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Βαςικι Προχπόκεςθ 

 

Η επιδίωξη των ςτόχων οτυ ΕΣΕΤ επιβάλλεται να είναι 

ανεξάρτητη από πολιτικζσ πεποιθήςεισ και κλαδικζσ 

προκαταλήψεισ και χωρίσ αποκλειςμοφσ να 

περιλαμβάνει όλουσ όςουσ είναι αφοςιωμζνοι ςτθν 

αξιοκρατία, τθν αριςτεία και ςτα υψηλότερα ηθικά και 

επιςτημονικά πρότυπα.  
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Όραμα του ΕΣΕΤ 
Το Εκνικό Συμβοφλιο Έρευνασ και Τεχνολογίασ 

επιδιώκει να ςυμβάλει ςτο ςχεδιαςμό και τθν 
εφαρμογι μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ ζρευνασ 
και τεχνολογικισ ανάπτυξθσ με ορίηοντα 
δεκαετίασ, που προάγει και αξιοποιεί τθν 
επιςτθμονικι αριςτεία με ςτόχο τθν 
εξυπθρζτθςθ των εκνικών αναγκών και τθσ 
αναπτυξιακισ προοπτικισ τθσ χώρασ 
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φντομοσ Απολογιςμόσ (μερικόσ)  
επτζμβριοσ 2010-Φεβρουάριοσ 2012 

 11 ςυνεδριάςεισ του ΕΣΕΤ και 33 τηλεδιαςκζψεισ 

 • Αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων και διαμόρφωςθ ειςθγιςεων για τθν επιλογι 
Διευκυντϊν των Ερευνθτικϊν Κζντρων (ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ», Εκνικό 
Αςτεροςκοπείο Ακθνϊν, ΕΛΚΕΘΕ, ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλζμιγκ», ΑΘΗΝΑ, Εκνικό Κδρυμα 
Ερευνϊν, ΕΚΚΕ»  

• Κατάρτιςθ ειδικϊν επιτροπϊν κριτϊν για τθν επιλογι Διευκυντϊν Ερευνθτικϊν 
Ινςτιτοφτων.  

• Οργάνωςθ του Ε..Ε.Σ. και τα νζα Σομεακά Επιςτθμονικά υμβοφλια (ΣΕ).  
• Διαμόρφωςθ προδιαγραφϊν για τθν αξιολόγθςθ των Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ 

χϊρασ.  
• Γνωμοδότθςθ προσ ΓΓΕΣ για όλεσ τισ προκυριξεισ ερευνθτικϊν προγραμμάτων 
• Πρόγραμμα Ερευνθτικισ Χρθματοδότθςθσ “ΑΡΙΣΕΙΑ” 
• Διάβθμα προσ τθ διεκνι ερευνθτικι και ακαδθμαϊκι κοινότθτα προκειμζνου να 

δοκεί ςτθν Ελλάδα θ απαραίτθτθ πίςτωςθ χρόνου ϊςτε να μπορζςει να 
υλοποιιςει τισ αναγκαίεσ μεταρρυκμίςεισ ςτο χϊρο τθσ Ζρευνασ  

• Διαβοφλευςθ για τθν αναδιάρκρωςθ του ερευνθτικοφ ιςτοφ  
• χζδιο Νζου Νόμου για τθν Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία 
•  Πρόγραμμα Δράςθσ για τθ διαμόρφωςθ Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου Ζρευνασ, 

Σεχνολογικισ Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ με ορίηοντα δεκαετίασ.  
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Επιπλζον Αρμοδιότθτεσ των ΣΕ 

Σο ΕΕΣ ζχει ανακζςει ςτα ΣΕ πρόςκετεσ 
αρμοδιότθτεσ ςυμβουλευτικοφ χαρακτιρα 

Σα ΣΕ καλοφνται να ςυμβάλουν ςτθ χάραξθ 
τθσ πολιτικισ για τθν Ζρευνα και Σεχνολογία 

Σο ΕΕΣ ηθτά από τα ΣΕ να ςυμμετζχουν 
ενεργά ςτθ διαμόρφωςθ του Εκνικοφ 
τρατθγικοφ Πλαιςίου για τθν Ζρευνα, 

Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία (ΕΠΕΚ) 

Επεξεργαςία των αποτελεςμάτων τθσ 
διαβοφλευςθσ και υποβολι ειςθγιςεων 
για τθ διαμόρφωςθ του ΕΠΕΚ 
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Δράςθ “Αριςτεία” 

• Σο ΕΕΣ ςχεδίαςε ςε ςυνεργαςία με τθ ΓΓΕΣ, τθ Δράςθ “Αριςτεία” για τθν υποςτιριξθ 
τθσ Ζρευνασ ςε όλα τα επιςτθμονικά πεδία με αποκλειςτικά κριτιρια επιλογισ τθν 
επιςτθμονικι ποιότθτα του ερευνθτι και του προτεινόμενου ζργου. Η Δράςθ 
ακολουκεί το πρότυπο αντιςτοίχων δράςεων του  ERC (European Research Council) και 
κα χρθματοδοτθκεί με 60 εκ.€ το 2012.  

