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ΕΚΣΕΛΕΣΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
Ακινα, 16 Οκτωβρίου 2015
Σθν Παραςκευι 16/10/2015, θ ΕΓ τθσ ΠΟΔΕΠ (τθν εκπροςώπθςε ο τάκθσ Ευςτακόπουλοσ) ςυναντικθκε
με τον Αναπλ. Τπουργό Ζρευνασ κακ. κ. Κ. Φωτάκθ.
Σα κζματα που θ ΠΟΔΕΠ είχε κζςει προσ ςυηιτθςθ ςτθν ΗΔ τθσ ςυνάντθςθσ ιταν:
1. θ πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ για τθν ζρευνα και καινοτομία
2. θ χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ
3. τα ερευνθτικά προγράμματα ΕΠΑ τθσ επόμενθσ προγραμματικισ περιόδου,
4. θ δυνατότθτα παράταςθσ των τρεχόντων προγραμμάτων ΕΠΑ (π.χ., ΑΡΙΣΕΙΑ ΙΙ, ΤΝΕΡΓΑΙΑ)
5. θ πορεία του προγράμματοσ για τον Εκνικοφ Οδικοφ Χάρτθ Ερευνθτικών
Τποδομών.
Εκ μζρουσ τθσ ΠΟΔΕΠ τζκθκαν τα βαςικά αιτιματα τθσ Πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και ιδιαίτερα, θ
ανάγκθ χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ κακώσ τα τελευταία χρόνια θ δραςτθριότθτα του Τπουγείου και τθσ
ΓΓΕΣ είναι ςε απαράδεκτα χαμθλά επίπεδα κοντά ςτο μθδζν, θ ανάγκθ για διαφάνεια με ςυγκεκριμζνεσ
προτάςεισ (δθμιουργία και δθμοςιοποίθςθ μθτρώου χρθματοδοτιςεων και απόδοςθσ αποτελεςμάτων,
ςυμμετοχι εκπροςώπων των ερευνθτών - ΠΟΔΕΠ, ΕΕΕ, ΟΕΠ/ΣΕΙ - ςτθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των
προτάςεων κ.λ.π.) και θ ανάγκθ αξιοποίθςθσ του νζου ερευνθτικοφ δυναμικοφ τθσ χώρασ το οποίο χάνεται
ςτο εξωτερικό.
Για τα 1,2 και 3 ο Τπουργόσ παρουςίαςε και ανζλυςε τθν πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ όπωσ αυτι
παρουςιάςτθκε και μζςα από τισ προγραμματικζσ του δθλώςεισ ςτθ Βουλι. Επιςυνάπτονται ςτο τζλοσ τθσ
παροφςασ ανακοίνωςθσ τα θλεκτρονικά αρχεία που μασ ζδωςε από τα οποία αναδεικνφεται θ πολιτικι
αυτι. Κεντρικό χρθματοδοτικό εργαλείο κα αποτελζςει θ δθμιουργία ενόσ ανεξάρτθτου Σαμείου που κα
είναι αποκλειςτικά επιφορτιςμζνο με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Ζρευνασ ςτα ΕΚ, τα Πανεπιςτιμια και τθν
καινοτόμο επιχειρθματικότθτα, το οποίο κα ςυγχρθματοδοτθκεί από το ελλθνικό δθμόςιο και τθν
Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων μζςω χαμθλότοκου δανείου.
Για το 4, ενθμζρωςε ότι θ δυνατότθτα παράταςθσ εξαρτάται από το αν κα δοκεί παράταςθ ςυνολικά ςτο
ΕΠΑ και αυτό αν γίνει κα γίνει ςε κεντρικό Ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που δεν το βλζπει πολφ πικανό.
Για το 5, ενθμζρωςε ότι το πρόγραμμα ςυνολικά κα χρθματοδοτθκεί με περίπου 300 εκ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 70 εκ. κα δοκοφν ςτθν πρώτθ φάςθ, θ οποία ζχει ξεκινιςει με ςυναντιςεισ με τουσ
εκπροςώπουσ των εγκεκριμζνων Ερευνθτικών Τποδομών ώςτε να κακοριςτοφν οι ανάγκεσ χρθματοδότθςθσ
τουσ για τθν πρώτθ φάςθ.
Η Εκτελεςτικι Γραμματεία τθσ ΠΟΔΕΠ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΕ ΔΗΛΩΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ
Κυρύεσ και Κύριοι Βουλευτϋσ, θα ςασ μεταφϋρω ςτον κόςμο τησ Έρευνασ. Ένα τομϋα που μαζύ με
την Παιδεύα για αυτό την κυβϋρνηςη βρύςκεται ψηλϊ ςτην ατζϋντα για την επομϋνη ημϋρα.
Η επιςτημονικό Έρευνα μπορεύ να αποτελϋςει ανϊχωμα απϋναντι ςτην πνευματικό, ηθικό και
υλικό αποδόμηςη τησ Κοινωνύασ ςτην οπούα ϋχει οδηγόςει η οικονομικό κρύςη. Σαυτόχρονα, η
αξιοπούηςη τησ νϋασ Γνώςησ που παρϊγεται από την Έρευνα μπορεύ να δώςει ελπύδα και
προοπτικό ςτη χειμαζόμενη Κοινωνύα.
το παραπϊνω πλαύςιο, οι πρωτοβουλύεσ του Σομϋα Έρευνασ και Καινοτομύασ του Τπουργεύου
Παιδεύασ εςτιϊζονται ςε δύο κύριουσ ςτόχουσ:
1.

