ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Διοικητικό Συμβούλιο

Αζήλα, 28/1/2010
Προς : Μέλη της ΕΕΕ
Κοιν.: Γενικό Γραμματέα Ε&Τ
Θέμα : Δλεκέξωζε γηα ηε ζπλάληεζε εθπξνζώπωλ ηεο Έλωζεο Δ.Δ. κε ηνλ Γεληθό
Γξακκαηέα Δ&Σ, θ. Α. Μεηζό
Σν πξνεδξείν θαη δύν επηπιένλ κέιε ηνπ Γ.. ηεο Έλωζεο Διιήλωλ Δξεπλεηώλ
ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα Δ&Σ ζηε ΓΓΔΣ ζηηο 22/01/2010.
Μεηά ηηο απαξαίηεηεο ζπζηάζεηο, ν θ. Γεληθόο εμέθξαζε ηε ραξά ηνπ γηα ηελ πξώηε
ζπλάληεζή ηνπ κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο ΔΔΔ, καο ελεκέξωζε όηη έρεη ήδε ζπλαληήζεη
εθπξνζώπνπο από νξηζκέλα ζπιινγηθά όξγαλα ηεο εξεπλεηηθήο θνηλόηεηαο θαη επηζήκαλε ηελ
ύπαξμε πεξηζζόηεξωλ ηνπ ελόο πξωηνβάζκηωλ ζπιιόγωλ εξεπλεηώλ.
Παξαδόζεθε ππόκλεκα κε ηηο ζέζεηο ηεο ΔΔΔ, ην νπνίν θαη κπνξείηε λα δείηε ζηo
ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΓΓΔΣ.
Αθνινύζεζε εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΔΔΔ πνπ πεξηιάκβαλε ηα θύξηα ζεκεία πνπ
αλαθέξνληαη ζην ελ ιόγω ππόκλεκα θαη ηαπηόρξνλνο δηάινγνο ζε θάζε ζέκα πνπ εηέζε.
Σα ζέκαηα πνπ εηέζεζαλ θαη ζπδεηήζεθαλ πεξηιεπηηθά πεξηιάκβαλαλ1:
1. Ο νόμορ για ηην έπεςνα & ηεσνολογία
Ο θ. Γεληθόο δηεπθξίληζε όηη είλαη δεδνκέλε ε άκεζε αλαζηνιή ηνπ λ. 3653/2008 γηα έλα
ρξόλν (ε ζρεηηθή ηξνπνινγία θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ζηηο 21/01/2010), δηόηη ε ζπδήηεζε γηα
ηε δνκή ηνπ εληαίνπ ρώξνπ παηδείαο-έξεπλαο είλαη αλνηθηή. Δίλαη επίζεο δεδνκέλν όηη ε
ζπδήηεζε γηα ην ζέκα απηό ζα είλαη (εθηόο από αλνηθηή) θαη ζρνιαζηηθή. Θα δηακνξθωζεί
ζύληνκα έλα “white paper” επί ηωλ αξρώλ, νη νπνίεο θαη ζα ζπδεηεζνύλ δηεμνδηθά. Η αξρηθή

Θα πρέπει να ζημειώζοσμε όηι όζα περιλαμβάνονηαι ζηο παρόν ενημερωηικό ζημείωμα, αποησπώνοσν ηο
πνεύμα ηης ζσζήηηζης και ζε καμιά περίπηωζη δεν αποηελούν πρακηικά.
1
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πξνεξγαζία γίλεηαη ήδε από ηε ΓΓΔΣ. ηόρνο είλαη ν λένο λόκνο λα είλαη έηνηκνο ζην ηέινο
ηνπ ρξόλνπ.
2. Διοπγάνωζη ημεπίδαρ για ηον ενιαίο σώπο παιδείαρ-έπεςναρ από ηην ΕΕΕ.
