ΔΚΘΔΗ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ ΓΗΜΟΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΒΟΤΛΔΤΗ
«ΓΡΑΔΙ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΟΤ ΑΠΔΤΘΤΝΟΝΣΑΙ
ΣΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΟΜΔΑ»
Σηηο 24 Απγνχζηνπ 2010, ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ
έζεζε ζε δεκφζηα δηαβνχιεπζε ην θείκελν βάζεο «Γξάζεηο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πνπ
απεπζχλνληαη ζηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα». Καηά ηνλ πξψην θχθιν ηεο ειεθηξνληθήο
δηαβνχιεπζεο, ε νπνία έιεμε ζηηο 19 Σεπηεκβξίνπ 2010, θαηαηέζεθαλ απφςεηο θαη
πξνηάζεηο (11 ζρφιηα) απφ ζπλνιηθά 6 θνξείο θαη 5 κεκνλσκέλα άηνκα.
Τα ζρφιηα πνπ θαηαηέζεθαλ αθνξνχλ :
 ηελ αλάδεημε ζεκαηηθψλ πξνηεξαηνηήησλ κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε έξγσλ ζε
εζηηαζκέλνπο Δ&Τ ηνκείο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο
νηθνλνκίαο,
 ηηο κεζφδνπο παξέκβαζεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζή
ηνπο, θαη
 ηε κείσζε γξαθεηνθξαηίαο – απινχζηεπζε δηαδηθαζηψλ.
Η Έθζεζε Γεκφζηαο Ηιεθηξνληθήο Γηαβνχιεπζεο απνηειείηαη απφ δχν ελφηεηεο. Σηελ
πξψηε ελφηεηα παξνπζηάδεηαη ην θχξην κέξνο ηεο Έθζεζεο φπνπ ζπλνςίδνληαη ηα ζρφιηα
πνπ θαηαηέζεθαλ. Η δεχηεξε ελφηεηα απνηειείηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1 θαη 2 ζηα νπνία
αλαθέξνληαη αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά απνζπάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο, θαζψο θαη νη
θνξείο νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηελ ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε.

1. Ανάδειξη θεμαηικών πποηεπαιοηήηων
απεςθύνονηαι ζηον παπαγωγικό ηομέα

ηων

νέων

δπάζεων

πος

Αξθεηά απφ ηα ζρφιηα ζπγθιίλνπλ ζηελ αλαγθαηφηεηα αλάδεημεο πξνηεξαηνηήησλ απφ ηνλ
ίδην ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα, κε ζηφρεπζε ζε ηνκείο φπνπ νη πηζαλφηεηεο απφδνζεο ηεο
επέλδπζεο είλαη πςειέο θαη κάιηζηα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε
απηή, ηδηαίηεξα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη παξάκεηξνη φπσο νη εμαγσγέο (ππάξρνπζεο θαη
πξνζδνθψκελεο), ε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, κε έκθαζε ζην εμεηδηθεπκέλν
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη ε δηαζέζηκε ηερλνγλσζία. Ωο πξνο ηνπο
πξνηεηλφκελνπο ηνκείο, ε ειεθηξνληθή δηαβνχιεπζε αλέδεημε ηνπο παξαθάησ:
Βιοηεσνολογία. Πξνηείλεηαη λα πεξηιεθζεί ζηηο θεληξηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο εζληθήο
ζηξαηεγηθήο έξεπλαο δεδνκέλνπ φηη:
o ζηελ Διιάδα δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξήζεηο κε εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα,
θαηλνηφκα πξντφληα θαη εμαγσγέο,
o ζε αθαδεκατθφ επίπεδν ππάξρνπλ πςειήο ζηάζκεο εξεπλεηηθφ δπλακηθφ θαη
εξγαζηεξηαθή ππνδνκή πςειήο ηερλνινγίαο,
o ν θιάδνο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν θαη πξνζθέξεη
αξθεηέο επθαηξίεο αλάπηπμεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Χημικέρ διεπγαζίερ. Πξνηείλεηαη ε αλάπηπμε λέσλ ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ, «θαζαξφηεξσλ»
ηερλνινγηψλ θαη δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο κε ζηφρν ηελ βηνκεραληθή παξαγσγή κε
κεδεληθά θαηάινηπα. Γεληθφηεξα, εκθαλίδνληαη ζεκαληηθά λέα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο
ρεκηθήο βηνκεραλίαο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηφηεξεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ

πφξσλ, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιισλ πεξηβαιινληηθψλ θαη
θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ.
Πεπιβαλλονηικέρ ηεσνολογίερ. Δθθξάδεηαη ελδηαθέξνλ γηα ζηφρεπζε ζε πεξηβαιινληηθέο
ηερλνινγίεο θαη ηδηαίηεξα ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη
κεζφδσλ δηαρείξηζεο/ αμηνπνίεζεο γεσξγηθψλ, βηνκεραληθψλ θαη αζηηθψλ ζηεξεψλ/ πγξψλ
απνβιήησλ.
Υλικά. Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία εζηίαζεο ζηελ αλάπηπμε λέσλ/ ζχλζεησλ πιηθψλ πςειήο
πξνζηηζέκελεο αμίαο, θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγεία, κε βειηησκέλεο ηδηφηεηεο.
Ανανεώζιμερ Πηγέρ Ενέπγειαρ. Πξνηείλεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ) γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ
πιενλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα καο θαη ηελ κείσζε ηεο εμάξηεζήο ηεο απφ
εηζαγφκελνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο.

2. Αποηελεζμαηικόηεπερ Μέθοδοι Παπέμβαζηρ
Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη πξνηάζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ σο πξνο ηηο
απνηειεζκαηηθφηεξεο κνξθέο παξέκβαζεο γηα ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα. Οη ηδέεο πνπ
αλαπηχρζεθαλ αθνξνχλ είηε ζηελ βειηηζηνπνίεζε ήδε εθαξκνδφκελσλ παξεκβάζεσλ είηε
ζηελ αλάπηπμε λέσλ. Δηδηθφηεξα πξνηείλεηαη:












Απεπζείαο ρξεκαηνδφηεζε ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ απνδεδεηγκέλα επελδχνπλ
ζηελ έξεπλα θαη ηελ κεηαθνξά ηερλνινγίαο κέζσ κεηξήζηκσλ δεηθηψλ ή
πξηκνδφηεζε απηψλ κέζσ δεκηνπξγίαο ζπζηήκαηνο επηβξάβεπζεο (point system)
ην νπνίν ζα επηηξέπεη λα ρξεκαηνδνηνχληαη νη εηαηξείεο απηέο θαηά πξνηίκεζε ζε
πξνθεξχμεηο λέσλ πξνγξακκάησλ.
Δθαξκνγή ηεο αξρήο “θάλε θαη πάξε” δειαδή εθ ησλ πζηέξσλ
(ζπλ)ρξεκαηνδφηεζε γηα ηεηειεζκέλα έξγα/ δξάζεηο πνπ είλαη επηιέμηκα.
Νέεο εηαηξίεο πνπ πξνζειθχνπλ θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ (venture capital)
ζα κπνξνχζαλ λα πξηκνδνηνχληαη απεπζείαο απφ ην δεκφζην κε bonus
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Σπκκεηνρή θαη ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ ή έληαζεο γλψζεο εηαηξεηψλ αθφκε θαη
κε κεδεληθφ θχθιν εξγαζηψλ ζε πξνγξάκκαηα έξεπλαο θαη θαηλνηνκίαο, εθφζνλ
απηέο δηαζέηνπλ ηα νηθνλνκηθά ερέγγπα ζηξαηεγηθνχ επελδπηή ή κεηξηθήο εηαηξείαο
κε πσιήζεηο. Δπηπξφζζεηα εηαηξεία, ε νπνία έρεη επελδχζεη απνδεδεηγκέλα
ζεκαληηθά πνζά ζε ζρεηηθή πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία, λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηηο
παηέληεο ηεο ζαλ κέξνο ηεο ηδίαο ζπκκεηνρήο.
Απεπζείαο θνξναπαιιαγέο κε ηε κνξθή θνππνληψλ ηνπ 25-50% ησλ δαπαλψλ
εηαηξεηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ απνδεδεηγκέλα πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγία
θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζηα πξφηππα ησλ tax rebates ηνπ
Ακεξηθάληθνπ IRS.
Δθηφο απφ ηηο ζπκπξάμεηο κεηαμχ εξεπλεηηθψλ θνξέσλ θαη επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ
επηρεηξήζεσλ,
λα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ θαη απφ
κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο.
Γεκηνπξγία εηδηθνχ θαζεζηψηνο ζηελ ρξεκαηνδφηεζε θαηλνηφκσλ ή έληαζεο
γλψζεο εηαηξεηψλ ζε αληηζηνηρία κε ηα δηεζλή πξφηππα (καθξνπξφζεζκε
ρξεκαηνδφηεζε, νξηζκφο πξντφλησλ αλά θάζε αλάπηπμεο θιπ).
Γηαδηθαζηηθή δηεπθφιπλζε θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ θαηλνηφκσλ ή έληαζεο
γλψζεο εηαηξηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνζέιθπζε αιιά θαη παξακνλή εξεπλεηψλ θαη
ινηπψλ επηζηεκφλσλ πςειήο ζηάζκεο ζηελ Διιάδα.







