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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο Συμβούλιο Έρευνας της 29ης Σεπτεμβρίου 1994 εγκρίθηκαν τα Ειδικό 
Προγράμματα Έρευνας , Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης στους παρακάτω 
τομείς :

α. Τυποποίηση , μετρήσεις και δοκιμές (173 MECO) 
β. θαλάσσιες επιστήμες και τεχνολογίες (228 MECU) 
γ. Γεωργία και αλιεία (607 MECU)
δ. Συνεργασία με τρίτες χώρες και διεθνείς Οργανισμούς (540 MECU) 
ε. Τηλεματική (843 MECU) 
στ.Τεχνολογίες πληροφόρησης (1911 MECU) 
ζ. Μή πυρηνική ενέργεια (967 MECU)

Επιπλέον το Συμβούλιο συμφώνησε στις πολιτικές κατευθύνσεις για την 
θέσπιση Ειδικού Προγράμματος έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της 
Ελεγχόμενης θερμοπυρηνικής Σύντηξης.

Ένα σημαντικό θέμα που εξετάστηκε στο Συμβούλιο ήταν η δεύρυνση του 
ορισμού των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, πράγμα στο οποίο αντί τάχθηκε η 
Ελληνική αντιπροσωπεία και πολλά άλλα Κράτη-Μέλη. Αν γινόταν δεκτή η 
διεύρυνση έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν 
έως 500 άτομα, τότε το 99,5% των Ευρωπαϊκών Εταιρειών θα μπορούσε να 
συμεριληφθεί στις ευνοϊκές διατάξεις για MME, πράγμα που θα περιόριζε πολύ 
τις ευκαιρίες για έρευνα και ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων. Με την 
παρέμβασή της η Ελληνική αντιπροσωπεία πέτυχε να παραμείνει ο ορισμός 
όπως είναι τώρα, μέχρις ότου η Επιτροπή μελετήσει αν υπάρχουν λόγοι 
τροποποίησης των κατηγοριών που έχουν καθορισθεί με βάση τον κύκλο 
εργασιών, την εξέλιξη του πληθωρισμού , την παραγωγικότητα κ.λ.π.

Στον τομέα της μή-πυοηνικής ενέργειας αποφασίοθηκε η διαχείριση του 
Προγράμματος Επίδειξης THERMIE να εξακολουθήσει να γίνεται από επιτροπή 
διαφορετική αυτής που θα διαχειρίζεται τα θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης. Με 
αυτόν τον τρόπο δίνονται περισσότερες δυνατότητες στις μικρές χώρες να 
αξιοποί ήσουν τα αποτελέσματα της έρευνας σε εξοικονόμηση ενέργειας, 
ανανεώσιμες πηγές και ορυκτά καύσιμα.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί η απόφαση του Συμβουλίου να προωθηθεί η 
συνεργασία με τρίτες χώρες στη βάση της αμοιβαιότητας, έτσι ώστε να 
προφυλάσσεται η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας. Από την 
συνεργασία εξαιρέθηκαν οι περιοχές της Τηλεματικής και της Γεωργίας.

Διευκρινίζεται ότι μέσω των Ειδικών Προγραμμάτων υλοποιείται το 
Πρόγραμμα-ΠΧαίσιο για την Έρευνα , την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την 
Επίδειξη (1994-1998), το οποίο είναι συνολικού προϋπολογισμού 12300 MECU 
για την πενταετία με δυνατότητα αύξησης κατα 700 MECU το 1996^ανάλογα με 
τα διαθέσιμα κονδύλια.



Η έγκριση των Ειδικών Προγραμμάτων άρχισε με την Ελληνική Προεδρία , 
μετά απά την επιτυχή Συνδιαλλαγή με το Ευρωκοινοβούλιο και την έγκριση του 
4ου Προγράμματος-Πλαισίου . Τα πρώτα Ειδικά Προγράμματα, που εγκρΐθηκαν 
ήταν το πρόγραμμα των "Βιομηχανικών Τεχνολογιών και των Τεχνολογιών των 
Υλικών" και αυτά των "Προηγμένων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών

Με την έγκριση των δύο αυτών Ειδικών Προγραμμάτων συμφωνήθηκε το 
πλαίσο διαμόρφωσης όλων εν συνεχεία των.αποφάσεων γιο τα Προγράμματα αυτά 
και τέθηκαν έτσι οι βάσεις για την υλοποίηση του 4ου Προγράμματος- 
Πλαισίου. Η έγκριση του συνόλου των Ειδικών Προγραμμάτων του Προγράμματος- 
Πλαισίου ελπίζεται να ολοκληρωθεί στο επόμενο Συμβούλιο Έρευνας , την 1η 
Δεκεμβρίου.

Προκηρύξεις υποβολής προτάσεων για συμμετοχή στα εγκριθέντα Ειδικά 
Προγρόμματσ αναμένεται να γίνουν περί τα μέσα Δεκεμβρίου με περιθώριο 
υποβολής προτάσεων τα μέσα Μαρτίου.

Στο Συμβούλιο Έρευνας της 29ης Σεπτεμβρίου τις ελληνικές θέσεις 
ανέπτυξαν ο Υπουργός Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Κώστας 
Σημίτης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Νίκος 
Χριστοδουλάκης.


