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3. RESULTS

ΕΡΕΥΝΑ
Ορισμός από Organization for Economic Co-operation & Development

 

"Any creative systematic activity undertaken in order to increase the stock of knowledge, including 
knowledge of man, culture and society, and the use of this knowledge to devise new applications."

Κάθε δημιουργική συστηματική δραστηριότητα που έχει 

Ορισμός από Organization for Economic Co-operation & Development

Κάθε δημιουργική συστηματική δραστηριότητα που έχει 
σκοπό την αύξηση του αποθέματος γνώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του 
πολιτισμού και της κοινωνίας, 

Βασική έρευνα

Φυσικές & ανθρωπιστικές 
επιστήμεςπολιτισμού και της κοινωνίας, 

και η χρήση αυτής της γνώσης για την επινόηση νέων 
εφαρμογών.

επιστήμες

Εφαρμοσμένη έρευνα

The Organization for Economic Co-
operation & Development is an operation & Development is an 
intergovernmental economic 
organisation with 37 member 
countries, founded in 1961 to 
stimulate economic progress and 
world trade.world trade.
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ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
της ΕΕΕ

Σελ. 10: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗΣελ. 10: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ
Σελ. 11-12: Στόχοι για την ελληνική οικονομία. 
Επιμέρους στόχοι που συνδέονται με την αύξηση της απασχόλησης και της 
παραγωγικότητας, είναι:
β. Η αύξηση των ιδιωτικών και δημόσιων δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη από το 
σημερινό επίπεδο του 1,2% του ΑΕΠ προς τον μέσο όρο της ΕΕ, περίπου στο 2% του ΑΕΠ, 

Διαχρονικό αίτημα της 
ερευνητικής & ακαδημαϊκής 
κοινότηταςσημερινό επίπεδο του 1,2% του ΑΕΠ προς τον μέσο όρο της ΕΕ, περίπου στο 2% του ΑΕΠ, 

και η καλύτερη διασύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής. Η δημιουργία θυλάκων 
τεχνολογίας αιχμής που θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν καινοτομία σε παγκόσμια 
κλίμακα.

κοινότητας

Σελ. 13-15: Ένα δεύτερο σύνολο δράσεων αφορά την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής ….
19. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και ερευνητικά Ενίσχυση βασικής έρευνας.19. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και ερευνητικά 
κέντρα και δημιουργία σταθερού χρηματοδοτικού φορέα βασικής έρευνας με 
μακροπρόθεσμη ερευνητική στρατηγική και διαφανή κριτήρια χρηματοδότησης. Ενίσχυση 
καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και 
αλλού, και ανάπτυξη μέσω έξυπνης εξειδίκευσης. 

Ενίσχυση βασικής έρευνας.
Όπως θα φανεί παρακάτω, η 
άρση αγκυλώσεων αφορά μόνο 
σε χρηματοδοτήσεις από 
ιδιωτικούς φορείς - επιχειρήσεις

………  οι πλέον επείγουσες προτεραιότητες από τις δράσεις που περιγράφονται παραπάνω 
είναι οι εξής: 
Παραγωγή και επενδύσεις: …………….
Ανθρώπινο κεφάλαιο:  …. Προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου για ενίσχυση έρευνας 
αιχμής σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που θα υποστηρίζουν συστάδες (clusters) σε 

Ενιαίος Χώρος Ανώτατης
Εκπαίδευσης & Ερευνας

Σύνδεση με Καινοτομίααιχμής σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα που θα υποστηρίζουν συστάδες (clusters) σε 
συνδυασμό με την παραγωγή

Σύνδεση με Καινοτομία
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Σελ. 16: Κεφ. 1. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
1.1 Τάσεις στα βασικά οικονομικά μεγέθη
Σελ. 21, Σχήμα / 1.1.2 Συντελεστές παραγωγής και παραγωγικότητα Υστέρηση  στις δαπάνες για 

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σελ. 21, Σχήμα / 1.1.2 Συντελεστές παραγωγής και παραγωγικότητα
Η Ελλάδα υστερεί στον Ευρωπαϊκό Δείκτη Καινοτομίας με επίδοση ίση με το 75% του μέσου 
όρου στην ΕΕ. Η μεγαλύτερη υστέρηση ανάμεσα στις επιμέρους κατηγορίες του δείκτη 
καταγράφεται στις δαπάνες για επενδύσεις τύπου venture capital (16,0% του μ.ό. της ΕΕ), στα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία (36% του μ.ό. της ΕΕ) και στις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη 
στον επιχειρηματικό τομέα (39,3% του μ.ό. της ΕΕ)

Υστέρηση  στις δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη στον 
επιχειρηματικό τομέα (39,3% 
του μ.ό. της ΕΕ)

στον επιχειρηματικό τομέα (39,3% του μ.ό. της ΕΕ)
Σελ. 36: Κεφ. 2  ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
2.1 Κλιματική αλλαγή
Σελ. 39: 2.1.3 Αναπτυξιακές ευκαιρίες 
………………..  Οι επιδόσεις της Ελλάδας στο να προάγει τη βασική έρευνα και τις καινοτόμες 
επιχειρήσεις, καθώς και να κατευθύνει πόρους στις αποτελεσματικότερες παραγωγικές 

Αναγνώριση του ρόλου και 
της χρησιμότητας της 
Βασικής έρευναςεπιχειρήσεις, καθώς και να κατευθύνει πόρους στις αποτελεσματικότερες παραγωγικές 

διαδικασίες θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο κατά πόσο θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις 
ευκαιρίες.

