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1. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΟΧΟΙ
1.1.Σο όραμα για την Έρευνα, Σεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία (ΕΣΑΚ)
Οι ςυνκικεσ που διαμορφϊνονται τόςο ςτθ χϊρα μασ, αλλά και ςε πολλζσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ από τα αίτια τθσ πρόςφατθσ οικονομικισ κρίςθσ κάνουν ολοζνα και περιςςότερο
επιτακτικι τθν ανάγκθ για τθν βελτίωςθ τόςο του πλαιςίου, όςο και του περιβάλλοντοσ, που
αφορά ςτθν Ζρευνα, ςτθν Καινοτομία και ςτθν Τεχνολογικι Ανάπτυξθ.
Στα νζα δεδομζνα που προκφπτουν θ αναδιάρκρωςθ και θ ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ και τθσ
Τεχνολογίασ κα αποτελζςουν βαςικι προχπόκεςθ για τθν ανταγωνιςτικότθτα των
επιχειριςεων και μοχλό ςτθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ και τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ,
βελτιϊνοντασ τουσ παραδοςιακοφσ τρόπουσ άςκθςθσ τθσ επιχειρθματικισ και οικονομικισ
δραςτθριότθτασ.
Η δθμιουργία ενόσ νζου μοντζλου ανάπτυξθσ απαιτεί ςωςτι ενδυνάμωςθ και αναδιάρκρωςθ
τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ υποδομισ, τα βαςικά ςτοιχεία τθσ οποίασ είναι:
Μια ςφγχρονθ παιδεία προςαρμοςμζνθ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ
Ζνασ νζοσ ρόλοσ του κράτουσ κατεξοχιν επιτελικόσ ςε ςχζςθ με τθν οικονομία
Ριηοςπαςτικζσ πολιτικζσ για τθν ζρευνα και τθ τεχνολογία που δεν κα είναι απλώσ
ςυμπλθρωματικζσ για το νζο τφπο ανάπτυξθσ. Θα είναι ίςωσ οι ηωτικότερεσ και οι
ςθμαντικότερεσ.
Το νζο όραμα ανάπτυξθσ κα πρζπει να βαςιςκεί ςτθ ςυμμετοχι του μεγαλφτερου τμιματοσ
τθσ κοινωνίασ με ςτόχο τθν προοπτικι τθσ ευθμερίασ, τθσ αναδιανομισ του ειςοδιματοσ και
το άνοιγμα ευκαιριϊν, κυρίωσ ςτθ νζα γενιά. Η μεγάλθ πρόκλθςθ είναι διπλι ςιμερα: πρϊτον
πϊσ να αντιμετωπίςουμε τισ νζεσ ανιςότθτεσ που παράγονται από τθν ζλλειψθ πρόςβαςθσ
ςτθ νζα τεχνολογία και τθ γνϊςθ, και, δεφτερο, πϊσ κα μετατραποφν οι παραδοςιακζσ
πολιτικζσ ςτιριξθσ των χαμθλότερων ειςοδθματικϊν ςτρωμάτων ςε μθχανιςμοφσ
επανζνταξθσ και ενςωμάτωςθσ όλων των κοινωνικϊν κατθγοριϊν ςτισ νζεσ ςυνκικεσ.
Η χϊρα μασ ωσ ιςότιμο μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ, ςυμφωνεί και προςαρμόηει
κατάλλθλα ςτο ελλθνικό περιβάλλον τουσ βαςικοφσ τομείσ που ζκεςε το Ευρωπαϊκό
Συμβοφλιο ςτθν Εαρινι Σφνοδο Κορυφισ τθσ 25-26θσ Μαΐου 2010 ςχετικά με το όραμα και τισ
ςτρατθγικζσ για τον Ορίηοντα 2020, όπωσ τθν ανάπτυξθ τθσ Γνϊςθσ και καινοτομίασ,
περιςςότερο βιϊςιμθ ανάπτυξθ, τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχόλθςθσ και τθν
αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ.
Το όραμα επομζνωσ τθσ ελλθνικισ Ρολιτείασ αποτελεί θ εκ κεμελίων αναδιάρκρωςθ του
αναπτυξιακοφ μοντζλου τθσ χϊρασ με ζμφαςθ ςτθν Ραιδεία, ςτθν Ζρευνα και ςτθν
Τεχνολογικι Ανάπτυξθ αποςκοπϊντασ ςε τθν ποιοτικι αναβάκμιςθ τθσ παραγωγικισ τθσ
δομισ, ϊςτε να εξαςφαλιςτεί θ διεκνισ ανταγωνιςτικότθτα και θ αναπτυξιακι προοπτικι και
με αυτό τον τρόπο να ξεπεραςτεί θ ςθμερινι κρίςθ και να τεκοφν τα κεμζλια για μια νζα
αναπτυξιακι πορεία.
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Οι επενδφςεισ ςτθν παιδεία, ςτθν επιςτιμθ, ςτθν ζρευνα και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ
αποτελοφν κεντρικό εργαλείο για ζνα νζο αναπτυξιακό μοντζλο που κα είναι «πράςινο» και
βιϊςιμο, που κα είναι «ζξυπνο» και κα ςτθρίηεται ςτθν καινοτομία και τθν υψθλι κατάρτιςθ
του ανκρϊπινου δυναμικοφ. Με αυτό το ςκεπτικό θ πολιτικι τθσ χϊρασ μασ για τα επόμενα
χρόνια μπορεί να κωδικοποιθκεί ςε τρία μεγάλα «Ε»:
Εκπαίδευςη, Ζρευνα, Επενδφςεισ.
Αν κζλουμε – και ςίγουρα κζλουμε – μια ζξυπνθ οικονομία που κα βαςίηεται ςτθν ποιότθτα
και τθν καινοτομία, πρζπει άμεςα να επενδφςουμε ς’ αυτι τθν προοπτικι, πρζπει να
διαςφαλίςουμε τα μζςα για να κάνουμε αυτό που πρζπει να γίνει.
Σε αρκετζσ περιπτϊςεισ, δεν είναι τα χριματα που λείπουν αλλά θ ςυναίςκθςθ αυτισ
ακριβϊσ τθσ αναγκαιότθτασ και θ αταλάντευτθ βοφλθςθ για τθν υλοποίθςθ τθσ.
Με γνϊμονα όλα τα παραπάνω θ χϊρα μασ προχωρά ςε άμεςεσ μεταρρυκμίςεισ που
ςχετίηονται ςτθ διαςφνδεςθ τθσ Ζρευνασ και τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ με τθν παραγωγι
και τθ «Νζα Αρχιτεκτονικι του Ερευνθτικοφ Ιςτοφ», μζςα από διάλογο για τισ απαραίτθτεσ
κεςμικζσ ρυκμίςεισ και αλλαγζσ, τα αποτελζςματα του οποίου αποτυπϊνονται ςτο νζο Νόμο
για τθν Ζρευνα.
Πςον αφορά τθν πολιτικι προςζγγιςθ τθσ Ζρευνασ, θ πολιτεία προωκεί τθν ςυςτθματικι
ςυνεργαςία μεταξφ ερευνθτικοφ δυναμικοφ των Ρανεπιςτθμίων, των Ερευνθτικϊν Κζντρων
και του Ραραγωγικοφ Τομζα με ζμφαςθ ςτθν αριςτεία και τθν εξωςτρζφεια.
Κεντρικι πολιτικι επιλογι που διαπερνά το Νζο Σχζδιο δράςθσ για τθν ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ
και τθσ καινοτομίασ είναι θ δθμιουργία ενόσ Ενοποιθμζνου Χϊρου Ζρευνασ. Αυτό πρακτικά
ςθμαίνει τθ δθμιουργία των κεςμϊν και των ςυνκθκϊν που κα οδθγιςουν ςε ςτενι και
ςυςτθματικι ςυνεργαςία των ερευνθτϊν που εργάηονται ςε κρατικά ερευνθτικά κζντρα, των
μελϊν ΔΕΡ και ερευνθτϊν των Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, αλλά και του
ερευνθτικοφ δυναμικοφ του ιδιωτικοφ τομζα, με ςτόχουσ τθ μεγιςτοποίθςθ των ςυνεργειϊν
μεταξφ των ερευνθτικϊν ομάδων, τθ ςυγκζντρωςθ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικϊν προςπακειϊν
ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου του κατακερματιςμοφ και
τθσ πολυδιάςπαςθσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν και δράςεων.
Η δθμιουργία του Ενοποιθμζνου Χϊρου Ζρευνασ αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι τθσ ελλθνικισ
πολιτείασ επειδι προωκεί με ουςιαςτικό τρόπο τθ διάςταςθ τθσ γνϊςθσ ςτο αναπτυξιακό
πρότυπο τθσ χϊρασ. Ενιςχφοντασ τθ διαςφνδεςθ και τθν αρμονικι ανάπτυξθ όλων των
πλευρϊν του «τριγϊνου τθσ γνϊςθσ», δθλαδι τθσ παραγωγισ γνϊςθσ (ζρευνα), τθσ
μετάδοςθσ τθσ γνϊςθσ (εκπαίδευςθ και δια βίου μάκθςθ), τθσ ευρφτερθσ διάχυςθσ τθσ
γνϊςθσ ςτθν κοινωνία ςτο ςφνολό τθσ και τθσ αξιοποίθςισ τθσ με οικονομικά ωφζλιμο τρόπο
(καινοτομία) αποςκοποφμε ςτθν αξιοποίθςθ των ςθμαντικϊν δυνατοτιτων που ζχει θ χϊρα
μασ και ςτθ δθμιουργία των αναγκαίων προχποκζςεων για ςυντονιςμζνθ και ποιοτικά
αναβακμιςμζνθ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ μασ.
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Τζλοσ αν κζλαμε να ςυνοψίςουμε ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν ςτρατθγικά τθσ
ερχόμενθσ προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το όραμα τθσ
χϊρασ μασ είναι θ μετάβαςθ από το Τρίγωνο Κρίςθσ (Χρζοσ-Ζλλειμμα-Ζλλειψθ ιςχυρισ
παραγωγικισ βάςθσ), ςτο Τρίγωνο Γνϊςθσ (ςτα 3 Ε: Εκπαίδευςθ-Ζρευνα-Επενδφςεισ).
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1.2.Οι Βαςικέσ Προκλήςεισ του Μέλλοντοσ
1.2.1. Σο Εξωτερικό και Εςωτερικό Περιβάλλον για την
Διαμόρφωςη τησ Νέασ Πολιτικήσ-Σο Ευρωπαΰκό Πλαίςιο
για την Έρευνα και Καινοτομία: η τρατηγική «Ευρώπη
2020»
Η Ευρωπαϊκι Ζνωςθ είναι ςτακερά προςανατολιςμζνθ ςτθν οικονομικι και κοινωνικι
ανάπτυξθ που βαςίηεται ςτθ γνϊςθ, ςτο ανκρϊπινο δυναμικό, ςτθν ζρευνα και ςτθν
καινοτομία. Σφμφωνα με τθ ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020», θ οποία υιοκετικθκε το
2010 από τα 27 κράτθ-μζλθ τθσ Ε.Ε., το όραμα για μια κοινωνικι οικονομία τθσ
αγοράσ ςτθν Ευρϊπθ κατά τθν επόμενθ δεκαετία βαςίηεται ςε τρεισ αλλθλζνδετουσ
τομείσ προτεραιότθτασ/ςτόχουσ:
1. Ζξυπνθ ανάπτυξθ, με τθ κεμελίωςθ τθσ οικονομίασ ςτθ γνϊςθ και τθν καινοτομία,
2. Βιϊςιμθ ανάπτυξθ, με τθν προϊκθςθ μιασ ανταγωνιςτικισ οικονομίασ που κα
αξιοποιεί αποτελεςματικά τουσ πόρουσ που διακζτει και κα περιορίηει τισ
επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον (εκπομπζσ διοξειδίου του άνκρακα, κλπ.),
3. Ανάπτυξθ χωρίσ αποκλειςμοφσ, θ οποία κα προάγει μια οικονομία υψθλισ
απαςχόλθςθσ και κα οδθγεί ςε κοινωνικι και γεωγραφικι ςυνοχι.
Η πρόοδοσ που ςυντελείται για τθν επίτευξθ των προαναφερόμενων ςτόχων κα
μετράται ςε ςυνάρτθςθ με πζντε αντιπροςωπευτικοφσ πρωταρχικοφσ ποςοτικοφσ
ςτόχουσ οι οποίοι τίκενται ςε ευρωπαϊκό επίπεδο και τουσ οποίουσ τα κράτθ μζλθ κα
κλθκοφν να μεταςχθματίςουν ςε εκνικοφσ ςτόχουσ με γνϊμονα ςυγκεκριμζνα ςθμεία
εκκίνθςθσ:
Το 75 % του πλθκυςμοφ θλικίασ 20-64 ετϊν κα πρζπει να εργάηεται.
Το 3% του ΑΕΡ τθσ ΕΕ κα πρζπει να επενδφεται ςε Ζρευνα & Ανάπτυξθ.
Οι ςτόχοι «20/20/20» που ζχουν τεκεί για το κλίμα και τθν ενζργεια κα πρζπει να
επιτευχκοφν.
Το ποςοςτό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα τθ ςχολικι εκπαίδευςθ κα
πρζπει να είναι κατϊτερο του 10%, ενϊ ποςοςτό τουλάχιςτον 40% τθσ νζασ
γενιάσ κα πρζπει να διακζτει πτυχίο ανϊτερθσ ι ανϊτατθσ εκπαίδευςθσ.
Θα πρζπει να μειωκοφν κατά 20 εκατομμφρια τα άτομα που διατρζχουν κίνδυνο
φτϊχειασ.
Ρροκειμζνου να επιτευχκοφν οι παραπάνω ςτόχοι, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι προτείνει
μια ςειρά πρωτοβουλιϊν για τθν καινοτομία, τθ νεολαία, το ψθφιακό κεματολόγιο,
τθν αποτελεςματικι αξιοποίθςθ πόρων, τθν πράςινθ ανάπτυξθ, τθν ανάπτυξθσ νζων
δεξιοτιτων και κζςεων εργαςίασ και τθν καταπολζμθςθ τθσ φτϊχειασ. Η υλοποίθςθ
των πρωτοβουλιϊν αποτελεί κοινι προτεραιότθτα, και απαιτεί ανάλθψθ δράςθσ ςε
όλα τα επίπεδα: οργανιςμϊν που λειτουργοφν ςε επίπεδο ΕΕ, κρατϊν μελϊν και
τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν.
Ωσ προσ τθν ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ, θ Στρατθγικι «Ευρϊπθ 2020»
διατθρεί το φιλόδοξο ςτόχο τθσ Στρατθγικισ τθσ Λιςςαβόνασ το 2000, δθλαδι οι
ακακάριςτεσ δαπάνεσ για Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ (ΕΤΑ) ςε επίπεδο Ε.Ε. να
πλθςιάςουν το 3% του ΑΕΡ (από το μζςο όρο 1,85% που είναι ςιμερα). Γίνεται
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αναφορά ςτθν αναγκαιότθτα να βελτιωκοφν οι ςυνκικεσ για τθν προςζλκυςθ
περιςςότερων επενδφςεων από τον ιδιωτικό τομζα προσ τθν ζρευνα και καινοτομία.
Επίςθσ, ςθμειϊνεται ότι ςθμαςία δεν ζχει μόνο θ αφξθςθ των δαπανϊν για τθν
ζρευνα και καινοτομία αλλά θ διαςφάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ τθσ.
Η πρωτοβουλία για τθ δθμιουργία μιασ ‘Ζνωςθσ Καινοτομίασ’ (Innovation Union) ζχει
ωσ ςτόχο τθν εςτίαςθ τθσ πολιτικισ Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και
Καινοτομίασ ςε μείηονεσ προκλιςεισ τθσ κοινωνίασ (π.χ. κλιματικι αλλαγι, ενζργεια,
υγεία, δθμογραφικζσ αλλαγζσ), με ταυτόχρονθ γεφφρωςθ του χάςματοσ μεταξφ
επιςτιμθσ και αγοράσ οφτωσ ϊςτε οι εφευρζςεισ να μετατρζπονται ςε νζα προϊόντα
και υπθρεςίεσ. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ πρωτοβουλίασ, κακορίηονται δράςεισ ςε
ευρωπαϊκό και ςε εκνικό επίπεδο. Σε εκνικό επίπεδο, τα μζλθ κράτθ καλοφνται να:
Αναδιαρκρϊςουν τα εκνικά (και περιφερειακά) ςυςτιματα ΕΤΑΚ ϊςτε να
προωκθκεί θ αριςτεία και θ εξειδίκευςθ, θ ςυνεργαςία μεταξφ ακαδθμαϊκϊν,
ερευνθτικϊν και ιδιωτικϊν φορζων και θ προϊκθςθ τθσ τεχνολογίασ ςε όλθ τθν
Ευρϊπθ.
Διαςφαλίςουν τθν επαρκι προςφορά αποφοίτων κετικϊν επιςτθμϊν,
μακθματικϊν και μθχανικισ (engineering) και τον προςανατολιςμό των
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςτθ δθμιουργικότθτα, ςτθν καινοτομία και ςτθν
επιχειρθματικότθτα.
Κακορίςουν προτεραιότθτεσ για τισ δαπάνεσ ζρευνασ και τεχνολογίασ π.χ. μζςω
φορολογικϊν κινιτρων και άλλων χρθματοοικονομικϊν μζτρων, με ςτόχο τθν
προςζλκυςθ χρθματοδότθςθσ από τον ιδιωτικό τομζα.

1.2.2. Σο Ελληνικό Περιβάλλον για την Έρευνα και Καινοτομία:
οι Νέεσ Πολιτικέσ Κατευθύνςεισ
Με βάςθ τθ ςτρατθγικι τθσ Λιςςαβόνασ (Μάρτιοσ 2000) για τθν Ζρευνα & Τεχνολογία
(Ε&Τ), θ οποία είχε κζςει ωσ ςτόχο οι ακακάριςτεσ δαπάνεσ για ΕΤΑ ςε επίπεδο ΕΕ, το
ζτοσ 2010, να πλθςιάςουν το 3% του ΑΕΡ (και το 2/3 των δαπανϊν αυτϊν να
προζλκει από τον ιδιωτικό τομζα), θ Ελλάδα ζκεςε ωσ εκνικό ςτόχο οι δαπάνεσ για
ΕΤΑ να πλθςιάςουν το 1,5% του ΑΕΡ ζωσ το 2020, με 40% ςυμμετοχι εκ μζρουσ του
ιδιωτικοφ τομζα.
Λόγω τθσ οικονομικισ φφεςθσ κατά τθν τελευταία τριετία, των δεςμεφςεων δθμοςιονομικισ
αναπροςαρμογισ που ζχει αναλάβει θ Ελλάδα προσ το Διεκνζσ Νομιςματικό Ταμείο, τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και τθν Ευρωπαϊκι Κεντρικι Τράπεηα, όπωσ και τθσ κατά κανόνα μείωςθσ
των δαπανϊν για ζρευνα από τον ιδιωτικό τομζα ςε περιόδουσ κρίςθσ, θ επίτευξθ του
παραπάνω ςτόχου (1,5% ζωσ το 2020) φαίνεται εξαιρετικά δφςκολθ δεδομζνου ότι με τα
τελευταία ςτοιχεία, θ ΑΕΔΕΤΑ το 2007 ιταν μόλισ 0,58% του ΑΕΡ.
Για τθν επίτευξθ του εκνικοφ ςτόχου 1,5 %, όςον αφορά τθν ΑΕΔΕΤΑ/ΑΕΡ, και ςφμφωνα με τισ
υποκζςεισ για ρυκμό αφξθςθσ του ΑΕΡ, όπωσ παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο πίνακα,
υπολογίηεται ότι απαιτοφνται κονδφλια φψουσ €3,3δισ.
2008

2009 2010

2011

2,0%

-2,0% -4,5% -5,5%

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-2,5% -1,0% 0,0% 1,0% 1,5% 1,8% 2,0% 2,0% 2,5%
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Τα ανωτζρω κονδφλια είναι αρκετά περιςςότερα (€667 εκ.) από αυτά που εκτιμάται ότι κα
απαιτθκοφν εάν δεν υπάρξουν ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ παρεμβάςεισ.
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Θα πρζπει να ςθμειωκεί όμωσ ότι ςε κάκε περίπτωςθ ςτόχοσ παραμζνει θ ςταδιακι αφξθςθ
των δαπανϊν για τθν Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία τθν περίοδο 2011-2020
κακϊσ οι ανάλογεσ επενδφςεισ αποτελοφν βαςικοφσ μοχλοφσ οικονομικισ ανάπτυξθσ. Το
ηθτοφμενο είναι να διαςφαλιςτεί θ αποδοτικότθτα των απαιτοφμενων δθμόςιων και
ιδιωτικϊν επενδφςεων ϊςτε να υπάρχει θ προςδοκϊμενθ κετικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
Επίςθσ, θ ςθμερινι οικονομικι κρίςθ και θ πιεςτικι πραγματικότθτα τθσ κλιματικισ αλλαγισ,
επιβάλλουν τθν αλλαγι του αναπτυξιακοφ πρότυπου πάνω ςτο οποίο είχε βαςιςτεί θ χϊρα. Η
αναςυγκρότθςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ, θ παιδεία, οι νζεσ τεχνολογίεσ και θ
καινοτομία, είναι απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για να γίνει ανταγωνιςτικι θ οικονομία. Η
πράςινθ ανάπτυξθ κα ανοίξει νζα πεδία δράςθσ και νζεσ αγορζσ για καινοτόμεσ ιδζεσ, για
τουσ νζουσ επιςτιμονεσ και ερευνθτζσ. Επίςθσ, αναμζνεται να δθμιουργιςει νζεσ
κατευκφνςεισ για ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ, νζεσ ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ
εξειδικευμζνων ερευνθτικϊν πόλων, και ζνα δίκτυο καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ, που κα
παράγει πλοφτο για τθ χϊρα, κοινωνικι ευθμερία και κζςεισ εργαςίασ.
Η επιτυχθμζνθ μετάβαςθ ςε ζνα τζτοιο ςφγχρονο αναπτυξιακό πρότυπο που να βαςίηεται ςτθ
γνϊςθ, το ανκρϊπινο δυναμικό και τθν ανάδειξθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ, είναι
προχπόκεςθ για τθ μακροχρόνια ανταγωνιςτικότθτα τθσ Ελλάδασ και τθν παράλλθλθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν.
Αποτελεί ςτρατθγικι επιλογι θ δυναμικι προςιλωςθ τθσ χϊρασ ςε ζνα αναπτυξιακό μοντζλο
προςανατολιςμζνο ςτθν πράςινθ, βιϊςιμθ ανάπτυξθ και που κα ζχει ωσ άξονεσ τθ γνϊςθ, τθν
καινοτομία και το ανκρϊπινο δυναμικό.
Αν κζλαμε να ςυνοψίςουμε ςχετικά με τον ςχεδιαςμό και τθν ςτρατθγικά τθσ ερχόμενθσ
προγραμματικισ περιόδου 2014-2020 κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το όραμα τησ χϊρασ μασ
είναι η μετάβαςη από το Σρίγωνο Κρίςησ (Χρζοσ-Ζλλειμμα-Ζλλειψθ ιςχυρισ παραγωγικισ
βάςθσ), ςτο Σρίγωνο Γνϊςησ (ςτα 3 Ε: Εκπαίδευςθ-Ζρευνα-Επενδφςεισ).
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1.3.Σο Εθνικό τρατηγικό Πλαίςιο Έρευνασ και Καινοτομίασ 20142020 (Ε..Π.Ε.Κ.).
Το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. κα αποτελζςει το βαςικό κείμενο αναφοράσ του μεςοπρόκεςμου εκνικοφ
ςτρατθγικοφ προγραμματιςμοφ και προβλζπεται να ζχει τθ δομι ενόσ ςυνολικοφ
Ρρογράμματοσ - Ρλαίςιο για τθν ζρευνα και καινοτομία.
Ειδικότερα, το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.:
–

–

–

–

–

–

Θζτει ζνα (ςχετικά μικρό) αρικμό ερευνθτικϊν προτεραιοτιτων, ςε αντιςτοιχία με
τθ ηιτθςθ για ζρευνα και καινοτομία όπωσ αυτι εκφράηεται από τον παραγωγικό
τομζα τθσ οικονομίασ ςε αντιςτοιχία με τισ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ τθσ χϊρασ
κακϊσ και βαςικζσ κοινωνικζσ ανάγκεσ. Γφρω από τισ προτεραιότθτεσ του
Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ κα πρζπει να κινείται θ δθμόςια ερευνθτικι προςπάκεια, τουλάχιςτον
ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ.
Ραρουςιάηει ζνα ςυνεκτικό ςφνολο ζργων, δράςεων και ενεργειϊν που κα οδθγεί
ςτθν επίτευξθ των παραπάνω ερευνθτικϊν προτεραιοτιτων, μζςω του
περιοριςμοφ επικαλφψεων ι πολυδιάςπαςθσ και μζςω τθσ μεγιςτοποίθςθσ των
ςυνεργαςιϊν μεταξφ ερευνθτικϊν φορζων, πανεπιςτθμίων και επιχειριςεων.
Ρροςδιορίηει το ςυνολικό δθμόςιο προχπολογιςμό για τθν Ζρευνα, Τεχνολογικι
Ανάπτυξθ και Καινοτομία που απαιτείται, διαρκρωμζνο με τθ μορφι
προχπολογιςμοφ προγραμμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των κονδυλίων που
είναι διακζςιμα μζςω ΕΣΡΑ.
Ραρζχει το πλαίςιο για ζνταξθ προσ χρθματοδότθςθ, μζςω ανταγωνιςτικϊν
προςκλιςεων, δθμόςιων ερευνθτικϊν προγραμμάτων και δράςεων που
υποβάλλονται από ερευνθτικοφσ φορείσ και επιχειριςεισ και επιλζγονται μετά
από αξιοκρατικζσ και διαφανείσ διαδικαςίεσ.
Ορίηει ζνα ςφςτθμα (κριτιρια, διαδικαςίεσ, εργαλεία αξιολόγθςθσ, ςϊμα κριτϊν
και αρμοδιότθτεσ εφαρμογισ) αξιολόγθςθσ του ερευνθτικοφ ζργου και των
ερευνθτικϊν φορζων.
Ραρακολουκείται με ςυςτθματικό τρόπο κατά τθν εφαρμογι του και κα
ανακεωρείται ςε περιοδικι βάςθ, τόςο ωσ προσ τθν ερευνθτικά / καινοτομικά
όςο και ωσ προσ τα οικονομικά αποτελζςματά του ςε ςχζςθ με αντίςτοιχουσ
ςτόχουσ που ζχουν τεκεί.
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2. Η ΤΝΟΛΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ/ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ
ΕΡΕΤΝΑ, ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
(ΕΣΑΚ) ΣΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑ
2.1.Με μια ματιά
Θζςη τησ Ελλάδασ ςτο INNOVATION Scoreboard 2010

Ρθγι: OECD SCIENCE, TECHNOLOGY AND INDUSTRY OUTLOOK 2010)
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(Ρθγι: INNOVATION UNION COMPETITIVENESS REPORT 2011/COUNTRY REVIEWS/GREECE)
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(Ρθγι: ERAWATCH)
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2.2.Αναλυτικά ςτοιχεία

Μετά από μια περίοδο ζντονθσ
οικονομικισ ανάπτυξθσ, θ χϊρα
αντιμετωπίηει
κρίςθ
ελλείμματοσ,
χρζουσ
και
απαςχόλθςθσ.
Απαιτείται
επομζνωσ θ άμεςθ εφαρμογι
μίασ
ςυςτθματικισ
και
κακολικισ προςπάκειασ που να
καλφπτει το ςφνολο τθσ
οικονομίασ με βαςικό πυλϊνα
τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων
και τθσ ανάπτυξθσ – ιδιαίτερα
δε τθσ εξωςτρζφειασ.

