σε επίπεδο ερευνητικών προγραμμάτων και υποδομών, και να παραγάγει 
παιδευτικά αποτελέσματα με ευρύτατη κοινωνική υποδοχή. Ο ρόλος της εκπαίδευσης 
εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος είναι εξαιρετικά κρίσιμος. 

 
Γ) Ο πολιτισμός αποτελεί προνομιακό πεδίο του ελληνικού χώρου. Η μακρά ιστορία, 

τα σημαντικά μνημεία, η λαϊκή παράδοση, οι τέχνες και τα γράμματα, δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για χρήση τους όχι μόνον ως στοιχείων της εθνικής μας ταυτότητας αλλά 
και για ενίσχυση της επιρροής τους σε περιοχές πολύ ευρύτερες της ελληνικής 
επικράτειας. Επιπροσθέτως, υποχρέωση της ελληνικής ερευνητικής δράσης είναι και η 
αντίστοιχη μελέτη των κάθε είδους μνημείων και αρχείων άλλων πολιτισμών που 
βρίσκονται εντός Ελλάδος (φραγκικά, οθωμανικά κ.ά).   

 
Δ) Η σχέση ανθρώπου και περιβάλλοντος είναι αμφίδρομη: παρεμβάσεις (συχνά 

καταστροφικές) του ανθρώπου στο περιβάλλον και καταστροφές σε μνημεία λόγω 
μόλυνσης του περιβάλλοντος ή φυσικών καταστροφών. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει μια 
σειρά από περιβαλλοντικές απειλές σε διάφορες κλίμακες: από παγκόσμιες (κλιματική 
αλλαγή) έως περιφερειακές (διασυνοριακές λεκάνες απορροής) και τοπικές (διαχείριση 
απορριμμάτων, υποβάθμιση γαιών, εξάντληση και μόλυνση υδάτινων αποθεμάτων, 
μείωση αλιευμάτων, ατμοσφαιρική ρύπανση). Η αντιμετώπιση αυτών των απειλών 
απαιτεί την υιοθέτηση μιας συγκροτημένης περιβαλλοντικής πολιτικής. Ταυτόχρονα, τα 
μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς υφίστανται φθορά εξαιτίας φυσικών 
καταστροφών και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Επείγει συνεπώς η συντήρηση και η 
προστασία τους. 

 
Ε) Η λογοδοσία (accountability) και η διαφάνεια (transparency) αποτελούν βασικά 

εργαλεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων. Επίσης, ο 
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης (ιδιαίτερα η οριζόντια συνεργασία, ο 
περιορισμός αλληλο-επικαλυπτόμενων αρμοδιοτήτων και η εισαγωγή κινήτρων και 
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κυρώσεων σε κάθε επίπεδο) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η χώρα. 
 
 
3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

 
Ανισότητα, Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός 

 
• Έρευνα με στόχο την αναδιάρθρωση του μείγματος επιδοματικής πολιτικής και 

παροχής υπηρεσιών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και της κοινωνικής 
μειονεξίας. Αναζήτηση καινοτόμων παρεμβάσεων με σκοπό την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας.   

• Έρευνα με στόχο διερεύνηση διαφορετικών μοντέλων μεικτής οικονομίας της 
κοινωνικής φροντίδας για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, άτομα με 
αναπηρίες κ.λπ.). Ανάπτυξη καινοτόμων μοντέλων που θα αποσκοπούν στην 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συστήματος κοινωνικής φροντίδας.  

• Έρευνα για τις μορφές κοινωνικού αποκλεισμού και πολιτικές προώθησης της 
συνοχής.  

• Έρευνα για την κοινωνικο-οικονομική ένταξη μεταναστών (2η γενιά μεταναστών) 
• Οικογενειακή πολιτική και παιδική προστασία (πρόληψη, αντιμετώπιση και 

αποκατάσταση) 
• Διερεύνηση της αποτελεσματικότητα των πολιτικών απασχόλησης στην 

καταπολέμηση της οικονομικής επισφάλειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

  
Διαπολιτισμική συνεργασία και εκπαιδευτικά προγράμματα 
 

• Έρευνα και παραγωγή νέας γνώσης μέσω της δημιουργίας εκπαιδευτικών 
εργαλείων Γεωγραφίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας και πολιτισμού (χάρτες, 
άτλαντες, χρονολογικοί πίνακες, διαγράμματα, κ.λπ.) και γενικά συγκρότησης 
ενός ‘σώματος’ πρακτικών βοηθημάτων μέσω του διαδικτύου που θα 
απευθύνονται στο σύνολο της κοινωνίας. 
(συνεργατικό έργο, βασική έρευνα, ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία, πιθανή 
συνέργεια ιδιωτικών φορέων, διαθεματικότητα με ΤΠΕ) 

 
• Διεθνές συνεργατικό δίκτυο με στόχο την ανάπτυξη κοινού εκπαιδευτικού υλικού 

σε ψηφιακή μορφή για μια ομάδα χωρών (μεσογειακών, βαλκανικών, 
ευρωπαϊκών) στους τομείς του πολιτισμού, της ιστορίας και της αρχαιολογίας. 
(συνεργατικό έργο, βασική έρευνα, ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία, πιθανή 
συνέργεια ιδιωτικών φορέων, διαθεματικότητα με ΤΠΕ) 

 
Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 
• Προστασία: βλ. περιβάλλον 

Επίσης: 
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Ασφάλεια κατά τη μεταφορά (επίγεια, θαλάσσια, εναέρια) αρχαιοτήτων και έργων 
τέχνης με τη χρήση νέων υλικών και αισθητήρων (συν. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 
 

• Ανάδειξη: 
1. Ψηφιακή καταγραφή εκθεμάτων ελληνικών μουσείων και αρχείων (συν. ΤΠΕ) 
2. Δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών με την καταγραφή όλου του αρχειακού 

πλούτου που βρίσκεται σε εκκλησιαστικούς χώρους (Αγ. Όρος, Πάτμος) ή σε 
δημόσια αρχεία (συν. ΤΠΕ). 

3. Ψηφιοποίηση και δημιουργία αρχείου δεδομένων για τον νεώτερο και σύγχρονο 
ελληνικό Τύπο, για την περίοδο 1821-1980 (εφημερίδες, περιοδικά κλπ). 

4. Διασύνδεση όλων των ελληνικών μουσείων μεταξύ τους, καθώς και με άλλες 
χώρες και ανάπτυξη μεθόδων για τη συνεργασία τους (ΤΠΕ) 

5. Δημιουργία αρχαιολογικών χαρτών για όλες τις περιόδους του ελληνικού 
πολιτισμού, με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και τηλεπισκόπησης 
(ΔΙΑΣΤΗΜΑ) 

 
• Αξιοποίηση: 
1. Ψηφιακή πλοήγηση στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους με στόχο 

τουριστική αξιοποίηση  (ΤΠΕ) 
2. Δημιουργία ολογραμμάτων και ψηφιακών αναπαραστάσεων στους μεγάλους 

αρχαιολογικούς χώρους για τουριστική χρήση (ΤΠΕ) 
3. Ψηφιακή διασύνδεση όλων των ελληνικών μουσείων και αρχείων. Καταγραφή 

της επιστημονικής παραγωγής ενός εκάστου και συσχετισμός με το ερευνητικό 
έργο των πανεπιστημίων και των ερευνητικών ιδρυμάτων. Η δράση αυτή μπορεί 
να έχει τη  μορφή cluster. 

 
• Επίσης σε εν εξελίξει πρόγραμμα της ΕΕ για ‘Μεσόγειο και Μαύρη θάλασσα’, θα 

μπορούσε να ενταχθεί μία πρόταση για τα αρχαία ναυάγια ((επισήμανση, 
ανασκαφή, συντήρηση) 

 
Περιβάλλον και αλληλεπίδραση με ανθρώπινες κοινωνίες  

• Ανθρωπογενείς καταστροφές στο περιβάλλον  

Συνέργεια με ΘΕ-Κλίμα. 

• Περιβαλλοντικές καταστροφές στα μνημεία 
 
Προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς  

1. Φυσικές καταστροφές και μνημεία. Στρατηγική αντιμετώπισης επιπτώσεων  
(συνέργεια Κλίμα) 
 
2. Παρατήρηση αλλοιώσεων σε μνημεία και έργα τέχνης και δημιουργία 

μηχανισμών πρόληψης (συν. Κλίμα) 
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3. Συντήρηση και καθαρισμός μνημείων και έργων τέχνης με την χρήση ακτίνων 
Leiser και νανοϋλικών  
(συν. Νανοϋλικά) 

 
Πολιτικοί θεσμοί και κοινωνία πολιτών 

 
• Έρευνα για τη διαφθορά στην ελληνική κοινωνία με στόχο την ανάλυση και 

μέτρηση του φαινομένου, ώστε να υπηρετήσει το σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών 
για την καταπολέμησή της 
(βασική έρευνα, υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, δράση συντονισμού και 
υποστήριξης)  
 

• Διαθεματική, διεθνής ευρωπαϊκή  έρευνα για την καταγραφή και ανάλυση κοινών 
προβλημάτων σε επίπεδο πολιτικών θεσμών με στόχο τον σχεδιασμό κοινών 
δράσεων και την ανάπτυξη ευεργετικών πρακτικών 
(συνεργατικό έργο, βασική έρευνα, υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού, δράση 
συντονισμού και υποστήριξης, ευρωπαϊκή και διεθνής συνεργασία) 

 
4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 
 
Προτείνουμε την ανάπτυξη δύο μεγάλων ερευνητικών υποδομών, μία για τις κοινωνικές 
και μία για τις ανθρωπιστικές επιστήμες βάσει ξεχωριστής εισήγησης. 
Από τις 16 Πανευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές, που έχει εκφράσει ενδιαφέρον 
συμμετοχής η Ελλάδα, υπάρχει κρίσιμη μάζα επιστημόνων σε 2 από αυτές (κατά σειρά 
προτεραιότητας): CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) και 
DARIAH (Digital Research Infrastructure for Arts and Humanities). 

 
 
5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Δυνατή συνέργεια με τις θεματικές επιτροπές νανοτεχνολογία, μεταφορές, διάστημα, 
κλίμα και ΤΠΕ (βλ. την αναλυτική παρουσίαση των θεματικών περιοχών). 
 
Συνέργεια με Υγεία: 
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ), παρόλο που λειτουργεί από τις αρχές της δεκαετίας 
1980, δεν έχει πετύχει ικανοποιητική κάλυψη των στόχων που αφορούν την 
καθολικότητα, την ισότητα στην πρόσβαση και την αποτελεσματική χρήση των 
διαθέσιμων πόρων. Σε αυτό συνέβαλε και η έλλειψη αξιόπιστων δεδομένων σχετικά με 
την χρήση, την αξιοποίηση, το κόστος και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών 
υγείας, ώστε να καταστεί δυνατή η τεκμηριωμένη αξιολόγηση και συνεχής 
παρακολούθηση των υπηρεσιών που παρέχει το σύστημα υγείας. Οι ανισότητες και οι 
αδυναμίες αυτές αντανακλώνται στο ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι 
ιδιωτικές δαπάνες για υγεία στην Ελλάδα, σε σχέση με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και 
της ΕΕ.  Η έρευνα στον τομέα αυτό θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξυγίανση και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του συστήματος υγείας στην Ελλάδα με σκοπό την 
εξάλειψη των ανισοτήτων στην πρόσβαση και στην παροχή υπηρεσιών υγείας, και στην 
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αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην 
ερευνητική παραγωγής  στα παρακάτω θεματικά πεδία. 
 

• Δημιουργία καινοτόμου συστήματος βασικών προδιαγραφών για την συλλογή, 
ανάπτυξη και διαχείριση δεδομένων σχετικά με την χρήση, αξιοποίηση και 
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών υγείας. 

• Δημιουργία καινοτόμου συστήματος αξιολόγησης και διαρκούς παρακολούθησης 
της κατανομής και αξιοποίησης των πόρων από το σύστημα υγείας καθώς και 
από τα υποσυστήματα και τις μονάδες αυτού. 

• Διερεύνηση των κοινωνικών ανισότητες στην υγεία (κοινωνικο-οικονομική 
ανισότητα, φύλο, επάγγελμα και προφίλ νοσηρότητας & θνησιμότητας)  

• Δημογραφική γήρανση, υγεία και μακροχρόνια φροντίδα. Εκτίμηση αναγκών, 
χρηματοδότηση, παροχή και ρύθμιση. 

• Περιφερειακές ανισότητες στην πρόσβαση και παροχή υπηρεσιών υγείας. 

 
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ:  

Πρόεδρος: Χριστίνα Κουλούρη  

      Μέλη: Πάνος Βαλαβάνης, 

                 Χρίστος Παπαθεοδώρου,  

                 Αστέριος Χουλιάρας 
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« ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)» 
 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Το παρόν έγγραφο εξειδικεύει τη θεματική περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας 
και Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, και προτείνει τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία για την υλοποίηση των στόχων αυτής της περιοχής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ.  
 
Η εξειδίκευση κινείται σε δυο άξονες: ο πρώτος αφορά θέματα ΕΤΑΚ αμιγώς ΤΠΕ και ο 
δεύτερος θέματα ΕΤΑΚ εφαρμογής τεχνολογιών ΤΠΕ σε διάφορους τομείς. Οι υπο-
περιοχές προτεραιότητας, στους δύο αυτούς άξονες, έχουν επιλεγεί βάσει των εξής 
κριτηρίων: (α) ύπαρξη στην Ελλάδα διεθνώς αναγνωρισμένης ερευνητικής και 
αναπτυξιακής δραστηριότητας, (β) ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και 
δυνατότητες περαιτέρω βιομηχανικής καινοτομίας ικανής να οδηγήσει σε ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στη χώρα και (γ) της τρέχουσας 
κατάστασης διεθνώς και των διεθνών τάσεων που επικρατούν. Με βάση τα κριτήρια 
αυτά οι υπο-περιοχές έχουν χαρακτηριστεί είτε ως «ύψιστης εθνικής προτεραιότητας» ή 
απλά ως «προτεραιότητας».  
 
Σχετικά με τα χρηματοδοτικά εργαλεία επιλέχθηκαν για κάθε υπο-περιοχή όσα κρίθηκαν 
κατάλληλα σύμφωνα με τη φύση του αντικειμένου, την ωριμότητα της υπο-περιοχής και 
τις προβλέψεις για βιομηχανική ανάπτυξη. 
 
Η ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης και η συσσωρευμένη εμπειρία σε θέματα 
χρηματοδότησης ΕΤΑΚ οδήγησαν επίσης στις εξής γενικές παρατηρήσεις όσον αφορά 
την εφαρμογή του ΕΣΠΑ στη θεματική περιοχή των ΤΠΕ: 
 
• Οι μηχανισμοί κατάθεσης και αξιολόγησης των προτάσεων που θα υιοθετηθούν, θα 

επηρεάσουν σε πολύ σημαντικό βαθμό την αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προτείνεται η χρήση ενός μηχανισμού 
αξιολόγησης δυο φάσεων (προ-πρόταση και πρόταση) τύπου FP7 FET, έτσι ώστε να 
αποφευχθεί η ανάγκη συγγραφής αλλά και αξιολόγησης ολοκληρωμένων προτάσεων 
σε θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τους άξονες 
προτεραιότητα και δράσεις, ή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές ή 
προϋποθέσεις συμμετοχής. 

• Ειδικά για τις υπο-περιοχές προσανατολισμένες σε τομείς εφαρμογών, προκύπτει η 
ανάγκη ενιαίων προκηρύξεων με άλλες συναφείς θεματικές περιοχές, ώστε να 
αποφευχθεί η διάσπαση και να ενισχυθεί η διαθεματικότητα των προτάσεων. 

• Στο πλαίσιο των ΤΠΕ, ειδική βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί σε καινοτόμα θέματα που 
θα ωφελήσουν την εθνική οικονομία και θα έχουν αξιόλογο αντίκτυπο στην 
ανταγωνιστικότητα. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται οι προτάσεις να περιλαμβάνουν 
ειδική ενότητα που θα τεκμηριώνει την ιδιαίτερη συμβολή της πρότασης στην 
αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας ή της υποβοήθησης 
σημαντικών τομέων της ελληνικής παραγωγικής μηχανής. 
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Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι υπο-περιοχές προτεραιότητας συνάδουν με αυτές των 
αντίστοιχων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ενώ οι επιλεχθείσες υπο-περιοχές που είναι 
προσανατολισμένες σε τομείς εφαρμογών αντιστοιχούν σε θέματα με ιδιαίτερη σημασία 
για την ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ και γενικότερα την εθνική οικονομία. 
 
 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
 
Το ελληνικό περιβάλλον έχει περιγραφεί αναλυτικά στα εξής κείμενα: «Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007–2013» (Ιαν. 2007), «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Σεπ. 2007), «Στρατηγικό Σχέδιο 
Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–
2013» (Οκτ. 2007), καθώς και σε σχετική έκθεση της Συνόδου των Προέδρων των 
Ερευνητών Κέντρων της Ελλάδος «Εθνικές Τεχνολογικές & Επιστημονικές 
Πρωτοβουλίες» (Ιούνιος 2007), και σχετικής μελέτης που προκηρύχτηκε από τη ΓΓΕΤ 
«Διερεύνηση των τομέων προτεραιότητας για τη προώθηση της Έρευνας και 
Τεχνολογίας κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013» (Μάρτιος 2007) και την 
εξειδίκευση της ΓΓΕΤ «Θεματικές Προτεραιότητες Ε&ΤΑ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-
2013 και τρόπος διαμόρφωσης - εφαρμογής» (Δεκέμβριος 2007). 
 
 
3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 
3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
 
3.1.1 Υψίστη προτεραιότητα 
 

• Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες  
• Συστήματα Δεδομένων, Πληροφοριών και Γνώσεων 

 
3.1.2 Προτεραιότητα 
 

• Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες του Παγκόσμιου Ιστού 
• Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα (Ubiquitous and Pervasive 

Computing) 
• Ενσωματωμένα Συστήματα 
• Κατανεμημένα και Δικτυοκεντρικά Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα 

Μεγάλης Κλίμακας (πχ. Υπερυπολογιστές, Πλέγματα)  
• Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα  
• Ασφάλεια Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, Προστασία 

Προσωπικών Δεδομένων  
• Υλικό και Λογισμικό Συστημάτων, Συστήματα Αποθήκευσης, Μίκρο- και Νάνο-

Ηλεκτρονικά Συστήματα  
• Δίκτυα Αισθητήρων 
• Επεξεργασία Σήματος  
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• Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής  
• Υπολογιστική Όραση  
• Τεχνολογίες Φυσικής Γλώσσας  
• Τεχνολογίες και Συστήματα Πολυμέσων  
• Ρομποτική  
• Τεχνητά Γνωσιακά Συστήματα, Μηχανική Μάθηση 
 

 
3.2 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ-ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
3.2.1 Υψίστη προτεραιότητα 
 

• Πολιτισμική Πληροφορική  
• Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και 

Φυσικών Καταστροφών  
 
3.2.2 Προτεραιότητα 
 

• Ηλεκτρονική Υγεία  
• Βιοπληροφορική / Βιοϊατρική Πληροφορική  
• Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
• Ηλεκτρονική Εκμάθηση  
• Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία  
• Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση (εφαρμογές και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, 

ηλικιωμένους και ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού)  
• Έξυπνα Περιβάλλοντα 
• Έξυπνα Συστήματα Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών  

 
 

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 
 
Βλ. Πίνακα που ακολουθεί. Σημειώνεται ότι εκφράστηκε επιφύλαξη από ένα μέλος της 
Επιτροπής για το κατά πόσο «οι πόλοι καινοτομίας» θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα 
επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή ΤΠΕ του 
ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ.  
 
 
5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Οι υπο-περιοχές Μίκρο- και Νάνο-Ηλεκτρονικά Συστήματα και Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών συνδέονται με τις αντίστοιχες θεματικές περιοχές που Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ.  
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Οι υπο-περιοχές προσανατολισμένες σε τομείς εφαρμογών συνδέονται με τις αντίστοιχες 
θεματικές περιοχές που Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ.  
 
 
 
Τα μέλη της Επιτροπής για τη Θεματική Περιοχή ΤΠΕ: 
  
Κωνσταντίνος Στεφανίδης (Πρόεδρος) Συμφωνεί και προσυπογράφει 

Παναγιώτης Τσανάκας  Συμφωνεί και προσυπογράφει 

Νιόβη Παυλίδου  Συμφωνεί και προσυπογράφει 

Γεώργιος Σάντσες-Παπασπηλίου  Δε συμφωνεί και δεν προσυπογράφει 

Πάνος Θεοδοσόπουλος  Συμφωνεί και προσυπογράφει 

Δέσποινα Αναστασιάδου  Συμφωνεί και προσυπογράφει 

Αναστάσιος Τζήκας  Συμφωνεί και προσυπογράφει 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ 

ΕΡΓΑ 
ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙ

ΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜμΕ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τίτλος Ενδεικτ

ικό % 
χρηματ
οδοτικ
ού 

βάρους  

Μικρής 
ή  

μεσαίας 
κλίμακα

ς 

Μεγάλ
ης 

κλίμακ
ας 

    

Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες  10 Β Α  Α  Β 
Συστήματα Δεδομένων, Πληροφοριών 
και Γνώσεων 

10 Α Α  Α  Β 

Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες 
του Παγκόσμιου Ιστού 

4 
 

Α Α  Α  Β 

Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά 
Συστήματα (Ubiquitous and Pervasive 
Computing) 

3 
 

Β Α  Α  Β 

Ενσωματωμένα Συστήματα 3 
 

Α Β  Α Α Β 

Κατανεμημένα και Δικτυοκεντρικά 
Συστήματα, Υπολογιστικά Συστήματα 
Μεγάλης Κλίμακας (πχ. 
Υπερυπολογιστές, Πλέγματα)  

4 
 

Α Α Β Β   

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα  1.5 
 

Α Β     

Ασφάλεια Συστημάτων, Ασφάλεια 
Δικτύων και Πληροφοριών, Προστασία 
Προσωπικών Δεδομένων  

3 Β Α   Α Α 

Υλικό και λογισμικό συστημάτων, 
Συστήματα Αποθήκευσης, Μίκρο- και 
Νάνο-Ηλεκτρονικά Συστήματα  

4 Α Β  Α Α Β 

Δίκτυα Αισθητήρων 3 Β Α Β Α  Β 
Επεξεργασία Σήματος  2 Α Β  Α   
Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής  2 Α Β Β Α   
Υπολογιστική Όραση  2 Α Β  Α  Β 
Τεχνολογίες Φυσικής Γλώσσας  1.5 Α Β Β Α   
Τεχνολογίες και Συστήματα 
Πολυμέσων  

3 Α Α    Β 

Ρομποτική  2.5 Α Α Β Α  Β 
Τεχνητά Γνωσιακά Συστήματα, 
Μηχανική Μάθηση 

1.5 Α Α Β Α   

Πολιτισμική Πληροφορική  4,5 Β Α Β   Β 
Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας, Φυσικών 
Πόρων και Φυσικών Καταστροφών  

5 Β Α Α   Β 

Ηλεκτρονική Υγεία  4.5 Β Α    Α 
Βιοπληροφορική / Βιοϊατρική 
Πληροφορική  

3,5 Α Α Β Α   

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  3.5 Β Α     
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 3,5 Α Β    Α 

Ηλεκτρονική Εκμάθηση  3,5 Α Α    Α 
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία  3 Α Β    Β 
Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση (εφαρμογές 
και υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία, 
ηλικιωμένους και ευαίσθητες ομάδες 
πληθυσμού)  

3,5 Α Β    Β 

Έξυπνα Περιβάλλοντα 3,5 Α Α     
Έξυπνα Συστήματα Προστασίας 
Κρίσιμων Υποδομών  

2 Β Α     
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«ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ» 
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Η Ελλάδα συμμετέχει σε μια σειρά διεθνών οργανισμών και προγραμμάτων σχετικά 
με το Διάστημα ή με τη χρήση του (ESA, EUMETSAT [ΕΜΥ], HELIOS [ΥΠΕΘΑ]). 
Εντούτοις δεν υπάρχει μέχρι σήμερα εθνική στρατηγική, εθνικές υποδομές και εθνικό 
ερευνητικό πρόγραμμα. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον τομέα της Ασφάλειας, 
όπου οι υφιστάμενες εθνικές πολιτικές των αρμοδίων Υπουργείων δεν έχουν 
εξειδικευθεί σε ερευνητικές δράσεις. Κρίσιμα επιχειρησιακά συστήματα, που 
αφορούν την ασφάλεια της χώρας δεν εμπεριέχουν ελληνική ερευνητική 
προστιθέμενη αξία. Κατά συνέπεια κεντρικός στόχος της εξειδίκευσης του ΕΣΠΑ στη 
Θεματική Περιοχή «Διάστημα-Ασφάλεια» θα πρέπει να είναι η δημιουργία των 
απαραίτητων εθνικών υποδομών και η δρομολόγηση στοχευμένων δράσεων, που θα 
εξασφαλίζουν συνεργασία ερευνητικών και άλλων εθνικών φορέων.  
 

2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 
 
Το ελληνικό περιβάλλον έχει περιγραφεί στα κείμενα της ΓΓΕΤ που αφορούν το 
ΕΣΠΑ, καθώς και σε σχετική έκθεση ΕΤΕΠ (Εθνικές Τεχνολογικές & Επιστημονικές 
Πρωτοβουλίες), που έχει υποβληθεί στη ΓΓΕΤ. Σημειώνεται επίσης ότι βρίσκονται σε 
εξέλιξη δύο μελέτες που χρηματοδοτούνται από την European Space Agency για την 
χαρτογράφηση των αναγκών και των δυνατοτήτων της χώρας μας στον τομέα της 
δορυφορικής τηλεπισκόπησης και πλοήγησης. 
 

3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
 

α) Υψίστης προτεραιότητας 
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
 
- Δημιουργία Κέντρου Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Hardware/Software Διαστημικής Τεχνολογίας (Space and Security Technology 
Facilitator):  
Απαραίτητη υποδομή για την ουσιαστική συμμετοχή της χώρας σε διαστημικά 
προγράμματα με την ανάπτυξη HW/SW προϊόντων για τα οποία απαιτείται Testing, 
Characterization & Qualification. Η Ελλάδα στερείται τέτοιας υποδομής και οι φορείς 
και εταιρείες παραγωγής προϊόντων Διαστημικής Τεχνολογίας αναγκάζονται να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους σε αντίστοιχες Υποδομές του εξωτερικού. Η ανωτέρω  
Εθνική Υποδομή θα έχει επιπλέον και τη δυνατότητα κάλυψης αναγκών 
τεχνολογικών προϊόντων Ασφάλειας. Στην λειτουργία της Υποδομής θα συμμετέχουν 
και Ερευνητικοί Φορείς, Εργαστήρια ΑΕΙ και Εταιρείες που έχουν σχετική 
Τεχνογνωσία. 
Προτεινόμενος προϋπολογισμός: 20 M€. 

 
-  Σχεδιασμός και δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Εφαρμογών 
Τηλεπισκόπησης, με τη συμμετοχή των αρμοδίων ερευνητικών και άλλων εθνικών 
φορέων (ΕΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΤΕ, E.K. Aθηνά, ΑΕΙ, ΓΥΣ, ΕΜΥ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ 
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ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΕΚΔΕ, κλπ). Θα περιλαμβάνει ένα σύνολο παράλληλων δράσεων που θα 
αλληλοσυμπληρώνονται, με προφανή οφέλη για τους τομείς του περιβάλλοντος, της 
ασφάλειας και της οικονομίας, όπως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η 
ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση φυσικών 
πόρων, η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, η ασφάλεια, κλπ.: 

 Πλέγμα υποδομής για τη λήψη δορυφορικών δεδομένων (πχ MSG, MODIS, 
POES/Next-generation MODIS) 

 Εθνικό Αρχείο (Εθνικές Βάσεις) δορυφορικών δεδομένων και σύστημα 
διάθεσης αυτών στους τελικούς χρήστες. 

 Ανάπτυξη δομών σχετικών με την αξιοποίηση και εισαγωγή δεδομένων 
τηλεπισκόπησης και επίγειων παρατηρήσεων στο Εθνικό Σύστημα  Διαχείρισης 
Κρίσεων. 

 Μονάδα Υπερφασματικής Απεικόνισης με αερομεταφερόμενο υπερφασματικό 
δέκτη (κρίσιμη υποδομή για την παρακολούθηση της αναγέννησης δασών και 
των μεταβολών στη χρήση γης). 

 Πλατφόρμα βαθμονόμησης και διακρίβωσης δορυφορικών δεδομένων 
(υποστήριξη δορυφορικών αποστολών σχετικών με ατμοσφαιρική ρύπανση, 
κλιματική αλλαγή, απερήμωση) 

 Μονάδα μοντελοποίησης και διαχείρισης κλιματικών μεταβολών και φυσικών 
κρίσεων με την υποστηρικτική χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων ειδικών Πληροφοριακών Συστημάτων για την 
δυνατότητα ανίχνευσης, προειδοποίησης και αντίδρασης σε γεγονότα (events). 

 Μονάδα υποστήριξης τεχνολογιών και παραγωγής δορυφορικών data sets για 
θέματα δασικών πυρκαγιών 

 
- Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Διαστημικής Αποστολής στη Μεσόσφαιρα και 
κατώτερη Θερμόσφαιρα με Ελληνική Πρωτοβουλία.  Με Ελληνική Πρωτοβουλία 
έχει ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς Feasibility Study με τίτλο “Low-Flying Spacecraft 
for the Exploration of the Mesosphere and Low Thermosphere (MLT)”, που 
αποδεικνύει ότι είναι εφικτή μια χαμηλού κόστους Διαστημική Αποστολή στην πλέον 
ανεξερεύνητη περιοχή του γήινου διαστημικού χώρου και της Ατμόσφαιρας σε ύψη 
μεταξύ 60-200 Km (αποκαλείται “Ignorosphere”). Η περιοχή MLT είναι απρόσιτη 
από αεροσκάφη και αερόστατα, αλλά και από δορυφόρους χαμηλής τροχιάς λόγω 
ατμοσφαιρικής τριβής. Η μελέτη έχει γίνει αποδεκτή με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια 
από την ESA. Παράλληλα, η αποστολή μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για την 
πρώτη δοκιμή του νέου διαδικτυακού διαστημικού προτύπου DTN, το οποίο έχει 
επίσης σχεδιαστεί από Ελληνικές ομάδες, σε συνεργασία με την ESA. Η αποστολή θα 
υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ESA και άλλες χώρες μέλη, που έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον, με την Ελλάδα σε συντονιστικό ρόλο και αναμένεται να λειτουργήσει ως 
«ομπρέλα» για Ελληνικούς Φορείς και Βιομηχανίες, παρέχοντας την δυνατότητα να 
συμμετάσχουν ευθύς εξ αρχής σε όλα τα στάδια Ανάπτυξης όλων των 
υποσυστημάτων του Διαστημικού και Επίγειου Τμήματος. Επιπλέον από τα 
πρωτοποριακά δορυφορικά δεδομένα της ανεξερεύνητης ατμοσφαιρικής περιοχής 
MLT θα ωφεληθούν και Ελληνικές Επιστημονικές Ομάδες Βασικής Έρευνας.                             
Προτεινόμενος προϋπολογισμός-GR Part: 20 M€ (Εθνικοί Πόροι και ESA 
Mandatory Budget) 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
-  Ασφαλή Δίκτυα και Υποσυστήματα Μεταφοράς Δεδομένων & Εικόνας (DUAL 
USE) 

 Ασύρματα και Ενσύρματα Δίκτυα (Motes, Mobile Ad-Hoc Networks, Sensors 
Web, Disruptive Tolerant Networks) για την Επιτήρηση Ευαίσθητων Περιοχών: 
Συνόρων, Μεγάλων Εγκαταστάσεων, Κρίσιμων Υποδομών 

 Συστήματα «Status Awareness & Environmental Intelligence»: Ανάπτυξη 
εξειδικευμένων Συστημάτων Διαχείρισης και Απεικόνισης Περιβαλλοντικής 
Παρατήρησης & Κατάστασης Κινούμενων Μονάδων και Στόλου Οχημάτων  
(Χρήση Άμυνα, Μεταφορές) 

 Ανάπτυξη Υποσυστημάτων Τηλεπικοινωνιών, Επεξεργασίας και 
Κωδικοποίησης δεδομένων για χρήση σε UAVs για την Επιτήρηση Περιοχών και 
την Έγκαιρη Προειδοποίηση σε καταστάσεις κρίσεων και ιδιαίτερων γεγονότων 
(DUAL USE) με όρους Εθνικής Ασφάλειας. 

