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ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ  

ΘΕΜΑ ΑΠΟΔΕΛΣΙΩΗ: Δθμόςια Διαβοφλευςθ για το «Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για 

τθν Ενίςχυςθ τθσ Ζρευνασ, τθσ Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και τθσ Καινοτομίασ» 

ΑΡΙΘΜΟ ΧΟΛΙΩΝ: 32 ςχόλια κατατζκθκαν ςτο ςυγκεκριμζνο άρκρο 

Οι πολίτεσ εντοπίηουν ωσ τα κυριότερα προβλιματα ςτο ςφςτθμα τθσ ζρευνασ, 

τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και καινοτομίασ ςτθ χϊρα μασ τα εξισ : 

 ςτθ προβλθματικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ζρευνασ και του παραγωγικοφ τομζα. 

 ςτθ χαμθλι, μθ τακτικι χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ,  

 ςτθν ζλλειψθ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ και ςτθν απουςία μακροπρόκεςμων 

αξόνων δράςθσ,  

 ςτον κατακερματιςμό του ερευνθτικοφ ιςτοφ,  

 ςτθν αποκοπι των ερευνθτικϊν κζντρων από τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία 

και κυρίωσ από τθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ,  

 ςτο οικονομικό κοινωνικό (εκπαίδευςθ, νοοτροπία για τθν 

επιχειρθματικότθτα κ.λπ) περιβάλλον ςτθν Ελλάδα που δεν ευνοοφν τθν 

ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ και τθν καινοτομία δεδομζνου ότι 

λειτουργοφν με ςτρεβλϊςεισ.  

Ζνα μεγάλο μζροσ των πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθ διαβοφλευςθ εκφράηει ζντονα 
τθν ανάγκθ ςφνδεςθσ τθσ ζρευνασ με τθν παραγωγι με τθ μορφι προϊόντων που κα 
βελτιϊνουν τθ ηωι των πολιτϊν 
 
Χαρακτθριςτικό απόςπαςμα: 
 
(…Η Πολιτεία πρζπει να βρει τον τρόπο να φζρει κοντά τα αποτελζςματα μιασ 
ερευνθτικισ προςπάκειασ ςτισ ανάγκεσ τθσ και μάλιςτα ςε ελάχιςτο χρόνο. Άλλωςτε 
μία καινοτόμοσ ιδζα με τθν δθμοςίευςθ τθσ παφει αυτόματα να είναι καινοτόμοσ 
και δθμιουργεί ςυνκικεσ ανταγωνιςμοφ. Η εμπιςτευτικότθτα ςτθν διακίνθςθ των 
ιδεϊν αυτϊν δεν προςτατεφεται αρκετά ςιμερα. Η μετατροπι μίασ καινοτόμου 
ιδζασ ςε καινοτόμο προϊόν είναι αγϊνασ δρόμου ταχφτθτασ και αυτό αποτελεί ζναν 
από τουσ βαςικοφσ λόγουσ αποτυχίασ πολλϊν καλϊν προςπακειϊν. Η δε μετατροπι 
ενόσ καινοτόμου προϊόντοσ ςε προϊόν διακζςιμο ςτθν αγορά κακϊσ και θ βελτίωςθ 
αυτοφ που ςτο εξωτερικό αποτελεί βαςικι ερευνθτικι κατεφκυνςθ, ςτθν Ελλάδα 
είναι κάτι που μάλλον είναι απαγορευμζνο.), 
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Oι πολίτεσ προτείνουν οι μεγάλοι τελικοί χριςτεσ του ερευνθτικοφ-τεχνολογικοφ 
προϊόντοσ που είναι οι Δθμόςιοι φορείσ, να ενταχκοφν ςε μια ενιαία ςτρατθγικι για 
τθν ζρευνα και τεχνολογικι ανάπτυξθ.  
 
