ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

Στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης για την κατάρτιση του νέου θεσµικού
πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία, ο Σ.Β.Β.Ε. απέστειλε προς τη Γενική
Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας, υπόµνηµα θέσεων και προτάσεων για το
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο.
Στο υπόµνηµα τονίζεται ότι για τον Σύνδεσµο η πρωτοβουλία αναµόρφωσης του
υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Ελλάδα
εκτός από επιβεβληµένη, αποτελεί ουσιαστική µεταρρυθµιστική πρωτοβουλία. Κατά
το Σ.Β.Β.Ε. το νέο νοµοσχέδιο «κινείται» σε θετική κατεύθυνση, αφού µε αυτό
θεσµοθετούνται:
• Η σύνδεση του σχεδιασµού και της υλοποίησης της έρευνας µε το υψηλότερο
πολιτικό επίπεδο.
• Η δηµιουργία ανεξάρτητων οργάνων που απεγκλωβίζονται από τις
παραδοσιακές διαδικασίες της δηµόσιας διοίκησης.
• Η συστηµατοποίηση ενός διάσπαρτου και κατακερµατισµένου πλαισίου έρευνας.
• Η αντιµετώπιση της, έως σήµερα, αδυναµίας συντονισµού, ιεράρχησης και
καθορισµού προτεραιοτήτων στην ερευνητική πολιτική της χώρας.
Οι προτάσεις του Σ.Β.Β.Ε. για την τροποποίηση του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
ταξινοµούνται σε τέσσερις θεµελιώδεις παρατηρήσεις, ως εξής:
1. Σαφέστερη περιγραφή του Εθνικού Προγράµµατος για την Έρευνα και την
Τεχνολογία
2. Ουσιαστικότερη συµµετοχή του Ιδιωτικού Τοµέα στο νέο θεσµικό πλαίσιο
3. Αναλυτικότερη περιγραφή των θεµάτων που αφορούν την καινοτοµία
4. Ειδικότερα ζητήµατα
Αναλυτικά, οι προτάσεις του Σ.Β.Β.Ε. είναι οι εξής:
(1) Σαφέστερη περιγραφή του Εθνικού Προγράµµατος για την Έρευνα και την
Τεχνολογία
Βασική αδυναµία που προκύπτει από το κείµενο του νοµοσχεδίου, αποτελεί η
έλλειψη περιγραφής του Εθνικού Προγράµµατος Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΠΕΤ).
Κατά την άποψη του Σ.Β.Β.Ε. σκοπός του υπό διαµόρφωση θεσµικού πλαισίου
είναι να υλοποιήσει το ΕΠΕΤ. Συνεπώς θα ήταν σκόπιµο να περιλαµβάνεται
ειδικό κεφάλαιο στο νοµοσχέδιο στο οποίο να περιγράφεται η δοµή, το