 

β) Προτεραιότητας 
 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
 
-  Διαστημική εξερεύνηση.  

 Ελληνικές συμμετοχές στον σχεδιασμό και την κατασκευή επιστημονικών 
οργάνων νέων διαστημικών αποστολών, με την σύμπραξη δημόσιων 
ερευνητικών φορέων και βιομηχανίας 

 Επεξεργασία και Ερμηνεία Διαστημικών Μετρήσεων  
 Υπολογιστικές Προσομοιώσεις Διαστημικών Φαινομένων  

 
-  Δορυφορικές Επικοινωνίες  

 Σχεδιασμός και κατασκευή υποσυστημάτων Δορυφορικών Επικοινωνιών με 
βάση τα νέα Διαστημικά Πρότυπα. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη Δικτύωση η 
οποία είναι Ανεκτική σε Διακοπές (DTN) διότι η Ελλάδα έχει ενεργό 
συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση αυτών των προτύπων και 
εκπροσωπεί την ESA στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας του διεθνούς 
οργανισμού προτύπων CCSDS. 

 Ανάπτυξη νέων Εφαρμογών Δορυφορικών Επικοινωνιών. 
 Ασφάλεια Δορυφορικών Επικοινωνιών 

 
- Δορυφορική Τακτική Επιτήρηση: Απαραίτητη για την ασφάλεια της χώρας, που 
μπορεί να καλυφθεί  μόνο μέσω της συμμετοχής μας σε Ευρωπαϊκά Δορυφορικά 
Προγράμματα, που αποτελούνται από σμήνη πολλών δορυφόρων, όπως π.χ. MUSIS, 
Orfeo (COSMO-SkyMed και Pleiades), SAR-Lupe, RapidEye κλπ, των οποίων η 
εξέλιξη δεν έχει ολοκληρωθεί και παρέχεται ακόμη η δυνατότητα συμμετοχής 
ερευνητικών φορέων στην ανάπτυξη και χρήση τους. Η εν λόγω πρωτοβουλία 
προϋποθέτει διακρατικές συμφωνίες και συγχρηματοδότηση από τα αρμόδια 
Υπουργεία (ΥΠΕΘΑ, ΥΕΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ). 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 
-  Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών 

 Ανάλυση κινδύνων και σχεδίων αντιμετώπισης εκτάκτων κρίσεων σε Υποδομές 
και Δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (Ενέργεια, Τηλεπικοινωνίες, Ύδρευση, 
Συγκοινωνίες) 

 Συστήματα Διάγνωσης και Αντιμετώπισης Περιστατικών ΧΠΡΒΕ (CBRNE): 
Ολοκληρωμένα συστήματα έγκαιρης διάγνωσης και αποτελεσματικής 
αντιμετώπισης περιστατικών ΧΠΡΒΕ (CBRNE-Incidents: Chemical, Biological, 
Radiological, Nuclear, Explosive) σε αστικό περιβάλλον και κρίσιμες υποδομές  

 
- Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο 
Ανάπτυξη Τεχνολογίας HW/SW για την Ασφάλεια πληροφορικών συστημάτων 
Δημόσιων Οργανισμών, Τραπεζών, Βάσεων Προσωπικών δεδομένων κλπ. Η 
προτεραιότητα αυτή επικαλύπτεται με αντίστοιχες δράσεις της Θεματικής Περιοχής 
ΤΠΕ  
 
 
4.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

 
• Δημιουργία Κέντρου Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πιστοποίησης Hardware/Software 

Διαστημικής Τεχνολογίας (Space & Security Technology Facilitator): 
Eρευνητικές Yποδομές, Συνεργατικά Έργα.  

 
• Εθνικό Δίκτυο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης: Συνεργατικά έργα μικρής ή μεσαίας 

κλίμακας, Δίκτυα Αριστείας.  
 
• Διαστημική Αποστολή LFSC: Έργα Ε & Διεθνούς Συνεργ. (ESA), Εθνικοί 

Πόροι, Βασική Έρευνα 
 
• Ασφαλή Δίκτυα Επιτήρησης Ευαίσθητων Περιοχών: Συνεργατικά Έργα, 

Υποστήριξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Υποστήριξη ΜΜΕ & Υπηρεσιών 
 
• Διαστημική εξερεύνηση: Δίκτυα Αριστείας, Βασική Έρευνα, Υποστήριξη  

Ανθρώπινου Δυναμικού. 
 
• Νέα Πρότυπα Δορυφορικών Επικοινωνιών: Έργα Ευρωπαϊκής Συνεργ. (ESA), 

Δίκτυα Αριστείας. 
Ασφάλεια Δορυφορικών Επικοινωνιών: Συνεργατικά Έργα, Δίκτυα Αριστείας 
 

• Δορυφορική Τακτική Επιτήρηση: Έργα Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Συνεργασίας 
 
• Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών: Συνεργατικά Έργα, Δράσεις Συντονισμού και 

Υποστήριξης 
 
• Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο: Δίκτυα Αριστείας, Υποστήριξη Βασικής 

Έρευνας 
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5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
• Σχεδιασμός και δημιουργία Εθνικού Κατανεμημένου Ιδρύματος Εφαρμογών 

Τηλεπισκόπησης  (Επικάλυψη με Θεματικές Περιοχές: Περιβάλλον, ΤΠΕ) 
 
• Δορυφορικές Επικοινωνίες (Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή: ΤΠΕ) 

 
• Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (Σημαντική Επικάλυψη με Θεματική Περιοχή: 

ΤΠΕ) 
 

 
 
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ    ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Εμμανουήλ Σαρρής (Πρόεδρος) 
 

Βασίλειος Τσαουσίδης (Μέλος)  

Ιωάννης Δαγκλής (Μέλος)   

Δημήτριος Λακασάς (Μέλος)  

Βασίλειος Κωστόπουλος (Εμπειρογνώμων)  

Δημήτριος Σερπάνος (Εμπειρογνώμων)  

 

Το κείμενο έχει υπογραφεί από όλα τα ανωτέρω μέλη και εμπειρογνώμονες 
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«ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι τομείς κλωστοϋφαντουργίας – ένδυσης – πλεκτικής – υπόδησης – δέρματος 
διαδραματίζουν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο, συμβάλλοντας 
αποφασιστικά στην ανάπτυξη τόσο των περιφερειακών και τοπικών αγορών όσο και 
της απασχόλησης. 
Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ο ετήσιος κύκλος εργασιών των κλάδων ένδυσης-
κλωστοϋφαντουργίας εκτιμάται στα 202 δις. ευρώ, ενώ η απασχόληση στη 
βιομηχανία ξεπερνά τις 2.100.000 θέσεις εργασίας.  
Σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι κλάδοι αυτοί επαναπροσανατολίζονται 
προς την παραγωγή ισχυρά διαφοροποιημένων προϊόντων για κάλυψη των 
σύγχρονων καταναλωτικών αναγκών καθώς επίσης και προϊόντων κατάλληλων για 
ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στη βιομηχανία, τις κατασκευές, την ιατρική, τις 
συσκευασίες, τα προστατευτικά ενδύματα, τα γεωυφάσματα και τις μεταφορές.   
 
2. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 

Στην Ελλάδα, ενδεικτικά μεγέθη για τους εν λόγω κλάδους είναι: 
• Ετήσιος κύκλος εργασιών   4,2 δις ευρώ 
• Εξαγωγές     2 δις ευρώ 
• Απασχόληση στη μεταποίηση   78.000 άτομα 
• Απασχόληση στο εμπόριο   38.000 άτομα 
• Αριθμός επιχειρήσεων    6000 (βιομηχανίες και βιοτεχνίες) 
• Ποσοστό στις εξαγωγές (σύνολο)  14 % 
• Ποσοστό στις εξαγωγές μεταποίησης  35 % 

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία1 και κυρίως μετά από ανάλυση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών εξέλιξής τους οι επιχειρήσεις των κλάδων, μετά από μακρά περίοδο 
κρίσης (1993-2003), προχώρησαν στις αναγκαίες προσαρμογές και παγίωσαν μία 
ισχυρή θέση στην Ελληνική οικονομία και συνιστούν τομείς αιχμής στο χώρο της 
ελαφράς βιομηχανίας και του εμπορίου. 
 
Προοπτικές των ελληνικών επιχειρήσεων 
• Μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης της ενδοχώρας στις Βαλκανικές χώρες, και 

των χωρών της Αν. Μεσογείου και Μέσης Ανατολής.  
• Αξιοποίηση θετικών αποτελεσμάτων της αναδιάρθρωσης, του εκσυγχρονισμού 

και της καθετοποίησης από την εγχώρια πρώτη ύλη (βαμβάκι) προς τη διανομή. 
• Αξιοποίηση των νέων τομέων εφαρμογών των τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων (technical textiles). 

• Αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας και των Lead Markets 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (protective clothes). 

                                                 
1 Στοιχεία 2006 
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3. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Η επίτευξη μίας σχετικά προνομιακής τοποθέτησης στην παγκόσμια αγορά 
προϋποθέτει συνδυασμό παραμέτρων ανταγωνιστικότητας και συναρμογή των 
τεχνολογικών καινοτομιών με «μη τεχνολογικές» καινοτομίες. Σήμερα, ο ορισμός 
της «καινοτομίας» επεκτείνεται και περιλαμβάνει «νέους συνδυασμούς ή νέες 
χρήσεις της υπάρχουσας γνώσης». Έτσι, η μη τεχνολογική καινοτομία (Non 
Technological Innovation) ορίζεται ως:  
«Η επιτυχημένη παραγωγή, αφομοίωση και αξιοποίηση καινοτομίας από οικονομική ή 
και κοινωνική άποψη, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής χρήσης προϋπαρχόντων 
υλικών, διεργασιών και γνώσεων στη βάση της δημιουργικότητας και νέων 
συνδυασμών αυτών, έτσι ώστε να παραχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες». 
Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πρόγραμμα για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Τεχνολογικής Πλατφόρμας προτείνονται οι ακόλουθοι άξονες για τον ερευνητικό 
προσανατολισμό στην Ελλάδα: 
• Από συμβατικά σε εξειδικευμένα προϊόντα 

o Βαμβάκι, συνθετικές ίνες και σύνθετα υλικά 
o Λειτουργικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και μέσα ατομικής 

προστασίας 
o Βιο-υλικά, βιοτεχνολογία και διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον 

• Νέες εφαρμογές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
o Νέα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα για τεχνικές εφαρμογές 
o Έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και ενδύματα 

• Διαχείριση αλυσίδας αξίας 
o Διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων / μαζική εξατομίκευση. 

Ανθρωπομετρικές έρευνες. 
o Ενσωμάτωση μόδας, σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων και 

καινοτομιών στην παραγωγική αλυσίδα αξίας. Συστήματα ποιότητας και 
λειτουργικότητας για τους κλάδους κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, 
δέρματος, επίπλου. 

o Διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντων και αποβλήτων στην παραγωγική 
διαδικασία / ανακύκλωση 

 
4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΣΑ 

• Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή και υλοποίηση προγράμματος 
τεχνολογικής έρευνας για τους ανωτέρω κλάδους προτείνεται η ενιαία οργάνωση 
και εποπτεία των υπαρχουσών κλαδικών ερευνητικών υποδομών στην Ελλάδα 
ώστε να επιτευχθεί η κρίσιμη μάζα ικανή να επηρεάσει το μεγαλύτερο δυνατό 
αριθμό επιχειρήσεων στην Ελλάδα και τη διερεύνηση επιχειρησιακών 
δυνατοτήτων στις γειτονικές χώρες. Ενίσχυση της τεχνογνωσίας, της διεθνούς 
δικτύωσης και επίτευξη αριστείας. 

• Δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος κατάλληλου για τις ΜΜΕ. 
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- Διαρκώς ανοιχτές προκηρύξεις (open calls) με 2 αξιολογήσεις κατ’ έτος ώστε 
να επιτυγχάνεται καλύτερη αξιοποίηση σύμφωνα με τις επιχειρησιακές 
ανάγκες των ΜΜΕ. 

- Αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης των ΜΜΕ στα προγράμματα ΠΑΒΕ. 
- Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής εγγυητικών επιστολών των τεχνολογικών 

φορέων για την εκτέλεση ερευνητικών Έργων. 

• Δυνατότητα στους υπάρχοντες κλαδικούς τεχνολογικούς φορείς να 
λειτουργήσουν ως τελικοί δικαιούχοι ή/και φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο του 
ΕΣΠΑ. 

• Οι ανάγκες κονδυλίων κατά την περίοδο 2009-2013 για την ενίσχυση της έρευνας 
και της καινοτομίας στους ανωτέρω κλάδους εκτιμώνται σε περίπου 80 εκ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 70 εκ. να προσανατολισθούν για την έρευνα και ενίσχυση της 
καινοτομίας στις επιχειρήσεις και 10 εκ. για την ενίσχυση των υπαρχουσών 
κλαδικών τεχνολογικών (RTOs) υποδομών. 
 

5. ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

• Επιστήμη των υλικών και των πολυμερών 
• Νανοτεχνολογία 
• Βιοτεχνολογία 
• Τεχνολογία Laser 
• Φυσικές καταστροφές 
• Κατασκευές 
• Υγεία 
 

Μέλη Επιτροπής 

Όνομα Υπογραφή 
Πρόεδρος: Κ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ  

 
       Μέλη: Θ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 

 
                  Μ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ  

                   Ι. ΑΚΚΑΣ  
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3.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ: Χρηματοδοτική υποστήριξη ερευνητικών έργων που 
εκτελούνται από κοινοπραξίες εταίρων προερχόμενων από διαφορετικούς φορείς και 
τα οποία έχουν ως στόχο την ανάπτυξη νέων γνώσεων, νέων τεχνολογιών, προϊόντων 
και δραστηριοτήτων επίδειξης. Το μέγεθος, το πεδίο και η εσωτερική οργάνωση των 
έργων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το εκάστοτε πεδίο ή θεματικό αντικείμενο. 
Τα έργα μπορούν να εκτείνονται από μικρής ή μεσαίας κλίμακας δράσεις 
στοχοθετημένης έρευνας έως μεγάλης κλίμακας έργα ολοκλήρωσης για την επίτευξη 
ενός καθορισμένου στόχου. Στα έργα αυτά θα πρέπει να ενθαρρύνεται και η 
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα των ΜΜΕ (Μικρο-Μεσαίων 
Επιχειρήσεων).  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ: Υποστήριξη ενός κοινού προγράμματος 
δραστηριοτήτων που εκτελείται από περισσότερους του ενός ερευνητικούς φορείς με 
σκοπό την ενοποίηση των δραστηριοτήτων τους σε έναν κοινό, ευρύ και σημαντικό 
στόχο, στο πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Η εκτέλεση αυτού του 
κοινού προγράμματος δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται ενδεχομένως από 
σχετικές δεσμεύσεις των οργανισμών που ενοποιούν μέρος των πόρων και 
δραστηριοτήτων τους. Ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιχειρήσεων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. (Η ενεργός και τεκμηριωμένη συνεργασία με διακεκριμένες 
ερευνητικές ομάδες άλλων χωρών θα αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο). 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Υποστήριξη δραστηριοτήτων 
που έχουν ως στόχο τον συντονισμό ή την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων 
και πολιτικών (δικτύωση, ανταλλαγές, διακρατική πρόσβαση σε υποδομές έρευνας, 
μελέτες, συνέδρια, κτλ.), καθώς και κάλυψη αναδυόμενων αναγκών. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Υποστήριξη έργων διεξαγόμενων από 
μεμονωμένες εθνικές ή διακρατικές ερευνητικές ομάδες. Ο συγκεκριμένος 
μηχανισμός θα χρησιμοποιείται για την υποστήριξη έργων έρευνας αιχμής (Frontier 
Research) με ελεύθερο θεματικό πεδίο. Το πρόγραμμα θα μπορεί να περιλαμβάνει 
ξεχωριστές προκηρύξεις για νέους και πεπειραμένους ερευνητές. Επίσης, μέσω αυτού 
ενδεχομένως να υποστηριχθούν οι ελληνικές ερευνητικές ομάδες που εκρίθησαν 
θετικά στο πρόγραμμα «ΙΔΕΕΣ», αλλά τελικά δεν έλαβαν χρηματοδότηση.   

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Υποστήριξη της κατάρτισης και 
της επαγγελματικής εξέλιξης του ερευνητικού δυναμικού, την προσέλκυση 
ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό, τη διασύνδεση ερευνητικών 
οργανισμών, και πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις. Παροχή κινήτρων στον ιδιωτικό 
τομέα για την απασχόληση και εξειδίκευση νέων αλλά και πεπειραμένων ερευνητών. 

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜμΕ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Υποστήριξη έργων έρευνας και 
τεχνολογικής ανάπτυξης διεξαγόμενης κατά το πλείστον από πανεπιστήμια, 
ερευνητικά κέντρα ή άλλες νομικές οντότητες, προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων, 
και ιδίως ΜμΕ ή ενώσεων ΜμΕ. Δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως 
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spin-off, ενίσχυση για την κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, υποστήριξη 
εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών, δίκτυα ΜΜΕ παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών, 
υποστήριξη υπηρεσιών έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. 

 

ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Συμμετοχή στα μεγάλα 
ευρωπαϊκά έργα όπως, Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, Άρθρο 169, Κοινός 
Προγραμματισμός, Συμμετοχή σε Διεθνείς Οργανισμούς κ.α. που θα αναδεικνύονται 
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες 
Ε&Τ με τρίτες χώρες. Συμμετοχή της χώρας στις Παν-ευρωπαϊκές ερευνητικές 
υποδομές.  

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – CLUSTERS- ΠΟΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: Υποστήριξη περιφερειακών πρωτοβουλιών για τη δημιουργία  
Πόλων Ε&Α και Καινοτομίας, δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters). 
Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των περιφερειακών ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων, βελτίωση της δικτύωσης και της πρόσβασης σε περιφερειακές πηγές 
χρηματοδότησης. 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Υποστήριξη και αναβάθμιση υφιστάμενων 
υποδομών έρευνας, δημιουργία νέων Εθνικών ερευνητικών υποδομών, στη βάση του 
Εθνικού Οδικού Χάρτη. Οι σχετικές δραστηριότητες θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα 
επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επί 
μέρους θεματικών περιοχών. Τα σχέδια υποδομών που θα υποβληθούν προς 
χρηματοδότηση θα πρέπει να ικανοποιούν μια σειρά βασικών κριτηρίων που θα 
πρέπει να διαμορφωθούν.      
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4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΤΑ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ 
ΜμΕ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ & 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

  
Μικρής ή 
μεσαίας 
κλίμακας 

 
Μεγάλης 
κλίμακας 

      
Διμερείς, 
Πολυμερείς 

Ε&Τ 

 
Ευρωπαϊκή Ε&Τ 

ΥΓΕΙΑ 29,1% 14,6% 10,4% 12,5% 10,4% 4,3% 4,2% 10,4% 
4,2% 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – 
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 

12,2% 19,5% 22% 2,4% 4,9% 12,2% 24,4% 2,4% 

ΤΠΕ 20% 20% 15%  25% 2.5% 17.5%  

ΚΛΙΜΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ 5% 35% 10% 5% 10%  5% 30% 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ – 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 35% 15% 
 

5% 
 

10% 5% 5% 25% 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 23% 14% 10%  23% 
 

12% 18% 

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

  25%  5% 30%  40% 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 20% 33% 34% 3%  4% 3% 3% 

ΚΛΩΣΤΟΥΦ/ΓΙΑ 30% 30% 5% 5% 10%  10% 10% 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

20% 25% 25%  10% 10%  10% 



 55

5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 
Φάση Α 
Κατ’ αρχήν κατανομή του συνολικού ποσού που είναι διαθέσιμο για τον Άξονα 
της Γνώσης, Έρευνας & Αριστείας στο ΕΣΠΑ Ε&Τ σε τρεις διαφορετικές 
ενότητες: «Αριστεία», «Curiosity Driven Research (CDR)» και λοιπά «Θεματικά 
Έργα ΕΣΠΑ - ΕΤΑΚ». 
 
Καλώντας W (όπου W = 439 000 000 €, σύμφωνα με το «Στρατηγικό Σχέδιο 
ΕΣΠΑ», σελ. 40) το Συνολικό Ποσό για το ΕΣΠΑ Ε&Τ στον Άξονα Γνώσης, 
Έρευνας και Αριστείας, προτείνεται η ακόλουθη κατανομή σε πρώτη φάση: 
 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ        12% του W 
CDR           3% του W 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ  ΕΣΠΑ ΕΤΑΚ (πλην Αριστείας και CDR)             85% του W 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ/ΕΤΑΚ-  ΕΠΑΝ II

13.2 Μ€ 3%

52.7 Μ€ 
12%

373.2 Μ€ 
85%

ΑΡΙΣΤΕΙΑ
CDR
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 
 
Φάση Β 
Καταμερισμός του ποσού «85% του W», το οποίο προβλέπεται για τα 
«ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΕΤΑΚ (πλην Αριστείας και CDR)». 
 
Στάδιο Β.1 
Με δεδομένο το ότι ο καταμερισμός που θα διαμορφώσει η Επιτροπή δεν είναι 
δυνατόν να είναι απολύτως εύστοχος ευθύς εξ αρχής, προτείνεται να κρατηθεί ένα 
σημαντικό ποσό ως αποθεματικό για διορθωτικές κινήσεις, οι οποίες θα γίνονται 
ετησίως στην πορεία του ΕΣΠΑ με βάση τις εξελίξεις (πίεση από προτάσεις υψηλής 
ποιότητας στις διάφορες θεματικές περιοχές, ανάγκη για διεύρυνση ή συμπλήρωση 
κάποιων θεματικών περιοχών, αδυναμία προσέλκυσης ιδιωτικών πόρων κλπ.).  
Ειδικότερα σημειώνεται ότι, αν κατά τις ετήσιες αξιολογήσεις του προγράμματος 
σημειωθεί αδυναμία επίτευξης των στόχων του ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ ως προς την 
προσέλκυση ιδιωτικών πόρων, μπορεί να σημειωθεί  μετακίνηση πόρων από 
θεματικές προτεραιότητες που αδυνατούν να προσελκύσουν ιδιωτικούς πόρους προς 
εκείνες που το επιτυγχάνουν (διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται μετακίνηση πόρων 
από τις δράσεις τύπου curiosity driven research) 



 56

Σε ότι αφορά την αρχική κατανομή, προτείνονται τα ακόλουθα: 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΕΤΑΚ (πλην Αριστείας και CDR) 
Ποσό για αρχική κατανομή      60% του W 
Ποσό για διορθωτικές κινήσεις     25% του W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στάδιο Β.2 
Η επι μέρους κατανομή του ποσού «60% του W», ήτοι 263.4 εκατομ. €, το οποίο 
προβλέπεται για αρχική κατανομή στα «ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ - ΕΤΑΚ (πλην 
Αριστείας και CDR)», προτείνεται ως:  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ M € % 

ΥΓΕΙΑ 55.3 21% 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  29.0 11% 

ΤΠΕ 39.5 15% 

ΚΛΙΜΑ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ (*) 39.5 

 
15% 

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 23.7 9% 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  21.1 8% 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
15.8 

6% 

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ  
13.2 

5% 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 13.2 

5% 

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
13.2 

5% 

 
ΣΥΝΟΛΟ 263.4 

 
100 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ/ΕΤΑΚ - ΕΠΑΝ ΙΙ

263.4 Μ€ 
60%

109.8 Μ€ 
25%

1
2
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(*) Λόγω πρόσθετων σημαντικών δράσεων της Ενέργειας, και εφόσον παρουσιασθεί 
σχετική ανάγκη, ο προϋπολογισμός θα ενισχυθεί κατά προτεραιότητα με το ποσό των 
5.7 Μ € από το Αποθεματικό για τις διορθωτικές κινήσεις.       
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ ΣΕ  Μ €

55.3

29.0

39.5 39.5

23.7
21.1

15.8
13.2 13.2 13.2

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0

60.0

ΥΓ
ΕΙΑ

 

ΒΙ
ΟΤ
ΕΧ
ΝΟ
ΛΟ
ΓΙΑ ΤΠ

Ε

ΚΛ
ΙΜ
Α,

 ΕΝ
ΕΡ
ΓΕ
ΙΑ

 κλ
π

ΝΑ
ΝΟ
ΤΕ
ΧΝ
ΟΛ
ΟΓ
ΙΑ

ΜΕ
ΤΑ
ΦΟ
ΡΕ
Σ

ΔΙ
ΑΣ
ΤΗ
ΜΑ

 Κ
ΑΙ

 Α
ΣΦ
ΑΛ
ΕΙ
Α

ΑΣ
ΤΡ
ΟΣ
ΩΜ
ΑΤ
ΙΔΙ
ΑΚ
Η Φ

ΥΣ
ΙΚ
Η

ΚΛ
ΩΣ
ΤΟ
ΫΦ
ΑΝ
ΤΟ
ΥΡ
ΓΙΑ

ΚΟ
ΙΝ
ΩΝ
ΙΚ
ΕΣ

 Ε
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΕΣ

 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: % ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 5%

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 5%

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ 
5%

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 6%

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 8%

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 9%

ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ κλπ 
15%

ΤΠΕ 15%

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 11%

ΥΓΕΙΑ  21%

ΥΓΕΙΑ 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΠΕ

ΚΛΙΜΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ κλπ

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ
ΦΥΣΙΚΗ
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ % ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 
ΕΣΠΑ/ΕΤΑΚ - ΕΠΑΝ ΙΙ ΜΕ 7ο ΠΠ

21

11
15 15

9 8
6 5 5 5

19

6

28

13
11

13

8

2

0
5

10
15
20
25
30

ΥΓ
ΕΙΑ

 

ΒΙ
ΟΤ
ΕΧ
ΝΟ
ΛΟ
ΓΙΑ ΤΠ

Ε

ΚΛ
ΙΜ
Α, Ε

ΝΕ
ΡΓ
ΕΙΑ

 κλ
π

ΝΑ
ΝΟ
ΤΕ
ΧΝ
ΟΛ
ΟΓ
ΙΑ

ΜΕ
ΤΑ
ΦΟ
ΡΕ
Σ

ΔΙΑ
ΣΤ
ΗΜ
Α 
ΚΑ
Ι Α
ΣΦ
ΑΛ
ΕΙ
Α

ΑΣ
ΤΡ
ΟΣ
ΩΜ
ΑΤ
ΙΔΙ
ΑΚ
Η 
ΦΥ
ΣΙΚ
Η

ΚΛ
ΩΣ
ΤΟ
ΫΦ
ΑΝ
ΤΟ
ΥΡ
ΓΙΑ

ΚΟ
ΙΝ
ΩΝ
ΙΚ
ΕΣ

 Ε
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ
ΕΣ

Μ
 €

 

Εθνικά
FP7

 
 
Ο παραπάνω Πίνακας 5, αναφέρεται στην % κατανομή των θεματικών τομέων του 
ΕΣΠΑ/ΕΤΑΚ – ΕΠΑΝ ΙΙ, σε σύγκριση με την αντίστοιχη κατανομή του Ειδικού 
Προγράμματος Συνεργασία του 7ου ΠΠ που έχει προϋπολογισμό 32 413  Μ € 
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 Εστίαση της εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα περιορισμένο αριθμό θεματικών 
προτεραιοτήτων που να εξυπηρετούν τους βραχυπρόθεσμους αλλά και 
μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς και τεχνολογικούς στόχους της χώρας. 

 Δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξιών (με συμμετοχή επιχειρήσεων και 
οργανισμών εκτός Ελλάδος) με σαφείς στόχους που θα εντάσσονται στον 
στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Βασικό κριτήριο έγκρισης προτάσεων 
πρέπει να είναι η ποιότητα των παραδοτέων με σαφείς και μετρήσιμους 
στόχους. 

Για τα Συνεργατικά Έργα, προτείνεται η υποστήριξη δύο ειδών ερευνητικών 
Προγραμμάτων:  
 
Α. Συνεργατικά Έργα Μικρής/Μεσαίας Κλίμακας: Έργα συνήθως 3ετούς ή 4ετούς  
διάρκειας ενταγμένα στους στόχους του εθνικού προγράμματος ΕΤΑ και με τους  
ακόλουθους όρους συμμετοχής: 
  (2-5) ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΕΚ 

  (1) τουλάχιστον επιχείρηση 

Χρηματοδότηση: Από 300 έως 1.000.000 Ευρώ ανά πρόταση.  
 
Β. Συνεργατικά Έργα Μεγάλης Κλίμακας : Έργα συνήθως 4ετούς ή 5ετούς 
διάρκειας ενταγμένα στους στόχους του εθνικού προγράμματος ΕΤΑ καθώς και τις 
αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες, 
Τεχνολογικές Πλατφόρμες, Πρωτοβουλίες με βάση το Άρθρο 169, Δίκτυα ERA-
NET, κτλ.). Η ενεργός συμμετοχή της βιομηχανίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση. 
 
Χρηματοδότηση: 1 – 5 000 000 Ευρώ ανά πρόταση. 
 
Αξιολόγηση: Βασικό κριτήριο αξιολόγησης προτάσεων πρέπει να είναι η ουσιαστική 
αποτίμηση ήδη εκτελεσθέντων έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ένα 
βασικό κριτήριο συμμετοχής επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η πρόσφατη ιστορία 
τους στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 
 
Χρονοδιάγραμμα: Α΄ Φάση 2009- 2013 
                              Β΄ Φάση 2011- 2015 
 
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
Υποστήριξη ενός κοινού προγράμματος δραστηριοτήτων που εκτελείται από 
περισσότερους του ενός ερευνητικούς φορείς με σκοπό την ενοποίηση των 
δραστηριοτήτων τους σε έναν κοινό, ευρύ και σημαντικό στόχο, στο πλαίσιο μιας 
μακροπρόθεσμης συνεργασίας. Η εκτέλεση αυτού του κοινού προγράμματος 
δραστηριοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται ενδεχομένως από σχετικές δεσμεύσεις των 
οργανισμών που ενοποιούν μέρος των πόρων και δραστηριοτήτων τους. 
Ενθαρρύνεται η συμμετοχή επιχειρήσεων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. (Η 
ενεργός και τεκμηριωμένη συνεργασία με διακεκριμένες ερευνητικές ομάδες άλλων 
χωρών θα αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο).  

Χρηματοδότηση: 1 – 3 000 000 Ευρώ ανά πρόταση. 
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•  Η Δράση επαναπατρισμού Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς και η 
προσέλκυση νέων ερευνητών από τις δεξαμενές του διαφυγόντος δυναμικού της 
διασποράς πρέπει να αποτελέσει μια από τις κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για 
την Έρευνα & Ανάπτυξη και για την Παιδεία. Η δράση αυτή θα μπορούσε να 
ενταχθεί στα συνεργατικά έργα Μεγάλης κλίμακας. 
 