Οη ππνβαιιφκελεο πξνο ρξεκαηνδφηεζε πξνηάζεηο λα πεξηιακβάλνπλ νηθνλνκηθή
κειέηε αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ (business
plan), έηζη ψζηε, θαηά ηελ αμηνιφγεζε λα δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε έξγα πνπ
πξνηείλνπλ άκεζεο εθαξκνγέο θαη παξαγσγή πξντφλησλ κέζα απφ ηελ έξεπλα.
Αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ clusters θαη ππνζηήξημε ηεο αλνηρηήο θαηλνηνκίαο.
Φξεκαηνδφηεζε πθηζηάκελσλ ζπζηάδσλ επηρεηξήζεσλ κε βηψζηκε πξννπηηθή,
ελδηαθέξνλ γηα αληαγσληζηηθή ζπλεξγαζία θαη απνδεδεηγκέλα ζηνηρεία
ιεηηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε.
Τν θξηηήξην ηεο «αξηζηείαο» γηα ηνλ παξαγσγηθφ ηνκέα λα πεξηιακβάλεη
παξακέηξνπο φπσο ε απνδεδεηγκέλε εμσζηξέθεηα θαη ν έιεγρνο πνηφηεηαο.

Δπίζεο, ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ε ΓΓΔΤ λα δεκνζηνπνηεί ηηο δξάζεηο ηεο πξνο ηελ
πεξηθέξεηα, εηδηθφηεξα ζε πεξηνρέο κε εξεπλεηηθή θαη θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα
(Ισάλληλα, Κξήηε, Πάηξα θα).
Τέινο, αλαθέξεηαη ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο θαηνρχξσζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ
γηα ηε βηνκεραλία θαη πξνηείλεηαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δαπαλψλ επί ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ πξνγξακκάησλ γηα έμνδα θαηάζεζεο θαη ππνζηήξημεο παηέλησλ θαη
δηθεγνξηθψλ ακνηβψλ, θαζψο θαη ε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ δαπαλψλ γηα έμνδα
ππεξγνιαβηψλ φηαλ ν αλάδνρνο θνξέαο είλαη ηδησηηθή εηαηξεία.