• Η αξιολόγθςθ από  10 Θεματικζσ Επιτροπζσ αποτελοφμενεσ από εμπειρογνωμονεσ 
υψθλοφ κφρουσ ζχει οργανωκεί ςτο πρότυπο  των αξιολογιςεων του ERC . Σα ονόματα 
των μελϊν των ΘΕ κα ανακοινωκοφν μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ. 

• Η αξιολόγθςθ υλοποιείται με πολφ αυςτθρό χρονοδιάγραμμα και τα τελικά 
αποτελζςματα αναμζνεται να ανακοινωκοφν ζωσ το τζλοσ Φεβρουαρίου.  

• Στόχοσ του ΕΣΕΤ είναι να εξελιχκεί θ Δράςθ “Αριςτεία” ςε κεςμό, με προκθρφξεισ ςε 
τακτά χρονικά διαςτιματα, ζτςι ώςτε να μποροφν να υπολογίηουν ςε αυτό οι 
Ζλλθνεσ ερευνθτζσ.  

• φντομα αναμζνεται να ανακοινωκεί θμερομθνία για τθν επόμενθ προκιρυξθ, όταν 
ολοκλθρωκεί θ επιλογι των προτάςεων που υποβλικθκαν ςτθν πρϊτθ προκιρυξθ . 
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Αναδιάρκρωςθ του Ερευνθτικοφ Ιςτοφ 

• Σο ΕΕΣ ςυηθτά εκτενϊσ με τθ ΓΓΕΣ τα ςχζδια αναδιαρκρωςθσ του ερευνθτικοφ ιςτοφ 
με ςτόχο τον εξορκολογιςμό και τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του. 

• ε πρϊτθ φάςθ θ ΓΓΕΣ προτείνει ςυγχωνεφςεισ Ινςτιτοφτων, κυρίωσ εντόσ των ορίων 
των Ερευνθτικϊν Κζντρων τα οποία εποπτεφονται από τθ ΓΓΕΣ. 

• Σο ΕΕΣ χαιρετίηει τθν προςπάκεια του Τπουργείου Παιδείασ και τθσ ΓΓΕΣ για 
ουςιαςτικό διάλογο με τα Ερευνθτικά Κζντρα και για τθ διενζργεια ανοιχτισ 
διαβοφλευςθσ επί του προτεινόμενου ςχεδίου για τθν πρϊτθ φάςθ τθσ 
αναδιάρκρωςθσ.   

• Σο ΕΕΣ κεωρεί ότι θ περαιτζρω αναδιάρκρωςθ του Ερευνθτικοφ Ιςτοφ προχποκζτει 
τθν κατάρτιςθ Εκνικοφ τρατθγικοφ χεδίου κακϊσ και μθχανιςμό ουςιαςτικισ 
επιςτθμονικισ αξιολόγθςθσ του ζργου των Ερευνθτικϊν Κζντρων.  

• Σο ΕΕΣ κεωρεί ότι θ ςυμβολι των Ερευνθτϊν ςτθν διαδικαςία είναι ςθμαντικι για τθν 
ορκολογικι ανάπτυξθ του Ερευνθτικοφ Ιςτοφ τθσ χϊρασ και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ 
των διακζςιμων πόρων.    
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Νζοσ Νόμοσ για τθν Ζρευνα, Σεχνολογικι Ανάπτυξθ και Καινοτομία 

Σο ΕΕΣ ζχει παρακολουκιςει  τθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ του νζου νόμου για τθν Ζρευνα. Οι 
ειςθγιςεισ του ΕΕΣ, κατά κφριο λόγο, ςτοχεφουν ςτα εξισ: 

 Σθ δθμιουργία ενόσ ενιαίου, εφκαμπτου και αξιοκρατικοφ ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και 
χρθματοδότθςθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ χϊρασ 

 Σθν ενίςχυςθ των διαςυνδζςεων και των ςυνεργαςιϊν των Ερευνθτικϊν Κζντρων με τα 
Πανεπιςτιμια. 

 Σθν ενίςχυςθ των δυνατοτιτων αξιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων τθσ ζρευνασ από τον 
παραγωγικό τομζα.   

 Σθν πρόβλεψθ για εξωτερικι αξιολόγθςθ όλων των Ερευνθτικϊν Κζντρων (και όχι μόνο όςων 
εποπτεφονται επί του παρόντοσ από τθ ΓΓΕΣ) με ςυντονιςμό από τθ ΓΓΕΣ θ οποία διακζτει 
ςθμαντικι εμπειρία ςτον τομζα αυτό. 

 Σθν κεςμοκζτθςθ ειδικοφ Επιςτθμονικοφ υμβοφλου (Chief Scientist) ςε κάκε Τπουργείο με 
ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ.  

