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Ομιλία Αλέξη Φαπίηζη ζε εκδήλωζη με ΓΓΕΤ για έπεςνα (15') 

 

1. Ειζαγωγικά ΕΣΠΑ 

Τν λέν ΔΣΠΑ είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηα επφκελα ρξφληα. Σρεδηάδεηαη θαη 

πινπνηείηαη ψζηε λα ππεξεηήζεη απηφ ην ζηφρν θαη φρη πηα ηε δεκηνπξγία 

θαη ζπληήξεζε πειαηεηαθψλ δηθηχσλ. Άλνηγκα ζηελ θνηλσλία: δηάρπζε 

ηεο πιεξνθφξεζεο γηα φια ηα πξνγξάκκαηα, θαηνρχξσζε απφιπηεο 

δηαθάλεηαο. 

Πιάη ζηνλ αλαπηπμηαθφ ππιψλα, δηαζέηεη έλαλ εμίζνπ ζεκαληηθφ 

θνηλσληθφ ππιψλα,. Οη δχν ππιψλεο είλαη αιιειέλδεηνη. Η αλαβάζκηζε 

ηεο Γεκφζηαο Υγείαο θαη ηεο Γεκφζηαο Παηδείαο, νη πνιηηηθέο γηα ηελ 

απαζρφιεζε, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (νη δξάζεηο ηνπ 

θνηλσληθνχ ππιψλα) είλαη φξνη γηα ηελ αλάπηπμε πνπ επηδηψθνπκε.  

Έλα λέν πξφηππν δίθαηεο θαη βηψζηκεο αλάπηπμεο. Γίθαηε: Πνπ λα 

εζηηάδεη ζηελ άκβιπλζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

πνηνηηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  Βηψζηκε: Πνπ λα αμηνπνηεί ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ηεο ρψξαο θαη πξνπάλησλ ην πςειά θαηαξηηζκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

Σην λέν απηφ πξφηππν ζηνρεχνπλ νη δξάζεηο ηνπ αλαπηπμηαθνχ ππιψλα 

ηνπ ΔΣΠΑ, αιιά θαη ε επξχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηε ζπληνληζκέλε 
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αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

(αλαπηπμηαθφο λφκνο, ΠΓΔ). 

Η αλαζπγθξφηεζε ηεο νηθνλνκίαο δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηελ 

ππνβάζκηζε ηεο εξγαζίαο, φπσο επηρεηξήζεθε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ο 

δξφκνο απηφο είλαη γηα ηελ Διιάδα αδηέμνδνο θαη θαηαζηξνθηθφο: Απφ 

ηε κηα, σζεί ηνπο κνξθσκέλνπο λένπο ζηε κεηαλάζηεπζε. Απφ ηελ άιιε, 

δελ βειηηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, θαζψο 

ην πξαγκαηηθφ ηεο πξφβιεκα είλαη ηα ρακειά επίπεδα θαηλνηνκίαο θαη 

επέλδπζεο ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγία. 

Δδψ εζηηάδεη ην λέν πξφηππν. Η ειιεληθή νηθνλνκία λα κεηαζρεκαηηζηεί 

ζε κηα νηθνλνκία πνπ επελδχεη ζηελ θαηλνηνκία, πνπ αμηνπνηεί ηηο 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ, πξνπάλησλ ησλ πςειά 

θαηαξηηζκέλσλ λέσλ. 

Οπφηε, απφιπηε πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θπβέξλεζε ε αλάζρεζε θαη 

αληηζηξνθή ηεο ηάζεο θπγήο ηνπο ζην εμσηεξηθφ (brain drain), ηεο 

κεγάιεο πιεγήο ησλ ρξφλσλ ηεο θξίζεο.  