Γενικά οικονομικά ςτοιχεία
Κατά τθν περίοδο 2000-2007, θ Ελλάδα γνϊριςε υψθλοφσ ρυκμοφσ
ανάπτυξθσ τθσ τάξθσ του 4,1% (κατά μζςο όρο) αρκετά πιο υψθλοφσ από
εκείνουσ τθσ ΕΕ (των 27) που ιταν τθσ τάξθσ του 2,2%. Σφμφωνα με τον
ΟΟΣΑ (2007) θ ανάπτυξθ αυτι οφειλόταν κατά κφριο λόγο ςτισ βελτιϊςεισ
του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ προϊόντων (product market
regulation), ςτθν απελευκζρωςθ τθσ χρθματιςτθριακισ αγοράσ, ςτθν
είςοδο τθσ χϊρασ ςτθν Ευρωηϊνθ, ςτθν ϊκθςθ που ζδωςαν οι Ολυμπιακοί
Αγϊνεσ του 2004, ςτθ δυναμικι
παρουςία των αγορϊν τθσ
Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ για τθν εξαγωγι προϊόντων και ςτθ
μετανάςτευςθ ςτθ χϊρα μεγάλου αρικμοφ ανειδίκευτου και χαμθλοφ
κόςτουσ εργατικοφ δυναμικοφ. Η διεκνισ οικονομικι κρίςθ επιβράδυνε
τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μζχρι που το 2009, θ ελλθνικι
οικονομία προςγειϊκθκε ανϊμαλα με το δθμοςιονομικό ζλλειμμα να
ξεπερνά το 15% του ΑΕΡ. Τθν περίοδο 2008-2010 θ ελλθνικι παραγωγι
αγακϊν και υπθρεςιϊν ςυρρικνϊκθκε με μζςο ετιςιο ρυκμό μεγαλφτερο
του 1,5%. Το δθμόςιο χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ διογκϊκθκε ςθμαντικά
(150% του ΑΕΡ το 2011) και το κράτοσ επαφίεται πλζον ςε ζκτακτεσ
δανειακζσ ειςφορζσ από επίςθμουσ φορείσ για να χρθματοδοτιςει τισ
κοινωνικζσ δαπάνεσ, τουσ μιςκοφσ και το δθμοςιονομικό ζλλειμμα. Η
περικοπι των δθμοςίων δαπανϊν και θ αφξθςθ των φόρων οδιγθςαν τθ
χϊρα ςε βακειά φφεςθ που αναμζνεται να φκάςει το -4% του ΑΕΡ το 2010
και το –2.5% το 2011 (Υπουργείο Οικονομικϊν, 2010). Ρζρα από τθν κρίςθ
ελλείμματοσ και χρζουσ, θ χϊρα αντιμετωπίηει προκλιςεισ ωσ προσ τθν
ανταγωνιςτικότθτά τθσ και τθν προοπτικι απαςχόλθςθσ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ τθσ. Με τθν πάροδο του χρόνου, θ φφεςθ μετατρζπεται
ραγδαία ςε κρίςθ απαςχόλθςθσ, με το επίςθμο ποςοςτό ανεργίασ να
πλθςιάηει το 17%.
Απαιτείται επομζνωσ η άμεςη εφαρμογή μίασ ςυςτηματικήσ και
καθολικήσ προςπάθειασ που να καλφπτει το ςφνολο τησ οικονομίασ με
βαςικό ςτόχο την ενίςχυςη των επενδφςεων και τησ ανάπτυξησ –
ιδιαίτερα δε τησ εξωςτρζφειασ.

Το Ελλθνικό Σφςτθμα ΕΤΑΚ
είναι ςχετικά πρόςφατο και θ
αρχι του προςδιορίηεται ςτισ
αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80.
Ρολλά από τα χαρακτθριςτικά
του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ
ΕΤΑΚ προζρχονται από τθν
περίοδο εκείνθ.

Το Ελλθνικό Σφςτθμα ΕΤΑΚ είναι ςχετικά πρόςφατο και θ αρχι του
προςδιορίηεται ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 80. Η επικείμενθ ζνταξθ τθσ
χϊρασ ςτθν ΕΟΚ το 1981 φαίνεται να ζπαιξε κακοριςτικό ρόλο ςτθ
διαμόρφωςθ ςυγκροτθμζνθσ πολιτικισ για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και
τθσ τεχνολογίασ ςτθν Ελλάδα. Οι προςπάκειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ
ζρευνασ ςτθν Ελλάδα το δεφτερο μιςό τθσ δεκαετίασ του 80, ςυνζπεςαν
χρονικά με τθ δθμιουργία Ρρογραμμάτων-Ρλαιςίων ςτθν ΕΕ. Τα
προγράμματα αυτά ζδωςαν ςτουσ ζλλθνεσ ερευνθτζσ (κυρίωσ από τα ΑΕΙ
και τα κρατικά ερευνθτικά ινςτιτοφτα) τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε
διεκνι ερευνθτικά ζργα, και εξαςφάλιςαν ηωτικοφσ πρόςκετουσ πόρουσ
για τθ χρθματοδότθςθ του ελλθνικοφ ερευνθτικοφ δυναμικοφ. Ρολλά από
τα χαρακτθριςτικά του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ προζρχονται από τθν
περίοδο εκείνθ. Το κεςμικό πλαίςιο ακόμθ και ςιμερα βαςίηεται ςτο νόμο
1514/85 ενϊ θ αναμόρφωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου που επιχειρικθκε με
το νόμο 3653/2008 παρζμεινε τελικϊσ ανενεργι. Αν θ δεκαετία του 80
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Η ΓΓΕΤ είναι ο βαςικόσ φορζασ
για τθν εκπόνθςθ ερευνθτικισ
και τεχνολογικισ πολιτικισ.
Σθμαντικι κεςμικι μεταβολι
τθσ
τελευταίασ
διετίασ
αποτελεί θ μετακίνθςθ τθσ
ΓΓΕΤ ςτο Υπ.Ραιδείασ, που
αποβλζπει ςτθ δθμιουργία
ενιαίου δθμόςιου ερευνθτικοφ
χϊρου

χαρακτθρίςτθκε κυρίωσ από κεςμικά μζτρα και τθν ζναρξθ των ΡΡ, θ
δεκαετία του 90 χαρακτθρίςτθκε ςε μεγάλο βακμό από τα Διαρκρωτικά
Ταμεία. Από το 1986 (οπότε ζλαβε χϊρα θ ανακεϊρθςθ των Διαρκρωτικϊν
Ρόρων τθσ ΕΕ και δθμιουργικθκε το 1ο Κοινοτικό Ρλαίςιο Στιριξθσ (ΚΡΣ))
τζκθκαν ςτθ διάκεςθ τθσ χϊρασ ςθμαντικοί πόροι για τθν ενίςχυςθ του
ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ. Η ΓΓΕΤ που μζχρι τον Οκτϊβριο του 2009 ιταν
ενταγμζνθ ςτο Υπ. Ανάπτυξθσ (αρχικά Βιομθχανίασ), είναι ο βαςικόσ
φορζασ για τθν εκπόνθςθ ερευνθτικισ και τεχνολογικισ πολιτικισ μζχρι
ςιμερα. Σθμαντικι κεςμικι μεταβολι τθσ τελευταίασ διετίασ αποτελεί θ
μετακίνθςθ τθσ ΓΓΕΤ ςτο Υπ. Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ &
Θρθςκευμάτων, που
αποβλζπει ςτθν εντονότερθ ςφνδεςθ των
ερευνθτικϊν κζντρων με τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ και τθ δθμιουργία
ενιαίου δθμόςιου ερευνθτικοφ χϊρου.
Ειδικότερα, με βάςθ τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν βιβλιογραφία
τθσ παροφςασ ενότθτασ, παρατθροφνται τα ακόλουκα:

H
καινοτομικότθτα
τθσ
Ελλθνικισ
οικονομίασ
χαρακτθρίηεται ωσ «μεςαίου
επιπζδου» (moderate) και
«ανερχόμενθ» (catching-up)
και εξαρτάται κυρίωσ από
τθν ειςαγόμενθ τεχνολογία
και τεχνογνωςία. Στθρίηεται
κυρίωσ
ςε καινοτομίεσ
οργάνωςθσ και marketing
και λιγότερο ςτθν παραγωγι
και αξιοποίθςθ τθσ νζασ
γνϊςθσ

Η
Ακακάριςτθ
Εγχϊρια
Δαπάνθ για Ζρευνα και
Ανάπτυξθ είναι από τισ
χαμθλότερεσ ςτθν ΕΕ, ςε
απόλυτεσ τιμζσ και ςαν
ποςοςτό του ΑΕΡ, και είναι
κατά πολφ κάτω από τον
εκνικό ςτόχο του 1,5% για το
2020

Σφμφωνα με το INNOVATION UNION SCOREBOARD 2010 το ςφςτθμα ΕΤΑΚ
τθσ Ελλάδασ χαρακτθρίηεται ωσ μεςαίου επιπζδου καινοτομίασ («moderate
innovator») με απόδοςθ χαμθλότερθ του μζςου όρου τθσ ΕΕ. Σφμφωνα με
τουσ δείκτεσ του European Innovation Scoreboard 2010, θ Ελλάδα
βρίςκεται ςτθν 19θ κζςθ μεταξφ των 27 κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε. ωσ προσ τθν
επίδοςθ ςτθν καινοτομία. Στθρίηεται κυρίωσ ςτθν ειςαγόμενθ τεχνολογία
και τεχνογνωςία, ςε καινοτομίεσ οργάνωςθσ και marketing και λιγότερο
ςτθν παραγωγι και αξιοποίθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ. Ρρζπει να τονιςτεί όμωσ
ότι ενϊ θ καινοτομία ςτθν Ελλάδα είναι χαμθλότερθ από τον ευρωπαϊκό
μζςο όρο, ο ρυκμόσ ανάπτυξισ τθσ υπερβαίνει τον αντίςτοιχο ευρωπαϊκό.
Τα τελευταία ζτθ ζχουν βελτιωκεί οι δείκτεσ που αφοροφν ςτο μζγεκοσ
των επιχειρθματικϊν κεφαλαίων (venture capital) για τθν καινοτομία
(αυξικθκαν κατά 49% το 2010), ςτον αρικμό των κοινοτικϊν ςχεδίων
(community designs) και κοινοτικϊν εμπορικϊν ςθμάτων (community
trademarks), ςτισ πωλιςεισ καινοτομικϊν προϊόντων/υπθρεςιϊν ςτθν
αγορά και ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ καινοτόμων
μικρομεςαίων επιχειριςεων. H καινοτομικότθτα τθσ Ελλθνικισ οικονομίασ
χαρακτθρίηεται επομζνωσ ωσ «ανερχόμενθ» (catching-up).
Η ενδυνάμωςι του ελλθνικοφ ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ ςτο μζλλον κα εξαρτθκεί
ςθμαντικά από τθ δυνατότθτα που κα επιδείξει να απορροφιςει πόρουσ
των Διαρκρωτικϊν Ταμείων τόςο ςε εκνικό όςο και ςε περιφερειακό
επίπεδο, κατά τθν τρζχουςα αλλά και τθν επόμενθ προγραμματικι
περίοδο. Υπάρχουν ι προγραμματίηονται αρκετά προγράμματα ςτο
πλαίςιο του ΕΣΡΑ που κα ςτθρίξουν τθν ζρευνα και τθν καινοτομία ςτισ
επιχειριςεισ, ειδικότερα τισ ΜΜΕ. Η επιτυχία των εν λόγω προγραμμάτων
ςυνδζεται μεταξφ άλλων και με τθ δυνατότθτα απορρόφθςθσ πόρων από
το ςφςτθμα ΕΤΑΚ τθσ χϊρασ.
Σε ό,τι αφορά ςτθν Ακακάριςτθ Εγχϊρια Δαπάνθ για Ζρευνα και Ανάπτυξθ
(ΑΕΔΕΤΑ) είναι από τισ χαμθλότερεσ ςτθν ΕΕ (μόνον 0.59% του ΑΕΡ το 2007
όταν ο ΜΟ τθσ ΕΕ είναι περίπου 2% του ΑΕΡ). Ωςτόςο πρζπει να
επιςθμανκεί ότι γενικότερα θ αφξθςθ τθσ ΑΕΔΕΤΑ ςε απόλυτεσ τιμζσ τθν
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τελευταία εικοςαετία υπιρξε κεαματικι, όμωσ οι ρυκμοί ανάπτυξθσ τθσ
οικονομίασ μεταξφ 2000 και 2007 υπιρξαν υψθλότεροι, εξ οφ και θ πτϊςθ
τθσ ζνταςθσ τθσ ΑΕΔΕΤΑ ωσ ποςοςτοφ του ΑΕΡ.
Ραρατθροφνται
μεγάλεσ
περιφερειακζσ
ανιςότθτεσ
ςτισ δραςτθριότθτεσ ΕΤΑΚ

Ενταςθ ζρευνασ
1993
(Ερευνθτικζσ
δαπάνεσ /ΑΕΡ) κατά
φορζα εκτζλεςθσ (%)
Επιχειριςεισ
0,11

1999

2003

2005

2007

0,17

0,18

0,18

0,17

Ιδρφματα
Τριτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ

0,16

0,30

0,26

0,28

0,29

Κράτοσ

0,13

0,13

0,12

0,12

0,12

Αλλα

0,00

0,00

0,02

0,01

0,01

Σφνολο ΑΕΔΕΤΑ/ΑΕΡ 0,40

0,67

0,58

0,59

0,59

Ρρζπει
να
ςθμειωκεί
ότι
παρουςιάηονται
μεγάλεσ
περιφερειακζσ
ανιςότθτεσ
ςτισ
δραςτθριότθτεσ
ΕΤΑΚ.
Η
πλειονότθτά τουσ
ςυγκεντρϊνεται
ςτθν περιφζρεια
τθσ Αττικισ (θ
οποία είναι και θ
μόνθ με καινοτόμα
απόδοςθ
πάνω
από το μζςο όρο

τθσ Ε.Ε.).
Η Ζρευνα και Ανάπτυξθ ςτον
επιχειρθματικό τομζα είναι
ιδιαίτερα αδφναμθ, με τθ
δαπάνθ των επιχειριςεων για
ζρευνα
και
τεχνολογικι
ανάπτυξθ (ΔΕΡΕΤΑ) να είναι
από τισ χαμθλότερεσ ςτον
ΟΟΣΑ/ΕΕ

Σε ό,τι αφορά ςτθ Δαπάνθ των Επιχειριςεων για Ζρευνα και Τεχνολογικι
Ανάπτυξθ (ΔΕΡΕΤΑ) είναι επίςθσ μεταξφ των χαμθλότερων τθσ ΕΕ, και
μάλιςτα ςυρρικνϊκθκε ελαφρά από 0.19% του ΑΕΡ το 2001 ςε 0.17% το
2007 αποκλίνοντασ ζτςι ακόμθ περιςςότερο από τον ΜΟ τθσ ΕΕ (των 27)
όπου θ τάςθ είναι αυξθτικι. Η χαμθλι ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ
ερευνθτικζσ προςπάκειεσ τθσ χϊρασ είναι ζνα δομικό χαρακτθριςτικό του
ελλθνικοφ ςυςτιματοσ ζρευνασ και τεχνολογίασ που αφενόσ αντανακλά τισ
ιδιαιτερότθτεσ τθσ παραγωγικισ δομισ τθσ χϊρασ, αλλά επίςθσ και τισ
αδυναμίεσ διαςφνδεςθσ των ςτόχων των ερευνθτικϊν φορζων με αυτοφσ
των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα.
Η περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςε κεφάλαια χρθματοδότθςθσ, ειδικά για τισ
νζεσ επιχειριςεισ, εξ αιτίασ τθσ απροκυμίασ των χρθματοπιςτωτικϊν
ιδρυμάτων να χρθματοδοτιςουν τθν καινοτομία και επενδφςεισ υψθλοφ
κινδφνου, είναι μεταξφ των παραγόντων που εμποδίηουν τθν ερευνθτικι
δραςτθριότθτα των επιχειριςεων.
Αντίκετα θ Δθμόςια Δαπάνθ ςε Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ, ωσ
ποςοςτό του ΑΕΡ, ελαφρά αυξικθκε από 0.39% ςε 0.41%. Ακριβϊσ εξ
αιτίασ του χαμθλοφ επιπζδου των δαπανϊν ςε ζρευνα από τισ
επιχειριςεισ, θ αντίςτοιχθ δθμόςια δαπάνθ δείχνει πιο ενιςχυμζνθ και
μάλιςτα, ωσ ποςοςτό τθσ ΑΕΔΕΤΑ,
εμφανίηεται υψθλότερθ του
αντίςτοιχου ΜΟ τθσ ΕΕ (των 27).
Σε ό,τι αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ, από τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ
για τθν Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ (ΑΕΔΕΤΑ) περίπου το 31%
προζρχεται από τον ιδιωτικό τομζα ενϊ το 47% προζρχεται από το Κράτοσ
(ςυνυπολογίηεται και θ εκνικι ςυμμετοχι ςτθ χρθματοδότθςθ των
Διαρκρωτικϊν Ταμείων τθσ ΕΕ) και 19% από το εξωτερικό (όπου
ςυνυπολογίηεται και θ χρθματοδότθςθ από τθν Ε.Ε. ςτο πλαίςιο των
διαφόρων ΚΡΣ ) (ςτοιχεία 2005).
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Ωςτόςο θ ςυνειςφορά του Κράτουσ από πλευράσ χρθματοδότθςθσ είναι
ανεπαρκισ για τθν
Συνολική ΑΕΔΕΤΑ, κατά πηγή
% τθσ
προζλευςησ χρηματοδότηςησ (ζτοσ
Εκ
ςυνολικισ
επίτευξθ του ςτόχου
2005)
Ευρϊ
ΑΕΔΕΤΑ
του 1,5% αφενόσ μεν
ποςοτικά
(αυτό
Enterprises / Επιχειρήςεισ
357,1
31
αποδεικνφεται από το
Κρατικόσ προχπολογιςμόσ και άλλεσ
γεγονόσ ότι το μερίδιο
κρατικζσ πθγζσ
286,9
25
τθσ ΚΧΕΤΑ (Κρατικι
Γενικοί Προχπολογιςμοί των
Χρθματοδότθςθ για
Ιδρυμάτων Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
255,5
22
Ζρευνα
και
State / Κράτοσ (τακτικόσ
Τεχνολογικι
προχπολογιςμόσ, ΡΔΕ: μόνο θ εκνικι
Ανάπτυξθ) ςε ςχζςθ
ςυμμετοχι ςτα ΚΡΣ, λοιποί εκνικοί
με τισ υπόλοιπεσ
πόροι)
542,4
47
κρατικζσ
δαπάνεσ,
Other / Λοιπά (μθ κερδοςκοπικά
αλλά
και
το
μερίδιο
ιδρφματα, ίδιοι πόροι ΑΕΙ)
36,6
3
των δαπανϊν των
Abroad / Εξωτερικό (ΚΡΣ: μόνο θ
επιχειριςεων
κοινοτικι ςυμμετοχι, Ρρογράμματα
(ΔΕΡΕΤΑ)
που
Ρλαίςιο, Λοιπζσ πθγζσ εξωτερικοφ)
217,2
19
χρθματοδοτείται από
Συνολικι ΑΕΔΕΤΑ
1.153,2
100
το
Κράτοσ
είναι
ςθμαντικά κάτω του ΜΟ τθσ ΕΕ) αφ ετζρου δε ποιοτικά με τθν ζννοια ότι
απαιτείται εκνικι ςτρατθγικι ΕΤΑΚ και ςυντονιςμόσ μεταξφ των διαφόρων
Υπουργείων για τον προςανατολιςμό των επιχορθγιςεων και τθν
αποδοτικι διάκεςθ των κονδυλίων ςτουσ ερευνθτικοφσ φορείσ και τισ
επιχειριςεισ.
Το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ
τθσ ζρευνασ από το εξωτερικό
είναι από τα πιο υψθλά
ποςοςτά ςε ςχζςθ με άλλεσ
χϊρεσ τθσ Ε.Ε.
Οι πόροι τθσ ΕΕ (είτε
προζρχονται
από
τα
Ρρογράμματα Ρλαίςιο για τθν
ζρευνα είτε
από τα
Διαρκρωτικά Ταμεία παίηουν
ςθμαντικό ρόλο
ςτθν
λειτουργία του ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ
ΕΤΑΚ.
Ενδεχομζνωσ, υπάρχει υψθλι
εξάρτθςθ τθσ Ζρευνασ από
κονδφλια προερχόμενα από
τθν Ε.Ε

Ρολφ δυναμικι παρουςία των
ελλθνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων
ςτα ΡΡ και αυξθμζνοσ αρικμόσ
ςυνεργαςιϊν
με
άλλεσ
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ

Το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ από το εξωτερικό είναι από τα
πιο υψθλά ποςοςτά ςε ςχζςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. Αποτελεί βαςικό
χαρακτθριςτικό του ελλθνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ θ υψθλι
εξάρτθςι του από χρθματοδοτιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τόςο μζςω
των Διαρκρωτικϊν Ταμείων, όςο και μζςω των Ευρωπαϊκϊν
Ρρογραμμάτων Ρλαιςίων για τθν Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ τθσ
Ε.Ε.
Από τα επτά ΡΡ που ζχουν χρθματοδοτθκεί ζωσ ςιμερα, θ Ελλάδα ζχει
ςυμμετάςχει ςε περιςςότερα από 7.248 χρθματοδοτοφμενα προγράμματα –
και ςυντόνιςε 893 (ι 12%) –αξίασ άνω των €3,2 δισ, κατατάςςοντάσ τθν ζκτθ
ανάμεςα ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ. Αυτό είναι ζνα κακοριςτικά δυνατό ςθμείο για το
ελλθνικό ςφςτθμα ΕΤΑΚ, αλλά προκαλεί και μια ςχετικι ανθςυχία, γιατί θ
ελλθνικι ζρευνα επικεντρϊνεται περιςςότερο ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ ΕΕ
παρά ςε εκείνεσ τθσ Ελλάδασ και, δεφτερον, θ χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ
μπορεί να ζχει ακοφςια αντικαταςτιςει τθ χρθματοδότθςθ από το
ελλθνικό κράτοσ.

Τα ςτοιχεία για τθν ελλθνικι ςυμμετοχι ςτα πρϊτα ΡΡ απεικονίηουν τθ
δυναμικι παρουςία των ελλθνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων, οι οποίεσ
απορρόφθςαν περίπου το 3-3,5 % των διακζςιμων πόρων ςε Ευρωπαϊκό
επίπεδο. Το ποςοςτό αυτό αν ςυγκρικεί με τα αντίςτοιχα εκνικά μεγζκθ
(Οι ζλλθνεσ ερευνθτζσ αντιπροςϊπευαν το 0,6% του ερευνθτικοφ
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δυναμικοφ και οι ελλθνικζσ δαπάνεσ το 0,3% των ςυνολικϊν ερευνθτικϊν
δαπανϊν ςτθν ΕΕ) δείχνει ότι οι ζλλθνεσ ερευνθτζσ επεδίωξαν και πζτυχαν
να αξιοποιιςουν τισ δυνατότθτεσ που τουσ παρείχε το νζο αυτό εργαλείο
για τθν εκπόνθςθ διεκνϊν ερευνθτικϊν ζργων. Επίςθσ θ Ελλάδα είναι ςε
πολφ καλι ςειρά ςε ό,τι αφορά ςτον αρικμό των ςυνεργαςιϊν, ςτο
πλαίςιο του 7ου ΡΡ, με τισ άλλεσ Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ανά 1000 ερευνθτζσ
(ςε Ιςοδφναμα Ρλιρουσ Απαςχόλθςθσ). Η πλεονεκτικι αυτι κζςθ μπορεί
εν μζρει τουλάχιςτον να οφείλεται και ςτο γεγονόσ ότι θ Ελλάδα ζχει
μικρότερο αρικμό ερευνθτϊν ςε ςχζςθ με τισ περιςςότερεσ ευρωπαϊκζσ
χϊρεσ.
Μικρό ποςοςτό ερευνθτϊν ςτο Στον τομζα των ανκρϊπινων πόρων για τθν ζρευνα θ Ελλάδα είναι κάτω
ςφνολο του εργατικοφ πλθκυςμοφ, του ΜΟ τθσ ΕΕ με 4.2 researchers (ΙΡΑ) ανά 1000 εργαηόμενουσ (ο ΜΟ τθσ
ΕΕ είναι 6.3). Ωςτόςο, τόςο αρικμόσ των ερευνθτϊν όςο και οι νζοι
αλλά αυξθτικζσ τάςεισ

αποκτιςαντεσ διδακτορικό δίπλωμα ανά 1000 νζουσ θλικίασ 25-34 ετϊν
αυξικθκαν τθν περίοδο 2000-2008 με γοργότερουσ ρυκμοφσ από τουσ
αντίςτοιχουσ ευρωπαϊκοφσ ΜΟ, υποδεικνφοντασ μια κετικι διεργαςία ςε
εξζλιξθ.

Στον
τομζα
των
επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων οι ζλλθνεσ
ερευνθτζσ ζχουν δφο καλζσ
επιδόςεισ, πολφ κοντά ςτον
ΜΟ τθσ ΕΕ, υποδεικνφοντασ
τθν καλι ποιότθτα τθσ
ζρευνασ ςτθν Ελλάδα και τον
δυναμιςμό του ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ

Η τεχνολογικι ςυνεργαςία,
τουλάχιςτον
όπωσ
εκφράηεται
μζςω
των
αιτθμάτων για κατοχφρωςθ
ευρεςιτεχνιϊν, είναι πολφ
χαμθλι ςε ςχζςθ με τον ΜΟ
τθσ ΕΕ.