Όλες οι προτάσεις θα συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα και θα συνοδεύονται από 
σύντομη περίληψη στην ελληνική. 
Όλοι οι αξιολογητές προτείνεται να είναι: 
- Έλληνες επιστήμονες από τη βάση δεδομένων της ΓΓΕΤ 
- Αλλοδαποί από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Β. Αμερικής, κ.α. 
- Έλληνες επιστήμονες της διασποράς και  
- Έλληνες επιστήμονες που εργάζονται στα θεσμικά Ευρωπαϊκά Όργανα                  
   (Ε. Επιτροπή, Συμβούλιο, Κοινοβούλιο)   
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Η επιλογή των προτάσεων πρέπει να γίνει μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης: 

• πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων της προκήρυξης όπως π.χ. η τήρηση 
των οδηγιών της προκήρυξης, τα επιμέρους χαρακτηριστικά της πρότασης 
(π.χ. διάρκεια, προϋπολογισμός, συμμετέχοντες κ.λ.π.). 

• του περιεχομένου της πρότασης (επιστημονική - τεχνική αξιολόγηση). 
 
Η αξιολόγηση του περιεχομένου της πρότασης θα πρέπει να διασφαλίζει αφενός την 
αμεροληψία στην εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης και αφετέρου την 
αξιολόγηση με γνώμονα τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και την 
επιδίωξη της αριστείας σε διεθνές επίπεδο.  
   
Η διαδικασία αξιολόγησης προτείνεται να περιλαμβάνει τα ακολουθεί τέσσερα 
διαδοχικά στάδια: 
 
1. Προκαταρκτικός έλεγχος από τα στελέχη του διαχειριστικού φορέα της ΓΓΕΤ των 

κριτηρίων αποκλεισμού της πρότασης. 
2. Αξιολόγηση κάθε πρότασης ως προς τα κριτήρια της επιστημονικής-τεχνικής 

αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους κριτές υψηλού επιστημονικού επιπέδου. 
3. Αξιολόγηση των προτάσεων ανά θεματική περιοχή, από αντίστοιχες μικτές 

θεματικές επιτροπές εμπειρογνωμόνων διεθνούς κύρους και αναγνώρισης. 
4. Επεξεργασία των στοιχείων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της ΓΓΕΤ και 

διαμόρφωση τελικής εισήγησης από τις μικτές θεματικές επιτροπές  
εμπειρογνωμόνων και στελεχών της ΓΓΕΤ.  

 
Αναλυτικότερα, τα στάδια αξιολόγησης προτείνονται να είναι τα ακόλουθα: 
 
Στάδιο 1: Προκαταρκτικός έλεγχος κριτηρίων αποκλεισμού 
 
Ο έλεγχος αυτός αποβλέπει στην απόρριψη από την περαιτέρω διαδικασία 
αξιολόγησης των προτάσεων οι οποίες δεν ικανοποιούν τις τυπικές απαιτήσεις 
συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η βαθμολόγηση γίνεται με ΝΑΙ /ΟΧΙ κατά κριτήριο. 
Εάν σε κάποιο από τα κριτήρια, η βαθμολόγηση είναι ΟΧΙ, η πρόταση απορρίπτεται 
και αποκλείεται από την περαιτέρω αξιολόγηση.   
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Στάδιο 2: Αξιολόγηση από δύο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες ανά ερευνητική    
                πρόταση 
Οι προτάσεις οι οποίες αξιολογήθηκαν επιτυχώς κατά τον προκαταρτικό έλεγχο 
προωθούνται για αξιολόγηση ως προς τις ομάδες των επιστημονικών-τεχνικών 
κριτηρίων της προκήρυξης. Η αξιολόγηση γίνεται από δύο ανεξάρτητους μεταξύ τους 
και προς τη ΓΓΕΤ εξωτερικούς εμπειρογνώμονες.  
 
Στάδιο 3: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά θεματική περιοχή από μεικτές    
                επιτροπές εμπειρογνωμόνων 
Οι κριτές ανά θεματική ενότητα, συνεδριάζουν από κοινού και βαθμολογούν κάθε 
κριτήριο από το 0 έως το 10, με άριστα το 10 και σχολιάζουν λεπτομερώς τους 
λόγους της βαθμολογίας αυτής. Ο αναλυτικός σχολιασμός της βαθμολογίας είναι 
απαραίτητος για την αξιοπιστία της αξιολόγησης. Διατυπώνεται πρόταση σχετικά με 
το ύψος του προϋπολογισμού και για την ορθολογική εκτέλεση του υποέργου. Κατά 
το στάδιο αυτό μπορεί να προταθεί από τους κριτές περικοπή δαπανών, αν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.   
 
Σε περίπτωση που οι βαθμολογίες των δύο κριτών για μία πρόταση διαφέρει κατά 3 ή 
περισσότερες μονάδες, καλείται και τρίτος κριτής να βαθμολογήσει, και τελικά 
συνυπολογίζονται οι δύο πλησιέστερες βαθμολογίες.  
 
Στάδιο 4: Επεξεργασία των στοιχείων από την ΓΓΕΤ και διαμόρφωση τελικής  
                εισήγησης 
 
Τα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεων παραλαμβάνονται από την Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης της ΓΓΕΤ η οποία εισάγει τις βαθμολογίες στον υπολογιστή και 
υπολογίζονται οι μέσοι όροι.   
 
Όλες οι προτάσεις ταξινομούνται ανά θεματική περιοχή και ανά κατηγορία πράξεων. 
Οι προτάσεις σε κάθε θεματική περιοχή που συγκεντρώνουν βαθμολογία 
χαμηλότερη του 7,5/10 στο επιστημονικό - τεχνολογικό μέρος, αποκλείονται από 
την περαιτέρω διαδικασία. (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τυχόν επαυξήσεων με τη 
χρήση των Συντελεστών Βαθμολογίας  (συντελεστές που εφαρμόζονται για την 
υποβοήθηση συγκεκριμένων ομάδων υποψηφίων ανάλογα με τους στόχους κάθε 
προγράμματος). Στη συνέχεια ταξινομούνται ανά θεματική περιοχή και ανά 
κατηγορία πράξεων κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία.   
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 
 

 Επιλογή κριτών  
 
Οι εμπειρογνώμονες κριτές επιλέγονται από τον κατάλογο κριτών της ΓΓΕΤ για την 
αμεροληψία και το κύρος τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της κρίσης. 
Οι αξιολογητές είναι Έλληνες ή μη, αναγνωρισμένα μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής 
ή ερευνητικής κοινότητας που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Η 
επιλογή αναγνωρισμένων ξένων επιστημόνων  εξυπηρετεί δύο ανάγκες: 

 Αμεροληψία,  
 Κρίση των προτάσεων με διεθνή κριτήρια αριστείας τα οποία είναι   
    ιδιαιτέρως αναγκαία για μερικά, τουλάχιστον, από τα προγράμματα. 
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Προτείνεται σημαντικός αριθμός κριτών να είναι ερευνητές του εξωτερικού έλληνες 
ή μη για την ενίσχυση του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του προγράμματος. Η επιλογή 
των κριτών από το εξωτερικό θα πρέπει να γίνει με κριτήριο το διεθνές τους κύρος 
και αναγνώριση.      
Για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης από διεθνείς κριτές η πρόταση θα πρέπει να 
υποβληθεί στα αγγλικά όπως είναι πλέον η πρακτική σε αρκετές τουλάχιστον χώρες 
της Ε.Ε. Οι υποβάλλοντες στις ανθρωπιστικές επιστήμες θα πρέπει να έχουν την 
επιλογή να υποβάλλουν, εάν το επιθυμούν, την πρόταση είτε στην Αγγλική είτε στην 
Ελληνική γλώσσα.  
 

 Επιλογή Μελών Θεματικών Επιτροπών 
 
Το ΕΣΕΤ συγκροτεί επιτροπές ανά θεματική περιοχή οι οποίες αποτελούνται από 
έλληνες και αλλοδαπούς εμπειρογνώμονες, αναγνωρισμένα μέλη της διεθνούς 
ακαδημαϊκής ή ερευνητικής κοινότητας. 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

 Ενδιάμεση Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου Έργων 
 
Η πρόβλεψη ύπαρξης ενδιάμεσης έκθεσης φυσικού αντικειμένου για την αποτίμηση 
της προόδου των διαφόρων έργων πρέπει να αποτελεί δομικό στοιχείο όλων των 
έργων.  
Παρότι η διαδικασία υποβολής δελτίων παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου ανά εξάμηνο (τα λεγόμενα τριμηνιαία-εξαμηνιαία δελτία 
παρακολούθησης), μπορούν να παίξουν το ρόλο του εργαλείου αποτίμησης της 
προόδου των έργων, θεωρείται αναγκαίο ένα ορόσημο ενδιάμεσης έκθεσης.   
 Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: 

• Διαχειριστικού τύπου τυποποιημένη ενδιάμεση έκθεση, η οποία θα μπορεί να 
επιβεβαιώνεται διοικητικά, δηλαδή μέσω του διοικητικού ελέγχου της 
έκθεσης.  

• Επιστημονικού τύπου ενδιάμεση έκθεση, η οποία θα απαιτείται να ελέγχεται 
από εμπειρογνώμονες-επιστήμονες (εξωτερικούς προς τη Διαχειριστική 
Αρχή). Η προσέγγιση αυτή μπορεί να αποβεί χρονοβόρα και δαπανηρή. 
Ταυτόχρονα, πιθανόν να δημιουργήσει προβλήματα καθυστερήσεων στην 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου των έργων, εάν αυτά υποχρεώνονται να 
περιμένουν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της ενδιάμεσης έκθεσης 

Αυτό μπορεί να αποφευχθεί με τον ορισμό του ελεγκτή- επιστημονικού 
εμπειρογνώμονα, με την υπογραφή της σύμβασης του έργου. Τα παραδοτέα του 
έργου υποβάλλονται στον παραπάνω εμπειρογνώμονα κατά τη διάρκεια του 
προγράμματος σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου. 
 

 Τελική Έκθεση Φυσικού Αντικειμένου των Έργων 
 
Η πρόβλεψη ύπαρξης τελικής έκθεσης φυσικού αντικειμένου για την αποτίμηση της 
προόδου των διαφόρων έργων πρέπει να αποτελεί δομικό στοιχείο όλων των έργων.  
 
 Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν δύο εκθέσεις: 
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• Διαχειριστικού τύπου τυποποιημένη τελική έκθεση, η οποία θα μπορεί να 
επιβεβαιώνεται διοικητικά, δηλαδή μέσω του διοικητικού ελέγχου της 
έκθεσης από τη ΓΓΕΤ. 

• Επιστημονικού τύπου τελική έκθεση, η οποία θα απαιτείται να ελέγχεται από 
εμπειρογνώμονες-επιστήμονες (εξωτερικούς προς τη Διαχειριστική Αρχή).  
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7. ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 2009-2010 
 
Από την Επιτροπή προτείνεται η προκήρυξη των έργων του ΕΣΠΑ – ΕΤΑΚ, να 
γίνεται στη βάση συγκεκριμένου προγραμματισμού, ο οποίος να γνωστοποιείται εκ 
των προτέρων στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Ενδεικτικά για τα έτη 
2009 και 2010 προτείνονται τα ακόλουθα:  
 
7.1 Πίνακας Κατανομής προκηρύξεων για τα έτη 2009-2010 
 
 2009 2010 

 Μ € % επί του 
συνόλου 

Μ € % επί του 
συνόλου 

ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 74.6 20% 93.3 25% 

ΑΡΙΣΤΕΙΑ 26.3 50% (*) (*) 

CDR 2.6 20% 3.3 25% 

Σύνολο 103.5 20% 96.6 20% 
(*) 26.4 Μ € (50%) το 2013 
 
7.2 Πίνακας Άμεσης Προτεραιότητας για Προκηρύξεις εντός του 2009 
 

1 Μικρής και Μεσαίας Κλίμακας Συνεργατικά Έργα 

2 Θεματικά Δίκτυα Αριστείας 

3 Curiosity Driven Research (CDR) 

4 Διμερή -  Πολυμερή Ευρωπαϊκά 

5 1η Προκήρυξη Αριστείας 

 
ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 2009-10 
 
 2009 2010 
Δημόσια Διαβούλευση 
 

Μάρτιος Φεβρουάριος 

Δημοσίευση Προκηρύξεων Αρχές Απριλίου Μάρτιος 

Λήξη υποβολής προτάσεων τέλη Ιουνίου τέλη Μαΐου 

Αξιολογήσεις 
 

Ιούλιος-Σεπτέμβριος Ιούνιος - Ιούλιος 

Επεξεργασία από ΕΥ-ΕΤΑΚ Σεπτέμβριος Σεπτέμβριος 

Εγκρίσεις 
 

Οκτώβριος Οκτώβριος 

1η Χρηματοδότηση Νοέμβριος - Δεκέμβριος Νοέμβριος 
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ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΡΓΑ 
ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
 
Δημόσια Διαβούλευση Μάρτιο 

1η  Φάση Υποβολής Προτάσεων μέσα Ιουνίου 

Αξιολόγηση 1ης Φάσης μέσα Σεπτεμβρίου 

2η Φάση Υποβολή Προτάσεων μέσα Οκτωβρίου 

Αξιολόγηση 2ης Φάσης τέλη Νοεμβρίου 
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8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A’ 
 
8.1 ΥΓΕΙΑ 
 
Μεταφραστική έρευνα στην ιατρική με στόχο τη μεταφορά αποτελεσμάτων της 
βασικής έρευνας στην κλινική έρευνα με την:  
  
• Eνίσχυση της δημιουργίας δικτύου τραπεζών γενετικού υλικού, ιστών και λοιπών 

βιολογικών υλικών (biobanks) οι οποίες να είναι συμβατές με όλους τους 
κανονισμούς βιοηθικής και δεοντολογίας και προσβάσιμες σε ενδιαφερόμενες 
ερευνητικές ομάδες 

 
• Ανάπτυξη μορίων με εξειδικευμένη δράση κατά των καρκινικών κυττάρων 
 
• Μηχανισμοί καρδιοπροστασίας και ανάπτυξη φαρμακευτικών μορίων με 

εξειδικευμένη δράση για την πρόληψη/θεραπεία καρδιαγγειακών νοσημάτων 
 
• Μοριακός σχεδιασμός αντιδιαβητικών φαρμάκων στο διαβήτη τύπου 2 
 
• Μελέτη κυτταρικών μηχανισμών εκφύλισης του νευρικού ιστού και ανάπτυξη 

φαρμακευτικών ενώσεων με δράση σε συγκεκριμένους στόχους 
 
• Ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων π.χ. σχεδιασμός εν δυνάμει φαρμάκων με 

πειραματικές (Κρυσταλλογραφία Ακτίνων-Χ, Φασματοσκοπία Πυρηνικού 
Μαγνητικού Συντονισμού, Μαγνητική Τομογραφία) και θεωρητικές μεθόδους 

 
• Μελέτη της κυτταρικής εντόπισης μορίων με αποδειγμένο ρόλο σε παθολογικές 

καταστάσεις όπως ο καρκίνος, καρδιαγγειακά και  νευροεκφυλιστικά κ.α. 
νοσήματα, με τη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας (confocal microscopy) και 
άλλων προηγμένων απεικονιστικών μεθόδων (μικροσκοπία 2-φωτονίων, atomic 
force microscopy, κλπ.) με στόχο τη στοχευμένη ρύθμιση της λειτουργίας 

 
• Μελέτη της αλληλεπίδρασης μορίων σε in vivo συστήματα με τη βοήθεια 

σύγχρονων μεθόδων μικροσκοπίας και άλλων προηγμένων απεικονιστικών 
μεθόδων, με στόχο την επίτευξη ελέγχου λειτουργίας τους σε παθολογικές 
καταστάσεις 

 
Ολοκληρωμένη μεγάλης κλίμακας ανάλυση βιολογικών συστημάτων:  
Γονιδιωματική– πρωτεωμική–λειτουργική γονιδιωματική-βιολογία συστημάτων 
στην υγεία 
 
Οι βιολογικές διεργασίες εμπεριέχουν τη δυναμική αλληλεπίδραση ετερογενών 
παραγόντων (εκδήλωση γενετικής σύστασης / περιβάλλον). Η μεγάλης κλίμακας 
συστηματική ανάλυση οργανισμών-μοντέλων από όλο το εξελικτικό φάσμα 
(μονοκύτταρα, ασπόνδυλα, σπονδυλωτά) στο επίπεδο της γονιδιωματικής, 
πρωτεομικής, μεταβολομικής κλπ., σε συνδυασμό με προηγμένες προσεγγίσεις 
μοντελοποίησης, θα επιτρέψουν το χαρακτηρισμό βασικών βιολογικών μορίων, 
λειτουργιών και φαινομένων σε άμεσο συσχετισμό με φυσιολογικές ή παθολογικές 
καταστάσεις του ανθρώπου.  
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Προτείνονται: 
 
• Ανάπτυξη θεραπευτικών πρωτοκόλλων και το χαρακτηρισμό νέων 

φαρμακευτικών στόχων σε σύνθετα παθοφυσιολογικά συστήματα 
• Ανίχνευση των μοριακών συντελεστών νοσηρότητας και συμβολή τους στη 

πρόληψη των ασθενειών 
• Δομική πρωτεομική. Ο κατευθυνόμενος- από τη δομή- σχεδιασμός φαρμάκων 

αξιοποιεί την πληροφορία από την δομή πρωτεϊνικών στόχων και πρωτεϊνικών 
συμπλόκων (δομική πρωτεομική) και αποτελεί μέθοδο επιλογής από σύγχρονα 
ερευνητικά εργαστήρια και φαρμακευτικές βιομηχανίες 

• Πρωτεομική και άλλες προσεγγίσεις με στόχο την ανάπτυξη νέων βιολογικών 
δεικτών για την πρόγνωση, έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση της εξέλιξης 
χρόνιων  νοσημάτων 

• Καινοτόμες διαγνωστικές, απεικονιστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, 
εργαλεία,  διατάξεις  και μεθοδολογίες που αποβλέπουν  στη βελτίωση της υγείας 
και της ποιότητας της ζωής   

• Ενίσχυση της βασικής έρευνας στον τομέα ανάπτυξης φαρμακευτικών μορίων με 
στόχο τη πρόληψη/θεραπεία νόσων με σημαντικό κοινωνικο-οικονομικό 
ενδιαφέρον 

• Ανάπτυξη της βασικής έρευνας για την κατανόηση της μοριακής βάσης  των  
ασθενειών, γονιδιωματικές μελέτες συχετισμού γονοτύπου-φαινοτύπου με στόχο 
τον εντοπισμό τύπων γενετικής ποικιλότητας που συνδέονται με συχνά 
πολυπαραγοντικά νοσήματα στον ελληνικό πληθυσμό 

• Ανάπτυξη και χρήση νέων μεθόδων βιοπληροφορικής για την επεξεργασία νέων 
βάσεων δεδομένων με προσεγγίσεις λειτουργικής γονιδιωματικής, πρωτεωμικής, 
μεταβολομικής, κλπ. 

 
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. 
• Έρευνα σχετιζόμενη με νανοφάρμακα: Νανοσωματίδια-νανοϋλικά ως φορείς 

φαρμάκων με δυνατότητες για εξειδικευμένη στόχευση οργάνων και νεοπλασιών 
και τοπική συσσώρευση  

• Ερευνα και ανάπτυξη νέων μορφών χορήγησης φαρμάκων (Novel Drug Delivery 
Systems) για αποτελεσματικότερη, ακριβέστερη και ασφαλέστερη χορήγηση  

• Ειδική Μορφοποίηση (Particle engineering) Μικρο- και Μακρο-μορίων με τελικό 
στόχο την υποβοήθηση των πρoηγουμένων συστημάτων χορήγησης και των νέων 
μορίων με την χρήση νεωτεριστικών μη-καταστροφικών (non-destructive) 
τεχνολογιών π.χ. SCF 

• Νανοϋλικά ως εξειδικευμένοι μεταφορείς γονιδίων και ως καινοτόμα διαγνωστικά 
και θεραπευτικά μέσα   

 
Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με στόχο την: 
• Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων in vivo βιοσυμβατών αισθητήρων 
• Ολοκλήρωση και αυτοματοποίηση της αλυσίδας συλλογή δεδομένων – 

επεξεργασία – απόφαση – πράξη (πχ αυτόματα συστήματα έγχυσης ινσουλίνης) 
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• Συστήματα αισθητήρων για την υποβοήθηση τεχνητών οργάνων και της 
επεμβατικής χειρουργικής 

 
Υγεία-Τρόφιμα  
 
Η επιτροπή προσθέτει στον τομέα  Βιοτεχνολογία-Τρόφιμα  
 
• Νέα συστατικά και προϊόντα για την παραγωγή βιοδραστικών προϊόντων 

Ειδικότερα: 
Α) Έρευνα σχετική με τα βιολογικώς δραστικά τρόφιμα και η ολοκληρωμένη 
κλινική τεκμηρίωση της «δράσης» τους, περιλαμβάνοντας αυτό στην ενότητα της 
υγείας  
Β) Έρευνα και ανάπτυξη νέων φιλικών προ το περιβάλλον τεχνικών για την 
παραλαβή αναλλοίωτων δραστικών συστατικών από φυσικές πηγές για 
ενδυνάμωση της διατροφής  
 
Επίσης: 
 

• Προτυποποίηση (modelling) των βιο-διεργασιών και αντίστοιχη ανάπτυξη 
συστημάτων προσομοίωσης και  πρόβλεψης 

• Έμπειρα συστήματα διαχείρισης μεθόδων βιοτεχνολογίας 
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8.2 ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΑΛΙΕΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ – 
ΤΡΟΦΙΜΑ 

 

Η χρηματοδότηση στην προαναφερόμενη θεματική ενότητα, της έρευνας βασίζεται 
στο σκεπτικό ότι η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
προσανατολισμένη έρευνα στη θεματική ενότητα «ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 
οραματίζεται  

 (ι) τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των τροφίμων και της γεωργίας 
(συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και κτηνοτροφίας,  

(ιι) τη διαφοροποίηση της γεωργίας σε νέες δραστηριότητες υψηλότερης 
προστιθέμενης αξίας καθώς και  

(ιιι) τη προστασία της υγείας των καταναλωτών.  

 

Οι ανωτέρω στόχοι εντάσσονται σε μία λογική βιώσιμης ανάπτυξης που θα 
λειτουργεί για την προστασία του περιβάλλοντος.    

 

Πιο συγκεκριμένα στόχοι είναι:  
• Η αξιοποίηση της έρευνας στην βιοτεχνολογία θα δώσει την δυνατότητα 

επίτευξης εκείνων των στόχων που θα προσφέρουν λύσεις και θα βοηθήσουν 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν την αγροτική παραγωγή, τα 
διατροφικά προβλήματα, την προστασία του περιβάλλοντος της υγείας και 
της βιοποικιλότητας 

 
• Η ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ θα συνεισφέρει στην ουσιαστική μεταστροφή της 

γεωργίας (συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και κτηνοτροφίας) σε (ι)  
προσανατολισμένες δραστηριότητες / ενέργειες με υψηλής ανταποδοτικότητα  
(ιι) εξερεύνηση των νέων δυνατοτήτων που θα προκύψουν 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 παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη των 
βιολογικών καλλιεργειών, του οικο-τουρισμού καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος από την ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων της 
βιοενέργειας. 

 
• Η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τροφίμων και η βελτίωση της ποιότητας 

των γεωργικών προϊόντων (φυτικής και ζωικής προέλευσης) θα ενισχύσει τη 
ανταγωνιστικότητά του κλάδου των τροφίμων  της σημαντικότερης 
Ελληνικής Βιομηχανίας, τη βελτίωση της διατροφικής αξίας των τροφίμων 
και της προστασίας της υγείας του καταναλωτή. 

 
• Η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών όπως η γονιδιωματική, η πρωτεωμική 

και η βιολογία συστημάτων για την κατανόηση της βιολογίας του ανθρώπου, 
των μικροοργανισμών, των φυτών και των ζώων. 
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• Η ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και θεραπευτικών 
μεθόδων και εργαλείων για την βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής. 

 
Στρατηγική ανάπτυξης και τομείς προτεραιότητας 
 
 Οι θεματικές προτεραιότητες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

• Αξιοποίηση στο μέγιστο 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. 
• Μεγιστοποίηση και βελτιστοποίηση του πλέον δυναμικού κλάδου της 

Ελληνικής Βιομηχανίας Τρόφιμων 
• Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων για την παραγωγή βιομηχανικών 

προϊόντων υψηλής αξίας. 
• Χρήση νέων τεχνολογικών πλατφορμών (όπως πρωτεομική, γονιδιωματική, 

βιολογία συστημάτων) στις βιοϊατρικές επιστήμες με στόχο την ανάπτυξη 
νέων φαρμάκων και θεραπευτικών πρωτοκόλλων 

• Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών, απεικονιστικών και θεραπευτικών 
προσεγγίσεων και εργαλείων στη βιοϊατρική έρευνα και στην ιατρική. 

 
Τα έργα μπορούν να αφορούν στην ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων 
διατροφής ή τεχνικών επεξεργασίας, συσκευασίας και ελέγχου των τροφίμων, στην 
ανάπτυξη βασικών βιοτεχνολογικών εργαλείων και τεχνικών συμπεριλαμβανομένης 
της βιοπληροφορικής, και των βιολογικών συστημάτων, στην ανάπτυξη νέων 
φαρμάκων, καθώς και στην 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.  
 
Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 
 
 Γεωργία (συμπεριλαμβανομένης Αλιείας και Κτηνοτροφίας) 
 
1.1 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 επιστημών, 
τεχνολογιών και μέσων (νοητή νοημοσύνη, βιοτεχνολογίας, βιοπληροφορικής, 
νευρονικών δικτύων κτλ)  καθώς και στην ενσωμάτωσής τους στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση της «βιολογίας συστημάτων».  
Η έρευνα θα εστιαστεί σε ιθαγενή είδη του μικροβιακού, 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. 
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Βασικοί άξονες  
1. Βασική έρευνα (‘omics’, converging technologies, biodiversity) για 

μικροοργανισμούς, φυτά και ζώα  
2. Αειφόρα συστήματα παραγωγής στη γεωργία. Ευημερία των φυτών και 

προστασία των καλλιεργειών 
3. Βελτιστοποίηση της υγείας, της παραγωγής και της ευημερίας των ζώων 

 
Βασικές προτεραιότητες  
• Εκμετάλλευση της βιοποικιλότητας 
• Αναζήτηση νέων βιοδραστικών μορίων 
• Ενσωμάτωση των ‘omics’ στη βιολογία συστημάτων 
• Ανάπτυξη βασικών εργαλείων και τεχνολογιών, βιοπληροφορική, βάσεις 

δεδομένων 
• Μεθοδολογίες ταυτοποίησης ποικιλιών μέσα σε διαφορετικά είδη 
• Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, καινοφανών φυτών και συστημάτων παραγωγής 

(καλλιέργειες και δένδρα) 
• Βιοασφάλεια και ανιχνευσιμότητα καινοφανών φυτών και προϊόντων 
• Έλεγχος ΓΤΟ στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία 
• Συστήματα βιολογικής παραγωγής 
• Κατανόηση της βιολογίας παρασίτων, ασθενειών και άλλων απειλών 
• Μέθοδοι ελέγχου, διατήρησης και εμπλουτισμού της γονιμότητας εδαφών 
• Ασφαλή συστήματα υδάτινης παραγωγής, βιολογία ψαρότοπων 
• Εκμετάλλευση γενετικής πληροφορίας, νέες μέθοδοι διασταύρωσης 
• Φυσιολογία και συμπεριφορά ζώων 
• Κατανόηση και έλεγχος λοιμωδών ζωωνόσων (γρίππη πτηνών, BSE κλπ) 
• Εργαλεία ελέγχου και πρόληψης ασθενειών 
• Οικολογία γνωστών και πρωτοεμφανιζόμενων λοιμωδών παραγόντων 
• Επίδραση διαφορετικών αγροτικών συστημάτων στο κλίμα 
• Ασφαλής καταστροφή ζωικών αποβλήτων, βελτιωμένη διαχείριση 

παραπροϊόντων 
 
Προσανατολισμένες θέσεις έρευνας 
Α) 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, ψαριών 
και μικροοργανισμών.  
 

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλων ιστοκαλλιέργειας σε δύσκολα είδη. 
• Παραγωγή in vitro υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. 
• Παραγωγή δευτερογενών μεταβλητών με κυτταροκαλλιέργειες και 

μικροοργανσιμούς 
• 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 ή άλλων κινδύνων (π.χ. Prions) για βελτίωση 
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/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. Δημιουργία νέων βάσεων δεδομένων, ιδιαίτερα στον 
περιβαλλοντικό τομέα. 

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

• Δομική γονιδιωματική και δομική πρωτεομική για την αποσαφήνιση του 
μηχανισμού μακρομοριακών πρωτεϊνικών στόχων ή πρωτεϊνικών συμπλόκων 
που εμπλέκονται σε ένα ή περισσότερα μεταβολικά μονοπάτια 
βιοτεχνολογικού και ιατρικού ενδιαφέροντος. 

• 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. 

 
Β) 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.  

• Μοριακή αποτύπωση της βιοποικιλότητας του δευτερογενούς μεταβολισμού 
αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών 

• Αποτύπωση της χημειοποικιλότητας ελληνικών φυτών και διερεύνηση της 
εντομοκτόνου και μικροβιοκτόνου δράσης κύριων συστατικών τους. 

• Αποτύπωση της βιοποικιλότητας της ελληνικής επικράτειας. 
• Απομόνωση και χαρακτηρισμός σημαντικών γονιδίων, χαρακτηρισμός 

μικροβιακών πληθυσμών απ’ ευθείας από περιβαλλοντικά δείγματα ή δείγματα 
τροφίμων χωρίς προηγούμενη καλλιέργεια σε θρεπτικά μέσα.  

• Αποτύπωση των βασικών μοριακών μηχανισμών αντοχής των φυτών σε 
φυτοπαράσιτα μεγάλης οικονομικής σημασίας. 

 
1.2 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.   
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• Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης φυτοπαρασίτων με τη χρησιμοποίηση ωφέλιμων 
οργανισμών και φυτικών ουσιών. 

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

• Μελέτη της επίδρασης του περιβάλλοντος στη ζωική παραγωγή. 
• Βελτίωση της υγείας, της ποιότητας των προϊόντων και της απόδοσης οργανικών 

μεθόδων εκτροφής, με συνδυασμό τεχνικών αναπαραγωγής, διατροφής και 
καινοτόμων τεχνικών διαχείρισης. Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μεθόδων ελέγχου 
για την ανίχνευση φαρμάκων, ορμονών και περιβαλλοντικών ρύπων στα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης. 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.  

• 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 
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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, καθώς και την παθολογία, τις διαδικασίες και 
τις μεθόδους εκτροφής 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.  
 

1.3  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, το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων και των γεωργών, 

• 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.  
• ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων μη γεωργικού χαρακτήρα 
• Έρευνες υποστήριξης εφαρμογής Κοινοτικών στρατηγικών, πολιτικών και 

νομοθεσιών έσα από την Ελληνικές προτεραιότητες και εθνικές ανάγκες 
• Έρευνες υποστήριξης της οικοδόμησης της Ευρωπαϊκής Γνωσιο-Κεντρικής 

Βιο-Οικονομίας μέσα από την Ελληνικές προτεραιότητες και εθνικές ανάγκες 
• Ανάπτυξη μεθόδων υποστήριξης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής μέσω της 

υποστήριξης όλου του οικοσυστήματος κατά τη εκμετάλλευση των 
θαλάσσιων πόρων.  

• Κοινωνικοοικονομικές μελέτες και αναλύσεις κόστους-οφέλους  
– σύγκρισης διαφορετικών γεωργικών συστημάτων 
– συστημάτων αποτελεσματικής διαχείρισης αλιείας  
– ανάπτυξης μη-διατροφικών ζώων 
– αλληλεπιδράσεων με δασοκομία  
– βελτίωσης αγροτικών και παράκτιων πόρων  

 
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 
διαφοροποιήσεις. Προτεραιότητα είναι η ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών για την 
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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: 
 Διαχείριση των πρώτων υλών και υλικών σε επίπεδο αγροκτήματος και τοπικό 
επίπεδο, παίρνοντας υπόψη θέματα ανακύκλωσης, εξοικονόμησης πόρων και 
ενέργειας. 