 

 

 

 

 



3 
 

2. Πλέγμα δπάζεων για ανάζσεζη brain drain 

Τν ζηφρν ππεξεηεί έλα πιέγκα δξάζεσλ ηνπ ΔΣΠΑ (θαη φρη κφλν). Σε 

ηπειρ άξονερ: 

 Δλίζρπζε ηεο λέαο, δπλακηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Δλίζρπζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ λέσλ εξεπλεηψλ/εξεπλεηξηψλ ζε 

αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα 

 Σχλδεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Σε ζρέζε κε ηνλ ππώηο άξονα: Ο α’ θχθινο ησλ πξνζθιήζεσλ γηα 

λενθπείο επηρεηξήζεηο θαη γηα ηελ  απηναπαζρφιεζε λέσλ επηζηεκφλσλ 

ζπλάληεζε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Σηα κέζα Οθηψβξε ζα αλαθνηλσζεί 

ν β’ θχθινο (πνπ ζα ελζσκαηψλεη ηελ εκπεηξία θαη ηηο παξαηεξήζεηο πνπ 

ζπιιέμακε απφ ηνλ α’ θχθιν). Θα αθνινπζήζνπλ θαη άιιεο δξάζεηο, 

φπσο γηα ηε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ (clusters, meta-clusters) ή γηα ηελ 

θαηνρχξσζε επξεζηηερληψλ. Σηε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα εληάζζεηαη γηα 

καο θαη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ 

δπλακηθφ θιάδν ηεο νηθνλνκίαο. Κνηλσληθέο ζπλεηαηξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο εληάζζνληαη πιένλ ηζφηηκα ζηα πξνγξάκκαηα. Γίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα γηα ζπλεηαηξηζκνχο εξγαδνκέλσλ (π.ρ. λέσλ κεραληθψλ) 

Γηα ηηο δξάζεηο ηνπ δεύηεπος και ηπίηος άξονα ζπλεξγάδεηαη ην 

Υπνπξγείν καο κε ην Υποςπγείο Παιδείαρ θαη κε ηε ΓΓΕΤ.  
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Γηα ηηο δξάζεηο ηνπ ηξίηνπ κηιάκε πξνπάλησλ ζήκεξα. 

Αο ζηαζψ φκσο πξψηα ζηηο δξάζεηο ηνπ δεύηεπος άξονα, γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο, θαη ησλ λέσλ 

εξεπλεηψλ/εξεπλεηξηψλ ζε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα 

(δξάζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ππιψλα, ΔΠΑΝΑΓ): 

 Υπνηξνθίεο γηα δηδαθηνξηθή έξεπλα (18,6 εθ €) 

 Υπνηξνθίεο γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα (15 εθ €) 

 Σχζηαζε εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ λένπο εξεπλεηέο (27 εθ €) 

 Απφθηεζε αθαδεκατθήο δηδαθηηθήο εκπεηξίαο απφ θαηφρνπο 

δηδαθηνξηθνχ (42 εθ €) 

Σηφρνο λα κείλνπλ λένη επηζηήκνλεο ζηελ έξεπλα θαη ζηα παλεπηζηήκηα.  

Σην ίδην πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ζπκθσλία γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

έξεπλαο ζηελ Διιάδα απφ ηελ Δπξσπατθή Τξάπεδα Δπελδχζεσλ κε 180 

εθ €. 

Σηνλ ηπίηο άξονα, ηελ θξίζηκε γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζα 

δηνρεηεπζνχλ ηα πεξηζζφηεξα θνλδχιηα. Σπλνπηηθά, ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 ελίζρπζε ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ γηα λα αλαπηχμνπλ 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ κε 

εξεπλεηηθνχο θνξείο 
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 ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ απφ νκάδεο εξεπλεηψλ 

 βειηίσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ, αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ ζε παλεπξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν 

 

3. Αναλςηικά δπάζειρ ζύνδεζηρ έπεςναρ-επισειπημαηικόηηηαρ  

 

Σπλνιηθά 1 δηο € (ΔΠΑλΔΚ) ζα θαηεπζπλζνχλ ζε έξγα γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Γχν νη 

βαζηθνί ζηφρνη: 

 Αλάπηπμε ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο (848,67 εθ €) 

 Αλαβάζκηζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ (203,94 εθ €) 

Ήδε έρνπλ εμεηδηθεπηεί δξάζεηο δεκφζηαο δαπάλεο πεξίπνπ 0,5 δηο € 

(50% ηεο δεκφζηαο δαπάλεο ηνπ ηνκέα). 