Πρώτοσ ςτόχοσ εύναι η επιςτημονικό Έρευνα που ςυντελεύται ςτη χώρα να αποτελϋςει

ςτόριγμα για την Παιδεύα και τον Πολιτιςμό. Δρϊςεισ που βαςύζονται ςτην όςμωςη μεταξύ των
τομϋων αυτών ςυντελούν ςτη διαμόρφωςη ενόσ ενιαύου χώρου Έρευνασ και Παιδεύασ, που
αποτελεύ προγραμματικό ςτόχο τησ κυβερνητικόσ πολιτικόσ. Αντύςτοιχα, εμβληματικϋσ
πρωτοβουλύεσ που ςυνδϋουν τον Πολιτιςμό με την Έρευνα και την Σεχνολογύα μπορεύ να
αναδεύξουν ςυγκριτικϊ πλεονεκτόματα τησ χώρασ και να δώςουν το ςτύγμα τησ διαχρονικότητασ
και τησ ςυνϋχειασ.
2.

Ο δεύτεροσ ςτόχοσ εύναι το μεγϊλο ςτούχημα:

Με την Καινοτομύα που προκύπτει από την αξιοπούηςη των ερευνητικών αποτελεςμϊτων, η
επιςτημονικό Έρευνα να γύνει μοχλόσ για την παραγωγικό αναςυγκρότηςη και την ανϊπτυξη τησ
χώρασ, για να ξεπεραςτεύ η κοινωνικό και οικονομικό κρύςη και να δημιουργηθούν προοπτικϋσ
για την «επόμενη ημϋρα».
Πολλϋσ προςπϊθειεσ ϋχουν γύνει ςτο παρελθόν για το ςκοπό αυτό. Σα αποτελϋςματα όμωσ όταν
πενιχρϊ. αφώσ χρειϊζεται νϋα ςκϋψη και νϋεσ προςεγγύςεισ που θα λαμβϊνουν υπόψη τη
διαμόρφωςη του ςημερινού διεθνούσ τοπύου. Δύο κύρια χαρακτηριςτικϊ αυτού του τοπύου εύναι
η παγκοςμιοπούηςη τησ Οικονομύασ και η ταυτόχρονη παγκοςμιοπούηςη τησ Γνώςησ.