περιεχόµενο, καθώς και οι διαδικασίες κατάρτισης και απόφασης του Εθνικού
Προγράµµατος που αποτελεί τη βάση υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής.
Ειδικότερα, στο κεφάλαιο αυτό ο ΣΒΒΕ προτείνει να συµπεριληφθεί στο νέο
νοµοσχέδιο θα πρέπει:
• Να αποσαφηνίζεται το ακριβές περιεχόµενο του ΕΠΕΤ και η διαδικασία
ανάλυσης µε την οποία καθορίζονται οι τοµείς εθνικής προτεραιότητας για την
Έρευνα και την Τεχνολογία.
• Να αναλύεται ο τρόπος καταγραφής – διαπίστωσης των αναγκών.
• Να ορίζεται το όργανο που αποφασίζει τελικά για το συνολικό
προϋπολογισµό, καθώς και η διαδικασία κατανοµής των κονδυλίων του
ΕΠΕΤ.
• Να περιγράφεται ο βαθµός ανάλυσης µε τον οποίο κατανέµονται τα κονδύλια
του ΕΠΕΤ.
• Να εντάσσεται στο ΕΠΕΤ η έρευνα που πραγµατοποιείται από το Υπουργείο
Γεωργίας και τους Ερευνητικούς Οργανισµούς που εποπτεύει, ενώ
παράλληλα η υλοποίησή τους να πραγµατοποιείται µέσω του Εθνικού
Οργανισµού Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ).
• Να αναφέρεται η χρονική διάρκεια του ΕΟΕΤ και ο τρόπος αναθεώρησής του
• Να διευκρινίζεται ο τρόπος σύνδεσης του ΕΠΕΤ µε το Εθνικό Σχέδιο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων
(Π∆Ε), την Ευρωπαϊκή Πολιτική και τις υποχρεώσεις της χώρας µας από τους
∆ιεθνείς Οργανισµούς;
Προτείνουµε, τα παραπάνω θέµατα να περιγραφούν µε σαφήνεια σε ειδική
διάταξη του σχεδίου νόµου, το οποίο µάλιστα να αποτελεί το πρώτο άρθρο του
υπό διαµόρφωση νοµοσχεδίου.
(2) Ουσιαστικότερη συµµετοχή του Ιδιωτικού Τοµέα στο νέο θεσµικό πλαίσιο
Ο Σ.Β.Β.Ε. θεωρεί ότι η ουσιαστικότερη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στα
όργανα που δηµιουργεί το νέο θεσµικό πλαίσιο θα µπορούσε να έχει
πολύπλευρες και πολλαπλασιαστικές ωφέλειες για την επίτευξη του τελικού
αποτελέσµατος που είναι η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα και η
αµεσότερη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή.
Το προτεινόµενο σχέδιο, ενώ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, πιστεύουµε ότι
χρήζει βελτιώσεων που θα ισχυροποιούν τη συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα στο
συνολικό σύστηµα.
Συγκεκριµένα, οι προτάσεις του Σ.Β.Β.Ε. είναι:
• Να υπάρχει η δυνατότητα ορισµού διακεκριµένων ερευνητών υψηλού κύρους
από τον ιδιωτικό τοµέα ως µέλη του επιστηµονικού τµήµατος.
• Να απαλειφθεί το κριτήριο «κατοχής διδακτορικού διπλώµατος», στα
προσόντα µελών του επιχειρηµατικού – βιοµηχανικού τµήµατος του Εθνικού
Συµβουλίου Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ)
• Να υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής ιδιωτικών φορέων στη ∆ράση Α-1:
«ανταγωνιστικά τριετή ερευνητικά προγράµµατα για µικρές οµάδες από Α.Ε.Ι.
ή Ερευνητικά Κέντρα»
• Να υπάρχει η δυνατότητα συµπερίληψης ιδιωτικών φορέων στους
δικαιούχους της ∆ράσης 1: «Προγράµµατα τριετούς – τετραετούς διάρκειας
ενταγµένα στους τοµείς εθνικής προτεραιότητας» και ∆ράσης 2: «Θεµατικά
∆ίκτυα Αριστείας σύµφωνα µε τους τοµείς εθνικής προτεραιότητας µε
ενθάρρυνση την ουσιαστική συµµετοχή του παραγωγικού ιστού από την
Ελλάδα και το εξωτερικό»
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Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των ιδιωτικών θερµοκοιτίδων και µε
ιδιωτικά τεχνολογικά πάρκα
Να υπάρχει η δυνατότητα στήριξης και των ιδιωτικών φορέων µε ειδικούς
εξωτερικούς συνεργάτες ή εταιρείες συµβούλων επιχειρήσεων, µε στόχο την
αξιολόγηση και προώθηση των νέων ιδεών
Να συµµετέχουν δυο εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Τοµέα στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του ΕΟΕΤ
Να προβλεφθεί η δυνατότητα συµµετοχής δύο επιστηµόνων – ερευνητών
που θα προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα σε κάθε Τοµεακό Ερευνητικό
Συµβούλιο.
Να υπάρχει συµµετοχή εκπροσώπου του ιδιωτικού τοµέα στο ∆ιοικητικό
Συµβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου που να συνεργάζεται ουσιαστικά µε
αυτό.
Να συµµετέχουν δυο εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Τοµέα στο Επιστηµονικό
Συµβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου
Να συµπεριληφθεί στα κριτήρια αυτοαξιολόγησης «η συνεργασία του
Ερευνητικού Κέντρου µε ιδιωτικούς φορείς στη χώρα και η συνεισφορά του
στην ανάπτυξη του εθνικού ή περιφερειακού παραγωγικού συστήµατος».
Να προστεθούν και ιδιωτικοί φορείς στις κοινοπραξίες της συνεχιζόµενης
κατάρτισης,
καθώς
και
στα
µεταπτυχιακά
προγράµµατα
που
πραγµατοποιούνται σε συνεργασία µε ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα.
Να προβλέπεται η δυνατότητα διακεκριµένοι επιστήµονες που υπηρετούν
στο δηµόσιο τοµέα, είτε ως επισκέπτες καθηγητές ΑΕΙ, είτε ως επισκέπτες
ερευνητές σε ΕΚ, να εργασθούν στον ιδιωτικό τοµέα.

