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Θέµα : : Υπόµνηµα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών  

 

Αξιότιµε κύριε Γενικέ, 

Σε λίγους µήνες συµπληρώνονται δύο χρόνια από τη υπαγωγή της ΓΓΕΤ, και των εποπτευοµένων 

από αυτήν ερευνητικών φορέων, στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. Η 

Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) είχε αξιολογήσει την εξέλιξη αυτή ως θετική, δεδοµένου ότι 

αποτελούσε ένα πρώτο βήµα για την ενοποίηση του χώρου Εκπαίδευσης-Έρευνας. Ωστόσο, οι 

ελπίδες που καλλιεργήθηκαν µε αυτήν την απόφαση διαψεύδονται, καθώς δεν έχει ληφθεί έως 

σήµερα κανένα ουσιαστικό µέτρο για το σχεδιασµό και την εφαρµογή ενός σύγχρονου θεσµικού 

πλαισίου που θα ενίσχυε την έρευνα και καινοτοµία στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση των 

αποτελεσµάτων της έρευνας προς όφελος της κοινωνίας και του παραγωγικού ιστού της χώρας.  

 

Θεσµικό Πλαίσιο 

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ψήφιση ενός νέου θεσµικού πλαισίου της έρευνας είναι αναγκαία, 

αφού απαιτούνται, άµεσα, δοµικές αλλαγές για τη διασφάλιση της αυτονοµίας της ερευνητικής 

δραστηριότητας (προϋπόθεση για την ανάπτυξή της) και αποτελεσµατικοί µηχανισµοί αποτίµησης 

και αξιολόγησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων (αίτηµα της κοινωνίας που καταβάλλει το 

τίµηµα). ∆υστυχώς, όµως, οι όποιες νοµοθετικές προσπάθειες έγιναν στο παρελθόν δεν 

τελεσφόρησαν, διότι ήταν το προϊόν είτε προσχηµατικής διαβούλευσης είτε λανθασµένων 

προτεραιοτήτων.  

Με λύπη µας διαπιστώνουµε ότι η ίδια λογική διακατέχει και τη σηµερινή πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου. Κανείς δεν µας ενηµέρωσε ποια ήταν τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης για το νέο 

θεσµικό πλαίσιο της Έρευνας που πραγµατοποιήθηκε το περασµένο καλοκαίρι. Χωρίς να 

γνωρίζουµε εάν το Υπουργείο λαµβάνει υπόψη τις προτάσεις και θέσεις των ενδιαφεροµένων, 

ενηµερωθήκαµε µόνο για την ανάθεση, σε ξένη ιδιωτική εταιρεία, της SWOT ανάλυσης του 

ερευνητικού ιστού, ως προετοιµασία για το σχεδιασµό της ριζικής αναδιάρθρωσής του. 

 



  

 
2 

 

Αξιολογήσεις  

Σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές αξιολογήσεις από επιτροπές διεθνούς κύρους, η κοινότητά µας τις 

θεωρεί αυτονόητες. Στον τοµέα αυτό είµαστε πρωτοπόροι. ∆υστυχώς, η πολιτεία δεν έχει 

αναδείξει την πρωτοπορία αυτή και σε πολλές περιπτώσεις απαξίωσε την ερευνητική κοινότητα ή 

και την αδίκησε κατάφωρα. Τη στιγµή που για άλλους χώρους η αξιολόγηση παραµένει ζητούµενο, οι 

ερευνητικοί φορείς που υπάγονται στη ΓΓΕΤ διαθέτουν ήδη συσσωρευµένη εµπειρία τριών 

διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης. Όπως γνωρίζετε όµως, οι εδώ και ένα χρόνο αλλεπάλληλες 

υποβολές των αποτελεσµάτων της κατ΄επίφασιν (αυτο-) αξιολόγησης των ερευνητικών ινστιτούτων 

σε διαφόρους κυβερνητικούς και µη φορείς, ενέχουν (ακούσια ή εκούσια) τον κίνδυνο της 

