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Αθήνα, 27/3/2013 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./446/2013 

Προς: Καθηγητή Βασίλειο Μάγκλαρη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου 

 Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, gensec@gsrt.gr 

Θέµα: Αίτηµα ανάκλησης απόφασης ΓΓΕΤ 

Σχετ.: Απόφαση ΓΓΕΤ µε θέµα "Ανάθεση έργου παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών σχετικά µε την 

αποτύπωση της κατάστασης του συστήµατος ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ, εθνικής Ε&Τ υποδοµής στον ελληνικό 

θαλάσσιο χώρο και τις προοπτικές ανάπτυξής του στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-

2020" (http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/%CE%92%CE%95%CE%9409-%CE%981%CE%A3) 

 

Αξιότιµε κ. Γενικέ, 

Με την απόφασή σας µε Αρ. Πρωτ. 2228/1-3-2013 αναθέτετε σε τέσσερις εµπειρογνώµονες «την 

αποτύπωση της κατάστασης του συστήµατος “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”» του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας (ΙΩ) του 

ΕΛΚΕΘΕ, καθώς και την «υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του συστήµατος και τις προοπτικές 

ανάπτυξής του στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής περιόδου 2014-2020». Με άλλα λόγια αναθέτετε 

στους εµπειρογνώµονες αυτούς που σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση θα εργαστούν «ατοµικά» και «θα 

υποβάλουν στην ∆/νση Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων της ΓΓΕΤ πλήρεις και τεκµηριωµένες εκθέσεις», 

την αξιολόγηση και την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου σε σχέση µε το “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”.  

Το ∆Σ της  ΕΕΕ, εξετάζοντας το κατά πόσο η εν λόγω πρωτοβουλία πληροί τις προϋποθέσεις -

επιστηµονικές και θεσµικές- που αποτελούν την εγγύηση για την αξιόπιστη και έγκυρη  έκβαση του 

εγχειρήµατος, επισηµαίνει τα εξής:  

1. Είναι γνωστό ότι το σύστηµα “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”
1
 αποτελεί µια εθνικής εµβέλειας ερευνητική και 

τεχνολογική υποδοµή για το θαλάσσιο χώρο, καθώς είναι ένα πρωτοποριακό στο είδος του 

επιχειρησιακό σύστηµα παρακολούθησης και πρόγνωσης τόσο των Ελληνικών Θαλασσών όσο και της 

Ανατολικής Μεσογείου, το οποίο υποστηρίζεται από ερευνητικό και επιστηµονικό δυναµικό του ΙΩ 

και του ΕΛΚΕΘΕ µε υψηλή εξειδίκευση. 

2. Η συγκεκριµένη απόφαση έχει ληφθεί χωρίς να προηγηθεί ενηµέρωση ή συνεννόηση µε τον Πρόεδρο 

και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ερευνητικού Κέντρου, ή µε τον ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου 

Ωκεανογραφίας όπου λειτουργεί το σύστηµα “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”, και βέβαια µε την επιστηµονική οµάδα, η 

οποία εργάζεται στο “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” επί σειρά ετών.  

3. Οι εµπειρογνώµονες που θα αξιολογήσουν το σύστηµα “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” είναι καθ' όλα άξιοι και 

αναγνωρισµένοι επιστήµονες, δεν έχουν όµως, στο σύνολό τους, άµεση συνάφεια µε το συγκεκριµένο 

επιστηµονικό γνωστικό αντικείµενο, για το οποίο καλούνται όχι µόνο να αποφανθούν, αλλά να 

χαράξουν το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα λειτουργεί το “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” από εδώ και στο εξής. 

4. Η απόφαση δεν καθορίζει ποιος εν τέλει θα συνθέσει το πόρισµα των ανεξάρτητων εκθέσεων των 

εµπειρογνωµόνων που θα υποβληθούν στη ΦΟΡ της ΓΓΕΤ (η ίδια η ΦΟΡ;).  