Ο θ. Γεληθόο ήηαλ πνιύ ζεηηθόο γηα ηελ εκεξίδα πνπ πξνηείλνπκε, ε νπνία ζα πξέπεη λα
πεξηιάβεη εθπξνζώπνπο όιωλ ηωλ ελδηαθεξόκελωλ θνξέωλ. Σόληζε επίζεο όηη, ε επξεία
δηαβνύιεπζε είλαη πξνϋπόζεζε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ ελνπνίεζεο ηνπ ρώξνπ παηδείαοέξεπλαο.
3. Ιζοηιμία επεςνηηικών κένηπων και πανεπιζηημίων - επεςνηηών ΕΚ και ΑΕΙ
Ο θ. Γεληθόο δηεπθξίληζε όηη δελ λνείηαη ηεξαξρηθή ζρέζε κεηαμύ ΔΚ θαη ΑΔΙ, αιιά
ιεηηνπξγηθή ελνπνίεζε ηνπο. Αλ θαη είλαη ιίγν θαηξό Γεληθόο Γξακκαηέαο Δ&Σ, ωο πξώηε,
ζπκβνιηθή, θίλεζε γηα ην πην πάλω ζέκα, πξαγκαηνπνίεζε ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΘΑΛΗ. Παξεκπηπηόληωο, ε ρξεκαηνδόηεζεο ηεο έξεπλαο ζα
ζρεδηάδεηαη/πινπνηείηαη πιένλ ζπλνιηθά από ηε ΓΓΔΣ θαη ζα αθνξά ην ζύλνιν ηωλ θνξέωλ
πνπ επνπηεύνληαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο.
4. Διαζύνδεζη έπεςναρ με ηον παπαγωγικό ηομέα
Για ηο θέμα αςηό, αναθέπθηκε (μεηαξύ άλλων) από ηοςρ εκπποζώποςρ ηηρ Ένωζηρ όηι ζηο
παπελθόν κληθήκαμε οςζιαζηικά να ςποκαηαζηήζοςμε ηον παπαγωγικό ηομέα ηηρ σώπαρ και όηι
δεν ςπάπσει οςζιαζηική ζήηηζη επεςνηηικών αποηελεζμάηων από ηον παπαγωγικό ηομέα.
Ο θ. Γεληθόο αλέθεξε όηη ην πξώην είλαη απαξάδεθην. Γηαζύλδεζε όκωο ηεο έξεπλαο πξέπεη
λα ππάξρεη, ρωξίο δνγκαηηθό ραξαθηήξα, θαη κε ηνλ ηδηωηηθό θαη κε ην δεκόζην παξαγωγηθό
ηνκέα. Σέινο, άιιν ξόιν έρεη ν „consultant‟ θαη άιιν ν εξεπλεηήο. Η έξεπλα είλαη άιιν
πξάγκα θαη άιιν ε κειέηε θαη απηά ηα δπν πξέπεη ζαθώο λα δηαρωξίδνληαη.
5. Χπημαηοδόηηζη ΕΚ και έπεςναρ (επεςνηηικά ππογπάμμαηα)
Οι εκππόζωποι ηηρ ΕΕΕ επιζήμαναν όηι η σπημαηοδόηηζη ηηρ έπεςναρ ππέπει να είναι γνωζηή,
ζηαθεπή και ζςνεσήρ, ηοςλάσιζηον για ένα εύλογο σπονικό διάζηημα.
Ο θ. Γεληθόο αλέθεξε όηη, ζηελ παξνύζα θάζε, ε έξεπλα ζα είλαη ν κόλνο ρώξνο ηνπ νπνίνπ ε
ρξεκαηνδόηεζε ζα απμεζεί ζεκαληηθά, θπξίωο κέζω ηνπ ΔΠΑ, ην νπνίν κπνξνύκε λα
αμηνπνηήζνπκε έωο ην 2012-2013.
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Δπηζήκαλε όκωο όηη απηή ζα είλαη ρξεκαηνδόηεζε γηα έξεπλα (βαζηδόκελε ζε projects), ελώ
ππάξρεη θαη ε ζεζκηθή ρξεκαηνδόηεζε. Όηαλ ε ηειεπηαία δελ πθίζηαηαη, ππάξρεη πξόβιεκα.