υποβάθµισης και εκφυλισµού αυτής της τόσο σοβαρής και υγιούς διαδικασίας. Ας σηµειωθεί δε ότι 

τα ΕΚ/Ι, τον τελευταίο χρόνο, σε µια φάση που όλοι οι τοµείς χρειάζεται να επιδείξουν τη µέγιστη 

παραγωγικότητα, διαθέτουν ένα µεγάλο τµήµα του δυναµικού τους για να συµπληρώνουν 

ερωτηµατολόγια και πίνακες που ζητούν τα ίδια ακριβώς στοιχεία σε διαφορετικές µορφές, για τον 

απλούστατο λόγο ότι η πολιτεία µετακυλύει στα ΕΚ την αποδιοργάνωση των τµηµάτων των 

υπουργείων της, την έλλειψη συντονισµού ανάµεσα στα υπουργεία και την έλλειψη συντονισµού 

ανάµεσα στα τµήµατα του ίδιου υπουργείου. 

Τα ζητήµατα αυτά δεν έχουν σχέση µε τα προβλήµατα δηµοσιονοµικής κρίσης, αλλά µε προβλήµατα 

προσανατολισµού, κατευθύνσεων και αποφάσεων τις οποίες από ό,τι φαίνεται δεν έχει λάβει ακόµα 

η κυβέρνηση. Κρίνουµε δε ως ακατανόητη την πρόσφατη έκφραση της κας Υπουργού «Μόλις τώρα 

τίθεται σε εκκίνηση η ερευνητική διαδικασία στη χώρα µας». ∆εν είναι δυνατόν σε κάθε αλλαγή 

κυβέρνησης να εκκινούµε από το σηµείο µηδέν, ως να µην υπήρχε τίποτε πριν. Όλοι γνωρίζουµε ότι 

υπάρχουν εστίες αριστείας αλλά και τοµείς που υστερούν. Το ζητούµενο είναι τι µέτρα θα ληφθούν 

και ποια σύγκλιση δυνάµεων θα επιτύχουµε για να βελτιώσουµε την υπάρχουσα κατάσταση. 

 

Λειτουργικά Ζητήµατα 

Οι υπερεξουσίες των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων δεν είναι συµβατές µε την αυτονοµία που απαιτείται 

για την ανέλιξη της ερευνητικής δραστηριότητας. Η εµπλοκή των µελών ∆ΕΠ (κατά κύριο λόγο 

Καθηγητών) στον ερευνητικό ιστό των Κέντρων και των Ινστιτούτων γίνεται µόνο στο επίπεδο των 

∆ιευθυντών/Προέδρων και αυτό δηµιουργεί στρεβλώσεις και ανισότητες στις σχέσεις ΑΕΙ και ΕΚ.  

Οι θεσµικές προβλέψεις για την αξιολόγηση και την εξέλιξη του Ερευνητικού Προσωπικού έχουν 

στοιχεία ισχυρής εξάρτησης του Ερευνητή από τον ∆ιευθυντή. Τα στοιχεία αυτά δεν προσιδιάζουν 

στη λειτουργία Ερευνητικών Κέντρων και οφείλουµε να τα επανεξετάσουµε. Επίσης δεν υπάρχει 

καµιά ενδιάµεση διαδικασία αξιολόγησης των επιτευγµάτων ή των ενδεχόµενων αποτυχιών των ∆Σ 

ή των ∆ιευθυντών, η οποία θα έπρεπε να γίνεται περιοδικά (π.χ. κάθε δύο χρόνια), στη βάση ενός 

στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. Ιδιαίτερα στις συνθήκες έντονης κρίσης, η διαδικασία αυτή 

επιβάλλεται ώστε να εξασφαλίζεται η πλέον αποδοτική λειτουργία των Ινστιτούτων, η βέλτιστη 

αξιοποίηση και η ανταποδοτικότητα των κονδυλίων που προέρχονται από τους φορολογούµενους 

πολίτες. 

