
Στο σχέδιο νόμου «κύρωση συμφωνία; για την ίδρυση ευρω
παϊκού εργαστηρίου μοριακής βιολογίας».

Hobs τή Βονλ.ή το/)’ Ελλήνων

II ανάπτυξη σε βασικούς τομείς των τεχνολογιών αιχμή; 
αποτελεί έναν ατό τους κυριότερους στρατηγικούς στοχους 
της Κυβέρνησης. Το ΥπΕΤ σε υλοποίηση της πολιτικής αυτής 
έχε1, εξαγγείλει σειρά μέτρων που στοχεύουν στην ανάπτυαη 
της μ ι κ ρ ο η λ ε κ τ ρ ον'. κ ή ς, της πληροφορικής και της Μοριακής 
Βιολογίας χα: Βιοτεχνολογίας. Αναφορικά με τον τελευταίο 
αυτό τομέα ο: μέχρι τώρα πρσπάθειες του ΥπΕΤ συνοψί
ζονται στην ίδρυση του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας χα: 
Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) στη/ Κρήτη, την ίδρυση τμήματος 
γ:α την παραγωγή μονοκλωνικών αντισωμάτων στο Ελ) ηνιχο 
Ινστιτούτο Π αστέρ χα: την αποπεράτωση τι·)ν XT’.ptaxuv εγ- 
χαταστάσεων του Κράματος Φλέμιγχ.

Το Υπουργείο Εθνικής Οιχονομίας σε συνεργασία με το 
ΥπΕΤ έχει εααγγείλει την ίϊρυση Εταιρείας Βιοτεχνολογίας 
συνολιχού επενδυτικού χόστους 2.5 ϊισ. δραχμών. Παράλλη
λα με τα καθαρά αναπτυξιακά προγράμματα, το ΥπΕΤ στο
χεύει στην ενίσχυση της βασικής και Εφαρμοσμένης Έρευ
νας καθώς ετίσης και στην ανάπτυξη. κατάλληλων και συγ
χρόνων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θα μπορέσουν να 
παράσχουν υποστήριξη στα αναπτυξιακά προγράμματα που 
προαναφέρθηκαν, με την απόχτηση της αναγκαίας τεχνογνω
σίας.

Για‘το σκοπό αυτό το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έρευνας 
και Τεχνολογίας (1983—84) έχει σχεϊιασθεί έτσι ώστε να 
καλύπτει όλο το φάσμα των τομέων της δασικής έρευνας στη 
‘μοριακή βιολογία χαι 'γεννετιχή καθώς επίσης και σε εφαρ
μοσμένους τομείς όπως η τεχνολογία ζυμώσεων και η κατερ- 
.γασία βιομάζας. Σε μερικούς τομείς του προγράμματος αυτού 
η υπάρχουσα υποϊομή είναι -ανεπαρκής xat ο: ϊαπάνες για την 

: ανάπτυξή τους μεγάλες. Για να αντιμετωπιστούν τέτοιες δυ
σκολίες το ΥπΕΤ έχει συνάψει σημαντικό αριθμό διακρατί- 
κών συμφωνιών και επιδιώκει την συνεργασία ϊιεθνών φορέων 
που μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των ελληνικών 
προγραμμάτων. Με βάση τα παραπάνω θειορείται πολύ χρή
σιμη η τόνωση των σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Οργάνω
ση Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). στην οποία η Ελλάδα εί
ναι μέλος και η είσοϊός μας στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μο
ριακής Βιολογίας (EMBL). To EMBL ιδρύθηκε το 1974 
μετά από συμφωνία 10 ευρωπαϊκών κρατών. Τα κτίρια του 
Εργαστηρίου άρχισαν να κτίζονται το 1975 και αποπερατώ
θηκαν το 1981. Σ-την πρώτη φάση εαέλιξτς του EMBL 
διευθυντής χρημάτισε ο Βρεταννός κάτοχος του βοαβείου 

• Νότμπελ SIB. JOHN Κ END REN, ενώ από το 1981 Γενικός 
"Διευθυντής είναι ο Σουηδός Καθηγητής LENNARD ΡΗΙ- 
LIPPSON. Το προσωπικό (ερευνητικό, τεχνικό και διοικη
τικό) στεγάζεται στα κεντρικά κτήρια της Χαίϊελβέργης 
και τους εξωτερικούς σταθμούς του Αμβούργου και της1 
“GRENOBLE. Στα 9 χρόνια από την απόφαση της ίδρυσης 
του EMBL, το εργαστήριο αυτό κατάφερε να γίνει σήμερα ένα 
από τα κυριότερα κέντρα μοριακής βιολογίας στον κόσμο, και 
πιθανώς το υπ’ αριθμόν ένα κέντρο της Ευρώπης. Τα επιστη

μονικά αποτελέσματα που έχουν να «πιϊείξουν οι ερευνητές 
του EMBL είναι σημαντικότατα τόσο στην βασική εοευνα 
οσο και στην ανάπτυξη τεχνικών που θεωρούνται κλασσικές 
μέθοδοι της μοριακής βιολογίας.

