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Αυξημένες οι δαπάνες για την έρευνα
την καινοτομία και την αναχαίτιση του brain drain

ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

£§ Αυξημένες είναι είναι για τρίτη συνεχή
χρονιά οι δαπάνες για την έρευνα στην Ελλάδα

σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε

στη Βουλή ο αν υπουργός'Ερευνας και
Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης Για το 2019
ο Τακτικός Προϋπολογισμός της Γενικής
ΓραμματείαςΈρευνας και Τεχνολογίας φτάνει

τα 121 εκατ ευρώ από τα 64 εκατ ευρώ
το 2015 ενώ το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

από τα 141 εκατ ευρώ το 2015
προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 244 εκατ

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης ο αν υπουργός χαρακτήρισε

ιστορικά τα ρεκόρ των δαπανών για
την έρευνα οι οποίες από τα 1 48 δισ Το
2014 ξεπερνούν τα 2,03 δις το 2017 Την ίδια

ώρα οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα
αυξήθηκαν το 2017 πάνω από 30

Αναχαίτιση brain drain
Σύμφωνα με τον Κώστα Φωτάκη καίρια είναι

η συνεισφορά του Ελληνικού Ιδρύματος
Έρευνας και Καινοτομίας ΕΛΙΔΕΚ στην εισροή

πρόσθετων πόρων ύφους 240 εκατ για
την τριετία 20 1 7-20 1 9 ενώ για το 20 1 9 έχουν
προβλεφθεί πρόσθετοι πόροι ύψους 60 εκατ

Για την αναχαίτιση του brain drain εγκρίθηκαν

152 θέσεις ειδικών επιστημόνων στα
ερευνητικά κέντρα ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν

συνολικά 4.000 θέσεις εργασίας
για μεταδιδάκτορες και νέους ερευνητές.Ή
δη το ΕΛΙΔΕΚ έχει διαθέσει 111,5 εκατ ευρώ
για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου υποψήφιων

διδακτόρων μεταδιδακτόρων μελών

ΔΕΠ και ερευνητών
Σχετικά με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας

το 2018 έχουν συμβασιοποιηθεί 488

συνεργατικά έργα καινοτόμων επιχειρήσεων
με ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα με ποσό ύψους
363 εκατ ευρώ από το πρόγραμμα Ερευνώ
Δημιουργώ Καινοτομώ Σύντομα ξεκινά η
δεύτερη φάση του προγράμματος με προϋπολογισμό

ύψους 250 εκατ ώστε να δημιουργηθούν

νέες θέσεις εργασίας για επιστήμονες

με υψηλή εξειδίκευση στον ιδιωτικό
τομέα

Παράλληλα αναφέρθηκε σε τρεις εμβληματικές

όπως τις χαρακτήρισε δράσεις με
κοινωνικό αποτύπωμα που υλοποιεί η Πολιτεία

την Ιατρική Ακριβείας για την έγκαιρη
διάγνωση και εξατομικευμένη θεραπεία ασθενών

με καρκίνο και κληρονομικά καρδιολογικά

νοσήματα αλλά και τις πρωτοβουλίες
για την αγροτοδιατροφή και την κλιματική
αλλαγή
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