Χαρακτθριςτικά αποςπάςματα: 
 
(….Μιπωσ οι αρμόδιοι πρζπει να μιλιςουν πρϊτα με τα Υπουργεία-Τελικοφσ 
χριςτεσ του ερευνθτικοφ-τεχνολογικοφ προϊόντοσ για να δουν τισ πραγματικζσ τουσ 
ανάγκεσ και να εξετάςουν τουσ τρόπουσ ςυνεργαςίασ. Τα τελευταία 30 χρόνια 
μιλοφςε θ ΓΓΕΤ με τα μζλθ ΔΕΠ, τουσ ερευνθτζσ και λίγεσ εταιρείεσ και τα πράγματα 
δεν ζχουν πάει καλά. Μιπωσ ςτθ ςυηιτθςθ ζχουν ςθμαντικό ρόλο και οι μεγάλοι 
τελικοί χριςτεσ του Δθμοςίου που κα ενταχκοφν ςε μια ενιαία ςτρατθγικι…). 
 
Είναι επίςθσ χαρακτθριςτικό το αίτθμα για ςτιριξθ του εφευρζτθ και τθσ 
εφευρετικότθτασ από τθν Πολιτεία δεδομζνου ότι πολλζσ ανακαλφψεισ που ζχουν 
βελτιϊςει το επίπεδο ηωισ προιλκαν από εφευρζτεσ  
 
Χαρακτθριςτικά αποςπάςματα: 
 
(…Το ελλθνικό κράτοσ πρζπει να αναγάγει τθν εφευρετικότθτα ωσ ςθμαία και να τθν 
εμφυςιςει ςτθ νζα γενιά, λαμβάνοντασ μια ςειρά από μζτρα οικονομικά και 
κεςμικά για να τθν προαςπιςτεί διεκνϊσ και αναδειχκεί. Να δθμιουργθκεί ζνα 
μθχανιςμόσ χρθματοδότθςθσ εξωςτρεφοφσ καινοτομίασ, ανοικτόσ ςε όλουσ, και κα 
τολμά να δοκιμάηει ιδζεσ ςτθν διεκνι αγορά, ιδζεσ που κα αξιολογοφνται με μια 
διαδικαςία αξιολόγθςθσ που κα βαςίηεται ςτο επιχειρθματικό ζνςτικτο….) 
 

(..Κφριοι, ζνα απλό search ςτο Google να κάνετε και να διαβάςετε μερικά από τα 

άρκρα κα διαπιςτϊςετε, πωσ αυτό που τθν ζκανε διάςθμθ είναι θ τόλμθ του να 

επενδφουν και να δοκιμάηουν ακόμα και τισ ποιο απίςτευτεσ ιδζεσ χωρίσ να τουσ 

καίγεται καρφάκι αν κα αποτφχουν… αρκεί οι ιδζεσ να κεντρίηουν το 

επιρχειρθματικό ζνςτικτο ανκρϊπων, που είναι μακθμζνοι ςτο να τολμοφν… ) 

Σε αυτό το πλαίςιο, ειναι ςθμαντικι και θ διαμόρφωςθ μιασ πολιτικι 

παρακολουκθςθσ των δθμοςιοποιιςεων των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων πριν τθ 

δθμοςοποίθςθ τουσ ϊςτε να κατοχυρϊνονται τα πνευματικά δικαιϊματα των 

ερευνθτικϊν ιδρυμάτων. 