Βασικής έρευνας

Σελ. 47: Κεφ. 3  ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3.1 Βασικοί στόχοι
Επιμέρους στόχοι που συνδέονται με την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, Επιμέρους στόχοι που συνδέονται με την αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας, 
είναι:
α. …..
β. Η αύξηση των ιδιωτικών και δημοσίων δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη από το σημερινό 
επίπεδο του 1,2% του ΑΕΠ προς τον μέσο όρο της ΕΕ, περίπου στο 2% του ΑΕΠ, και η καλύτερη 
διασύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής. Η δημιουργία θυλάκων τεχνολογίας αιχμής που 

Διαχρονικό αίτημα της 
ερευνητικής & ακαδημαϊκής 
κοινότητας

διασύνδεση μεταξύ έρευνας και παραγωγής. Η δημιουργία θυλάκων τεχνολογίας αιχμής που 
θα αναπτύξουν και θα εφαρμόσουν καινοτομία σε παγκόσμια κλίμακα. 
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Σελ. 54: Κεφ. 4. ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Σελ. 72-73: 4.3  Εκπαίδευση
Σελ. 75-76: 4.3.2 Αγκυλώσεις

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Σελ. 75-76: 4.3.2 Αγκυλώσεις
Πόροι και δομές
Το ποσοστό των δημοσίων δαπανών εκπαίδευσης ως προς το ΑΕΠ ήταν χαμηλότερο 
του 3,5% στα μέσα της δεκαετίας του 2000 και πλησίασε το 4% στα χρόνια πριν την 
κρίση. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε περαιτέρω τα τελευταία χρόνια, παρά τη μείωση 
των δαπανών εκπαίδευσης σε απόλυτους όρους, λόγω ταχύτερης μείωσης του ΑΕΠ. 

Η χώρα κατατάσσεται στην τέταρτη 
χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-
μελών της ΕΕ σε δημόσιες δαπάνες 

των δαπανών εκπαίδευσης σε απόλυτους όρους, λόγω ταχύτερης μείωσης του ΑΕΠ. 
Παραμένει, όμως, σταθερά χαμηλότερο από αυτό των Ευρωπαίων εταίρων μας. Το 
2018 ήταν 3,9% του ΑΕΠ, ενώ ο μέσος όρος στις χώρες της ΕΕ ήταν 4,7% και η χώρα 
κατατάσσεται στην τέταρτη χαμηλότερη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ 
(Διάγραμμα 4.11).

μελών της ΕΕ σε δημόσιες δαπάνες 
εκπαίδευσης ως προς το ΑΕΠ

Σελ. 87:
Επιπρόσθετα, είναι κρίσιμης σημασίας να δημιουργηθούν κίνητρα καθώς και 
χρηματοδότηση για την βασική έρευνα. Αυτό απαιτεί τη θεσμοθέτηση σύνδεσης της 
πανεπιστημιακής χρηματοδότησης με παραγωγή έρευνας, καθώς και ενός 
οργανισμού που θα διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια που θα απονέμει ετησίως ο 

Εδώ είναι η πρώτη φορά που 
αναφέρεται η ίδρυση ενός νέου 
οργανισμού που θα διαχειρίζεται 
ερευνητικά κονδύλιαοργανισμού που θα διαχειρίζεται ερευνητικά κονδύλια που θα απονέμει ετησίως ο 

κρατικός προϋπολογισμός και θα τα διανέμει αξιοκρατικά..
ερευνητικά κονδύλια

Στο Κεφάλαιο 4, που αφορά 
στον Δημόσιο Τομέα, δεν στον Δημόσιο Τομέα, δεν 
υπάρχει καμία άλλη αναφορά 
για την έρευνα.
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Σελ. 121: Κεφ. 5. ΑΓΚΥΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΑΓΟΡΕΣ
Σελ. 156-170: 5.4 Καινοτομία

Στην Έκθεση ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ ότι αφορά 
στην έρευνα, είναι στο Κεφάλαιο 

“ΑΓΟΡΕΣ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ”
Σελ. 160: Ένα «οικοσύστημα» έρευνας και καινοτομίας περιλαμβάνει πέντε μεγάλες 
κατηγορίες παικτών που αλληλεπιδρούν:

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

κατηγορίες παικτών που αλληλεπιδρούν:
• Πανεπιστήμια και άλλους ερευνητικούς φορείς, για βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα («οργανισμοί έρευνας»). 
• Μηχανισμούς «μεταφοράς τεχνολογίας» από τους ερευνητικούς φορείς προς τις 
επιχειρήσεις καινοτομίας ή τους οργανισμούς-χρήστες. 
• Επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες («επιχειρήσεις 

Στην Ελλάδα καμία από τις πέντε 
κατηγορίες παικτών δεν βρίσκεται • Επιχειρήσεις που παράγουν καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες («επιχειρήσεις 

καινοτομίας»). 
• Οργανισμούς και επιχειρήσεις που βελτιώνουν τις διαδικασίες και τα προϊόντα 
τους, χρησιμοποιώντας καινοτομίες τρίτων, ή εσωτερικές καινοτομίες («οργανισμοί-
χρήστες»). 
• Ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες που στελεχώνουν ή παρέχουν υπηρεσίες 

κατηγορίες παικτών δεν βρίσκεται 
στο επίπεδο που απαιτείται για να 
έχουμε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό 
οικοσύστημα.

• Ανθρώπους με γνώσεις και δεξιότητες που στελεχώνουν ή παρέχουν υπηρεσίες 
στα παραπάνω.
Στην Ελλάδα καμία από τις πέντε κατηγορίες παικτών δεν βρίσκεται στο επίπεδο που 
απαιτείται για να έχουμε ένα διεθνώς ανταγωνιστικό οικοσύστημα. 
Σε σχετικά καλύτερο σημείο βρίσκονται οι επιχειρήσεις καινοτομίας (είναι μεν λίγες, Σε σχετικά καλύτερο σημείο βρίσκονται οι επιχειρήσεις καινοτομίας (είναι μεν λίγες, 
αλλά έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια), η εφαρμοσμένη έρευνα (με τις 
σχετικά καλές επιδόσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα) και το ανθρώπινο δυναμικό 
(ως προς το ταλέντο και την εκπαίδευση, αλλά όχι ως προς την εμπειρία). 