Για τη συμμετοχή μας στο EMBL έχουν γίνει δ!aπpaγμa- 
. τεύσεις από το ΥπΕΤ, που κατέληξαν σε όρους εξαιρετικά 
ευνοϊκούς (ιδιαίτερα κάτω από την διεθνή οικονομική συγ
κυρία). Συγ-κεκριμένα η ετήσια εισφορά της Ελλάδας προ- 
τείνεται να είναι στα 2/3 της κανονικής για 6 τουλάχιστον 
χρόνια, και το εφάπαξ δικαίωμα συμμετοχής κατανεμήθηκε 
σε 5 ετήσιες δόσεις. Οι αντιρρήσεις οοιτμένων χωρών για 

(τους όρους αυτούς υπερνικήθηκαν και η συμμετοχή μας από

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1.1.84 έγινε τελικά δεκτή ομόφωνα από το Συμβούλιο του 
EMBL στη συνεδρίαση της 6.7.84. Η οικονομική επιβάρυνση 
της Ελλάδας, με βάση την συμφωνία που επιτεύχθηκε, θα 
είναι για την επόμενη 5ετία περίπου 485.000 DM (360.000 
DMι *1 ετήσια εισφορά συν 125.000 D.M. ως μέρος της εφά
παξ εισφοράς) και 360.000 D.M. από τον έκτο χρόνο.

Η ευνοϊκή από μέρους EMBL μεταχείρισή μας, ξεπερνά 
το οικονομικό μέρος της συμμετοχής μας και αναφέρεται και 
σε άλλα θέματα. Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα χρή
σης του εξοπλισμού του Εργαστηρίου EMBL και η δωρεάν 
χρήση του ξενώνα του ΕΜ)ΒL για τους ερευνητές που θα 
στέλνονται από την Ελλάδα, πέρα από όσους μπορούν να χρη
ματοδοτηθούν από το ΕΜΒΟ. Επίσης συμφωνήθηκε η χορή
γηση ετήσιων «υποτροφιών επαναπατρισμού» από το ΕΜΒΟ, 
σε Έλληνες επιστήμονες του εξωτερικού που θα επιθυμούσαν 
να συνεχίσου'/ στην Ελλάδα το ερευνητικό τους έργο, αρκεί να 
είναι επιστημονικά αξιόλογο. Κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουρ- 
γουνται κίνητρα επαναπατρισμού ικανών νέων επιστημόνων 
του εξωτερικού και πραγματικά δοκιμάζεται η προσαρμοστι- 
κότητά τους στην ελληνική πραγματικότητα.

Συνοπτικά η είσοδός μας στο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Μο
ριακής Βιολογίας θα εξασφαλίσει:

—την συμμετοχή της Χώρας μας σε αποτελέσματα έρευ
νας μ-, ουσιαστική'προσφορά στην ανάπτυξη της βιοτεχνολο
γίας , , ( f '

—τη δυνατότητα εκπαίδευσης Εκλήνων επιστημόνων σε 
μεθόδους που εφαρμόζονται μόνο σε ελάχιστα ερευνητικά 
ιδρύματα του κόσμου

—τη δυνατότητα χρησιμοποίησης του υπερσύγχρονου εξο
πλισμού του EMBL από Έλληνες και την διευκόλυνση με
ταφοράς τεχνογνωσίας στην χώρα ι· ·

—τη χρηματοδότηση από το EMBL, ύστερα από συμφω
νία με την ελληνική πλευρά, επιστημόνων κύρους για να ερ
γαστούν σε σχετικά ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα. ·

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία που αναφέρθηκαν συνηγορούν 
•υπέρ της άποψης της άμεσης ένταξης της Ελλάδας στο Ευ
ρωπαϊκό Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας άπό 1.1.1984.

Αθήνα, 18 Απριλίου 1984 
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών Έρευνας και Τεχνολογίας
Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ Π ΟΥΛΟΣ Γ. ΛΙΑΝΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση συμφωνίας για την ίδρυση ευρωπαϊκού εργαστηρίου 

μοριακής βιολογίας.
• ι

’Αρθρο πρώτο.
Κυρώνεται και έχε: την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 

1 του Συντάγματος, η συμφωνία για την ίδρυση του ευρωπαϊ
κού εργαστηρίου μοριακής βιολογίας με τον εσωτερικό κα
νονισμό και τους οικονομικούς κανονισμούς του, που υπογρά
φτηκε στη Γενεύη στις 10 Μαΐου 1983 και των οποίων το 
κείμενο σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφρ®- 
ση στην ελληνική έχει ώς εξής:

* Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ακολουθεί τη διακύμανση 
του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος των Κρατών - μελών 
του ΕΕΜΒ (EMBL). Για την Ελλάδα είναι τα 2/3 του 
1.5006%, του συνόλου των εισφορών των Κρατών - Μελών 
(στοιχεία 1983).