Στον τομζα των επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων οι ζλλθνεσ ερευνθτζσ ζχουν
δφο καλζσ επιδόςεισ, πολφ κοντά ςτον ΜΟ τθσ ΕΕ, υποδεικνφοντασ τθν
καλι ποιότθτα τθσ ζρευνασ ςτθν Ελλάδα και τον δυναμιςμό του ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ: 438 ςυν-δθμοςιεφςεισ ανά 1000 κατοίκουσ ζναντι 491
που είναι ο ΜΟ τθσ ΕΕ. Επίςθσ θ Ελλάδα είναι πάνω από τον Μ.Ο. ςε ό,τι
αφορά ςτον δείκτθ «αρικμόσ επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων μεταξφ του
10% των δθμοςιεφςεων με τον μεγαλφτερο αρικμό ετεροαναφορϊν
παγκοςμίωσ ωσ ποςοςτό του ςυνολικοφ αρικμοφ των επιςτθμονικϊν
δθμοςιεφςεων τθσ χϊρασ». Και τα δφο αυτά αποτελζςματα ςυνιςτοφν
ςθμαντικά επιτεφγματα, λαμβανομζνου υπόψθ του μικροφ αρικμοφ των
Ελλινων ερευνθτϊν.
Ωςτόςο θ τεχνολογικι ςυνεργαςία, τουλάχιςτον όπωσ εκφράηεται μζςω
των αιτθμάτων για τθν από κοινοφ κατοχφρωςθ ευρεςιτεχνιϊν
(copatenting applications), είναι πολφ χαμθλι ςε ςχζςθ με τον ΜΟ τθσ ΕΕ.
Ρεριςςότερεσ από το 65% του ςυνολικοφ αρικμοφ αιτιςεων για
διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ γίνονται από ζναν μόνον ευρεςιτζχνθ, πράγμα
που ςθμαίνει ότι μόνον 35% γίνονται ςε ςυνεργαςία, εκ των οποίων μόνον
7,4% εμπλζκουν μία μθ ευρωπαϊκι χϊρα. Αυτό δείχνει τθν ανάγκθ
μεγαλφτερου
βακμοφ
ςυνεργαςίασ
και
διεκνοποίθςθσ
των
δραςτθριοτιτων που αφοροφν τισ τεχνολογικζσ καινοτομίεσ.
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2.3.Βαςικέσ πολιτικέσ που έχουν εφαρμοςτεί μέχρι
ςήμερα/ύντομη αποτίμηςή τουσ
Γενικά χαρακτθριςτικά πολιτικισ ΕΤΑΚ

Είναι
απαραίτθτο
ζνα
μείγμα πολιτικισ που κα
αντιμετωπίηει και τισ τρείσ
πλευρζσ του Τριγϊνου τθσ
Γνϊςθσ
(ΕΕΥΝΑΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ)
και κα περιζχει (ι κα
ςυντονίηεται με) ςτοιχεία
άλλων ςυναφϊν πολιτικϊν.

Μολονότι το μείγμα πολιτικισ που ζχει εφαρμοςτεί μζχρι ςιμερα
προςπακεί να αντιμετωπίςει τα περιςςότερα προβλιματα/αδυναμίεσ του
ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ, ι τουλάχιςτον αυτά που αφοροφν ςτενότερα τον τομζα
τθσ ερευνθτικισ πολιτικισ,
δεν ζχει καταφζρει να αντιςτρζψει τρία
ςθμαντικά χαρακτθριςτικά τθσ πολιτικισ αυτισ: τθ χαμθλι χρθματοδότθςθ
τθσ ζρευνασ, τθν ζλλειψθ εςτίαςθσ και προτεραιοτιτων και τθν ζλλειψθ
ςυνζχειασ.
Εξίςου ςθμαντικζσ είναι οι αδυναμίεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ
ερευνθτικισ πολιτικισ που ςε γενικζσ γραμμζσ ςυνοψίηονται ςε διοικθτικά
και γραφειοκρατικά προβλιματα, πολφπλοκεσ διαδικαςίεσ κυρίωσ ςτθν
υλοποίθςθ του ΕΣΡΑ, κατακερματιςμό τθσ διαχείριςθσ, ζλλειψθ
ςυντονιςμοφ μεταξφ των εμπλεκόμενων υπθρεςιϊν, αποδυνάμωςθ ςε
ςυγκεκριμζνεσ περιόδουσ τθσ ΓΓΕΤ, δυςκολίεσ προςλιψεων ζμπειρου
προςωπικοφ διοίκθςθσ.
Επί πλζον θ αποτελεςματικότθτα των όποιων μζτρων προωκοφνται για τθ
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ του ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ βρίςκει ςθμαντικά
εμπόδια που ξεπερνοφν τα όρια εφαρμογισ των ςτενϊσ νοοφμενων
ερευνθτικϊν πολιτικϊν. Τζλοσ θ ίδια θ οικονομικι κρίςθ ενιςχφει τισ
αδυναμίεσ και τα δομικά προβλιματα του ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ και
περιορίηει τουσ ιδθ διακζςιμουσ πόρουσ.
Επομζνωσ είναι απαραίτθτο ζνα μείγμα πολιτικισ μεγαλφτερθσ εμβζλειασ
που κα αντιμετωπίηει και τισ τρείσ πλευρζσ του Τριγϊνου τθσ Γνϊςθσ
(ΕΕΥΝΑ-ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ) και κα περιζχει (ι κα ςυντονίηεται με)
ςτοιχεία άλλων πολιτικϊν που αφοροφν για παράδειγμα τον ανταγωνιςμό,
τθν επιχειρθματικότθτα, τθν χρθματοδότθςθ.

Το κφριο ηθτοφμενο είναι να
διαςφαλιςτεί
θ
αποδοτικότθτα
των
απαιτοφμενων
δθμόςιων
και ιδιωτικϊν επενδφςεων

Σε επιχειρθςιακό επίπεδο,
προχωρεί με κανονικοφσ
ρυκμοφσ θ υλοποίθςθ του
ΕΣΡΑ.
Βαςικι
προτεραιότθτα
τθσ
αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ
για
τθν
τρζχουςα
προγραμματικι
περίοδο
αποτελεί θ προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ ςε όλουσ τουσ
κλάδουσ τθσ οικονομίασ

Ραρά τθν ςθμαντικι απόκλιςθ από τον αρχικά εκνικό ςτόχο για τθν
ΑΕΔΕΤΑ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ (που είχε τεκεί ςε 1,5% για το 2015) θ
κυβζρνθςθ που εξελζγθ τον Οκτϊβριο του 2009 ζκεςε ζναν εξ ίςου
φιλόδοξο ςτόχο για το 2020, θ ΑΕΔΕΤΑ ωσ ποςοςτό του ΑΕΡ να φκάςει το
1,5% κυρίωσ βαςιηόμενθ ςτθ διακεςιμότθτα ςθμαντικϊν πόρων για ζρευνα
από τα Διαρκρωτικά Ταμεία τθσ ΕΕ τθσ τάξθσ των €1,5δις.

Ειδικά χαρακτθριςτικά τθσ περιόδου 2007 ζωσ ςιμερα:
Σε επιχειρθςιακό επίπεδο:
Σιμερα φςτερα από 3 χρόνια περίπου κακυςτεριςεων, που οφείλονται
κυρίωσ ςτισ δυςκολίεσ υλοποίθςθσ που ιδθ περιγράψαμε, φαίνεται ότι
ξεκίνθςε με πιο κανονικοφσ ρυκμοφσ θ υλοποίθςθ Δράςεων ςτο πλαίςιο
του ΕΣΡΑ. Βαςικι προτεραιότθτα τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ για τθν
τρζχουςα προγραμματικι περίοδο αποτελεί θ προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ
ςε όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ, ωσ βαςικοφ παράγοντα
αναδιάρκρωςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και μετάβαςθσ ςτθν οικονομία
τθσ γνϊςθσ, θ οποία κα οδθγιςει ςτθν ουςιαςτικι βελτίωςθ τθσ
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ανταγωνιςτικότθτασ, τθσ ανάπτυξθσ, τθσ απαςχόλθςθσ και τθσ κοινωνικισ
ευθμερίασ.
Στο πλαίςιο αυτό οι πολιτικζσ/παρεμβάςεισ Ζρευνασ, Τεχνολογικισ
Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ (ΕΤΑΚ) που χρθματοδοτοφνται από το Εκνικό
Στρατθγικό Ρλαίςιο Αναφοράσ (ΕΣΡΑ) εντάςςονται ςε δφο βαςικοφσ τομείσ
προτεραιότθτασ, όπωσ αυτοί προδιαγράφθκαν ςτο Στρατθγικό Σχζδιο
Ανάπτυξθσ Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ τθσ περιόδου 2007-13
που εκπονικθκε από τθ ΓΓΕΤ το 2007:
Ι. Αφξθςθ και Βελτίωςθ των επενδφςεων ςτθ γνϊςθ και ςτθν αριςτεία με
ςτόχο τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ.
ΙΙ. Ρροϊκθςθ τθσ Καινοτομίασ, τθσ διάδοςθσ νζων τεχνολογιϊν και τθσ
επιχειρθματικότθτασ με ςτόχο τθν παραγωγι οικονομικοφ και κοινωνικοφ
οφζλουσ «αξίασ».
Ραράλλθλα κάτω από τθν πίεςθ τθσ κρίςθσ θ χϊρα προςπακεί να
εφαρμόςει ςθμαντικζσ δομικζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ που
ενδεχομζνωσ ζπρεπε να είχαν ξεκινιςει από καιρό. Οι αλλαγζσ αυτζσ
επθρεάηουν όλεσ τισ πλευρζσ του Τριγϊνου τθσ Γνϊςθσ:
Σε κεςμικό επίπεδο:
Ψθφίςτθκαν ιδθ:
ο νζοσ αναπτυξιακόσ νόμοσ (Ν.3908/2011 ) « για τθν ενίςχυςθ των
Ιδιωτικών Επενδφςεων για τθν Οικονομικι Ανάπτυξθ, τθν
Επιχειρθματικότθτα και τθν Περιφερειακι υνοχι» που μεταξφ
άλλων προωκεί τθ διαμόρφωςθ κακεςτϊτων ενίςχυςθσ των
επενδφςεων, με τα οποία βελτιϊνεται θ επιχειρθματικότθτα, θ
τεχνολογικι ανάπτυξθ, θ ανταγωνιςτικότθτα των επιχειριςεων και
θ περιφερειακι ςυνοχι
ο νζοσ νόμοσ (Ν.4009/2011) για τθ « Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ
τθσ ποιότθτασ των ςπουδών και διεκνοποίθςθ των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
Σε κεςμικό επίπεδο,είναι ςε
εξζλιξθ θ προετοιμαςία του
νζου κεςμικοφ πλαιςίου για
τθν ζρευνα.
Η χρθματοδότθςθ τθσ ΕΤΑΚ κα
ςυντονίηεται
μζςω
ενόσ
πολυετοφσ
Εκνικοφ
Στρατθγικοφ
Ρλαιςίου
Ζρευνασ και Καινοτομίασ
(Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.)
που
κα
αντικαταςτάςει ςε επίπεδο
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ τα
Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα.

Συγχρόνωσ είναι ςε εξζλιξθ θ προετοιμαςία του νζου κεςμικοφ πλαιςίου
για τθν ζρευνα. Οι βαςικοί ςτόχοι των μεταρρυκμίςεων που προωκοφνται
μζςω του νζου κεςμικοφ πλαιςίου αφοροφν ςτο άνοιγμα του ςυςτιματοσ
ΕΤΑΚ ςτθν κοινωνία, ςτθν ενοποίθςθ των δομϊν και μθχανιςμϊν
χρθματοδότθςθσ, ςτθ ςφνδεςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των ΕΚ και των ΑΕΙ
(ςφμφωνα και με το Νόμο για τα ΑΕΙ) με τθν απόδοςι τουσ, ςτθ βάςθ
μακροχρόνιων προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν και -τζλοσ- ςτθν περαιτζρω
διεκνοποίθςθ του ςυςτιματοσ. Στο πλαίςιο δε του πολυετοφσ
προγραμματιςμοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ και των επιμζρουσ
περιφερειϊν τθσ, κα καταρτίηεται Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Ζρευνασ και
Καινοτομίασ (Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.) που κα καλφπτει περίοδο πζντε ετϊν.

Η βαςικι πρόκλθςθ για τθν κυβζρνθςθ είναι να κερδίςει τθ ςυναίνεςθ των
εμπλεκόμενων για τθν υλοποίθςθ των προβλεπόμενων μεταρρυκμίςεων,
ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά ςτα ΑΕΙ και τα ΕΚ.
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Τζλοσ γίνονται προςπάκειεσ για τθ βελτίωςθ των γενικότερων ςυνκθκϊν
λειτουργίασ των επιχειριςεων και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ καινοτομίασ,
ειδικά ςτα πρϊτα ςτάδια.
Οι παρεμβάςεισ πρζπει να
είναι ςυντονιςμζνεσ και να
καλφπτουν το ςφνολο των
παραγόντων
που
δθμιουργοφν
ζνα
οργανωμζνο
ςφςτθμα
καινοτομίασ.

Ο ςυντονιςμόσ μεταξφ των διαφόρων πολιτικϊν που επθρεάηουν το
Τρίγωνο τθσ Γνϊςθσ δεν ζχει ακόμθ αναπτυχκεί επαρκϊσ: θ υπαγωγι τθσ
ΓΓΕΤ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ αναμζνεται να ενιςχφςει το ςυντονιςμό
ερευνθτικϊν και εκπαιδευτικϊν πολιτικϊν, όμωσ αποτελεί κίνδυνο για τον
ςυντονιςμό των πολιτικϊν καινοτομίασ θ ευκφνθ των οποίων παραμζνει
ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ & Ναυτιλίασ. Ραράλλθλα
οι παρεμβάςεισ πρζπει να είναι ςυντονιςμζνεσ και να καλφπτουν το
ςφνολο των παραγόντων που δθμιουργοφν ζνα οργανωμζνο ςφςτθμα
καινοτομίασ. Το γεγονόσ ότι αρκετοί από τουσ παράγοντεσ αυτοφσ
βρίςκονται εκτόσ του ςτενοφ ςυςτιματοσ Ε&Τ (όπωσ για παράδειγμα θ
ανάπτυξθ κατάλλθλων χρθματοδοτικϊν μθχανιςμϊν για τθν ενίςχυςθ νζων
καινοτομικϊν επιχειριςεων) επιφζρει πρόςκετεσ δυςκολίεσ.

Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο που δθμιουργεί ελπίδα για το μζλλον και μπορεί
να αποτελζςει τθν κινθτιρια δφναμθ για τισ απαραίτθτεσ μεταρρυκμίςεισ
είναι ότι αναγνωρίηεται από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ότι είναι
επιτακτικι θ ανάγκθ για αλλαγι, δθμιουργϊντασ ζτςι μια ευκαιρία για τθ
βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ και τθσ αποδοτικότθτασ του ελλθνικοφ
ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ.
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2.4.

Ανάλυςη SWOT

Ανάλυςθ SWOT για το ελλθνικό ςφςτθμα Ε&A (Ρθγι: Σφμβουλοσ Τεχνικισ Υποςτιριξθσ ΓΓΕΤ ςτο ΕΣΡΑ)
Αδφνατα ημεία
Ζλλειψθ εκνικϊν προτεραιοτιτων για
τθν ΕΤΑΚ με βάςθ τισ πραγματικζσ
ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ
οικονομίασ.
Ανεπάρκεια μθχανιςμϊν αξιοκρατικισ
αξιολόγθςθσ ςε όλα τα επίπεδα.
Ρεριοριςμζνεσ επενδφςεισ από τον
ιδιωτικό τομζα ςτθν ΕΤΑΚ.

Δυνατά ημεία
Φπαρξθ νθςίδων αριςτείασ ςε δθμόςιουσ
ερευνθτικοφσ φορείσ και ςτον ιδιωτικό τομζα.
Αξιοςθμείωτθ παρουςία ςε επίπεδο
επιςτθμονικϊν δθμοςιεφςεων, με επιδόςεισ πάνω
από το μζςο όρο τθσ Ε.Ε.
Ιδιαίτερα καλζσ επιδόςεισ ςε χρθματοδοτιςεισ
από τα Ρρογράμματα Ρλαίςιο τθσ Ε.Ε.

Εξάρτθςθ ςε πθγζσ χρθματοδότθςθσ από
τθν Ε.Ε.

Ρολφ καλζσ επιδόςεισ ςτθν αξιοποίθςθ και
ειςαγωγι καινοτόμων προϊόντων και υπθρεςιϊν
ςε μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ.

Κατακερματιςμόσ δθμόςιων
ερευνθτικϊν υποδομϊν.

Αρκετά καλι επίδοςθ ςτθ μθ τεχνολογικι
καινοτομία.

Αναποτελεςματικι χριςθ των
περιοριςμζνων (δθμόςιων και
ιδιωτικϊν) πόρων για τθν ΕΤΑΚ.

Ιςχυρι ελλθνικι ερευνθτικι κοινότθτα τθσ
διαςποράσ.

Χαμθλζσ επιδόςεισ ςτθν παραγωγι και
εξαγωγι νζων καινοτομικϊν προϊόντων /
υπθρεςιϊν.
Απειλζσ
Η οικονομικι φφεςθ λειτουργεί
αναςταλτικά τόςο για ιδιωτικζσ όςο και
για δθμόςιεσ επενδφςεισ
αγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ και
διαφαινόμενθ τάςθ μετανάςτευςθσ,
κυρίωσ νζου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ.
Υπάρχει κίνδυνοσ θ Ελλάδα να
παγιδευτεί ςε μία "ιςορροπία", από τθ
μια πλευρά, χαμθλισ ηιτθςθσ για ΕΤΑΚ
από τον ιδιωτικό τομζα, και από τθν
άλλθ, προςφοράσ θ οποία είναι
εξαρτθμζνθ από δθμόςιεσ πθγζσ
χρθματοδότθςθσ.
Χαμθλι απορρόφθςθ Ευρωπαϊκϊν
πόρων από το Κοινοτικό Ρλαίςιο
Στιριξθσ (με κίνδυνο να μθν
απορροφθκοφν πλιρωσ).

Ευκαιρίεσ
Η ςτακερι ειςροι πόρων για τθν ΕΤΑΚ από
τθν Ε.Ε. αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξθσ του τομζα
εφόςον οι πόροι αξιοποιθκοφν με αποδοτικό
τρόπο.
Η δθμιουργία μίασ εκνικισ ςτρατθγικισ για
τθν ΕΤΑΚ θ οποία είναι εναρμονιςμζνθ με διεκνείσ
καλζσ πρακτικζσ κακϊσ και ο κακοριςμόσ του
τρόπου υλοποίθςισ τθσ με τον πιο
αποτελεςματικό τρόπο.
Η δθμιουργία ςυνζργιασ με τον νζο
επενδυτικό νόμο ωσ προσ τθν τόνωςθ των
ιδιωτικϊν επενδφςεων ςτθν ΕΤΑΚ και τθ ςτιριξθ
τθσ καινοτομίασ.
Η δθμιουργία ςυνεργιϊν μεταξφ τθσ
απαιτοφμενθσ αναδιάταξθσ του ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ
και τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτθν τριτοβάκμια
εκπαίδευςθ.

Οικονομία αποτελοφμενθ από
μικροφ μεγζκουσ επιχειριςεισ, οι οποίεσ
ςτθρίηονται ςτθ μεταφορά ϊριμθσ
τεχνολογίασ από το εξωτερικό και όχι
ςτθν ζρευνα και ανάπτυξθ.
Αυξανόμενοσ διεκνισ ανταγωνιςμόσ
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3. ΠΤΛΩΝΕ ΣΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου
δυναμικοφ και
των υποδομϊν

•Ανκρϊπινο δυναμικό
•Ερευνθτικά Κζντρα
•ΑΕΙ/ΤΕΙ
•Ερευνθτικζσ υποδομζσ
•Ενιαίοσ χϊροσ ζρευνασ
•Κινθτικότθτα ερευνθτϊν

Διαςφνδεςθ
ζρευνασ με τον
παραγωγικό
ιςτό-Ρροαγωγι
τθσ
καινοτομίασ

•Ζρευνα και καινοτομία ςτισ επιχειριςεισ
•Μθχανιςμοί διαςφνδεςθσ επιχειριςεων & ερευνθτικϊν
οργανιςμϊν
•Μθχανιςμοί χρθματοδότθςθσ
•Αξιοποίθςθ τθσ παραγόμενθσ γνϊςθσ από δθμόςιουσ
φορείσ
•Βελτίωςθ γενικότερου περιβάλλοντοσ επιχειριςεων

Εξωςτρζφεια

•Συμμετοχι ςτον Ευρωπαϊκό Χϊρο Ζρευνασ και ςτα
Ρρογράμματα Ρλαίςιο τθσ ΕΕ
•Διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ
•Συμμετοχι ςε Διεκνείσ Οργανιςμοφσ
•Άνοιγμα των Εκνικϊν Ρρογραμμάτων ςτθ διεκνι
ερευνθτικι κοινότθτα

Διαςφνδεςθ
τθσ επιςτιμθσ
με τθν
κοινωνία
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3.1.Ενίςχυςη του ανθρώπινου δυναμικού και των υποδομών
Στο ςυγκεκριμζνο πυλϊνα αντιμετωπίηονται από κοινοφ κζματα που ζχουν να κάνουν με το
ανκρϊπινο δυναμικό, τουσ δθμόςιουσ ερευνθτικοφσ φορείσ (ΕΚ-ΑΕΙ-ΤΕΙ) και τισ ερευνθτικζσ
υποδομζσ, ςυνιςτϊςεσ που αποτελοφν τθ βάςθ ενόσ ςυςτιματοσ Ζρευνασ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ
και Καινοτομίασ.
Η ποιότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ κακορίηει τθν ποιότθτα τθσ ζρευνασ και αποτελεί τθν
κριςιμότερθ παράμετρο για τθ ςωςτι λειτουργία και αποδοτικότθτα του ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ.
Τα ερευνθτικά κζντρα με δθμόςια χρθματοδότθςθ είναι ςυνικωσ ςτο κζντρο ενόσ ςυςτιματοσ
ΕΤΑΚ και κεωροφνται καίριασ ςθμαςίασ για τθν ενκάρρυνςθ τθσ εςωτερικισ διάχυςθσ τθσ ζρευνασ,
είτε παραγόμενθσ ςτο εςωτερικό είτε προερχόμενθσ από άλλεσ χϊρεσ, μζςω ερευνθτικϊν δικτφων
και διεκνοποιθμζνθσ εταιρικισ ζρευνασ.
Τα πανεπιςτιμια, εκτόσ από τον ςθμαντικό ρόλο τουσ ςτθν διεξαγωγι βαςικισ ζρευνασ,
προμθκεφουν
μζςω τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ το ςφςτθμα ΕΤΑΚ με το απαιτοφμενο
επιςτθμονικό δυναμικό.
Τζλοσ θ πρόςβαςθ του ερευνθτικοφ προςωπικοφ ςε ςφγχρονεσ ερευνθτικζσ και τεχνικζσ υποδομζσ
αποτελεί κρίςιμο παράγοντα για τθν ποιότθτα και ανταγωνιςτικότθτα τθσ παραγόμενθσ ζρευνασ.
Στον ίδιο πυλϊνα αντιμετωπίηονται τα κζματα του «Ενιαίου Χϊροσ Ζρευνασ» (ωσ κεςμικοφ
περιβάλλοντοσ που ενιςχφει τθ ςυςτθματικι ςυνεργαςία των δθμόςιων ερευνθτικϊν κζντρων, των
Α.Ε.Ι., και του ερευνθτικοφ δυναμικοφ του ιδιωτικοφ τομζα), κακϊσ και το ςυναφζσ κζμα τθσ
κινθτικότθτασ των ερευνθτϊν

Ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ
και των υποδομϊν

Ανκρϊπινο
δυναμικό

Ερευνθτικά
Κζντρα

ΑΕΙ/ΤΕΙ

Ερευνθτικζσ
υποδομζσ
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Ενιαίοσ
χϊροσ
ζρευνασ

Κινθτικότθτα
ερευνθτϊν

Ανθρϊπινο δυναμικό
Το ερευνθτικό προςωπικό ςε ςχζςθ με το ςφνολο του εργατικοφ δυναμικοφ είναι
χαμθλότερο του ΜΟ τθσ ΕΕ (των 27). Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθ χαμθλι ηιτθςθ ερευνθτϊν
από τον παραγωγικό τομζα.
Ωςτόςο, τόςο ο αρικμόσ των ερευνθτϊν, όςο και οι νζοι αποκτιςαντεσ διδακτορικό
δίπλωμα ανά 1000 νζουσ θλικίασ 25-34 ετϊν αυξικθκαν τθν περίοδο 2000-2008 με
γοργότερουσ ρυκμοφσ από τουσ αντίςτοιχουσ ευρωπαϊκοφσ ΜΟ, υποδεικνφοντασ μια
κετικι διεργαςία ςε εξζλιξθ.
Η χαμθλι ηιτθςθ από τον ιδιωτικό τομζα οδθγεί ςε αςυμβατότθτεσ μεταξφ προςφοράσ και
ηιτθςθσ εργαςίασ ςτον τομζα ζρευνασ – τεχνολογίασ – καινοτομίασ (με άλλα λόγια οι
επιςτιμονεσ που ‘παράγονται’ δεν απορροφϊνται από τον παραγωγικό ιςτό τθσ χϊρασ).
Οι Ανκρϊπινοι Ρόροι ςτθν Επιςτιμθ και Τεχνολογία (ΑΡΕΤ) ωσ ποςοςτό ςτον οικονομικά
ενεργό πλθκυςμό τθσ Ελλάδασ παρουςίαςαν τθν τελευταία πενταετία ταχφτερουσ ρυκμοφσ
ανάπτυξθσ ςε ςχζςθ με τον ΜΟ τθσ ΕΕ (των 27). Ωςτόςο το μερίδιό τουσ παραμζνει χαμθλό.
Οι περιςςότεροι διδάκτορεσ ακολουκοφν ακαδθμαϊκι καριζρα, όπου απαιτείται θ κατοχι
διδακτορικοφ διπλϊματοσ, και μόνον ζνα μικρό ποςοςτό απαςχολείται ςτισ επιχειριςεισ.
Το πλεόναςμα των διδακτόρων κατευκφνεται ςε μθ ερευνθτικζσ εργαςίεσ ι μεταναςτεφει
ςτο εξωτερικό ι απλά παραμζνει ςτθ χϊρα όπου απζκτθςε το διδακτορικό του.
Η βραχυχρόνια κινθτικότθτα προσ το εξωτερικό για λόγουσ ςπουδϊν είναι υψθλι: ο αρικμόσ
των Ελλινων που μετακινοφνται ςε μια άλλθ χϊρα μζλοσ τθσ ΕΕ για διδακτορικζσ ςπουδζσ,
ςε ςχζςθ με τουσ υποψιφιουσ διδάκτορεσ τθσ χϊρασ τουσ, είναι δεφτεροσ ςτθ ςειρά μετά
τθν Ιρλανδία. Ωςτόςο ζνα δομικό χαρακτθριςτικό του Ελλθνικοφ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ, δθλαδι ο υψθλόσ αρικμόσ των Ελλινων που ςπουδάηει ςτο εξωτερικό,
ςταδιακά μειϊνεται.
Υπάρχει μεγάλθ διακεςιμότθτα εργατικοφ δυναμικοφ ανϊτερθσ εκπαίδευςθσ ωσ μζροσ τθσ
ελλθνικισ διαςποράσ.
Η χϊρα ζχει υψθλισ ποιότθτασ ερευνθτζσ που ανταποκρίνονται ςε ευκαιρίεσ
χρθματοδότθςθσ. Απόδειξθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ είναι οι επιτυχίεσ τουσ ςτθ διαςφάλιςθ
ιδιαίτερα ανταγωνιςτικϊν χρθματοδοτιςεων των ΡΡ τθσ ΕΕ.
Η ελκυςτικότθτα του επαγγζλματοσ του ερευνθτι, με όρουσ αμοιβϊν, είναι χαμθλι ςτθν
Ελλάδα ςυγκρινόμενθ με εκείνθ των χωρϊν τθσ ΕΕ. Σε ό,τι αφορά ςτισ ςυνκικεσ εργαςίασ, θ
προςπάκεια τθσ ΕΕ από το 2005 για τθν προϊκθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Χάρτασ του Ερευνθτι
που ςτοχεφει ακριβϊσ προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, δεν ζχει βρει ιδιαίτερθ ανταπόκριςθ
ςτθν Ελλάδα .
Η κρίςθ ςτθν Ελλάδα αναμζνεται να επθρεάςει αρνθτικά τθν απαςχόλθςθ των ερευνθτϊν :
οι μεν επιχειριςεισ περικόπτουν τουσ ερευνθτικοφσ τουσ προχπολογιςμοφσ, ενϊ
επιδιϊκουν τθν αφξθςθ τθσ παραγωγικότθτασ των ερευνθτικϊν τουσ ομάδων. Οι
προςλιψεισ ςτον δθμόςιο τομζα ζρευνασ ζχουν ςταματιςει μζχρι το 2013 ςτο πλαίςιο των
περικοπϊν των δθμόςιων δαπανϊν. Ραρατθρείται ραγδαία αφξθςθ τθσ ανεργίασ και
διαφαινόμενθ τάςθ μετανάςτευςθσ, κυρίωσ νζου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ.
Η μεγάλθ προςφορά διδακτόρων ςε ςχζςθ με τθ ηιτθςθ, οι ακαμψίεσ του ςυςτιματοσ
προςλιψεων ςτα πανεπιςτιμια και θ χαμθλι χρθματοδότθςθ των ιδρυμάτων οδιγθςε μια
ολοζνα αυξανόμενθ μερίδα ακαδθμαϊκοφ προςωπικοφ να εργάηεται με βραχυχρόνιεσ
ςυμβάςεισ.
Ζνα εκτιμϊμενο 20% ανϊτερων ερευνθτϊν ςτθν Ελλάδα κα ςυνταξιοδοτθκεί κατά τα
επόμενα πζντε χρόνια. Σε ςυνδυαςμό με τουσ περιοριςμοφσ ςτισ προςλιψεισ,
δθμιουργείται μια ςοβαρι απειλι για τθ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ Ε&Α.
Τα νζα κεςμικά πλαίςια για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ (Ν.4009/2011) και τθ Δια Βίου
Μάκθςθ(Ν. 3879/2010), που προωκοφν εκςυγχρονιςτικζσ μεταρρυκμίςεισ και των οποίων
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Στόχοι για Ανκρϊπινο
Δυναμικό

θ εφαρμογι είναι ςε εξζλιξθ, αναμζνεται να ςυμβάλουν μακροπρόκεςμα ςτθν αναβάκμιςθ
του ανκρϊπινου επιςτθμονικοφ δυναμικοφ ςτθ χϊρα μασ και να βελτιϊςουν τθν
διαπιςτωμζνθ αςυμβατότθτα μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ εργαςίασ ςτον τομζα ΕΤΑΚ,
ιδιαίτερα ςτον ιδιωτικό τομζα.

•Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ ανάπτυξθσ των ανκρϊπινων πόρων ϊςτε να
ανταποκρίνεται ςτουσ αναπτυξιακοφσ ςτόχουσ τθσ χϊρασ.
•Αφξθςθ του αρικμοφ των ερευνθτϊν ςε Χ ? μζχρι το 2020, με ζμφαςθ ςτον
ιδιωτικό τομζα, ϊςτε να μπορεί να υποςτθρίξει το ςτόχο του 2%. (Θα πρζπει να
προςδιοριςτεί με ςυγκεκριμζνθ μεκοδολογία)
•Αφξθςθ του αρικμοφ των εξερχομζνων από τα ΑΕΙ διδακτόρων ϊςτε να φκάςουν
τουσ Χ ? κατϋζτοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ μείωςθ των ειςερχομζνων
διδακτόρων από το εξωτερικό
•Ανάπτυξθ των ταλζντων και δεξιοτιτων τθσ ελλθνικισ νεολαίασ μζςα από τθ
βελτίωςθ του επιπζδου των ςπουδϊν, ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ, και
περιλαμβάνοντασ ειδικά προγράμματα που καλλιεργοφν τθν αγάπθ για τθν
ζρευνα και διδάςκουν τισ ςχετικζσ τεχνικζσ και τισ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται.
•Υιοκζτθςθ τθσ αριςτείασ ωσ μοναδικοφ κριτθρίου για τθν πρόςλθψθ και εξζλιξθ
των ερευνθτϊν ςε όλα τα ςτάδια τθσ καριζρασ τουσ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα
ζρευνασ. Απελευκζρωςθ των μθχανιςμϊν άμιλλασ και ανζλιξθσ με ςτόχο τθν
αριςτεία.
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Ανκρϊπινο
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ρϊπινο
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Μζτρα για Ανκρϊπινο
Δυναμικό
Δείκτεσ για
Ανκρϊπινο Δυναμικό

•Ανάπτυξθ ςε όλα τα επίπεδα τθσ εκπαίδευςθσ προγραμμάτων που καλλιεργοφν τθν
αγάπθ για τθν ζρευνα και διδάςκουν τισ τεχνικζσ και τισ δεξιότθτεσ που
απαιτοφνται.Ρροβολι ςτθν ελλθνικι κοινωνία του επαγγζλματοσ του ερευνθτι ωσ
«μοντζλου ηωισ»
•Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ διδακτορικϊν και μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν: κα
πρζπει να δθμιουργθκεί ζνασ ςτακερόσ μθχανιςμόσ που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ
του ερευνθτικοφ δυναμικοφ ςτα πρϊτα χρόνια τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ.
Συμπλθρωματικότθτα με άλλουσ μθχανιςμοφσ υποτροφιϊν του Υπ. Ραιδείασ..
•Μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ τθσ πρόςλθψθσ ερευνθτϊν από τον παραγωγικό τομζα.
•Ρρόγραμμα για τθ δθμιουργία/υποςτιριξθ τθσ επόμενθσ γενιάσ ερευνθτικισ θγεςίασ, ςε
αντιςτάκμιςμα τθσ επικείμενθσ ςυνταξιοδότθςθσ μεγάλου μζρουσ των ερευνθτϊν. Θα
προβλζπει μεταξφ άλλων εκπαίδευςθ ςε μθ ερευνθτικοφσ τομείσ, όπωσ οικονομικι
διαχείριςθ, ζτςι ϊςτε να είναι καλά εξοπλιςμζνοι για τθ μελλοντικι ερευνθτικι θγεςία.
•Συςτθματικι αξιοποίθςθ του διακζςιμου υψθλοφ επιπζδου ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ
ελλθνικισ διαςποράσ. Δθμιουργία κινιτρων για τθν προςζλκυςθ επιςτθμόνων ςε
ελλθνικά ερευνθτικά κζντρα, εκπαιδευτικά ιδρφματα και καινοτόμεσ επιχειριςεισ.
•Αφξθςθ ελκυςτικότθτασ επαγγζλματοσ ερευνθτι : Βελτίωςθ ςυνκθκϊν εργαςίασ. Ψιφιςθ
Χάρτασ Ερευνθτι. Εφαρμογι διαφανϊν και αξιοκρατικϊν διαδικαςιϊν ςτισ προςλιψεισ
ερευνθτϊν είτε πρόκειται για μόνιμεσ προςλιψεισ ςτον δθμόςιο τομζα είτε για τθ
ςφναψθ βραχυχρόνιων ςυμβάςεων.
•Ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των γυναικϊν ςτθν ζρευνα

•Αρικμόσ πτυχιοφχων ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ ανά ζτοσ
•Αρικμόσ νζων διδακτόρων ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ επιςτιμθσ και τεχνολογίασ ανά
ζτοσ
•Αρικμόσ/ Ιςοδφναμα πλιρουσ απαςχόλθςθσ ερευνθτϊν που απαςχολοφνται ςτα
ΑΙ/ΤΕΙ/ΕΚ /επιχειριςεισ ανά ζτοσ
•Αρικμόσ νζων κζςεων εργαςίασ για ερευνθτζσ ςε επιχειριςεισ κατϋζτοσ
•Αρικμόσ ερευνθτϊν από τα εξωτερικό (επαναπατριηόμενοι ζλλθνεσ ι ξζνοι) που
ςυνάπτουν ςφμβαςθ απαςχόλθςθσ ςε ερευνθτικό φορζα/επιχείρθςθ ανά ζτοσ
•Αρικμόσ ΕΚ/ΑΕΙ που υιοκζτθςαν τθ χάρτα του ερευνθτι
•Αρικμόσ γυναικϊν ερευνθτριϊν ανά ζτοσ
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Ερευνητικά Κζντρα
Στθ χϊρα μασ λειτουργοφν 27 δθμόςια ΕΚ, εκ των οποίων 12 βρίςκονται υπό τθν εποπτεία
τθσ ΓΓΕΤ.
H βάςθ τθσ ζρευνασ διεξάγεται κυρίωσ ςτθν Αττικι, όπου βεβαίωσ διαμζνει και το 50% του
πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ.
Η ζρευνα που διεξάγεται ςτα δθμόςια ερευνθτικά κζντρα αντιςτοιχοφςε (το 2005) ςτο ζνα
πζμπτο τθσ ςυνολικισ ΑΕΔΕΤΑ, αρκετά πίςω από τα Ιδρφματα Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
και τισ επιχειριςεισ.
Τα ΕΚ εξαρτϊνται ςχεδόν αποκλειςτικά από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ και τθ
χρθματοδότθςθ από το εξωτερικό.
Τα ΕΚ ζχουν αναπτυχκεί αποςπαςματικά οδθγϊντασ ςε ζνα βακμό κατακερματιςμοφ και
αλλθλοεπικάλυψθσ μεταξφ των κζντρων και των ινςτιτοφτων.
Τα ΕΚ τθσ ΓΓΕΤ ιδρφκθκαν ςε διάφορεσ φάςεισ και μποροφμε να διακρίνουμε δφο
ξεχωριςτζσ γενιζσ κζντρων που διαφζρουν ςε προςανατολιςμό και διαχείριςθ. Η πρϊτθ
γενιά, που ιδρφκθκε πριν το 1980, δθμιουργικθκε με τθ λογικι τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ και
είναι (με κάποιεσ εξαιρζςεισ) νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου. Από τθ δεκαετία του
1980, δθμιουργικθκε μια νζα γενιά ΕΚ ςαν μθ κερδοςκοπικά νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ
δικαίου. Σε αντίκεςθ με τθν προθγοφμενθ γενιά, πολλά από τα νεότερα ινςτιτοφτα
ιδρφκθκαν εκτόσ Ακθνϊν.
Διαπιςτϊνεται ζλλειψθ ερευνθτικισ ςτρατθγικισ, ςε επίπεδο κάκε ΕΚ, που οδθγεί ςε
ζλλειψθ προτεραιοτιτων και μιασ ςυνεκτικισ ερευνθτικισ κοινότθτασ.
Ραρατθρείται φτωχι ςυνεργαςία με τθ βιομθχανία και τα πανεπιςτιμια αλλά και μεταξφ
των ερευνθτικϊν ιδρυμάτων, με υπερβολικι εξάρτθςθ από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ.
Ζλλειψθ ςυνεποφσ και αξιόπιςτθσ χρθματοδότθςθσ: αταξία ςτον κφκλο προκθρφξεων,
αναξιοπιςτία ςτο χρόνο πλθρωμισ. Αναφζρονται οικονομικζσ δυςκολίεσ των ΕΚ με
αποτζλεςμα πρϊτθ προτεραιότθτα να ζχει θ ικανοποίθςθ των άμεςων οικονομικϊν ςτόχων,
ςε ςχζςθ με τουσ ςτρατθγικοφσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ.
Ραρά τθ αφοςίωςθ και τθν εμπιςτοςφνθ του προςωπικοφ το θκικό του είναι ςε κρίςιμο
ςθμείο με αποτζλεςμα να υπάρχει κίνδυνοσ ςθμαντικισ αποχϊρθςθσ των επιςτθμονικϊν
κεφαλϊν, πράγμα που ςυνεπάγεται απϊλεια ταλζντων.
Αντίςτοιχοσ κίνδυνοσ υπάρχει από τθ γιρανςθ των ερευνθτϊν ςε ςυνδυαςμό με τουσ
περιοριςμοφσ ςτισ προςλιψεισ προςωπικοφ. Το υψθλό ποςοςτό ερευνθτικοφ προςωπικοφ
που αναμζνεται να αποχωριςει ςτθν επόμενθ δεκαετία, δεν πρόκειται να αντικαταςτακεί
πλιρωσ, με βάςθ τισ τρζχουςεσ ρυκμίςεισ.
Λίγεσ είναι πρωτοβουλίεσ για τθν προςζλκυςθ/διατιρθςθ καλϊν (νεότερων) ερευνθτϊν.
Ζλλειψθ κρίςιμθσ μάηασ, (δθλ. ελάχιςτων πόρων που απαιτοφνται για αποτελεςματικό
ανταγωνιςμό ςε διεκνζσ επίπεδο) ςε οριςμζνουσ τομείσ. Η ζλλειψθ κρίςιμθσ μάηασ
επιδεινϊνεται από το κεςμικό κατακερματιςμό των ΕΚ. Αποτζλεςμα ίςωσ είναι και ο ςχετικά
μικρόσ αρικμόσ αναφορϊν που επιτυγχάνουν οι ελλθνικζσ ερευνθτικζσ δθμοςιεφςεισ
Ζλλειψθ ςυνκθκϊν ιςότθτασ (διαφορζσ ςτο νομικό κακεςτϊσ των ερευνθτικϊν κζντρων,
ςτθ χρθματοδότθςθ και μιςκολογικζσ διαφορζσ). Ρρόκειται για διαφορζσ είτε ανάμεςα
ςτουσ διαφορετικοφσ τφπουσ ΕΚ είτε διαφορζσ ανάμεςα ςτα ΕΚ και τα πανεπιςτιμια.
Τα ΕΚ πάςχουν από ζνα ιδιαίτερα γραφειοκρατικό ςφςτθμα χρθματοδοτιςεων, εκκζςεων
και γενικά μικροδιαχείριςθσ.
Μικρι υποςτιριξθ για μεταβίβαςθ τεχνολογίασ και ζλλειψθ επιχειρθματικισ κουλτοφρασ.
Οι νομικζσ ςυμβουλζσ κεωροφνται ςπάνιεσ και τα γραφεία μεταβίβαςθσ τεχνολογίασ είναι
ςπάνια ςτα περιςςότερα ΕΚ.
Ωςτόςο εντοπίηεται ζνασ αρικμόσ επιςτθμονικϊν κυλάκων αριςτείασ όπου θ ζρευνα από τα
ΕΚ ανταγωνίηεται διεκνϊσ. Υψθλισ ποιότθτασ ερευνθτζσ που ανταποκρίνονται ςε ευκαιρίεσ
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χρθματοδότθςθσ ειδικά από τθν ΕΕ. Υπάρχουν μεμονωμζνα παραδείγματα καινοτόμου
διαχείριςθσ. Κάποιοσ εξοπλιςμόσ και υποδομζσ υψθλισ ποιότθτασ.
Μζχρι ςιμερα ζχει γίνει ςυςτθματικι προςπάκεια αξιολόγθςισ των ΕΚ, ςε επίπεδο
Ινςτιτοφτων, από το 1995 και φςτερα, από διεκνι panels αξιολογθτϊν με ζμφαςθ ςτθν
ερευνθτικι αριςτεία.
Η ερευνθτικι κοινότθτα ζχει αποδεχκεί πλζον τθ διαδικαςία των αξιολογιςεων και
ςυηθτείται απλϊσ ο βακμόσ βελτίωςισ τθσ, και από αυτιν τθν άποψθ υπάρχει ζνα
προβάδιςμα ζναντι τθσ Ρανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ.
Επίςθσ υπιρξε ςταδιακι μετάβαςθ από τακτικζσ επιχορθγιςεισ ςε διεκδίκθςθ πόρων μζςα
από ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ και προςκλιςεισ για υποβολι προτάςεων. Τα ΕΚ ζχουν
ενιςχυκεί ωσ προσ τισ υποδομζσ τουσ και τον εξοπλιςμό τουσ από τα διαδοχικά ΚΡΣ,
ςυνικωσ βάςει προγραμμάτων τφπου «ΑΙΣΤΕΙΑ» που υλοποίθςε θ ΓΓΕΤ.

•Ρεραιτζρω ενδυνάμωςθ του ερευνθτικοφ ιςτοφ τθσ χϊρασ, με καλφτερθ δυνατι
αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων
•Μείωςθ του κατακερματιςμοφ τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ ζρευνασ και εςτίαςθ ςε
τομείσ υψθλισ προτεραιότθτασ για τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ.
•Τα ΕΚ πρζπει να διακζτουν πλζον μια αναπτυξιακι ςτρατθγικι και ζνα
«επιχειρθματικό ςχζδιο» και να αλλάξει ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςισ τουσ
ϊςτε ανάλογα να προςανατολιςτοφν και οι επιλογζσ των ερευνθτϊν. Σταδιακά
κα πρζπει ο μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ των ΕΚ να προςαρμοςκεί περιςότερο
ςτθ χρθματοδότθςθ βάςει ςτόχων και λιγότερο ςτισ απλζσ ετιςιεσ προςαρμογζσ
ςτον πλθκωριςμό.
•Εξαςφάλιςθ ανανζωςθσ ερευνθτικοφ δυναμικοφ μζςω νζων προςλιψεων θ
μζςω μετακίνθςθσ προςωπικοφ από άλλα ΕΚ/ΑΕΙ
•Κακιζρωςθ ςε όλα τα επίπεδα τθσ Αριςτείασ ωσ κεντρικοφ κριτθρίου ενίςχυςθσ
και χρθματοδότθςθσ των ερευνθτικϊν ομάδων.
•Εντονότερθ ςφνδεςθ τθσ ζρευνασ με τθν παραγωγικι δομι τθσ χϊρασ
•Ενεργόσ ζνταξθ των ελλθνικϊν ερευνθτικϊν φορζων ςε διεκνείσ ςυνεργαςίεσ
και δίκτυα
•Ρροϊκθςθ τθσ ςυμβολισ του ερευνθτικοφ ιςτοφ ςτθ διαμόρφωςθ των
δθμοςίων πολιτικϊν τθσ χϊρασ όπωσ ενδεικτικά: τθσ ενίςχυςθσ τθσ κοινωνικισ
ςυνοχισ, τθσ πολιτικισ υγείασ, τθσ ενεργειακισ αςφάλειασ, τθσ αειφόρου
ανάπτυξθσ, τθσ πολιτικισ αςφάλειασ και άμυνασ
•Δθμιουργία ςυνεργιϊν μεταξφ πολιτικϊν/μζτρων που κα εφαρμοςτοφν ςτα ΕΚ
και τθσ μεταρρφκμιςθσ ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
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•Κίνθτρα για τθ διευκόλυνςθ τθσ ενοποίθςθσ του ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ με ςτόχο τθν
επίτευξθ κρίςιμθσ μάηασ και με επίκεντρο τον επιςτθμονικό τομζα ι/και τθ γεωγραφικι
κζςθ. Ενκάρρυνςθ (όχι επιβολι) ςυγχωνεφςεων ϊςτε θ ερευνθτικι κοινότθτα να ζχει τθ
δυνατότθτα να κακορίςει θ ίδια τθ μελλοντικι δομι του ςυςτιματοσ.
•Εξακολοφκθςθ και ενίςχυςθ τθσ χριςθσ εκτεταμζνθσ αξιολόγθςθσ από ομότιμουσ κριτζσ,
για τον εντοπιςμό και τθν υποςτιριξθ των καλφτερων ερευνθτικϊν προτάςεων.
Εφαρμογι κοινϊν κανόνων για το ςφνολο του ερευνθτικοφ ιςτοφ.
•Κίνθτρα για χάραξθ ερευνθτικισ ςτρατθγικισ και διαμόρφωςθ πολυετοφσ
προγραμματιςμοφ για κάκε ΕΚ, που κα επιτρζψει τθν καλφτερθ διαχείριςθ των πόρων,
τθ ςυγκζντρωςθ των προςπακειϊν ςε δράςεισ εκνικισ προτεραιότθτασ για τθν
επιςτθμονικι, τεχνολογικι και οικονομικι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ
•Βελτίωςθ των όρων λειτουργίασ των ερευνθτικϊν φορζων με τθν εξαςφάλιςθ πόρων για
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ μζςω ετιςιων προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν που ςυνάπτει
το κάκε ερευνθτικό κζντρο, με το αντίςτοιχο εποπτεφον Υπουργείο (υπό ςχεδιαςμό
Θεςμικό Ρλαίςιο για τθν Ερευνα).
•Επιβράβευςθ και υποςτιριξθ βζλτιςτων πρακτικϊν ποιότθτασ και καινοτομίασ ςτα
ερευνθτικά κζντρα μζςω τθσ Ανάδειξθσ Κζντρων Ερευνθτικισ Αριςτείασ, με βάςθ τα
αποτελζςματα τθσ τακτικισ αξιολόγθςθσ των Ε.Κ. (υπό ςχεδιαςμό Θεςμικό Ρλαίςιο για
τθν Ερευνα).
•Μζτρα κεςμικοφ χαρακτιρα που κα αφοροφν ςτθ λειτουργία και χρθματοδότθςθ των
ΕΚ, ςτθν απαςχόλθςθ και ςτισ αμοιβζσ των ερευνθτϊν ςτα ερευνθτικά κζντρα και τα ΑΕΙ,
και ςτθ κεςμικι αναγνϊριςθ του status του μεταπτυχιακοφ και μεταδιδακτορικοφ
ερευνθτι (Βλζπε ςχεδιαηόμενο κεςμικό πλαίςιο για τθν ζρευνα)
•Δράςεισ για τθν προβολι των δραςτθριοτιτων των ινςτιτοφτων ςτθν τοπικι κοινωνία
•Δράςεισ που να αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ ερευνθτικισ κοινότθτασ και
οικονομικοφ ιςτοφ. (Ενδεικτικά: δράςεισ όπωσ θ ίδρυςθ/ενίςχυςθ γραφείων
διαςφνδεςθσ ζρευνασ – επιχειριςεων, θ ίδρυςθ γραφείων και/ι θ παροχι υπθρεςιϊν
προσ τα ινςτιτοφτα ςε ςχζςθ με τθν κατοχφρωςθ δικαιωμάτων ευρεςιτεχνίασ, θ
ενοικίαςθ των υποδομϊν ςε επιχειριςεισ για ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ
δραςτθριότθτεσ, κ.ο.κ
•Μζτρα για τθ διαμόρφωςθ ηιτθςθσ ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν από τουσ δθμόςιουσ
οργανιςμοφσ ςε κζματα δθμόςιων πολιτικϊν αλλά και μζτρα για τθ διαμόρφωςθ
ςτρατθγικισ διαχείριςθσ τθσ νζασ γνϊςθσ από τα ΕΚ
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•Νζα διάρκρωςθ του ερευνθτικοφ ιςτοφ, ωσ αποτζλεςμα των ςυγχωνεφςεων
•Αρικμόσ ςτρατθγικϊν ςχεδίων που κα εκπονθκοφν
•Αρικμόσ προγραμματικϊν ςυμφωνιϊν ανά ζτοσ
•Αποτελζςματα Αξιολογιςεων
•Αρικμόσ Κζντρων Ερευνθτικισ Αριςτείασ που κα αναδειχκοφν
•Αρικμόσ Γραφείων Διαμεςολάβθςθσ που κα δθμιουργθκοφν
•Βελτίωςθ του δείκτθ «ποςοςτό χρθματοδότθςθσ των ερευνθτικϊν δαπανϊν ΕΚ από
επιχειριςεισ»
•Δείκτθσ ανανζωςθσ ερευνθτικοφ δυναμικοφ (π.χ. «αρικμόσ νζων ςυμβάςεων
ερευνθτϊν/ αναχωριςεισ ερευνθτϊν ανά ζτοσ»
•Αρικμόσ δθμοςιεφςεων
•Δείκτθσ ετεροαναφορϊν
•Αρικμόσ αιτιςεων διπλωμάτων ευρεςιτεχνιϊν
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ΑΕΙ-ΣΕΙ
Η ζρευνα που διεξάγεται ςτα 24 Ρανεπιςτιμια αντιςτοιχοφςε (το 2007) περίπου ςτο ιμιςυ
τθσ ςυνολικισ ΑΕΔΕΤΑ, γεγονόσ που τα κακιςτά πρωταγωνιςτζσ ςτο εκνικό ςφςτθμα ΕΤΑΚ.
Τα 16 Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα που ςχετικά πρόςφατα ζγιναν μζροσ του
ανϊτερου εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ςυνειςφζρουν ςε πολφ μικρότερο βακμό ςτθν
ζρευνα.
Σε ό,τι αφορά ςτθ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ που διεξάγουν τα Ρανεπιςτιμια, αυτι
εξαρτάται, όπωσ και για τα ΕΚ, αποκλειςτικά από τθν κρατικι χρθματοδότθςθ και τθ
χρθματοδότθςθ από το εξωτερικό.
Το μερίδιο των δαπανϊν ζρευνασ που χρθματοδοτείται από τισ επιχειριςεισ (και που
μπορεί να κεωρθκεί ότι εκφράηει το βακμό ςυνεργαςίασ των ΑΕΙ με τον παραγωγικό τομζα)
είναι χαμθλό, ωςτόςο μεγαλφτερο από το αντίςτοιχο των ΕΚ.
Το ποςοςτό χρθματοδότθςθσ των ΑΕΙ από τουσ Γενικοφσ Ρροχπολογιςμοφσ των Ιδρυμάτων
Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ,που κατευκφνεται ςε ζρευνεσ που κακορίηονται εςωτερικά από
τθν ίδια τθν ερευνθτικι κοινότθτα, και δεν ςυνδζεται με τθν ποιότθτα τθσ ζρευνασ ι τα
αποτελζςματά τθσ, αλλά με το μζγεκοσ τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ, είναι μεγαλφτερο από
τον αντίςτοιχο Ευρωπαϊκό Μζςο Προ.
Ραρά τθν ςχετικά χαμθλι κατάταξθ των ΑΕΙ ςτισ διεκνείσ ςυγκριτικζσ βακμολογίεσ θ
παραγωγικότθτά τουσ ςε ό,τι αφορά ςτον αρικμό δθμοςιεφςεων είναι μεγάλθ ςε ςχζςθ με
άλλεσ χϊρεσ τθσ ΕΕ.
Ιδιαίτερα καλζσ επιδόςεισ ςε χρθματοδοτιςεισ από τα Ρρογράμματα Ρλαίςιο τθσ Ε.Ε.
Η πρόςφατθ διαβοφλευςθ που ζγινε με αφορμι το νομοςχζδιο για τα ΑΕΙ απεκάλυψε
διάφορα προβλιματα ςτο ςφςτθμα των ΑΕΙ που ζχουν επίπτωςθ ςτθν ποιότθτα τόςο τθσ
ζρευνασ όςο και τθσ εκπαίδευςθσ: χρθματοδότθςθ που δεν ςχετίηεται με απόδοςθ και
ποιότθτα, περιοριςμζνθ ακαδθμαϊκι αυτονομία και ιςχυρι ανάμειξθ του Υπ. Ραιδείασ ςε
ακαδθμαϊκά και διοικθτικά κζματα και κζματα προγραμματιςμοφ, κακι λειτουργία του
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ από ομολόγουσ και του ςυςτιματοσ εξζλιξθσ του ακαδθμαϊκοφ
προςωπικοφ, κατακερματιςμόσ των ΑΕΙ ςε πολλζσ κατεςπαρμζνεσ γεωγραφικζσ περιοχζσ.
Ο ζλεγχοσ ποιότθτασ τόςο για τισ ερευνθτικζσ όςο και τισ εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
ειςιχκθ το 2008 για όλα τα Ρανεπιςτιμια. Μζχρι ςτιγμισ μόνον το 10% των εξωτερικϊν
αξιολογιςεων ζχει ολοκλθρωκεί, τόςο λόγω διοικθτικϊν προβλθμάτων αλλά και τθσ
απροκυμίασ οριςμζνων πανεπιςτθμιακϊν να δεχκοφν τθν αξιολόγθςθ. Οι διαδικαςίεσ
αξιολόγθςθσ ςυντονίηονται και υποςτθρίηονται ςε εκνικό επίπεδο από μία ανεξάρτθτθ αρχι
τθν «Αρχι Διαςφάλιςθσ τθσ Ροιότθτασ ςτθν Ανϊτατθ Εκπαίδευςθ»
Το νζο κεςμικό πλαίςιο για τα ΑΕΙ ςτοχεφει μεταξφ άλλων: ςτθ ςφνδεςθ τθσ
χρθματοδότθςθσ με τθν απόδοςθ, ςτθν ενδυνάμωςθ των ΑΕΙ, ςτθ βελτίωςθ των
διαδικαςιϊν διοριςμοφ και εξζλιξθσ του πανεπιςτθμιακοφ προςωπικοφ, κακιερϊνει τθ
λογοδοςία και τθ διαφάνεια ςε όλα τα επίπεδα, τθν αξιολόγθςθ κάκε Ιδρφματοσ από τθν
ακαδθμαϊκι κοινότθτα και τθ διεκνι ακαδθμαϊκι κοινότθτα, ςτθρίηει τθ διεκνοποίθςθ τθσ
ζρευνασ και τθσ διδαςκαλίασ, και το άνοιγμα των ΑΕΙ προσ τθν κοινωνία και φιλοδοξεί να
επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ επιτυχοφσ και αποτελεςματικισ ενςωμάτωςθσ των ελλθνικϊν
Α.Ε.Ι. ςτον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χϊρο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ και να ενιςχφςει τθν
διαςφνδεςθ των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν υπθρεςιϊν των Α.Ε.Ι. με τα
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα
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ΑΕΙ/ΤΕΙ

•Διατιρθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ ζρευνασ ςε υψθλό ποιοτικό επίπεδο
•Θα πρζπει να υλοποιθκοφν οι προβλζψεισ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου για τα
ΑΕΙ
•Ειδικότερα:
•Η χρθματοδότθςθ των ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων των ΑΕΙ να γίνει πιο
ανταγωνιςτικι, ςτθ βάςθ κοινϊν διαδικαςιϊν αξιολόγθςθσ που κα ιςχφουν για
όλουσ φορείσ ζρευνασ τθσ χϊρασ
•Να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ επιτυχοφσ και αποτελεςματικισ ενςωμάτωςθσ
των ελλθνικϊν Α.Ε.Ι. ςτον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χϊρο Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και
Ζρευνασ.
• Να ενιςχυκεί θ διαςφνδεςθ των παρεχόμενων εκπαιδευτικϊν και ερευνθτικϊν
υπθρεςιϊν των Α.Ε.Ι. με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά και ερευνθτικά ιδρφματα
•Τόςο ο προςανατολιςμόσ τθσ διδαςκαλίασ όςο και θ κεματολογία τθσ ζρευνασ
αλλά και θ ςυνεργαςία με τα Ερευνθτικά Κζντρα κα πρζπει να εντάςςονται ςε
μία ενιαία ςτρατθγικι ανάπτυξθσ που κα κακορίηει το κάκε ίδρυμα.

•Δθμιουργία Δικτφων Αριςτείασ ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΕΚ ςτθ βάςθ μακροπρόκεςμων
ςτρατθγικϊν που κα περιλαμβάνουν κζματα ζρευνασ και εκπαίδευςθσ και
κα χρθματοδοτοφνται ςτο πλαίςιο προγραμματικϊν ςυμβάςεων.
•Ενίςχυςθ/Δθμιουργία Γραφείων Καινοτομίασ/Διαςφνδεςθσ ςτα Α.Ε.Ι. που
κα προωκιςουν τθν αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων που
παράγονται ςε αυτά Σωςτι ςτελζχωςθ ϊςτε ο ρόλοσ τουσ να γίνει
ουςιαςτικόσ
•Αφξθςθ χορθγοφμενων υποτροφιϊν από το ΙΚΥ
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•Αρικμόσ Δικτφων Αριςτείασ που κα δθμιουργθκοφν .
•Αρικμόσ Γραφείων Διαμεςολάβθςθσ που κα δθμιουργθκοφν
•Αρικμόσ υποτροφιϊν από το ΙΚΥ
•Βελτίωςθ του δείκτθ «ποςοςτό χρθματοδότθςθσ των ερευνθτικϊν
δαπανϊν ΑΕΙ από επιχειριςεισ)
•Αρικμόσ δθμοςιεφςεων αά ερευνθτι
•Δείκτθσ ετεροαναφορϊν
•Αρικμόσ αιτιςεων διπλωμάτων ευρεςιτεχνιϊν
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Οι ερευνητικζσ υποδομζσ
Μεγάλο ρόλο ςτθν αναβάκμιςθ των ερευνθτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ ζπαιξαν τα
διαδοχικά Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ςτο πλαίςιο των Κοινοτικϊν Ρλαιςίων Στιριξθσ.
Η καταςκευι υποδομϊν ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ εφκολθσ ςχετικά διάκεςθσ κονδυλίων από τα
διάφορα ΚΡΣ, προχϊρθςε χωρίσ μελζτθ και προγραμματιςμό για τα ζξοδα λειτουργίασ τουσ
και για τθν ορκολογικι χριςθ τουσ, μζςα από πρωτοβουλίεσ τθσ ίδιασ τθσ ερευνθτικισ
κοινότθτασ
Δεν ζχει υιοκετθκεί μζχρι ςτιγμισ μια μακροπρόκεςμθ εκνικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ
ερευνθτικϊν υποδομϊν που κα κακοδθγοφςε τθ χρθματοδότθςθ τθσ περαιτζρω επζκταςθσ
/ αναβάκμιςθσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν ςτθ χϊρα μασ, μολονότι υπιρξαν ςτο παρελκόν
διάφορεσ προςπάκειεσ δθμιουργίασ ενόσ Εκνικοφ Χάρτθ Εκνικϊν Υποδομϊν (επιτροπι ΓΓΕΤ
υπό τον Διευκυντι του «Δθμόκριτου» 2006, Επιτροπι ΕΣΕΤ 2008),
Η ΓΓΕΤ χρθματοδότθςε κυρίωσ τισ υποδομζσ των ΕΚ ενϊ τα ΑΕΙ/ΤΕΙ δεν είχαν τισ ίδιεσ
δυνατότθτεσ αναβάκμιςθσ/ επζκταςθσ των ερευνθτικϊν υποδομϊν τουσ.
Υπάρχουν αξιόλογεσ ερευνθτικζσ εγκαταςτάςεισ ςτα ΕΚ και ΑΕΙ τθσ χϊρασ. Ωςτόςο θ
αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν υποδομϊν δεν είναι ικανοποιθτικι και δεν γίνεται
ςυντονιςμζνθ χριςθ τουσ από τθν ερευνθτικι κοινότθτα.
Τα ελλθνικά δθμόςια ερευνθτικά κζντρα, μζςω τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ζρευνασ και
Τεχνολογίασ υπιρξαν πολφ ενεργά ςτθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν προπαραςκευαςτικι φάςθ
του ESFRI “European Strategy Forum on Research Infrastructures” ςτο πλαίςιο του 7ου ΡΡ. Η
ΓΓΕΤ εκδιλωςε καταρχιν ενδιαφζρον ςυμμετοχισ/χριςθσ για 16 από τα 35 ζργα/Ε.Υ. του
Ευρωπαϊκοφ Οδικοφ Χάρτθ του ESFRI και χρθματοδότθςε τθ δθμιουργία δικτφων και
μελζτεσ ςκοπιμότθτασ για τθν προϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευαςτικι φάςθ.
Ωςτόςο θ εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ δεν ζγινε ςτθ βάςθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, αλλά με
βάςθ τα ενδιαφζροντα τθσ ίδιασ τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ.
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Στόχοι για
Ερευνθτικζσ Υποδομζσ
Μζτρα για Ερευνθτικζσ
Υποδομζσ

•Είναι αναγκαίο να επιλεγεί ζνασ μικρόσ αρικμόσ τομζων όπου οι ζλλθνεσ
ερευνθτζσ δθμιουργοφν ι μποροφν να δθμιουργιςουν πλεονεκτιματα ζναντι
ςυναδζλφων τουσ του εξωτερικοφ και να επενδυκοφν τα αναγκαία κονδφλια για
τθν ανάπτυξθ των υποδομϊν τουσ.
•Υποδομζσ που κτίςτθκαν ςτο παρελκόν κα πρζπει να ενιςχυκοφν ςτθ βάςθ
οργανωμζνου ςχεδίου, προκειμζνου να αποτελζςουν εργαλεία επικζντρωςθσ τθσ
ελλθνικισ ζρευνασ και πόλουσ ζλξθσ για τθ διεκνι ερευνθτικι κοινότθτα.
•Απαιτείται εξορκολογιςμόσ
τθσ χριςθσ και καλφτερθ αξιοποίθςθ των
υφιςτάμενων ερευνθτικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ, για τθν αποφυγι επικαλφψεων
και τθ δθμιουργία ςυνεργειϊν ϊςτε να εξοικονομθκοφν πόροι προσ όφελοσ
άλλων ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων.
•Οι ερευνθτικζσ υποδομζσ που κα καταςκευαςτοφν ςτο μζλλον κα πρζπει να
εξαςφαλίςουν ςυμπλθρωματικότθτα με υποδομζσ λειτουργοφςεσ ςε άλλεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ ι οργανιςμοφσ, πιςτοποιθμζνθ ικανότθτα των διαχειριςτϊν
τουσ να τισ λειτουργιςουν και να εξεφρουν πόρουσ, πρόςβαςθ ς ε τρίτουσ από
τθν Ελλάδα ι το εξωτερικό με ελκυςτικοφσ όρουσ.
•Θα πρζπει να ενιςχυκοφν τα δίκτυα ςφνδεςθσ των εκνικϊν με τισ διεκνείσ
ερευνθτικζσ υποδομζσ

•Υιοκζτθςθ Εκνικοφ Χάρτθ Ερευνθτικϊν Υποδομϊν, εν είδει μακροπρόκεςμου
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ αναπτυξιακζσ ανάγκεσ τθσ χϊρασ, τισ
ανάγκεσ και τθν κρίςιμθ μάηα τθσ ερευνθτικισ κοινότθτασ και τθν ευρωπαϊκι πολιτικι
όπωσ εκφράηεται από το ESFRI .
•Οργανωμζνθ και ςυςτθματικι χαρτογράφθςθ των υφιςτάμενων υποδομϊν και
δθμιουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Ερευνθτικϊν Υποδομϊν , που κα περιλαμβάνει ςτοιχεία
ςχετικά με το μζγεκοσ, τθν εμβζλεια (τοπικι, περιφερειακι, εκνικι, διεκνισ), τθν
ποιότθτα εξοπλιςμοφ, τθ δυνατότθτα δικτφωςθσ με άλλεσ αντίςτοιχεσ υποδομζσ, τθν
πρόςβαςθ ςε αυτζσ, το ςυςχετιηόμενο κεματικό αντικείμενο κακϊσ και οποιοδιποτε
άλλο ςτοιχείο κρίνεται ςκόπιμο για τθν καλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ τουσ από τθν
ερευνθτικι κοινότθτα. (υπο ςχςδιαςμό κεςμικό πλαίςιο για τθν Ζρευνα)
•Δθμιουργία ενόσ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου αναδιάρκρωςθσ/ επζκταςθσ των υποδομϊν
που κα ςυνειςφζρει ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των διακζςιμων πόρων, ςτθν ζνταξθ τουσ
ςε Ευρωπαϊκά δίκτυα υποδομϊν, αλλά και ςτθν περιφερειακι ανάπτυξθ τθσ χϊρασ
•Χρθματοδότθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ ςτθν καταςκευαςτικι φάςθ του ESFRI ςτθ
βάςθ ςχετικοφ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ.
•Θζςπιςθ κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν κατανεμθμζνθ χριςθ υποδομϊν όπωσ
διάφορεσ ςτατιςτικζσ βάςεισ επιςτθμονικϊν δεδομζνων
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Δείκτεσ για
Ερευνθτικζσ Υποδομζσ

• Υιοκζτθςθ Εκνικοφ Χάρτθ Ερευνθτικϊν Υποδομϊν
• Δθμιουργία Εκνικοφ Μθτρϊου Ερευνθτικϊν Υποδομϊν
• Δαπάνεσ για ςυμπλιρωςθ υφιςτάμενων υποδομϊν ανά ζτοσ
• Δαπάνεσ για δθμιουργία νζων υποδομϊν ανά ζτοσ
• Δαπάνεσ ςυμμετοχισ ςτθν καταςκευαςτικι φάςθ του ESFRI
• Δείκτθσ αξιοποίθςθσ ερευνθτικϊν υποδομϊν ????
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Ο Ενιαίοσ χϊροσ ζρευνασ

Στόχοι για Ενιαίο
Χϊρο Ζρευνασ

Tο ελλθνικό ςφςτθμα Ε&Α φαίνεται εςωςτρεφζσ, με χαμθλό επίπεδο ερευνθτικισ
ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςε ινςτιτοφτα, πανεπιςτιμια, τον ιδιωτικό τομζα και άλλεσ χϊρεσ.
Η μζχρι πρόςφατα υπαγωγι των ΑΕΙ και των δθμόςιων ερευνθτικϊν κζντρων ςε
διαφορετικά Υπουργεία δυςχζραινε τισ όποιεσ προςπάκειεσ ςυντονιςμοφ τθσ δθμόςιασ
ερευνθτικισ προςπάκειασ κακϊσ και τθν ουςιαςτικι διαςφνδεςθ ζρευνασ – τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ.
Η αςφμπτωτθ ανάπτυξθ δφο διακριτϊν ςυςτθμάτων ζρευνασ ςτθ χϊρα μασ δεν είναι
ςκόπιμο να ςυνεχιςτεί. Απαιτείται ςφγκλιςθ και ςυγκζντρωςθ δυνάμεων
Τα μζχρι ςιμερα Ρρογράμματα τθσ ΓΓΕΤ ενίςχυςαν τισ πρόςκαιρεσ ςυνεργαςίεσ μεταξφ ΑΕΙΤΕΙ, ΕΚ και επιχειριςεων, μια και αποτελοφςαν όρο για τθν χρθματοδότθςθ των διάφορων
ερευνθτικϊν ζργων που προτείνονταν. Εντοφτοισ μζχρι το 2009, το Υπουργείο Ραιδείασ, Δια
Βίου Μάκθςθσ και κρθςκευμάτων δεν είχε αναπτφξει ςτακερζσ ςυνεργαςίεσ με τθ ΓΓΕΤ και
δεν ςυμμετείχε ςτθ χάραξθ τθσ πολιτικισ ζρευνασ και τεχνολογίασ.
Η υπαγωγι τθσ ΓΓΕΤ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και κρθςκευμάτων
αποςκοπεί ακριβϊσ ςτο να το μετατρζψει ςε ςτρατθγικό φορζα που ςυγκεντρϊνει όλεσ τισ
αρμοδιότθτεσ για τθν από κοινοφ χάραξθ τθσ ερευνθτικισ και τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ
τθσ χϊρασ και για τθ δθμιουργία ενιαίου ερευνθτικοφ χϊρου με τθ ςυντονιςμζνθ εποπτεία
των ΑΕΙ και των κρατικϊν ΕΚ.
Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ είναι το υπό διαμόρφωςθ κεςμικό πλαίςιο για τθν Ζρευνα και
Τεχνολογικι Ανάπτυξθ που επεξεργάηεται θ ΓΓΕΤ, αφενόσ μεν μζςω τθσ προϊκθςθσ του
Ενιαίου Χϊρου Ζρευνασ αφετζρου δε τθσ κατάρτιςθσ ενόσ Εκνικοφ Στρατθγικοφ Ρλαιςίου
Ζρευνασ και Καινοτομίασ (Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.) που κα ζχει το χαρακτιρα ςυνολικοφ προγράμματοσ –
πλαιςίου και κα περιλαμβάνει το ςφνολο των προγραμμάτων ζρευνασ και τεχνολογίασ των
Υπουργείων. Δθμιουργείται επίςθσ Διυπουργικι Επιτροπι για τθν Ζρευνα, Τεχνολογικι
Ανάπτυξθ και Καινοτομία (Δ.Ε.Τ.ΕΚ) με βαςικι αρμοδιότθτα τθ χάραξθ τθσ εκνικισ πολιτικισ
ςτουσ τομείσ τθσ ΕΤΑΚ

•Κεντρικι πολιτικι επιλογι είναι θ δθμιουργία Ενοποιθμζνου Χϊρου Ζρευνασ
με τθ δθμιουργία των κεςμϊν και των ςυνκθκϊν που κα οδθγιςουν ςε ςτενι
και ςυςτθματικι ςυνεργαςία ςε πρϊτθ φάςθ των ερευνθτϊν που εργάηονται
ςε κρατικά ερευνθτικά κζντρα, των μελϊν ΔΕΡ και ερευνθτϊν των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων, (αλλά και του ερευνθτικοφ δυναμικοφ του
ιδιωτικοφ τομζα), με ςτόχουσ τθ μεγιςτοποίθςθ των ςυνεργειϊν μεταξφ των
ερευνθτικϊν ομάδων, τθ ςυγκζντρωςθ κρίςιμθσ μάηασ ερευνθτικϊν
προςπακειϊν ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ και τθν αντιμετϊπιςθ του
φαινομζνου του κατακερματιςμοφ και τθσ πολυδιάςπαςθσ των ερευνθτικϊν
υποδομϊν και δράςεων
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Μζτρα για Ενιαίο Χϊρο
Ζρευνασ
Δείκτεσ για Ενιαίο
Χϊρο Ζρευνασ

•Δράςεισ για τθν αφξθςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ΑΕΙ/ ΤΕΙ και ΕΚ. Η ςυνεργαςία κα αφορά
τθ διδαςκαλία, τθν ζρευνα και τισ διοικθτικζσ λειτουργίεσ μεταξφ των υπαρχόντων
ιδρυμάτων.
•Ρροϊκθςθ διαφόρων μορφϊν ςυνεργαςίασ όπωσ είναι οι «Δικτυϊςεισ Ερευνθτικϊν
Φορζων» και οι «Συμπράξεισ Ινςτιτοφτων»
•Διαςφάλιςθ επαρκοφσ ςυντονιςμοφ μεταξφ εποπτευόντων Υπουργείων ϊςτε να
εξαςφαλίηεται θ τιρθςθ ενιαίων κανόνων για τθ χρθματοδότθςθ και τθν αξιολόγθςι των
κοινϊν δράςεων των ερευνθτικϊν φορζων του ενιαίου χϊρου ζρευνασ.
•Δράςεισ για τθν από κοινοφ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων ερευνθτικϊν υποδομϊν, μζςω
τθσ δθμιουργίασ δικτφων εργαςτθρίων των ΕΚ και των Α.Ε.Ι ςτθ βάςθ τθσ
ςυμπλθρωματικότθτασ και με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ τεχνογνωςίασ και των ερευνθτικϊν
δυνατοτιτων τουσ. Θζςπιςθ κανόνων πρόςβαςθσ ςε αυτζσ και του παραγωγικοφ τομζα.
(Νζο Θεςμικό Ρλαίςιο για τθν Ερευνα)
•Δθμιουργία δι-ιδρυματικϊν μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων με ιςότιμθ ςυμμετοχι των
μελϊν Δ.Ε.Ρ. και των ερευνθτϊν των Ε.Κ. (Νζο Θεςμικό Ρλαίςιο για τθν Ερευνα)
•Αξιοποίθςθ του ερευνθτικοφ δυναμικοφ των ΕΚ με τθν δυνατότθτα ιςότιμθσ ςυμμετοχισ
τουσ ςτθν εκπόνθςθ διδακτορικϊν διατριβϊν και τθ δυνατότθτα διδαςκαλίασ ςε
μεταπτυχιακά μακιματα ςτα Α.Ε.Ι. (Νζο Θεςμικό Ρλαίςιο για τθν Ερευνα)
•Δυνατότθτα ςε Κακθγθτζσ Α.Ε.Ι. να παρζχουν ερευνθτικό ζργο με μερικι απαςχόλθςθ ςε
Ε.Κ. για τθν προςζλκυςθ ι υλοποίθςθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων ςε αυτά. (Νζο Θεςμικό
Ρλαίςιο για τθν Ερευνα)
•Μείωςθ γραφειοκρατίασ που κα επιτρζψει μεγαλφτερθ ευελιξία και κινθτικότθτα
ανάμεςα ςτα κζντρα και τα ΑΕΙ.

• Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν μεταξφ ΑΕΙ-ΕΚ-ΤΕΙ ςε ερευνθτικά ζργα
• Αρικμόσ ςυνεργαςιϊν ςε κζματα διδαςκαλίασ
• Αρικμόσ δικτυϊςεων για τθν από κοινοφ αξιοποίθςθ των υφιςτάμενων
ερευνθτικϊν υποδομϊν
• Αρικμόσ
δι-ιδρυματικϊν
μεταπτυχιακϊν
προγραμμάτων
που
δθμιουργικθκαν
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Κινητικότητα ερευνητών

Στόχοι για
Κινθτικότθτα
των Ερευνθτϊν

Η μακροχρόνια διατομεακι κινθτικότθτα των ερευνθτϊν (μεταξφ πανεπιςτθμίων και
επιχειριςεων) ςυναντά ςθμαντικά εμπόδια διαρκρωτικισ φφςθσ.
Η μικρι ελκυςτικότθτα των επιχειριςεων για τθν καριζρα των ερευνθτϊν και θ χαμθλι
ηιτθςθ από τθν πλευρά τουσ, αποκαρρφνει τισ μεταβολζσ ςτθν επαγγελματικι
ςταδιοδρομία των ερευνθτϊν που εργάηονται ςτον δθμόςιο τομζα.
Η βραχυχρόνια κινθτικότθτα ι θ ταυτόχρονθ απαςχόλθςθ ςτον δθμόςιο και ιδιωτικό
τομζα μοιάηει ευκολότερθ. Ρολλοί ακαδθμαϊκοί ςυμμετζχουν ςε διοικθτικά ςυμβοφλια
ι δουλεφουν ςαν ςφμβουλοι ςε ιδιωτικζσ επιχειριςεισ.
Επίςθσ προβλζπεται θ δυνατότθτα για τουσ ερευνθτζσ (ι και τουσ ακαδθμαϊκοφσ) να
είναι μερικισ απαςχόλθςθσ για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, με μειωμζνο μιςκό, ϊςτε
να διατθροφν τθ δθμόςια κζςθ τουσ ενϊ παρζχουν υπθρεςίεσ ςτον ιδιωτικό τομζα.
Η υποςτιριξθ τθσ κινθτικότθτασ των ερευνθτϊν δεν αποτζλεςε μζχρι ςιμερα
αντικείμενο ιδιαίτερθσ εκνικισ πολιτικισ. Συνικωσ υποςτθρίχκθκε θ προσ τθν χϊρα μασ
κινθτικότθτα με τθν εξαίρεςθ των υποτροφιϊν εξωτερικοφ από το Κδρυμα Κρατικϊν
Υποτροφιϊν.
Ραράδειγμα αποτελοφν οριςμζνα νζα Ρρογράμματα τθσ ΓΓΕΤ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ,
όπωσ θ Δράςθ «Ενίςχυςθ Μεταδιδακτόρων Ερευνθτϊν/τριϊν» που επιδιϊκουν και τθν
προςζλκυςθ μεταδιδακτορικϊν ερευνθτϊν από το εξωτερικό οι οποίοι κα ενταχκοφν
για ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα ςτο ερευνθτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ, μεταφζροντασ
ερευνθτικι και τεχνολογικι εμπειρία από τον διεκνι χϊρο.
Η Οδθγία 2005/71 /ΕΚ τθσ 12θσ Οκτωβρίου 2005 ςχετικά με τθν ειδικι διαδικαςία
ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ ζχει ενςωματωκεί
πλιρωσ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία μζςω του ΡΔ128/2008. Αποτελεί ςθμαντικό εργαλείο
για τθν αναβάκμιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τθσ Ελλάδασ με τισ τρίτεσ χϊρεσ και τθν
προςζλκυςθ ςτθν Ευρϊπθ ερευνθτικοφ δυναμικοφ υψθλισ ποιότθτασ.

