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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12/07/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./396/2011 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Θέµα: Σχετικά µε την πρόσφατη δήλωση της Αναπληρώτριας Υπουργού Π∆ΒΜΘ για τα 

ερευνητικά Ινστιτούτα 

Στις 7 Ιουλίου 2011 η Αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων κ. Φωτεινή Γεννηµατά, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή 

σχετική µε το µέλλον των ερευνητικών κέντρων και αναφερόµενη στον υπό διαµόρφωση 

νέο νόµο για την έρευνα, δήλωσε : 

“Βασική κατεύθυνση του νέου νόµου θα είναι ότι κάθε ινστιτούτο θα είναι αυτόνοµο αλλά και 

υπόλογο ταυτόχρονα για τα επιστηµονικά του επιτεύγµατα.” 

Η δήλωση αυτή γεννά στην ερευνητική κοινότητα ένα εύλογο ερώτηµα που αφορά στη 

σηµειολογία που έχουν οι έννοιες “αυτόνοµο και υπόλογο” στην τρέχουσα ορολογία του 

ΥΠ∆ΒΜΘ, σε σχέση µε τα Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα που υπάγονται στη Γενική 

Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών οφείλει να υπενθυµίσει στην πολιτική ηγεσία του 

Υπουργείου ότι σύµφωνα µε την υφισταµένη νοµοθεσία (ν. 1514/1985 και ν. 2919/2001) 

τα Ινστιτούτα των ΕΚ της ΓΓΕΤ απολαµβάνουν ευρύτατης αυτονοµίας και οι 

διευθυντές τους υπέρµετρων εξουσιών.  

Πιο συγκεκριµένα, υπενθυµίζουµε ότι: 

• Από το 1995 και εντεύθεν, τα ινστιτούτα των ΕΚ της ΓΓΕΤ αξιολογούνται αυτόνοµα 

(ανά οµάδες συναφών αντικειµένων), κάθε τέσσερα χρόνια από διεθνείς επιτροπές 

αξιολογητών, ενώ ταυτόχρονα συντάσσουν και τα επόµενα επιχειρησιακά τους σχέδια. 

• Η αξιολόγηση των Ινστιτούτων δεν περιλαµβάνει αξιολόγηση του έργου του διευθυντή, 

ενώ δεν υφίσταται οιοσδήποτε µηχανισµός διορθωτικών παρεµβάσεων στην περίπτωση 

αρνητικής πορείας του ινστιτούτου µε υπαιτιότητα του τελευταίου. 

• Οι ερευνητές ουδεµία αποφασιστική συµµετοχή έχουν στη διαδικασία επιλογής 

διευθυντών.  

• Οι επιτροπές κρίσεων των ερευνητών Α’ και Β’ βαθµίδας είναι εξωτερικές του οικείου 

Ινστιτούτου.  
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• Τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας διορίζονται από την 

κυβέρνηση. 

• Τα Τοµεακά Επιστηµονικά Συµβούλια, που διορίζονται επίσης από την κυβέρνηση, 

ασκούν εποπτικό έλεγχο στα αυτόνοµα Ινστιτούτα. 

Εν όψει της διαµόρφωσης του νέου νόµου για την έρευνα και προκειµένου να αποφευχθεί 

η επανάληψη του πρόσφατου φαινοµένου της κατάθεσης σχεδίου νόµου για την έρευνα 

στην Υπουργό Παιδείας, δίχως η ερευνητική κοινότητα να γνωρίζει ούτε την επιτροπή 

επεξεργασίας του ούτε τα κύρια περιεχόµενα του, θα παρακαλούσαµε την ηγεσία του 

ΥΠ∆ΒΜΘ για τα ακόλουθα: 

1. Ενηµέρωση της κοινότητας των ερευνητών για τη σύσταση της επιτροπής επεξεργασίας 

του νέου νόµου, εκ µέρους του Υπουργείου. 

2. Συµµετοχή εκπροσώπων της Ένωσης  στην εν λόγω επιτροπή. 

3. Έγκαιρη και ευρεία συζήτηση µε την ερευνητική κοινότητα (και σίγουρα προ της 

δηµοσίευσης προσχεδίου νόµου για την έρευνα), στο πλαίσιο ενός αµοιβαίου κλίµατος 

εµπιστοσύνης. Συζήτηση η οποία βεβαίως δεν σηµαίνει κατ’ ανάγκη και σύµπτωση 

απόψεων σε όλα τα σηµαία. 

Η κ. Υπουργός έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι στόχος της είναι η συγκρότηση ενός λιτού 

νόµου πλαισίου, ο οποίος θα απελευθερώνει τη δηµιουργική φαντασία και θα κινητοποιεί 

το ερευνητικό δυναµικό, µε στόχο την αριστεία. Ελπίζουµε αυτό να γίνει πράξη και µπορεί 

να γίνει πράξη µόνο µε την ενεργό συµµετοχή της ερευνητικής κοινότητας σε όλα τα 

στάδια διαµόρφωσης και εφαρµογής του νέου νόµου για την έρευνα.  

 

Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
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