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ΘΕΜΑ: «Ερώτηση με αριθμό πρωτ. 1979/23.11.2020»

 Σε απάντηση της με αρ. πρωτ. 1979/23.11.2020 ερώτησης που κατατέθηκε στη 
Βουλή των Ελλήνων, με θέμα «Να χρησιμοποιηθούν άμεσα όλα τα διαθέσιμα 
χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας», σας 
γνωρίζουμε τα εξής:
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
αντέδρασε άμεσα με την χρηματοδότηση από αμιγώς εθνικούς πόρους της σχετικής 
Εμβληματικής Δράσης, ύψους περίπου 2.475.000 € που αφορά ερευνητικό πρόγραμμα με 
στόχο την Επιδημιολογική μελέτη του SARS-CoV-2 στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων 
εξετάσεων ανίχνευσης ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και 
γενετικής ανάλυσης ασθενών. Η δράση αυτή υλοποιείται μέσα από την συνεργασία έξι 
ερευνητικών Κέντρων και τεσσάρων  Α.Ε.Ι. και φέρνει την Ελλάδα στο παγκόσμιο μέτωπο 
των εξελίξεων στη μελέτη του ιού και την παραγωγή γνώσης για την αντιμετώπιση της 
υγειονομικής κρίσης. Πρόσφατα, μέσα από την Εμβληματική Δράση προέκυψε το πρώτο 
Ελληνικό, ταχείας ανίχνευσης τεστ αντιγόνου (΄΄rapid antigen test΄΄) για το οποίο έχει ήδη 
κατατεθεί αίτημα κατοχύρωσης ευρεσιτεχνίας στον ΟΒΙ.  
Επιπλέον, οι ερευνητικοί φορείς που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ ο καθένας ανάλογα με το 
αντικείμενο του, έχουν συνεισφέρει στην έρευνα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
Αναλυτικά, η συνεισφορά των ερευνητικών κέντρων της  έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της 
Γ.Γ.Ε.Τ για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.
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Στο τρέχον ΕΣΠΑ έχουν προβλεφθεί όλες οι αναγκαίες διευκολύνσεις για την απρόσκοπτη 
υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων έργων (παρατάσεις, επίσπευση επαληθεύσεων κλπ), 
ενώ η έρευνα και καινοτομία θα υποστηριχθεί και μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Σε ότι αφορά το νέο ΕΣΠΑ, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας έχει 
ενεργοποιήσει τη διαδικασία διαβούλευσης για τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής 
Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), υποσύνολο της οποίας 
αποτελεί η συνιστώσα έρευνας και καινοτομίας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης 
(RIS3). Η διαβούλευση πραγματοποιείται μέσα από τις 8 Πλατφόρμες Καινοτομίας στους 
ισάριθμους τομείς προτεραιότητας της RIS3 της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Ήδη έχουν συσταθεί νέα σχετικά όργανα (Συμβουλευτικές Ομάδες και 
συντονιστές) και έχει παραχθεί το αναγκαίο προπαρασκευαστικό υλικό ( κείμενα βάσης, 
αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής των δικαιούχων σε εθνικά και διεθνή 
προγράμματα, μελέτες κα). Ωστόσο, πλην της έρευνας και καινοτομίας, η Στρατηγική 
Έξυπνης Εξειδίκευσης της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνει και 
θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των ΜΜΕ, ψηφιοποίηση και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Καλύπτει δηλαδή 4 αντίστοιχους ειδικούς στόχους και, συνεπώς, η 
διαμόρφωσή της απαιτεί τη συνεργασία με υπηρεσίες εκτός Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Η δε 
ορθή διακυβέρνηση της στρατηγικής αποτελεί τον μοναδικό αναγκαίο πρόσφορο όρο για 
την έναρξη των σχετικών χρηματοδοτήσεων του νέου ΕΣΠΑ. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας συμμετέχει σε Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί από κοινού με την 
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής Σχεδιασμού και 
Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) με στόχο την εκπλήρωση του εν λόγω αναγκαίου πρόσφορου όρου. 
Έχει συνεισφέρει με ειδικές μελέτες, στοιχεία και προτάσεις που αφορούν τα επί μέρους 
κριτήρια εκπλήρωσής του. Με βάση τη συνεισφορά των συναρμοδίων υπηρεσιών 
σύντομα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τη διακυβέρνηση της νέας RIS3 και τη 
συνολικότερη διαβούλευση που απαιτείται για τη διαμόρφωση του περιεχομένου της.
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Εσωτερική Διανομή:
1. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)
2. Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γραμματεία)
3. Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Έρευνας και Τεχνολογία (Γραμματεία)
4. ΓΓΕΤ-Δ/νση Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
    Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης, 

Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης
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