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Αναγκαία η ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας στις Επιχειρήσεις - Προτάσεις επί του νέου
Νόμου 3653 για το Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας
Πρόταση προς την κυβέρνηση να προχωρήσει σε επιπλέον ρυθμίσεις σε ότι αφορά το νέο νόμο 3653 για
το Θεσμικό Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας, καταθέτει το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ-ΤΚΜ εντόπισε στο νομοσχέδιο θετικά στοιχεία αλλά και αρκετές ελλείψεις.
Ανταποκρινόμενο στο ρόλο του ως τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας, συγκεκριμενοποίησε τις θέσεις του.
Ως θετικό βήμα κρίνεται, ότι ο νόμος επιχειρεί να ρυθμίσει τα αναπτυξιακά θέματα της έρευνας, της
τεχνολογίας και της καινοτομίας, δημιουργώντας ένα νέο σύστημα λειτουργίας με όργανα και
επιτροπές συμβατά με αντίστοιχες δομές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.
Προς τη σωστή κατεύθυνση κινούνται και οι ρυθμίσεις των άρθρων του νόμου που διευθετούν θέματα
που καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα δραστηριοποιηθεί τα επόμενα χρόνια ο χώρος
της Έρευνας και της Τεχνολογίας. Πιο συγκεκριμένα, οριοθετούν τον τρόπο συγκρότησης των
αρμόδιων οργάνων, συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο προσδιορισμού επιλογών και κατευθύνσεων,
ορίζουν τον τρόπο χρηματοδότησης των επιστημονικών και ερευνητικών προσπαθειών και καθορίζουν
για τον ίδιο σκοπό (για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία) τις μεθόδους αξιολόγησης τους.
Από την άλλη μεριά, απαιτείται ενιαίος και συνολικός προγραμματισμός σε ότι αφορά θέματα
έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας. Το τρίπτυχο: ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις έχει την
ανάγκη ενιαίας και όχι αποσπασματικής αντιμετώπισης. Το σχέδιο νόμου, όμως, περιορίζεται και δίνει
ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων ευθύνης του υπουργείου
Ανάπτυξης.
Είναι αναγκαίο επομένως να διευθετηθούν ζητήματα που αφορούν την ενίσχυση της έρευνας και στα ΑΕΙ
(κάτι που μερικά αντιμετωπίζεται από το σχέδιο νόμου για τις μεταπτυχιακές σπουδές) αλλά  κυρίως την ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας σε Επιχειρήσεις, στοιχείο που λείπει εντελώς από το Σχέδιο
Νόμου.
Επιπρόσθετα, διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειψη στόχων που να βασίζονται σε αντικειμενικές
μετρήσεις και στοιχεία όπως: αριθμός δημοσιεύσεων, ερευνητών, νέων επιχειρήσεων, νέας
τεχνολογίας, αριθμός πατεντών, όγκος επενδύσεων, πωλήσεων και εξαγωγών για την αξιολόγηση της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται
καθόλου στα θέματα καινοτομίας, από τη σκοπιά της προώθησης, υποστήριξης και δημιουργίας κινήτρων.