Σε σχετικά καλύτερο σημείο 
βρίσκονται … η εφαρμοσμένη έρευνα 
…. και το ανθρώπινο δυναμικό 

Σε χειρότερο σημείο βρίσκονται οι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, η βασική 
έρευνα (ως προς ριζοσπαστικές και μεγάλης εμβέλειας ανακαλύψεις), και οι Σε χειρότερο σημείο βρίσκονται …. η έρευνα (ως προς ριζοσπαστικές και μεγάλης εμβέλειας ανακαλύψεις), και οι 
οργανισμοί χρήστες (το Δημόσιο δεν εισάγει καινοτομία γρήγορα, και στον ιδιωτικό 
τομέα είναι πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν πρώιμοι χρήστες 
νέων τεχνολογιών).

Σε χειρότερο σημείο βρίσκονται …. η 
βασική έρευνα ……. Δημόσιο και 
Ιδιωτικός Τομέας δεν αξιοποιούν τα 
ερευνητικά αποτελέσματα
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Σελ.160: Α. Οργανισμοί έρευνας (Ερευνητικά Ιδρύματα και Πανεπιστήμια) 
Η ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα έχει σχετικά καλές επιδόσεις στο είδος 
της εφαρμοσμένης έρευνας που χρηματοδοτείται από τα ανταγωνιστικά 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως το Horizon). Το έργο της όμως 

1) Η Ελληνική ερευνητική κοινότητα έχει 
σχετικά καλές επιδόσεις στα 
ανταγωνιστικά προγράμματα - ΟΚ

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως το Horizon). Το έργο της όμως 
δεν τροφοδοτεί σε σημαντικό βαθμό την καινοτομία σε εγχώριες 
επιχειρήσεις.
Ένα ισχυρό οικοσύστημα καινοτομίας, όμως, δεν χρειάζεται μόνο την 
εφαρμοσμένη έρευνα. Χρειάζεται απαραιτήτως και την βασική έρευνα, ιδίως 

ανταγωνιστικά προγράμματα - ΟΚ

2) Το έργο της όμως δεν τροφοδοτεί την 
καινοτομία σε εγχώριες επιχειρήσεις –
Ποιες επιχειρήσεις ???εφαρμοσμένη έρευνα. Χρειάζεται απαραιτήτως και την βασική έρευνα, ιδίως 

για να παράγει το είδος της καινοτομίας που ονομάζεται «βαθιά τεχνολογία» 
(deep technology) ή «επιστημονική καινοτομία» (science-base innovation).
........................
Το σημερινό καθεστώς χρηματοδότησης και οργάνωσης στην Ελλάδα δεν 
διευκολύνει τη βασική έρευνα στην έκταση και στην ποιότητα που απαιτείται. 

3) Το σημερινό καθεστώς χρηματοδότησης 
και οργάνωσης δεν διευκολύνει τη βασική 
έρευνα - ΟΚ

4) Τα ΕΚ & ΑΕΙ σπανίως κάνουν διευκολύνει τη βασική έρευνα στην έκταση και στην ποιότητα που απαιτείται. 
Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης παρέχεται για βραχυχρόνια έργα, 
και συνήθως (όταν προέρχεται από προγράμματα της ΕΕ) συνδέεται 
υποχρεωτικά με προκαθορισμένους στόχους εφαρμογών. Οι δε οργανισμοί 
της έρευνας (Ερευνητικά Κέντρα, ΑΕΙ, εργαστήρια) σπανίως κάνουν 
μακροχρόνιο προγραμματισμό, και δεν αξιολογούνται με επαρκή, αυστηρό 

4) Τα ΕΚ & ΑΕΙ σπανίως κάνουν 
μακροχρόνιο προγραμματισμό – Πως ???

5) Τα ΕΚ & ΑΕΙ δεν αξιολογούνται με 
επαρκή, αυστηρό και αδιάβλητο τρόπο –
Αυτό από πού προκύπτει ? –μακροχρόνιο προγραμματισμό, και δεν αξιολογούνται με επαρκή, αυστηρό 

και αδιάβλητο τρόπο. Το ΕΛΙΔΕΚ, που ιδρύθηκε το 2016, έχει θετική 
συνεισφορά γιατί χρηματοδοτεί τη βασική έρευνα, και γιατί η αξιολόγηση των 
ερευνητικών προτάσεων γίνεται με σχετικά αξιοκρατικό τρόπο. Παραμένει 
όμως η ανάγκη για πιο μακροχρόνια χρηματοδότηση, για στρατηγικές 
προτεραιότητες, και για συστηματική αξιολόγηση των φορέων της έρευνας.

Αυτό από πού προκύπτει ? –
Αξιολογούνται ανά 5ετία !

