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δεκφζηα δηαβνχιεπζε γηα ην ζρέδην λφκνπ «Έξεπλα Τερλνινγηθή Αλάπηπμε θαη Καηλνηνκία» 

βξίζθεηαη αλαξηεκέλν ζηε ζέζε: http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-
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Η Επιζηημονική Έρεσνα ως Παραγωγός Γνώζης 

και Καινοηομίας  

http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf
http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Keimena-Diavouleusis-Sxediou-Nomou-Ereunas.pdf


Η Επιζηημονική Έρεσνα ως Δημόζιο Αγαθό 

* STDI  69-03 

• Σηηο κεηθηέο νηθνλνκίεο νη  αγνξέο απνηεινχλ κεραληζκνχο θαηαλνκήο πφξσλ, ζε 

ζπλζήθεο αλεπάξθεηαο αγαζψλ, φπνπ εκπιέθεηαη ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ πνιηηψλ 

σο ηδηψηεο. 

• Οη αγνξέο αδπλαηνχλ λα παξέρνπλ δεκφζηα αγαζά (φπσο : ππνδνκέο, 

πεξηβαιινληηθνί θαλφλεο, θαλφλεο βηνεζηθήο, εθπαίδεπζε, άκπλα, δηθαηνζχλε, 

επηζηεκνληθή έξεπλα), ε παξνρή ησλ νπνίσλ απνηειεί ππφζεζε ηεο πνιηηείαο.  

• Οη επηζηήκνλεο δελ είλαη, θαη δελ πξέπεη λα είλαη, νη ηδηνθηήηεο ησλ βαζηθψλ 

επηζηεκνληθψλ  αλαθαιχςεσλ (αθφκα θαη νη παηέληεο απνηεινχλ αλαγλψξηζε 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηδηνθηεζηαθψλ δηθαησκάησλ  γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ).   

• Μηα απφ ηηο πιένλ ζεκαληηθέο  αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο , ε επηζηεκνληθή 
έξεπλα, πξνάγεηαη κε ηειείσο δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο απφ απηνχο ηεο 
ειεχζεξεο αγνξάο.  

     (βξαβεία θχξνπο φπσο ην Nobel, θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο, νηθνλνκηθέο εληζρχζεηο 
θηιαλζξσπηθνχ ραξαθηήξα, θαη πνιιέο άιιεο κε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο 

εζεινληηθή εξγαζία ,π.ρ. Linux, Wikipedia )   

 



Η επηινγή ηνπ Υπνπξγείνπ: 

Από ην θείκελν δηαβνύιεπζεο: 

Verbatim: 1. “Οη εξεπλεηέο ηεο βαζκίδαο Γ’ πξνζιακβάλνληαη κε ζχκβαζε ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηέζζεξα έηε, πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί γηα ίζν ρξφλν έσο 

κία θνξά”…“Οη εξεπλεηήο ηεο Α’ θαη Β’ βαζκίδαο πξνζιακβάλνληαη κε θαζεζηψο 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ”.  

Verbatim: 2. “Δπηρνξήγεζε απφ ηνλ ηαθηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ επνπηεχνληνο 

Υπνπξγείνπ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ησλ εμφδσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηοσς” (ηων ΕΚ) 

Τα λέα, θεληξηθά ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ην ππφ δηαβνχιεπζε θείκελν : 

 

• Η κεηαηξνπή ηνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο ππφ ηελ 

“επνπηεία” ηνπ θξάηνπο.  

• Η ππνβάζκηζε, έσο πξνζβιεηηθή κεηαρείξηζε, ηνπ ζεζκνχ ηνπ εξεπλεηή - δεκφζηνπ 

ιεηηνπξγνχ. 

 

Η Επιζηημονική Έρεσνα ως Δημόζιο Αγαθό 



Σην δεκφζην εξεπλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο ππεξεηνχλ εξεπλεηέο - δεκφζηνη 

ιεηηνπξγνί. Οη εξεπλεηέο απηνί ζπλήςαλ ζπκβφιαην κε ηελ ειιεληθή πνιηηεία, ην νπνίν απφ 

ηελ πιεπξά ηνπο πξνβιέπεη ηελ θαηάζεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο, ηεο δεκηνπξγηθήο ηνπο 

θαληαζίαο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζην απφζεκα δεκφζησλ αγαζψλ, πξνθεηκέλνπ: 

• λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ λέαο γλψζεο, 

• λα ζπλδξάκνπλ ηελ πνιηηεία ζε θξίζηκνπο ηνκείο εζληθνχ ελδηαθέξνληνο (νη νπνίνη δελ 

κπνξεί λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο),  

• λα ζπλεηζθέξνπλ (δηακέζνπ ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ θχθινπ ζπνπδψλ) ζηε δηακφξθσζε 

ησλ ζηειερψλ πςειήο εηδίθεπζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ηζηνχ ηεο 

ρψξαο. 

