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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: Μέλη της ΕΕΕ
Θέµα: Ενηµέρωση για τη συνάντηση των Προεδρείων των ΕΕΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ µε
το Γενικό Γραµµατέα Ε & Τ, καθ. Β. Μάγκλαρη
Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Στις 24/01/2013 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση των Προεδρείων των ΕΕΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ και
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ µε το Γενικό Γραµµατέα Ε & Τ Καθ. Β. Μάγκλαρη. Στη συνάντηση συµµετείχε και η κ.
Α. Σπηλιώτη, ως υπεύθυνη του γραφείου του ΓΓΕΤ.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν συνοπτικά περιλάµβαναν1:

α) Νέο θεσµικό πλαίσιο για την Έρευνα:
Ο κ. Γενικός µας ενηµέρωσε ότι έχει ξεκινήσει από υπηρεσιακούς παράγοντες της ΓΓΕΤ η
σύνθεση ενός προσχεδίου για το νέο θεσµικό πλαίσιο Έρευνας, βασισµένο σε τροποποιήσεις του
Ν. 1514/1985 (και του Ν. 2919/2001), το οποίο θα περιλαµβάνει ένα νέο σχήµα αναδιάρθρωσης
των ΕΚ της ΓΓΕΤ και στρατηγικό/επιτελικό ρόλο για την τελευταία.
Επαναλάβαµε στον κ. Γενικό αίτηµά µας για συµµετοχή εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας
στην επιτροπή διαµόρφωσης του νέου θεσµικού πλαισίου, καθώς και την πάγια θέση µας για τη
διατήρηση του νοµικού καθεστώτος των ΕΚ.
Επιπλέον, τόσο οι εκπρόσωποι του ∆Σ της ΕΕΕ όσο και τα προεδρεία της ΠΟΣ∆ΕΠ και
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, τονίσαµε τη µεγάλη αναγκαιότητα και σηµασία -µε την ευκαιρία του νέου νόµου για
την Έρευνα- της διεύρυνσης και εδραίωσης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας και της προώθησης της αυτοδιοίκησης (του εκδηµοκρατισµού δηλ. της εσωτερικής
ζωής) και στα ΕΚ.

β) Αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού:
Ο κ. Γενικός µας ενηµέρωσε ότι έχει ζητήσει από τους Υπουργούς Παιδείας και ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης παράταση δύο µηνών αναφορικά µε την αναδιάρθρωση των ΕΚ που εποπτεύονται
από τη ΓΓΕΤ, έτσι ώστε να µην προχωρήσουν τα επόµενα (ήδη δηµοσιοποιηµένα) σχέδια
«αναδιάρθρωσης» του Υ∆ΜΗ∆ και να ετοιµαστεί -από την πλευρά της ΓΓΕΤ- µια «ρεαλιστική
και άµεση», σχετική πρόταση.
1

Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όσα περιλαµβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν το πνεύµα της συζήτησης και σε
καµία περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά
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Ζητήσαµε από τον κ. Γενικό την αναστολή της εφαρµογής του άρθρου 7 (συγχώνευση
ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ) του N. 4109/2013, για ένα χρόνο, καθώς η εφαρµογή του προκαλεί ήδη πολλά
προβλήµατα στα εµπλεκόµενα Κέντρα και δεδοµένου του ότι θα εκπονηθεί νέο σχέδιο
αναδιάρθρωσης των ΕΚ της ΓΓΕΤ. Υπενθυµίσαµε επίσης στον κ. Γενικό ότι κατά τις
συγχωνεύσεις των Ινστιτούτων των Κέντρων της ΓΓΕΤ (του Φεβρουαρίου 2012)
δηµιουργήθηκαν ορισµένες σοβαρές στρεβλώσεις που θα πρέπει να διορθωθούν.
Τέλος, επαναλάβαµε την πάγια θέση µας ότι η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού εκτός ΑΕΙ
δεν µπορεί να παραµείνει και πάλι στο στενό πλαίσιο των εποπτευόµενων ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων της ΓΓΕΤ.