6) Το ΕΛΙΔΕΚ έχει θετική συνεισφορά - ΟΚ

προτεραιότητες, και για συστηματική αξιολόγηση των φορέων της έρευνας.
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Σελ. 160: Πρόταση Α.1: Αξιολόγηση των φορέων
Να οργανωθεί μέσα στους επόμενους μήνες αξιολόγηση των φορέων 
της έρευνας που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους 
(Ερευνητικά Ιδρύματα και ΑΕΙ), με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι δύο 

Αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων γίνεται ανά 
5ετία, από Έλληνες και ξένους διεθνώς 

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

(Ερευνητικά Ιδρύματα και ΑΕΙ), με ορίζοντα ολοκλήρωσης μέχρι δύο 
έτη, και με προτεραιότητα στους φορείς που ήδη απορροφούν 
σημαντικά κονδύλια. Οι αξιολογητές να είναι ανεξάρτητοι, Έλληνες 
και ξένοι, διεθνώς αναγνωρισμένοι ειδικοί, όπως συμβαίνει στα 
καλύτερα ερευνητικά κέντρα στον κόσμο. Αυτή η διαδικασία θα 
εντοπίσει τις θεματικές περιοχές και τις ομάδες που έχουν τις 

5ετία, από Έλληνες και ξένους διεθνώς 
καταξιωμένους επιστήμονες.
Η τελευταία αξιολόγηση είχε προγραμματιστεί για το 
2019 αλλά λόγω της αλλαγής κυβέρνησης δεν έχει 
υλοποιηθεί ακόμη.

εντοπίσει τις θεματικές περιοχές και τις ομάδες που έχουν τις 
καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.
Σελ. 161
Πρόταση Α.2: Χρηματοδότηση 
Να εγγραφεί στον προϋπολογισμό κονδύλι 500 εκατ. ευρώ για τη 
βασική έρευνα, επιπλέον των τακτικών δαπανών που καλύπτονται 

… κονδύλι 500 εκατ. ευρώ για τη βασική έρευνα, 
επιπλέον των τακτικών – Ποιος θα μπορούσε να 
διαφωνήσει με αυτό?

βασική έρευνα, επιπλέον των τακτικών δαπανών που καλύπτονται 
σήμερα. Το ποσό αυτό θα απονεμηθεί σε συγκεκριμένες ομάδες 
ερευνητών σε βάθος τεσσάρων ετών, και θα δαπανηθεί σε βάθος 
οκτώ ως εννέα ετών. 
Οι ομάδες θα επιλεγούν με μια διαδικασία αυστηρής αξιολόγησης 
από ανεξάρτητους αξιολογητές. Θα προέρχονται από όλα τα 

Οι ομάδες θα επιλεγούν με αξιολόγηση με βάση 
δικές τους προτάσεις (bottom-up), αλλά θα δοθούν 
αναλογικά περισσότεροι πόροι στα πεδία 
προτεραιότητας (top-down), κατά τα πρότυπα των από ανεξάρτητους αξιολογητές. Θα προέρχονται από όλα τα 

επιστημονικά πεδία, με βάση δικές τους προτάσεις (bottom-up), αλλά 
θα δοθούν αναλογικά περισσότεροι πόροι στα πεδία προτεραιότητας 
(top-down). Οι ομάδες θα έχουν ορίζοντα 4-5 ετών για να 
διερευνήσουν ερωτήματα στο επιστημονικό τους πεδίο, χωρίς 
αυστηρά προκαθορισμένους στόχους, κατά τα πρότυπα των ERC 

προτεραιότητας (top-down), κατά τα πρότυπα των 
ERC Grants – Τα ERC δεν έχουν πεδία 
προτεραιότητας, καλύπτουν όλα τα επιστημονικά 
πεδία, είναι βασική έρευνα και είναι bottom-up !!! 
Οι συγγραφείς της έκθεσης προφανώς εννοούν 

αυστηρά προκαθορισμένους στόχους, κατά τα πρότυπα των ERC 
Grants. 

στοχευμένη (εφαρμοσμένη) έρευνα.
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Σελ. 161-162: Πρόταση Α.3 : Εθνικός Οργανισμός Επιστημών (ΕΟΕ)

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Να ιδρυθεί νέος οργανισμός, ο οποίος θα συντονίζει τη χρηματοδότηση και την 
αξιολόγηση της έρευνας. Ο βασικός στόχος είναι η δημιουργία μιας δομής που θα 
υποστηρίζει την έρευνα μακροπρόθεσμα, με σταθερή στρατηγική όσον αφορά τις 
προτεραιότητες και θα συντονίζει τις ερευνητικές χρηματοδοτήσεις στα 
Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες της Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα. Όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες της 
χώρας που υποστηρίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό να βρίσκονται κάτω από 
την ομπρέλα αυτού του οργανισμού. 

Βασικές αρχές/στόχοι:
• Συνεχής τακτική χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

Σε κανένα σημείο του κειμένου δεν 
αναφέρεται ποιο θα είναι το γενικό 
πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης του 
ερευνητικού συστήματος της χώρας, 
που και πως εντάσσεται σε αυτό ο ΕΟΕ, 
που λογοδοτεί και από ποιόν • Συνεχής τακτική χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων. 

• Ηγεσία/συντονισμός της έρευνας προστατευμένη από εφήμερες πολιτικές 
παρεμβάσεις. 
• Αξιοκρατία στην αξιολόγηση. 
• Στρατηγικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο. 
• Δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί πολύ γρήγορα σε νέες ευκαιρίες και 

που λογοδοτεί και από ποιόν 
αξιολογείται.

