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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 06/04/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./389/2011 

Προς : τα Μέλη της ΕΕΕ  

Θέµα : Συναντήσεις ΕΕΕ µε Rand και ΕΣΕΤ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στο διάστηµα που µεσολάβησε από την προηγούµενη ενηµέρωσή σας, η ΕΕΕ εκτός από το 

ΕΣΕΤ προσεκλήθη και σε συνάντηση µε τους εκπροσώπους της εταιρείας Rand, στο πλαίσιο 

της αξιολόγησης του Ελληνικού συστήµατος έρευνας. Η ενηµέρωση για τις συναντήσεις αυτές 

ακολουθεί, σε χρονολογική σειρά. 

Συνάντηση µε εκπροσώπους εταιρείας RAND 

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Π∆ΜΘ την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 15:30-

16:15. Στη συνάντηση παρόντες ήταν δύο εκπρόσωποι της εταιρείας Rand και ένας εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Παιδείας. Εκ µέρους της ΕΕΕ παρέστη ο πρόεδρος του ∆.Σ.. 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας διευκρινίσαν ότι δεν έχουν αναλάβει την αξιολόγηση της 

επιστηµονικής επίδοσης των επιµέρους Ερευνητικών Κέντρων/ Ινστιτούτων, αλλά τη µελέτη 

του συνολικού τρόπου λειτουργίας του συστήµατος έρευνας και τη διασύνδεσή του µε τα ΑΕΙ 

και τον παραγωγικό τοµέα, διαµέσου µιας ανάλυσης τύπου SWOT. 

Από πλευράς ΕΕΕ αναφέρθηκαν καταρχήν τα σοβαρά προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

έλλειψη εθνικών πόρων για την έρευνα (καθυστέρηση προγραµµάτων, κλπ.). Έγινε µια 

αναδροµή στο νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 1514 , 2919, κλπ.), στις αξιολογήσεις των ΕΚ και τις 

σχέσεις των ΕΚ µε τα πανεπιστήµια. Κατετέθη, επίσης, η επιστολή που εστάλη στην Υπουργό 

Π∆ΜΘ ως συµβολή της ερευνητικής κοινότητας στο διάλογο για τη µεταρρύθµιση των ΑΕΙ. 

Σε ερώτηση, προς τους εκπροσώπους της εταιρείας, σχετικά µε τις πρώτες εντυπώσεις που 

αυτοί αποκόµισαν από τις (έως τότε) συναντήσεις τους µε τις διοικήσεις των ΕΚ, αναφέρθηκαν 

(ως πρώτη προσέγγιση) τα εξής δύο θέµατα: 

1. Ο φόβος να χαθεί µια ολόκληρη γενιά νέων ερευνητών.  

2. Η διαπίστωση ότι υπάρχει ένας βαθµός κατακερµατισµού (fragmentation) του ερευνητικού 

συστήµατος, ο οποίος όµως κατά ένα µέρος οφείλεται και στον τρόπο χρηµατοδότησης. 

Οι εκπρόσωποι της εταιρείας επισήµαναν, τέλος, ότι στην έκθεση που θα παραδώσουν δεν 

πρόκειται να εισηγηθούν συγκεκριµένες πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν, αλλά 

κυρίως θα κάνουν µια αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης. 
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Συνάντηση µε ΕΣΕΤ  

Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο Π∆ΜΘ την Τετάρτη 30 Μαρτίου, στις 16:30-

17:30 . Στη συνάντηση είχαν προσκληθεί και συµµετείχαν οι πρόεδροι των EEE, ΠΟΣ∆ΕΠ και 

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ. Εκ µέρους του ΕΣΕΤ ήταν παρόντα όλα τα µέλη του, εκτός των Καθηγητών κ.κ. 

Χρούσου και Χαλιάσου. Η συνάντηση αφιερώθηκε στην παρουσίαση των πεπραγµένων του 

ΕΣΕΤ, περιλαµβάνοντας περιληπτικά τα κάτωθι: 

• Αρµοδιότητες του ΕΣΕΤ, έτσι όπως ορίζονται από το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο.  

