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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Η Κβαντική Τεχνολογία γζφυρα ςυνεργαςίασ Ελλάδασ-Ρωςίασ

το πλαίςιο του Ζτουσ Ελλάδασ – Ρωςίασ 2016 και με τθν πεποίκθςθ ότι θ επιςτιμθ
μπορεί να αποτελζςει δίαυλο επικοινωνίασ και όχθμα ςφςφιξθσ ςχζςεων μεταξφ
των χωρϊν, ο Σομζασ Ζρευνασ και Καινοτομίασ του Τπουργείου Παιδείασ Ζρευνασ
και Θρθςκευμάτων πραγματοποιεί ςιμερα τθν υπογραφι υμφϊνου υνεργαςίασ
με το αντίςτοιχο Τπουργείο Παιδείασ και Επιςτιμθσ τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ,
κζτοντασ τισ βάςεισ για μελλοντικζσ ευρφτερεσ ςυνεργαςίεσ.
To φμφωνο υπογράφουν από τθν πλευρά τθσ Ρωςίασ θ Αναπλθρϊτρια Τπουργόσ
Παιδείασ και Επιςτιμθσ τθσ Ρωςικισ Ομοςπονδίασ, Ludmila Ogorodova και από τθν
ελλθνικι πλευρά ο Αναπλθρωτισ Τπουργόσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ, Κϊςτασ
Φωτάκθσ.
Η ςυμφωνία αυτι ςθματοδοτεί τθν αρχι μιασ πρωτοποριακισ ςυνεργαςίασ, θ
οποία με εφαλτιριο τισ καίριεσ Κβαντικζσ Σεχνολογίεσ μπορεί να προχωριςει, πζρα
από κοινά ερευνθτικά ζργα και ανταλλαγζσ επιςτθμόνων, ςε από κοινοφ επενδφςεισ
και ερευνθτικζσ υποδομζσ κακϊσ και ςε αξιοποίθςθ των αποτελεςμάτων τθσ
ζρευνασ από ιδρφματα και εταιρίεσ προσ όφελοσ τθσ εκνικισ οικονομίασ και τθσ
απαςχόλθςθσ, ςε τομείσ με υψθλι προςτικζμενθ αξία.
Η ςυνεργαςία ςτον τομζα των Κβαντικϊν Σεχνολογιϊν δεν είναι τυχαία.

Παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ θ Ελλάδα ζχει αναπτφξει ερευνθτικά κζντρα αριςτείασ
διεκνϊσ αναγνωριςμζνα ςτον αναδυόμενο τομζα των κβαντικϊν τεχνολογιϊν, ο
οποίοσ αποτελεί αιχμι για τθν ζρευνα, με ευρφτατο φάςμα καινοτομικϊν
εφαρμογϊν, όπωσ ςε ςυςτιματα επόμενθσ γενιάσ του τομζα τθσ πλθροφορικισ,
ςτθν αςφάλεια και ταχφτθτα τθλεπικοινωνιϊν, ςτθν βελτίωςθ τθσ ακρίβειασ και
ευαιςκθςίασ διαγνωςτικϊν τεχνικϊν, ςε νζα ζξυπνα υλικά, ςτθν νανοτεχνολογία,
ςτον κακοριςμό προτφπων για το εμπόριο και τθ βιομθχανία, ςτθν ιατρικι και ςτθν
πολιτιςμικι κλθρονομιά για να αναφζρουμε μόνο μερικζσ. Ο χϊροσ τθσ Ζρευνασ και
Καινοτομίασ ζχει να επιτελζςει ςθμαντικό ρόλο, και δθμιουργϊντασ νζουσ κφλακεσ
αριςτείασ και άμιλλασ ανάμεςα ςτουσ νζουσ να βοθκιςει ςτθν ανάταξθ τθσ
παραγωγικισ δυναμικισ τθσ χϊρασ, και να εμπνεφςει όραμα, και προοπτικι για
όλουσ.
ΟΙ Κβαντικζσ Σεχνολογίεσ ςτθν πρωτοπορία τθσ γνϊςθσ ζχουν ιδθ αναδείξει ζνα
ςαφζσ δυναμικό για ςθμαντικζσ καινοτόμεσ εφαρμογζσ ςε πεδία που κα
αποτελζςουν και τισ τζςςερισ κεματικζσ ςτισ οποίεσ βαςίηεται το ςφμφωνο
ςυνεργαςίασ, τθν Κβαντική Νανο-ηλεκτρονική, τη Νανοφωτονική, την Κβαντική
Πληροφορία – Επικοινωνία και τα Μεταϋλικά.
Οι Κβαντικζσ Σεχνολογίεσ δίνουν ιδιαίτερθ ευκαιρία αξιοποίθςθσ του επιςτθμονικοφ
δυναμικοφ των δφο χωρϊν. Προςφζρουν μεγάλθ δυνατότθτα τόςο ςτθ Ρωςία όςο
και ςτθν Ελλάδα - λόγω των ςθμαντικϊν ερευνθτικϊν κζντρων που ιδθ διακζτουν
και τθν προκυμία των βαςικϊν παραγόντων ςε αυτό τον τομζα - να εργαςτοφν από
κοινοφ.
Οι δφο χϊρεσ αναγνωρίηουν τθ ςθμαςία τθσ Επιςτιμθσ και τθσ Σεχνολογίασ ςτθν
ανάπτυξθ των εκνικϊν τουσ οικονομιϊν και επικυμοφν τθν ενδυνάμωςθ τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ ςτθ βάςθ τθσ αμοιβαίασ ωφζλειασ.
Όπωσ ορίηει το ςφμφωνο, θ πρϊτθ πρόςκλθςθ για υποβολι προτάςεων ςτον τομζα
των Κβαντικϊν Σεχνολογιϊν κα ξεκινιςει μζςα ςτο πρϊτο εξάμθνο του 2016 και κα
ολοκλθρωκεί μζχρι το τζλοσ Ιουλίου 2016. Η χρθματοδότθςθ κα ανζλκει ςτο φψοσ
του 1 εκ. ευρϊ για κάκε μία από τισ τζςςερισ προτάςεισ και θ διάρκεια υλοποίθςθσ
των προγραμμάτων κα είναι από 24 ζωσ 36 μινεσ.
τθν πρόςκλθςθ ζχουν δικαίωμα ςυμμετοχισ ερευνθτικά ινςτιτοφτα, ερευνθτικά κα
τεχνολογικά κζντρα και Οργανιςμοί, Πανεπιςτιμια, δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ
εταιρείεσ και άλλοι ερευνθτικοί οργανιςμοί, επαγγελματικζσ κοινότθτεσ και
τεχνολογικζσ πλατφόρμεσ, των δφο χωρϊν.
Τπεφκυνοι ςυντονιςμοφ τθσ εφαρμογισ του υμφϊνου ορίηονται από τθ ρωςικι
πλευρά το Διεκνζσ Σμιμα του Τπουργείου Παιδείασ και Επιςτιμθσ τθσ Ρωςικισ

Ομοςπονδίασ και από τθν ελλθνικι πλευρά, θ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και
Σεχνολογίασ ενϊ θ χρθματοδότθςθ γίνεται μζςω του Επιχειρθςιακοφ
Προγράμματοσ Ανταγωνιςτικότθτασ, Επιχειρθματικότθτασ & Καινοτομίασ (ΕΠΑνΕΚ).
Η ιςχφσ του υμφϊνου μπαίνει ςε εφαρμογι από τθν θμζρα τθσ υπογραφισ του και
για τα επόμενα δφο χρόνια, με αυτόματθ προζκταςθ άλλων δφο χρόνων. Σζλοσ, τα
επιςτθμονικά και τεχνολογικά αποτελζςματα των ςυνεργαηόμενων προγραμμάτων
μποροφν να δθμοςιευκοφν, να εκδοκοφν και να αξιοποιθκοφν ςε εμπορικζσ
δραςτθριότθτεσ με τθ ςυγκατάκεςθ των δφο πλευρϊν.