 Ενεργειακά αποδοτικές 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 του κοινωνικού κεφαλαίου και των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας στην 
ελληνική γεωργία και ανάπτυξη στρατηγικών και εργαλείων για την υποστήριξη της  
μετάβασης στη βιο-οικονομία της γνώσης.  
 
Διακυβέρνηση 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  

 
Βασικοί άξονες 
Οι δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν περιλαμβάνουν διερεύνηση των 
προτιμήσεων των καταναλωτών, την αυτάρκεια τροφίμων και νέα είδη για 
αντιμετώπιση διατροφικής κρίσης, την υγιεινή διατροφή, την επεξεργασία τροφίμων 
με την ασφάλεια ποιοτικά να κατέχει κυρίαρχο ρόλο. 

 

2.1   Συμπεριφορά και προτιμήσεις καταναλωτών 

Κατανόηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των καταναλωτών και ιδιαίτερα 
σε σχέση με την υγεία.: 
 

1. Καταναλωτές 
– Συμπεριφορά του καταναλωτή ως παράγοντας ανταγωνισμού στη 

βιομηχανία τροφίμων  
– Επίδραση της διατροφής στην υγεία και την ευημερία του ανθρώπου 
– Διατροφικές νοοτροπίες του καταναλωτή  
– Κατανόηση και έλεγχος των κοινωνικών τάσεων 
– Παράγοντες που καθορίζουν τις διατροφικές επιλογές των 

καταναλωτών  
– Παραδοσιακά τρόφιμα vs συμβατικών  
– Πρόσβαση του καταναλωτή στην τροφή 
 

2. Διατροφή 
– Διαιτητικοί παράγοντες και συνήθειες σε συνάρτηση διαιτητικών 

ασθενειών και ανωμαλιών (πχ παχυσαρκία)  
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– Ανάπτυξη και εφαρμογές της "διατροφογενομικής" 
– Αλληλεπιδράσεις μεταξύ διατροφής, φυσιολογίας και ψυχολογίας 
– Βελτίωση και ασφάλεια επεξεργασμένων τροφίμων 
– Ανάπτυξη καινοφανών τροφίμων, και τροφίμων με διατροφικές και 

υγιεινές αξιώσεις 
 
Υγιεινή διατροφή 
Στόχος είναι η ανάπτυξη διαιτητικών στρατηγικών που βελτιώνουν την υγεία και 
μειώνουν τους κινδύνους από ασθένειες που σχετίζονται με τα διατροφικά πρότυπα.    
  Ανάπτυξη διατροφικών προτύπων για ομάδες πληθυσμών (παιδιά, ηλικιωμένοι, 
πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες, κλπ). 

 Έρευνα για την κατανόηση της σχέσης μεταξύ διατροφής και παιδικής 
παχυσαρκίας.  

 Έρευνα και αξιολόγηση της διατροφικής αξίας προϊόντων εθνικής σημασίας και 
της επίδρασής τους στην υγεία του γενικού πληθυσμού. Μελέτη της επίδρασης 
της επεξεργασίας και της συντήρησης στη διατροφική τους αξία καθώς και των 
αλληλεπιδράσεων επιμέρους τροφίμων με άλλα τρόφιμα.  

 Κατάρτιση των Εθνικών Διατροφικών Πινάκων και έρευνες σχετικά με τις 
διατροφικές συνήθειες και την επάρκεια συγκεκριμένων διαιτολογίων. 

 

2.2 Ασφάλεια Ποιότητα Τροφίμων: Συμβατικά και λειτουργικά τρόφιμα  

Βασικές προτεραιότητες 
• Κατανόηση και εφαρμογή Βασικών τεχνολογιών επεξεργασίας λειτουργικών 

τροφίμων 
• Επεξεργασία και πακετάρισμα, επίδραση στην ασφάλεια  
• Αποτελεσματική διαχείριση παραπροϊόντων, αποβλήτων και ενέργειας 
• Αειφορικές τεχνολογίες επεξεργασίας ζωοτροφών και ποιοτικός έλεγχος 
• Κατανόηση της Μικροβιακής οικολογίας και ασφάλειας των τροφίμων 
• Μέθοδοι, εργαλεία και μαθηματικά μοντέλα για την ακεραιότητα της 

τροφικής και διατροφικής αλυσίδας 
• Νέοι σύγχρονοι μέθοδοι (βιοπληροφορική, βιοτεχνολογία, νανοτεχνολογία 

κτλ) ανίχνευσης και ιχνηλασιμότητας    
• Εργαλεία, μέσα και τεχνολογίες εκτίμησης της επικινδυνότητας & κινδύνου, 

διαχείρισης και επικοινωνίας 
• Περιβαλλοντικές επιδράσεις στις τροφικές και διατροφικές αλυσίδες 
• Μελέτη μολυσματικών παραγόντων των τροφίμων και επιδράσεις στην υγεία 
• Βελτιωμένα εργαλεία και μέθοδοι για την αποτίμηση των επιδράσεων στις 

τροφικές και διατροφικές αλυσίδες 
• Νέα μοντέλα ανάλυσης αλυσίδων αγαθών 
• Διαχειριστικές αρχές ολικής τροφικής αλυσίδας 
• Απόψεις καταναλωτών 

 
Προσανατολισμένες θέσεις έρευνας 
 
Α) Βελτίωση των διεργασιών, της συσκευασίας και του ελέγχου για την παραγωγή 
προϊόντων υψηλής προστιθέμενης ποιότητας:   
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 Μέθοδοι ήπιας συντήρησης και νέες τεχνολογίες επεξεργασίας για τη 
βελτίωση της ποιότητας και την παράταση του χρόνου ζωής στο ράφι και της 
φρεσκάδας των προϊόντων. 

 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.   

 Νέες διεργασίες και τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον για την 
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.   

 Ανάπτυξη συσκευών, τεχνικών και συστημάτων που επιτρέπουν την άμεση 
και in situ  παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας, και της ασφάλειας 
και των ιδιοτήτων των τροφίμων.  

 Αποτίμηση και βελτίωση υφιστάμενων βασικών τεχνολογιών και διεργασιών 
παρασκευής τροφίμων (σε κλίμακα βιομηχανική, μαζικής εστίασης και 
οικιακής) σε σχέση με την ασφάλεια, και τη διατροφική αξία, λαμβάνοντας 
υπόψη και περιβαλλοντικές και οικονομικές πτυχές.   

 Ανάπτυξη νέων μεθόδων ή διεργασιών για τη βελτιστοποίηση της 
βιοδιαθεσιμότητας και της λειτουργικότητας των βιοδραστικών συστατικών 
των τροφίμων. 

 Ανάπτυξη γρήγορων και χαμηλού κόστους μεθόδων ελέγχου και ανίχνευσης 
βιολογικών, χημικών και φυσικών (κινδύνων) παραγόντων  στα τρόφιμα και 
στη διατροφική αλυσίδα. Προτεραιότητα δίνεται σε παράγοντες προστασίας 
καλλιεργειών, κτηνιατρικά φάρμακα, μόνιμοι οργανικοί επιμολυντές, βαρέα 
μέταλλα, perfluorinated compounds και βιολογικές τοξίνες. 

 Ανάπτυξη νέων τεχνικών και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων (π.χ. 
ιχνηλασιμότητα, πρόβλεψη της διάρκειας ζωής, εκτίμηση της 
επικινδυνότητας) κατά την παραγωγή, διακίνηση, διάθεση και κατανάλωση 
των τροφίμων, με στόχο τον αποτελεσματικό εντοπισμό και την εξάλειψη των 
ενδεχόμενων κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών. 

 
Β) Ανάπτυξη τροφίμων υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων για την 
κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών και προτιμήσεων 
Στόχος είναι η ανάπτυξη τροφίμων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας, τα 
οποία βελτιώνουν την υγεία και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σύγχρονου 
τρόπου ζωής. Έμφαση θα δοθεί στα προϊόντα μεγάλης σημασίας για την εθνική 
οικονομία. Θέματα που αποτελούν προτεραιότητες είναι: 

 Ανάπτυξη δεικτών σήμανσης και μεθόδων μοριακού ελέγχου για την 
ταυτοποίηση και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων, παραδοσιακών προϊόντων, 
προστατευόμενων προϊόντων (ΠΟΠ ή ΠΓΕ). 

 Νέες μέθοδοι και εφαρμογές για την αξιολόγηση των οργανοληπτικών 
χαρακτηριστικών, τη  μέτρηση του αρώματος και της γεύσης  προϊόντων. 

 Ανάπτυξη και παραγωγή βιοδραστικών συστατικών και προϊόντων με έμφαση 
στη χρήση της βιοτεχνολογίας και της νανοτεχνολογίας.   

  Τροποποίηση φυσικών ιδιοτήτων βιοδραστικών συστατικών με στόχο τη 
βελτιωμένη ενσωμάτωσή τους σε τρόφιμα Ανάπτυξη βελτιωμένων πρώτων 
υλών (novel ingredients) ή /και νέων προϊόντων διατροφής, με 
χαρακτηριστικά που να καλύπτουν τις ειδικές απαιτήσεις συγκεκριμένων 
ομάδων καταναλωτών. 

 Ανάπτυξη τροφίμων και συστατικών για τη βιομηχανία τροφίμων με τη χρήση 
βιοτεχνολογικών μεθόδων όπως: φυσικών αντιμικροβαικών συστημάτων (π.χ. 
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βιο-συντηρητικά, , βιοδραστικά λιπίδια υψηλής διατροφικής αξίας, ένζυμα 
κ.λπ. 

 Βελτίωση των ζυμώσεων κατά την παραγωγή γεωργικών προϊόντων, με 
έμφαση σε τομείς όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, οινοποιία, αρτοποιία, 
αλλαντοποιία καθώς και σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα, όπως οι ελιές και τα 
λαχανικά. 

 
 Βιοτεχνολογία και διεργασίες 
 
Αξιοποίηση αγροτικών παραπροϊόντων, υποπροϊόντων και άλλων σχετικών πρώτων 
υλών για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας  

 
1. Βελτίωση βιο-ύλης και φυτο-βασιζόμενων πηγών ενέργειας 

– Ενδυνάμωση της γνωστικής βάσης και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για 
χερσαίες ή θαλάσσιες εφαρμογές βιομάζας στην ενέργεια και τη 
βιομηχανία 

– Εκμετάλλευση φυσικών ή εμπλουτισμένων χερσαίων ή θαλάσσιων 
οργανισμών ως νέων πηγών καινούργιων χρήσιμων προϊόντων (ειδικών 
χημικών ενώσεων, φαρμακευτικών κλπ) 

– Βελτίωση χημικής και βιοχημικής παραγωγικότητας της βιομάζας για την 
παραγωγή προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας 

 
2. Βιο-διαδικασίες (βιο-κατάλυση, βιο-διύλιση) 

– Εφαρμογή βιομηχανικών βιοτεχνολογιών σε όλη την αλυσίδα μιας 
καλλιέργειας για την πραγματοποίηση της αρχής της βιο-διύλισης σε όλο 
της το εύρος (πχ πράσινων χημικών), συμπεριλαμβανομένων 
κοινωνικοοικονομικών, γεωπονικών και οικολογικών και καταναλωτικών 
απόψεων.   

– Κατανόηση και έλεγχος του μεταβολισμού των φυτών και των μικροβίων 
για την παραγωγή ανανεώσιμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας 
προϊόντων (ίνες, πολυμερή, φάρμακα κλπ) 

– Βελτιωμένη εισαγωγή βιομάζας και βιο-διαδικασίες για αυξημένη 
απόδοση, ποιότητα και καθαρότητα προϊόντων μεταποίησης, 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού βιοκαταλυτικών διαδικασιών, 
καινοτομικών προσεγγίσεων, κλπ 

– Εφαρμογή βιομηχανικών βιοτεχνολογιών για την παραγωγή βασικών 
χημικών πρώτων υλών για περαιτέρω χημική σύνθεση, για παράδειγμα 
μέσω τεχνολογιών ζύμωσης. 

 
 3. Περιβαλλοντικές βιοτεχνολογίες, χρήση αποβλήτων και παρα-    προϊόντων 

− Εκμετάλλευση της δυνατότητας της βιοτεχνολογίας για την ανίχνευση, 
παρακολούθηση, πρόληψη και καθαρισμό περιβαλλοντικών μολύνσεων 

− Επεξεργασία, αναβάθμιση και/ή ανακύκλωση αποβλήτων και 
βιομηχανικών παραπροϊόντων 

− Βιοδοκιμές και Βιοαισθητήρες 
− Βιοδάσπαση χημικών ενώσεων 
− Ανάλυση δυσχερειών κατά την εφαρμογή βιοδιαδικασιών 
− Χρησιμοποίηση φυτών ως «βιολογικών εργαστηρίων» για τη δημιουργία 

με τη βοήθεια βιοτεχνολογικών και θερμοχημικών διεργασιών 
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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» 

− Χρησιμοποίηση μικροοργανισμών ως «μικροβιακών εργαστηρίων» για 
την παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (π.χ. μικροβιακά 
πολυσακχαρίδια, λιπίδια, οργανικά οξέα, βιομάζα, ένζυμα). 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 οικονομικά αποδοτικών και υψηλής απόδοσης βιοπολυμερών 

από μικροβιακές πηγές. 
− Παραγωγή βιο-υδρογόνου. 
− Παραγωγή φαρμακευτικών βιοδραστικών προϊόντων (π.χ. λιπίδια υψηλής 

διατροφική και φαρμακευτικής δράσης) από μικροβιακές πηγές. 
− Παραγωγή κτηνιατρικών προϊόντων. 
− Παραγωγή πρώτων υλών υψηλής διατροφικής αξίας για προϊόντα 

διατροφής 
 
 
 Βιοιατρική έρευνα και νέα φάρμακα 
 
Η βιοτεχνολογία παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων, 
και προσφέρει νέες δυνατότητες για την πρόγνωση, διάγνωση και θεραπεία ανίατων 
μεχρι σήμερα ασθενειών. Μόρια που προκύπτουν από βιοτεχνολογικές μεθόδους, 
όπως πρωτείνες αντισώματα και ένζυμα, αποτελούν σήμερα ένα τεράστιο ποσοστό 
των φαρμάκων που βρίσκονται σε κυκλοφορία και ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό 
φαρμάκων που βρίσκονται σε στάδια κλινικών δοκιμών, χάρη στον τεράστιο όγκο 
πληροφοριών που προέκυψε από την αλληλούχιση του ανθρώπινου γονιδιώματος. Η 
τελευταία οδήγησε σε καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν οι 
ζωντανοί οργανισμοί και σε μεγάλες επενδύσεις σε τεχνολογίες που μπορούν να 
μετατρέψουν αυτές τις ανακαλύψεις σε χειροπιαστά οφέλη. Μέσα από την γενετική 
τροποποίηση οργανισμών, η βιοτεχνολογία χρησιμοποιεί φυτά, ζώα ιούς και μύκητες 
για την μεγάλης κλίμακας παραγωγή φαρμάκων. Η βιοτεχνολογία χρησιμοποιείται 
σήμερα για την παραγωγή φαρμάκων, εμβολίων, διαγνωστικών τεχνικών,  καθώς 
επίσης και στις ανερχόμενες κυτταρικές και γονιδιακές θεραπείες. 
Βασικές προτεραιότητες αποτελούν οι παρακάτω τομείς: 
 
4.1 Μηχανική κυττάρων και ιστών: Τα κύτταρα και οι ιστοί ενός ανθρώπου 
μπορούν να του προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα ιατρικών θεραπευτικών επιλογών. 
Ενεργή έρευνα που περιλαμβάνει προϊόντα που προέρχονται από κύτταρα ή ιστούς 
ανθρώπων χρησιμοποιείται για την αναγέννηση και την αποκατάσταση οστών, 
τεντόνων, νεύρων και συνδέσμων. Κυτταρικές ανοσοθεραπείες (όπως εμβόλια κατά 
του καρκίνου) δίνουν αισιόδοξα μηνύματα για μελλοντικές θεραπείες. 
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4.2 Βλαστικά κύτταρα: Η έρευνα σε βλαστικά κύτταρα μπορεί να οδηγήσει σε 
σημαντικές κυτταρικές θεραπείες για ασθένειες όπως οι νόσοι Parkinson, Alzheimer, 
τα τραύματα στη σπονδυλική στήλη, όπως επίσης και ο διαβήτης, τα εγκεφαλικά 
επεισόδια, τα εγκαύματα, οι καρδιακές παθήσεις και άλλες. Βλαστικά κύτταρα 
χρησιμοποιούνται ήδη για την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών του αίματος. 
Ιδιαίτερο βάρος έχει αποκτήσει η έρευνα στον τομέα της διαφοροποίησης των 
βλαστικών κυττάρων, που υπόσχονται λύσεις κατά πολλών χρόνιων ασθενειών που 
οφείλονται σε διάφορους συγκεκριμένους κυτταρικούς πληθυσμούς. 
 
4.3 Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία: Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί για 
την κατανόηση των μοριακών μηχανισμών και την ανακάλυψη φαρμάκων για πολλές 
αρρώστιες τα τελευταία χρόνια, πολλές ασθένειες παραμένουν ανίατες. Η μοριακή 
βάση των παθογεννετικών μηχανισμών για πολλές από αυτές (όπως η κυστική ίνωση,  
η αιμοφιλία, η υπερχοληστερολαιμία, διάφορες ανοσοανεπάρκειες και άλλες), δίνει 
τη δυνατότητα χρήσης γονιδιακών θεραπειών για την καταπολέμησή τους. Ήδη έχουν  
ξεκινήσει κλινικές δοκιμές σε ασθενείς για πολλές από αυτές τις ασθένειες καθώς 
επίσης και για πολλά είδη καρκίνων (όπως το μελάνωμα, ο καρκίνος του προστάτη 
και του πνεύμονα και άλλοι), για το AIDS και για καρδιαγγειακές παθήσεις. 
 
4.4 Φαρμακογενετική: Η φαρμακογενετική μελετά την επιρροή ενός φαρμάκου 
σε ένα συγκεκριμένο οργανισμό και βασίζεται σε βιοτεχνολογικές μεθόδους που 
βοηθούν σε καλύτερη και πιο εξειδικευμένη διάγνωση και άρα πιο στοχευμένες 
επιλογές θεραπευτικών μεθόδων για κάθε ασθενή. Έτσι αυξάνεται τόσο η ασφάλεια 
(μειώνοντας τις παρενέργειες), αλλά και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, 
μεγιστοποιώντας τα οφέλη της θεραπευτικής δόσης για τον συγκεκριμένο ασθενή. Η 
φαρμακογενετική υπόσχεται εξατομικευμένες θεραπείες για την καταπολέμηση 
ευρέως φάσματος ασθενειών.  
 
4.5 Βελτιώσεις στις διαγνωστικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένου και του 
γενετικού ελέγχου: Η βιοτεχνολογία προσφέρει διαγνωστικά εργαλεία για την πιο 
γρήγορη και αποτελεσματική διαπίστωση ασθενειών με μεγαλύτερη ακρίβεια, 
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν νωρίτερα, γεγονός που αυξάνει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα καταπολέμησής τους. 
 
4.6 Λειτουργικά δίκτυα: Η χρήση τεχνολογιών «-omics» όπως η γενομική, η 
πρωτεομική, η βιολογία συστημάτων, η μεταβολομική κτλ, δίνει τη δυνατότητα 
κατανόησης βασικών βιολογικών συστημάτων σε επίπεδο λειτουργίας και 
περιλαμβάνει την προσέγγιση σε επίπεδο συστήματος όπως για παράδειγμα του 
νευρικού, του ανοσοποιητικού, ή του καρδιαγγειακού συστήματος. Η χρήση αυτών 
των τεχνολογιών έχει σαν τελικό σκοπό την ανάπτυξη νέων εργαλείων  για την 
καταπολέμηση παθολογικών καταστάσεων που προκύπτουν από τη δυσλειτουργία 
των συστημάτων αυτών, όπως ο καρκίνος, η νευρικές παθήσεις, οι καρδιαγγειακές 
παθήσεις και άλλες. Σύγχρονες τεχνικές όπως οι στοχευμένες μεταλλάξεις, τα 
διαγονιδιακά μοντέλα ποντικών, η σίγηση γονιδίων καθώς επίσης και εξελιγμένες 
τεχνικές απεικόνισης, δίνουν τη δυνατότητα να κατανόησης των παθογενετικών 
μηχανισμών των ασθενειών πέραν του μοριακού επιπέδου, σε επίπεδο ολόκληρου 
οργανισμού. 
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8.3. ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Εισαγωγή 
Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες είναι δύο γενικοί όροι που αναφέρονται σε 
επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σχετικά με τη σύνθεση, χαρακτηρισμό, 
παραγωγή και έλεγχο των ιδιοτήτων των λειτουργικών νανοϋλικών και 
νανοδιατάξεων. Τα προϊόντα της νανοτεχνολογίας είναι αποτέλεσμα μιας 
διεπιστημονικής προσέγγισης που συνδυάζει διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους 
(π.χ. της χημείας, φυσικής, βιολογίας, μηχανικής, ιατρικής, κλπ.).  

Στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις διεπιστημονικές, ερευνητικές & 
τεχνολογικές προτεραιότητες που αναφέρονται στην σύνθεση, παραγωγή και 
χαρακτηρισμό των λειτουργικών νανοϋλικών και νανοδιατάξεων. 

 
Σχήμα 1. Θεμελιώδεις διεπιστημονικές, ερευνητικές & τεχνολογικές 

κατευθύνσεις σχετικά με την σύνθεση/παραγωγή λειτουργικών 
νανοϋλικών και νανοδιατάξεων.  

 

Η Νανοτεχνολογία έχει αναγνωριστεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς 
επιστημονικούς κλάδους για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και βιομηχανικών 
εφαρμογών “έντασης γνώσης”. Οι νέες εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας αναμένεται 
ότι θα φέρουν επανάσταση στην καθημερινή μας ζωή, επηρεάζοντας την παραγωγή, 
την υγεία και την ποιότητα ζωής, την παραγωγή ενέργειας, το περιβάλλον και την 
διαχείριση του, τις μεταφορές, τις τηλεπικοινωνίες, τους υπολογιστές και την 
τεχνολογία της πληροφορίας, την εκπαίδευση, την έρευνα, καθώς και την τέχνη και 
την πολιτιστική παράδοση. 

Συντηρητικές εκτιμήσεις προβλέπουν έναν ετήσιο ρυθμό αύξησης των προϊόντων 
νανοτεχνολογίας μεταξύ 10-15%. Το μέγεθος της αγοράς το 2010 αναμένεται να 
ανέλθει σε 500 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά τελικών προϊόντων και σε 50 
δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά νανοϋλικών (π.χ. νανοπορώδη υλικά, υβριδικά 
νανοϋλικά, οργανικούς ημιαγωγούς, λεπτά υμένια , επικαλύψεις, κλπ.). 

 

 

 

 

Νανοϋλικά 
βάσει 

σχεδιασμού 
Αναλυτικά 

νανοεργαλεία και 
μετρήσεις 

Παρασκευή & 
επεξεργασία νανοϋλικών 

& νανοδιατάξεων 

Θεμελιώδεις αρχές 
σύνθεσης νανοϋλικών 

Μοντελοποίηση φυσικών, 
χημικών βιολογικών κλπ 

φαινομένων σε 
νανοκλίμακα 
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Η Νανοτεχνολογία κατέχει σήμερα εξέχουσα θέση στην Παγκόσμια οικονομία. Η 
Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τις Νανοτεχνολογίες, στα πλαίσια του 7ου 
προγράμματος πλαισίου (2007-2013), αναμένεται να ανέλθει σε 3,5 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Οι ερευνητικές επιδόσεις πολλών Ευρωπαϊκών χωρών στις νανοτεχνολογίες 
και νανοεπιστήμες είναι σημαντικές, όπως αποδεικνύεται από τον υψηλό αριθμό των 
δημοσιεύσεων και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.  

Σήμερα, αναπτύσσεται μια πληθώρα εξελιγμένων τεχνικών ανάπτυξης νανοϋλικών 
παράγεται μεγάλος αριθμός νέων νανοϋλικών στα Ευρωπαϊκά ερευνητικά 
εργαστήρια. Δυστυχώς όμως, πολλά από αυτά τα υλικά δε βρίσκουν γρήγορα 
βιομηχανική εφαρμογή γιατί ο δρόμος από τη θεμελιώδη έρευνα στην παραγωγή των 
τελικών προϊόντων μέσω της τεχνολογικής ωρίμανσης είναι πολύ μακρύς και 
δύσκολος, με αποτέλεσμα η πολύτιμη γνώση που έχει αποκτηθεί μέσα στα 
εργαστήρια να μην είναι δυνατόν να κεφαλοποιηθεί άμεσα από την Ευρωπαϊκή 
βιομηχανία. Επομένως, αποτελεί μέγιστη πρόκληση και θεωρείται υψίστης σημασίας 
για την οικονομική ανάπτυξη, η υλοποίηση μιας αποτελεσματικής προσέγγισης για τη 
χρήση των νέων νανοϋλικών και νανοτεχνολογιών σε πραγματικά και καινοτόμα 
προϊόντα. 

Μακροπρόθεσμα, η Νανοτεχνολογία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει περισσότερο 
επαναστατικές αλλαγές στην κοινωνία και να συγχρονίσει τις προσπάθειες της 
παγκόσμιας επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας προς μια ραγδαία ανάπτυξη 
σε όλα τα επίπεδα. 

 
Ελληνικό Περιβάλλον – Επιδόσεις 
Οι Ελληνικές ερευνητικές, καινοτόμες δράσεις στις Νανοτεχνολογίες καλύπτουν 
σήμερα ένα ευρύ πεδίο επιστημονικών και τεχνολογικών θεμάτων και περιλαμβάνουν 
εφαρμογές όπως Νανοϊατρική, Έξυπνα υλικά, Οργανικά ηλεκτρονικά, Καταλύτες, 
κλπ.  

Στην Ελλάδα, στα πλαίσια της έρευνας και ανάπτυξης της Νανοτεχνολογίας, 
δραστηριοποιούνται πολλοί φορείς (π.χ., Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα). Η 
συμμετοχή των Ελληνικών ερευνητικών εργαστηρίων στα πλαίσια των 
Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (5ο, 6ο και 7ο) είναι σημαντική. Οι 
επιδόσεις των ελληνικών ερευνητικών ομάδων είναι  πολύ υψηλές σε σχέση με άλλες 
χώρες της ΕΕ, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν (π.χ. περιορισμένη εθνική 
χρηματοδότηση, υποδομές, κλπ.). Ένας μεγάλος αριθμός ελληνικών ερευνητικών 
εργαστηρίων έχει παρουσιάσει σημαντικά επιτεύγματα και αξιοσημείωτη συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης. Μια σύνοψη της 
συμμετοχής Ελληνικών οργανισμών (με έμφαση τα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα και Βιομηχανίες) σε ερευνητικές και τεχνολογικές δραστηριότητες του 6ου 
προγράμματος πλαισίου, καθώς και η αντίστοιχη κατανομή της χρηματοδότησης 
στους οργανισμούς παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  
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Πίνακας 1: Συμμετοχή Ελληνικών οργανισμών σε ερευνητικές και τεχνολογικές 
δραστηριότητες του 6ου προγράμματος πλαισίου σχετικές με τη Νανοτεχνολογία. 
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Πανεπιστήμια 3 3 3 4 6 1 0 0 

Ερευνητικά Κέντρα 2 2 3 6 5 0 1 1 

Εταιρείες  0 0 2 11 28 1 0 0 

 

Τη χρονική περίοδο (2000-2006), η συνολική χρηματοδότηση από τη ΓΓΕΤ ανήλθε 
στα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται ότι περίπου 8,5% της χρηματοδότησης 
αυτής διετέθη σε δράσεις σχετικές με τα υλικά, τη Νανοτεχνολογία και τις μεθόδους 
παραγωγής. Επιπλέον, τα προγράμματα ΕΠΑΝ και τα ΠΕΝΕΔ/ΕΠΕΑΕΚ στα πλαίσια 
του 2ου και 3ου ΚΠΣ στήριξαν σημαντικές δράσεις της Νανοτεχνολογίας στην 
Ελλάδα. 

Είναι επιθυμητό, οι ερευνητικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν από τη Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης στα 
πλαίσια του ΕΣΠΑ (2007-2013) να είναι σε συμφωνία με τις ερευνητικές 
προτεραιότητες όπως αυτές περιγράφονται στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κυριότεροι Ερευνητικοί Οργανισμοί στον Ελλαδικό Χώρο 
Σήμερα, ένας σημαντικός αριθμός καταξιωμένων ερευνητικών ομάδων 
δραστηριοποιούνται στις Νανοτεχνολογίες στον Ελλαδικό ερευνητικό και 
ακαδημαϊκό χώρο και, συγκεκριμένα, στα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της 
Χώρας.  

 

Θεματικές Περιοχές Εθνικής Προτεραιότητας 
Υψίστης προτεραιότητας 

• Ερευνητικές Προτεραιότητες στη Νανοτεχνολογία 

⎯ Θεμελιώδεις Αρχές της Σύνθεσης των Νανοϋλικών και Έξυπνων Υλικών 
• Βασική μελέτη των διεργασιών μοριακής αυτο-οργάνωσης, ειδικά αυτών που 

διέπονται από μη-ομοιοπολικές δυνάμεις (π.χ. κατανόηση βιολογικών 
διεργασιών όπως η μοριακή αναγνώριση και η σύνθεση επιτοπίου (template) 
και η μεταφορά των αρχών αυτών σε βιομηχανικά συστήματα). 

• Ανάπτυξη τεχνικών παραγωγής νανοσωματιδίων (μη-συσσωματωμένων), 
διασπορών, νανοϋβριδικών υλικών και χωρικά διατεταγμένων νανοδομών. 
Έλεγχος του μεγέθους των νανοσωματιδίων και της ενσωμάτωσης ανόμοιων 
υλικών όπως οργανικά/ανόργανα/βιολογικά υβριδικά υλικά. 
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• Ανάπτυξη νέων στρατηγικών σχεδιασμού και παραδείγματα για την ελεγχόμενη 
αυτό-οργάνωση των νανοϋβριδικών υλικών και των ταξινομημένων, χωρικά 
διατεταγμένων νανοδομών με αέναη διατήρηση της δομής.  

• Διερεύνηση των θεμελιωδών σχέσεων διεργασίας παραγωγής-νανοδομής-
ιδιοτήτων. 

• Ανάπτυξη τεχνικών παραγωγής λεπτών υμενίων και νανοϋλικών σε διάφορα 
υποστρώματα (γυαλί, μέταλλο, πλαστικό, χαρτί,  συνθετικά, κλπ.) 

⎯ Αναλυτικά Νανοεργαλεία και Μετρήσεις  
• Διακριτική ικανότητα μικρότερη από 1 nm ή και λιγότερο και τρισδιάστατη 

απεικόνιση. 
• Δυνατότητα εφαρμογής σε δείγματα όγκου 1μm3 . 
• Πολλαπλοί ανιχνευτές φωτός για γρήγορη, παράλληλη και ταυτόχρονη μέτρηση 

ιδιοτήτων σε μεγάλο εύρος μηκών κύματος. 
• Υψηλές ταχύτητες απόκτησης δεδομένων για ανίχνευση των κινητικών 

παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο. 
• Λειτουργία σε περιβάλλον παραγωγής (π.χ. συνεχείς διεργασίες 

παρακολούθησης) και ευκολία χρήσης. 
• Λειτουργία σε διαφορετικά μέσα (π.χ. υπο κενό, in-vivo και in-vitro) και 

υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες. 