• Ωο αληακνηβή, πξνβιέπεηαη φηη ν Έιιελαο θνξνινγνχκελνο ζα ηνπο θαηαβάιιεη έλαλ 

αμηνπξεπή κηζζφ.  
  

Ωο ζπλέπεηα ηεο κνξθήο ηνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη φηη απηφ ζα 

πξέπεη λα ππάγεηαη ζηνπο θαλφλεο ηνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ:  

Α. Τα δεκφζηα εξεπλεηηθά θέληξα πνπ επνπηεχνληαη απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ 

Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ (δηα κέζνπ ηεο ΓΓΔΤ) είλαη Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ). 

Β. Η πνιηηεία εγγπάηαη ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο 

έμνδα. 

Η ζέζε ηεο ΔΔΔ: 

 

Η Επιζηημονική Έρεσνα ως Δημόζιο Αγαθό 



Δληαίνο Φψξνο Δθπαίδεπζεο θαη Έξεπλαο (θαηαηέζεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ειιεληθή θνηλσλία ζηηο αξρέο ηηο δεθαεηίαο 2000 απφ ηελ ΔΔΔ)  

i) Οηθνπκεληθφ πξφηππν Παηδείαο, πνπ ζπλδέεη αξκνληθά ηε κεηαβίβαζε ηεο 

εθάζηνηε ζπζζσξεπκέλεο γλψζεο ζηηο λέεο γεληέο, κε ηε δηεχξπλζε ησλ 

νξηδφλησλ ηεο γλψζεο, κέζσ ηεο ζπλερνχο αλαδήηεζεο, ηεο ακθηζβήηεζεο, ηεο 

πεηξακαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ έιινγνπ ζπλεηξκνχ. 

 

ii) Οξηδφληηα δηακφξθσζε ελφο εληαίνπ εξεπλεηηθνχ ρψξνπ πνπ ζα ελζαξξχλεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ ΑΔΙ, ΔΚ θαη ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

παξαγσγηθνχ ηζηνχ. 

 

iii) Δηδηθφηεξα γηα ην ηξηηνβάζκην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο θαη ην αληίζηνηρν ζχζηεκα 

ηεο έξεπλαο, δηακφξθσζε δπν ιεηηνπξγηθά ηζφηηκσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ 

ζπζηεκάησλ, πνπ ην θάζε έλα ζα δηαηεξεί ηα δηθά ηνπ απηφλνκα ραξαθηεξηζηηθά.  

 

Η Επιζηημονική Έρεσνα ως Δημόζιο Αγαθό 



Το Ελληνικό Ερεσνηηικό Σύζηημα ζηο Παγκόζμιο Προζκήνιο  

 



  

R&D έληαζε (Αθαζάρηζηε Εγτώρηα Δαπάλε 

Έρεσλας ως % ηοσ ΑΕΠ)  

Σσκβοιή ηοσ Ιδηωηηθού Τοκέα ζηελ ΑΕΔΕ 

ως % ηοσ ΑΕΠ 

Σσκβοιή ηοσ Δεκόζηοσ Τοκέα ζηε ΑΕΔΕ 

ως % ηοσ ΑΕΠ 

Νέοη δηδάθηορες αλά τίιηοσς θαηοίθοσς  

ζηελ ειηθία 25-34 έηε 

Αρηζκός ερεσλεηώλ αλά  τίιηοσς  

εργαδόκελοσς 

Αρηζκός δηεζλώλ ζσλ-δεκοζηεύζεωλ  αλά 

εθαηοκκύρηο πιεζσζκού 

Το Ελληνικό Ερεσνηηικό Σύζηημα ζηο Παγκόζμιο Προζκήνιο  

 

Αρηζκός δεκοζηεύζεωλ ζηο άλω 10%  ηωλ 

περηζζόηερωλ δηεζλώλ αλαθορώλ ως % 

ηωλ ζσλοιηθώλ ειιεληθώλ δεκοζηεύζεωλ  

 



    

Triadic patents are a series of corresponding patents filed at the European Patent Office 

(EPO), the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and the Japan Patent Office 

(JPO), for the same invention, by the same applicant or inventor 

 

Το Ελληνικό Ερεσνηηικό Σύζηημα ζηο Παγκόζμιο Προζκήνιο  



•  Τν δεκφζην εξεπλεηηθφ ζχζηεκα έρεη κηα δηαθξηηή ζέζε ζην παγθφζκην πξνζθήλην 

• Ο βαζκφο θαηλνηνκίαο σο ζηνηρείν ελζσκαησκέλν ζε λέα πξντφληα, ππεξεζίεο,  

    κεζφδνπο  είλαη ρακειφο. 