• Δυνατότητα της χώρας να ανταποκριθεί πολύ γρήγορα σε νέες ευκαιρίες και 
ανάγκες που προκύπτουν. 
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Σελ. 161-162: Πρόταση Α.3 : Εθνικός Οργανισμός Επιστημών (ΕΟΕ) 
(συνέχεια)

Εξειδίκευση της πρότασης: 
Ο ΕΟΕ  θα ενσωματώσει την ΓΓΕΤ (εποπτεία, 
χρηματοδότηση και αξιολόγηση της έρευνας, 

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Εξειδίκευση της πρότασης: 
• Ίδρυση νέου Εθνικού Οργανισμού Επιστημών (ΕΟΕ), ο οποίος ενσωματώνει 
μέρος των υπηρεσιών της ΓΓΕΤ (όσες σχετίζονται με την εποπτεία, 
χρηματοδότηση και αξιολόγηση της έρευνας, αλλά όχι της καινοτομίας), 
καθώς και το ΕΛΙΔΕΚ. Εναλλακτικά, το ΕΛΙΔΕΚ παραμένει χωριστό νομικό 
πρόσωπο υπό την εποπτεία του ΕΟΕ. Το νομικό πλαίσιο και ο προϋπολογισμός 

χρηματοδότηση και αξιολόγηση της έρευνας, 
όχι καινοτομία) και το ΕΛΙΔΕΚ.

Ο ΕΟΕ θα είναι ΙΔ και θα λειτουργεί εκτός 
του δημόσιου λογιστικού.

πρόσωπο υπό την εποπτεία του ΕΟΕ. Το νομικό πλαίσιο και ο προϋπολογισμός 
του ΕΟΕ πρέπει να επιτρέπει την πρόσληψη επαρκούς διοικητικού και 
επιστημονικού προσωπικού και την ευχερή ανάθεση εργασιών και μελετών σε 
ειδικούς συμβούλους.
• Πλαίσιο ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οργανισμού με 
αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. ………. 

Δημιουργία βασικών δομών μέσα στον ΕΟΕ 
για την καλύτερη λειτουργία του 
ερευνητικού χώρου - ΔΗΛΑΔΗ? – Αυτός είναι 
ο ρόλος της ΓΓΕΤ.• Πλαίσιο ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του οργανισμού με 

αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια και χωρίς σύγκρουση συμφερόντων. ………. 
• Δημιουργία βασικών δομών μέσα στον ΕΟΕ για την καλύτερη λειτουργία του 
ερευνητικού χώρου.
• Προτάσεις από την κυβέρνηση ή υπουργεία για στρατηγικές/εμβληματικές 
δράσεις έρευνας θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΕ και θα 

ο ρόλος της ΓΓΕΤ.

Σύγκρουση Αρμοδιοτήτων με ΕΣΕΤΕΚ.

Ο ΕΟΕ θα σχεδιάζει τη στρατηγική του κάθε 
χρόνο, με την υποστήριξη ενός διεθνούς δράσεις έρευνας θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Αξιολόγησης του ΕΟΕ και θα 

αξιολογούνται σε αυτό το πλαίσιο.
• Συγκεκριμένες τακτικές προθεσμίες κάθε χρόνο για χρηματοδότηση 
ερευνητικών προγραμμάτων σε όλους τους τομείς έρευνας με προτάσεις στην 
αγγλική γλώσσα. 
• Ο ΕΟΕ θα σχεδιάζει τη στρατηγική του κάθε χρόνο, με την υποστήριξη ενός 

χρόνο, με την υποστήριξη ενός διεθνούς 
συμβουλευτικού οργάνου (International 
Advisory Board), και θα την καταθέτει προς 
αξιολόγηση στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ) -
Σύγκρουση Αρμοδιοτήτων με ΕΣΕΤΕΚ.• Ο ΕΟΕ θα σχεδιάζει τη στρατηγική του κάθε χρόνο, με την υποστήριξη ενός 

διεθνούς συμβουλευτικού οργάνου (International Advisory Board), και θα την 
καταθέτει προς αξιολόγηση στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτομίας (ΕΣΕΤΕΚ).

Σύγκρουση Αρμοδιοτήτων με ΕΣΕΤΕΚ.
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Σελ. 161-162: Πρόταση Α.3 : Εθνικός Οργανισμός Επιστημών 
(ΕΟΕ) (συνέχεια)

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

(ΕΟΕ) (συνέχεια)

Ο ΕΟΕ θα έχει την εξής αρχική δομή προϋπολογισμού: 
• Ισχύων προϋπολογισμός ΓΓΕΤ κατά το σκέλος που αφορά 
στην έρευνα. 
• Ισχύων προϋπολογισμός ΕΛΙΔΕΚ. 

Ουσιαστικά διαλύεται η ΓΓΕΤ και ο προϋπολογισμός της 
μεταφέρεται στον ΕΟΕ

Ουσιαστικά διαλύεται το ΕΛΙΔΕΚ και ο προϋπολογισμός του 
μεταφέρεται στον ΕΟΕ• Ισχύων προϋπολογισμός ΕΛΙΔΕΚ. 

• Νέο κονδύλι χρηματοδότησης της βασικής έρευνας, 
σύμφωνα με την πρόταση Α.2 ανωτέρω. 
• Ισχύων προϋπολογισμός όλων των ερευνητικών κέντρων 
που επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό από όλα 
τα υπουργεία. 

μεταφέρεται στον ΕΟΕ

Οι προϋπολογισμοί των ΕΚ (δηλαδή η επιχορήγηση) 
μεταφέρονται στον ΕΟΕ.

τα υπουργεία. 
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Σελ. 162: Προτάσεις πολιτικής
Το ελληνικό σύστημα έρευνας έχει αδυναμίες και αγκυλώσεις που δεν 
επιτρέπουν την απλή αντιγραφή των καλών πρακτικών που ισχύουν σε άλλες 
χώρες. Προτείνεται να ανατεθεί σε ειδική ομάδα εργασίας να μελετήσει σε 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια την κατάσταση και να προτείνει σειρά από θεσμικές 

Η Έκθεση της RAD είναι ακόμη επίκαιρη και 
είχε καταλήξει σε πολλά και σημαντικά 
συμπεράσματα: απουσία σχεδιασμού, 

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

χώρες. Προτείνεται να ανατεθεί σε ειδική ομάδα εργασίας να μελετήσει σε 
μεγαλύτερη λεπτομέρεια την κατάσταση και να προτείνει σειρά από θεσμικές 
αλλαγές. Η ομάδα εργασίας μπορεί να είναι το Τομεακό Επιστημονικό 
Συμβούλιο (ΤΕΣ) Πολιτικής Μεταφοράς Τεχνολογίας που έχει πρόσφατα 
συσταθεί με πρωτοβουλία του ΕΣΕΤΕΚ. Οι προτάσεις που ακολουθούν είναι
ενδεικτικές.