⎯ Πιλοτική και Βιομηχανική Παραγωγή Νανοϋλικών και Νανοδιατάξεων  
• Ανάπτυξη μοντέλων και εύρωστων εργαλείων σχεδιασμού για μετάβαση σε 

μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας διεργασιών παραγωγής των νανοϋλικών. 
• Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων διεργασιών για παραγωγή νανοδομημένων 

υλικών από το μικροσκοπικό στο μακροσκοπικό επίπεδο. 
• Ανάπτυξη αξιόπιστων τεχνικών παραγωγής που να επιτρέπουν τον ασφαλή 

χειρισμό και την διατήρηση των ιδιοτήτων των νανοϋλικών. 

⎯ Μοντελοποίηση των Φυσικών, Χημικών και Βιολογικών Φαινομένων στη 
Νανοκλίμακα 

• Ταυτόχρονη ενσωμάτωση θεμελιωδών θεωρητικών αρχών, ατομιστικών 
τεχνικών και μεσοσκοπικών μοντέλων με συνδυαστικές μεθόδους πολλαπλών 
κλιμάκων (χρόνου και μήκους) για την πρόβλεψη ιδιοτήτων ή την εξαγωγή 
ατομιστικών συνεισφορών από παρατηρούμενες ιδιότητες. 

• Ανάπτυξη προηγμένων μοριακών δυναμικών μεθόδων προσομοίωσης.  

• Ανάπτυξη μοντέλων πρόβλεψης ιδιοτήτων (π.χ. μηχανικών, ηλεκτρικών, 
μαγνητικών, οπτικών, μεταφοράς μέσω συναγωγής (θερμότητας, ορμής, 
μάζας), διάχυσης και θερμοδυναμικής ισορροπίας συμπεριλαμβανομένης και 
της προσρόφησης, των αλληλεπιδράσεων επιφάνειας-επιφάνειας και των 
χημικών αντιδράσεων) από την νανο μέχρι τη μεσο- και μακρο- κλίμακα.   

• Εφαρμογές των Νανοτεχνολογιών και Νανοεπιστημών 

⎯ Νανοϊατρική και Βιοϊατρική Μηχανική 
• Διαγνωστική Ιατρική. Ελάττωση του μεγέθους της μετρητικής διάταξης με 

στόχο την ανάπτυξη ταχύτερων συστημάτων υψηλής απόδοσης στα πλαίσια της 
ανάλυσης, ευαισθησίας, εξειδίκευσης, ικανότητας αναπαραγωγής των 
αποτελεσμάτων (από εργαστήριο σε εργαστήριο) και ολοκλήρωσης (μεγάλος 
αριθμός λειτουργιών σε μία μοναδική συσκευή). Ανάπτυξη βελτιωμένων, μη 
τοξικών ανιχνευτικών μικρο-διατάξεων που δεν προκαλούν διέγερση του 
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ανοσοποιητικού συστήματος ενώ διεγείρονται από κάποιο εξωτερικό 
μαγνητικό ή ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (ραδιοσυχνότητα, υπέρηχους, ακτίνες Χ) 
και διεισδύουν στα κύτταρα ξεπερνώντας τα διάφορα βιολογικά εμπόδια. 

• Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Φαρμάκων. Νανοφορείς φαρμάκων για τη 
στοχευμένη αποδέσμευση των ενεργών συστατικών που επιτρέπουν την 
αποκλειστική συσσώρευση του φαρμάκου στους πάσχοντες ιστούς/όργανα. 

• Αναγεννητική Ιατρική. Νανο-οργάνωση βιοϋλικών και παραγωγή 
νανοϋλικών που επάγουν την αναγέννηση των ιστών ή/ και διεγείρουν την 
εξωκυτταρική μεμβράνη των ιστών. Ενσωμάτωση συστημάτων αποδέσμευσης 
φαρμάκων και γονιδίων σε ικριώματα από βιοϋλικά. Παρακαολούθηση 
αλληλεπιδράσεων βιομορίων και κυττάρων με το βιοϋλικό σε πραγματικό 
χρόνο in-vitro, με σκοπό τον περιορισμό των πειραμάτων σε ζώα.Συνδυασμός 
φαρμάκων και τεχνολογιών αποδέσμευσης με κυτταροθεραπείες. 

⎯ Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στην Ενέργεια 

• Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Παραγωγή νέων νανο-σύνθετων, οργανικών, 
υβριδικών και λειτουργικών/προηγμένων υλικών με σκοπό την απορρόφηση 
του συνόλου του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας, την αύξηση της 
απόδοσης και χρόνου ζωής. Ανάπτυξη υλικών και τεχνολογιών για 
αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 
επίπεδα και σε εύκαμπτα υποστρώματα με διαδικασίες μικρής (small and pilot 
scale) και ευρείας κλίμακας (large scale). Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών 
συστημάτων βασισμένα στο Si (άμορφο, μονο- & πολυ-κρυσταλλικό) και 
οργανικών φωτοβολταϊκών για ευρεία βιομηχανική κλίμακα. Ανάπτυξη 
μεθόδων ελέγχου και πιστοποίησης φωτοβολταϊκών συστημάτων (απόδοση, 
χρόνος ζωής, κλπ.). Συνδυασμός εύκαμπτων φωτοβολταϊκών συστημάτων με 
άλλα συστήματα όπως φορητούς υπολογιστές, συσκευές αναπαραγωγής 
μουσικής, είδη ρουχισμού, κ.α. 

• Εναλλακτικά Καύσιμα και Κυψέλες Καυσίμου. Ανάπτυξη γενετικά 
τροποποιημένων φωτοσυνθετικών βακτηρίων για την αποτελεσματικότερη 
παραγωγή καυσίμων με τη βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας. Μελέτη της 
φωτοσυνθετικής ικανότητας γενετικά τροποποιημένων φυτών για την 
παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας χημικών προϊόντων. Ανάπτυξη νέων 
φωτοκαταλυτικών συστημάτων και μελέτη βιοχημικών διεργασιών παραγωγής 
ενέργειας και καυσίμων, καθώς και τη διάσπασης νερού για την παραγωγή 
υδρογόνου και την αναγωγή  του CO2 σε CH4. Καταλυτικές τεχνολογίες για 
παραγωγή υδρογόνου από καύσιμα, με έμφαση στα ανανεώσιμα καύσιμα: 
Διεργασίες αναμόρφωσης, μετατόπισης και καθαρισμού υδρογόνου. 
Αντιδραστήρες μικρής κλίμακας. Καινοτόμες διεργασίες παραγωγής υδρογόνου 
από καύσιμα. Καταλυτικές τεχνολογίες για παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων 
ως φορέων αποθήκευσης υδρογόνου. 

• Νανοδομημένα Καταλυτικά Συστήματα. Ανάπτυξη νέων φωτοκαταλυτικών 
συστημάτων και μελέτη βιοχημικών διεργασιών παραγωγής ενέργειας και 
καυσίμων, καθώς και της διάσπασης νερού για την παραγωγή υδρογόνου και 
την αναγωγή  του CO2 σε CH4. Ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών και 
καινοτόμων υλικών για την παραγωγή, αποθήκευση και ασφαλή μεταφορά 
υδρογόνου. Καταλυτικές τεχνολογίες για παραγωγή υδρογόνου από καύσιμα, 
με έμφαση στα ανανεώσιμα καύσιμα: Διεργασίες αναμόρφωσης, μετατόπισης 
και καθαρισμού υδρογόνου.  

• Εκμετάλλευση/Αξιοποίηση Θερμότητας από Ηλιακή Ενέργεια. Τεχνολογίες 
παραγωγής νέων καινοτόμων θερμο-ηλεκτρικών υλικών. Στο επίκεντρο της 
δραστηριότητας αυτής βρίσκεται η ανάπτυξη  νανοϋλικών με σκοπό την 
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παραγωγή υψηλής απόδοσης υβριδικών ή σύνθετων θερμο-ηλεκτρικών 
υλικών. 

⎯ Εφαρμογές της Νανοτεχνολογίας στο Περιβάλλον. 
• Ανάπτυξη υβριδικών φίλτρων για διεργασίες διαχωρισμού μέσω μεμβρανών. 
• Νανοϋλικά για επεξεργασία νερού. 
• Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για καθαρισμό νερού και αέρα. 
• Ενσωμάτωση νανοτεχνολογίας σε μεμβράνες για επεξεργασία νερού. 
• Νανοϋλικά για μονολιθικούς αντιδραστήρες καθαρισμού νερού. 

⎯ Τεχνολογίες Ηλεκτρονικής και Επικοινωνίας 
• Οργανικά Ηλεκτρονικά. Ανάπτυξη οργανικών και υβριδικών ημιαγωγικών 

υλικών, ηλεκτροδίων και υλικών φραγμού. Ανάπτυξη διαδικασιών σύνθεσης 
και παραγωγής των οργανικών ημιαγωγικών και αγώγιμων νανοδομικών 
υλικών με υγρές διαδικασίες, κενού και εκτύπωσης. Νέες αναλυτικές μέθοδοι 
για την μελέτη σε πραγματικό χρόνο των ιδιοτήτων των αναπτυσσόμενων 
υλικών με στόχο τον συσχετισμό και την βελτιστοποίηση των οπτικών, 
ηλεκτρικών, δομικών ιδιοτήτων. Ανάπτυξη διεργασιών χαμηλού κόστους σε 
ευρεία κλίμακα για την παραγωγή των παραπάνω υλικών με στόχο την πλήρη 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους.  

• Νανο-ηλεκτρονικά και Νανο-φωτονικά Υλικά. Νανο-ηλεκτρονικά υλικά και 
διατάξεις με νέες αρχιτεκτονικές. Φωτονικές συσκευές βασισμένες σε νέα 
υλικά που περιλαμβάνουν οργανικά και νανοδομημένα υλικά (Νανο-
βιοφωτονικά υλικά, σχεδιασμένα φωτονικά νανοσύνθετα), νανο-ηλεκτρονικά 
και φωτονικά υλικά για πληροφορίες τεχνολογίων. Φωτονικές και 
ηλεκτρονικές διατάξεις υπερ- υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης και 
φωτονικές διατάξεις χειραγώγησης φωτός για οπτική διαχείριση και μεταφορά 
πληροφορίας. 

⎯ Λειτουργικά και Έξυπνα Υλικά 
• Πολυλειτουργικά Υλικά Νέας Γενιάς. Προηγμένα λειτουργικά υλικά για 

μετατροπή ενέργειας και άλλες περιβαλλοντικές εφαρμογές. Νέα βιοϋλικά και 
βιο-εμπνευσμένα υλικά. Νανοδομημένοι καταλύτες και βιοκαταλύτες με 
κατάλληλα δομημένες λειτουργικές επιφάνειες. Νανοϋλικά για οικονομικότερες 
και περισσότερο ανθεκτικές κατοικίες, επιφάνειες, επιστρώματα, κόλλες και 
επιστρώματα διαχείρισης θερμότητας και φωτός. Νέα νανοϋλικά για 
εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και διεργασίες θέρμανσης/ψύξης. 
Μαγνητικά, οπτικά, υπεραγώγιμα, σιδηροηλεκτρικά, μαγνητοηλεκτρικά, 
υβριδικά υλικά και μετα-υλικά. 

• Υλικά Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας. Κατασκευαστικά υλικά χαμηλού 
βάρους με τη χρήση νανοϋλικών (όπως νανοσωλήνες άνθρακα, σύνθετα υλικά 
μεταλλικής μήτρας, νανο-επιστρωμένα ελαφριά μέταλλα, σύνθετα υβριδικά και 
πολυμερικά υλικά, κλπ).  

 
Προτεινόμενα Μέσα Υλοποίησης Προγραμμάτων στη Νανοτεχνολογία 

Η υλοποίηση των παραπάνω εθνικών δράσεων προτείνεται να γίνει με συνδυασμό 
των ακόλουθων χρηματοδοτικών εργαλείων: 
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Βασική Έρευνα 
Για τη βασική έρευνα, προτείνεται η υποστήριξη τριών ειδών ερευνητικών 
προγραμμάτων, για τη χρηματοδότηση κυρίως μισθών ερευνητών, ταξιδιών (και όπου 
χρειάζεται αναλωσίμων και εξοπλισμού).  

Βασική Έρευνα 1: Ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα συνήθως 3ετούς 
διάρκειας με συμμετοχή μιας σχετικά μικρής ομάδας ερευνητών από ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΕΚ, 
της οποίας η σύνθεση μπορεί να είναι: 

 (1-2) Ερευνητές (οποιασδήποτε βαθμίδας): μέλη ΔΕΠ Παν/μίων ή Ερευνητές 
ΕΚ και άλλων ερευνητικών φορέων της χώρας. 

   (2-4) Υποψήφιοι Διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές (Post-Docs). 

Βασική Έρευνα 2:  Ερευνητικά προγράμματα για νέους ερευνητές, δηλαδή νέα μέλη 
ΔΕΠ βαθμίδας Λέκτορα ή Επίκουρου ή νέους ερευνητές ΕΚ βαθμίδων Δ’ ή Γ’, τα 
οποία θα δίνονται σε ανταγωνιστική βάση ως βραβεία εκκινήσεως έρευνας (Research 
Initiation Awards). 

Βασική Έρευνα 3:  Μεταδιδακτορικές ερευνητικές υποτροφίες. 
 
Χρηματοδότηση Προγραμμάτων κατηγοριών 1, 2 και 3: 100 ερευνητικά έργα, με 
μέσο όρο χρηματοδότησης ανά πρόταση 100 χιλ. Ευρώ.  
Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος Βασικής Έρευνας: 10 εκ. Ευρώ  
ετησίως. 
Χρονισμός προκηρύξεων: Οι σχετικές προκηρύξεις θα προκηρύσσονται στις ίδιες 
τακτές ημερομηνίες κάθε χρόνο. 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων θα γίνεται με ένα Peer-
Review σύστημα που θα χρησιμοποιεί και κριτές από τον διεθνή χώρο, ώστε να 
επιλέγονται οι καλύτερες προτάσεις σε διεθνές επίπεδο. Προς τούτο κρίνεται σκόπιμο 
οι προτάσεις για Βασική Έρευνα να συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα. 

Εφαρμοσμένη Έρευνα- Δίκτυα Συνεργασίας 
Είναι ανάγκη να αναζητηθεί μία νέα βάση σχεδιασμού της εφαρμοσμένης έρευνας για 
τις ανάγκες της χώρας σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα ΕΤΑ. Η προτεινόμενη 
πολιτική αναγνωρίζει την ανάγκη της διεθνοποίησης της έρευνας και την δυνατότητα 
συνεργασίας με επιχειρήσεις και οργανισμούς και εκτός Ελλάδας, οι οποίοι είναι 
διατεθειμένοι να συμμετέχουν ουσιαστικά στις ερευνητικές κοινοπραξίες. Κύριοι 
άξονες της νέας πολιτικής είναι οι ακόλουθοι: 

 Εστίαση της εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα περιορισμένο αριθμό θεματικών 
προτεραιοτήτων που να εξυπηρετούν τους βραχυπρόθεσμους αλλά και 
μακροπρόθεσμους αναπτυξιακούς  και τεχνολογικούς στόχους της χώρας.  

 Δυνατότητα δημιουργίας κοινοπραξιών (με συμμετοχή επιχειρήσεων και 
οργανισμών εκτός Ελλάδος) με σαφείς στόχους που θα εντάσσονται στο 
στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας. Βασικό κριτήριο έγκρισης προτάσεων πρέπει 
να είναι η ποιότητα των παραδοτέων με σαφείς και μετρήσιμους στόχους.  

Για την Εφαρμοσμένη Έρευνα, προτείνεται η υποστήριξη δύο ειδών ερευνητικών 
προγραμμάτων συνεργατικής έρευνας. 
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Εφαρμοσμένη Έρευνα – Συνεργατικά Έργα Μικρής / Μεσαίας Κλίμακας: Έργα 
συνήθως 3ετούς ή 4ετούς διάρκειας ενταγμένα στους στόχους του εθνικού 
προγράμματος ΕΤΑ και με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής: 

 (2-5) ΑΕΙ-ΤΕΙ και ΕΚ 

 (1) τουλάχιστον επιχείρηση 

Χρηματοδότηση Προγράμματος: 20 ερευνητικά έργα, με μέσο όρο 
χρηματοδότησης ανά πρόταση 500 χιλ. Ευρώ.  

Συνολικός Προϋπολογισμός προγράμματος Εφαρμοσμένης Έρευνας 1: 10 εκ. 
Ευρώ ετησίως. 
Εφαρμοσμένη Έρευνα – Συνεργατικά Έργα Μεγάλης Κλίμακας: Ανάπτυξη εθνικών 
δικτύων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σύμφωνα με τους στόχους του εθνικού 
προγράμματος ΕΤΑ καθώς και τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (όπως 
πλατφόρμες τεχνολογίας, δίκτυα ERA-NET, κτλ.). Η ενεργός συμμετοχή της 
βιομηχανίας αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση. 

Χρηματοδότηση Προγράμματος: 1 ερευνητικό έργο, με μέσο όρο χρηματοδότησης 
ανά πρόταση 2 εκ. Ευρώ.  

Συνολικός Προϋπολογισμός προγράμματος Εφαρμοσμένης Έρευνας – 
Συνεργατικών Έργων μεγάλης κλίμακας: 2 εκ. Ευρώ ετησίως. 

Συνολικό ετήσιο κόστος για Εφαρμοσμένη Έρευνα & Δίκτυα Συνεργασίας: 12 εκ. 
Ευρώ ετησίως. 
Χρονισμός προκηρύξεων: Τα παραπάνω προγράμματα θα προκηρύσσονται στις 
ίδιες τακτές ημερομηνίες κάθε χρόνο. 

Αξιολόγηση: Βασικό κριτήριο αξιολόγησης προτάσεων πρέπει να είναι η ουσιαστική 
αποτίμηση ήδη εκτελεσθέντων έργων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ένα 
βασικό κριτήριο συμμετοχής επιχειρήσεων θα πρέπει να είναι η πρόσφατη ιστορία 
τους στην ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 
Πρόγραμμα Διεθνών Συνεργασιών 

Οι στόχοι του προγράμματος διεθνών συνεργασιών είναι: 

• Το άνοιγμα του ελληνικού Ε&Τ συστήματος στο Ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον. 

• Η ενίσχυση της συμμετοχής ερευνητικών ομάδων, ερευνητικών φορέων και 
επιχειρήσεων σε διεθνή δίκτυα. 

• Η αξιοποίηση των ευκαιριών του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας 
 
Τα προτεινόμενα εργαλεία υλοποίησης είναι: 

• Διμερείς συνεργασίες μεταξύ ερευνητών δύο χωρών που αποτελούν  ένα 
αποτελεσματικό σχήμα συνεργατικής έρευνας.  

• Με την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, η Ελλάδα αναμένεται να 
συμμετάσχει σε κοινά Ευρωπαϊκά προγράμματα στην βάση της μεταβλητής 
γεωμετρίας, ως συνέχεια των ERANET ή με εφαρμογή των άρθρων 169 και 171. 



 89

Συνεπώς, είναι ανάγκη να προβλεφθούν οι δράσεις αυτές στο πλαίσιο του 
σχεδιασμού των εθνικών μας προγραμμάτων. 

• Αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος “Human Resources and Mobility”. Πρέπει να συμμετάσχει η 
χώρα μας στα προγράμματα αυτά με «επιθετική» πολιτική, μέσω δημιουργίας 
κινήτρων για προσέλκυση νέων ξένων επιστημόνων από χώρες της ΕΕ αλλά και 
(κυρίως) για επαναπατρισμό Ελλήνων ερευνητών (π.χ. σε επίπεδο Ερευνητή Γ – 
Επίκουρου Καθηγητή) από χώρες εκτός ΕΕ. Γι’ αυτό το σκοπό να θεσμοθετηθεί 
κάθε χρόνο ένας αριθμός Έργων  Α’ Δράσης, ενισχυμένων με «εφ’ άπαξ χορηγία 
επανένταξης» της τάξης των 100 χιλ. Ευρώ, ειδικά για νεο-εντασσόμενους 
ερευνητές από το εξωτερικό. Η προσέλκυση νέων ερευνητών από τις δεξαμενές 
του διαφυγόντος δυναμικού της διασποράς πρέπει να αποτελέσει μια από τις 
κορυφαίες εθνικές προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και για την Παιδεία.  

• Σε τομείς ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με το διεθνές κέντρο 
CERN και την ESA, οι Έλληνες ερευνητές έχουν σήμερα περιορισμένη 
συμμετοχή. Η διάθεση ενός μικρού κονδυλίου της τάξεως π.χ. του 5% της 
ελληνικής δαπάνης συμμετοχής στους διεθνείς οργανισμούς θα απελευθερώσει το 
ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας στους τομείς αυτούς, ώστε η χώρα μας να 
αξιοποιήσει τη συμμετοχή της με την εκπαίδευση του επιστημονικού δυναμικού 
της στις σχετικές επιστημονικές περιοχές. 

• Η τεχνολογική συνεργασία της Ελλάδας με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
της Μαύρης Θάλασσας,  και της Μεσογείου πρέπει να ενισχυθεί τόσο με 
ερευνητικά προγράμματα συνεργατικής έρευνας όσο και, κυρίως, με μεταφορά 
τεχνολογίας. Είναι ανάγκη να προωθηθούν προγράμματα σε διμερές η πολυμερές 
επίπεδο με τις περιοχές αυτές, με μικρό σχετικά προϋπολογισμό (5.000 έως 
30.000 Ευρώ), τα οποία θα επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων ενεργειών, 
όπως: (i) Κοινά ερευνητικά έργα σε συγκεκριμένους τομείς, (ii) Έργα επίδειξης 
τεχνολογιών, (iii) Έργα δικτύωσης και (iv) Εκπαίδευση νέων ερευνητών από τις 
νέες χώρες στόχους σε ελληνικά εργαστήρια. 

• Ο επαναπατρισμός Ελλήνων επιστημόνων της διασποράς αποτελεί μία επίσημη 
εξαγγελία της κυβέρνησης. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ανταπόκριση των 
επιστημόνων στο κάλεσμα αυτό. Η εκτίμηση της επιτροπής είναι ότι, πέραν των 
επί μέρους κινήτρων (βλ. άνω), η πολιτεία πρέπει να διαμορφώσει ένα νομικό 
πλαίσιο που θα διευκολύνει την επιστροφή  των Ελλήνων επιστημόνων του 
εξωτερικού. Είναι ανάγκη να υπάρξει ένα ευέλικτο νομικό πλαίσιο, το οποίο θα 
επιτρέπει την άμεση μερική απασχόληση στην χώρα μας.  
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8.4. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Σκοπός  

Η χρηματοδότηση της έρευνας στην θεματική ενότητα των ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, έχει ως 
βασικό της άξονα την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρει η 
προσανατολισμένη έρευνα για  

• την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας σε αγαθά και υπηρεσίες  
ώστε να ενισχυθεί την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών Επιχειρήσεων και 
να διασφαλίσουν / αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στον κλάδο,     

• τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών,  
• τη μείωση των επιπτώσεων των μεταφορών στο περιβάλλον,  
• την υποστήριξη και τη βελτίωση των συνθηκών της κινητικότητας ανθρώπων 

και αγαθών. 

 

Στρατηγική ανάπτυξης και τομείς προτεραιότητας 

Οι τομείς προτεραιότητας, που περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια, θα καλύψουν 
όλες τις θεματικές υπο-ενότητες των Μεταφορών: 

• ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
• ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  
• ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 
• ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Θα πρέπει όμως να τονιστεί η ανάγκη για τη διαθεματικότητα της έρευνας για τις 
μεταφορές. Η δια-λειτουργικότητα μεταφορικών και συγκοινωνιακών συστημάτων 
αποτελεί τομέα υψηλής προτεραιότητας, που η σωστή και αξιόπιστη εφαρμογή της 
μπορεί με περιορισμένο κόστος να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα προς 
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση 
συγκοινωνιακών υποδομών αποτελεί αιτούμενο για όλους τους τύπους των 
Μεταφορών. Η ασφαλής λειτουργία και ο περιορισμός των ατυχημάτων αποτελεί 
μόνιμο αίτημα σε κάθε τύπο μεταφορικού μέσου, ενώ η προστασία του περιβάλλοντος 
και το greening των μεταφορών αποκτά τεράστια σημασία. Τέλος, η ανάπτυξη νέων 
υλικών και διαδικασιών παραγωγής, σε καμία περίπτωση δεν απευθύνεται 
αποκλειστικά σε μία περιοχή, και η μεταφορά τεχνογνωσίας από τη μία περιοχή στην 
άλλη, με σεβασμό πάντα των ιδιαιτεροτήτων, αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για 
όποιον το κάνει.  

Οι  προκηρύξεις θα πρέπει να αφορούν κάθε φορά όλους τους τύπους των 
Μεταφορών, ενώ παράλληλα να προωθούνται δράσεις που υποστηρίζουν τη 
διαλειτουργικότητα των πολλαπλών τύπων Μεταφορών, τις υποδομές και τους 
τρόπους διασύνδεσής τους. Οι προκηρύξεις επίσης θα πρέπει να εστιάζουν και στην 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων μεγάλης κοινωνικής ή οικονομικής 
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σημασίας ή τέλος στην υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής. Η συμμετοχή 
επιχειρήσεων είναι επιθυμητή ανάλογα με τη φύση και τους στόχους του έργου. 

Αναλυτική περιγραφή των προτεραιοτήτων 

1. ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Οι αερομεταφορές σήμερα είναι ένας βασικός παράγοντας παγκόσμιας οικονομικής  
ανάπτυξης  και βασικό εργαλείο της καθημερινής δραστηριότητας  των κοινωνιών, 
αφού φέρνουν πιο κοντά ανθρώπους και πολιτισμούς. Όμως  ο τομέας των 
αερομεταφορών βρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, ενοχοποιούμενος για 
το 3% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ένα ποσοστό που στο μέλλον 
προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω λόγω της συνεχούς αύξησης της εναέριας 
κυκλοφορίας, ενώ συγχρόνως  θεωρείται μια από τις κυριότερες πηγές ηχορύπανσης. 

Οι αεροναυπηγικές βιομηχανίες όλο και περισσότερο θα πρέπει να ενσωματώνουν 
στη διαδικασία σχεδίασης ανάπτυξης και κατασκευής των νέων αεροσκαφών  
προηγμένες τεχνολογίες, οι οποίες οριοθετούνται από τους παρακάτω 
αντικειμενικούς στόχους όπως έχουν τεθεί και από το  ACARE για τα αεροσκάφη 
του 2020 : 

• Ποιότητα  &  Οικονομικότητα ( Quality & Affordability ) 
• Τεχνολογίες αερομεταφορών φιλικές προς το Περιβάλλον (Greening) 
• Ασφάλεια  πτήσεων ( Safety) 
• Συστήματα Προστασίας της ασφάλειας πτήσεων  (Security) 
• Αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος των αερομεταφορών  

(χωρητικότητα του συστήματος, ΑΤΜ, αεροδρόμια, καθυστερήσεις πτήσεων) 

Ο ανταγωνισμός σε  παγκόσμια κλίμακα , σε όλα τα επίπεδα ανάπτυξης νέων 
αεροπορικών προϊόντων, από την έρευνα, την τεχνολογία, την εκπαίδευση έως την 
βιομηχανοποίηση είναι σημαντικός.  

Το ερευνητικό δυναμικό της χώρας (που όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως είναι 
σημαντικό και εντοπισμένο στα Πανεπιστήμια, τα Ερευνητικά Κέντρα, την ΕΑΒ, και 
ορισμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας) θα πρέπει να αξιοποιηθεί  
αποτελεσματικά και να κατευθυνθεί σε εθνικούς στρατηγικούς στόχους, προκειμένου 
να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές προκλήσεις και τις εξελίξεις, όπως ορίζονται από 
την ευρωπαϊκή αεροναυτική οικογένεια και τις προοπτικές για τις αερομεταφορές του 
2020 (ACARE).  

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς προτεραιότητας θα πρέπει να εστιάζουν στη βελτίωση 
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς 
και στην αναδιάρθρωση του ελληνικού παραγωγικού δυναμικού μέσω της στροφής 
στην παραγωγή αεροναυπηγικών προϊόντων, τεχνολογιών  και υπηρεσιών υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 

Προς την κατεύθυνση αυτή η δημιουργία στην Ελλάδα συνεργατικών σχηματισμών:  

• έντασης γνώσης (knowledge intensive clusters) και 
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• καινοτομίας (innovation clusters) μονοεπιστημονικής ή/και 
πολυεπιστημονικής προσέγγισης   

στο πλαίσιο της θεματικής περιοχής της Αεροναυπηγικής και, γενικότερα, των 
Μεταφορών  θεωρείται απαραίτητη για τα επόμενα έτη. 

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί θα λειτουργήσουν σε πεδία αιχμής που εμφανίζουν 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, με σκοπό την έρευνα και ανάπτυξη 
καινοτομικών προϊόντων και υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής έντασης γνώσης και 
την προώθηση εντατικών αλληλεπιδράσεων, με από κοινού χρήση 
εγκαταστάσεων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης, 
συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη μεταφορά τεχνολογίας, τη δημιουργία 
δικτύων και τη διάδοση πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων.  

Ένα Εθνικό Πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει το χρηματοδοτικό μέσο. 

Δικαιούχοι: Συνεργατικοί σχηματισμοί που ορίζονται  ως σύνολο ανεξάρτητων 
επιχειρήσεων (Βιομηχανία / ΜΜΕ /Ινστιτούτα / Εργαστήρια Πανεπιστημίων που 
δραστηριοποιούνται στον Τομέα της Αεροναυπηγικής & των Μεταφορών)   και 
άλλων υποστηρικτικών οργανισμών του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, 
συνδεδεμένων σε μια αλυσίδα προστιθέμενης αξίας που συνδυάζουν κατά κύριο 
λόγο ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία, εξαγωγικό προσανατολισμό.  

Προτεραιότητα  θα προσδίδεται στη δημιουργία - επέκταση (μετά από αξιολόγηση) 
συνεργατικών σχηματισμών υψηλής έντασης γνώσης.  

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ  

1.1. Τεχνολογίες Αεροναυτικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Πρωτοτύπων   

• Σχεδίαση και ανάπτυξη αεροπορικών δομών χαμηλού βάρους/κόστους με 
εξειδίκευση στη σχεδίαση βασισμένη σε νέα υλικά, στη σχεδίαση 
ευφυών/υβριδικών δομών, σε εφαρμογές νέων κατασκευαστικών μεθόδων 

• Σχεδίαση ανάπτυξη και κατασκευή έξυπνα προσαρμόσιμων αεροπορικών 
δομών και  συστημάτων  

• Αεροδυναμική Σχεδίαση /Αεροελαστικότητα  
• Σχεδίαση βέλτιστων αεροδυναμικών διατάξεων  
• Ανάπτυξη/διαχείριση κύκλου ζωής προϊόντος (VPLM).  

1.2. Τεχνολογίες προηγμένης συντήρησης αεροσκαφών  

• Νέες προσεγγίσεις συντήρησης και ανάπτυξης ιδεών για σχεδίαση 
“maintenance free” Αεροσκάφους.      

1.3. Τεχνολογίες προηγμένων υλικών / δομών με εφαρμογή στην αεροναυτική . 

• Ανάπτυξη προηγμένων σύνθετων υλικών και μεθόδων κατασκευής 
Αεροπορικών Δομών  

• Ανάπτυξη νανοτεχνολογιών για αεροπορικές εφαρμογές   
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• Ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης της Δομικής ακεραιότητας  του 
αεροσκάφους /νανο-αισθητήρες, wireless systems 

• Τεχνολογίες stealth  
• Υβριδικά  Υλικά και πολυ-λειτουργικά νάνο-υλικά (ανάπτυξη μεθόδων 

παραγωγής και πιστοποίηση για αεροπορικές εφαρμογές ) 
• Νέες τεχνολογίες σύνδεσης/συγκόλλησης αεροπορικών προηγμένων υλικών  
• Προηγμένα υλικά για αεροπορικές εφαρμογές  
• Προηγμένα Υλικά επικαλύψεων  (ανάπτυξη διεργασιών επικαλύψεων φιλικών 

προς το περιβάλλον, χρήση νανοτεχνολογίας για την ανάπτυξη 
πολυχρηστικών επικαλύψεων) 

• Ευφυή υλικά με ενσωματωμένους αισθητήρες (τεχνολογίες αίσθησης με 
οπτικές ίνες νανοσωλήνες κτλ, τεχνολογίες ενεργοποίησης -actuating- με 
νανοσωλήνες, πιεζοκρυστάλλους κα). 