- Απηό πνπ θξαηά δσληαλή ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα ζηε ρώξα είλαη ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα.  

-Σηελ πξάμε νπδέπνηε ςεθίζηεθε από ηε Βνπιή ΠΑΕΤ. Η θάζε θπβέξλεζε, άκα ηε αλαιήςεη ησλ 

θαζεθόλησλ ηεο, πεξηιάκβαλε ζην πξόγξακκά ηεο νξηζκέλεο γεληθέο δηαθεξύμεηο πεξί έξεπλαο θαη 

πέξαλ απηνύ νπδέλ.  

- Σεκεηώλνπκε επίζεο όηη, ζηε κειέηε ηεο  Rand [A rapid review of the Greek research and development 

system, copyright 2011 RAND Corporation], ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηνπ πίλαθα κε ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ειιεληθνύ εξεπλεηηθνύ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνληαη: 

(α) ε «Έιιεηςε ζπλεπνύο θαη αμηόπηζηεο ρξεκαηνδόηεζεο, αηαμία ζηνλ θύθιν πξνθεξύμεσλ 

δηαγσληζκώλ, αλαμηνπηζηία ζην ρξόλν πιεξσκήο» θαη  

(β) ε «Έιιεηςε εζληθήο ζηξαηεγηθήο, πνπ νδεγεί ζε έιιεηςε πξνηεξαηνηήησλ θαη κηαο ζπλεθηηθήο 

εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο».   
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   Οργάνωζη ηοσ Δημόζιοσ Ερεσνηηικού Σσζηήμαηος 

Στοιχεία από ΥΠΔΒΜΘ 

 



• Ο εξεπλεηηθφο ηζηφο πνπ επνπηεχεηαη απφ ηε ΓΓΔΤ δηαξζξψζεθε κε βάζε  

    ην λ.1514/85 ν νπνίνο έρεη  νκνεηδείο πξφλνηεο πξνζφλησλ θαη εμειίμεσλ 

    ησλ εξεπλεηψλ κε απηέο ησλ κειψλ ΓΔΠ (θαζεγεηψλ) ησλ ΑΔΙ. 

 

• Παξά ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ηνπ λνκνζέηε, ν ηζηφο αλαπηχρζεθε κέρξη ζήκεξα  

     κε εληζρπκέλα ζηνηρεία εμσγελνχο δηνίθεζεο, πεξηνξηζκέλεο απηνλνκίαο 

     ηνπ εξεπλεηή θαηδηεπζπληηθψλ ππεξεμνπζηψλ, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ έλα 

     πλεχκα δεκνζηνυπαιιειηθήο ηεξαξρίαο πνπ ζπκπηέδεη ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. 

 

• Δλίζρπζε ηεο απηνλνκίαο κε παξάιιειε αμηνιφγεζε θαη απνηίκεζε απνηεινχλ 

     άξξεθην δίδπκν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Αξηζηείαο. 

 

• Οθείινπκε λα αιιάμνπκε παξάδεηγκα θαη λα θαηαλνήζνπκε φηη ππξήλαο ηνπ  

     εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη νη εξεπλεηηθέο νκάδεο θαη νη κνλάδεο ησλ εξεπλεηψλ, νη 

νπνίνη απεπζχλνληαη ζηελ παγθφζκηα επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

 

• Η ηζνηηκία (ζεζκηθή θαη κηζζνινγηθή) ησλ θαζεγεηψλ ΑΔΙ θαη ησλ εξεπλεηψλ 

απνηειεί πξνυπφζεζε, εθ ησλ σλ νπθ άλεπ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζειθχζνπκε θαη λα 

θξαηήζνπκε ηνπο άξηζηνπο ζηα ΔΚ . 

 

   Οργάνωζη ηοσ Δημόζιοσ Ερεσνηηικού Σσζηήμαηος 



1. Τα ΔΚ δελ είλαη ΑΔΙ θαη, δηακέζνπ ηεο ηζηνξηθήο ηνπο πνξείαο, ηεο 

πνιπκνξθίαο ηνπο, ησλ ηζρπξψλ θαη αζζελψλ ζηνηρεηψλ ηνπο, έρνπλ θηάζεη 

ζε έλα βαζκφ σξηκφηεηαο πνπ επηβάιιεη ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ζρέζεο 

ΑΔΙ-ΔΚ ζηε βάζε ηεο ακνηβαηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηζνηηκίαο.  