Χρακτθριςτικό απόςπαςμα: 

(....Άρα ςυμβόλαια με όλουσ τουσ ερευνθτζσ και βοθκθτικό προςωπικό μθ δθμοςιοποίθςθσ 

(NDA agreements) και μια ςοβαρι διαδικαςία ζλεγχου και αξιολόγθςθσ του ΝΕΟΥ πριν τθν 

δθμοςιοποίθςθ και ςφςτθμα κατοχφρωςθσ με αλθκινό προχπολογιςμό. Ζτςι ελπίηω να 

αποκτιςουμε επιτζλουσ πάνω από ζνα (1) διεκνζσ δίπλωμα ευρεςιτεχνίασ τον χρόνο από 

τουσ ερευνθτζσ μασ… γιατί με ζνα (1) μόνο δεν νομίηω πωσ αξίηει να ςυνεχίηουμε να τουσ 

χρθματοδοτοφμε, ζςτω με αυτά λίγα εκατοντάδεσ εκατομμφρια που δίνουμε κάκε χρόνο, 

όταν οι ςυνάδελφοι τουσ παράγουν δεκαπλάςια ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ για τθν ίδια 
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μονάδα επζνδυςθσ ςτθν ζρευνα. Τζλοσ αν πράγματι κζλετε να εμπορευματοποιθκοφν 

αποτελζςματα ζρευνασ, οι επιχειρθματίεσ αν δεν τα κατοχυρϊνεται εςείσ οι ερευνθτζσ δεν 

μποροφν να τα εκμεταλλευτοφν… γιατί δεν υπάρχει το αντικείμενο τθσ ςυναλλαγισ, ) όταν 

είναι δθμοςιοποιθμζνα ςτο επιςτθμονικά περιοδικά ςτο διαδίκτυο…!!! 

 

Μερικοί πολίτεσ ηθτοφν από τα ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά ιδρφματα να 

λογοδοτοφν και να ελζγχονται από τθν κοινωνία για το ζργο τουσ και να 

αξιολογοφνται ςε τακτικι βάςθ 

Χαρακτθριςτικά αποςπάςματα: 

(…Η ευκφνθ των οργάνων διοίκθςθσ και των μελϊν των ΑΕΙ/ΤΕΙ/Ε.Κ. για τθν 

υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ, τθν αριςτεία των ιδρυμάτων, τθν ευρωςτία, τθν 

αποτελεςματικότθτα και εν τζλει τθ βιωςιμότθτά τουσ, αλλά και για τθν 

ανταποδοτικότθτα τουσ προσ τθν κοινωνία είναι κακολικι και διαχζεται ςε όλεσ τισ 

βακμίδεσ, προφανϊσ με μεγαλφτερθ ευκφνθ τθσ διοίκθςθσ. Κάκε ςτζλεχοσ/μζλοσ 

να αξιολογείται ςε ςχζςθ με αυτά τα κριτιρια, ανάλογα με τθ κζςθ και τθν ευκφνθ 

του, με υψθλότερο το βακμό ευκφνθσ για τα όργανα διοίκθςθσ. Το κάκε 

ςτζλεχοσ/μζλοσ να επιβραβεφεται για τθν επιτυχία, να υφίςταται όμωσ και τισ 

ςυνζπειεσ όταν οι αποφάςεισ και θ πρακτικι του εκ του αποτελζςματοσ δεν 

τεκμθριϊνεται ότι προάγουν τθν αριςτεία και ταυτόχρονα τθν αναπτυξιακι 

προοπτικι των ιδρυμάτων…)» 

(…..Η Ελλθνικι πολιτεία δαπανά ςθμαντικά ποςά κάκε ζτοσ μζςω των οργάνων τθσ 

ςτθν υποςτιριξθ τθσ ερευνθτικισ προςπάκειασ του Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ τομζα. 

Τα όργανα αυτά κα πρζπει επίςθσ να αξιολογοφνται για τα όποια αποτελζςματα 

τουσ και τισ πετυχθμζνεσ διαδικαςίεσ που ακολοφκθςαν. Στθν εφθρμοςμζνθ 

ζρευνα, θ οικονομικι απόδοςθ αυτισ ςε βάκοσ χρόνου πρζπει να αποτελεί 

ςθμαντικό δείκτθ αξιολόγθςθσ και κριτιριο επιτυχίασ ερευνθτικισ προςπάκειασ 

που κα χαρακτθρίηει τθν πετυχθμζνθ πορεία τθσ ΓΓΕΤ και των ςχετικϊν οργάνων….) 