3. Μείωζη Γπαθειοκπαηίαρ - Απλούζηεςζη διαδικαζιών
Ιδηαίηεξε βαξχηεηα δφζεθε θαηά ηελ δηαβνχιεπζε ζηελ αλάγθε κείσζεο ηεο
γξαθεηνθξαηίαο θαη απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκκεηνρήο ζηα εξεπλεηηθά
Πξνγξάκκαηα πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ΓΓΔΤ. Σπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη:

„Ακεζε εγθαζίδξπζε ηλεκηρονικού ζσζηήμαηος ππνβνιήο, αμηνιφγεζεο θαη
δηαρείξηζεο πξνηάζεσλ.

Τποβολή προηάζεων ζε δσο θάζεις. Σηελ πξψηε θάζε λα ππνβάιιεηαη
νιηγνζέιηδε ζχλνςε κε ηε βαζηθή εξεπλεηηθή ηδέα ηεο πξφηαζεο θαη ηα απνιχησο
απαξαίηεηα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία. Σε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή λα πξνθξίλνληαη γηα
ππνβνιή ζηελ επφκελε θάζε νη πην αμηφινγεο πξνηάζεηο.

Μείωζη ηων τρόνων ππνβνιήο – έγθξηζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ πξνηάζεσλ.
Υηνζέηεζε θαη δεκνζηνπνίεζε ζαθνχο ρξνλνδηαγξάκκαηνο πξνθεξχμεσλ (road
maps) απφ ηελ δεκνζίεπζε έσο θαη ηελ εθηακίεπζε ηεο δεκφζηαο δαπάλεο.

Πιήξεο διαθάνεια θαηά ηελ αμηνιφγεζε. Τα ζρφιηα ησλ αμηνινγεηψλ λα ζπλάδνπλ
κε ηελ βαζκνινγία ησλ πξνηάζεσλ θαη λα θνηλνπνηνχληαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο.
Φξεζηκνπνίεζε αμηνινγεηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ αιιά θαη ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηηο
δξάζεηο ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα.

Μείωζη ζηα ηελείως απαραίηηηα ηων δικαιολογηηικών θαη βεβαηψζεσλ πνπ
δεηνχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ πξνηάζεσλ (π.ρ. ηζνινγηζκνχο ησλ ζπκκεηερνπζψλ
επηρεηξήζεσλ γηα ηα ηξία ηειεπηαία έηε ή ηζνδχλακα νηθνλνκηθά ζηνηρεία,
ππνγεγξακκέλν ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ,
πξνζχκθσλα ππεξγνιαβίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ θαη λνκηθψλ
πξνζψπσλ, ζπκβάζεηο γηα «έξεπλα επί ζπκβάζεη» απφ θπζηθά πξφζσπα κε ηα
βηνγξαθηθά ηνπο ζεκεηψκαηα, ζπκβάζεηο γηα αγνξά ηερλνινγίαο – ηερλνγλσζίαο κε
ηνλ πξνκεζεπηή ηερλνινγίαο-ηερλνγλσζίαο, ππεχζπλεο δειψζεηο γηα ηηο ΜΜΔ). Όια
ηα παξαπάλσ λα ππνβάιινληαη κφλνλ εθφζνλ εγθξηζεί ε πξφηαζε.