 

2. O ξφινο ησλ ΔΚ : 

a. Να παξάγνπλ λέα γλψζε. 

b. Να επηιχνπλ πνιχπινθα πξνβιήκαηα κε ηερλνινγίεο αηρκήο. 

c. Να αλαπηχζζνπλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ πνιχπινθεο ππνδνκέο θαη κεγάιεο      

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ εζληθή θαη δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. 

d. Να παξάγνπλ απνζεκαηηθφ θεθάιαην γηα ηελ θνηλσλία θαη ηε βηνκεραλία   

δηακέζνπ ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο λέαο γλψζεο ζε θαηλνηφκεο ηδέεο.  

Δηαζαθελίζεης : 

 

   Οργάνωζη ηοσ Δημόζιοσ Ερεσνηηικού Σσζηήμαηος 



Έρεσνα και Παραγωγή ζηην Ελλάδα 

 Παραηερήζεης : 

• Η θχζε θαη νη ζηφρνη ηνπ δεκφζηνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ ηδησηηθνχ 

εξεπλεηηθνχ ηνκέα έρνπλ θνηλά ζηνηρεία, αιιά ζηνλ ππξήλα ηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί. Η 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο έρεη σο ζηφρν ηελ θαηλνηνκία ησλ 

πξντφλησλ, ππεξεζηψλ θαη κεζφδσλ.  

• Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πξνζηαηεχνπλ ηηο θαηλνηνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν 

κε ηδηνθηεζηαθέο θαηνρπξψζεηο (παηέληεο, κνληέια, θιπ.), φζν θαη κέζσ ησλ 

βηνκεραληθψλ κπζηηθψλ.  

• Η εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκφζηνπο εξεπλεηηθνχο θνξείο έρεη σο θχξην ζηφρν 

ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο σο δεκφζηνπ αγαζνχ, ελψ ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα κφλν 

απφ ηηο ζπληζηψζεο ησλ εξεπλεηηθψλ ηνπο απνηειεζκάησλ.  

  

• Γηα ηνπο πνιίηεο πνπ ζπκβάιινπλ νηθνλνκηθά ζηε ζπλνιηθή εζληθή εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα, νη δχν απηνί εξεπλεηηθνί ηνκείο αληαπνδίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

- Η βηνκεραληθή έξεπλα, δηακέζνπ ηεο αγνξάο, ηνπο πξνζθέξεη λέα, θαηλνηφκα  

     πξντφληα. 

 -   Η δεκφζηα έξεπλα είλαη ν θχξηνο κεραληζκφο πνπ παξάγεη θαη δηαδίδεη λέα γλψζε, ε 

νπνία είλαη πξνζβάζηκε θαη αμηνπνηήζηκε απφ φινπο. 

 



Η ζπλνιηθή εζληθή εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ζηελ νπνία εκπιέθνληαη ηα δεκφζηα 

εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, ηα εξγαζηήξηα ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη 

απηά ησλ κηθξνκεζαίσλ, ζα πξέπεη λα απνηειεί ην αληηθείκελν ζπληνληζκνχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ Υπνπξγείσλ ππφ ηελ αηγίδα κηαο ηειηθήο επνπηείαο ηελ νπνία ζα 

αζθεί ζηελ παξνχζα θάζε ε ΓΓΔΤ θαη ζχληνκα έλα λέν : 

              Υποσργείο Παηδείας, Έρεσλας θαη Τετλοιογίας 

Πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε εξεπλεηηθή δηαδηθαζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, 

πξνηείλνπκε φπσο ε πνιηηεία εμεηάζεη εηδηθέο ειαθξχλζεηο γηα ηηο απνδεδεηγκέλεο 

επελδχζεηο ησλ εηαηξεηψλ ζηα εξεπλεηηθά ηνπο εξγαζηήξηα, θαζψο θαη έλα 

πνζνζηφ ηνπ θφξνπ επί ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηνχ ηνπ είδνπο, ην νπνίν ζα 

ζπλεηζθέξεη ζηνλ εηήζην πξνγξακκαηηζκφ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ηεο ΓΓΔΤ.  

Η δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο ηνπ δεκνζίνπ εξεπλεηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα δελ ζέηεη ππνρξεψζεηο απφ ηε κία κφλν πιεπξά (απηήλ ηνπ δεκνζίνπ). Ο 

ηδησηηθφο ηνκέαο νθείιεη λα ελζσκαηψζεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ζηνηρεία πςειήο 

θνηλσληθήο επζχλεο (π.ρ., νη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο ζε φ,ηη αθνξά ζηα 

κεηαδνηηθά λνζήκαηα, νη εηαηξείεο πνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ζηα πδξνειεθηξηθά έξγα, θιπ.)  