Οι ςτόχοι αυτού θα εξυπηρετηθούν από τρεισ βαςικϋσ δρϊςεισ:
 Πρώτον, την προϊςπιςη και τη δημιουργύα ευκαιριών για το εξαιρετικό επιςτημονικό δυναμικό
που διαθϋτει η χώρα και το οπούο αποτελεύ το ςυγκριτικό τησ πλεονϋκτημα ςτη διεθνό αρϋνα. Με
ιδιαύτερη χαρϊ θα όθελα να ανακοινώςω και από το βόμα τησ Βουλόσ, πρόςφατη αναφορϊ τησ
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ΕΕ όπου ανϊμεςα ςτα καλύτερα 50 Ερευνητικϊ Κϋντρα τησ Ευρώπησ όςον αφορϊ τισ επιδόςεισ
τουσ ςτο ιδιαύτερα ανταγωνιςτικό 7ο Πρόγραμμα Πλαύςιο για την Έρευνα, ςυγκαταλϋγονται 4
ελληνικϊ Ερευνητικϊ Κϋντρα. Επιπλϋον, εύναι αξιοςημεύωτο ότι ϋλληνεσ ερευνητϋσ από τον
ακαδημαώκό ερευνητικό και ιδιωτικό τομϋα κατϊφεραν να προςελκύςουν ςυνολικϊ από το 7ο
Πρόγραμμα Πλαύςιο τησ ΕΕ, κατϊ τα ϋτη 2007-2013, ποςό μεγαλύτερο από 1 δισ € ςε
ανταγωνιςτικό βϊςη. Εϊν δεν εύχαν υπϊρξει οι αντύςτοιχεσ πρωτοβουλύεσ των Ελλόνων
ερευνητών το ποςό αυτό δεν θα ερχόταν ςτη χώρα.
Όμωσ, το δυναμικό αυτό ςόμερα αιμορραγεύ. ύμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεύα του Bloomberg
την πενταετύα 2009-2014, κατϊ την οπούα κυριϊρχηςαν οι ατελϋςφορεσ πολιτικϋσ τησ λιτότητασ,
περύπου 20.000 εξειδικευμϋνοι επιςτόμονεσ, ακαδημαώκού και ερευνητϋσ εγκατϋλειψαν τη χώρα.
Ο αριθμόσ αυτόσ εύναι ςχεδόν δεκαπλϊςιοσ από αυτόν προηγούμενων πενταετιών.
Η ϊμεςη προκόρυξη ςτοχευμϋνων δρϊςεων του νϋου ΕΠΑ (Ε) που δύνουν ευκαιρύεσ ςε νϋουσ
ερευνητϋσ να εργαςτούν ςτη χώρα, με περιςςότερουσ από 2000 ωφελούμενουσ μεταπτυχιακούσ,
υποψόφιουσ διδϊκτορεσ και μεταδιδϊκτορεσ ερευνητϋσ, ςε ςυνδυαςμό με την τόνωςη του
ερευνητικού ιςτού ςτα Ερευνητικϊ Κϋντρα (ΕΚ) και τα ΑΕΙ/ΣΕΙ, ώςτε να δημιουργηθούν πόλοι
ϋλξησ για νϋουσ ερευνητϋσ αλλϊ και για καταξιωμϋνουσ επιςτόμονεσ που δραςτηριοποιούνται
ςτο εξωτερικό, βρύςκονται ςτο επύκεντρο του ςχεδιαςμού μασ.
 Δεύτερη δρϊςη εύναι η προώθηςη νομοθετικών και θεςμικών ρυθμύςεων που θα διαςφαλύζουν
την εύρυθμη λειτουργύα των ΕΚ και θα απελευθερώνουν τισ δυνατότητεσ που διαθϋτουν για την
επιδύωξη τησ επιςτημονικόσ ποιότητασ και τησ πραγματικόσ αριςτεύασ. ε πρώτη φϊςη θα
κατατεθούν νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ που αντιμετωπύζουν επεύγοντα θϋματα τα οπούα
δημιουργόθηκαν μετϊ την ψόφιςη του προβληματικού νόμου 4310/2014. Με τισ ρυθμύςεισ
αυτϋσ ουςιατικϊ ακυρώνεται ο νόμοσ 4310/2014 και λαμβϊνονται μϋτρα που:
α) εξαςφαλύζουν τη δημοκρατικό διακυβϋρνηςη των ΕΚ και τον περιοριςμό τυχόν αυθαιρεςιών,
β) βελτιώνονται οι εργαςιακϋσ ςυνθόκεσ ιδιαύτερα για νϋουσ επιςτόμονεσ και
γ) απλοποιούνται οι κανόνεσ υλοπούηςησ των ερευνητικών προγραμμϊτων του ΕΠΑ.
Παρϊλληλα, τύθενται οι βϊςεισ για ϋναν επόμενο νομό πλαύςιο μακρϊσ πνοόσ για την «Έρευνα
και Καινοτομύα».
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Ο νόμοσ αυτόσ θα αντιμετωπύζει ολιςτικϊ το ζότημα τησ υγιούσ ςύνδεςησ τησ Έρευνασ με την
Παραγωγό, χωρύσ τισ ςτρεβλώςεισ που απορρϋουν από μηχανιςτικϋσ και ιδεοληπτικϋσ
προςεγγύςεισ