Απλούζηεσζη ηων οικονομικών ζηοιτείων θαη πηλάθσλ πνπ δεηνχληαη ζηε θάζε
ηεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο. Μεγαιχηεξε αλάιπζε αθνχ εγθξηζεί ε πξφηαζε θαη ν
ζρεηηθφο πξνυπνινγηζκφο.
Καηάζεζε ζσνοπηικών βιογραθικών ζημειωμάηων θαη κφλνλ γηα ηνπο θχξηνπο
εξεπλεηέο πνπ ζα πινπνηήζνπλ ηα έξγα.
Γημοζιοποίηζη ησλ εγθεθξηκέλσλ έξγσλ κε αλαιπηηθά ζηνηρεία (ζπκκεηέρνληεο
θνξείο θαη νκάδεο).
Σην ηέινο θάζε ρξφλνπ αλάξηεζε έκθεζης πεπραγμένων γηα θάζε
ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν ζε εηδηθφ portal κε επζχλε ησλ εξεπλεηψλ.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1
ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΠΟΠΑΜΑΣΑ
«Πηζηεχνπκε φηη ν θιάδνο ηεο βηνηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα πεξηιεθζεί ζηελ θαηαλνκή ησλ
θξαηηθψλ θνλδπιίσλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
Σε Αθαδεκατθφ Δπίπεδν:
- Υπάξρεη ήδε ζεκαληηθφο αξηζκφο Ιλζηηηνχησλ θαη Αθαδεκατθψλ ηδξπκάησλ πνπ
εξγάδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη απαξηίδνληαη απφ πςειήο ζηάζκεο εξεπλεηηθφ
δπλακηθφ απνηεινχκελν απφ Δπηζηήκνλεο πνπ έρνπλ επηζηξέςεη απφ ην εμσηεξηθφ.
- Υπάξρεη αθξηβφο εμνπιηζκφο θαη ππνδνκέο πςειήο ηερλνινγίαο ζηα παξαπάλσ Ιδξχκαηα
πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί κέζα απφ εζληθέο θαη θνηλνηηθέο ρξεκαηνδνηήζεηο.
- Υπάξρνπλ εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνζειθχνπλ ην ελδηαθέξνλ επελδπηψλ αιιά
αδπλαηνχλ λα πξνρσξήζνπλ πεξαηηέξσ εμαηηίαο ηεο πνιππινθφηεηαο, γξαθεηνθξαηίαο,
έιιεηςεο ππνδνκψλ θαη ηερλνγλσζίαο
Σε Δηαηξηθφ Δπίπεδν:
- Υπάξρνπλ ζνβαξέο Διιεληθέο εηαηξείεο κε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην
ρψξν, εμαγσγέο, θαηλνηφκα πξντφληα, αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε λέσλ ππεξεζηψλ. Απηέο
πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο ζε φιν ην θάζκα ησλ βην-ηαηξηθψλ επηζηεκψλ (δηαγλσζηηθά,
θαξκαθεπηηθά πξντφληα θιπ).
- Δηδηθφηεξα ην ΗΒΙΟ πεξηιακβάλεη αξθεηά κέιε κε ζεκαληηθή δηεζλή παξνπζία, εμαγσγηθφ
ραξαθηήξα πνπ ήδε πιεξνχλ ην πξνηεηλφκελν θξηηήξην ηεο αξηζηείαο (βιέπε παξαθάησ)