•Διευκόλυνςθ τθσ κινθτικότθτασ των ερευνθτϊν ειδικότερα προσ τον
παραγωγικό τομζα
•Διευκόλυνςθ επαναπατριςμοφ ερευνθτϊν από το εξωτερικό
•Συγκρότθςθ ειδικοφ μθχανιςμοφ από τθ ΓΓΕΤ, προκειμζνου να κζςει ςε
εφαρμογι τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται διατάξεισ του ΠΔ128/2008
ςχετικά με τθν ειδικι διαδικαςία ειςδοχισ υπθκόων τρίτων χωρϊν για
ςκοποφσ επιςτθμονικισ ζρευνασ
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Μζτρα για
Κινθτικότθτα
Ερευνθτϊν
Δείκτεσ για
Κινθτικότθτα
Ερευνθτϊν

•Ρρογράμματα ανταλλαγισ ςπουδαςτϊν-ερευνθτϊν–κακθγθτϊν μεταξφ
Ρανεπιςτθμίων –ΕΚ-και επιχειριςεων τεχνολογικισ βάςθσ
•Νομικζσ ρυκμίςεισ που κα επιτρζπουν τθν υλοποίθςθ των παραπάνω
(κζματα άδειασ, αποδοχϊν, εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τουσ ερευνθτζσ,
κακθγθτζσ που κα απαςχολοφνται ςτισ επιχειριςεισ) (νζο κεςμικό πλαίςιο
ΓΓΕΤ)
•Ρρογράμματα ανταλλαγισ ςπουδαςτϊν-ερευνθτϊν–κακθγθτϊν μεταξφ
Ρανεπιςτθμίων /ΕΚ-και αντίςτοιχων Ρανεπιςτθμίων/ΕΚ του εξωτερικοφ
•Δθμιουργία ευνοϊκϊν ςυνκθκϊν/νομικϊν ρυκμίςεων για τθν ζλξθ
καταξιωμζνων ελλινων ερευνθτϊν του εξωτερικοφ, ι αλλοδαπϊν ερευνθτϊν
ςε ΕΚ και Ρανεπιςτιμια τθσ χϊρασ νζο κεςμικό πλαίςιο ΓΓΕΤ)

• Αρικμόσ ανταλλαγϊν ςπουδαςτϊν-ερευνθτϊν–κακθγθτϊν μεταξφ
Ρανεπιςτθμίων –ΕΚ-και επιχειριςεων τεχνολογικισ βάςθσ
• Αρικμόσ ανταλλαγϊν ςπουδαςτϊν-ερευνθτϊν–κακθγθτϊν μεταξφ
Ρανεπιςτθμίων /ΕΚ-και αντίςτοιχων Ρανεπιςτθμίων/ΕΚ του εξωτερικοφ
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Βιβλιογραφία
ERAWATCH-Country Report 2010-Greece
Innovation Union Competitiveness Report 2011, Country Reviews-Greece
RAND«A rapid review of the Greek research and development system», 2011
ΣΥΜΡΑΞΙΣ: «Συνειςφορά τθσ ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ ςτθν
ανταγωνιςτικότθτα και τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, Μελζτθ για τθν ΓΓΕΤ, Σεπτζμβριοσ
2011
Χαρτογράφθςθ των ερευνθτικϊν φορζων τθσ χϊρασ, του κακεςτϊτοσ τουσ και των ερευνθτικϊν
υποδομϊν τουσ, Μελζτθ ΓΓΕΤ (ELYROS 2011)
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1993 – 2008,Βιβλιομετρικι ανάλυςθ ελλθνικϊν
δθμοςιεφςεων ςε διεκνι επιςτθμονικά περιοδικά,ΕΚΤ,2010
NOMOΣ 4009/2011 «Δομι, λειτουργία, διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και διεκνοποίθςθ
των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων».
Υπό ςχεδιαςμό κεςμικό πλαίςιο για τθν Ζρευνα
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3.2.Διαςύνδεςη έρευνασ με τον παραγωγικό ιςτό - Προαγωγή τησ
καινοτομίασ
Για να λειτουργιςει αποτελεςματικά ζνα ερευνθτικό ςφςτθμα χρειάηεται να διακζτει μια πλευρά
αποτελεςματικισ προςφοράσ (χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ, ςυγκζντρωςθ ταλζντων και υποδομι
για τθ διεξαγωγι ζρευνασ) και μια πλευρά ηιτθςθσ που «κζτει» τισ κατάλλθλεσ ερωτιςεισ,
χρθςιμοποιεί τθν ζρευνα και, τελικά, αποςπά τθν οικονομικι αξία από τθν ζρευνα.
Οι παράγοντεσ που αναγνωρίηονται ότι επθρεάηουν τον ςυγκεκριμζνο πυλϊνα και για τθν ενίςχυςθ
των οποίων κα πρζπει να προτακοφν ςυγκεκριμζνα μζτρα, αναφζρονται εποπτικά ςτο ακόλουκο
ςχιμα.

Διαςφνδεςη ζρευνασ με τον παραγωγικό ιςτό Προαγωγή τησ καινοτομίασ

Ζρευνα και
καινοτομία ςτισ
επιχειριςεισ

Μθχανιςμοί
διαςφνδεςθσ
επιχειριςεων &
ερευνθτικϊν
οργανιςμϊν

Μθχανιςμοί
χρθματοδότθςθσ

Αξιοποίθςθ τθσ
παραγόμενθσ
γνϊςθσ από
δθμόςιουσ
φορείσ

Βελτίωςθ
γενικότερου
περιβάλλοντοσ
επιχειριςεων

Εξετάηοντασ τισ διάφορεσ μελζτεσ και αποτιμιςεισ που ζχουν πραγματοποιθκεί, αναφορικά με τουσ
ςυγκεκριμζνουσ παράγοντεσ (παρατίκενται ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ), προκφπτουν τα ακόλουκα
βαςικά ςυμπεράςματα για τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ:

ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Μικρι ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ ερευνθτικζσ δαπάνεσ, ο οποίοσ κατά 99,9% αποτελείται
από Μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ με περιοριςμζνθ ικανότθτα για Ζρευνα. Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ
& Επικοινωνιϊν και Χθμικά απορροφοφν ςχεδόν το 50% τθσ Ζρευνασ του ιδιωτικοφ τομζα.
Η γραφειοκρατία ςε ςυνδυαςμό με τθν οικονομικι κρίςθ και τα μζτρα λιτότθτασ, περιορίηουν τθν
ρευςτότθτα και δυςχεραίνουν τθν ανάπτυξθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων.
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Απροκυμία των χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων να χρθματοδοτιςουν καινοτόμεσ και ριψοκίνδυνεσ
προτάςεισ, ειδικότερα ςτθν παροφςα οικονομικι κρίςθ. Ρρόςκετεσ δυςκολίεσ λόγω τθσ ζλλειψθσ
ρευςτότθτασ.
Απαιτείται θ ανάπτυξθ τθσ αγοράσ επιχειρθματικϊν κεφαλαίων και θ δθμιουργία κοινότθτασ
Επιχειρθματικϊν Αγγζλων. Με τον τρόπο αυτό παρζχεται θ δυνατότθτα ενίςχυςθσ των
επιχειριςεων υψθλισ τεχνολογίασ ςτο ςτάδιο ςποράσ ι εκκίνθςθσ κατά τα οποία υπάρχει αδυναμία
εξεφρεςθσ κεφαλαίων.
Ραρατθρείται αναντιςτοιχία μεταξφ των προςφερόμενων προςόντων και ικανοτιτων από ερευνθτζσ
και των ηθτοφμενων από τον ιδιωτικό τομζα. Η διοργάνωςθ προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ ςε
επιχειριςεισ και τα προγράμματα δια βίου μάκθςθσ, είναι περιοριςμζνα και δεν ςυμβάλλουν προσ
τθν κατεφκυνςθ ευκυγράμμιςθσ.
Τα ερευνθτικά κζντρα παρουςιάηουν μεγαλφτερθ εςωςτρζφεια ςε ςχζςθ με τα πανεπιςτιμια, όςον
αφορά τθν ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα. Η ςυνεργαςία αυτι είναι ευκαιριακι, προωκοφμενθ
πρωτίςτωσ από τον δθμόςιο τομζα, ςτο πλαίςιο ερευνθτικϊν προγραμμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ,
τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ των ΕΚ παραμζνουν ανεκμετάλλευτα, χωρίσ εμπορικι αξιοποίθςθ.
Ραρατθρείται αδυναμία του δθμόςιου ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ να ανταποκρικεί ςτισ οικονομικζσ
μεταβολζσ και να ςυμβάλει ςτθν διάχυςθ τθσ γνϊςθσ.

Ραρά τθν προϊκθςθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων, θ δθμιουργία και εμπορικι εκμετάλλευςθ
πνευματικϊν δικαιωμάτων και πατεντϊν παραμζνει χαμθλι.
Η αδυναμία επίτευξθσ των ςτόχων τθσ ερευνθτικισ πολιτικισ οφείλεται, κατά ζνα βακμό, ςτισ
διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ και τα χαρακτθριςτικά τθσ οικονομίασ. Ραράλλθλα, υπάρχει επιμεριςμόσ
αρμοδιοτιτων ςε κζματα καινοτομίασ με το Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ &
Ανταγωνιςτικότθτασ.
Με βάςθ τα προαναφερκζντα μποροφμε να κζςουμε τουσ ακόλουκουσ ςτόχουσ.
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Στόχοι

Μζτρα

•Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ ερευνθτικζσ δαπάνεσ
•Ενίςχυςθ νζων, καινοτόμων επιχειριςεων κατά τθν αρχικι φάςθ λειτουργίασ
•Βελτίωςθ τθσ εμπορικισ εκμετάλλευςθσ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων
•Εξειδίκευςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του
ιδιωτικοφ τομζα
•Ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ μεταξφ ερευνθτικϊν φορζων και ιδιωτικοφ τομζα
•Μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ για τθν προϊκθςθ ερευνθτικϊν δραςτθριοτιτων
•Βελτίωςθ ςυντονιςμοφ ςτον δθμόςιο τομζα ςε κζματα ζρευνασ, τεχνολογίασ & καινοτομίασ

•Ρροκιρυξθ ερευνθτικϊν προγραμμάτων με ςυνεργαςία δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα, με
ζμφαςθ προσ τθν πλευρά ηιτθςθσ τθσ ζρευνασ (demand-side)
•Δθμιουργία μθτρϊου επιχειρθματικϊν αγγζλων και θλεκτρονικισ πφλθσ για διαςφνδεςθ με
υποψιφιουσ επενδυτζσ
•Δθμιουργία Ταμείου ενίςχυςθσ καινοτόμων επιχειριςεων κατά τα αρχικό ςτάδιο λειτουργίασ με
δθμόςια και ιδιωτικά κεφάλαια
•Μθδενικι φορολόγθςθ spin-off, spin-out, start-up, incubators για περίοδο 5 ετϊν.
•Μθδενικι φορολόγθςθ για επανεπζνδυςθ κεφαλαίων ςε ζργα Ζρευνασ και Τεχνολογικισ
Ανάπτυξθσ ι start-ups, spin-offs ι spin-outs.
•Ρλιρθσ ευελιξία εργαςιακϊν ςχζςεων για το προςωπικό που απαςχολείται για Ζρευνα και
Τεχνολογικι Ανάπτυξθ ςε Ερευνθτικά Ινςτιτοφτα, επιχειριςεισ, ΝΡΙΔ και ΝΡΔΔ
•Κατάργθςθ ζκδοςθσ άδειασ για ςυμμετοχι ερευνθτϊν ςε επιχειρθματικζσ ςυνεργαςίεσ και
αναγνϊριςθ των ςυνεργαςιϊν αυτϊν ωσ προςόν για τθν ακαδθμαϊκι εξζλιξθ
•Δθμιουργία 3-5 Γραφείων Καινοτομίασ ωσ μια αυτόνομθ νομικι οντότθτα και αντζννεσ ςτουσ
ερευνθτικοφσ ακαδθμαικοφσ φορείσ
•Δθμιουργία κρατικισ ηιτθςθσ για ζρευνα
•Ενίςχυςθ προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν ςε επιχειριςεισ
•Χοριγθςθ φορολογικϊν απαλλαγϊν ςε επιχειριςεισ που χρθματοδοτοφν ζρευνα ςε δθμόςιουσ
ερευνθτικοφσ οργανιςμοφσ και κάλυψθ του κόςτουσ πατεντϊν
•Ενίςχυςθ των ςυμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν Μίασ Στάςθσ του ΟΒΙ.
•Ευρεία διάχυςθ πλθροφόρθςθσ πανελλαδικά ςχετικά με τθ δυνατότθτα κατοχφρωςθσ
ευρεςιτεχνιϊν και τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ του ΟΒΙ.
•Δράςεισ επιμόρφωςθσ δικαςτικοφ ςϊματοσ ςε κζματα πνευματικισ ιδιοκτθςίασ και νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ για δθμιουργία ειδικϊν δικαςτθρίων
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Δείκτεσ

•ΔΕΡΕΤΑ, με ςτόχο το 40%
•Αρικμόσ επιχειριςεων που κα χρθματοδοτθκοφν από το Ταμείο ενίςχυςθσ καινοτόμων
επιχειριςεων
•Αρικμόσ νεοιδρυκειςϊν επειχειριςεων που spin-off, spin-out, start-up, incubators
•Αρικμόσ δθμόςιων ςυμβάςεων προμθκειϊν για τισ οποίεσ κα προθγθκεί ζρευνα ςτο
πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ
•Αρικμόσ φοιτθτϊν που πραγματοποίθςαν πρακτικι άςκθςθ ςε επιχειριςεισ
•Αρικμόσ επιμορφοφμενων δικαςτικϊν υπαλλιλων
•Αρικμόσ εκδθλϊςεων ενθμζρωςθσ για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του ΟΒΙ/Αρικμόσ hits
ςε καμπάνιεσ ςτα θλεκτρονικά μζςα ενθμζρωςθσ
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ERAWATCH-Country Report 2010-Greece
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ΣΥΜΡΑΞΙΣ: «Συνειςφορά τθσ ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ ςτθν
ανταγωνιςτικότθτα και τθν ανάπτυξθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, Μελζτθ για τθν ΓΓΕΤ, Σεπτζμβριοσ
2011
ΣΕΒ, Επιχειρθματικότθτα χωρίσ εμπόδια: 30 πεδία δράςθσ για τθν δθμιουργία φιλικοφ
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, Νοζμβριοσ 2010
ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτικι: «Μελζτθ τεχνικισ εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ
δυνατότθτασ ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων ζρευνασ, τεχνολογίασ και καινοτομίασ, μζςω
επιχειρθματικϊν κεφαλαίων, για τθν προϊκθςθ τθσ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ κατά τθν
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ΕΓΑΣΤΗΙΟ ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: «Μελζτθ τεχνικισ
εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ τθσ δυνατότθτασ ενίςχυςθ των φορζων αξιοποίθςθσ των
αποτελεςμάτων ζρευνασ (Διαμεςολαβθτζσ Καινοτομίασ) κυρίωσ από τα πανεπιςτιμια και
ερευνθτικά κζντρα, περιλαμβανομζνθσ και τθσ δυνατότθτασ δθμιουργίασ νζου κεςμοφ»
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3.3.Εξωςτρέφεια-Αξιοποίηςη Ευρωπαΰκών, Διεθνών και διακρατικών
Προγραμμάτων
Λόγω του μικροφ μεγζκουσ του Ελλθνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ θ πρόςβαςθ ςτθ διεκνι γνϊςθ
κεωρικθκε εξ αρχισ πολφ ςθμαντικό κζμα από τα δθμόςια ερευνθτικά κζντρα και τισ εταιρείεσ με
διεκνι προςανατολιςμό. Αντίςτοιχα οι κυβερνιςεισ είδαν τθ διεκνι ςυνεργαςία ςαν ευκαιρία για
άντλθςθ πρόςκετων πόρων χρθματοδότθςθσ και αφξθςθ τθσ εκνικισ ικανότθτασ για ζρευνα.
Ειδικότερα με τθ δθμιουργία του Ευρωπαϊκοφ Χϊρου Ζρευνασ (ΕΧΕ) εμφανίςτθκε ζνα νζο επίπεδο
πολιτικισ ςτο ςφςτθμα πολιτικϊν διαχείριςθσ τθσ ΕΤΑΚ, με ανερχόμενθ ςθμαςία. Με τον ΕΧΕ
δίνονται νζεσ ευκαιρίεσ ςτθν εκνικι ερευνθτικι πολιτικι ΕΤΑΚ για άντλθςθ πρόςκετων πόρων
χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ, για αξιοποίθςθ τθσ διεκνοφσ γνϊςθσ και για αφξθςθ των εκνικϊν
ερευνθτικϊν ικανοτιτων μζςω ςυνεργαςιϊν και χριςθ των ευρωπαϊκϊν υποδομϊν. Τίκεται
επομζνωσ ωσ κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ εκνικισ μασ ερευνθτικισ πολιτικισ θ όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ
αξιοποίθςθ των παραπάνω ευκαιριϊν.

Εξωςτρζφεια-Αξιοποίθςθ Ευρωπαϊκϊν,
Διεκνϊν και διακρατικϊν Ρρογραμμάτων
Συμμετοχι ςτον
Ευρωπαϊκό
Χϊρο Ζρευνασ
και ςτα
Ρρογράμματα
Ρλαίςιο τθσ ΕΕ

Διακρατικζσ
ςυνεργαςίεσ

Συμμετοχι ςε
Διεκνείσ
Οργανιςμοφσ

Άνοιγμα των
Εκνικϊν
Ρρογραμμάτων
ςτθ διεκνι
ερευνθτικι
κοινότθτα

Τφιςτάμενη κατάςταςη
Η ςυμμετοχι ςτον ΕΧΕ και ςτα Προγράμματα Πλαίςιο τθσ ΕΕ
Ο βαςικόσ μθχανιςμόσ που χρθςιμοποιικθκε για τθν προϊκθςθ τθσ διεκνοφσ ςυνεργαςίασ
ςτθ χϊρα μασ είναι τα Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα Ρλαίςια
Η ςυμμετοχι ελλθνικϊν ερευνθτικϊν ομάδων ςτα διεκνι ανταγωνιςτικά προγράμματα τθσ
Ε.Ε. είναι πολλαπλάςια τθσ ποςοτικισ ςυμμετοχισ τθσ χϊρασ μασ ςτο Ευρωπαϊκό
ερευνθτικό ςφςτθμα.
Η ςυμμετοχι ςτα ΡΡ εξαςφαλίηει μία ετιςια ειςροι κονδυλίων από τθν ΕΕ περίπου ίςθ με
το 10% τθσ ΑΕΔΕΤΑ
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Ρροφανϊσ οι ςτόχοι των ΡΡ μποροφν να επθρεάηουν εντονότερα τα ερευνθτικά ςυςτιματα
όπωσ είναι το ελλθνικό, ςτθ χρθματοδότθςθ των οποίων ςυμμετζχουν με υψθλά ποςοςτά.
Ο ρόλοσ των ΡΡ είναι επομζνωσ ςθμαντικόσ ςε επίπεδο χρθματικών ειςροών, ςε επίπεδο
πολιτικισ επιρροισ,ςε επίπεδο διαμόρφωςθσ του ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χώρασ μασ.
Αρνθτικζσ ςυνζπειεσ:

Οι δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ από τα ΡΡ τθσ ΕΕ ϊκθςαν το ενδιαφζρον των ερευνθτϊν
προσ τισ κεματικζσ προτεραιότθτεσ των προγραμμάτων αυτϊν, οι οποίεσ δεν ςυμβαδίηουν
κατϋανάγκθν με τισ προτεραιότθτεσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ζτςι διευρφνκθκε
περιςςότερο το ιδθ μεγάλο χάςμα μεταξφ τθσ ελλθνικισ ερευνθτικισ και επιχειρθματικισ
κοινότθτασ δυςχεραίνοντασ περαιτζρω τθν οικονομικι αξιοποίθςθ των τυχόν ερευνθτικϊν
αποτελεςμάτων
Θετικζσ ςυνζπειεσ:

Μεγάλθ ςυνειςφορά ςτθν άρςθ τθσ απομόνωςθσ των περιφερειακϊν ερευνθτικϊν ομάδων,
ςτθ δθμιουργία διεκνϊν ερευνθτικϊν ςυνεργαςιϊν και ςτθ διεκνι αναγνϊριςθ ομάδων
αριςτείασ που υπάρχουν ςτθ χϊρα μασ
Συνζβαλαν ςτθ εξοικείωςθ των ερευνθτικϊν ομάδων με ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ
υψθλοφ επιπζδου.
Ταυτόχρονα, τα Ρρογράμματα Ρλαίςια ζχουν ςυχνά χρθςιμεφςει ωσ ςθμείο αναφοράσ
(benchmark) για το ςχεδιαςμό αντίςτοιχων δράςεων από τθν ελλθνικι δθμόςια διοίκθςθ,
τόςο ςε επίπεδο ςχεδιαςμοφ όςο και διαδικαςιϊν, όπωσ για παράδειγμα ςτθν αξιολόγθςθ
προτάςεων.
Η ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτα ERA-NETs είναι ςχετικά υψθλι ςε ό,τι αφορά ςτον αρικμό
των ςυμμετοχϊν, ωςτόςο περιοριςμζνθ ςε ό,τι αφορά τθ ςυμμετοχι ςε κοινζσ προκθρφξεισ
και οικονομικι ςυμμετοχι.
Οι Ελλθνικζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ είναι επίςθσ πολφ ενεργζσ ςτο COST ςυμμετζχοντασ ςε
περιςςότερο από 75% όλων των δράςεων (περίπου 190 ζργα), κατατάςςοντασ τθν Ελλάδα
θ

12 ςε ό,τι αφορά το πλικοσ ςυμμετοχϊν ςε ζργα. (COST, 2010).
Τζλοσ, θ ςυμμετοχι ςτο EUREKA κεωρείται επίςθσ πολφ ςθμαντικι για τθ χϊρα μασ αν και θ
διατικζμενθ δθμόςια χρθματοδότθςθ είναι ςχετικά χαμθλι.
Για τθν υποςτιριξθ τθσ ςυμμετοχισ των δθμόςιων ερευνθτικϊν κζντρων ςτα ΡΡ θ
Κυβζρνθςθ παρζχει τα απαραίτθτα ςυμπλθρωματικά κονδφλια (matching funds) από
εκνικοφσ πόρουσ.
Η εκνικι ςυμμετοχι για τθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςε πρωτοβουλίεσ και Δράςεισ του ΕΧΕ
καλφπτεται από το ΕΣΡΑ( ΕΡΑΕ) όπου υπάρχει ειδικι κεματικι ενότθτα «Ευρωπαϊκι Ε&Τ
Συνεργαςία» (ERA-NETS, ESFRI,JTIS,κλπ)
Ωςτόςο, παρατθρείται ζλλειψθ ςυνεποφσ ςτρατθγικισ για τθν αξιοποίθςθ τθσ ςυμμετοχισ
μασ ςτον ΕΧΕ και τον ςυντονιςμό τθσ εκνικισ μασ πολιτικισ με τισ εκνικζσ πολιτικζσ άλλων
Κρατϊν Μελϊν.
Η Ελλθνικι Δθμόςια Διοίκθςθ, υπεφκυνθ για τθν χάραξθ τθσ ερευνθτικισ πολιτικισ, δεν
μπόρεςε να εντάξει τα παραπάνω εργαλεία του ΕΧΕ ςτουσ μθχανιςμοφσ διαμόρφωςθσ
πολιτικισ, με αποτζλεςμα τα εργαλεία αυτά να λειτουργιςουν μζχρι ςτιγμισ μάλλον
αποςπαςματικά
Οι ελλθνικζσ ερευνθτικζσ ομάδεσ κα ζχουν ςτο μζλλον να αντιμετωπίςουν τον αυξανόμενο
ανταγωνιςμό για τθ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΕ. Οι ςυνδυαςμζνεσ επιδράςεισ τθσ
διεφρυνςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και τθσ πίεςθσ για μείωςθ ςτουσ προχπολογιςμοφσ για
ζρευνα (και διδαςκαλία) ςε κάποιεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ κα αυξιςουν τον ανταγωνιςμό για
τθ χρθματοδότθςθ από τθν ΕΕ.
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Ταυτόχρονα θ πολιτικι για τθν Ε&Α τθσ ΕΕ μετακινείται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ
μεγαλφτερθσ ςυμμετοχισ ςτθ χρθματοδότθςθ από εγχϊριεσ/ιδιωτικζσ πθγζσ.
Οι Διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ
H διεκνισ ερευνθτικι ςυνεργαςία προωκείται επίςθσ μζςω διμερϊν διακρατικϊν
ερευνθτικϊν ςυμφωνιϊν που υποςτθρίηουν βαςικά τθν ερευνθτικι δικτφωςθ, μζςα από τθν
από κοινοφ εκπόνθςθ ερευνθτικϊν και τεχνολογικϊν ζργων.
Οι διμερείσ διακρατικζσ ςυνεργαςίεσ είναι μια ιδιαίτερα επιτυχισ πρακτικι για τθ χϊρα
μολονότι αναφζρεται ςε μικροφσ προχπολογιςμοφσ και οι ςυμμετζχοντεσ προζρχονται
κατά βάςθ από τα ΑΕΙ και τα δθμόςια ΕΚ.
Η Ελλάδα διατθρεί πάνω από 30 διμερείσ ςυμφωνίεσ ερευνθτικοφ χαρακτιρα με άλλεσ
χϊρεσ (από τθ γειτονικι Αλβανία ωσ και τθν Ινδία) κακϊσ και πολυμερείσ ςυμφωνίεσ, οι
οποίεσ ξεπερνοφν το πλαίςιο ςυνεργαςίασ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων, όπωσ ο ΟΣΕΡ
(Οργανιςμόσ τθσ Συμφωνίασ Εφξεινου Ρόντου).
Οι παραπάνω ςυμφωνίεσ δεν εντάςςονται ςε κάποια εκνικι ςτρατθγικι ανάπτυξθσ διεκνϊν
ςυνεργαςιϊν. Ωςτόςο υπάρχει ζνα ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςυνεργαςίασ με χϊρεσ των
Βαλκανίων, τθσ Μεςογείου και του Εφξεινου Ρόντου.

Οι ερευνθτικζσ περιοχζσ που επιλζγονται για χρθματοδότθςθ και περιλαμβάνονται ςε
μνθμόνια ςυνεργαςίασ, αναφζρονται ςε πλθκϊρα επιςτθμονικϊν τομζων και είναι
αμοιβαίου ενδιαφζροντοσ
Η ςυμμετοχι δεν διζπεται από μία εκνικι agenda ςτθ βάςθ προκακοριςμζνων
προτεραιοτιτων αλλά αποτελεί τθν ανταπόκριςθ του κράτουσ ςτθ ηιτθςθ τθσ ερευνθτικισ
κοινότθτασ.