Η ίδια η λειτουργία των ∆Σ είναι πολλές φορές προβληµατική. Ινστιτούτα παραµένουν για µεγάλα 

χρονικά διαστήµατα χωρίς δικαίωµα ψήφου στα ∆Σ λόγω καθυστερήσεων στην εκλογή ∆/ντή, ενώ 

σε ορισµένες περιπτώσεις ∆Σ συνεδριάζουν µε τη συµµετοχή ∆/ντών που έχουν συνταξιοδοτηθεί 

πλέον του τριµήνου. Ερευνητές που έχουν υποβάλει αίτηση προαγωγής πριν από µεγάλο χρονικό 

διάστηµα (που ανέρχεται έως και τα δύο χρόνια) δεν έχουν κριθεί ακόµη λόγω έλλειψης ∆/ντή, µη 

επικαιροποιηµένης λίστας κριτών, κλπ. Ο Εθνικός Πίνακας Κριτών, οποίος κατά νόµο ανανεώνεται 

κατ’ έτος, παραµένει ως έχει από το 2007. Οφείλουµε να εξασφαλίσουµε τη συνέχεια λειτουργίας 

των θεσµών και να προβούµε άµεσα στις αναγκαίες νοµοθετικές ρυθµίσεις. 
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Χρηµατοδότηση της Έρευνας 

∆εν θα ήταν υπερβολή εάν διατυπώναµε την άποψη ότι η έρευνα σήµερα συντηρείται χάρη στα 

ευρωπαϊκά προγράµµατα, στα οποία οι ερευνητές/τριες της χώρας µας έχουν ιδιαίτερα επιτυχηµένη 

παρουσία. Αντίθετα, η χρηµατοδότηση της έρευνας από εθνικούς πόρους είναι εξαιρετικά 

προβληµατική, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Ινστιτούτα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Ερευνών, για τα 

οποία η διασύνδεση µε την παραγωγή και η οικονοµική ανταποδοτικότητα των ερευνών τους είναι εκ 

φύσεως ιδιάζουσα.  

Οι ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί των ΕΚ/Ι που εγκρίθηκαν για το 2011, δεν επαρκούν ούτε για να 

εξυπηρετήσουν τις ανάγκες για τη µισθοδοσία του προσωπικού. Κατά συνέπεια ασκούνται αφόρητες 

πιέσεις στο Ερευνητικό Προσωπικό να αναδιανείµει πόρους ερευνητικών προγραµµάτων 

προκειµένου να καλυφθούν λειτουργικά κόστη και κόστη µισθοδοσίας, που συχνά ουδόλως 

σχετίζονται µε την εκτέλεση του συγκεκριµένου ερευνητικού έργου για το οποίο δίνεται η 

χρηµατοδότηση. Είναι βέβαιο ότι τα προβλήµατα ρευστότητας που παρατηρούνται σήµερα στα ΕΚ θα 

διογκωθούν και θα γίνουν µη διαχειρίσιµα κατά τους τελευταίους µήνες του τρέχοντος έτους. Για 

αυτό απαιτούνται άµεσες ενέργειες από την πολιτική ηγεσία, για να µην εξαναγκαστούν τα ΕΚ/Ι να 

αναστείλουν τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. 

Τα προγράµµατα Συνεργασία 2009, ΘΑΛΗΣ και Μεταδιδακτορική Έρευνα είναι από τα πρώτα 

προγράµµατα που προκηρύσσονται µετά από µια πενταετή «ανοµβρία» στη χρηµατοδότηση της 

Έρευνας. Παρόλα αυτά οι συνεχείς αλλαγές των όρων των προκηρύξεων πριν την δηµοσίευσή τους, 

αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής, εγείρουν αµφιβολίες και κλονίζουν την αξιοπιστία του 

εγχειρήµατος. Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της πρώτης φάσης των προγραµµάτων 

"Αρχιµήδης" και "Θαλής" δεν συνοδεύεται από τη βαθµολογία και τα σχόλια των αξιολογητών, τόσο 

για τις προτάσεις που πέρασαν στη 2η φάση, όσο και για αυτές που απορρίφθηκαν. Σηµειώνουµε δε 

ότι η αποστολή της βαθµολογίας και σύντοµων σχολίων των αξιολογητών αποτελεί πάγιο στοιχείο 

της διαδικασίας αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, όσον αφορά 

στις προσεχείς ερευνητικές δράσεις, τις οποίες οφείλει άµεσα να προκηρύξει το Υπουργείο, θα 

πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι, τα χρονοδιαγράµµατα, και οι διαδικασίες αξιολόγησής τους, 

δεδοµένου του ότι έχει παρέλθει αρκούντως µεγάλο χρονικό διάστηµα από την έναρξη του ΕΣΠΑ. 