Σε Παγθφζκην Δπίπεδν:
- Ο θιάδνο ηεο βηνηερλνινγίαο αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν.
Π.ρ. νη κεγάιεο θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο είλαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ ηδεψλ θαη
πξντφλησλ. Οη (εμσζηξεθείο) Διιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ζεσξεηηθά ίζεο πηζαλφηεηεο
επηηπρίαο κε ηνπο δηεζλείο αληαγσληζηέο καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο αλάγθεο.
Δπνκέλσο:
Ο ρψξνο ηεο βηνηερλνινγίαο θαη ησλ επηζηεκψλ δσήο γεληθφηεξα πξνζθέξεη αξθεηέο
επθαηξίεο ζηηο ππάξρνπζεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο γηα επηηπρία. Έηζη αλ θαη αλαγλσξίδνπκε
φηη ζε απφιπηα κεγέζε (απαζρφιεζε, εηζξνή ζπλαιιάγκαηνο θιπ) επί ηνπ παξφληνο ν
ρψξνο είλαη κηθξφηεξνο απφ άιινπο, κε ηνλ θαηάιιειν πξνγξακκαηηζκφ έρεη ηηο
πξνυπνζέζεηο λα δηεπξπλζεί πξνζειθχνληαο λέεο επηρεηξήζεηο θαη ζπλεηζθέξνληαο ζηελ
αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο.»
«Δξεπλεηηθά πεδία ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ειιεληθέο Βηνκεραλίεο Βάζεο:
2. Αλάπηπμε βηνκεραληθήο παξαγσγήο ρακειν- θαη κηθξν-θξακαηηθψλ ραιχβσλ πςειήο
θαζαξφηεηαο θαη πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο (ράιπβεο ζπξκαηνπξγείαο
απνμεηδσκέλνη κε Αινπκίλην ή/θαη εμεπγεληζκέλνη κε ρξήζε ηερλνινγίαο θελνχ θαη
κηθξν-θπζαιηδηθήο επίπιεπζεο εγθιεηζκάησλ απνμείδσζεο)
3. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηερληθψλ βειηηζηνπνίεζεο πνηφηεηαο θαηά ηε ζπλερή ρχηεπζε κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εζσηεξηθήο κηθξνδνκήο πιαηέσλ πξντφλησλ ράιπβα
4. Αξηζηνπνίεζε κεηαιινηερληθψλ δηεξγαζηψλ (έιαζε εμνκάιπλζεο ή/θαη ζεξκνκεραληθή
έιαζε)
5. Αλάπηπμε βηνκεραληθήο παξαγσγήο λέσλ θξακάησλ Φαιθνχ, Αινπκηλίνπ,
Χεπδαξγχξνπ θηιηθψλ πξνο ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Υγεία
6. Πξνζνκνίσζε ρχηεπζεο θαη κνξθνπνίεζεο θξακάησλ ράιπβα, Αινπκηλίνπ, Φαιθνχ,
Χεπδαξγχξνπ
7. Βειηηζηνπνίεζε κεηαιινπξγηθήο θαη ελεξγεηαθήο απφδνζεο ππξν-κεηαιινπξγηθψλ
βηνκεραληθψλ δηεξγαζηψλ