Τζλοσ, μερικοι πολίτεσ αναφζρονται ςτον τροπο ςχεδιαςμοφ και χρθματοδόθςθσ 
τθσ ζρευνασ ςτθ χωρα μασ ο οποίοσ απαιτείται να βελτιωκεί και να εκςυγχρονιςτει 
 
Χαρακτθριςτικά αποςπάςματα: 
 
(..Επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν υποβολισ – αξιολόγθςθσ – ζγκριςθσ – ζνταξθσ ζργων. 
Προτείνουμε διαδικαςίεσ θλεκτρονικισ υποβολισ και γενικά μείωςθ τθσ γραφειοκρατίασ. 
Προτείνουμε, ςε πρϊτθ φάςθ να γίνει τουλάχιςτον θ θλεκτρονικι υποβολι του φακζλου 
των εταιρικϊν ςτοιχείων, παρουςιάςεων  Περιοριςμόσ και δικαιολογθτικϊν για να 
αποφεφγονται οι επαναλιψεισ.  των εντφπων που ηθτοφνται ςτθν αρχικι υποβολι 
προτάςεων 
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(....Το επίπεδο είναι χαμθλό όπωσ και αντίςτοιχα τα ερευνθτικά προγράμματα που 
χρθματοδοτικθκαν τα τελευταία 10 χρόνια. Πωσ μπορεί να αλλάξει αυτό; Χρειάηονται 
πολλά, όπωσ: 1. Σφνδεςθ τθσ ζρευνασ με τισ ανάγκεσ του ιδιωτικοφ τομζα, με αντίςτοιχθ 
αξιολόγθςθ των αναγκϊν αυτϊν με Εκνικά κριτιρια. 2. Κατανομι των κονδυλίων των 
χρθματοδοτιςεων και πάλι με τισ αντίςτοιχεσ Εκνικζσ ανάγκεσ. Δεν γίνεται να 
χρθματοδοτοφμε ζρευνα για τθν βελτίωςθ του γιαουρτιοφ (και αυτό το είδαμε) και να 
απορρίπτουμε προτάςεισ για τθν βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ προςταςίασ βαςικϊν 
υδατικϊν ςωμάτων τθσ χϊρασ. Τρανταχτι απόδειξθ ελλιποφσ υποδομισ κρίςθσ των 
προτάςεων προσ χρθματοδότθςθ από τουσ τότε φορείσ. 3. Να πάψουν πλζον οι υπεφκυνοι 
να αντιγράφουν τα προγράμματα εργαςίασ από το Πρόγραμμα - Πλαίςιο τθσ ΕΕ. 4. Να 
υιοκετθκοφν πιό απλζσ διαδικαςίεσ εποπτείασ, παρακολοφκθςθσ και διαχείριςθσ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου. Δεν γίνεται οι δράςεισ χρθματοδότθςθσ τθσ ΓΓΕΤ να απαιτοφν 
μεγαλφτερο διαχειριςτικό κόςτοσ από τισ αντίςτοιχεσ εκείνεσ των ΠΠ τθσ ΕΕ. 5. Ξζνοι κριτζσ 
ςτισ υποβαλλόμενεσ προτάςεισ; Ναι!! Πολλζσ φορζσ το ακοφςαμε αλλά δεν ζγινε ποτζ. Δεν 
κάνει τίποτε να γράψεισ μια πρόταςθ και ςτα Αγγλικά. 6. Πρακτικό: Διαδικαςία υποβολισ 
των προτάςεων ςε δφο φάςεισ με αντίςτοιχο προ-ζλεγχο. ΘΑ υποβάλεται θ ιδζα ςε 10 - 12 
ςελίδεσ και μόνο άμα εγκρίνεται κα προχωρά ο υποβάλλων ςτθν δθμιουργία μασ τελικισ 
πρόταςθσ...) 
 


