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Προς : Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

Θέµα : Θέµατα διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
Με αφορµή την τρέχουσα συνεδρίαση του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), η
Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ), αφού εκφράσει το σεβασµό της στις προσωπικότητες των µελών
του ΕΣΕΤ και στο επιστηµονικό τους έργο, καταθέτει τους ακόλουθους προβληµατισµούς που αφορούν
θέµατα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων.
Κατά νόµο, το ΕΣΕΤ αποτελεί συµβουλευτικό, γνωµοδοτικό όργανο της πολιτείας, το οποίο αξιολογεί
και κατατάσσει σε σειρά τους υποψήφιους ∆ιευθυντές Κέντρων. Η υπουργός διατηρεί το δικαίωµα,
σύµφωνα µε το αρθρ. 11, παρ. 5 του ν. 1514/85, να επιλέξει έναν από τους τρεις πρώτους στην
κατάταξη. Αυτό σηµαίνει ότι τελικά η επιλογή των ∆/ντών επικυρώνεται µε µια πολιτική απόφαση. ∆εν
είναι σπάνιες οι περιπτώσεις συνεδριάσεων ∆ιοικητικών Συµβουλίων (∆Σ) Κέντρων κατά τις οποίες,
προκειµένου να αποδυναµωθεί η παρέµβαση του ∆/ντή σε κρίσιµες αποφάσεις, του “υπενθυµίζεται” ότι
η θέση του είναι κυρίως πολιτική και δευτερευόντως επιστηµονική. Η δήλωση της πολιτικής ηγεσίας για
διορισµό, µε βάση τη σειρά κατάταξης, του πρώτου υποψηφίου στον αξιολογικό πίνακα, αν και
εκφράζει σεβασµό στην κρίση των µελών της επιτροπής, δεν κατοχυρώνεται νοµοθετικά. Απαιτείται
εποµένως άµεση ρύθµιση του ζητήµατος αυτού που είναι ουσιαστικό για την αξιόπιστη λειτουργία των
θεσµών.
Ο ∆/ντής Κέντρου αποτελεί τον εκφραστή της συλλογικής πορείας και εξέλιξης ενός Ερευνητικού
Κέντρου και έχει την ευθύνη της καθηµερινής του λειτουργίας. Η πείρα του παρελθόντος δείχνει πως
άτυχες επιλογές ταλαιπώρησαν τόσο τις διοικητικές λειτουργίες όσο και την ερευνητική απόδοση
Κέντρων. Για την επιλογή ενός ∆/ντή Κέντρου δεν αρκεί το αυτονόητο, δηλ. το υψηλό επιστηµονικό
επίπεδο. Απαιτείται, επιπρόσθετα, σηµαντική διοικητική εµπειρία, διαχειριστική ικανότητα, αλλά και
γνώση της τέχνης του να διασφαλίζει ευνοϊκές συνθήκες για την ερευνητική άµιλλα, µε ταυτόχρονη
ικανότητα να συνθέτει τη συνολική εικόνα του Κέντρου, διαµέσου του διαλόγου, της αλληλεπίδρασης
και του αµοιβαίου ελέγχου που δηµιουργούν ευνοϊκές συνθήκες µιας προωθητική πορείας.
Την επιλογή ∆ιευθυντών Κέντρων θα ακολουθήσει η επιλογή ∆ιευθυντών Ινστιτούτων, για την οποία. η
άποψη των ∆/ντών Κέντρων, αλλά και, κυρίως, των Ερευνητών έχει γνωµοδοτικό και µόνο χαρακτήρα.