Ωο πξνο ηε ζεζκηθή ρξεκαηνδόηεζε ινηπόλ, γλωξίδεη όηη ε Πνιηηεία ρξωζηά ζηα ΔΚ
matching funds από ην 2008. Γεδνκέλεο ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρώξαο, ζα
ππάξμεη, γηα ην ηξέρνλ έηνο, κία αύμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 8-9% ζηε ζεζκηθή ρξεκαηνδόηεζε ηωλ
ΔΚ (ζε ζρέζε κε ηε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ 2009).
ην ηξέρνλ πξόβιεκα κηζζνδνζίαο ζηα ΔΚ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ, πνπ ηέζεθε από πιεπξάο ΔΔΔ,
ν θ. Γεληθόο είπε όηη θαηαβάιιεηαη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα βξεζεί άκεζε ιύζε.
Ωο πξνο ηα εζληθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα, γίλεηαη πξνγξακκαηηζκόο (ζε ζπλελλόεζε κε
ηελ ππνπξγό θ. Γηακαληνπνύινπ) ώζηε λα ππάξμνπλ έωο θαη ηέζζεξηο (4) πξνθεξύμεηο εληόο
ηνπ έηνπο. Απηέο ζα πεξηιακβάλνπλ έλα πξόγξακκα «ηύπνπ Θαιήο», έλα πξόγξακκα
ππνηξνθηώλ (γηα κεηαδηδαθηνξηθή έξεπλα), έλα ρξεκαηνδόηεζεο εξεπλεηηθώλ ππνδνκώλ θαη
έλα ζηνρεπκέλωλ δξάζεωλ, δηεπθξηλίδνληαο παξάιιεια όηη ην ηειεπηαίν κπνξεί λα αθνξά θαη
έξγα απνθιεηζηηθά εζληθνύ ελδηαθέξνληνο (π.ρ. έξγα πνπ ζα αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ).
6. Πλήπωζη θέζεων Διεςθςνηών ΕΚ και Ινζηιηούηων
Καηαξρήλ ν θ. Γεληθόο δηεπθξίληζε όηη δελ δεηήζεθαλ παξαηηήζεηο από ηνπο Γηεπζπληέο, δηόηη
απηό δελ είλαη ζωζηό. Δπίζεο ηνλ βξίζθεη αληίζεην απόθαζε ηνπ ηύπνπ «όιεο νη ζέζεηο λα
επαλαπξνθεξπρζνύλ». Ωο πξνο ηελ πιήξωζε ηωλ θελώλ ζέζεωλ Γηεπζπληώλ Κέληξωλ,
πξνρωξνύλ νη πξνθεξύμεηο επηά (7) ζέζεωλ, ζύκθωλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σέινο ζα
γίλεηαη ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ηνπ θαηαιόγνπ ηωλ θξηηώλ.
7. Αξιολόγηζη ΕΚ – Ππόγπαμμα «Απιζηεία»
Η αμηνιόγεζε ηωλ ΔΚ ζα πξνρωξήζεη. Έρεη ήδε αξρίζεη ε ζρεηηθή πξνεξγαζία από πιεπξάο
ΓΓΔΣ. Παξόια απηά, εληόο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο ην πξόγξακκα «ΑΡΙΣΔΙΑ» ζα πξνρωξήζεη
αλεμαξηήηωο ηεο επόκελεο δηαδηθαζίαο αμηνιόγεζεο, γηα λα αμηνπνηεζνύλ ηα αληίζηνηρα
θνλδύιηα θαη λα εληζρπζνύλ πεξαηηέξω νη εξεπλεηηθέο ππνδνκέο. Σν λέν πξόγξακκα
«ΑΡΙΣΔΙΑ» ζα έρεη κελ ωο νδεγό ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνεγνύκελεο αμηνιόγεζεο, αιιά ηα
εξεπλεηηθά ηλζηηηνύηα (θαη ηα ΔΚ) ζα πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, νη νπνίεο θαη
ζα αμηνινγεζνύλ από μέλνπο θξηηέο.
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