 Σθν πρόβλεψθ για λειτουργία εξωτερικϊν επιςτθμονικϊν ςυμβουλίων ςτα Ερευνθτικά Κζντρα.  

 Σθν πιό ευζλικτθ θ διαδικαςία οριςμοφ των επιτροπϊν κρίςθσ των ερευνθτϊν ζτςι ϊςτε να 
ςυμβαδίηει με τα διεκνι πρότυπα. 

 Σθ διαςφάλιςθ τθσ οργανωμζνθσ μετάβαςθσ ςτο νζο κεςμικό πλαίςιο  με πλιρεισ μεταβατικζσ 
διατάξεισ.  
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Εκνικό τρατθγικό Πλαίςιο για τθν Ζρευνα, Σεχνολογία και 
Καινοτομία (ΕΠΕΚ) 

• Σο ΕΕΣ κεωρεί απαραίτθτο το ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ μιασ μακρόπνοθσ και 
ςυνεποφσ ερευνθτικισ πολιτικισ θ οποία να προάγει τθν ποιότθτα τθσ ζρευνασ και να 
αξιοποιεί το αξιόλογο επιςτθμονικό δυναμικό τθσ Ελλάδασ ωσ μοχλό για τθν οικονομικι  
ανάπτυξθ και τθν ζξοδο από τθν οικονομικι κρίςθ.  

• Σο χρονοδιάγραμμα για τθ διαμόρφωςθ του Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαιςίου για τθν 
Ζρευνα, Σεχνολογία και Καινοτομία (ΕΠΕΚ) ζχει ιδθ ξεκινιςει  και προβλζπει τθν ενεργό 
ςυμμετοχι του ΕΕΣ, των Σομεακϊν Επιςτθμονικϊν υμβουλίων και τθσ ερευνθτικισ, 
ακαδθμαϊκισ και επιχειρθματικισ κοινότθτασ.  

• Ζχει ιδθ δθμοςιευκεί πρόςκλθςθ για ςυμμετοχι ςε ανοιχτι διαβοφλευςθ  με υποβολι 
τεκμθριωμζνων προτάςεων  για ερευνθτικζσ δράςεισ οι οποίεσ κατά τθ γνϊμθ τουσ κα 
πρζπει να ενταχκοφν ςτισ προτεραιότθτεσ του ΕΠΕΚ.  

• Προτάςεισ ςτθ διαβοφλευςθ μποροφν να υποβλθκοφν και μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 
www.opengov.gr και ςτθ ΓΓΕΤ www.gsrt.gr . Η διαβοφλευςθ κα διαρκζςει ζωσ τισ 29 
φεβρουαρίου 2012.  

• Η επεξεργαςία των προτάςεων που κα υποβλθκοφν ςτθ διαβοφλευςθ κα γίνει απο τα ΣΕ 
εντόσ του Μαρτίου 2012 . Θα ακολουκιςει πενκιμερθ ςυνάντθςθ ΕΕΣ – ΣΕ -ΓΓΕΣ εντόσ 
του Απριλίου για τθν κατάςτρωςθ του τρατθγικοφ Πλαιςίου.  

 16 Φεβρουαρίου  2012 

http://www.opengov.gr/
http://www.gsrt.gr/


ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΔΘΝΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Δ..Δ.Σ.) 

16 Φεβρουαρίου  2012 

0.5% ΑΔΠ 

1.5% ΑΔΠ 

Επεξεργασία: ΓΓΕΤ 

Φινλανδία: 3.1% ΑΕΠ 



ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ 
 

ΔΘΝΙΚΟ  ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Δ..Δ.Σ.) 

Προκαταρκτικό χζδιο-Τπό καταςκευι 
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ΤΜΠΕΡΑΜΑ 
• Η καταςκευι Εκνικοφ τρατθγικοφ Πλαίςιου για τθν Ζρευνα, 

Σεχνολογία και Καινοτομία (ΕΠΕΚ) είναι επιτακτικι ανάγκθ 
για τθν Ελλάδα και υπάρχει ςε όλεσ τισ προθγμζνεσ χϊρεσ του 
κόςμου. 

• Ζχουμε τθν ευκαιρία ωσ επιςτθμονικι-τεχνικι-
επιχειρθματικι κοινότθτα να ςυμμετάςχουμε ςτο ςχεδιαςμό 
και τθν υλοποίθςθ μιασ μακρόπνοθσ και ςυνεποφσ 
ερευνθτικισ πολιτικισ, που να προάγει τθν ποιότθτα τθσ 
ζρευνασ και να αξιοποιεί το αξιόλογο επιςτθμονικό δυναμικό 
τθσ Ελλάδασ ωσ μοχλό για τθν  οικονομικι τθσ ανάπτυξθ.  

• Η ςυμμετοχι όλων μασ είναι και επαγγελματικι και εκνικι 
υποχρζωςθ. 
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