συμπεράσματα: απουσία σχεδιασμού, 
έλλειψη χρηματοδότησης, έλλειψη 
προσλήψεων & ανανέωσης προσωπικού 
κλπ.
Κανείς δεν τα έχει λάβει υπόψη.

ενδεικτικές.

Σελ. 163: Πρόταση Β.1: Αναμόρφωση και ενίσχυση των Γραφείων 
Μεταφοράς Τεχνολογίας (ΓΜΤ)
Η κύρια λειτουργία των ΓΜΤ πρέπει να είναι η ανάπτυξη και η εμπορική 
αξιοποίηση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας των ερευνητικών οργανισμών 
(ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων). ……...(ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων). ……...
Προτείνεται κεντρική δημόσια χρηματοδότηση για Γραφεία Μεταφοράς 
Τεχνολογίας τα οποία θα λειτουργούν ενεργητικά για την ανάπτυξη ΔΙ, σε 
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει ως τώρα: θα αναζητούν ενδιαφέροντα ερευνητικά 
αποτελέσματα, θα σχεδιάζουν, θα κατοχυρώνουν και θα ανανεώνουν 
πατέντες.

Προτείνεται δημόσια χρηματοδότηση 30 Μ€
ανά έτος για την λειτουργία  Γραφείων 
Μεταφοράς Τεχνολογίας.
Ερώτηση: 

πατέντες.
Ενδεικτικό μέγεθος δημόσιας χρηματοδότησης (για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων μεταφοράς τεχνολογίας): 20 εκατ. το έτος (για μισθούς, 
γραφεία, δαπάνες συμβούλων και δαπάνες κατοχύρωσης). Συμπληρωματική 
δραστηριότητα (για ορισμένους κλάδους): validation studies, prototyping, 
certification. Ενδεικτικό μέγεθος: 10 εκατ. το έτος. 

Ερώτηση: 
Προς ποιούς θα μεταφέρεται η τεχνολογία? 
Πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν που 
μπορούν/ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν 
τα ερευνητικά επιτεύγματα?

certification. Ενδεικτικό μέγεθος: 10 εκατ. το έτος. 
Μέρος της δημόσιας αυτής χρηματοδότησης (ενδεικτικά, το 50%) να δοθεί ως 
χρηματοδοτικό εργαλείο με ιδιώτες συνεπενδυτές για να σχηματιστούν μικρά 
funds για μεταφορά τεχνολογίας και για proof of concept projects



Institute  of  Oceanography
 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

11/11

Σελ. 163-164: Πρόταση Β.2: Ενίσχυση και διευκόλυνση της βιομηχανικής έρευνας 
στους ερευνητικούς οργανισμούς
Η δυνατότητα να χρηματοδοτούνται και να ανατίθενται ερευνητικά προγράμματα 
ιδιωτικών εταιρειών (π.χ. φαρμακοβιομηχανίες, biotech, εταιρείες τεχνολογίας) σε 

1) Η Έκθεση αναγνωρίζει ότι το ισχύον 
πλαίσιο λειτουργίας με το δημόσιο 
λογιστικό δυσκολεύουν τις ερευνητικές 

ΣΧΟΛΙΑ-ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

ιδιωτικών εταιρειών (π.χ. φαρμακοβιομηχανίες, biotech, εταιρείες τεχνολογίας) σε 
πανεπιστήμια ή άλλους ερευνητικούς φορείς μπορεί να δώσει άλλον αέρα στην 
ερευνητική κοινότητα αλλά και πολλές ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας. Οι ισχύουσες 
διαδικασίες δυσκολεύουν αυτές τις συνεργασίες γιατί η εκάστοτε εταιρεία πρέπει να κάνει 
συμφωνία με πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα (ΕΚ), τα οποία υπόκεινται στους κανόνες 
του δημοσίου όσον αφορά την εκμετάλλευση των χρήματων και αυτό οδηγεί σε 

λογιστικό δυσκολεύουν τις ερευνητικές 
δραστηριότητες – Έκπληξη !!!

2) Χωρίς να το έχει καταλάβει, 
αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξης 
του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης του δημοσίου όσον αφορά την εκμετάλλευση των χρήματων και αυτό οδηγεί σε 

καθυστερήσεις και αγκυλώσεις που ουσιαστικά αποτρέπουν τέτοιες συμφωνίες. Τα 
προβλήματα έχουν να κάνουν με την ανάγκη διαγωνισμού για υλικά ή μηχανήματα, 
προσαρμογή στη μισθοδοσία των ερευνητών του δημοσίου και γενικότερα ένα πλαίσιο 
που δυσκολεύει την επίτευξη του έργου και κατ’ επέκταση την ανταγωνιστικότητα των 
πανεπιστήμιων και ΕΚ να ελκύουν αλλά και να απορροφούν τέτοιες επενδύσεις. 
Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η διασπορά ειδικοτήτων σε διαφορά πανεπιστήμια και ΕΚ, 

του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Έρευνας

3) Αν οι συγγραφείς της Έκθεσης είχαν 
στόχο να διευκολύνουν τις ερευνητικές 
δραστηριότητες, θα πρότειναν την Ένα επιπλέον πρόβλημα είναι η διασπορά ειδικοτήτων σε διαφορά πανεπιστήμια και ΕΚ, 