Οι Διεκνείσ Οργανιςμοί
Η ςυμμετοχι ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ όπωσ είναι ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Ρυρθνικϊν
Ερευνϊν (CERN), ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Διαςτιματοσ (ESA), ο Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ
Μοριακισ Βιολογίασ (ΕΜBL), το Ευρωπαϊκό Κδρυμα Επιςτιμθσ (ESF) κα. είναι ςτρατθγικισ
ςθμαςίασ για τθ χϊρα. Ειδικότερα ςε ό,τι αφορά ςτo CERN, θ Ελλάδα είναι ζνα από τα 12
ιδρυτικά μζλθ και ςυνειςφζρει με €13εκ το χρόνο. Ρερίπου 100 Ζλλθνεσ φοιτθτζσ ςε
επίπεδο διδακτορικοφ εργάςτθκαν ςτο CERN τα τελευταία 10 χρόνια αλλά και αρκετοί
ζμπειροι ερευνθτζσ ςυμμετείχαν ςτα πειράματα. Πμωσ αυτοφ του τφπου τισ ςυνεργαςίεσ
και τθν επακόλουκθ πρόςβαςθ ςτθ διεκνι γνϊςθ τθν αξιοποιοφν ςχεδόν αποκλειςτικά τα
δθμόςια Ερευνθτικά Κζντρα ενϊ δεν αξιοποιικθκαν επαρκϊσ πικανά οφζλθ για τον
ιδιωτικό τομζα.
Η ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ από το 2005 ςτον Ευρωπαϊκό Οργανιςμό Διαςτιματοσ,
αναμζνεται να λειτουργιςει ωσ καταλφτθσ για τθ δθμιουργία υποδομισ και επιχειρθματικισ
δραςτθριότθτασ ςε εκνικό επίπεδο ςτον διαςτθμικό τομζα ο οποίοσ είναι ζνασ από τουσ
τομείσ που παράγουν καινοτομία.

Σο άνοιγμα των Εκνικών Προγραμμάτων ςτθ διεκνι ερευνθτικι κοινότθτα και θ προςζλκυςθ
ξζνων επενδφςεων
Το ΣΤΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ςτο
πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2007-13, αλλά και το κεςμικό πλαίςιο για τθν ζρευνα προβλζπει τθ
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ςυμμετοχι ςτα εκνικά προγράμματα ερευνθτϊν από το εξωτερικό. Ωςτόςο θ εφαρμογι του
ςυγκεκριμζνου μζτρου δεν ζχει προχωριςει, λόγω των λιγοςτϊν διατικζμενων εκνικϊν
πόρων που κα πρζπει να κατευκφνονται κυρίωσ για τθν ενίςχυςθ του Εκνικοφ Συςτιματοσ
Ζρευνασ και Καινοτομίασ

Στόχοι

Οι δαπάνεσ των επιχειριςεων για Ε&Τ που προζρχονται από κυγατρικζσ ξζνων
επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα είναι κατά πολφ χαμθλότερεσ απϋότι ςε οποιαδιποτε άλλθ χϊρα
τθσ ΕΕ.

•Η ΓΓΕΤ κα πρζπει να αναπτφξει τουσ κατάλλθλουσ μθχανιςμοφσ για να
επεξεργάηεται τισ νζεσ τάςεισ και πολιτικζσ που διαμορφϊνονται ςτθν ΕΕ και να
τισ εντάςςει ςτθν εκνικι μασ πολιτικι.Επομζνωσ πρζπει να διαμορφωκεί μια
ςυνολικι ςτρατθγικι για τθν Ευρωπαϊκι Ε&Τ Συνεργαςία με ςτόχο τθν
αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που προςφζρει ο Ευρωπαϊκόσ Χϊροσ Ζρευνασ και
Καινοτομίασ προσ όφελοσ των ελλθνικϊν ενδιαφερόντων.
•Χρειάηεται να διαμορφωκεί μια νζα ολοκλθρωμζνθ ςτρατθγικι για τθ διεκνι
ερευνθτικι ςυνεργαςία, που κα εξετάςει τισ δυνατότθτεσ και τα οφζλθ απο τθν
επιςτθμονικι ςυνεργαςία με ςυγκεκριμζνεσ χϊρεσ λαμβάνοντασ υπόψθ εκτόσ
από τουσ αμιγϊσ ερευνθτικοφσ ςτόχουσ, το όποιο πολιτικό ι /και οικονομικό
ενδιαφζρον, και υποβοθκϊντασ
παράλλθλα
τθ διείςδυςθ ελλθνικϊν
επενδφςεων υψθλισ τεχνολογίασ ςτισ χϊρεσ αυτζσ. Οριςμόσ περιοχϊν
«προτεραιότθτασ» π.χ. βαλκανικζσ χϊρεσ, χϊρεσ τθσ ΟΣΕΡ και τθσ Μεςογείου,
αλλά και άλλεσ χϊρεσ με τισ οποίεσ υπάρχουν πολιτιςμικοί/οικονομικοί δεςμοί.
•Σταδιακά κα πρζπει να ξεκινιςει θ ςυνεργαςία με τον διεκνι επιχειρθματικό
χϊρο και θ εκτζλεςθ ερευνϊν για λογαριαςμό ξζνων επιχειριςεων με
αντίςτοιχθ ειςροι κονδυλίων θ οποία μπορεί να καταςτιςει τθν Ελλάδα κζντρο
παραγωγισ και διάκεςθσ υπθρεςιϊν ζνταςθσ γνϊςθσ.
•Ραράλλθλα ι εναλλακτικά κα χρειαςτεί θ προςζλκυςθ ςτον ελλθνικό
παραγωγικό ιςτό μεγαλφτερων παγκοςμιοποιθμζνων επιχειριςεων ςε νζουσ
κλάδουσ, που κα εγκαταςτιςουν ςτθ χϊρα μασ τα ερευνθτικά τουσ εργαςτιρια
και κα χρθςιμοποιιςουν ελλθνικό ι και ξζνο ερευνθτικό προςωπικό.
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Μζτρα

•Συνολικι αποτίμθςθ των επιπτϊςεων από τθν υλοποίθςθ των προθγοφμενων ΡΡ ςτο
ςφςτθμα ζρευνασ και καινοτομίασ τθσ χϊρασ μασ.
• Αξιοποίθςθ Βάςεων Δεδομζνων τθσ ΕΕ και δθμιουργία ςυςτθματικοφ μθχανιςμοφ
παρακολοφκθςθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ ςτο ΡΡ.
•Ειδικότερθ αποτίμθςθ για το πϊσ λειτοφργθςαν τα νζα εργαλεία του ΕΧΕ ςτα οποία
ςυμμετείχαμε λαμβάνοντασ υπόψθ και τθ διαφοροποίθςθ μεταξφ εργαλείων με κφριο
άξονα τθ γεωγραφικι ςυνεργαςία (π.χ.SEE -ERANET) και εργαλείων με κφριο άξονα τθ
κεματικι ςυνεργαςία (π.χ.MARIFISH).
•Διαμόρφωςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου για τθν καλφτερθ δυνατι ζνταξθ τθσ χϊρασ μασ
ςτον ΕΧΕ, ςε ςυνεργαςία και με άλλα Υπουργεία
•Διαμόρφωςθ επιχειρθςιακοφ ςχεδίου για τθ διεκνι ςυνεργαςία ςτον τομζα ΕΤΑΚ.
Διαμόρφωςθ ςυντονιςτικοφ μθχανιςμοφ με άλλα Υπουργεία
•Δθμιουργία μθχανιςμϊν για τθ χρθματοδότθςθ ζργων ςτθν βάςθ διμερϊν Ε&Τ
ςυμφωνιϊν, μεταξφ άλλων και μζςω τθσ δθμιουργίασ κοινϊν ταμείων για τθν περαιτζρω
ενίςχυςθ των ςυμφωνιϊν και τθν επζκταςθ των ζργων.Ενίςχυςθ των πολυμερϊν
ςυνεργαςιϊν
•Ζμφαςθ κα δίνεται ςτισ ανταλλαγζσ νζων ερευνθτϊν (υποψιφιων διδακτόρων και
μεταδιδακτορικϊν) από και προσ το εξωτερικό για εξειδίκευςθ / εκπαίδευςθ ςε νζεσ
τεχνικζσ και γενικότερα ςτθν ενίςχυςθ τθσ διαςυνοριακισ κινθτικότθτασ των
ανκρϊπινων πόρων.
•Σχεδιαςμόσ ειδικϊν δράςεων για τθν υποβοικθςθ των επιχειριςεων ςτθν εκμετάλλευςθ
των ευκαιριϊν τθσ παγκοςμιοποίθςθσ και τθσ ανοικτισ οικονομίασ, αλλά και ςτθν
αντιμετϊπιςθ των κινδφνων του παγκόςμιου ανταγωνιςμοφ.
•Αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων που δίνονται από το κεςμικό πλαίςιο για τθν ζρευνα για
τθ ςυμμετοχι ςτα εκνικά προγράμματα ερευνθτϊν από το εξωτερικό.
•Αξιοποίθςθ του μθχανιςμοφ των ERANETS και ERANETS-plus για το διεκνζσ άνοιγμα των
εκνικϊν μασ προγραμμάτων
•Αξιοποίθςθ δυνατοτιτων προςζλκυςθσ και ζνταξθσ ςτον ελλθνικό παραγωγικό ιςτό
παγκοςμιοποιθμζνων επιχειριςεων ϊςτε να επενδφςουν ςτθ χϊρα μασ ςε
δραςτθριότθτεσ ΕΤΑ.
•Ρρϊκθςθ τθσ ςυμμετοχισ ελλθνικϊν φορζων ςε δραςτθριότθτεσ και ςε ζργα Διεκνϊν
Οργανιςμϊν Ευρωπαϊκοφ Ενδιαφζροντοσ, εφόςον δεν καλφπτεται από πόρουσ του ίδιου
του Οργανιςμοφ. Επίςθσ, υποβοικθςθ πρόςβαςθσ των ελλινων ερευνθτϊν και ομάδων
αυτϊν ςε ευρωπαϊκζσ ι ευρωπαϊκοφ ενδιαφζροντοσ υποδομζσ ζρευνασ.
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Δείκτεσ

•Αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςτο ΡΡ (κατά φορείσ, κεματικζσ προτεραιότθτεσ)
(Υπονοείται όλο το πλζγμα δεικτϊν που καταγράφεται και από τθν ΕΕ)
•Ετιςιεσ ειςροζσ πόρων τθσ ΕΕ από τθ ςυμμετοχι ελλθνικϊν ερευνθτικϊν
ομάδων ςτο ΡΡ(κατά φορείσ, κεματικζσ προτεραιότθτεσ κλπ)
•Αρικμόσ διακρατικϊν ςυνεργαςιϊν (εκτόσ ΡΡ) (κατά χϊρα, φορζα, κεματικι
προτεραιότθτα)
•Δείκτθσ καταμζτρθςθσ τθσ ζνταξθσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων ςε διεκνι
δίκτυα.
•Αρικμόσ εκνικϊν Δράςεων που προκθρφςςονται ςτο πλαίςιο των ERANETS
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3.4.Διαςύνδεςη τησ επιςτήμησ με την κοινωνία
Ρρόκειται για ζνα πολφπλοκο και δυναμικό πεδίο πολιτικισ που «αγγίηει» πολλζσ περιοχζσ όπωσ
εκπαιδευτικι πολιτικι, πολιτιςμόσ, media κλπ.
Ουςιαςτικά μζςα από τον ςυγκεκριμζνο πυλϊνα κα πρζπει να μπουν οι βάςεισ για ζναν
ουςιαςτικό διάλογο μεταξφ τθσ Ερευνθτικισ Κοινότθτασ και τθσ Κοινωνίασ, διάλογοσ που αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για μία δθμοκρατικι Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ.

Τφιςτάμενη κατάςταςη
•
Η ανάπτυξθ διαφλων επικοινωνίασ μεταξφ Επιςτιμθσ και Κοινωνίασ υπιρξε μεταξφ των
ςτόχων τθσ ερευνθτικισ πολιτικισ που διαμόρφωςε θ ΓΓΕΤ . Ρολλζσ δράςεισ αναλιφκθκαν κατά
τθν προγραμματικι περίοδο 2000-2006, όπωσ θ υποςτιριξθ τεχνολογικϊν μουςείων, εκκζςεισ,
προβολι των δραςτθριοτιτων των ΕΚ κλπ., οι οποίεσ όμωσ δεν ςυνεχίςτθκαν
(παρά
αποςπαςματικά) κατά τθ νζα προγραμματικι περίοδο.
•
Οριςμζνεσ από τισ δράςεισ που υλοποιικθκαν ςτο παρελκόν ιταν ιδιαίτερα επιτυχθμζνεσ
(π.χ. ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ που απευκφνονταν ςτον ςχολικό πλθκυςμό) και προχπζκεταν ςυμμετοχικι
διαδικαςία. Πμωσ θ μθ επανάλθψι τουσ ελαχιςτοποιεί τθ δυνατότθτα να αςκιςουν ουςιαςτικι
παρζμβαςθ ςτθν κοινωνία προκειμζνου να διαφοροποιιςει τθ ςτάςθ τθσ απζναντι ςτθν επιςτιμθ
και τθν τεχνολογία.

Στόχοι

•
Ωςτόςο θ ΓΓΕΤ ςχεδιάηει ζνα πακζτο δράςεων για τθν περίοδο 2011-15, αναγνωρίηοντασ τθ
ςθμαςία του ςυγκεκριμζνου πυλϊνα για τθν προϊκθςθ τθσ ζρευνασ και τθσ επιςτιμθσ γενικότερα
ςτθ χϊρα μασ.

•Η ενςωμάτωςθ τθσ επιςτιμθσ ςτον κοινωνικό ιςτό, ϊςτε να δθμιουργθκεί μία
κουλτοφρα ςτουσ ζλλθνεσ πολίτεσ «υπζρ» τθσ επιςτιμθσ τθσ τεχνολογίασ και
τθσ καινοτομίασ.
•Βαςικζσ αρχζσ για τθν προςζγγιςθ του κζματοσ είναι οι εξισ;
• θ ςχζςθ μεταξφ ΕΤΑΚ και κοινωνίασ δεν μπορεί να περιοριςτεί ςε μία απλι
ανταλλαγι πλθροφοριϊν.
•Κάκε δράςθ κα πρζπει να αποβλζπει ςτθ δθμιουργία αξιϊν και προτφπων και
τθν εγκακίδρυςθ ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν.
•Η κάκε κοινωνικι ομάδα (ι κατθγορία πολιτϊν) κα πρζπει να προςεγγίηεται
με ειδικό τρόπο.
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Δείκτεσ

Μζτρα

• Δράςεισ ενθμζρωςθσ του κοινοφ, διακρίνοντασ κρίςιμεσ κατθγορίεσ
(μακθτζσ,νζοι, γυναίκεσ, ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ ομάδεσ) για
κζματα επιςτιμθσ και τεχνολογίασ
• Δράςεισ δθμιουργίασ προτφπων που κα προβάλλονται από τα μζςα
μαηικισ ενθμζρωςθσ και τουσ μθχανιςμοφσ διαμόρφωςθσ τθσ κοινισ
γνϊμθσ.
• Δράςεισ ενίςχυςθσ του επιχειρθματικοφ πνεφματοσ ςτουσ νζουσ μζςω
τθσ υποςτιριξθσ καινοτόμων ιδεϊν ςτθν δευτεροβάκμια και
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ
• Διαβουλεφςεισ για κζματα Ε&Τ πολιτικισ που κα απευκφνονται ςε
ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ.

• Οι δείκτεσ κζλουν ιδιαίτερθ μελζτθ λόγω των πολλαπλϊν επιπτϊςεων
που αναμζνεται να ζχουν οι δράςεισ του ςυγκεκριμζνου πυλϊνα.
• Οριςμζνοι δείκτεσ ταυτίηονται με τουσ δείκτεσ του Ανκρϊπινου
Δυναμικοφ που κα μποροφςαν να διαμορφωκοφν/εξειδικευτοφν
κατάλλθλα για τθν παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων των παραπάνω
πολιτικϊν

Βιβλιογραφία
Στρατθγικό Σχζδιο Ανάπτυξθσ τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ του ΕΣΡΑ (2007-2013) –
Ραράρτθμα, ΓΓΕΤ, Οκτϊβριοσ 2007
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4. ΕΣΙΑΗ ΕΣΑΚ Ε ΣΟΜΕΙ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ
4.1.ύντομη επιςκόπηςη
Το 2010 θ ελλθνικι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τουσ ακόλουκουσ τομείσ ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν
Ζρευνα και Τεχνολογικι Ανάπτυξθ :
1. Αγρο-βιοτεχνολογία και Τρόφιμα
2. Ρλθροφορικι, Επικοινωνίεσ, Υπθρεςίεσ Ζνταςθσ Γνϊςθσ
3. Υγεία και Βιοϊατρικι
4. Υλικά και Χθμικά
5. Ενζργεια και Ρεριβάλλον
6. Κοινωνικζσ & Ανκρωπιςτικζσ Επιςτιμεσ
Οι τομείσ 1-5 διαφαίνεται ότι ςχετίηονται με τα αποτελζςματα τθσ ανοιχτισ διαβοφλευςθσ, θ οποία
διενεργικθκε από τθ ΓΓΕΤ τον Αφγουςτο του 2010 για τθν ανάδειξθ κεματικϊν προτεραιοτιτων των
δράςεων του ΕΣΡΑ οι οποίεσ απευκφνονται ςτον παραγωγικό τομζα.
Οι κλάδοι ςτουσ οποίουσ επικεντρϊκθκε κυρίωσ το ενδιαφζρον των ςυμμετεχόντων ςτθν
διαβοφλευςθ είναι τα Φαρμακευτικά και Καλλυντικά προϊόντα, αλλά και γενικότερα θ Χθμικι
Βιομθχανία, τα Τρόφιμα/Ροτά (ςε ςυνδυαςμό και με τθν πρωτογενι παραγωγι), θ Ρλθροφορικι /
Τθλεπικοινωνίεσ/Αυτοματιςμοί, οι «βιομθχανίεσ βάςθσ» (μεταλλουργία, τςιμεντοβιομθχανία), θ
Ενζργεια/Ρεριβάλλον, οι Υπθρεςίεσ και θ Αςφάλεια.
Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο του ςχεδιαςμοφ του ΕΣΡΑ (2007-2013), είχαν προςδιοριςκεί και
εξειδικευκεί οι βαςικζσ κεματικζσ προτεραιότθτεσ για τθν ενίςχυςθ δράςεων ΕΤΑΚ . Οι κεματικζσ
προτεραιότθτεσ που προςδιορίςκθκαν για τισ δράςεισ ΕΤΑΚ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ (2007-2013) ιταν
οι εξισ:
1. Τεχνολογίεσ Ρλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν
2. Γεωργία, Αλιεία, Κτθνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία
3. Ρροϊόντα υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και τεχνολογίεσ παραγωγισ με ζμφαςθ ςε
παραδοςιακοφσ κλάδουσ.
4. Ρροθγμζνα υλικά, Νανοτεχνολογία – Νανοεπιςτιμεσ και Μικροθλεκτρονικι
5. Ενζργεια
6. Μεταφορζσ
7. Ρεριβάλλον
8. Υγεία
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9. Διάςτθμα και Τεχνολογίεσ αςφάλειασ
10. Ρολιτιςτικι Κλθρονομιά
11. Κοινωνικι και Οικονομικι διάςταςθ τθσ ανάπτυξθσ
Επίςθσ το 2011 ςυγκροτικθκαν επτά (7) Τομεακά Επιςτθμονικά Συμβοφλια –ΤΕΣ :
1. Βιο-επιςτθμϊν
2. Φυςικϊν Επιςτθμϊν
3. Μακθματικϊν & Επιςτθμϊν τθσ Ρλθροφορίασ
4. Επιςτθμϊν Μθχανικοφ
5. Ενζργειασ και Ρεριβάλλοντοσ
6. Τεχνϊν & Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν
7. Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν
Μζλθ των ΤΕΣ είναι επιςτιμονεσ ανεγνωριςμζνου κφρουσ προερχόμενοι από Ανϊτατα Εκπαιδευτικά
ιδρφματα και ερευνθτικά κζντρα ςτθν Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο προςδιοριςμόσ και θ εξειδίκευςθ των κεματικϊν προτεραιοτιτων του ΕΣΡΕΚ κα πρζπει να
«χτίηει» πάνω ςτθν εμπειρία ςχεδιαςμοφ του ΕΣΡΑ, αλλά ςυγχρόνωσ να εκτείνεται και πζρα από
αυτόν κακϊσ ο χρονικόσ ορίηοντασ και οι ςτοχεφςεισ του ΕΣΡΕΚ είναι ευρφτερεσ και περιλαμβάνουν:
i.

τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ νζασ γνϊςθσ και

ii.

τθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων.

Συνεπϊσ για τθν εξειδίκευςθ των κεματικϊν προτεραιοτιτων του ΕΣΡΕΚ είναι ςκόπιμο να
ακολουκθκεί μια μεκοδολογία θ οποία οδθγιςει ςε ςφνκεςθ των 6 γενικϊν τομζων προτεραιότθτασ
(1-6) οι οποίοι ανακοινϊκθκαν από τθν θγεςία του Υπουργείου με τα 7 επιςτθμονικά πεδία των
Τομεακϊν Συμβουλίων. Η ςφνκεςθ και εξειδίκευςθ κα βαςιςκοφν α) ςτισ ειςθγιςεισ των ΤΕΣ και β)
ςε διαβοφλευςθ με τον παραγωγικό τομζα (ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΙΟΒΕ, ΣΕΡΕ)

4.2.Μεθοδολογία εξειδίκευςησ τομέων προτεραιότητασ
Ωσ πρϊτο βιμα προτείνεται να ηθτθκεί από τα ΤΕΣ να εκπονιςουν ςφντομθ ειςιγθςθ (ζωσ 5
ςελίδεσ) για το πεδίο τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ με βάςθ το ακόλουκο υπόδειγμα:
1. Σφντομθ επιςκόπθςθ του τομζα (περιγραφι τθσ παροφςασ κατάςταςθσ, ανάλυςθ τφπου
SWOT)
2. Στόχοι για τθν ενίςχυςθ του τομζα. 1) για τθν παραγωγι νζασ γνϊςθσ 2) τθν προϊκθςθ τθσ
Καινοτομίασ ιδιαίτερα ςτουσ τομείσ 1-6 οι οποίοι ζχουν ανακοινωκεί από τθν πολιτικι
θγεςία.
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3. Ρροςδιοριςμόσ κεματικϊν υπο-περιοχϊν του τομζα για τθν υλοποίθςθ ζργων ςε
εςτιαςμζνουσ τομείσ που υποςτθρίηουν τισ ανάγκεσ τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ.
4. Ρροςδιοριςμόσ ςυγκεκριμζνων δράςεων – τφπων προγραμμάτων /χρθματοδοτικϊν
εργαλείων για τθν επίτευξθ των ςτόχων.
5. Ρροτάςεισ για δράςεισ μθ ςτοχευμζνθσ ζρευνασ.
Στα ΤΕΣ ζχει ιδθ δοκεί θ μελζτθ τθσ RAND “A rapid review of the Greek R&D System”. 2011. Θα
πρζπει επίςθσ να δοκεί ςτα ΤΕΣ και όλο το υλικό που ζχει ςτθ διάκεςι τθσ θ ΓΓΕΤ από τον
ςχεδιαςμό δράςεων ΕΤΑΚ ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ, θ ςυνκετικι ζκκεςθ τθσ Τεχνολογικισ Ρροοπτικισ
Διερεφνθςθσ και τα τρζχοντα κείμενα τα οποία αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό του 8ου ΡΡ τθσ ΕΕ (Horizon
2020).

Βιβλιογραφία-Κείμενα βάςθσ για τα ΤΕΣ
LOGOTECH A.E: «Μελζτθ τεχνικισ εμπειρογνωμοςφνθσ για τθ διερεφνθςθ των των τομζων
προτεραιότθτασ (κεματικοί τομείσ-δραςτθριότθτεσ ι/και κλάδοι οικονομίασ) για τθν προϊκθςθ τθσ
Ζρευνασ και Τεχνολογίασ κατά τθν προγραμματικι περίοδο 2007-13, Μελζτθ για τθν ΓΓΕΤ, 2007
ΕΕΥΝΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ «On Line με το μζλλον», 4/5/2011
Στρατθγικό Σχζδιο Ανάπτυξθσ τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ του ΕΣΡΑ (2007-2013) –
Ραράρτθμα – Θεματικζσ Ρροτεραιότθτεσ, ΓΓΕΤ, Οκτϊβριοσ 2007
Ζκκεςθ Αποτελεςμάτων Ενεργθτικισ Διαβοφλευςθσ, Δράςεισ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ που
απευκφνονται ςτον Ραραγωγικό Τομζα (ολοκλθρϊκθκε τον Οκτϊβριο του 2010)
Ζκκεςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν Εξειδίκευςθ των δράςεων του ΕΣΡΑ για κζματα Ζρευνασ,
Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ, Φεβρουάριοσ 2009
RAND«A rapid review of the Greek research and development system», 2011
Συνκετικι Ζκκεςθ «Τεχνολογικι Ρροοπτικι Διερεφνθςθ ςτθν Ελλάδα», Μάρτιοσ 2005
Ρροτεραιότθτεσ του 8ου Ρρογράμματοσ Ρλαιςίου τθσ ΕΕ (Horizon 2020)
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5. ΔΙΟΙΚΗΗ
ΚΑΙ
ΤΣΗΜΑΣΟ

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

ΣΟΤ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ

5.1.Δομέσ διοίκηςησ και ςυντονιςμόσ
Το ερευνθτικό ςφςτθμα αποτελεί ζνα ςφνκετο δίκτυο διαςυνδζςεων μεταξφ ενόσ πλικουσ
ςυντελεςτϊν, ο κακζνασ από τουσ οποίουσ κατζχει ζναν ςυγκεκριμζνο ρόλο. Η παραγωγικι
δυναμικότθτα του ςυςτιματοσ εξαρτάται ςε ζναν βακμό από τθν αποτελεςματικι διοίκθςι του. Η
διοίκθςθ αυτι, προκειμζνου να είναι αποτελεςματικι, δεν μπορεί να περιορίηεται μόνο ςτον χϊρο
τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και τθσ καινοτομίασ, αλλά να διαπερνά, με αμοιβαίεσ
ςυμφωνίεσ και ςυνεργαςίεσ, και άλλεσ πολιτικζσ που ςχετίηονται για παράδειγμα, με τθν
εκπαίδευςθ, τον ανταγωνιςμό και τισ διεκνείσ ςυνεργαςίεσ.
Στθν παροφςα φάςθ, το ςφςτθμα διοίκθςθσ απεικονίηεται ςτο ακόλουκο ςχιμα.

•
Στο κζντρο του ςυςτιματοσ Ε&Α βρίςκεται θ ΓΓΕΤ, θ οποία είναι υπεφκυνθ για τθ
διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ Ε&Α ςτθν Ελλάδα. Από το Νοζμβριο 2009 θ ΓΓΕΤ
υπάγεται ςτο Υπουργείο Ραιδείασ. Ρροθγουμζνωσ, υπαγόταν ςτο Υπουργείο Ανάπτυξθσ. Εκτόσ από
τθν επίβλεψθ τθσ πολιτικισ Ε&Α, θ ΓΓΕΤ εποπτεφει τθν πλειοψθφία των ΕΚ που χρθματοδοτοφνται
από το δθμόςιο, και τα οποία αντιςτοιχοφν περίπου ςτο ζνα πζμπτο τθσ ελλθνικισ δραςτθριότθτασ
Ε&Α.

