ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Αθήνα, 22/01/2010
Αρ. Πρωτ.: Εξ./367/2010

Προς : Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας
Κύριο Αχιλλέα Μητσό
Θέµα : Υπόµνηµα Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Κύριε Γενικέ,
Η υπαγωγή της ΓΓΕΤ, και των εποπτευοµένων από αυτήν ερευνητικών φορέων, στο
Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων αποτελεί θετική εξέλιξη. Η
µορφοποίηση όµως του ενιαίου χώρου παιδείας-έρευνας και η διασύνδεσή του µε την Ελληνική
κοινωνία και τον παραγωγικό ιστό της χώρας, που αποτελεί στόχο µας, παραµένει ζητούµενο.
Στην πορεία, αναµένουµε να βιώσουµε αντιπαραθέσεις ιδεών, πιθανώς συγκρούσεις
συµφερόντων, αλλά και γόνιµες συγκλίσεις που θα συµβάλουν στην επίτευξη του στόχου. Η
Ένωσή µας, διεκδικώντας σταθερά την ισότιµη συµµετοχή των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και
των ερευνητών/ερευνητριών στον χώρο αυτό, τοποθετείται σαφώς υπέρ του διαλόγου και των
συγκλίσεων.
Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι, είκοσι πέντε χρόνια µετά την ψήφιση του καταστατικού
χάρτη της έρευνας (ν.1514/85), είναι απαραίτητη η διαµόρφωση νέου θεσµικού πλαισίου.
Απαιτούνται δοµικές αλλαγές που θα διασφαλίζουν τόσο την αναγκαία αυτονοµία της
ερευνητικής δραστηριότητας (προϋπόθεση για την ανάπτυξή της), όσο και αποτελεσµατικούς
µηχανισµούς αποτίµησης και αξιολόγησης, οι οποίοι άλλωστε αποτελούν αίτηµα της κοινωνίας,
που καταβάλλει το τίµηµα.
Η κοινότητά µας θεωρεί αυτονόητες τις εξωτερικές αξιολογήσεις από επιτροπές διεθνούς
κύρους. 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 αξιολόγησης παραµένει ζητούµενο, η
ερευνητική κοινότητα διαθέτει ήδη συσσωρευµένη εµπειρία τριών διαδικασιών αξιολόγησης.
Όπως γνωρίζετε όµως, το ουσιαστικό δεν είναι τόσο οι αξιολογήσεις αυτές καθαυτές, όσο η
λογική στην οποία εντάσσονται και τα µέτρα που τις ακολουθούν.
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Σας ενηµερώνουµε ότι η Ένωσή µας, προκειµένου να συµβάλει στη διαµόρφωση του
νέου θεσµικού πλαισίου, αποφάσισε να διοργανώσει, σύντοµα, ηµερίδα, στην οποία θα
προσκληθούν και εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών φορέων, προκειµένου να µας ενηµερώσουν για την
παρούσα κατάσταση της έρευνας και τις τάσεις που επικρατούν σε άλλες χώρες. Είµαστε
σίγουροι ότι θα είστε αρωγός αυτής της προσπάθειάς µας.
Οι βασικοί άξονες της προβληµατική µας είναι:
•

Θεσµική διαµόρφωση του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης-έρευνας

•

Αριστεία επιστηµονικών επιδόσεων

•

Ανοικτό σύστηµα προσλήψεων και κρίσεων-προαγωγών ερευνητικού προσωπικού

•

Αυτονοµία στη διοίκηση των ερευνητικών κέντρων

•

Εξωτερικές αξιολογήσεις και µηχανισµοί αποτίµησης

•

Καθιέρωση µηχανισµών κινητικότητας στο τρίπτυχο ΑΕΙ-ΕΚ-Βιοµηχανία

Γνωρίζετε ότι η κατάσταση εθνικής χρηµατοδότησης της έρευνας είναι εξαιρετικά
προβληµατική. Το πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ είναι από τα πρώτα προγράµµατα που προκηρύσσονται
µετά από µια πενταετή «ανοµβρία» εθνικών προκηρύξεων. ∆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. Απαιτούνται
γενναίες εθνικές δράσεις στον τοµέα αυτό.
Υπάρχει πληθώρα επιµέρους ζητηµάτων, στα οποία θα αναφερθούµε στην 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 παιδείας-έρευνας, βρισκόµαστε στην κατώτερη κλίµακα
µισθολογικών αµοιβών. H κατάσταση αυτή δεν είναι αποδεκτή από την κοινότητά µας, καθώς
υποβαθµίζει το κύρος των ερευνητών και ερευνητριών και περιορίζει δραµατικά τις δυνατότητες
του ερευνητικού µας συστήµατος να προσελκύσει επιστηµονικό δυναµικό υψηλής ποιότητας.
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Κύριε Γενικέ,
Το ερευνητικό σύστηµα της χώρας µας οικοδοµήθηκε µε το µόχθο ζωής χιλιάδων
ερευνητών και ερευνητριών στην πορεία µιας υπερ-τριακονταετούς προσπάθειας. Στο πλαίσιο
ενός νέου παγκόσµιου καταµερισµού εργασίας που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες ως
«κοινωνίες της γνώσης», η έρευνα αποκτά ιδιαίτερο βάρος. Θέλουµε να ελπίζουµε ότι κατά τη
διάρκεια της θητείας σας, και στην κοινή προσπάθεια να κατακτήσει η χώρα µας µια αξιοπρεπή
θέση στο νέο παγκόσµιο τοπίο, θα βιώσουµε µια περίοδο συνεχούς και δηµιουργικού διαλόγου.
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