 

Μισθολογικά  

Υπάρχει πληθώρα επιµέρους ζητηµάτων, στα οποία θα αναφερθούµε στη συνάντησή µας και τα 

οποία απαιτούν ειδικές ρυθµίσεις, στο πνεύµα των γενικών κατευθύνσεων που σκιαγραφήσαµε 

ανωτέρω. 

∆εν θα µπορούσαµε όµως, στο πλαίσιο του παρόντος υποµνήµατος, να αποσιωπήσουµε ότι αν και 

είµαστε το πλέον ανοικτό, διαφανές και συνεχώς αξιολογούµενο τµήµα του τριτοβάθµιου 

συστήµατος εκπαίδευσης-έρευνας, βρισκόµαστε στο πιο χαµηλό σκαλί της κλίµακας των 

µισθολογικών αµοιβών. H κατάσταση αυτή δεν είναι αποδεκτή από την κοινότητά µας, καθώς 

υποβαθµίζει το κύρος των ερευνητών/τριών και περιορίζει δραµατικά τις δυνατότητες του 

ερευνητικού µας συστήµατος να προσελκύσει επιστηµονικό δυναµικό υψηλής ποιότητας. Η συζήτηση 

για το νέο µισθολόγιο δεν µπορεί να γίνεται µε βάση τις οριζόντιες µειώσεις, αλλά µε βάση την 

αµοιβή της γνώσης, της ικανότητας, της παραγωγής, του επιπέδου ειδίκευσης, της θέσης ευθύνης. 

Στο πλαίσιο µιας τέτοιας συζήτησης η ερευνητική κοινότητα διεκδικεί µια καλύτερη θέση από την 

παρούσα. 
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Συνεργασία για τους κοινούς µας στόχους 

Με λύπη µας εκφράζουµε το φόβο ότι υπό τις παρούσες συνθήκες διαχείρισης και χρηµατοδότησης 

της έρευνας στη χώρα µας, κάθε επίκληση της Αριστείας καθίσταται κενή περιεχοµένου. Η 

Ερευνητική Κοινότητα έχει δώσει πληθώρα δειγµάτων καλής πίστης, αγνών προθέσεων, 

εποικοδοµητικού διαλόγου και άοκνων προσπαθειών. Έχουµε πλήρη συνείδηση των υποχρεώσεων 

µας, αλλά και των δικαιωµάτων µας. Υποχρεώσεις προς την πολιτεία και τον φορολογούµενο 

Έλληνα πολίτη, αλλά και δικαιώµατα µιας κοινότητας η οποία οικοδοµεί ένα αξιοπρεπές ερευνητικό 

σύστηµα, το οποίο στέκεται µε αξιώσεις στο διεθνή επιστηµονικό στίβο και έχει έσοδα από 

εξωτερικές πηγές, τα οποία υπερβαίνουν την κρατική επιχορήγηση.  

Η Κοινότητά µας είναι αρωγός της πολιτείας στην κοινή εθνική προσπάθεια, αλλά δεν εξουσιοδοτεί 

κανέναν να διαπραγµατεύεται το µέλλον της και το πλαίσιο της εργασίας της χωρίς τη δική της 

άµεση, ουσιαστική και καθοριστική συµµετοχή. Αποτελούµε µέρος της λύσης και όχι τµήµα του 

προβλήµατος. Και θέλουµε να πιστεύουµε σε µια διαρκή και εποικοδοµητική συνεργασία µε την 

εποπτεύουσα αρχή.  

 

Με εκτίµηση, 

Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
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