2/12/2011

•
Συμβουλευτικό ρόλο προσ το Υπουργείο Ραιδείασ ζχει και το Εκνικό Συμβοφλιο Ζρευνασ και
Τεχνολογίασ (ΕΣΕΤ). Το ΕΣΕΤ είναι ζνασ ανϊτεροσ ςυμβουλευτικόσ οργανιςμόσ του κράτουσ για τθ
διαμόρφωςθ και τθν εφαρμογι τθσ εκνικισ πολιτικισ για τθν ζρευνα, τθν τεχνολογία και τθν
καινοτομία. Το Συμβοφλιο διορίηεται από και δίνει αναφορά απευκείασ ςτθν Υπουργό Ραιδείασ. Η
γραμματεία του ςυμβουλίου παρζχεται από τθ ΓΓΕΤ.
•
Το Υπουργείο Ραιδείασ είναι επίςθσ υπεφκυνο για τθ χρθματοδότθςθ των πανεπιςτθμίων που αντιςτοιχοφν περίπου ςτο μιςό τθσ ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα - και του
ιδιωτικοφ τομζα, που αποτελεί το υπόλοιπο τρίτο τθσ δραςτθριότθτασ.
•
Άλλα υπουργεία ζχουν δικά τουσ ΕΚ - για παράδειγμα το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ
και Τροφίμων εποπτεφει το Εκνικό Κδρυμα Αγροτικισ Ζρευνασ (ΕΘΙΑΓΕ), ενϊ υπάρχει υποςτιριξθ για
τθν ζρευνα από τον προχπολογιςμό των Επιχειρθςιακϊν Ρεριφερειακϊν Ρρογραμμάτων. Αυτό
ςυμβαίνει με δφο τρόπουσ: μζςω τθσ εκχϊρθςθσ πόρων προσ τθ ΓΓΕΤ για να χρθματοδοτιςει
ερευνθτικά προγράμματα ςτθν περιφζρεια και απευκείασ από τισ Ρεριφζρειεσ για τθ
χρθματοδότθςθ τθσ ανάπτυξθσ υποδομϊν.
ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
Ζλλειψθ εκνικισ ςτρατθγικισ, που οδθγεί ςε ζλλειψθ προτεραιοτιτων και μιασ ςυνεκτικισ
ερευνθτικισ κοινότθτασ. Η ελλθνικι κυβζρνθςθ δεν ζχει κακιερϊςει μια ςαφι ςτρατθγικι Ζρευνασ
& Ανάπτυξθσ που να περιγράφει τισ ερευνθτικζσ τθσ προτεραιότθτεσ, τθ διαδικαςία για τθν
ικανοποίθςθ αυτϊν των προτεραιοτιτων και τισ αρχζσ που κα ςτθρίξουν τισ διαδικαςίεσ αυτζσ.
Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν φπαρξθ μιασ αςυνεποφσ παροχισ διαφόρων πρωτοβουλιϊν
χρθματοδότθςθσ που δεν είναι βιϊςιμθ ςτο χρόνο.
Η μετάβαςθ τθσ ΓΓΕΤ από το Υπουργείο Ανάπτυξθσ ςτο Υπουργείο Ραιδείασ, Διά Βίου Μάκθςθσ και
Θρθςκευμάτων αναμζνεται να επθρεάςει κετικά τθν εκπαιδευτικι πολιτικι. Σε κζματα καινοτομίασ
όμωσ, κα απαιτθκεί καλφτεροσ ςυντονιςμόσ με το Υπουργείο Ρεριφερειακισ Ανάπτυξθσ.
Υπάρχει υψθλι εξάρτθςθ τθσ Ζρευνασ από κονδφλια προερχόμενα από τθν Ε.Ε. Τα κονδφλια αυτά
αναμζνεται να αυξθκοφν ςθμαντικά κατά τθν επόμενθ προγραμματικι περίοδο.
Ραρατθρείται ζλλειψθ ςυνεποφσ και αξιόπιςτθσ χρθματοδότθςθσ, αταξία ςτον κφκλο προκθρφξεων
διαγωνιςμϊν και αναξιοπιςτία ςτο χρόνο πλθρωμισ.
Η μεταρρφκμιςθ ενόσ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ ςε καιροφσ ζλλειψθσ αφκονίασ είναι αρκετά
δφςκολθ. Και κάτι τζτοιο ςε ςυνδυαςμό με τουσ περιοριςμοφσ ςτον προχπολογιςμό και ςε ζνα
οικονομικά δφςκολο περιβάλλον γίνεται ακόμθ δυςκολότερο. Η απειλι για μια μεταρρυκμιςτικι
διαδικαςία είναι ότι θ αντίδραςθ για οποιοδιποτε προτεινόμενο ςφνολο μεταρρυκμίςεων μπορεί
να είναι ακόμθ πιο ιςχυρι ςτο τρζχον περιβάλλον.
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5.2.Χρηματοδότηςη του ςυςτήματοσ
Ζνασ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ μακράσ εμβζλειασ που ςτοχεφει ςτθν αποδοτικότερθ λειτουργία του
εκνικοφ μασ ςυςτιματοσ ΕΤΑΚ και ςτθν αφξθςθ των δαπανϊν ζρευνασ ςτο 1,5% του ΑΕΡ, απαιτεί
(προχποκζτει) μια ςυνεκτικι πολιτικι χρθματοδότθςθσ, τθ μεγαλφτερθ δυνατι αξιοποίθςθ όλων
των διατικζμενων πθγϊν και εργαλείων χρθματοδότθςθσ, αλλά και τθν εξεφρεςθ πρόςκετων
πόρων.
Επίςθσ κα πρζπει να προςδιοριςτεί ο τρόποσ με τον οποίο οι τομείσ προτεραιότθτασ κα
εξυπθρετοφν τουσ οριηόντιουσ ςτόχουσ/πυλϊνεσ.
Υπό αυτιν τθν ζννοια, θ τελικι πρόταςθ του ΕΣΡΕΚ ςυνίςταται ςτθν απεικόνιςθ των διατικζμενων
κονδυλίων (μζχρι το 2020) ςε ζναν Ρίνακα διπλισ ειςόδου, όπου οι γραμμζσ εκπροςωποφν τουσ
πυλϊνεσ και οι ςτιλεσ τουσ τομείσ προτεραιότθτασ και ςε κάκε κελί κα εμφανίηεται το ποςό
(απόλυτο νοφμερο ι ποςοςτό ενόσ ςυνόλου) που απαιτείται για τθν εξυπθρζτθςθ μιασ πολιτικισ ςε
ζναν ςυγκεκριμζνο τομζα.

ΠΤΛΩΝΕ

Αγροβιοτεχνολογία
και Τρόφιμα

Ενίςχυςθ του
ανκρϊπινου
δυναμικοφ και
των υποδομϊν
Διαςφνδεςθ
ζρευνασ με τον
παραγωγικό
ιςτό Ρροαγωγι τθσ
καινοτομίασ
ΕξωςτρζφειαΑξιοποίθςθ
Ευρωπαϊκϊν,
Διεκνϊν και
διακρατικϊν
Ρρογραμμάτων
Διαςφνδεςθ
τθσ επιςτιμθσ
με τθν
κοινωνία

ΡΘ1.1

ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΕ
Ρλθροφορικι, Υγεία και
Υλικά
Ενζργεια
Επικοινωνίεσ, Βιοϊατρικι
και
και
Υπθρεςίεσ
Χθμικά Ρεριβάλλον
Ζνταςθσ
Γνϊςθσ
ΡΘ1.2

ΡΘ1.3

ΡΘ1.4

ΡΘ2.1

2014
‘Ετη

2020
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ΡΘ1.5

Κοινωνικζσ &
Ανκρωπιςτικζσ
Επιςτιμεσ

ΡΘ1.6

5.3.ύςτημα παρακολούθηςησ και αποτίμηςησ των πολιτικών
Αφοφ διαμορφωκεί και διατυπωκεί μια ςαφισ ςτρατθγικι, κα πρζπει να κακιερωκοφν ζνα πλαίςιο
και ζνασ κφκλοσ παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ επίδοςθσ για να παρζχουν τθ βάςθ των
ςτοιχείων για τθν υποςτιριξθ ενόσ ευπροςάρμοςτου ςυςτιματοσ μάκθςθσ που μπορεί να τθρείται
ακόμθ για να δικαιολογεί τθ χριςθ του δθμοςίου χριματοσ. Η διάκριςθ ανάμεςα ςτθν
παρακολοφκθςθ τθσ επίδοςθσ και τθσ αξιολόγθςθσ είναι ςθμαντικι:
θ παρακολοφθηςη τησ επίδοςησ μπορεί να οριςτεί ωσ μια ςυνεχισ διαδικαςία ςυλλογισ
και ανάλυςθσ δεδομζνων για να ςυγκρικεί πόςο καλά εφαρμόηεται ζνα ζργο, ζνα
πρόγραμμα, ι μια πολιτικι ωσ προσ τα αναμενόμενα αποτελζςματα,
θ αξιολόγηςη μπορεί να οριςτεί ωσ μια κριτικι των παρεμβάςεων ςφμφωνα με τα
αποτελζςματα, τισ επιδράςεισ και τισ ανάγκεσ που ζχουν ςτόχο να ικανοποιιςουν.
Η βαςικι δραςτθριότθτα τθσ παρακολοφκθςθσ τθσ επίδοςθσ είναι θ ςυλλογι δεδομζνων για τθ
διευκόλυνςθ τθσ αναφοράσ των δεικτϊν επίδοςθσ – τόςο ποςοτικϊν όςο και ποιοτικϊν – που
επιτρζπουν τθν αναγνϊριςθ των αλλαγϊν που προκφπτουν από μια ςυγκεκριμζνθ παρζμβαςθ. Η
αποτελεςματικι διαχείριςθ τθσ επίδοςθσ απαιτεί οι διευκυντζσ να ζχουν πρόςβαςθ ςε
πλθροφορίεσ για τθν επίδοςθ που δίνουν μια ιςορροπθμζνθ εικόνα τθσ επίδοςθσ του οργανιςμοφ,
χωρίσ όμωσ να κατακλφηονται με ςτοιχεία ι να επιβαρφνουν υπερβολικά τουσ οργανιςμοφσ τουσ με
απαιτιςεισ αναφορϊν. Ο ςτόχοσ τθσ παραγωγισ μιασ μικρισ, ιςορροπθμζνθσ ομάδασ δεικτϊν για
τθν υποςτιριξθ τθσ ςτρατθγικισ λιψθσ αποφάςεων οδιγθςε ςτθν ιδζα των ςυγκριτικϊν πινάκων.
Η ανάπτυξθ ενόσ τζτοιου ςυγκριτικοφ πίνακα, είναι απαραίτθτο, κατά τθν άποψι μασ, να αποτελεί
μια ομαδικι άςκθςθ με ανάλυςθ από κάτω προσ τα πάνω ςε ςυνεργαςία με τθν ερευνθτικι
κοινότθτα και τουσ διευκυντζσ ερευνϊν για να αποςαφθνιςτοφν οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ
ςτρατθγικισ Ε&Α, ςυνδζοντάσ τθ με πιο ςυγκεκριμζνουσ παραδοτζουσ ςτόχουσ, προςδιορίηοντασ
τουσ ςτόχουσ των παραδοτζων αυτϊν, πϊσ κα καταμετρθκοφν, πϊσ κα μοιάηει θ επιτυχία, κ.ο.κ.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ ΣΟΤ ΕΠΕΚ
Κατάρτιςη 1ου ςχεδίου του Εθνικοφ τρατηγικοφ πλαιςίου Ερευνασ και
Καινοτομίασ 201χ-201χ
Ημερ/νια:
27-10-11
Ημ. Ζναρξησ:
1 Νοεμβρίου 2011
Ημ. Λήξησ:
31 Νοεμβρίου 2012
1.
Περιγραφή ζργου: ΧΕΔΙΟ ΔΟΜΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ
ΕΡΓΟ (τίτλοσ):

Διεφθυνςη υλοποίηςησ / Σμήμα : Διεφθυνςη χεδιαςμοφ και Προγραμματιςμοφ (εμπλοκή όλων των
Σμημάτων)
Σφντομθ περιγραφι ζργου & υλοποίθςθσ (Τι, Ρου, Ροιοσ και Ρότε – Βιματα):
Α. Ρροαπαιτοφμενεσ ενζργειεσ
Οριςμόσ Ομάδασ υλοποίθςθσ του Ζργου υπό τον ςυντονιςμό τθσ Διεφκυνςθσ ΡΟ(με ενδεχόμενθ ςυμμετοχι
ςτελεχϊν και άλλων Διευκφνςεων).Κακοριςμόσ ρόλων των μελϊν τθσ Ομάδασ
Β. Βαςικοί άξονεσ περιεχομζνου του ΕΣΡΕΚ

Κακοριςμόσ οράματοσ και ςτόχων

Εξζταςθ των βαςικϊν ςυνιςτωςϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ χϊρασ (π.χ.
Ανκρϊπινο επιςτθμονικό προςωπικό και υποδομζσ, Διαςφνδεςθ ζρευνασ με τον παραγωγικό ιςτό προαγωγι τθσ καινοτομίασ, Εξωςτρζφεια, Σφνδεςθ τθσ επιςτιμθσ με τθν κοινωνία, Σφςτθμα διοίκθςθσ
και χρθματοδότθςθσ τθσ ΕΤΑΚ) ακολουκϊντασ τθν εξισ εςωτερικι δομι:
 ανάλυςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, βαςικζσ ανάγκεσ και προκλιςεισ,
 κζςπιςθ ςυγκεκριμζνων ςτόχων (μετριςιμων κατά προτίμθςθ) ,
 Ρροτεινόμενα Μζτρα και Δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων.

Εςτίαςθ ΕΤΑΚ ςε Τομείσ Ρροτεραιότθτασ που αντιςτοιχοφν ςτισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ τθσ
κυβζρνθςθσ , ενδεχόμενθ διερεφνθςθ και άλλων επιςτθμονικϊν ι κοινωνικο-οικονομικϊν τομζων ςτουσ
οποίουσ πρζπει να εςτιαςκεί θ Ε&Τ πολιτικι μασ.

Συνολικόσ Ρρογραμματιςμόσ Υλοποίθςθσ του ΕΣΡΕΚ - Δείκτεσ αποτίμθςθσ -Διακζςιμα κονδφλια
Γ. Μεκοδολογία εκπόνθςθσ του Ζργου.
-Δθμιουργία κειμζνου βάςθσ/οδθγοφ από τθν ΡΟ, κατάλλθλα δομθμζνου ϊςτε να αναδεικνφονται τα κρίςιμα
κζματα/ διακυβεφματα ςτθν πολιτικι ΕΤΑΚ.
-Συνεχισ εμπλουτιςμόσ του:
Α. με βιβλιογραφικι ζρευνα και τεκμθρίωςθ από υφιςτάμενεσ μελζτεσ
Β. με διαδοχικζσ διαβουλεφςεισ με προςεκτικά επιλεγμζνεσ ομάδεσ εμπλεκόμενεσ ςε κζματα ΕΤΑΚ τθσ χϊρασ
(αρμόδιεσ Διευκφνςεισ ΓΓΕΤ, Υπουργεία , Ρεριφζρειεσ, ΕΣΕΤ/ΤΕΣ, ερευνθτικι και επιχειρθματικι κοινότθτα
κλπ,)

2.

Αποτελζςματα ζργου (επιτεφγματα, παραδοτζα, κλπ.)

Επιδιωκόμενο αποτζλεςμα (με ςειρά προτεραιότητασ):
θ
1. 1 εκδοχι κειμζνου που ειςάγεται από τθ ΓΓΕΤ για ςυηιτθςθ ςτο
ΕΣΕΤ και τα ΤΕΣ και παρουςιάηεται ςτθν Υπουργό
2. Ολοκλιρωςθ επεξεργαςίασ των τομζων προτεραιότθτασ από
Ομάδεσ Εργαςίασ (3-4 μζλθ από τα αντίςτοιχα ΤΕΣ)

(ςυντονιςμόσ
ΡΟ)

Προθεςμία
Ιανουάριοσ
2012
Μάρτιοσ
2012

3. 2 εκδοχι του ΕΣΡΕΚ με ενςωματωμζνα τα αποτελζςματα τθσ
παραπάνω επεξεργαςίασ

(ςυντονιςμόσ
ΡΟ)

Τζλοσ Μαΐου
2012

4. Αποτελζςματα ανοιχτισ (online) διαβοφλευςθσ

(ςυντονιςμόσ
ΡΟ)
(ΡΟ)

Σεπτζμβριοσ
2012
Νοζμβριοσ
2012

θ

5. Οριςτικοποίθςθ του ΕΣΡΕΚ με τθν ψιφιςι του από τθν Ελλθνικι
Βουλι

Τπεφθυνοσ
(ΡΟ)

Επιπλζον θζματα που πρζπει να ληφθοφν υπόψη / ενζργειεσ:
η

Για την επίτευξη του παραδοτζου Νο 1 (1 εκδοχή κειμζνου από ΓΓΕΣ) προτείνουμε να ακολουθηθοφν τα
εξήσ βήματα:
 Οριςτικοποίθςθ Δομισ
 Καταγραφι τθσ διατικζμενθσ βιβλιογραφίασ (υφιςτάμενεσ μελζτεσ ΓΓΕΤ, άλλθ βιβλιογραφία) και
αξιολόγθςθ τθσ δυνατότθτασ αξιοποίθςισ τθσ ςτθν ςφνταξθ του ΕΣΡΕΚ.
 Συγγραφι ενόσ απλοφ κειμζνου βάςθσ (ςυντονιςμόσ τμιμα ΡΟ-Α) που κα λειτουργιςει ωσ οδθγόσ
για τθν ςυμπλιρωςθ/ ολοκλιρωςθ του κειμζνου από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ Διευκφνςεισ
 Αποςτολι του κειμζνου βάςθσ ςτισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ με ςυγκεκριμζνα ερωτιματα για τθν κάκε
μία.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΟ ΕΠΕΚ ΣΟ ΝΕΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ
ΕΡΕΤΝΑ (ΤΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ)
Άρθρο 4

Εθνικό τρατηγικό Πλαίςιο Ζρευνασ και Καινοτομίασ
1. Στο πλαίςιο του πολυετοφσ προγραμματιςμοφ για τθν ανάπτυξθ τθσ Ελλάδασ και των
επιμζρουσ περιφερειϊν τθσ, καταρτίηεται Εκνικό Στρατθγικό Ρλαίςιο Ζρευνασ και
Καινοτομίασ (Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.) που καλφπτει περίοδο πζντε ετϊν.
2. Στόχοσ του Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. είναι θ προϊκθςθ τθσ Ζρευνασ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και
Καινοτομίασ
κακϊσ και θ βζλτιςτθ ςυμβολι τουσ ςτθν προϊκθςθ νζων
καινοτομικϊν προϊόντων, υπθρεςιϊν και μεκόδων, ανταγωνιςτικϊν ςτθν
παγκοςμιοποιθμζνθ αγορά κακϊσ και ςτθ γενικότερθ οικονομικι και κοινωνικι
ανάπτυξθ τθσ χϊρασ.
3. Το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. διαμορφϊνεται λαμβάνοντασ υπόψθ το φψοσ των διακζςιμων και
προβλεπόμενων πθγϊν δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ τόςο από τον Τακτικό
Ρροχπολογιςμό και Ρρόγραμμα Δθμοςίων Επενδφςεων όςο και από Κοινοτικοφσ
πόρουσ, τισ εκάςτοτε οικονομικζσ ςυνκικεσ τθσ χϊρασ με ζμφαςθ ςτουσ τομείσ που
μποροφν να επωφελθκοφν από τθν Ζρευνα, Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία,
τισ προτεραιότθτεσ και τισ ανάγκεσ του δθμόςιου τομζα, τισ ευρφτερεσ κοινωνικζσ
ανάγκεσ τθσ χϊρασ κακϊσ και το Ευρωπαϊκό πλαίςιο πολιτικισ για τθν Ε.Τ.Α.Κ..
4. Το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. ζχει το χαρακτιρα ςυνολικοφ προγράμματοσ – πλαιςίου όπου
ορίηονται οι ςτρατθγικοί ςτόχοι και προτεραιότθτεσ πολιτικισ για τθν Ζρευνα,
Τεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία, οι οποίοι προςανατολίηονται ςε
ςυγκεκριμζνουσ κεματικοφσ τομείσ προτεραιότθτασ ι/και ςε οριηόντιουσ άξονεσ
ενίςχυςθσ τθσ ΕΤΑΚ όπωσ θ ενίςχυςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ και των
ερευνθτικϊν υποδομϊν. Ορίηει τα μζςα και τα μζτρα πολιτικισ που απαιτοφνται για
τθν επίτευξθ των ςτόχων του, τον προχπολογιςμό που προγραμματίηεται να
διατεκεί και τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ, κακϊσ και
τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ και αποτίμθςθσ για το βακμό επίτευξθσ των ςτόχων
του Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.. Στο Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. περιγράφονται επίςθσ οι όροι και προχποκζςεισ για τθν
εφαρμογι του. Στο πλαίςιο του Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. εξετάηεται θ ςτρατθγικι για τθ ςυμμετοχι
τθσ χϊρασ ςε διεκνείσ οργανιςμοφσ προϊκθςθσ και ςτιριξθσ τθσ Ε.Τ.Α.Κ.
5. Το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. καταρτίηεται με επιςτθμονικι ευκφνθ του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. και τθν
υποςτιριξθ και ςυνολικό ςυντονιςμό τθσ Γ.Γ.Ε.Τ. Μετά τθ διαμόρφωςθ
ολοκλθρωμζνου ςχεδίου, το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. τίκεται ςε ανοιχτι διαβοφλευςθ με όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ ερευνθτικοφσ και ακαδθμαϊκοφσ φορείσ, τον ιδιωτικό τομζα
κακϊσ και τουσ ευρφτερουσ κοινωνικοφσ φορείσ. Η τελικι εκδοχι του Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ.
πρζπει να λαμβάνει υπόψθ τα ςυμπεράςματα τθσ διαβοφλευςθσ τα οποία κα
τεκμθριϊνονται με ςυνοδευτικι ζκκεςθ.
6. Το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. εγκρίνεται από τθ Διυπουργικι Επιτροπι για τθν Ζρευνα, Τεχνολογία
και Καινοτομία (Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ.) του άρκρου 6 ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ του Εκνικοφ
Συμβουλίου Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ.)και κατατίκεται ςτθ
Βουλι προσ ψιφιςθ. Το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. μπορεί να ανακεωρείται ςε ετιςια βάςθ,
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ανάλογα με τισ ανάγκεσ που προκφπτουν ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ του
Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. ι ενόσ τουλάχιςτον μζλουσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ και λαμβάνοντασ
υπόψθ τθν ετιςια ζκκεςθ προόδου του Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ..
7. Σε ετιςια βάςθ, με ευκφνθ και ςυντονιςμό τθσ Γ.Γ.Ε.Τ. και γνωμοδότθςθ του
Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., το Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. εξειδικεφεται ςε μζτρα πολιτικισ και προγράμματα
χρθματοδότθςθσ δράςεων Ζρευνασ, Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ ανά
τομζα προτεραιότθτασ, άξονα ι/και περιφζρεια κατόπιν ςυνεργαςίασ τθσ Γ.Γ.Ε.Τ. με
τα αρμόδια υπουργεία και τισ περιφζρειεσ. Τα προγράμματα προδιαγράφονται ωσ
προσ τισ χρθματοδοτοφμενεσ
δράςεισ, το φψοσ και τισ πθγζσ δθμόςιασ
χρθματοδότθςθσ, τον φορζα διαχείριςθσ, το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ και
δείκτεσ αποτίμθςθσ.
8. Με ευκφνθ και ςυντονιςμό τθσ Γ.Γ.Ε.Τ. ςυντάςςεται ετιςια ζκκεςθ προόδου κακϊσ
και πενταετι απολογιςτικι ζκκεςθ ςχετικά με τα αποτελζςματα και τισ επιπτϊςεισ
από τθν υλοποίθςθ του Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ. οι οποίεσ υποβάλλονται ςτο Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ. ςτθ
Δ.Ε.Ε.ΤΕ.Κ. και ςτθν αρμόδια επιτροπι τθσ Βουλισ για κζματα ζρευνασ. Οι εκκζςεισ
προόδου και θ απολογιςτικι ζκκεςθ είναι δθμοςίωσ προςβάςιμεσ από τον ιςτότοπο
τθσ Γ.Γ.Ε.Τ..
9. Για τθ ςφνταξθ των εκκζςεων προόδου και τθσ απολογιςτικισ ζκκεςθσ παρζχονται
απολογιςτικά ςτοιχεία για τα επιμζρουσ προγράμματα από τα εμπλεκόμενα
υπουργεία και τισ περιφζρειεσ που είναι φορείσ διαχείριςθσ προγραμμάτων, τα
οποία ζχουν ενταχκεί ςτο Ε.Σ.Ρ.Ε.Κ..
10. Η πενταετισ απολογιςτικι ζκκεςθ ανατροφοδοτεί το ςχεδιαςμό των επόμενων
ςτρατθγικϊν πλαιςίων.
Άρθρο 5

Εφαρμογή του Ε..Π.Ε.Κ.
1. Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, πάςθσ φφςεωσ και μορφισ νομικά πρόςωπα του δθμόςιου και
ιδιωτικοφ τομζα τθσ θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ, κακϊσ και ενϊςεισ προςϊπων
και φυςικά πρόςωπα τθσ θμεδαπισ και τθσ αλλοδαπισ, μποροφν να εκτελοφν ζργα,
να εκπονοφν μελζτεσ και να εφαρμόηουν προγράμματα και δράςεισ για τθν
προϊκθςθ τθσ ζρευνασ, τθσ τεχνολογικισ ανάπτυξθσ, τθσ καινοτομίασ ι/και δράςεισ
προβολισ και διάδοςθσ των αποτελεςμάτων τουσ, ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΕΚ. Τα ζργα,
οι μελζτεσ, τα προγράμματα και οι δράςεισ χρθματοδοτοφνται από ιδίουσ πόρουσ
του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, τθσ Γ.Γ.Ε.Τ., ι
άλλων Υπουργείων, προερχόμενουσ από τον τακτικό προχπολογιςμό, το πρόγραμμα
δθμοςίων επενδφςεων, κακϊσ και από οποιαδιποτε άλλθ πθγι ι από
οποιουςδιποτε πόρουσ.
2. Με Ρροεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται φςτερα από πρόταςθ του Υπουργοφ
Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, κακορίηονται οι όροι, οι
προχποκζςεισ, θ διαδικαςία χρθματοδότθςθσ των φορζων τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, κακϊσ και κάκε ειδικότερο κζμα και αναγκαία λεπτομζρεια.
3. Οι υποβαλλόμενεσ προτάςεισ αξιολογοφνται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 11.
4. Με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ και Ναυτιλίασ,
Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων κακϊσ και του κακ’φλιν αρμόδιου
Υπουργοφ, που εκδίδεται φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ του Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ., μπορεί να

2/12/2011

κακορίηονται οι προχποκζςεισ, οι όροι και θ διαδικαςία απονομισ χρθματικϊν
βραβείων ςε ερευνθτζσ για εξαιρετικι επίδοςθ ςε κζματα ζρευνασ, τεχνολογίασ και
καινοτομίασ.
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