• Πώς τα µέλη του ΕΣΕΤ βλέπουν την αποστολή τους: 

- Έκφραση γνώµης βάσει αντικειµενικών & διαφανών διαδικασιών, αξιοποίηση 

εµπειρογνωµόνων όπου χρειάζεται. 

-  Προώθηση και διατήρηση αριστείας σε βασική και εφαρµοσµένη έρευνα. 

-  ∆ιαµόρφωση µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για Έρευνα & Τεχνολογία. 

-  Ανάπτυξη εποικοδοµητικού διαλόγου µε την ακαδηµαϊκή και επιστηµονική κοινότητα. 

-  Προώθηση δυναµικής διεθνών συνεργασιών. 

-  Ενθάρρυνση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε Κέντρα & Ινστιτούτα. 

-  Προώθηση δεσµών µεταξύ ερευνητικών φορέων, κοινωνικών φορέων, δηµόσιων και 

ιδιωτικών εταίρων. 

-  Ενθάρρυνση συνεργασίας µε τον επιχειρηµατικό τοµέα. 

• Το ΕΣΕΤ έχει πραγµατοποιήσει µέχρι σήµερα επτά (7) συνεδριάσεις και δέκα επτά (17) 

δίωρες τηλεδιασκέψεις. 

• Αξιολόγησε τους υποψήφιους ∆/ντές Ερευνητικών Κέντρων. 

• Συγκρότησε 18 επιτροπές για την επιλογή ∆/ντών Ινστιτούτων, οι οποίες έχουν προωθηθεί 

στην Υπουργό για έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης. 

• Επέλεξε ειδική επιτροπή για την αξιολόγηση του νεοϊδρυθέντος κέντρου ΚΕΤΕΑΘ. 

• Συµµετείχε στη συζήτηση και έκανε συστάσεις επί του προτεινόµενου κειµένου για το νέο 

θεσµικό πλαίσιο έρευνας. 

• Κατέθεσε τη συµβολή του στο σχέδιο αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων. 

• Προβαίνει στη συλλογή στοιχείων για την κατάρτιση Σχεδίου ∆ράσης για την ενίσχυση της 

έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας. 

• Καταθέτει τις απόψεις του για επικείµενες προκηρύξεις δράσεων Ε&Τ.  

• Προέβη στη σύσταση επτά (7) θεµατικών επιτροπών ΤΕΣ τις οποίες έχει προωθήσει στο   

υπουργείο, ως εξής: 

-  Επιστήµες Ζωής 

-  Φυσικές Επιστήµες 

-  Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήµες 

-  Κοινωνικές Επιστήµες 

-  Μαθηµατικά και επιστήµες της Πληροφορίας 

-  Επιστήµες Μηχανικού  

-  Ενέργεια και Περιβάλλον 

 

Ο πρόεδρος της ΕΕΕ, λαµβάνοντας υπόψη ότι το ΕΣΕΤ προσκάλεσε την Ένωση µε µόνο θέµα 

την ενηµέρωση για τα πεπραγµένα του έως σήµερα, αφού ευχαρίστησε τα µέλη του ΕΣΕΤ για 

την πρόσκληση, έθεσε τα ακόλουθα δύο ερωτήµατα: 
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1. Ποιοι οι λόγοι που επέβαλαν την δηµιουργία ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για το ΚΕΤΕΑΘ 

τη στιγµή που βρίσκεται στην εξέλιξη αξιολόγηση του συνόλου των ερευνητικών φορέων; 

2. Πως συνέβη να κατατεθεί σχέδιο νόµου στο υπουργείο χωρίς να ενηµερωθεί καθόλου η 

ερευνητική κοινότητα; Και πως θα προχωρήσουµε από εδώ και πέρα; 

 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 

Αγία Παρασκευή. Tηλ. 210 6503415, e-mail:  loukas@inp.demokritos.gr 

Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος 

Αττικής. Τηλ. 2291076392, Fax 2291076419, e-mail:  mstoum@ath.hcmr.gr  