∆εδοµένου ότι η ισχύουσα νοµοθεσία παρέχει ουσιαστικά υπερεξουσίες στο ∆/ντή Ινστιτούτου,
διαµορφώνεται µια κατάσταση η οποία δεν προσιδιάζει στον επιστηµονικό και ερευνητικό χώρο. Ο
∆/ντής δεν εποπτεύεται ουσιαστικά, ούτε ανακαλείται από κάποια διοικητική αρχή, ακόµη και στην
περίπτωση που η πορεία του ινστιτούτου που “προΐσταται” είναι καταστροφική. Αν και υπάρχουν
περιπτώσεις εξαίρετων ∆/ντών, οι οποίοι συνδυάζουν υψηλές επιστηµονικές επιδόσεις µε διοικητικές
ικανότητες και ήθος, έχουµε επίσης παραδείγµατα ∆/ντών που η ανεπάρκειά τους προκάλεσε
δυσλειτουργίες και τριβές στη διοίκηση των Ινστιτούτων. Το κόστος των συνεπειών αυτών επιβαρύνει
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την ερευνητική κοινότητα.
Παρότι κατά νόµο τα µέλη ∆ΕΠ και οι Ερευνητές έχουν οµόλογα χαρακτηριστικά προσόντων,
προσλήψεων και προαγωγών, παρουσιάζεται µια ισχυρή ασυµµετρία, η οποία είναι πολύ δύσκολο να
αιτιολογηθεί. Τα µέλη ∆ΕΠ εργάζονται σε χώρο που απολαµβάνει της ακαδηµαϊκής αυτονοµίας, η
οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την ενίσχυση του ερευνητικού έργου. Οι υπερεξουσίες του
∆/ντή, Ινστιτούτου όµως, διαµορφώνουν ένα πνεύµα δηµοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, το οποίο συµπιέζει
την ερευνητική διαδικασία. Ως εκ τούτου, απαιτείται άµεση νοµοθετική παρέµβαση για τον περιορισµό
των υπερεξουσιών του ∆/ντή.
Η ερευνητική κοινότητα υπήρξε πρωτοπόρα στην καθιέρωση µηχανισµών αξιολογήσεων. Και τούτο
διότι θεωρεί αυτονόητο το δικαίωµα της κοινωνίας, η οποία καταβάλει το κόστος, να αποτιµά την
πορεία του ερευνητικού συστήµατος. Ως αντιστάθµισµα απαιτεί την ενίσχυση εκείνων των στοιχείων
αυτονοµίας που είναι σύµφυτα µε την ανέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας.
Ο ερευνητικός ιστός των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας είναι πολύπλοκος και πολύµορφος, αν και
αριθµητικά πολύ µικρότερος αυτού των ΑΕΙ. Υπάρχουν µεγάλα Ερευνητικά Κέντρα, τα οποία, στην
πορεία των χρόνων, έχουν αποκτήσει τα χαρακτηριστικά µιας εύρωστης πανεπιστηµιακής µονάδας.
Υπάρχουν νέα Κέντρα που εισέρχονται δυναµικά στον επιστηµονικό στίβο. Υπάρχουν Κέντρα
ολιγάριθµων ερευνητών και πολυάριθµων Ινστιτούτων, Κέντρα µε διάσπαρτες ερευνητικές µονάδες,
κ.ο.κ. Η σύνθεση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων είναι και αυτή πολύµορφη.
Σήµερα, όσο ποτέ πριν, είναι αναγκαία µια συστηµατική συζήτηση και ενδελεχής µελέτη του βέλτιστου
διοικητικού πλαισίου των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και η λήψη γενναίων αποφάσεων για να
υπάρξουν κοινοί, ορθολογικοί κανόνες διοίκησης, οι οποίοι και θα κατοχυρωθούν θεσµικά. Σε κάθε
περίπτωση, όµως, η έρευνα δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει µε τους ερευνητές αµέτοχους στην ευκταία για όλους- διαδικασία ανέλιξης του ερευνητικού συστήµατος. Αν θέλουµε πραγµατικά την
Αριστεία, οφείλουµε να διαµορφώσουµε και το κατάλληλο περιβάλλον που θα της επιτρέψει να
ευδοκιµήσει.
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