Απφ απηέο έρνπλ δεκνζηεπηεί πξνζθιήζεηο χςνπο 113,4 εθ. €, φπσο: 

 Δλίζρπζε εξεπλεηηθψλ ππνδνκψλ εζληθήο εκβέιεηαο (73 εθ. €) 

 Γξάζε ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο εξεπλεηηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

θνξέσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ ηελ ΓΓΔΤ (31,86 εθ. €) 

Έρεη επίζεο πξνδεκνζηεπηεί ε εμφρσο ζεκαληηθή Γξάζε «Δξεπλψ – 

Γεκηνπξγψ – Καηλνηνκψ» πνπ εληζρχεη ηε ζχκπξαμε επηρεηξήζεσλ κε 

εξεπλεηηθνχο θνξείο αιιά θαη κεκνλσκέλεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ή 

νκάδεο επηρεηξήζεσλ  γηα ηελ πξναγσγή επηρεηξεκαηηθψλ επελδχζεσλ 
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ζηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία (ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο 370 εθ., 

δεκφζηα δαπάλε 280 εθ. €).  

Σην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα ζα δεκνζηεπηνχλ θαη άιιεο ζεκαληηθέο 

δξάζεηο γηα ηνλ ηνκέα, φπσο: 

 Φξεκαηνδφηεζε ειιεληθψλ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη 

αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ (δξάζεηο ΔRANETS) γηα ηελ  αλάπηπμε 

θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ απφ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο κε 

ζεκαληηθέο πξννπηηθέο δηείζδπζεο ζε επξσπατθέο θαη δηεζλείο 

αγνξέο (16 εθ. €) 

 Γηκεξείο ζπλεξγαζίεο Δ & Τ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο (δηαθξαηηθέο εξεπλεηηθέο 

ζπκθσλίεο) (50 εθ. €) 

Μέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ζα μεθηλήζνπλ: 

 Δηδηθά Πξνγξάκκαηα Δ&Τ ζε ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο πνπ 

πξνέθπςαλ ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έμππλεο 

Δμεηδίθεπζεο  (ζε πξψηε θάζε γηα ηηο Υδαηνθαιιηέξγεηεο θαη ηνπο 

Τνκείο ησλ Υιηθψλ θαη ηνπ Πνιηηηζκνχ) 

 Γξάζε ρξεκαηνδφηεζεο εξεπλεηηθψλ πξνηάζεσλ πνπ 

αμηνινγήζεθαλ ζεηηθά ζηελ 6ε, 7ε θαη 8ε πξνθήξπμε ησλ 

European Research Council Grant Schemes, αιιά δελ 

ρξεκαηνδνηήζεθαλ ηειηθψο απφ ην πξφγξακκα HORIZON 2020 

(10 εθ. €) 
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4. Πέπαν ηος ΕΣΠΑ 

 

Οη δξάζεηο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ επελδχεη ζηελ έξεπλα 

θαη ηελ ηερλνινγία δελ εμαληινχληαη ζην ΔΣΠΑ. Όπσο είπα εμαξρήο, φια 

ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζπληνλίδνληαη γηα ηνλ ξηδηθφ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ παξαγσγηθνχ κνληέινπ.  