8. Σπλδέζεηο θαη ζπγθνιιήζεηο
9. Αλάπηπμε κεζφδσλ επηβειηηψζεσλ, επηθαιχςεσλ θαη αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο
κεηαιιηθψλ πιηθψλ
10. Πηινηηθή παξαγσγή ρακεινθξακαηηθνχ Σηδεξν-ληθειίνπ απφ απφβιεηα ζπζηεκάησλ
απνθνλίσζεο πεξηζηξνθηθψλ θακίλσλ πξν-αλαγσγήο Σηδεξν-ληθειηνχρσλ ιαηεξηηψλ
11. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ δηεξγαζηψλ εθιεθηηθήο αλάθηεζεο
Νηθειίνπ θαη Κνβαιηίνπ απφ ππξν-κεηαιινπξγηθά κε εθκεηαιιεχζηκα θησρά Σηδεξνληθειηνχρα ιαηεξηηηθά θνηηάζκαηα
12. Αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ βηνκεραληψλ (Φαιπβνπξγεηψλ: ζθσξηψλ, Θεξκηθψλ
Ηιεθηξνπαξαγσγηθψλ Σηαζκψλ: ηπηάκελε ηέθξα, Βηνκεραληψλ Αινπκηλίνπ:
εμαθξίζκαηα Αινπκηλίνπ θηι.) πξνο παξαγσγή λέσλ πξντφλησλ
13. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ αδξαλνπνίεζεο θαηαινίπσλ δηυιηζηεξίσλ, δεμακελψλ,
πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ θαη πεηξειατθψλ εζηηψλ κε ζχγρξνλε αλάθηεζε ησλ
πεξηερφκελσλ πνιχηηκσλ θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ ράιπβα, θπξίσο, Βαλαδίνπ θαη
Νηθειίνπ
14. Αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεζφδσλ εθιεθηηθήο αλάθηεζεο
κεηάιισλ, φπσο Μνιπβδαηλίνπ, Χεπδαξγχξνπ, Φαιθνχ, Φξπζνχ, Πιαηίλαο, Αξγχξνπ
θ.α. απφ γλσζηά θνηηάζκαηα, κέηαιια ζην ηέινο ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο (scrap) ή/θαη
βηνκεραληθά απνξξίκκαηα
15. Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (αλαθχθισζε, αδξαλνπνίεζε πξνο αζθαιή απφζεζε θηι.)
επηθίλδπλσλ βηνκεραληθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ (θφλεηο ή ηιχεο ζπζηεκάησλ
αληηξξχπαλζεο, ειαθξχ θιάζκα ηεκαρηζκνχ παιαηψλ κεηάιισλ ζην ηέινο ηνπ θχθινπ
δσήο ηνπο, ειεθηξηθά θαη ειεθηξνληθά απνξξίκκαηα, ζπζζσξεπηέο θ.α.)
16. Αλαθχθισζε θαη ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε αζηηθψλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη πξντφλησλ
ΜΒΚ (Μνλάδσλ Βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ) ιπκάησλ, αμηνπνίεζε επεμεξγαζκέλσλ
πδάησλ ΜΒΚ γηα πξάζηλεο δξάζεηο (αλαδαζψζεηο)»
Αμηνπνίεζε απνηειεζκάησλ
«Σην ηέινο θάζε πξφηαζεο λα ππάξρεη νηθνλνκηθή κειέηε αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
ηνπ θάζε εξεπλεηηθνχ έξγνπ. - Να δίλεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε έξγα πνπ πξνηείλνπλ
άκεζεο εθαξκνγέο θαη παξαγσγή πξντφλησλ κέζα απφ ηελ έξεπλα, θαζψο κέζα απφ
ηέηνηνπ είδνπο έξγα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην Κείκελν Βάζεο»
Ηιεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξνηάζεσλ:
«Σηελ απνθπγή ησλ θαζπζηεξήζεσλ κπνξεί λα ζπκβάιεη έλα απηφκαην δηαδηθηπαθφ
ζχζηεκα γηα ηελ θαηάζεζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ. Με
απηφκαηε πξσηνθφιιεζε ησλ πξνηάζεσλ, κε βάζε δεδνκέλσλ γηα ηνπο αμηνινγεηέο αλά
ζεκαηηθφ ηνκέα, θ.ν.θ.»
«ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θξίζεσο - Γεκνζηνπνίεζε θαη ρξήζε θαη
αλνηρηψλ πξνηχπσλ ζηελ θαηάζεζε ησλ πξνηάζεσλ (open document format [odf] ή
portable document format [pdf])»
«Έλα δηαδηθηπαθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα εληζρχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ δηαθάλεηα ζηηο
αμηνινγήζεηο ησλ πξνηάζεσλ»
«Έλα απηφκαην ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη έλα αξηζκφ απφ αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο
πνπ ζα παξείραλ ηηο βέιηηζηεο αλαζέζεηο αμηνιφγεζεο γηα ηελ θάζε πξφηαζε.»