• Νέα βιολογικής προέλευσης ενισχυτικά υλικά για αεροπορικές εφαρμογές   
(ανάπτυξη σχεδιαστικής & κατασκευαστικής ικανότητας από ανακυκλώσιμα 
υλικά ενισχυμένα με φυσικές ίνες). 

1.4. Τεχνολογίες στην περιοχή της ασφάλειας πτήσεων    

• νέες σχεδιαστικές απόψεις όσον αφορά τον τομέα της ασφάλειας πτήσεων    
• μέθοδοι για δυνατότητες διάγνωσης και πρόγνωσης  

1.5 Τεχνολογίες στην περιοχή της πληροφορικής/διαχείρισης και ειδικότερα 

• μέθοδοι εικονικής προσομοίωσης  
• διαχείριση γνώσης /οργάνωση εικονικού κέντρου έρευνας και σχεδίασης.  

1.6. Τεχνολογίες στην περιοχή του περιβάλλοντος με έμφαση 

• στη Μείωση θορύβου στο αεροσκάφος και το περιβάλλον (ενεργητικές και 
παθητικές μέθοδοι) 

• σε  περιβαλλοντικά φιλικές διαδικασίες λειτουργίας και συντήρησης 
• σε  περιβαλλοντικά φιλικές παραγωγικές δραστηριότητες 
• στην ανακύκλωση. 

1.7. Τεχνολογίες Κινητήρων Αεροσκάφους φιλικών προς το περιβάλλον  

• Μείωση καυσαερίων και ρύπων  
• Μείωση κόστους  και θορύβου.  

1.8. Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών Συστημάτων Αεροσκάφους  

• Συστήματα και εξοπλισμός.  

1.9. Τεχνολογίες Διαχείρισης κόστους συστημάτων αερομεταφορών 

1.10. Προσαρμογή στα νέα δεδομένα εναέριας κυκλοφορίας 

1.11. Αεροδρόμια  
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1.12. Ολοκληρωμένες διαλειτουργικές Μεταφορές από πόρτα σε πόρτα με 
επίκεντρο τις αερομεταφορές 

2. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ  

2.1 Διαλειτουργικότητα μεταφορικών και συγκοινωνιακών συστημάτων 

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

• Λειτουργική διασύνδεση φορέων εκμετάλλευσης των μεταφορικών μέσων (κοινές 
υπηρεσίες, έξυπνες κάρτες, συστήματα κρατήσεων κλπ.) 

• Συνδυασμένη διαχείριση ζήτησης ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. 
Διασύνδεση κέντρων διαχείρισης κυκλοφορίας και παροχής πληροφορίας 
διάφορων μέσων μεταφοράς. 

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

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών παροχής πληροφορίας σε όλες τις 
κατηγορίες χρηστών (οδηγούς, πεζούς, επιβάτες, τουρίστες) αναφορικά με όλα τα 
μέσα μεταφοράς καθώς και σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, πιάτσες ταξί 
κλπ.) 

• Διερεύνηση της παρελθούσας και μελλοντικής εξέλιξης της ζήτησης μεταφορών 
στην Ελλάδα και του μεριδίου διαφορετικών μέσων μεταφοράς 

• Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ελέγχου πραγματικού χρόνου για 
την απόσυμφόρηση των σημείων διεπαφής αστικών δικτύων και 
αυτοκινητοδρόμων. 

2.2 Διαχείριση συμφόρησης στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο  

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση λύσεων για την ολοκληρωμένη διευκόλυνση της 
κίνησης των πεζών, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ. 

• Οργανωτικές και τεχνικές λύσεις λειτουργικής αναβάθμισης των υπηρεσιών των 
ΜΜΜ, συμπεριλαμβανόμενης της πληροφόρησης των μετακινούμενων, της 
διαχείρισης στόλου οχημάτων, καθώς και της παροχής διαβαθμισμένης 
προτεραιότητας σε σηματοδοτούμενους κόμβους (τράμ, λεωφορεία). 

• Ειδικές τροποποιήσεις στη συγκοινωνιακή υποδομή για τη διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των ΜΜΜ και των πεζών. 

• Εξέταση καινοτόμων συστημάτων τιμολόγησης της κυκλοφορίας των ΙΧ 
αυτοκινήτων στο αστικό και υπεραστικό δίκτυο συμπεριλαμβανόμενης της 
μοντελοποίησης της συμπεριφοράς των χρηστών. 

• Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης της 
κυκλοφοριακής ροής σε αστικά δίκτυα με χρήση διάφορων μετρήσεων (οδού, 
οχημάτων κλπ.) 

• Πιλοτική εφαρμογή σύγχρονων στρατηγικών φωτεινής σηματοδότησης 
πραγματικού χρόνου σε συνθήκες υψηλής ζήτησης σε ευμεγέθη οδικά δίκτυα της 
Αθήνας ή άλλων αστικών κέντρων. 

• Διερεύνηση καινοτόμων μέτρων για την αντιμετώπιση της συμφόρησης περιόδων 
αιχμής σε αστικά δίκτυα και αυτοκινητόδρομους. 
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• Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή στρατηγικών ελέγχου πραγματικού χρόνου για 
Μεταβαλλόμενα Όρια Ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομους για βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας και αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας. 

Διερεύνηση και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων ελέγχου εισόδων αστικών 
αυτοκινητοδρόμων και περιφερειακών οδών για την βελτίωση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών σε ώρες αιχμής. 

2.3. Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση συγκοινωνιακών υποδομών 

• Μέθοδοι οργάνωσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών και 
συγκοινωνιακών υποδομών. 

• Νέες προσεγγίσεις και νέες τεχνολογίες για την αύξηση του χρόνου ζωής των 
υποδομών (οδοστρωμάτων, σηράγγων, γεφυρών, προβλητών κλπ.) 
συμπεριλαμβανόμενης της συντήρησης, αύξηση της απόκρισης σε φυσικούς ή 
ανθρωπογενείς κινδύνους και βελτίωση της ασφάλειας. 

• Ολοκληρωμένες μέθοδοι παρακολούθησης υλικών και στοιχείων νέων ή 
υφιστάμενων υποδομών με χρήση προηγμένων αισθητήρων. 

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

• Καινοτόμες τεχνικές συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού οχημάτων, τρένων, 
πλοίων, αεροσκαφών καθώς και της συγκοινωνιακής υποδομής με χρήση 
προηγμένων υλικών. 

• Νέες μέθοδοι και τεχνολογίες κατασκευής, συντήρησης ή αναβάθμισης 
κατασκευών με χρήση νέων υλικών και στοιχείων εύκολων στη δόμηση, 
εγκατάσταση, έλεγχο και συντήρηση με περιορισμένες περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. 

• Ανάπτυξη συστήματος αυτόματης βελτίωσης αποδοτικότητας και λειτουργικής 
συντήρησης για συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας. 

• Ανάπτυξη σύγχρονων υπο-συστημάτων και εργαλείων για την βελτιωμένη 
σχεδίαση και λειτουργία οχημάτων. 

2.4. Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστημάτων μεταφορών 

• Συστήματα υποστήριξης οδηγού στο δρόμο ή στο όχημα, συμπεριλαμβανομένων 
των συστημάτων πλοήγησης και οδικής καθοδήγησης, συστημάτων ασφαλούς 
οδήγησης και έξυπνης αλληλεπίδρασης υποδομής και οχήματος. 

• Συνεργατικά συστήματα για βελτιωμένη ασφάλεια και αποδοτικότητα σε αστικά 
δίκτυα και αυτοκινητόδρομους. 

• Ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή συστημάτων οδικής καθοδήγησης με χρήση 
Πινάκων Μεταβαλλόμενων Μηνυμάτων για την βέλτιστη χρήση οδικών δικτύων. 

• Ανάπτυξη ή βελτίωση σύγχρονων αισθητήρων υποδομής ή οχημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων δικτύων ασύρματων αισθητήρων. 

• Ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών προσδιορισμού θέσης υψηλής ακρίβειας 
σε πραγματικό χρόνο. 
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2.5. Ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών οδικής ασφάλειας 

• Διερεύνηση της επικίνδυνης συμπεριφοράς των οδηγών και των τρόπων 
αντιμετώπισής της, όπως και των τρόπων προστασίας των ευάλωτων χρηστών. 

• Ανάπτυξη μεθόδων ολοκληρωμένης προληπτικής και κατασταλτικής διαχείρισης 
όλων των στοιχείων του οδικού περιβάλλοντος που συντελούν στα ατυχήματα. 

• Ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων ασφαλούς οδήγησης. 
• Ανάλυση σχετικά με την ανάπτυξη εθνικής βάσης δεδομένων οδικών 

ατυχημάτων: ανάγκες χρηστών, εναλλακτικές προσεγγίσεις, λειτουργικά στοιχεία, 
οργανωτικά ζητήματα, χρήση, κόστος-όφελος. 

• Νέες προσεγγίσεις σε θέματα παθητικής ασφάλειας του οχήματος, των επιβατών 
και της οδικής υποδομής για τη μείωση των ατυχημάτων ή των συνεπειών τους.  

• Ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης οδηγών διαφόρων κατηγοριών στο 
ελληνικό οδικό περιβάλλον. 

• Ανάπτυξη και χρήση προηγμένων τεχνολογιών για την ασφαλέστερη μεταφορά 
επικίνδυνων φορτίων. 

2.6. Υποστήριξη ολοκληρωμένων διατροπικών αλυσίδων εφοδιαστικής  

• Προώθηση προηγμένων συστημάτων εφοδιαστικής και διαχείρισης στόλου 
οχημάτων με χρήση κυκλοφοριακής πληροφορίας πραγματικού χρόνου. 

• Ενιαίες αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης και λειτουργίας σε όλους 
τους τρόπους μεταφοράς. 

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

• Μέθοδοι διασύνδεσης με τα διεθνή δίκτυα εφοδιαστικής και εμπορευματικών 
μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Νέες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση των υποσυστημάτων της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. 

2.7. Πράσινες μεταφορές 

• Βελτιωμένες μεθοδολογίες για την μείωση του κόστους ενέργειας από μη 
συμβατικά καύσιμα. 

• Διερεύνηση εφαρμογής νέων «καθαρών» τεχνολογιών (υβριδικά ή ηλεκτροκίνητα 
οχήματα κλπ.) στο ελληνικό περιβάλλον. 

3. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 

3.1. Δια-λειτουργικότητα μεταφορικών και 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.), 
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• λειτουργική διασύνδεση φορέων εκμετάλλευσης των μεταφορικών μέσων 
(κοινές υπηρεσίες, συστήματα κρατήσεων κ.λπ.), 

• συνδυασμένη διαχείριση ζήτησης ανάμεσα στους διάφορους τρόπους 
μεταφοράς, 

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

• ανάπτυξη μέσων επιτάχυνσης της μεταφοράς εμπορευμάτων σε διατροπικούς 
τερματικούς σταθμούς, 

• προσδιορισμός σχεδιαστικών απαιτήσεων πλοίων κατάλληλων για 
συνδυασμένες μεταφορές, 

• οργάνωση συστήματος μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο και στα 
Ελληνικά Αρχιπελάγη 

3.2. 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, 

• νέες προσεγγίσεις και νέες τεχνολογίες 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 και κατασκευών με τη χρήση προηγμένων 
αισθητήρων 

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

• καινοτόμες τεχνικές συντήρησης και επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού, με τη χρήση προηγμένων υλικών, οχημάτων, τρένων, πλοίων, 
αεροσκαφών 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.   

3.3. 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 
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αποτελεσματικότερα, ασφαλέστερα και φιλικότερα προς το περιβάλλον. Οι επιμέρους 
θεματικές προτεραιότητες της έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 

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

• νέων πληροφοριακών συστημάτων διασύνδεσης των συγκοινωνιακών 
συστημάτων, 

• νέων ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης των χρηστών για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση και ασφάλειά τους. 

• σχεδίαση ολοκληρωμένου συστήματος θαλασσίων μεταφορών για την 
εξυπηρέτηση του νησιωτικού συμπλέγματος. 

• συστήματα τηλεδιοίκησης με στόχο την ασφάλεια. 

3.4. 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 θαλασσίων 

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. 
 
Ακολουθεί περιγραφή προτεινομένων εξειδικευμένων δράσεων. 
 

• Σχεδιασμός ακτοπλοϊκού δικτύου 

Με την απελευθέρωση της ακτοπλοϊκής αγοράς στην Ελλάδα (Ν. 2932/2001), ο 
σχεδιασμός του δικτύου δεν ανήκει πλέον εξ ολοκλήρου στην Πολιτεία, μια και οι 
«τακτικές γραμμές» είναι της επιλογής του πλοιοκτήτη. Δύο αλληλένδετα θέματα είναι 
αφ’ ενός μέν πώς μπορεί να σχεδιασθεί ένα δίκτυο τακτικών γραμμών από μια 
ακτοπλοϊκή εταιρία, αφ’ ετέρου δε πώς μπορεί να γίνει ο σχεδιασμός του δικτύου 
«δημοσίων υπηρεσιών» (άγονων γραμμών), κάτι που είναι θέμα της Πολιτείας. Η 
έρευνα στη θεματική αυτή περιοχή θα αναλύσει κριτήρια καί για τις δυο περιπτώσεις, 
και θα αναπτύξει μοντέλα βελτιστοποίησης σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά. Η εφαρμογή 
θα αναφέρεται τόσο σε μεμονωμένες διαδρομές, όσο και στο δίκτυο στο σύνολο του. 

• Βελτιστοποίηση δικτύου ναυτιλίας τακτικών γραμμών 

Η ναυλαγορά πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ανήκει στον τομέα τακτικών 
γραμμών (liner shipping) και είναι από τις πλέον σημαντικές στις θαλάσσιες 
μεταφορές σε παγκόσμια βάση. Ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα στον τομέα 
αυτόν είναι ο σχεδιασμός του σφαιρικού δικτύου μιας ναυτιλιακής εταιρίας, 
περιλαμβανομένης και της επιλογής των λιμένων μεταφόρτωσης. Το δίκτυο 
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περιλαμβάνει κύριες γραμμές (τις οποίες εξυπηρετούν πλοία μεγάλου μεγέθους) 
καθώς και δευτερεύουσες (τις οποίες εξυπηρετούν πλοία μικρότερου μεγέθους, 
γνωστά με την αγγλική ονομασία “feeder”). Η έρευνα στη θεματική αυτή περιοχή θα 
αναπτύξει αλγόριθμους βελτιστοποίησης για το πρόβλημα σχεδιασμού του δικτύου, 
με εφαρμογές τόσο στο στρατηγικό όσο και στο τακτικό-επιχειρησιακό επίπεδο, σε 
συνδυασμό με «έξυπνα» συστήματα διαχείρισης της διαθέσιμης πληροφορίας σε 
πραγματικό χρόνο. 
 

• Βελτιστοποίηση λειτουργίας λιμενικών τερματικών σταθμών 
εμπορευματοκιβωτίων 

Τα λιμάνια είναι σημαντικοί κόμβοι στη συνολική διατροπική αλυσίδα μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων, και η αποδοτική λειτουργία τερματικών σταθμών είναι 
καθοριστικός παράγοντας της απόδοσης της αλυσίδας αυτής. Η έρευνα στον τομέα 
αυτόν θα αναπτύξει μοντέλα βέλτιστης διαχείρισης λιμενικών τερματικών σταθμών 
εμπορευματοκιβωτίων, με αναφορά σε σημαντικά υπο-προβλήματα, όπως φόρτωση 
και εκφόρτωση πλοίου, προσδιορισμός μέσων φορτοεκφόρτωσης, προσόρμιση και 
κατανομή σε προβλήτες, διαχείριση πλατείας, επίδραση με χερσαία μέσα μεταφοράς, 
περιβαλλοντικά θέματα και άλλα συναφή.  
 

• Προβλήματα δρομολόγησης στόλου πλοίων για μεταφορά φορτίων χύδην 

Η μακροπρόθεσμη άνοδος της τιμής των καυσίμων αλλά και ο στόχος μείωσης των 
αερίων ρύπων στη ναυτιλία έχουν ως επακόλουθο την ανάγκη ελαχιστοποίησης του 
μεταφορικού κόστους για την ικανοποίηση της ζήτησης μεταφοράς εμπορευμάτων 
στη ναυτιλία. Στη ναυλαγορά μεταφοράς φορτίων χύδην (tankers, bulk carriers, LNG, 
κ.λπ.), το πρόβλημα επιδέχεται μεγαλύτερη ευελιξία από τη ναυλαγορά τακτικών 
γραμμών, μια και ο πλοιοκτήτης είναι ελεύθερος να κατανείμει τα πλοία του ανάλογα 
με τη ζήτηση και τους ναύλους που μπορεί να διαπραγματευθεί. Η έρευνα στη 
θεματική αυτή περιοχή θα αναπτύξει μοντέλα βέλτιστης δρομολόγησης στόλου 
πλοίων, σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια κόστους/απόδοσης.  

• Μοντελοποίηση της ναυλαγοράς πλοίων υγρού και ξηρού φορτίου 

Η ανάλυση και η προσομοίωση των ναυτιλιακών συστημάτων με σκοπό την 
ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης λήψης επενδυτικών αποφάσεων είναι ένας 
σημαντικός τομέας των ναυτιλιακών μελετών με όλο και αυξανόμενη σημασία και 
χρησιμότητα. Έννοιες όπως διαχείριση ρίσκου, εναλλακτικά χρηματο-οικονομικά 
προϊόντα, συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ. κάνουν την εμφάνισή τους στη ναυτιλία. 
Κύριο ζητούμενο της έρευνας στη θεματική αυτή περιοχή είναι να αναλυθεί εκτενώς 
η ναυλαγορά πλοίων μεταφοράς υγρού και ξηρού φορτίου χύδην. Αυτό περιλαμβάνει 
ανάλυση στοιχείων από τις κύριες πηγές ναυτιλιακής πληροφόρησης και δεδομένων. 
Σκοπός της ερευνάς θα είναι η απόκτηση γνώσης και εμπειρίας για το σύστημα της 
ναυλαγοράς, η αποκάλυψη της λειτουργίας της ναυλαγοράς και ειδικότερα του 
μηχανισμού γένεσης των ναύλων, του καθεστώτος αλληλεπίδρασης αυτών με άλλες 
μεταβλητές και των εσωτερικών μηχανισμών εξισορρόπησης. 
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• Πράσινη αποτύπωση του κύκλου ζωής πλοίων και συναφών συστημάτων  
μεταφορών 

Η συνολική αποτίμηση της περιβαλλοντικής αποτύπωσης πλοίων και συναφών 
συστημάτων μεταφορών σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής τους (life cycle 
assessment) είναι η ενδεδειγμένη οδός για την υποστήριξη του στόχου για πράσινες 
θαλάσσιες μεταφορές. Σε αυτήν την προσπάθεια εντάσσεται η καταγραφή των 
δεδομένων από τη φάση της κατασκευής, στη φάση της λειτουργίας και, τέλος, στην 
επιχείρηση ανακύκλωσης του πλοίου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη φάση 
επιχειρησιακής ετοιμότητας και λειτουργίας τόσο του πλοίου, όσο και των ευρύτερων 
συστημάτων μεταφορών συνδεδεμένων με αυτό, όπως λιμένες και συνολική 
διατροπική μεταφορική αλυσίδα, με στόχο τη διατύπωση λύσεων που εκτός από 
ελκυστικές από πλευράς κόστους-οφέλους, να είναι και φιλικές στο περιβάλλον.  
 

• Ανανέωση στόλου ναυτιλίας μικρών αποστάσεων 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλο βάρος στη ναυτιλία μικρών αποστάσεων ως 
εργαλείο αποσυμφόρησης των οδικών αξόνων, δια της μετατόπισης φορτίων από την 
ξηρά προς τη θάλασσα. Ένα από τα πλέον δύσκολα προβλήματα υλοποίησης αυτού 
του στόχου είναι η μεγάλη ηλικία του στόλου των πλοίων μικρών αποστάσεων, με 
κύριο ζητούμενο την εξεύρεση τρόπων αποτελεσματικής ανανέωσής του. Το 
πρόβλημα αυτό ισχύει (επί τα χείρω) και στην Ελλάδα, σχετικά με τα φορτηγά 
ακτοπλοϊκά πλοία. Η έρευνα στη θεματική αυτή περιοχή θα εξετάσει όλο το φάσμα 
των προβλημάτων για την ανανέωση του στόλου, περιλαμβανόμενης και της 
χρηματοδότησης, και θα διατυπώσει εργαλεία για την ανάλυση εναλλακτικών 
πολιτικών.  
 

• Εργαλεία για την υποστήριξη διαχείρισης κρίσεων στις θαλάσσιες 
μεταφορές 

Η ναυτική ασφάλεια αποτελεί διαχρονικά μία από τις αιχμές σε ό,τι αφορά την 
έρευνα στις θαλάσσιες μεταφορές. Η διαχείριση καταστάσεων και η λήψη 
αποφάσεων υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης (π.χ. σε ναυτικά ατυχήματα, 
πετρελαιοκηλίδες, κ.λπ.) πρέπει να γίνεται βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Η 
ανάπτυξη εργαλείων για την υποστήριξη της διαχείρισης κρίσεων στις θαλάσσιες 
μεταφορές μπορεί να συντελέσει αποφασιστικά στη λήψη των σωστών αποφάσεων, 
στον περιορισμό ανεπιθύμητων συνεπειών και στην προστασία της δημόσιας εικόνας 
της ναυτιλίας. Ο προσδιορισμός και η ενσωμάτωση των κατάλληλων παραμέτρων σε 
ένα προηγμένο σύστημα (με χρήση τεχνητής νοημοσύνης) θα οδηγήσει στην άρτια 
εκπαίδευση του συστήματος και στην ευεργετική επίδρασή του στη διαχείριση των 
κρίσεων για τις ελληνικές θάλασσες. 
 

• Ολοκληρωμένη διαχείριση ναυαγίων στις ελληνικές θάλασσες 

Η εμπειρία του SEA DIAMOND κατέδειξε τα προβλήματα που σχετίζονται με την 
αποτίμηση και διαχείριση των ναυαγίων στις ελληνικές θάλασσες (η ίδια 
προβληματική κατάσταση καταγράφεται και σε παγκόσμιο επίπεδο με ένα δυναμικό 
ναυαγίων άνω των 8,000 πλοίων). Θέματα όπως η προεκτίμηση κινδύνων, η ανάλυση 
και η αποτίμηση ρίσκου, οι τεχνικές απάντλησης, οι δυνατότητες ανέλκυσης, ο 
ανθρώπινος παράγοντας και οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για την εργασία στον βυθό 
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κ.λπ. θα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας. Στόχο αποτελεί η 
ολοκληρωμένη διαχείριση των ναυαγίων, ώστε να καταστεί ρεαλιστική η προστασία 
της τοπικής ναυσιπλοΐας και η αποτελεσματική θωράκιση του ελληνικού θαλάσσιου 
και παραθαλάσσιου περιβάλλοντος. 

3.5. 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 συμπεριλαμβανόμενης και της χρήσης  «έξυπνων 
οχημάτων». 

• Μέθοδοι διακίνησης επικίνδυνων φορτίων 
• συνεργασίας θαλάσσιων μεταφορών με σιδηροδρομικές και οδικές 

μεταφορές: τεχνικές προδιαγραφές, ολοκλήρωση. 

3.6. Βελτιστοποίηση αποδοτικότητας θαλασσίων μεταφορικών συστημάτων 

Ο στόχος της έρευνας είναι η ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ολοκληρωμένων και 
αποδοτικών θαλασσίων συστημάτων μεταφορών για τη μεταφορά εμπορευμάτων, 
οχημάτων και επιβατών με έμφαση στις ανάγκες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας. Οι 
επιμέρους θεματικές προτεραιότητες έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 

• βελτιστοποιημένων πλοίων χαμηλού κόστους και υψηλής αποδοτικότητας, 
προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Ελληνικής Ακτοπλοΐας (κυματολογικό 
περιβάλλον και λιμενικές υποδομές) και τις δυνατότητες κατασκευής από την 
εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία, 

• μεθόδων βελτιστοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος πλοίο και 
περιβάλλον, 

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

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

3.7. Βελτίωση της ασφάλειας θαλασσίων μεταφορών 

Ο στόχος της έρευνας είναι η βελτίωση της θαλασσίων συστημάτων μεταφορών, με 
έμφαση στην ασφάλεια επιβατηγών πλοίων. Οι επιμέρους θεματικές προτεραιότητες 
έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 
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• μεθοδολογιών για την αξιολόγηση του ολοκληρωμένου ρίσκου επιβίωσης 
πλοίου και επιβαινόντων, 

• πλοίων αυξημένης επιβιωσιμότητας μετά από βλάβη, 
• μεθόδων διαχείρισης κρίσεων ναυτικών ατυχημάτων, 
• βάσεων δεδομένων και μέτρων πρόληψης/μείωσης ναυτικών ατυχημάτων 

πλοίων Ελληνικής σημαίας, 
• μεθόδων βελτιστοποίησης της εκκένωσης πλοίων και των σωστικών μέσων, 
• μεθόδων διακίνησης επικίνδυνων φορτίων. 

3.8. Οργάνωση και υποστήριξη θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων 

Ο στόχος της έρευνας είναι η οργάνωση και η υποστήριξη των θαλάσσιων 
μεταφορών μικρών αποστάσεων που περιλαμβάνουν την εξυπηρέτηση της 
νησιωτικής χώρας και τη θαλάσσια σύνδεση με τα γειτονικά κράτη (Ιταλία, Τουρκία, 
Σλοβενία, κ.λπ.). Οι επιμέρους θεματικές προτεραιότητες της έρευνας αφορούν σε: 

• λογιστική των μεταφορών, 
• ολοκληρωμένη ανάπτυξη συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, 
• αιτιολογημένη κοστολόγηση των θαλάσσιων μεταφορών ώστε να παραμείνουν 

ανταγωνιστικές, 
• συνδυασμένη μεταφορά επιβατών, οχημάτων και εμπορευμάτων, 
• εξυπηρέτηση άγονων γραμμών, γραμμών περιορισμένης κίνησης, και γραμμών 

έντονης εποχιακής κίνησης, 
• ανάπτυξη προδιαγραφών για τα πλοία που εξυπηρετούν μεταφορές μικρών 

αποστάσεων και καθορισμός κριτηρίων οριακού επιπέδου εξυπηρέτησης. 

3.9. Περιορισμός αερίων ρύπων στις θαλάσσιες μεταφορές 

Tα πλοία μεταφέρουν to 90% του παγκόσμιου εμπορίου με αύξηση του μεταφορικού 
όγκου κατά 5% ετησίως τα τελευταία 30 χρόνια. Με τις σημερινές συνθήκες, η 
συμβολή πλοίων στις εκπομπές NOx και SOx στην Ευρωπαϊκή Ένωση πιθανόν να 
υπερβεί το 2020 τις εκπομπές από πηγές στην στεριά. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον 
είναι πιο σημαντικές για πόλεις – λιμάνια και χώρες με μεγάλη ακτογραμμή, κυρίως 
κοντά σε ζώνες διέλευσης ποντοπόρων πλοίων.  

 Στόχος της έρευνας είναι η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και αερίων του 
θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες αποτελούν μεγάλο μέρος των 
μεταφορών στην Ελλάδα, και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ποντοπόρου 
ναυτιλίας, που είναι διεθνής τομέας με σημαντικότατη Ελληνική παρουσία. Οι 
επιμέρους θεματικές προτεραιότητες της έρευνας αφορούν στην ανάπτυξη: 

• μεθόδων ακριβείας για μέτρηση εκπομπών από μεγάλες μηχανές πλοίων, 
• μεθόδων επί πλοίων για συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή εκπομπών, 
• διατάξεων μείωσης ρύπων από μηχανές σε υπάρχοντα πλοία, 
• νέων μηχανών πλοίων με αυξημένη απόδοση και μειωμένους ρύπους. 
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4. ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

4.1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας μέσων σταθερής τροχιάς  

4.2. Ασφάλεια (Safety) Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Μηδενισμός ατυχημάτων,  

4.3. Προδιαγραφές ασφαλείας και συντήρησης 

4.4. Διαλειτουργικότητα μεταφορικών και συγκοινωνιακών συστημάτων 

4.5. Βέλτιστη λειτουργία και συντήρηση συγκοινωνιακών υποδομών 

4.6. Ανάπτυξη και αξιοποίηση έξυπνων συστημάτων μεταφορών 

4.7. Οργάνωση και Υποστήριξη ολοκληρωμένων διατροπικών αλυσίδων 
εφοδιαστικής με χρήση μέσων σταθερής τροχιάς. 

4.8. Περιορισμός ενεργειακής κατανάλωσης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 (περιορισμός βάρους, ηλεκτροκίνηση, θόρυβος, χρήση γης) 

4.9. Απαιτήσεις ασφάλειας (security) στα μέσα σταθερής τροχιάς, ανάλυση κινδύνου 
και τρόποι παρέμβασης. 
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ανά Θεματική  
Υπό-ενότητα 

Μικρής 
ή 
μεσαίας 
κλίμακας 

 
Μεγάλης 
κλίμακας 

      
Διμερείς, 
Πολυμερείς 
Ε&Τ 

 
Ευρωπαϊ
κή Ε&Τ 

  
Υφιστά
μενες 
Ε.Υ 

 
Νέες 
Ε.Υ 

ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΙΚΗ & 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

  
Χ*1 

 
Χ 

 
Χ 

       
Χ 

 

Τεχνολογίες Σχεδίασης και 
Ανάπτυξης Πρωτοτύπων   
στην Αεροναυπηγική 

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Τεχνολογίες προηγμένης 
συντήρησης αεροσκαφών 

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Τεχνολογίες προηγμένων 
υλικών/ δομών  με 
εφαρμογή στην   
αεροναυτική 

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Τεχνολογίες στην περιοχή 
της ασφάλειας πτήσεων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Τεχνολογίες στην περιοχή 
της πληροφορικής/ 
διαχείρισης 

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Τεχνολογίες στην περιοχή 
του περιβάλλοντος  

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Τεχνολογίες Κινητήρων 
Αεροσκάφους φιλικών 
προς το περιβάλλον 

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικών 
Συστημάτων  

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   
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Αεροσκάφους 

Τεχνολογίες Διαχείρισης 
κόστους συστημάτων 
αερομεταφορών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του 
συστήματος των 
αερομεταφορών  
(χωρητικότητα του 
συστήματος, ΑΤΜ, 
αεροδρόμια, 
καθυστερήσεις πτήσεων) 

Χ    Χ Χ Χ Χ Χ Χ   

              

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ   Χ Χ       Χ  

Δια‐λειτουργικότητα 
μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών 
συστημάτων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Διαχείριση συμφόρησης 
στο αστικό και 
υπεραστικό δίκτυο  

Χ  
 
 

  Χ Χ Χ Χ  Χ   

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
έξυπνων συστημάτων 
μεταφορών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Βέλτιστη λειτουργία και 
συντήρηση 
συγκοινωνιακών 
υποδομών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Ανάπτυξη βέλτιστων 
πρακτικών οδικής 
ασφάλειας 

Χ  
Χ*2 

 

  Χ Χ Χ Χ  Χ   

 
Υποστήριξη 
ολοκληρωμένων 
διατροπικών αλυσίδων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   
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εφοδιαστικής  

Πράσινες μεταφορές 
(μείωση εκπομπών ΑτΘ, 
περιορισμός θορύβου, 
νέα καύσιμα, υβριδικές 
τεχνολογίες κλπ) 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

 
 

            

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ 
ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ 
 

   
Χ 

 
Χ 

       
Χ 

 

Δια‐λειτουργικότητα 
μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών 
συστημάτων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Βέλτιστη λειτουργία και 
συντήρηση θαλασσίων 
συγκοινωνιακών 
υποδομών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
έξυπνων συστημάτων 
μεταφορών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες θαλάσσιων 
μεταφορών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Υποστήριξη 
ολοκληρωμένων 
διατροπικών αλυσίδων 
εφοδιαστικής. 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Βελτιστοποίηση 
αποδοτικότητας 
θαλασσίων μεταφορικών 
συστημάτων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Βελτίωση της ασφάλειας  
θαλασσίων μεταφορών & 
περιορισμός της  
 

Χ  
Χ*3 

  Χ Χ Χ Χ  Χ   



 107

θαλάσσιας ρύπανσης 

Οργάνωση και 
υποστήριξη θαλάσσιων  
μεταφορών μικρών 
αποστάσεων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Περιορισμός αερίων 
ρύπων στις θαλάσσιες 
μεταφορές. 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

              

 
ΜΕΣΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΡΟΧΙΑΣ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

            

Ενίσχυση 
ανταγωνιστικότητας 
μέσων σταθερής τροχιάς 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Δια‐λειτουργικότητα 
μεταφορικών και 
συγκοινωνιακών 
συστημάτων 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Βέλτιστη λειτουργία και 
συντήρηση 
συγκοινωνιακών 
υποδομών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Ανάπτυξη και αξιοποίηση 
έξυπνων συστημάτων 
μεταφορών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Οργάνωση και Υποστήριξη 
ολοκληρωμένων 
διατροπικών αλυσίδων 
εφοδιαστικής με χρήση 
μέσων σταθερής τροχιάς. 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   

Περιορισμός ενεργειακής 
κατανάλωσης και 
περιβαλλοντικών 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   
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επιπτώσεων  
(περιορισμός βάρους, 
ηλεκτροκίνηση, θόρυβος, 
χρήση γης) 
Ασφάλεια (Safety) 
Σιδηροδρομικών 
Μεταφορών, Μηδενισμός 
ατυχημάτων, 
Προδιαγραφές ασφαλείας 
και συντήρησης 
Απαιτήσεις ασφάλειας 
(security) στα μέσα 
σταθερής τροχιάς, 
ανάλυση κινδύνου και 
τρόποι παρέμβασης. 
 