γ) Αξιολογήσεις των ΕΚ της ΓΓΕΤ
Ενηµερώσαµε ότι το πρόσφατο έγγραφο της ΓΓΕΤ προς τα ΕΚ, που αναφερόταν στις
αξιολογήσεις του 2013 και έδινε τη δυνατότητα στους φορείς να προτείνουν αξιολογητές µε
προθεσµία 22/1/2013, δεν παρελήφθη από όλα τα ΕΚ και ζητήσαµε να δοθεί παράταση. Ο κ.
Γενικός αποδέχθηκε το αίτηµά µας. Μας ανέφερε επίσης ότι αναµένει αποτελέσµατα από τις
αξιολογήσεις κατά τον επόµενο Μάιο (οπότε αυτές δεν θα καταστεί δυνατόν να αξιοποιηθούν για
την εκπόνηση του νέου σχεδίου αναδιάρθρωσης των ΕΚ…).
Επισηµάναµε στον κ. Γενικό ότι οι κριτές που θα επιλεγούν τελικά για την αξιολόγηση κάθε
Ινστιτούτου θα πρέπει να καλύπτουν όλα τα ερευνητικά του αντικείµενα και αυτό πρέπει να
προσεχθεί ιδιαίτερα στις περιπτώσεις των Ινστιτούτων που συγχωνεύτηκαν πρόσφατα.

δ) ΚΡΗΠΙΣ
Ενηµερώσαµε τον κ. Γενικό σχετικά µε τις ενστάσεις ΕΚ και Ινστιτούτων (που έχουν
αποτυπωθεί και σε σχετικές επιστολές προς τη ΓΓΕΤ) ως προς τις αξιολογήσεις στο πλαίσιο του
προγράµµατος «ΚΡΗΠΙΣ». Ειδικότερα, οι ενστάσεις αυτές εστιάζονται κυρίως στην έλλειψη
τεκµηριωµένης επιστηµονικής αξιολόγησης των συγκεκριµένων προτάσεων, καθώς και στους
όρους που καθόριζαν τη δυνατότητα χρηµατοδότησης προτάσεων προερχόµενων από Ινστιτούτα
που συγχωνεύθηκαν πολύ πρόσφατα. Επιχειρηµατολογήσαµε σχετικά µε τις εν λόγω
αξιολογήσεις, οι οποίες όχι µόνο δεν τιµούν το έργο της ΓΓΕΤ, αλλά δηµιουργούν ανυπέρβλητα
προβλήµατα στα συγχωνευθέντα Ινστιτούτα, οδηγώντας τα ενδεχοµένως -ενόψει και της νέας
αξιολόγησης- σε σοβαρή υποβάθµιση.
Μεταφέραµε στο κ. Γενικό αίτηµα για την επανεξέταση των προτάσεων των Ινστιτούτων
αυτών, από επιπλέον κριτή ή κριτές, καθώς και αίτηµα για τη δηµοσιοποίηση καταλόγου µε τα
ονόµατα των κριτών του συγκεκριµένου προγράµµατος (όπως έγινε και στο ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι).
Ως προς το πρώτο αίτηµα, ο κ. Γενικός ανέφερε ότι επανεξέταση δεν µπορεί να γίνει, καθώς
κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τον Οδηγό Εφαρµογής του «ΚΡΗΠΙΣ». Μια τέτοια πρόβλεψη
όµως µπορεί να περιληφθεί κατά την προκήρυξη ενός επόµενου, αντίστοιχου προγράµµατος. Ως
προς το δεύτερο αίτηµα, ίσως δηµοσιοποιηθεί µητρώο αξιολογητών, για το σύνολο των
προγραµµάτων που προκηρύσσονται από τη ΓΓΕΤ.