Σπληνκφηεξεο εξεπλεηηθέο πξνηάζεηο
«κείσζε ηεο έθηαζεο ηνπ Τερληθνχ Παξαξηήκαηνο κεηά ηελ έγθξηζε ησλ έξγσλ Δ&ΤΑ θαη
πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο Απφθαζεο Φξεκαηνδφηεζεο ζε δχν (2) ζειίδεο ζηα πξφηππα ησλ
αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ ηερληθψλ παξαξηεκάησλ»
«νη πξνηάζεηο καο εζηηάδνληαη ζηε κείσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνο ππνβνιή ζηνηρείσλ θαη
ζηνλ ελαξκνληζκφ κε αληίζηνηρεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηελ ΔΔ ζηα ICT
Framework Programs ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξνηείλεηαη λα εμεηαζηνχλ νη αθφινπζεο
πξνηάζεηο: • Υπνβνιή πξνηάζεσλ ζε δπν θάζεηο. Σηελ πξψηε θάζε λα ππνβάιιεηαη
νιηγνζέιηδε ζχλνςε κε ηε βαζηθή εξεπλεηηθή ηδέα ηεο πξφηαζεο θαη ηα απνιχησο
απαξαίηεηα νηθνλνκνηερληθά ζηνηρεία. Σε θάζε ζεκαηηθή πεξηνρή λα πξνθξίλνληαη γηα
ππνβνιή ζηελ επφκελε θάζε νη πην αμηφινγεο πξνηάζεηο. • Τν Consortium Agreement
πξνηείλεηαη λα ζπληάζζεηαη θαη λα ππνγξάθεηαη κεηά ηελ επηηπρή αμηνιφγεζε ηεο
πξφηαζεο, θαηά ηε θάζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ. • Η ππνβνιή
ησλ ζπκβάζεσλ κε ππεξγνιάβνπο πνπ ελ δπλάκεη ζα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν πξνηείλεηαη
λα δεηείηαη κεηά ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ. • Σε φ,ηη αθνξά ηα Οηθνλνκηθά Σηνηρεία Πξφηαζεο
Έξγνπ, πξνηείλεηαη ε απινπνίεζε ηνπ επηπέδνπ αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηε θάζε ηεο
ππνβνιήο. Τα ζηνηρεία πνπ δεηνχληαη είλαη ππεξβνιηθά πνιιά θαη ζε ηέηνην βαζκφ
αλάιπζεο, πνπ ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία θαη ην ηαίξηαζκα ησλ ζηνηρείσλ
απηψλ ζε πίλαθεο κε ζπλδπαζκνχο φισλ ησλ παξακέηξσλ (θφζηνο αλά παθέην εξγαζίαο,
αλά παξαδνηέν, αλά δξαζηεξηφηεηα, θιπ) ηνπ έξγνπ, λα είλαη δπζαλάινγα κεγάινο ζε
ζρέζε κε ην ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηερληθνχ κέξνπο ηεο πξφηαζεο. •
Να θαζνξίδνληαη κφλν ηα άηνκα πνπ ζα έρνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζην έξγν (key personnel)
θαη φρη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο αλάπηπμεο.»
Γεκνζηφηεηα
«Να δίλεηαη αλαιπηηθή ιίζηα ησλ έξγσλ πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί γηα έξεπλα, αλαιπηηθά
κε ην consortium»
«Σην ηέινο θάζε ρξφλνπ λα δεκνζηεχεηαη έθζεζε πεπξαγκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο
πξνηάζεηο πνπ έρνπλ ρξεκαηνδνηεζεί ζε έλα portal κε επζχλε ησλ εξεπλεηψλ.»
«Λεηηνπξγία ελφο ηζηνηφπνπ ζηνλ νπνίν ζα γίλεηαη πιήξσο ειεθηξνληθά ε θαηάζεζε,
παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνηάζεσλ - Λεηηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο πνπ ζα
ελεκεξψλεη φινπο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε πξφηαζεο πνπ έρεη ρξεκαηνδνηεζεί, ζην
επηζηεκνληθφ θαη νηθνλνκηθφ θιάδν»
«Δίλαη ζεκαληηθφ ε ΓΓΔΤ λα εμσηεξηθεχζεη ηηο δξάζεηο ηεο πξνο ηελ πεξηθέξεηα εηδηθφηεξα
φηαλ ε πεξηθέξεηα έρεη παλεπηζηήκηα κε ζεκαληηθή εξεπλεηηθή ζπλεηζθνξά (Πάηξα,
Ηξάθιεην, Ισάλληλα)»

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2
Φορείς ποσ έλαβαν μέρος ζηην ηλεκηρονική δημόζια διαβούλεσζη
1. Δπηρεηξήζεηο
• INTRACOM TELECOM
• ΔΛΚΔΜΔ ΑΔ/ΒΙΟΦΑΛΚΟ
• ALTEC Software AE
• Q base R&T
2. Σχλδεζκνη - Δλψζεηο
• Σχλδεζκνο Διιεληθψλ Φεκηθψλ Βηνκεραληψλ (ΣΔΦΒ)
• Hellenic BioCluster
3. Πνιίηεο
• Καζαξάθεο Μεραήι
• 4 αλψλπκνη πνιίηεο