Σε αληίζεζε κε ηνπο δχν πξνεγνχκελνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο, φπνπ ε 

κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ θνλδπιίσλ θαηεπζχλζεθε ζε ιίγα επελδπηηθά 

ζρέδηα, θαηά θαλφλα ρακειήο θαη πνιχ ρακειήο ηερλνινγίαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαπαξαγσγή ελφο ζηξεβινχ παξαγσγηθνχ κνληέινπ, ν 

νέορ αναπηςξιακόρ νόμορ είλαη ζηξαηεγηθά πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηηο 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο, ζηε δηθηχσζε επηρεηξήζεσλ, ζηε 

ζηήξημε ζρεδίσλ πνπ επελδχνπλ ζηελ έξεπλα θαη ηελ ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία. Οη πξνθεξχμεηο γηα ηα ηέζζεξα πξψηα θαζεζηψηα ηνπ λένπ 

αλαπηπμηαθνχ λφκνπ ζα εθδνζνχλ έσο ηηο αξρέο Οθησβξίνπ. 

Μηα απνθαζηζηηθή ψζεζε ζηελ νηθνλνκία αλακέλνπκε λα δψζεη ε 

ζχζηαζε ηνπ Ταμείος Σςμμεηοσών (Fund of Funds). Υπφ ηε 

δηαρείξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δπελδπηηθνχ Τακείνπ (EIF) θαη κε ηε 

ρξεκαηνδνηηθή ζπλδξνκή φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ θαη αμηφπηζησλ 

ζπκκεηερφλησλ (εζληθψλ θαη δηεζλψλ νξγαληζκψλ, ηδησηηθψλ 

επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ) επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα επελδπηηθή 
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πιαηθφξκα, απφ ηελ νπνία, κέζσ ησλ δηαθφξσλ επηκέξνπο ηακείσλ, νη 

επηρεηξήζεηο ζα κπνξνχλ λα αληινχλ πφξνπο ππφ ηε κνξθή ζχγρξνλσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ (ζπκκεηνρή ζηε κεηνρηθή ηνπο ζχλζεζε: 

equity capital, venture capital). Σε απηή ηε δξάζε ζα ζέιακε λα 

ελζαξξχλνπκε εξεπλεηηθέο νκάδεο λα ζπκκεηέρνπλ ηδξχνληαο εηαηξίεο 

πνπ ζα αμηνπνηνχλ εκπνξηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Τα 

ηακεία πνπ δεκηνπξγνχληαη κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε 

φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηνπο (αξρηθφ ζηάδην, θάζε κεγέζπλζεο ή 

αλάπηπμεο), θαη κε ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Η ζπκκεηνρή δηεζλψλ 

πηζησηηθψλ νξγαληζκψλ εγλσζκέλνπ θχξνπο φπσο ην EIF θαη ε EΤΔπ, 

πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ βάδνληαο ζεκαληηθνχο δηθνχο ηνπο πφξνπο, 

ζεκαηνδνηεί θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ ηξέθνπλ πιένλ ηέηνηνη νξγαληζκνί 

ζηηο πξννπηηθέο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

Απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηαρείξηζε ηεο πιαηθφξκαο ζα δηαδξακαηίζεη ν 

νέορ δημόζιορ αναπηςξιακόρ θοπέαρ, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε 

ζπλέλσζε θαη αλαβάζκηζε ησλ ΔΤΔΑΝ θαη ΤΑΝΔΟ. 

 

5. Άνοιγμα ζηην κοινωνία 

 

Τν ΔΣΠΑ δελ ζρεδηάδεηαη ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο ηνπ Υπνπξγείνπ. 

Άλνηγκα ζηελ θνηλσλία ζεκαίλεη θαη αλνηρηή δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα 
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φιεο ηηο δξάζεηο. Οη δξάζεηο πνπ πινπνηνχκε απφ θνηλνχ κε ην 

Υπνπξγείν Παηδείαο θαη Έξεπλαο ζρεδηάδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο (π.ρ. παλεπηζηήκηα, εξεπλεηηθά θέληξα, 

επηρεηξεκαηηθνί θνξείο). Καινχκε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο λα καο 

ηξνθνδνηήζνπλ κε ηδέεο, πξνηάζεηο, παξαηεξήζεηο! 