ε) Πορεία αξιολόγησης ερευνητικών προγραµµάτων και προκήρυξη νέων:
Ο κ. Γενικός µας ενηµέρωσε σχετικά µε τα ακόλουθα:
1) Στο πλαίσιο του προγράµµατος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» εξασφαλίστηκαν συµπληρωµατικά
κονδύλια, ύψους περίπου 60 Μ€, για τη χρηµατοδότηση επιπλέον προτάσεων από το reserve list
(http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=108I334I1181I646I445335&olID=777&neID=759&neTa=9_290&ncID=0&neHC=0&tbid=
0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1). Το συγκεκριµένο πρόγραµµα δεν θα

επαναπροκηρυχθεί, αλλά θα αντικατασταθεί από νέο πρόγραµµα στη βάση του παλαιού ΠΑΒΕΤ.
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2) Το «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» θα χρηµατοδοτηθεί τελικά µε ~40 Μ€ (αντί για 60), ενώ υπολογίζεται
ότι τα αποτελέσµατα της σχετικής αξιολόγησης θα ανακοινωθούν έως τον επόµενο Μάρτιο. Είναι
πολύ πιθανό, προς το τέλος του έτους, να δοθεί η δυνατότητα χρηµατοδότησης προσθέτων
έργων του «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», από το reserve list.
3) Θα ανακοινωθεί ένα νέα προκήρυξη που θα χρηµατοδοτήσει προτάσεις που αξιολογήθηκαν
θετικά στην τελευταία προκήρυξη των ERC Grant Schemes (από το reserve list).
4) Επιπλέον προετοιµάζονται διακρατικά προγράµµατα µε Γερµανία (µε χρηµατοδότηση της
τάξης των 10 Μ€) και Γαλλία (επανεκκίνηση του «Platon»). Όσον αφορά στο διµερές πρόγραµµα
Ελλάδας-Ισραήλ, η Ελληνική πλευρά είναι έτοιµη, αναµένονται οι απαραίτητες ενέργειες από
πλευράς Ισραήλ.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τα ερευνητικά προγράµµατα, η ΕΕΕ πρότεινε στον κ. Γενικό
τη δηµιουργία επιτροπής που θα επεξεργαστεί διαδικασίες αξιολόγησης και απλοποίησης για
την εφαρµογή ενός τύπου «fast track ερευνητικού ΕΣΠΑ». Ο κ. Γενικός ανταποκρίθηκε
πολύ θετικά και ζήτησε από την ερευνητική κοινότητα να επεξεργαστεί και να καταθέσει
αντίστοιχες προτάσεις.

στ) HORIZON 2020
Σχετικά µε το περιεχόµενο του νέου Προγράµµατος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτοµία 2014-2020 (Ορίζοντας 2020) ο κ. Γενικός
µας ενηµέρωσε για την ηµερίδα που θα πραγµατοποιηθεί στις 5/2/2013 στο ΕΚΕΦΕ «∆»
(http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=589&neTa=1_648&ncID=0&neHC=0&tbid=
0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1), παρουσία του Γενικού ∆ιευθυντή

Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Robert-Jan
Smits.
Επιπροσθέτως θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι την προηγουµένη της ηµερίδας (4/2/2013)
θα πραγµατοποιηθεί γεύµα εργασίας από τη ΓΓΕΤ προς τιµή του Γενικού ∆ιευθυντή Έρευνας,
της ΕΕ, κ. Robert-Jan Smits, στην οποία προσεκλήθη και θα παραβρεθεί η Πρόεδρος του ∆Σ
της ΕΕΕ.

ζ) Εκλογή ∆/ντών Κέντρων και Επιτροπές Κρίσης Ερευνητών
Ζητήσαµε από τον κ. Γενικό να προχωρήσουν άµεσα οι διαδικασίες για την εκλογή ∆ιευθυντών
Κέντρων, για τα Κέντρα όπου οι θέσεις αυτές είναι κενές. Ο κ. Γενικός απάντησε ότι οι σχετικές
διαδικασίες πρέπει και µπορούν πράγµατι να προχωρήσουν άµεσα.
Τέλος, υπενθυµίσαµε στον κ. Γενικό το χρονίζον πρόβληµα των Επιτροπών κρίσεων/προαγωγών
των Ερευνητών (ετήσια διάρκεια των Επιτροπών – καθυστερήσεις από τα ΤΕΣ στη συγκρότησή
τους), το οποίο χρήζει άµεσης διευθέτησης.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραµµατέας

Μαρία Θ. Στουµπούδη

Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου

Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 2291076392,
Fax 2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr
Μαρία Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ.
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
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