Χ    Χ Χ Χ Χ  Χ   
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 Προτείνονται τα ακόλουθα μεγάλης κλίμακας συνεργατικά έργα: 
 

ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
*1 Ανάπτυξη ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ UAV για την κατάσβεση δασικών πυρκαγιών   

 
Φορείς: ΕΑΒ, Πυροσβεστικό Σώμα, ΕΜΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνείο Κρήτης, INASCO Hellas, MME 
υποκατασκευαστές της ΕΑΒ, 3 Sigma (EADS Hellas), Εταιρείες Ηλεκτρονικών.  
 

*2 Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων και ανάπτυξη εργαλείων αξιόπιστης ανάλυσης και 
υπολογιστικής ανακατασκευής τους. Βελτίωση λειτουργίας και συντήρησης συγκοινωνιακών υποδομών για τον 
περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. 
 
Φορείς: ΕΚΕΤΑ (Ινστιτούτο Μεταφορών), Ελληνική Αστυνομία, ΕΜΠ, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Πατρών, ΑΠΘ, 
Υπουργείο Μεταφορών. 
 
 

*3 Ανάπτυξη συστήματος ανάκτησης πετρελαίου από Ναυάγια για τον περιορισμό της θαλάσσιας ρύπανσης στην 
θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου. 
 
Φορείς: ΕΛΚΕΘΕ, ΕΜΠ, ΑΘΗΝΑ (ΙΝΒΙΣ), Ναυπηγεία, Ρυμουλκά-Εταιρείες διάσωσης σκαφών, Εταιρείες της Ναυτικο-
επισκευαστικής ζώνης, εταιρείες μεταλλικών κατασκευών, εταιρείες πλαστικών. 
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8.5. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙ
ΚΑ ΕΡΓΑ 

ΔΙΚΤΥΑ 
ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Σ 

ΥΠΟΣΤ
ΗΡΙΞΗ 
ΒΑΣΙΚΗ

Σ 
ΕΡΕΥΝΑ

Σ 

ΥΠΟΣΤΗΡ
ΙΞΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙ
ΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚ
ΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΜΜΕ & 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Τίτλος Ενδεικτ
ικό % 
χρηματ
οδοτικο

ύ 
βάρους  

Μικρ
ής ή 
μεσαί
ας 

κλίμα
κας 

Μεγ
άλης 
κλίμ
ακας 

    

Δίκτυα και Τηλεπικοινωνίες  10 Β Α  Α  Β 
Συστήματα Δεδομένων, Πληροφοριών και Γνώσεων 10 Α Α  Α  Β 
Τεχνολογίες, Εφαρμογές και Υπηρεσίες του Παγκόσμιου 
Ιστού 

4 
 

Α Α  Α  Β 

Διάχυτα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα 
(Ubiquitous and Pervasive Computing) 

3 
 

Β Α  Α  Β 

Ενσωματωμένα Συστήματα 3 
 

Α Β  Α Α Β 

Κατανεμημένα και Δικτυοκεντρικά Συστήματα, 
Υπολογιστικά Συστήματα Μεγάλης Κλίμακας (πχ. 
Υπερυπολογιστές, Πλέγματα)  

4 
 

Α Α Β Β   

Ηλεκτρονική Προσβασιμότητα  1.5 
 

Α Β     

Ασφάλεια Συστημάτων, Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

3 Β Α   Α Α 

Υλικό και λογισμικό συστημάτων, Συστήματα 
Αποθήκευσης, Μίκρο- και Νάνο-Ηλεκτρονικά 
Συστήματα  

4 Α Β  Α Α Β 

Δίκτυα Αισθητήρων 3 Β Α Β Α  Β 
Επεξεργασία Σήματος  2 Α Β  Α   
Τεχνολογίες Ήχου και Φωνής  2 Α Β Β Α   
Υπολογιστική Όραση  2 Α Β  Α  Β 
Τεχνολογίες Φυσικής Γλώσσας  1.5 Α Β Β Α   
Τεχνολογίες και Συστήματα Πολυμέσων  3 Α Α    Β 
Ρομποτική  2.5 Α Α Β Α  Β 
Τεχνητά Γνωσιακά Συστήματα, Μηχανική Μάθηση 1.5 Α Α Β Α   
Πολιτισμική Πληροφορική  4,5 Β Α Β   Β 
Έξυπνα Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών  

5 Β Α Α   Β 

Ηλεκτρονική Υγεία  4.5 Β Α    Α 
Βιοπληροφορική / Βιοϊατρική Πληροφορική  3,5 Α Α Β Α   
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση  3.5 Β Α     
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 3,5 Α Β    Α 
Ηλεκτρονική Εκμάθηση  3,5 Α Α    Α 
Ηλεκτρονική Ψυχαγωγία  3 Α Β    Β 
Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση (εφαρμογές και υπηρεσίες 
για άτομα με αναπηρία, ηλικιωμένους και ευαίσθητες 
ομάδες πληθυσμού)  

3,5 Α Β    Β 

Έξυπνα Περιβάλλοντα 3,5 Α Α     
Έξυπνα Συστήματα Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών  2 Β Α     
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8.6 ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 

 
ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 
 
Η προτεινόμενη νέα Εθνική Υποδομή για την Θεματική Περιοχή ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
είναι:  
 
Δημιουργία Κέντρου Σχεδιασμού, Ελέγχου και Πιστοποίησης Hardware/Software 
Διαστημικής Τεχνολογίας (Space and Security Technology Facilitator) 
 
Αιτιολόγηση - Περιγραφή: 
 
Η προτεινόμενη Εθνική Υποδομή κρίνεται απαραίτητη για την ουσιαστική συμμετοχή της 
χώρας σε διαστημικά προγράμματα με την ανάπτυξη HW/SW προϊόντων για τα οποία 
απαιτείται Testing, Characterization & Qualification. Η Ελλάδα στερείται τέτοιας υποδομής 
και οι φορείς και εταιρείες παραγωγής προϊόντων Διαστημικής Τεχνολογίας αναγκάζονται να 
καλύπτουν τις ανάγκες τους σε αντίστοιχες Υποδομές του εξωτερικού. Η ανωτέρω Υποδομή 
θα έχει επιπλέον και τη δυνατότητα κάλυψης αναγκών τεχνολογικών προϊόντων Ασφάλειας. 
Στην λειτουργία της Υποδομής θα συμμετέχουν Ερευνητικοί Φορείς, Εργαστήρια ΑΕΙ και 
Εταιρείες που έχουν σχετική Τεχνογνωσία. 
 
Προτεινόμενος προϋπολογισμός: 20 M€. 
 
 
ΔΙΚΤΥΟ  
 
Το προτεινόμενο Δίκτυο για την Θεματική Περιοχή ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι: 
 
Σχεδιασμός και δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης. 
 
Αιτιολόγηση - Περιγραφή: 
 
Η Δημιουργία του προτεινόμενου Δικτύου θα καλύψει την Εθνική ανάγκη συλλογής, 
δημιουργίας βάσεων, διάθεσης, ενημέρωσης και αξιοποίησης Δορυφορικών Δεδομένων 
Τηλεπισκόπησης. Θα περιλαμβάνει ένα σύνολο παράλληλων δράσεων που θα 
αλληλοσυμπληρώνονται, με προφανή οφέλη για τους τομείς του περιβάλλοντος, της 
ασφάλειας και της οικονομίας, όπως η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, η 
ποσοτικοποίηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση φυσικών πόρων, η 
ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, η ασφάλεια, κλπ. Οι κύριες δράσεις του 
Δικτύου είναι: 

 Πλέγμα υποδομής για τη λήψη δορυφορικών δεδομένων (πχ MSG, MODIS, 
POES/Next-generation MODIS) 

 Εθνικό Αρχείο (Εθνικές Βάσεις) δορυφορικών δεδομένων και σύστημα διάθεσης αυτών 
στους τελικούς χρήστες. 
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 Ανάπτυξη δομών σχετικών με την αξιοποίηση και εισαγωγή δεδομένων 
τηλεπισκόπησης και επίγειων παρατηρήσεων στο Εθνικό Σύστημα  Διαχείρισης 
Κρίσεων. 

 Μονάδα Υπερφασματικής Απεικόνισης με αερομεταφερόμενο υπερφασματικό δέκτη 
(κρίσιμη υποδομή για την παρακολούθηση της αναγέννησης δασών και των μεταβολών 
στη χρήση γης). 

 Πλατφόρμα βαθμονόμησης και διακρίβωσης δορυφορικών δεδομένων (υποστήριξη 
δορυφορικών αποστολών σχετικών με ατμοσφαιρική ρύπανση, κλιματική αλλαγή, 
απερήμωση) 

 Μονάδα μοντελοποίησης και διαχείρισης κλιματικών μεταβολών και φυσικών κρίσεων 
με την υποστηρικτική χρήση δορυφορικών παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών Πληροφοριακών Συστημάτων για την δυνατότητα ανίχνευσης, προειδοποίησης 
και αντίδρασης σε γεγονότα (events). 

 Μονάδα υποστήριξης τεχνολογιών και παραγωγής δορυφορικών data sets για θέματα 
δασικών πυρκαγιών 

Στο προτεινόμενο Δίκτυο θα συμμετέχουν οι αρμόδιοι ερευνητικοί και άλλοι εθνικοί φορείς , 
όπως: ΕΑΑ, ΕΛΚΕΘΕ, ΙΤΕ, E.K. «Aθηνά», ΑΕΙ, ΓΥΣ, ΕΜΥ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
ΕΚΔΕ, κλπ. 
 
Προτεινόμενος προϋπολογισμός: 20 M€. 
 
ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ 
 
Υλοποίηση Ευρωπαϊκής Διαστημικής Αποστολής με Ελληνική Πρωτοβουλία 
(Δορυφόρος Χαμηλής Τροχιάς στη Μεσόσφαιρα & κατώτερη Θερμόσφαιρα).   
 
Αιτιολόγηση - Περιγραφή: 
 
Με Ελληνική Πρωτοβουλία έχει ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς Feasibility Study με τίτλο 
“Low-Flying Spacecraft for the Exploration of the Mesosphere and Low Thermosphere 
(MLT)”, που αποδεικνύει ότι είναι τεχνικά εφικτή μια χαμηλού κόστους Διαστημική 
Αποστολή ενός μικρού δορυφόρου σε χαμηλά ύψη (60-200 Km) μέσα στην πλέον 
ανεξερεύνητη περιοχή του γήινου διαστημικού χώρου και της Ατμόσφαιρας. Η περιοχή MLT 
(αποκαλείται και “Ignorosphere”) είναι απρόσιτη από αεροσκάφη και αερόστατα, αλλά και 
από δορυφόρους χαμηλής τροχιάς λόγω της ατμοσφαιρικής τριβής. Η μελέτη έχει γίνει 
αποδεκτή με εξαιρετικά ευνοϊκά σχόλια από την ESA. Παράλληλα, η αποστολή μπορεί να 
προσφέρει τη δυνατότητα για την πρώτη δοκιμή του νέου διαδικτυακού διαστημικού 
προτύπου DTN, το οποίο έχει επίσης σχεδιαστεί από Ελληνικές ομάδες, σε συνεργασία με 
την ESA. Η αποστολή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ESA και άλλες χώρες μέλη, που 
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, με την Ελλάδα σε συντονιστικό ρόλο και αναμένεται να 
λειτουργήσει ως «ομπρέλα» για Ελληνικούς Φορείς και Βιομηχανίες, παρέχοντας την 
δυνατότητα να συμμετάσχουν ευθύς εξ αρχής σε όλα τα στάδια Ανάπτυξης όλων των 
υποσυστημάτων του Διαστημικού και Επίγειου Τμήματος. Επιπλέον από τα πρωτοποριακά 
δορυφορικά δεδομένα της ανεξερεύνητης ατμοσφαιρικής περιοχής MLT θα ωφεληθούν και 
Ελληνικές & Διεθνείς Επιστημονικές Ομάδες Βασικής Έρευνας.                             
Προτεινόμενος προϋπολογισμός-GR Part: 20 M€ (Εθνικοί Πόροι και ESA Mandatory 
Budget) 
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                                  ΔΙΑΣΤΗΜΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 
 
 

  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΜΕ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΑ 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
& ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 
CLUSTERS- 
ΠΟΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Μικρής ή 
μεσαίας 
κλίμακας 

 
Μεγάλης 
κλίμακας 

      
Διμερείς, 
Πολυμερείς 
Ε&Τ 

  
Νέες Ε.Υ 

Κέντρο Ελέγχου & 
Πιστοποίησης 
Διαστημικής 
Τεχνολογίας 

  
* 

       
 

 
* 

Εθνικό Δίκτυο 
Εφαρμογών 
Τηλεπισκόπησης 

 
* 

 
* 

 
* 

       

Διαστημική Αποστολή 
LFSC στην περιοχή 
MLT με 
Ελληνική Πρωτοβουλία 

   
 

  
* 

   
* 

  

Ασφαλή Δίκτυα 
Επιτήρησης 
Ευαίσθητων Περιοχών 

  
* 

    
* 

 
* 

   

Διαστημική 
Εξερεύνηση 

   
* 

  
* 

 
* 

    

Δορυφορικές 
Επικοινωνίες 

  
* 

 
* 

     
* 

  

Δορυφορική Τακτική 
Επιτήρηση 

        
* 

  

Ασφάλεια Κρίσιμων 
Υποδομών 

  
* 

  
* 

      

Ασφάλεια στον 
Κυβερνοχώρο 

   
* 

  
* 
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ΔΙΑΣΤΗΜΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ:   ΚΑΤΑΝΟΜΗ “W” - ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ-ΕΤΑ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΣΠΑ-ΕΤΑΚ 
 

  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 
ΔΙΚΤΥΑ 

ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
& 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΜΕ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΕΡΓΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 

& ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – 
CLUSTERS- ΠΟΛΟΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

 Μικρής ή 
μεσαίας 
κλίμακας 

 
Μεγάλης 
κλίμακας 

      
Διμερείς, Πολυμερείς 

Ε&Τ 

  
 

Νέες Ε.Υ 
ΥΓΕΙΑ           

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – 
ΤΡΟΦΙΜΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ 

          

ΤΠΕ           

ΚΛΙΜΑ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ           

ΔΙΑΣΤΗΜΑ – 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ  35% 15% 5% 10% 5% 5% 25% Εκτός W 

Εκτός W 
“Υψίστης 

Προτεραιότητας” 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ           

ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ 

          

ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ           

ΚΛΩΣΤΟΥΦ/ΓΙΑ           

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
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8.7. ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 
 
Εισαγωγή – ο ελληνικός κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης  
 
O ελληνικός κλάδος κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης την τελευταία δεκαετία παρουσίασε 
οπισθοχώρηση στους περισσότερους οικονομικούς δείκτες. Παρ’ όλη αυτή την κάμψη των 
δεικτών όμως εξακολουθεί να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους βιομηχανικούς 
κλάδους της χώρας.  

Δομή  - Χαρακτηριστικά  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλυσίδα κλωστοϋφαντουργίας ένδυσης (προσαρμογή σε σχέδιο του έργου TEXMAP) 

Ο ελληνικός κλάδος κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης χαρακτηρίζεται ως «παραδοσιακός» με 
παραγωγή προϊόντων τα οποία προορίζονται κυρίως για συμβατικές τελικές χρήσεις. 
Χρησιμοποιεί σε μεγάλο βαθμό εγχώριες πρώτες ύλες και κυρίως το βαμβάκι αφού η Ελλάδα 
είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός βαμβακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση με παραγωγή που 
αγγίζει το 80% του συνόλου της κοινοτικής παραγωγής. Οι πέντε (5) «βασικοί» υποκλάδοι, 
οι οποίοι κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική αλυσίδα πρόσθεσης αξίας και 
περιλαμβάνουν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι: τα εκκοκκιστήρια, τα 
κλωστήρια, ο υποκλάδος κατασκευής υφάσματος, τα βαφεία/φινιριστήρια και ο υποκλάδος 
του ετοίμου ενδύματος.  

Σημαντική ανάπτυξη εμφανίζει τα τελευταία χρόνια ο εμπορικός τομέας (λιανική/ διανομή) 
και περιλαμβάνει δυναμικές επιχειρήσεις με επώνυμα προϊόντα. Οι επιχειρήσεις αυτές 
επένδυσαν στη δημιουργία δικτύων πωλήσεων στην Ελλάδα σε πρώτη φάση και τα 
τελευταία χρόνια και στο εξωτερικό. Υπάρχουν σήμερα αρκετές γνωστές επιχειρήσεις που 
διαθέτουν ισχυρό δίκτυο πωλήσεων στην εγχώρια αγορά ενώ αναπτύσσονται γρήγορα και 
στην Ευρώπη. 

Τέλος, σημαντικά μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων δραστηριοποιείται στον τομέα των μη 

Χημική
βιομηχανία

Νήμα Ύφασμα

Βιομηχανία
συνθετικών

ινών

Ίνα

Βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας

Διανομή / λιανικήΈνδυση
Παραγωγή
βαμβακιού

Παροχή
υπηρεσιών

Βιομηχανία
ένδυσης Διανομή

Ειδικές
εφαρμογές κ/υ

Οικιακά
υφάσματα

Φινιρισμένο
ύφασμα

Δ
ιάθεσ

η
/ ανακύκλω

ση

Ιδιω
τική

χρήση
/ 

κατανάλω
ση

Βιομηχανική
χρήση

/ 
παραγω

γή

Μη συμβατικές κλωστοϋφαντουργικές
διεργασίες

Θεσμικοί αγοραστές
• Ξενοδοχεία
• Νοσοκομεία
• Δημόσιοι Οργανισμοί

• Κλάδος υγείας
• Κατασκευές
• Βιομηχανία
• Γεωργία

Χημική
βιομηχανία

Νήμα Ύφασμα

Βιομηχανία
συνθετικών

ινών

Ίνα

Βιομηχανία
κλωστοϋφαντουργίας

Διανομή / λιανικήΈνδυση
Παραγωγή
βαμβακιού

Παροχή
υπηρεσιών

Βιομηχανία
ένδυσης Διανομή

Ειδικές
εφαρμογές κ/υ

Οικιακά
υφάσματα

Φινιρισμένο
ύφασμα

Δ
ιάθεσ

η
/ ανακύκλω

ση

Ιδιω
τική

χρήση
/ 

κατανάλω
ση

Βιομηχανική
χρήση

/ 
παραγω

γή

Μη συμβατικές κλωστοϋφαντουργικές
διεργασίες

Θεσμικοί αγοραστές
• Ξενοδοχεία
• Νοσοκομεία
• Δημόσιοι Οργανισμοί

• Κλάδος υγείας
• Κατασκευές
• Βιομηχανία
• Γεωργία
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συμβατικών κλωστοϋφαντουργικών διεργασιών για την παραγωγή εξειδικευμένων 
προϊόντων και κυρίως με την παραγωγή ενδυμάτων προστασίας και μη υφασμένων (non 
woven) κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.     

Πλεονεκτήματα  

Η ελληνική βιομηχανία Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα 
όπως: 

 Καθετοποίηση της αλυσίδας από την πρώτη ύλη (βαμβάκι) έως το τελικό προϊόν 

 Πρώτη βαμβακοπαραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βαμβάκι υψηλής 
ποιότητας, μεγάλα περιθώρια βελτίωσής του και ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών. 

 Εξαιρετική ευελιξία και δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής των επιχειρήσεων 
(κυρίως  των μεγαλύτερων και καθετοποιημένων) 

 Εύρος παραγωγικών δυνατοτήτων και δυνατότητα παραγωγής σύνθετων και έντονα 
διαφοροποιημένων προϊόντων 

 Πολύ γρήγορη ανταπόκριση (λόγω της οργάνωσης των επιχειρήσεων αλλά και της 
γεωγραφικής θέσης της χώρας) 

 Πολύ καλή αναλογία στη σχέση ποιότητας - τιμής – αντιλαμβανομένης αξίας  

 Δυνατότητα ανάληψης παραγγελιών ανεξαρτήτως αιτούμενης ποσότητας  

 Ισχυρές και καθιερωμένες  εμπορικές σχέσεις και συνεργασίες  στην Ευρώπη. 

Στρατηγική  - Προοπτικές ανάπτυξης  

Η ελληνική βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης βρίσκεται σε μια περίοδο συνεχών 
και σημαντικών αλλαγών που προέρχονται κυρίως από την απελευθέρωση του διεθνούς 
εμπορίου των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την ανάδειξη νέων χωρών παραγωγής 
με συνέπεια τη μεγάλη αύξηση του ανταγωνισμού. 

Οι βασικές στρατηγικές επιλογές των ελληνικών επιχειρήσεων οι οποίες θεωρούνται 
κρίσιμες για την περίοδο 2006-2013  είναι οι εξής: 

 Διαφοροποίηση των τελικών προϊόντων 

 Εφαρμογή των νέων τεχνολογικών αποτελεσμάτων 

 Ανάπτυξη τεχνολογικών και μη τεχνολογικών καινοτομιών 

 Δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων και σχημάτων 

 Εξωστρέφεια και διεθνοποίηση 

 Δημιουργία δικτύων διανομής 

 Μείωση του κόστους  

 Μείωση χρόνων ανταπόκρισης 
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 Εκπαίδευση-Κατάρτιση – Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

 Αξιοποίηση νέων ή/και ειδικών τμημάτων της παγκόσμιας αγοράς 
 

Προτεραιότητες Ε&Τ 

Με τη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών περιοχών και τεχνολογικών κλάδων όπως οι 
επιστήμες των υλικών, η βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία αναπτύσσονται νέα προϊόντα 
με αυξημένο τεχνολογικό περιεχόμενο και υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι δυνατότητες 
καινοτομίας στον «παραδοσιακό» κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας είναι σχεδόν απεριόριστες 
και αναμένεται αφ’ ενός μεν να δώσουν λύσεις σε πολλά από τα σημερινά προβλήματα, αφ’ 
ετέρου δε να αξιοποιήσουν νέες ευκαιρίες.  

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας για το μέλλον 
της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2004, και 
κατευθύνεται από τη βιομηχανία ενώ παράλληλα συγκεντρώνει σχετικές βιομηχανίες και 
φορείς παροχής υπηρεσιών, την ερευνητική κοινότητα και τα Πανεπιστήμια καθώς και τις 
Δημόσιες Αρχές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μέσα από αυτή την κοινή προσπάθεια, έχουν προσδιορισθεί οι μακροπρόθεσμες τάσεις 
προκειμένου να συγκροτηθεί ένα κοινό όραμα για το μέλλον του κλάδου, το οποίο 
εφαρμόζεται μέσα από ένα στρατηγικό πρόγραμμα για την έρευνα (Strategic Research 
Agenda, Ιούνιος 2006) και υποστηρίζει το μετασχηματισμό αυτής της βιομηχανίας σε έναν 
τομέα βασισμένο στη γνώση και προσανατολισμένο προς την καινοτομία. 

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Πρόγραμμα για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής 
Πλατφόρμας (http://textile-platform.eu) προτείνονται οι ακόλουθοι άξονες για τον 
ερευνητικό προσανατολισμό στην Ελλάδα: 
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Άξονας Στρατηγικής Α: 
Μετακίνηση από τα συμβατικά σε εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, μέσα από ευέλικτες διαδικασίες υψηλής τεχνολογίας. 
 

Α1. Βαμβάκι, Συνθετικές Ίνες και Σύνθετα Υλικά  

• Τονίζεται η ανάγκη για την ανάδειξη ερευνητικών προτεραιοτήτων που αφορούν στην 
αναβάθμιση του βαμβακιού και τη χρήση του ως βιομηχανική πρώτη ύλη. Πράγματι, 
με δεδομένο ότι η πρώτη ύλη που κυριαρχεί στα ελληνικά κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα είναι το βαμβάκι, το οποίο συναντάται είτε ως το αποκλειστικό συστατικό των 
τελικών προϊόντων (συνθέσεις βαμβακερές 100 %), είτε ως ένα από τα συστατικά 
(σύμμεικτες συνθέσεις) σε συνδυασμό με άλλες φυσικές ή τεχνητές ίνες, η συστηματική 
μελέτη της παραγωγής και των διεργασιών που υπεισέρχονται στην κατεργασία του είναι 
ουσιαστικής σημασίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η δυνατότητα αριστοποίησης της 
ποιότητας και των χαρακτηριστικών του βαμβακιού μέσω της μοριακής βελτίωσης ή της 
ρύθμισης των συνθηκών της καλλιέργειας (π.χ. ολοκληρωμένη διαχείριση, βιολογική 
καλλιέργεια). Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης 
προηγμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με βάση το βαμβάκι με εναλλακτικές 
προσεγγίσεις, όπως με εφαρμογή φινιριστικών επεξεργασιών ή με ανάμιξη βαμβακερών 
ινών με λειτουργικές συνθετικές ίνες.  

• Η ανάπτυξη νέων συνθετικών ινών αφορά στην παραγωγή, τροποποίηση και 
μορφοποίηση πολυμερών. Στο επίπεδο αυτό η έρευνα, που συνδυάζει τις επιστήμες της 
χημείας, της φυσικής και τη μηχανική (διεργασίες), επικεντρώνεται στην παραγωγή νέων 
ινών και συνθέσεων, είτε μέσω νέων υλικών, είτε αναπτύσσοντας νέες και βελτιωμένες 
διεργασίες παραγωγής. Αυτή η έρευνα έχει δώσει και συνεχίζει να αναπτύσσει ίνες με 
νέες ή σημαντικά βελτιωμένες ιδιότητες, νέες ίνες με ρυθμισμένες λειτουργικότητες για 
ειδικές εφαρμογές και νέες τεχνολογικές προσεγγίσεις για ανταγωνιστικές διεργασίες.  

• Σήμερα, η πρόοδος στη νανοτεχνολογία αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην 
ανάπτυξη νέων ινών για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Για 
παράδειγμα, η εφαρμογή νανοσωματιδίων, απαιτεί γενικά την ενσωμάτωσή τους σε 
πολυμερική μήτρα, ενώ νανο-ίνες πολυμερών (π.χ. polybenzimidazole, PBI) μπορούν 
πλέον να παραχθούν με την τεχνική του electrospinning. Τα κυριότερα νανοσωματίδια 
που βρίσκουν ή αναμένεται να βρουν μελλοντικά εφαρμογή στην κλωστοϋφαντουργία 
είναι οι νανοσωλήνες άνθρακα (carbon nanotubes), οι ορυκτές άργιλοι ή πηλοί (layered 
silicates ή clays), καθώς και νανοσωματίδια αργύρου και κάποιων οξειδίων μετάλλων. 

• Τέλος ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση φυσικών ινών στην ανάπτυξη 
συνθέτων υλικών. Τα παραδοσιακά σύνθετα υλικά χρησιμοποιούν ίνες άνθρακα, γυαλιού 
ή αραμιδικές ίνες ως μέσα ενίσχυσης. Παρά τις υψηλές τους μηχανικές ιδιότητες, όμως, 
τα υλικά αυτά εμφανίζουν σημαντικά μειονεκτήματα, όπως υψηλό κόστος, αδυναμία 
ανακύκλωσης και βιοδιάσπασης, υψηλή κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγή τους 
και υψηλό, σχετικά, βάρος. Έτσι, διερευνάται σήμερα η δυνατότητα χρήσης φυσικών 
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ινών στην ανάπτυξη συνθέτων υλικών. Τα σύνθετα που προκύπτουν, τα λεγόμενα «βιο-
σύνθετα» (biocomposites), μπορούν να βρουν πληθώρα εφαρμογών καθώς εμφανίζουν 
προηγμένες ιδιότητες, όντας ταυτόχρονα φιλικά προς το περιβάλλον.   

 
Α2. Λειτουργικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα και Σχετικές Διεργασίες 

Η πρόσδοση λειτουργικών ιδιοτήτων στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα είναι τεράστιας 
σημασίας και καθιστά τα υλικά αυτά κατάλληλα για νέες εφαρμογές, όπως η ιατρική, η 
άθληση, η προστασία από εργασιακούς κινδύνους (μέσα ατομικής προστασίας - ΜΑΠ), η 
αυτοκινητοβιομηχανία, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Παράλληλα, κάποιες λειτουργικές 
ιδιότητες αποτελούν πλέον κοινή απαίτηση και για ορισμένες συμβατικές εφαρμογές, π.χ. 
οικιακά υφάσματα και χαλιά.  

Γενικά, τέτοιου τύπου λειτουργικές ιδιότητες προσδίδονται σε κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα είτε μέσω επιφανειακής τροποποίησής τους ή μέσω κατάλληλου συνδυασμού 
υλικών (ινών, υφασμάτων).   

Στην κατεύθυνση αυτή θέματα προς έρευνα και ανάπτυξη είναι: 

• Ανάπτυξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων με ιδιότητες προστασίας. Πρόκειται για 
έναν τομέα που σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο γνωρίζει ταχύτατη ανάπτυξη και 
αποτελεί σημαντικό πεδίο έρευνας. Η αγορά των λεγόμενων «προστατευτικών 
κλωστοϋφαντουργικών» (protective textiles) εξελίσσεται πλέον σε κύρια αγορά του 
Ευρωπαϊκού κλάδου, οπότε είναι σαφή τα οφέλη της εναρμόνισης των ελληνικών 
επιχειρήσεων με τις τάσεις αυτές. Στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων εντάσσονται 
εκείνα που εμφανίζουν ιδιότητες όπως: πυρανθεκτικότητα, αντιμικροβιακή δράση, 
αντιστατικές ιδιότητες, θερμομονωτικές ιδιότητες, προστασία από χημικές ουσίες, κοκ. 
Ενδεικτικά, τα πεδία εφαρμογής αυτών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων 
περιλαμβάνουν τις προστατευτικές στολές εργασίας (νοσοκομεία, βιομηχανία, 
κατασκευαστικός κλάδος, πυροσβεστική κλπ), τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται στις 
μεταφορές, τη βιομηχανία, αλλά και απλά καταναλωτικά προϊόντα, όπως οικιακά 
υφάσματα που χρειάζεται να φέρουν ιδιότητες προστασίας ώστε να διασφαλίζουν 
ασφάλεια κατά τη χρήση τους. 

