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Θέµα : Συλλογή Στοιχείων για τα ΕΚ/Ι από το ΥΠ∆ΒΜΘ
Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ,
Με επιστολή σας την οποία στείλατε προς τους ∆ιευθυντές όλων των Ερευνητικών Κέντρων/
Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας, ζητάτε να
καταγραφούν, σε ηλεκτρονική πλατφόρµα, ορισµένα βασικά στοιχεία που αφορούν τις
πρόσφατες δραστηριότητες των ΕΚ/Ι, «προκειµένου να υπάρχει εύκολα διαθέσιµη και
προσβάσιµη πληροφορία».
Η πλειονότητα των στοιχείων αυτών έχει κατατεθεί κατ’ επανάληψη (π.χ., απολογισµοί και
έντυπα αξιολογήσεων Ινστιτούτων) και ζητείται επιπλέον εκ νέου, σε έτερο ηλεκτρονικό
ερωτηµατο-λόγιο, προερχόµενο από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης.
Πέραν όµως του γεγονότος των πρόσφατων, αλλεπάλληλων συλλογών στοιχείων για τα ΕΚ/Ι,
στο ερωτηµατολόγιο του ΥΠ∆ΒΜΘ συµπεριλάβατε και µία ερώτηση στην οποία ζητείται να
καταγραφούν «πέντε από τους καλύτερους ερευνητές» κάθε Ινστιτούτου. Η ερώτηση αυτή
παραβιάζει βασικές αρχές δικαίου, ενώ όχι µόνο θέτει σε κίνδυνο την οµαλή λειτουργία των
Ινστιτούτων, αλλά θέτει επίσης υπό αµφισβήτηση κάθε περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης,
καθόσον :
•

Το σύστηµα των Ερευνητικών Κέντρων/Ινστιτούτων της ΓΓΕΤ είναι µια από τις λιγοστές
οντότητες του Ελληνικού κράτους οι οποίες αξιολογούνται συστηµατικά από εξωτερικούς
κριτές. H ερευνητική κοινότητα έχει αποδεχθεί στην πράξη το θεσµό των αξιολογήσεων, τον
οποίο θεωρεί αυτονόητο. Ωστόσο, η διαδικασία µε βάση την οποία κρίνεται και αξιολογείται
ατοµικά ο κάθε ερευνητής ορίζεται σαφώς από το Νόµο και είναι διαφορετική από αυτήν της
αξιολόγησης ερευνητικών µονάδων. Η αυθαίρετη µίξη των δύο διαδικασιών είναι πολύ
πιθανό να δηµιουργήσει αρνητικά αντανακλαστικά, που θα δυσχεράνουν την οµαλή
λειτουργία των Ινστιτούτων. Και είναι, επίσης, πολύ πιθανόν, η δηµοσιοποίηση προσωπικών
ιεραρχήσεων να οδηγήσει σε προσφυγές προς την αρχή προστασίας προσωπικών δεδοµένων,
όπως έγινε κατά την αξιολόγηση του 2000.
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•

Επιπλέον, η συγκεκριµένη ερώτηση παραβιάζει τη βασική αρχή της διάκρισης µεταξύ κριτή
και κρινόµενου. Ο ίδιος ο ∆ιευθυντής του Ινστιτούτου (ή ο εκτελών χρέη ∆/ντή) είναι
κρινόµενος, ως τµήµα της συλλογικότητας της οποίας προΐσταται και την οποία εκπροσωπεί,
ενώ ταυτόχρονα καλείται να αυτενεργήσει/αυθαιρετήσει, ιεραρχώντας κατά την κρίση του
εαυτόν και αλλήλους.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί το συγκεκριµένο ερώτηµα απολύτως άστοχο και σας
καλεί να το αφαιρέσετε από την εν λόγω ηλεκτρονική πλατφόρµα.
Τέλος, η ΕΕΕ θεωρεί ότι η πλέον ενδεδειγµένη διαδικασία αποτίµησης του ερευνητικού έργου
είναι η θεσµοθετηµένη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης των ΕΚ/Ι που υπάγονται στη ΓΓΕΤ,
την οποία παρανόµως το Υπουργείο δεν έχει υλοποιήσει από το 2009, ως όφειλε.
Με εκτίµηση,
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Ο Πρόεδρος
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