Έρεσνα και Παραγωγή ζηην Ελλάδα 

 



Υπάρτει εικοζαεηής περίποσ εμπειρία ηοσ θεζμού ηφν εηαιρειών ηετνοβλαζηών (spin off) 

και ηφν ηετνολογικών πάρκφν. Η προζπάθεια ηης πολιηείας θα πρέπει να επικενηρφθεί 

ζηην ενίζτσζη πρφηοβοσλιών νέφν ερεσνηηών και ότι ζηη ζσνηήρηζη ζηο διηνεκές 

δημόζιφν λειηοσργών, οι οποίοι αζκούν παράλληλα και επιτειρημαηικές δραζηηριόηηηες. 

Οθείλοσμε να αποηιμήζοσμε ηην εικοζαεηή εμπειρία ηφν ηετνοβλαζηών και να ζηρέυοσμε 

ηην προζοτή μας ζηην ενίζτσζη ηφν νέφν ερεσνηηών, με ηην παρατώρηζη κσυελίδφν ζηα 

ηετνολογικά πάρκα, ηην ενίζτσζη ηης πρόζβαζης ηοσς ζηις εργαζηηριακές εγκαηαζηάζεις, 

κλπ. Οι ηετνοβλαζηοί ηφν νέφν ερεσνηηών θα πρέπει να ηύτοσν ιδιαίηερης θρονηίδας από 

ηην πολιηεία, με ηην ενίζτσζή ηοσς ζε ό,ηι αθορά ηην κάλσυη νέοσ προζφπικού, άλλες 

ειδικές ενιζτύζεις, θορολογικές ελαθρύνζεις για μια ζσγκεκριμένη τρονική περίοδο (π.τ., 

4-5 εηών), κλπ. 
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Πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία ζηε ΓΓΔΤ «Δζληθνχ Μεηξψνπ Καηλνηνκηθψλ 

Δπηρεηξήζεσλ Υςειήο Τερλνινγίαο», ζην νπνίν ζα εληάζζνληαη επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο:  

(1) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο, φπσο απηνί νξίδνληαη θαηά ηε 

δηεζλή πξαθηηθή, 

(2) έρνπλ ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο κε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη  

(3) άλσ απφ ην 30% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπο πξνέξρεηαη απφ ηερλνινγία 

αλαπηπγκέλε απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε (παηέληεο, εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα). 

Έρεσνα και Παραγωγή ζηην Ελλάδα 

 



Έρεσνα και Πρωηοβάθμια-Δεσηεροβάθμια Εκπαίδεσζη 

«Ένα ησπικό ζημερινό ζτολείο είναι ένας από ηοσς λίγοσς τώροσς ηοσ 

ζύγτρονοσ κόζμοσ όποσ ένας πολίηης ηης Αμερικής ηοσ George 

Washington θα αιζθανόηαν ζαν ζηο ζπίηι ηοσ».  
K.G. Wilson (Physics nobel prize 1994), “Redesigning Education” 

Αληηπαξαβάιινληαο ην ζχγρξνλν θφζκν κε έλα ζρνιείν φπνπ ε γλψζε κεηαδίδεηαη “εμ’ 

απνθαιχςεσο” θαη δελ δεκηνπξγείηαη “εθ πεξηεξγείαο” o K.G. Wilson αλαδεηεί έλα λέν 

Παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ επηζηεκνιφγνπ Thomas 

Kuhn. Τν αλαδεηεί δηακέζνπ κηαο αλαγσγηθήο πξνζέγγηζεο, ζηελ νπνία αληηπαξαβάιεη 

ηελ επηηπρία ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ 

αηψλσλ κε έλα ζρνιείν πνπ παξακέλεη ζηαηηθφ. Καη ζεσξεί φηη ζην βαζκφ πνπ ε 

αιιεινπρία ζρεδηαζκφο-αλάπηπμε-αμηνιφγεζε-βειηίσζε-επαλαζρεδηαζκφο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ελδνγελή ιεηηνπξγία ηεο επηζηεκνληθήο θαη βηνκεραληθήο πξνφδνπ, 

ηξνθνδνηήζεη κηα αληίζηνηρε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ζα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα έλα 

λέν φξακα ζηελ εθπαίδεπζε  

 



Επιμύθιο 

• Σε πείζκα ησλ θαηξψλ, ην εξεπλεηηθφ ζχζηεκα 

βξίζθεηαη ζε  κηα ηδηαίηεξα παξαγσγηθή πεξίνδν 

 