                                                 

1 http://www.poseidon.hcmr.gr/weather_forecast_gr.php?area_id=gr 

 



Το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας έχει εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για την µελλοντική ανάπτυξή του, 
συµπεριλαµβανοµένου και του “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”. Το σχέδιο αυτό έχει εκπονηθεί τόσο σε ανεξάρτητη 

βάση, όσο και µέσω των µεγάλων ερευνητικών προγραµµάτων (ΚΡΗΠΙΣ, εθνικές ερευνητικές υποδοµές, 

στρατηγική συµφωνία µε ΥΠΕΘΑ, χρηµατοδότηση από Ε.Ο.Χ., κλπ.).  

Ανακύπτει συνεπώς το εύλογο ερώτηµα: Υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος για την παράκαµψη των 

στρατηγικών επιλογών του καθ’ύλην αρµόδιου Ινστιτούτου/ΕΚ συγκεκριµένα και µόνο για το 
σύστηµα “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ”; 

Αυτό που εν κατακλείδι αποτελεί ιδιαίτερο πρόβληµα σε σχέση µε την εν λόγω απόφαση, είναι ότι αυτή: 

� βρίσκεται σε απόλυτη αντίθεση µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, βάσει του οποίου ο ∆ιευθυντής του 

κάθε Ινστιτούτου είναι ο αποκλειστικός αρµόδιος χάραξης της ερευνητικής και αναπτυξιακής 

πολιτικής του Ινστιτούτου, συνεπικουρούµενος από το Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό Συµβούλιο 

Ινστιτούτου και τους Τοµεάρχες, ενώ το ∆Σ του Ερευνητικού Κέντρου είναι το καθ’ ύλην αρµόδιο της 

χάραξης της αναπτυξιακής πολιτικής του Κέντρου,  

� αποτελεί µια αιφνίδια, µεµονωµένη (και ως εκ τούτου αποσπασµατική) παρέµβαση της ΓΓΕΤ σε 

µια µεγάλη ερευνητική/επιχειρησιακή υποδοµή ενός Ερευνητικού Κέντρου,  ενώ παράλληλα 

αναπτύσσονται οι διεργασίες  για τη διαµόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού 

Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών και  επίκειται  εξωτερική αξιολόγηση όλων των ΕΚ/Ι  από 

διεθνείς επιτροπές. 

 

κ. Γενικέ, 

Θεωρούµε ότι οι µεγάλες εθνικές ερευνητικές υποδοµές αποτελούν, από κοινού µε το έµψυχο 

επιστηµονικό δυναµικό, το εθνικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτοµίας στη 
χώρα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο πιστεύουµε ότι θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε ιδιαίτερη 

σοβαρότητα από την Πολιτεία, καθώς και µε ενιαίο, διαφανή και επιστηµονικά τεκµηριωµένο τρόπο (που 

δεν θα περιλαµβάνει την αποµόνωση ουδεµιάς εξ αυτών και, περαιτέρω, τη στοχοποίησή της ή την όποια 

ευνοιοκρατική της αντιµετώπιση). 

Ως εκ τούτου ζητάµε να ανακαλέσετε άµεσα την απόφαση για το σύστηµα “ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ” και να 

προχωρήσετε συντεταγµένα και σε συνεργασία µε όλα τα θεσµικά όργανα του ερευνητικού συστήµατος, 

στις δράσεις εκείνες που περιλαµβάνονται στις αρµοδιότητες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και θα 

διασφαλίσουν -στη δύσκολη συγκυρία που διανύουµε- την εύρυθµη λειτουργία των Ερευνητικών 

Κέντρων, των Ινστιτούτων και των εθνικών ερευνητικών µας υποδοµών.  

 

Με εκτίµηση, 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

  

Μαρία Θ. Στουµπούδη Μαρία A. Κωνσταντοπούλου 
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