(3) Αναλυτικότερη περιγραφή των θεµάτων που αφορούν την καινοτοµία
Η περιγραφή του σχετικού κεφαλαίου «ολοκληρωµένη προσέγγιση αξιοποίησης
γνώσης» δεν αναλύεται επαρκώς, και συνεπώς δε διακρίνονται οι σχετικές
δράσεις που αποσκοπούν στην αξιοποίηση της γνώσης.
Οι προτάσεις του Σ.Β.Β.Ε. είναι:
• Να υπάρχει σαφέστερη επεξήγηση των δοµών στήριξης της καινοτοµίας που
θα δηµιουργηθούν σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, καθώς και η σύνδεσή
τους αυτές που ήδη υφίστανται
• Να διευκρινιστεί περαιτέρω η παράγραφος που αφορά στην αξιολόγηση και
χρηµατοδότηση καινοτόµων ιδεών
• Να διευρυνθεί η έννοια της καινοτοµίας συµπεριλαµβάνοντας την «καινοτοµία
διαδικασιών» ως επιλέξιµη περιοχή χάραξης πολιτικής και χρηµατοδότησης.
(4) Ειδικότερα ζητήµατα
•
•
•
•

Να συµµετέχει το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στην
προτεινόµενη διυπουργική επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας
Να προστεθεί στους ερευνητικούς τοµείς της βασικής έρευνας και ο τοµέας
των λειτουργιών και διαδικασιών επιχειρήσεων
Να προστεθεί στους ερευνητικούς τοµείς της εφαρµοσµένης έρευνας οι τοµείς
των κατασκευών και των λειτουργιών και διαδικασιών επιχειρήσεων
Τα ερευνητικά προγράµµατα βασικής έρευνας να έχουν µέγιστη διάρκεια δύο
ετών και κατά το πρώτο έτος να αξιολογείται η πορεία υλοποίησης τους
δίνοντας τη δυνατότητα είτε διακοπής τους, είτε επέκτασής τους κατά ένα
ακόµη έτος

•
•

Το προτεινόµενο ανώτερο ύψος ενίσχυσης επιχειρήσεων µε 100% δηµόσια
χρηµατοδότηση να αυξηθεί από 10.000 € σε 50.000 €
Να συµπεριληφθεί στο νοµοσχέδιο διάταξη, η οποία να προβλέπει τη
δυνατότητα κινητικότητας των ερευνητών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
του Υπουργείου Εσωτερικών.
Η διάταξη αυτή θα επιτρέψει την
ουσιαστικότερη συνεργασία µεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και τις
µετατάξεις προσωπικού