που στην εποχή της διεπιστημονικότητας, δυσκολεύει τη δημιουργία συνεργασιών 
ιδιωτών εταιρειών με παραπάνω από ένα ΕΚ και πανεπιστήμια.
Πρόταση: Οι χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς φορείς να μην εντάσσονται στο πλαίσιο 
των ΕΛΚΕ και η διαχείριση των χρήματων να γίνεται στο πλαίσιο ιδιωτικού δίκαιου με 
ευελιξία αντίστοιχη με τις ιδιωτικές εταιρείες. Τον σκοπό αυτό ενδεχομένως μπορούν να 

δραστηριότητες, θα πρότειναν την 
απαλλαγή των ΕΛΚΕ από το δημόσιο 
λογιστικό και την θέσπιση ευέλικτων 
διαδικασιών. 
Το ενδιαφέρον της Έκθεσης εξαντλείται 
στην Καινοτομία, γι’ αυτό προτείνει ευελιξία αντίστοιχη με τις ιδιωτικές εταιρείες. Τον σκοπό αυτό ενδεχομένως μπορούν να 

εξυπηρετήσουν οι εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των ΑΕΙ (που είναι 
Ανώνυμες Εταιρίες ιδιωτικού δικαίου) εφόσον στελεχωθούν κατάλληλα. Εναλλακτικά, 
μπορεί να δημιουργηθεί εθνικός φορέας ιδιωτικού δίκαιου που θα λειτουργεί εκ μέρους 
των ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστήμιων και θα διαχειρίζεται τις συμφωνίες και τα 
χρήματα από ιδιωτικές εταιρείες για λογαριασμό των ερευνητικών φορέων. Πρόκειται για 

στην Καινοτομία, γι’ αυτό προτείνει 
μόνο οι χρηματοδοτήσεις από 
ιδιωτικούς φορείς να μην εντάσσονται 
στο ισχύον γραφειοκρατικό πλαίσιο.

Η Έκθεση αδιαφορεί εντελώς για όλα τα χρήματα από ιδιωτικές εταιρείες για λογαριασμό των ερευνητικών φορέων. Πρόκειται για 
CRO (Contract Research Organization) δημοσίου συμφέροντος που θα είναι υπηρεσία μιας 
στάσης για συμφωνίες με ιδιωτικές εταιρείες για εγχειρήματα Ε&Α και το οποίο θα 
εκπροσωπεί όσα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια επιλέξουν να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες του

Η Έκθεση αδιαφορεί εντελώς για όλα τα 
άλλα ερευνητικά προγράμματα και 
δραστηριότητες των ΕΚ & ΑΕΙ !!!
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Στο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία 
η έρευνα εκλαμβάνεται μόνο σαν εργαλείο για την Καινοτομία

Αναπόφευκτα, όλες οι αναφορές στην έρευνα εντοπίζονται στο Κεφάλαιο ΑΓΟΡΕΣ / Υποκεφάλαιο
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει κείμενο για ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ.
Παρά δε τις πολυάριθμες αναφορές στην βασική έρευνα, εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά στην
εφαρμοσμένη έρευνα και την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξηεφαρμοσμένη έρευνα και την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων με στόχο την ανάπτυξη
προϊόντων προς διάθεση στην αγορά, εμπορική αξιοποίηση και δημιουργία οικονομικής υπεραξίας.
Παραβλέπει εντελώς τον ρόλο της έρευνας και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της προς όφελος
της κοινωνίας και για την βελτίωση κοινωνικών και δημόσιων υποδομών και λειτουργιών.

Κάθε δημιουργική συστηματική δραστηριότητα που έχει 
σκοπό την αύξηση του αποθέματος γνώσεων, 

ΕΡΕΥΝΑ: Ορισμός από Organization for Economic Co-operation & Development

Βασική έρευνασκοπό την αύξηση του αποθέματος γνώσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, του 
πολιτισμού και της κοινωνίας, 