που

αποβλϋπουν

αποκλειςτικϊ

ςτη

χρηςτικότητα

και

οδηγούν

ςτην

εμπορευματοπούηςη τησ Γνώςησ, αγνοώντασ τη ςημαςύα των ερευνητικών αποτελεςμϊτων που
προκύπτουν ωσ αποτϋλεςμα επιςτημονικόσ περιϋργειασ. Σϋτοια αποτελϋςματα, όπωσ ϋχει
αποδειχθεύ ιςτορικϊ, ϋχουν τη μϋγιςτη επύδραςη ςτην πραγματικό οικονομύα. Αντύθετα,
αποκλειςτικϊ χρηςτικού τύπου προςεγγύςεισ λειτουργούν τελικϊ αναςταλτικϊ για την ανϊπτυξη
υγιούσ επιχειρηματικότητασ, την οπούα υποτύθεται ότι εξυπηρετούν.
 Η τρύτη δρϊςη επικεντρώνεται ςτη δημιουργύα ενόσ ανεξϊρτητου Σαμεύου που θα εύναι
αποκλειςτικϊ επιφορτιςμϋνο με τη χρηματοδότηςη τησ Έρευνασ ςτα ΕΚ, τα Πανεπιςτόμια και
την καινοτόμο επιχειρηματικότητα. ε πρώτη φϊςη αναμϋνεται να εξαςφαλύζει τη ςυνϋχεια και
ςτόριξη τησ ερευνητικόσ δραςτηριότητασ, τον εμπλουτιςμό του ανθρώπινου δυναμικού και την
αναβϊθμιςη και τη βιωςιμότητα των ερευνητικών υποδομών.
Η φϊςη αυτό προςδιορύζεται για την περύοδο 2016-2017. Παρϊλληλα ςε δεύτερη φϊςη θα
προωθόςει την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, μειώνοντασ το κόςτοσ του χρόματοσ με την
παροχό χαμηλότοκων δανεύων για Έρευνα ςε καινοτόμεσ επιχειρόςεισ. Με αυτόν τον τρόπο θα
αναβαθμιςτεύ τόςο η Έρευνα που προκύπτει ωσ αποτϋλεςμα επιςτημονικόσ περιϋργειασ, όςο και
η Έρευνα που ςυνδϋεται με τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ και τη ςτοχευμϋνη ςτόριξη καινοτόμων και
νεοφυών επιχειρόςεων.
Σο Σαμεύο θα βαςύζεται ςτη ςυνϋργεια δημόςιων και ιδιωτικών πόρων. Οι δημόςιο πόροι θα
προϋρχονται κυρύωσ από το Ε και οι ιδιωτικού πόροι θα προϋρχονται καταρχόν από
χρηματοδοτικϊ εργαλεύα τησ Ευρωπαώκόσ Σρϊπεζασ Επενδύςεων. Η Διούκηςη του Σαμεύου
ςχεδιϊζεται να εύναι ανεξϊρτητη από την πολιτικό εξουςύα και θα διαςφαλύζει αξιόπιςτεσ,
αδιϊβλητεσ και διαφανεύσ διαδικαςύεσ χρηματοδότηςησ τησ Έρευνασ. Σο Σαμεύο θα λειτουργεύ με
κανόνεσ απλούσ που θα ανταποκρύνονται ςτη δυναμικό που διϋπει την Έρευνα ενώ ταυτόχρονα
θα εξαςφαλύζει το Δημόςιο ςυμφϋρον.
Η δημιουργύα του Σαμεύου και η ανϊπτυξη ςυναφών μηχανιςμών για τη λειτουργύα του
αναμϋνεται να επιτρϋψει τη ριζικό αναζωογόνηςη τησ Έρευνασ ςτα ΕΚ, τα Ακαδημαώκϊ Ιδρύματα