• Ανάπτυξη νέων πολυλειτουργικών προϊόντων σε νέα πεδία εφαρμογών και 
προσφερόμενων υπηρεσιών στους χρήστες με ανάδειξη ή πρόσδοση επιπλέον ιδιοτήτων 
που μπορεί να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση της πολυλειτουργικότητας. Ενδεικτικά, 
ιδιότητες που εξασφαλίζουν προστασία ή άνεση στον χρήστη είναι οι θερμορυθμιστικές 
ιδιότητες, οι ιδιότητες φράγματος, εντομοαπωθητικές ιδιότητες, η ελεγχόμενη 
αποδέσμευση ουσιών, κλπ. 

• Επιφανειακή τροποποίηση, με χημικές μεθόδους (π.χ. εφαρμογή μικρών ποσοτήτων πιο 
συμπυκνωμένων χημικών με τεχνολογίες όπως ο ψεκασμός, το ψηφιακό φινίρισμα ή η 
εφαρμογή δραστικών πολυμερών)  ή φυσικές μεθόδους (τροποποίηση της τοπολογίας της 
επιφάνειας στη νανο-κλίμακα με τεχνικές πλάσματος ή laser). 
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• Έξυπνος συνδυασμός υλικών για την πρόσδοση πολυλειτουργικών ιδιοτήτων στα κ/υ 
υποστρώματα (π.χ. συνδυασμός υλικών για την επίτευξη ιδιοτήτων άνεσης και 
αντιστατικότητας).  

• Εντοπισμένη πρόσδοση λειτουργικών ιδιοτήτων σε κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, 
κάτι που μπορεί να επιτευχθεί με τεχνικές εντοπισμένης εφαρμογής, όπως ψηφιακό 
τύπωμα, ψεκασμός, κ.ά.  

 
Α3. Βιο-Υλικά, Βιοτεχνολογία και Φιλικές προς το Περιβάλλον Διεργασίες 

Παράλληλα με τις δυνατότητες που παρέχουν τα συνθετικά πολυμερή και τα πλεονεκτήματά 
τους, είναι γνωστό ότι τα συγκεκριμένα υλικά εμφανίζουν και μία σειρά μειονεκτημάτων. 
Αυτά συνοψίζονται στην ακριβή πρώτη ύλη τους (πετρέλαιο), την αδυναμία βιοδιάσπασής 
τους, καθώς και τη χρήση επικίνδυνων χημικών κατά την παραγωγή τους. Για τους λόγους 
αυτούς η έρευνα προσανατολίζεται αφ’ ενός στη χρήση φυσικών ή βιοδιασπάσιμων 
πολυμερών (π.χ. PLA) για την παραγωγή ινών, αφ’ ετέρου στην παραγωγή συνθετικών 
πολυμερών με διεργασίες φιλικές προς το περιβάλλον (“Eco-Intelligent Polyester”), καθώς 
και στην ανακύκλωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από συνθετικές ίνες (π.χ. 
ανακύκλωση nylon με ανάκτηση του μονομερούς). 

Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη νέων βιοτεχνολογικών διεργασιών συμβάλλει στην 
αντικατάσταση πολλών χημικών διεργασιών: οι τεχνικές επεξεργασίας υφασμάτων με 
ένζυμα, με σαφή καινοτομικό χαρακτήρα, παρουσιάζουν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα από 
οικολογική και περιβαλλοντική άποψη. Οι μειωμένες απαιτήσεις για περιβαλλοντικά 
ανεπιθύμητα χημικά και η ευρεία χρήση ενζύμων, αποτελούν πολύ σημαντικές οικολογικές 
επιδόσεις που παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην υιοθέτηση των νέων προϊόντων από τη 
βιομηχανία επεξεργασίας υφασμάτων. 

Τέλος, προτεραιότητα έχει η 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. 

Στην κατεύθυνση αυτή θέματα προς έρευνα και ανάπτυξη είναι: 

• Κατασκευή βιο-συνθέτων με ινώδη μέσα ενίσχυσης και βιο-ρητίνες, τα οποία αποτελούν 
πλήρως βιοδιασπάσιμα υλικά. 

• Χρήση βιοπολυμερών στην επιφανειακή τροποποίηση και την επικάλυψη 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

• Εφαρμογή ενζυμικών συστημάτων σε κλωστοϋφαντουργικές επιφάνειες.  

• Ανάπτυξη βιοδιεργασιών με στόχο για την τροποποίηση των τεχνολογικών 
χαρακτηριστικών των ινών.  

• Παραγωγή νέων ινών βασισμένων σε ζύμωση ή άλλες βιολογικές διεργασίες με σκοπό 
την απεξάρτηση από τα προϊόντα με βάση το πετρέλαιο. 
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• Εφαρμογή εναλλακτικών διεργασιών με στόχο την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας 
κατά την επεξεργασία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την ελαχιστοποίηση των 
επιπτώσεών τους στην ανθρώπινη υγεία.  

• Ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγής των φυσικών ινών, με έμφαση 
στο βαμβάκι.  

• Χρήση κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων ως πηγή βιομάζας.  

 

Άξονας Στρατηγικής Β: 
Καθιέρωση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε νέες εφαρμογές 

 
Β1. Νέα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα για Τεχνικές Εφαρμογές 

Ενδεικτικά αναφέρονται:  

• Ανάπτυξη μη υφασμένων προϊόντων: Τα μη υφασμένα υφάσματα (non woven) 
αποτελούν μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων με χαρακτηριστικές ιδιότητες. 
Αποτελούνται από συνδυασμένες ίνες κατάλληλα προσανατολισμένες και 
συγκολλημένες έτσι ώστε να σχηματίζουν δυσδιάστατες δομές που μακροσκοπικά 
ομοιάζουν με υφάσματα. Επίσης διαθέτουν συγκεκριμένες ιδιότητες όπως απαλότητα, 
ευκολία στη διαμόρφωση και υψηλή αντοχή. Το πλεονέκτημα των μη υφασμένων σε 
σχέση με τα συμβατικά υφάσματα είναι η υψηλή οικονομική αποδοτικότητα της 
παραγωγικής διαδικασίας. Τα μη υφασμένα αποτελούν έναν τομέα ο οποίος γνωρίζει 
μεγάλη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Είναι προϊόντα “εντάσεως 
τεχνολογίας” σχεδιασμένα για να καλύπτουν ειδικές ανάγκες και χρήσεις όπως:  
προϊόντα και υλικά για ιατρικές χρήσεις, για βιομηχανική χρήση και εφαρμογές σε 
άλλους κλάδους, για εφαρμογές πάνω ή κάτω από το έδαφος, υλικά για την 
κατασκευαστική δραστηριότητα κλπ. 

• Ανάπτυξη εύκαμπτων φωτοβολταϊκών διατάξεων οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών: σε 
κτιριακές εγκαταστάσεις είτε με την προσαρμογή τους στην οροφή ή /και σε 
κατακόρυφες επιφάνειες, είτε με τη χρησιμοποίησή τους ως λειτουργικά δομικά στοιχεία 
του κτιρίου είτε ακόμα και με την ενσωμάτωσή τους στο κέλυφος του κτιρίου και την 
υποκατάσταση ολόκληρων τμημάτων του, σε αγροτικές ή υπαίθριες κατασκευές με τη 
χρησιμοποίηση των φωτοβολταϊκών διατάξεων ως στέγαστρα ή σκίαστρα και τέλος σε 
μικρές φορητές συσκευές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Στον τομέα αυτό ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη νέων πολυμερών και άλλων υλικών με μηχανικές, 
ηλεκτρονικές και οπτικές ιδιότητες, που τα καθιστούν ικανά να αναπαράγουν το 
φωτοβολταϊκό φαινόμενο όπως οργανικά υλικά (organic solar cells), φωτοβολταϊκά 
στοιχεία βαφής (dye sensitized solar cells) ή φωτοβολταϊκά στοιχεία χλωροφύλλης. 
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη της δυνατότητας χρήσης και η ανάπτυξη 
κατάλληλων τεχνικών και διεργασιών για την ενσωμάτωση των υλικών αυτών σε 
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κλωστοϋφαντουργικά και άλλα υλικά για την ανάπτυξη εύκαμπτων φωτοβολταϊκών 
στοιχείων.  

 

Β2. Έξυπνα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Ενδύματα  

Ο τομέας των έξυπνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και του ιματισμού θεωρείται ως 
ισχυρή πηγή καινοτομίας με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ιματισμού. Τα προϊόντα αυτά ικανοποιούν όλα τα 
κριτήρια σχετικά με την καινοτομία και τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες 
(διεπιστημονικότητα, υψηλό περιεχόμενο γνώσης, εξειδικευμένα προϊόντα.). Για μερικές 
εφαρμογές όπως τα φορετά συστήματα παρακολούθησης της ανθρώπινης φυσιολογίας και 
τις στρατιωτικές εφαρμογές, προβλέπονται ετήσια ποσοστά ανάπτυξης της αγοράς του 
επιπέδου του 20%.  

Τα Έξυπνα Υφάσματα (Smart Textiles), μπορούν να λειτουργήσουν σαν αισθητήρες ή 
ενεργοποιητές, έχουν δυνατότητες μετάδοσης πληροφοριών και ενέργειας, και με μια 
υποδομή κατάλληλη για ενσωμάτωση ηλεκτρονικών στοιχείων, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε μια σειρά τομέων εφαρμογής για τα έξυπνα κλωστοϋφαντουργικά 
προϊόντα προβλέπεται επίσης να έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, όπως: 

• ο αθλητισμός και οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου,  

• η ψυχαγωγία και το παιχνίδι, 

• η ασφάλεια κατά την εργασία και η προστασία των εργαζομένων από κινδύνους, 

• οι μεταφορές, 

• οι κατασκευές κτιρίων, 

• οι εφαρμογές στους σύγχρονους τρόπους γεωργίας, 

• η συσκευασία, καθώς και  

• ο «φορετός ηλεκτρονικός υπολογιστής».  

Τα υλικά και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να αποκτήσουν τα Έξυπνα Υφάσματα τις 
ιδιότητές τους είναι: 

Αγώγιμα νήματα φτιαγμένα από ίνες με ενσωματωμένα μόρια άνθρακα ή μετάλλων, ίνες 
επικαλυμμένες με αγώγιμα πολυμερή ή μέταλλα, και λεπτά μεταλλικά ή πλαστικά αγώγιμα 
νήματα, νηματοποιημένα μαζί με συνθετικές ίνες. 

Τα αγώγιμα νήματα με τις παραδοσιακές κλωστοϋφαντουργικές τεχνικές (weaving , knitting, 
sewing, embroidery) ενσωματώνονται στις κλωστοϋφαντουργικές δομές και φτιάχνουν 
Αγώγιμα Υφάσματα. Μια καινούργια γενιά αγώγιμων υφασμάτων μπορεί να δημιουργηθεί 
χρησιμοποιώντας άλλες τεχνικές όπως την επιφανειακή επικάλυψη του αγώγιμου υλικού στο 
μη αγώγιμο κλωστοϋφαντουργικό υπόστρωμα. Τέτοια αγώγιμα υλικά μπορεί να είναι είτε 
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μεταλλικά (ασήμι, χαλκός κα.) ή αγώγιμα πολυμερή ή διηλεκτρικά ελαστομερή ή μεμβράνες 
ή film.  

Η επιτυχής ανάπτυξη των έξυπνων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ρούχων απαιτούν 
υλικά και συστήματα υψηλής απόδοσης και τεχνολογίας.  

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με στοιχεία δράσης (actuators) διαφόρων τύπων, όπως 
μηχανικής δράσης (π.χ. shape memory materials), χημικής δράσης (π.χ. μικρο-/νανο-
κάψουλες), θερμικής δράσης (π.χ. phase change materials), οπτικής δράσης (π.χ. 
ηλεκτροχρωμικά υλικά), ακουστικής δράσης (π.χ. πιεζοηλεκτρικά υλικά), βιολογικής ή 
ηλεκτρικής δράσης. 

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με αισθητήρες για τη μέτρηση ζωτικών λειτουργιών 
και παραμέτρων (π.χ. θερμοκρασία, κίνηση, πίεση, καρδιακοί παλμοί), 
περιβαλλοντικών παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, πίεση, ακτινοβολία, θέση) ή 
παραμέτρων του ίδιου του κλωστοϋφαντουργικού προϊόντος (π.χ. θερμοκρασία, 
υγρασία, τάση / παραμόρφωση). 

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με στοιχεία επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. 
προεπεξεργασία / φιλτράρισμα, διαγνωστική, εύκαμπτα ηλεκτρονικά συστήματα, 
αποθήκευση).  

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με δυνατότητα αποθήκευσης ή μετάδοσης,  θερμικής, 
κινητικής, μαγνητικής, χημικής ενέργειας ή ενέργειας ακτινοβολίας. 

• Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα με δυνατότητα εσωτερικής επικοινωνίας (αγώγιμα 
πολυμερή, οπτικές ίνες), επικοινωνίας με τον χρήστη (κλωστοϋφαντουργικές οθόνες ή 
πληκτρολόγια) ή επικοινωνίας με το περιβάλλον. 

 
Άξονας Στρατηγικής Γ: 
Διαχείριση της αλυσίδας αξίας 

Γ1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας 

Η βιομηχανία παραγωγής προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης έχει αποκτήσει 
σήμερα μια εξαιρετικά πολύπλοκη δομή. Η εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου χαρακτηρίζεται 
από την ύπαρξη μεγάλου αριθμού επιμέρους σταδίων και κατακερματισμό των διαφόρων 
εργασιών σε περιοχές γεωγραφικά απομακρυσμένες μεταξύ τους. 

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον η αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών και η επικοινωνία 
αποτελούν πλέον καθοριστικό στοιχείο για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας. Η 
εισαγωγή των εφαρμογών των τεχνολογιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
στην αλυσίδα αξίας των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και των ειδών ένδυσης από τα 
πρώτα στάδια παραγωγής έως και τη διανομή – πώληση αποτελεί περιοχή δημιουργίας 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις επιχειρήσεις του κλάδου. 
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Στον επιμέρους τομέα των ειδών ένδυσης, οι δυνητικές ευκαιρίες «μαζικής εξατομίκευσης» 
(mass customization) των ενδυμάτων αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο για τη διαφοροποίηση 
των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη νέων καταναλωτικών προτύπων. 

Το θέμα της μαζικής εξατομίκευσης (Mass customization) είναι εξαιρετικά σημαντικό για 
την καινοτομία στον τομέα της ένδυσης και της διανομής - λιανικής πώλησης. Η μαζική 
εξατομίκευση εστιάζει εξ ορισμού στη βιομηχανία ένδυσης χωρίς όμως να παραβλέπει ότι η 
βιομηχανία αυτή αποτελεί κρίσιμο κρίκο της αλυσίδας κλωστοϋφαντουργίας - ένδυσης και 
έχει στενή σχέση με το εμπόριο, τη λιανική και τον τελικό καταναλωτή. Επομένως, οι 
καινοτομίες στον τομέα της μαζικής εξατομίκευσης προβλέπεται να οδηγήσουν σε 
καινούργιες επιχειρησιακές δομές και τεχνολογίες για την ένδυση και τον τομέα του 
σχεδιασμού και της μόδας, με αποτέλεσμα ριζικές αλλαγές σε όλη την αλυσίδα αξίας των 
προϊόντων ένδυσης. 

Οι τομείς έρευνας εστιάζονται: 

• Στις παραγωγικές τεχνολογίες (ευέλικτα μικρής κλίμακας συστήματα για απευθείας 3D 
παραγωγή ενδυμάτων). 

• Στην ανάπτυξη προϊόντων (με τη χρήση εικονικών κλωστοϋφαντουργικών υλικών για 
την προσομοίωση και την πρόβλεψη της δυνατότητας κατασκευής). 

• Στη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας (με την προσομοίωση και βελτίωση 
ευέλικτων παραγωγικών διαδικασιών). 

• Στην αλληλεπίδραση πελατών/υπηρεσιών (με τη ρεαλιστική και σε πραγματικό χρόνο 
προσομοίωση του συγκεκριμένου πελάτη στο επιλεγμένο ένδυμα). Η δημιουργία νέων 
τύπων εφοδιαστικών αλυσίδων βασισμένων στην ταχύτητα και την ικανότητα παραγωγής 
μικρών παρτίδων υψηλής προστιθέμενης αξίας (fast fashion), η ελαχιστοποίηση των 
αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων και η «λιτή λιανική» (lean retailing), η δημιουργία 
εικονικών δικτύων επιχειρήσεων (virtual enterprise) κλπ, αποτελούν παραδείγματα «νέου 
τύπου» επιχειρησιακών μοντέλων τα οποία πλεονεκτούν και μπορούν να συνδυάζουν 
παγκόσμια παρουσία και τοπική ισχύ. 

 

Γ2. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Νέων και Εξειδικευμένων Προϊόντων  

Οι ικανότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων είναι ίσως ο βασικός ανταγωνιστικός 
παράγοντας για μια βιομηχανία που δραστηριοποιείται σε γρήγορα κινούμενες αγορές και 
που δεν μπορεί να στηριχθεί στη φτηνή εργασία ή στην προνομιούχο πρόσβαση στις πρώτες 
ύλες ή άλλα πλεονεκτήματα. Συνδυάζει δημιουργικά, επιστημονικά και τεχνικά στοιχεία 
βασισμένα στη γνώση, τις δεξιότητες και το ταλέντο των ανθρώπων, αλλά η επιτυχία της  
εξαρτάται και από τη χρησιμοποίηση μεθόδων και τεχνολογιών απαραίτητων για να 
μετατρέψουν τις ιδέες σε βιομηχανικά εκμεταλλεύσιμα αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός και η 
ανάπτυξη προϊόντων είναι κρίσιμες ικανότητες για τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με  
όλους τους τύπους κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και σε όλα τα στάδια της αλυσίδας  
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(από τις ίνες και τα νήματα μέχρι τα τελικά προϊόντα για την ένδυση, το σπίτι και τους τομείς 
τεχνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων). 

Οι διαδικασίες σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων μπορούν να βελτιωθούν σημαντικά με 
τη συνεισφορά από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
μαθηματικών, της επιστήμης των υλικών, της πληροφορικής, αλλά και των κοινωνικών 
επιστημών.  

Παραδείγματα εφαρμογών: 

• Μείωση του χρόνου και του κόστους από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την προώθηση 
στην αγορά του νέου προϊόντος χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης και 
αξιολόγησης. 

• Μέθοδοι και εργαλεία συνεργασίας όλων των τομέων της αλυσίδας κλωστοϋφαντουργίας 
-ένδυσης για ανάπτυξη νέων προϊόντων, καθώς και με τα συστήματα ανάπτυξης 
προϊόντων άλλων κλάδων όπως η ιατρική, οι κατασκευές ή η αυτοκινητοβιομηχανία. 

• Συνδυασμός αισθητικής και λειτουργικών και τεχνικών στοιχείων σε ένα σύστημα 
σχεδιασμού και ανάπτυξης προϊόντων. 

• Εργαλεία προσομοίωσης της συμπεριφοράς των προϊόντων κατά τη χρήση και εργαλεία 
λήψης αποφάσεων για την αξιολόγηση της χρήσης των κλωστοϋφαντουργικών υλικών 
και προϊόντων. 

• Σενάρια ζήτησης με έμφαση σε συγκεκριμένα τμήματα αγορών και καταναλωτών στο 
παγκόσμιο περιβάλλον. 

 

Γ3. Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Κύκλου Ζωής / Ανακύκλωση Κλωστοϋφαντουργικών 
Προϊόντων 

Τα νέα προϊόντα στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης είναι όλο και πιο 
σύνθετα απαιτώντας νέες λειτουργίες και ακριβή πρότυπα ποιότητας και απόδοσης.  

Στην Ευρώπη, οι επιχειρήσεις πρέπει να διευρύνουν την εφαρμογή των συστημάτων 
διαχείρισης της ποιότητας των προϊόντων, να βελτιώνουν διαρκώς την ποιότητα και να 
αντιμετωπίζουν τα θέματα που αφορούν το κύκλο ζωής των προϊόντων τους. Τα ιδιαίτερα 
καινοτόμα προϊόντα θα πρέπει να παρέχουν διασφάλιση της ποιότητάς τους σε ολόκληρο το 
κύκλο ζωής τους, από το σχέδιο και την ανάπτυξη, την παραγωγή, διανομή, χρήση και 
συντήρηση μέχρι την ανακύκλωση ή την αποκομιδή τους.  

Τέλος, ένα σημαντικό σχετικό θέμα είναι η ανακύκλωση των κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων, η οποία με βάση την Ευρωπαϊκή οπτική προβλέπεται να αποκτήσει 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 
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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. 

• Ενίσχυση της βιοδιασπασιμότητας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ιδιαίτερα μέσω 
ανάπτυξης μεθόδων για την απομάκρυνση των λειτουργικών ιδιοτήτων στο τέλος του 
κύκλου ζωής   

• Ανάπτυξη τεχνολογιών για το διαχωρισμό των υλικών από ρεύμα κλωστοϋφαντουργικών 
απορριμμάτων.   

• Ανάπτυξη τεχνολογιών ανακύκλωσης συνθετικών κλωστοϋφαντουργικών που δεν θα 
υποβαθμίζουν, ή ακόμα και θα αναβαθμίζουν, την ποιότητα του προϊόντος κατά τον 
δεύτερο κύκλο ζωής.   

• Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από 
απορρίμματα άλλων υλικών ή της παραγωγής άλλων υλικών από κλωστοϋφαντουργικά 
απορρίμματα (ανοιχτού κύκλου ανακύκλωση). 

 

«Μη τεχνολογική» καινοτομία 

Η εν εξελίξει επαναδιαμόρφωση του παγκόσμιου χάρτη του κλάδου επιβεβαιώνει τη 
διαπίστωση ότι το χαμηλό εργατικό κόστος δεν αποτελεί από μόνο του διατηρήσιμο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.  

Επίσης έχει αποδειχθεί ότι η επιτυχημένη εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στα προϊόντα 
και τις παραγωγικές διαδικασίες προϋποθέτει το κατάλληλο εσωτερικό κλίμα, κουλτούρα, 
οργάνωση, συστήματα διοίκησης και ηγεσία. 

Η επίτευξη μιας σχετικά προνομιακής τοποθέτησης στην παγκόσμια αγορά προϋποθέτει 
συνδυασμό παραμέτρων ανταγωνιστικότητας και συναρμογή των τεχνολογικών 
καινοτομιών με «μη τεχνολογικές» καινοτομίες οι οποίες αφορούν κυρίως τους νέους 
τύπους οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων. 

Η καινοτομία μπορεί να προέλθει από κάθε είδους γνώση. Έτσι, το ενδιαφέρον δεν πρέπει να 
επικεντρώνεται αποκλειστικά σε αυστηρά επιστημονικά και τεχνολογικά ζητήματα. Σήμερα, 
ο ορισμός της «καινοτομίας» επεκτείνεται και περιλαμβάνει «νέους συνδυασμούς ή νέες 
χρήσεις της υπάρχουσας γνώσης». Κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τη γνώση προκειμένου να 
δημιουργήσουν νέα προϊόντα ή υπηρεσίες.  

Έτσι, ο ΟΟΣΑ (εγχειρίδιο Όσλο) ορίζει την Τεχνολογική Καινοτομία Προϊόντος και 
Διεργασίας (Technological Product and Process (TPP) Innovation) ως εκείνη που εισάγεται 
στην αγορά (καινοτομία προϊόντος) ή χρησιμοποιείται σε κάποια παραγωγική διεργασία 
(καινοτομία διεργασίας). Οι καινοτομίες ΤΡΡ αφορούν σε σειρά επιστημονικών, 



 127

τεχνολογικών, οργανωτικών, οικονομικών ή εμπορικών δραστηριοτήτων. Στον αντίποδα, η 
μη τεχνολογική καινοτομία (Non Technological Innovation, NTI) ορίζεται ως: 

«Η επιτυχημένη παραγωγή, αφομοίωση και αξιοποίηση καινοτομίας από οικονομική ή 
κοινωνική άποψη, ως αποτέλεσμα της δημιουργικής χρήσης προϋπάρχονταν υλικών ή 
διεργασιών, έτσι ώστε να παραχθούν καινοτόμα υλικά και/ή υπηρεσίες.»   

Το νέο, παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον έχει θέσει τους παραδοσιακούς τύπους 
οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων υπό πίεση. Σήμερα αναζητούνται εκείνοι οι νέοι 
oργανωσιακοί τύποι και τα διοικητικά συστήματα (business models) που θα 
«λειτουργούν καλά» στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο. Στους τύπους αυτούς η ευελιξία, η 
προσαρμοστικότητα, η συνεργασία, η δημιουργία γνώσης, η φαντασία και η 
δημιουργικότητα αποτελούν ουσιώδη ζητούμενα. 

Φαίνεται ότι πιο κοντά σε αυτά τα ζητούμενα βρίσκονται οι οργανωσιακοί τύποι των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρά των μεγάλων επιχειρήσεων με πολυεπίπεδες και «βαριές» 
ιεραρχικές δομές. Αυτό το πλεονέκτημα των ΜΜΕ σε συνδυασμό με την κουλτούρα «do 
more with less» μπορεί να αξιοποιηθεί περισσότερο εντασσόμενο σε μείζονα 
επιχειρηματικά δίκτυα και σχήματα. 

Εν τέλει ο επιτυχημένος συνδυασμός «τεχνολογικών» και «μη τεχνολογικών» καινοτομιών 
στις επιχειρήσεις του κλάδου  είναι αυτός που μπορεί να προσδώσει τα ζητούμενα 
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τις διεξόδους προς προϊόντα και αγορές υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 

Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο έχει η δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για 
την καινοτομία. Αξίζει να αναφερθεί η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
δημιουργία «lead markets», όπου οι δημόσιες αρχές ενθαρρύνουν την καινοτομία που 
προέρχεται από τις βιομηχανίες, διασφαλίζοντας συνθήκες αποδοχής στην αγορά των 
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. 
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9. ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ  

Α. Μέλη Ολομέλειας 

Καθ. Δ. Νανόπουλος: Πρόεδρος, Πρόεδρος  ΕΣΕΤ 

Δρ. Χρ. Βασιλάκος, Συντονιστής, Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην ΕΕ 

Καθ. Α. Παγιατάκης, αναπληρωτής Πρόεδρος, Πρόεδρος ΙΤΕ 

Καθ. Χ. Ζερεφός, μέλος, Πρόεδρος ΕΑΑ 

Καθ. Χ. Κίττας, μέλος, Πρύτανης ΕΚΠΑ 

Καθ. Ν. Μοσχονάς, μέλος,, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών  

Καθ. Ι. Γεροθανάσης, μέλος, Πρύτανης Παν/μίου Ιωαννίνων 

Καθ. Κ Στεφανίδης, μέλος, Δ/ντης ΙΤΕ 

Καθ. Ε. Σαρρής, μέλος, Καθηγητής ΔΠΘ 

Δρ. Γ. Κόλλιας, μέλος,  Πρόεδρος ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ 

Καθ. Χρ. Κουλούρη, μέλος, Καθηγήτρια Παν/μίου Πελοπονήσσου 

Καθ. Β. Κωστόπουλος, μέλος, Καθηγητής Παν/μίου Πατρών 

Καθ. Κ. Παπασπυρίδης, μέλος,  Πρόεδρος ΕΤΑΚΕΙ 

Καθ. Ε. Δρής, μέλος,, Καθηγητής ΕΜΠ   

Δρ. Α. Παππά, μέλος, Προϊσταμένη Δ/νσης Προγραμματισμού,  ΓΓΕΤ 

Δρ. Β. Τσάκαλος, μέλος, εκπρόσωπος ΣΕΒ 

κ. Γ. Καρανικολός, μέλος,  εκπρόσωπος ΣΕΠΕ 

κ. Τζήκας, μέλος, Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ 

κ. Α. Κουτσούρη, Γραμματέας, στέλεχος ΓΓΕΤ 
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Β. Μέλη Θεματικών Επιτροπών 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ 
ΥΓΕΙΑ     
ΚΙΤΤΑΣ Χ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΚΠΑ 
ΧΡΟΥΣΣΟΣ Γ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ 
ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ Ε. Δ/ΝΤΡΙΑ ΙΝΣΤ. ΕΚΕΦΕ "Δ" 
ΜΟΣΧΟΝΑΣ Ν. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΜΙΛΟΣ LAVIPHARM ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΒΒΕ 
   
ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ     
ΚΟΛΛΙΑΣ Γ.  (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΕΒΕ ΦΛΕΜΙΝΓΚ      Ε.Κ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ 
ΤΣΑΜΠΟΥΛΑ Μ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒIONOVA 
ΝΥΧΑΣ Γ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΓΑΛΑΡΗΣ Δ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΒΒΕ  
      
ΚΛΙΜΑ - ΦΥΣΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, 
ΥΔΑΤΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 

  
  

  
  

ΖΕΡΕΦΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΑΑ 

ΚΩΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. Δ/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤ. ΕΚΕΤΑ 
ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ Ι.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΠΕ 
ΜΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε. Δ/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤ. ΕΛΚΕΘΕ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ   
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ QUEST 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΒΒΕ 
   
ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ     
ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Ι.  
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΔΗΣ Κ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΕΤΑ 
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΠΘ 
ΦΑΛΑΡΑΣ Π. Δ/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤ. ΕΚΕΦΕ "Δ" 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ NANOPHOS AE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ     
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΜΑΡΙΟΛΗ - ΡΗΓΑ Ζ.   ΕΑΒ 
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ 
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ΑΣΤΡΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗ 
ΦΥΣΙΚΗ     
ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΕΤ 

ΛΑΧΑΝΑΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ 
ΠΑΠΑΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ Ι. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΡΥΣ Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ 
      
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ      

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡ. ΑΝ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ 

XΟΥΛΙΑΡΑΣ Α. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ Π. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΚΠΑ 
    
ΤΠΕ   
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Κ. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) Δ/ΝΤΗΣ ΙΠ ΙΤΕ 
ΤΣΑΝΑΚΑΣ Π. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΕΤ 
ΠΑΥΛΙΔΟΥ Ν.  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΠΘ 
ΣΑΝΤΣΕΣ -ΠΑΠΑΣΠΗΛΙΟΥ Γ. Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΕΔ. CORALIA 
ΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ  MICROSOFT HELLAS ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΒΒΕ 
ΤΖΗΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΕΠΒΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΠΒΕ
   
ΔΙΑΣΤΗΜΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ   
ΣΑΡΡΗΣ  Ε. (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ 
ΔΑΓΚΛΗΣ Ι. Δ/ΝΤΗΣ ΙΝΣΤ. ΕΑΑ 
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Β. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΠΘ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ  ΔΣ OLYMPIA ELECTRONIKCS AE ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Εξωτερικός Εμπειρογνώμων  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΠΑΝΟΣ Εξωτερικός Εμπειρογνώμων  
   
ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ -
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ     
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗΣ Κ. 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΚΕΙ 

ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Θ.  Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒ. ΕΛΚΕΔΕ 
ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ ΕΤΟΙΜΩΝ 
ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΕΒ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚΚΑΣ   ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΒΒΕ 
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