και η χρήση αυτής της γνώσης για την επινόηση νέων 

Φυσικές & ανθρωπιστικές 
επιστήμες

και η χρήση αυτής της γνώσης για την επινόηση νέων 
εφαρμογών. Εφαρμοσμένη έρευνα
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Στο κείμενο του Σχεδίου Ανάπτυξης επισημαίνονται ορισμένα σημαντικά χαρακτηριστικά της
υφιστάμενης κατάστασης του ερευνητικού συστήματος:υφιστάμενης κατάστασης του ερευνητικού συστήματος:
1) Διαπιστώνεται η έλλειψη Εθνικής Στρατηγικής και Σχεδιασμού
2) Επισημαίνεται η απουσία τακτικής και συστηματικής, δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης
της έρευναςτης έρευνας
3) Σε αντιδιαστολή με το προηγούμενο, αναγνωρίζεται το θετικό έργο και η συμβολή του ΕΛΙΔΕΚ
στην χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων
4) Τονίζεται με έμφαση το αρνητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται οι ερευνητικές
δραστηριότητες από Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και αφορούν στην υπέρογκηδραστηριότητες από Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και αφορούν στην υπέρογκη
γραφειοκρατία και το ασφυκτικό δημόσιο λογιστικό.
5) Αναγνωρίζεται ότι τα ΑΕΙ και ΕΚ έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις στην έρευνα, παρά τις
παραπάνω αρνητικές συνθήκες
6) Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα των ΑΕΙ και ΕΚ δεν αξιοποιούνται από
τους ιδιωτικούς φορείς.
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Στο κείμενο του Σχεδίου Ανάπτυξης ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα ακόλουθα σημαντικά 
χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης του ερευνητικού συστήματος:
.
1) Περιγραφή και αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου οργανωτικού-
διαχειριστικού πλαίσιου λειτουργίας της έρευνας στην Ελλάδα.  
2) Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ για την προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή 2) Η σημασία της συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ για την προαγωγή της έρευνας και την παραγωγή 
καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων
3) Η ανάγκη ανανέωσης και αύξησης του προσωπικού των ΑΕΙ & ΕΚ, το οποίο έχει μειωθεί 
δραματικά τα τελευταία πολλά χρόνια.δραματικά τα τελευταία πολλά χρόνια.
4) Η ανάγκη αύξησης της δημόσιας χρηματοδότησης για την λειτουργία και υποδομές των ΑΕΙ & ΕΚ 
5) Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της δυσλειτουργίας  που γεννά τόσο η ένταξη στο 
Δημόσιο Λογιστικό όσο και από το θεσμικό πλαίσιο των ΕΣΠΑ για έρευνα. Η γραφειοκρατία 
αναγνωρίζεται σαν σημαντικό πρόβλημα σε όλους τους τομείς, αλλά όχι στη έρευνα.αναγνωρίζεται σαν σημαντικό πρόβλημα σε όλους τους τομείς, αλλά όχι στη έρευνα.
6) Η μη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στα δομικά 
χαρακτηριστικά του ιδιωτικού τομέα της χώρας, και στο σχεδόν μηδενικό ενδιαφέρον για 
επενδύσεις έρευνας & ανάπτυξης (R&D) για την παραγωγή καινοτόμου προϊόντος.επενδύσεις έρευνας & ανάπτυξης (R&D) για την παραγωγή καινοτόμου προϊόντος.
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Ο προτεινόμενος ΕΟΕ, όπως περιγράφεται στην Έκθεση, απέχει πολύ από τη φιλοσοφία και τις 
αρμοδιότητες των National Science Foundations των πρωτοπόρων στην έρευνα Ευρωπαϊκών αρμοδιότητες των National Science Foundations των πρωτοπόρων στην έρευνα Ευρωπαϊκών 
χωρών, όπως Γαλλία, Γερμανία, Νορβηγία, Σουηδία, Φινλανδία, Ολλανδία, Ιταλία, Ισπανία, 
Ρωσία. 

Όλες αυτές οι χώρες έχουν δημόσια (χρηματοδοτούμενα από το κράτος) και ιδιωτικά Όλες αυτές οι χώρες έχουν δημόσια (χρηματοδοτούμενα από το κράτος) και ιδιωτικά 
(χρηματοδότηση εν μέρει από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα) ΕΚ.

Διαθέτουν πολλαπλούς φορείς χρηματοδότησης, με τακτικές προκηρύξεις, σταθερό πλαίσιο 
διαχείρισης, διαφάνεια στις αξιολογήσεις και αξιόπιστους μηχανισμούς αποτίμησης των διαχείρισης, διαφάνεια στις αξιολογήσεις και αξιόπιστους μηχανισμούς αποτίμησης των 
αποτελεσμάτων των υλοποιηθέντων πολυετών προγραμμάτων Έρευνας, Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης και Καινοτομίας
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Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα δημοσιοποιηθεί το συνολικό πλαίσιο προτάσεων για τον
σχεδιασμό, οργάνωση και διαχείριση του εθνικού ερευνητικού συστήματος, εγκαθίδρυση και
λειτουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας & Τεχνολογίας, διασύνδεση με τηνλειτουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας & Τεχνολογίας, διασύνδεση με την
Καινοτομία, χρηματοδότηση της έρευνας και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων σε θέματα
έρευνας και ανάπτυξης (R&D):

1. Συνολικό Οργανόγραμμα της Διαχείρισης και Λειτουργίας του Εθνικού Ερευνητικού
Συστήματος, το οποίο περιλαμβάνει και διασυνδέει όλους τους φορείς οργάνωσης,
διαχείρισης, χρηματοδότησης, υλοποίησης και αξιολόγησης της έρευνας

2. Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για όλα τα ΕΚ των διαφόρων Υπουργείων και υπαγωγή τους2. Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για όλα τα ΕΚ των διαφόρων Υπουργείων και υπαγωγή τους
στην ΓΓΕΤ, στο Υπουργείο Παιδείας & Έρευνας

3. Δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας
4. Αμφίδρομη κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ και θεσμική εξομοίωση μελών ΔΕΠ και4. Αμφίδρομη κινητικότητα μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ και θεσμική εξομοίωση μελών ΔΕΠ και

Ερευνητών
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5. Σταθερή και συστηματική χρηματοδότηση για προγράμματα βασικής έρευνας,
εφαρμοσμένης έρευνας, ερευνητικών υποδομών, εθνικής προτεραιότητας,εφαρμοσμένης έρευνας, ερευνητικών υποδομών, εθνικής προτεραιότητας,
επείγουσας αναγκαιότητας

6. Χρηματοδότηση από Δημόσιους (Υπουργεία, Περιφέρειες) και Ιδιωτικούς Φορείς για
θεματικά προγράμματα ή/και προγράμματα γεωγραφικής προτεραιότητας

7. Σταθερή και συστηματική αξιολόγηση όλων των φορέων διαχείρισης και υλοποίησης
της έρευνας

8. Εξορθολογισμός του πλαισίου υλοποίησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων
(δημόσιο λογιστικό, γραφειοκρατία)(δημόσιο λογιστικό, γραφειοκρατία)

9. Θεσμοθέτηση κινήτρων για επιχειρήσεις με σκοπό την διασύνδεση τους με
ερευνητικούς – ακαδημαϊκούς φορείς και την χρηματοδότηση στοχοθετημένων
ερευνώνερευνών