και τισ επιχειρόςεισ και να διευκολύνει την ανϊπτυξη μιασ πραγματικόσ Οικονομύασ τησ Γνώςησ,
η οπούα θα ςυνειςφϋρει ουςιαςτικϊ ςτην παραγωγικό αναςυγκρότηςη τησ χώρασ.
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Σο Σαμεύο θα ςυγκροτηθεύ με βϊςη διεθνό ςχετικϊ πρότυπα και θα αποτελϋςει μια εμβληματικό
θεςμικό παρϋμβαςη με προοπτικό πϋραν τησ προγραμματικόσ περιόδου 2014-2020, με ςτόχο τη
χϊραξη και την υποςτόριξη μιασ μακρόχρονησ εθνικόσ πολιτικόσ για την Έρευνα και την
Καινοτομύα.
Θα όθελα να κλεύςω επιςημαύνοντασ ϋνα θϋμα που ςυχνϊ αναφϋρεται κατϊ το τελευταύο
διϊςτημα και πολλϋσ φορϋσ επικαλούνται ϊτομα ό ομϊδεσ που ςτην πρϊξη βρύςκονται ςτον
αντύποδα αυτών που πρεςβεύουν. το επύκεντρο των δρϊςεων που ςχεδιϊζουμε βρύςκεται η
επιδύωξη τησ επιςτημονικόσ ποιότητασ και αριςτεύασ. Αυτό αποτελεύ απαραύτητη προώπόθεςη
για την όποια επιτυχύα και δεν επιδϋχεται εκπτώςεισ.
Θα πρϋπει όμωσ να ξεκαθαρύςω ότι η επιδύωξη αυτό εύναι κατϊςταςη δυναμικό, εύναι ο δρόμοσ
προσ την Ιθϊκη. Γιατύ για μασ η επιδύωξη τησ ποιότητασ και τησ αριςτεύασ δεν ςυνδϋεται ούτε με
την αλαζονεύα που ςυχνϊ προκύπτει από επιςτημονικό αναςφϊλεια, ούτε με προθϋςεισ ϊςκηςησ
ηγεμονύασ, ούτε με τιμωρητικϋσ πρακτικϋσ. Αντύθετα, ςυνδϋεται με την ανϊδειξη των ιςχυρών
ςτοιχεύων των ανθρώπων και των δομών και την ϊμβλυνςη των αδυναμιών τουσ.

Hellenic R&D Fund (HRDF)
Phase I:
In total: ~300 M€ for 2016-2017

o

Science Fund
 High Quality
 Curiosity driven Research
 Sector and place blind, bottom-up

o

Young Scholars Fund
 pre- and post-doctoral level
 sector blind, bottom –up

o

Institutional Fund
 Universities and Research Centers
 Strategy led, top-down

Phase II:
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o

Innovative Business Fund

o

Science and society Fund

o

Other
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HRDF

GRANTS
(πόροι ΠΕΠ)

Clusters
(agrofood,
πολιτι
σμός,
ενέργε
ια)

Capacity
Building
(υποςτθρικτικζσ
υπθρεςίεσ)

Επενδυτικό
ταμείο
(EIF, VCs)

Χρηματοδότ
ηση
επιλεγμένω
ν projects

LOAN FACILITY
(EIF, Banks)

Χαμηλότοκος
δανεισμός

Costas Fotakis, Alternate Minister, Research and Innova on
fotakis@minedu.gov.gr
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