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Θέμα : Προβληματισμοί της ερευνητικής κοινότητας των ΕΚ για την αντιμετώπιση των
σχετικών με την έρευνα ζητημάτων από την πολιτική ηγεσία
Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Με αφορμή την πρόσφατη παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, η
ερευνητική κοινότητα καταθέτει την ανησυχία και τους προβληματισμούς της αναφορικά με τα
διαφαινόμενα αίτια της παραίτησης αυτής.
Όπως φαίνεται, οι αποκλίνουσες προσεγγίσεις μεταξύ μελών της πολιτικής ηγεσίας του
ΥΠΔΒΜΘ καθώς και η έλλειψη κοινά αποδεκτού, συγκροτημένου σχεδιασμού επί των
σχετικών με την έρευνα ζητημάτων ενέτειναν τις καθυστερήσεις και παλινδρομήσεις, που
παρατηρήθηκαν στις προκηρύξεις νέων ερευνητικών προγραμμάτων και στην αξιολόγηση
κατατεθειμένων ερευνητικών προτάσεων, αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις αρχικές κυβερνητικές
διακηρύξεις για κατά προτεραιότητα επένδυση στην εκπαίδευση και την έρευνα.
Σήμερα, τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) αντιμετωπίζουν ανυπέρβλητα εμπόδια, διότι μειώνεται
δραστικά η επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού τους και, ταυτόχρονα, υποβαθμίζονται
σημαντικά οι δυνατότητες ανάληψης και υλοποίησης από αυτά ερευνητικών έργων.
Η ερευνητική κοινότητα των ΕΚ αναγνωρίζει και κατανοεί τη δύσκολη κατάσταση στην οποία
βρίσκεται η χώρα μας λόγω της δημοσιονομικής κρίσης, αδυνατεί όμως να κατανοήσει τους
λόγους για τους οποίους οι απορροφήσεις κονδυλίων, ύψους 1,548 δις ευρώ, τα οποία
προβλέπονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για έρευνα και καινοτομία,
κινούνται ακόμη σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα. Η ερευνητική κοινότητα εκτιμά ως απολύτως
αναγκαία την επιτάχυνση της απορρόφησης των εν λόγω κονδυλίων, η οποία θα αναβαθμίσει
την αναπτυξιακή προοπτική του ερευνητικού συστήματος στο πλαίσιο του διεθνούς,
ανταγωνιστικού χώρου της έρευνας, ενισχύοντας και την ίδια τη βιωσιμότητα των ερευνητικών
φορέων της χώρας. Η απορρόφηση των κονδυλίων αυτών οφείλει βεβαίως να υλοποιηθεί μέσω
διαφανών και διεθνώς αποδεκτών διαδικασιών προκηρύξεων και αξιολογήσεων και στο πλαίσιο
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μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, κατά το πάγιο, άλλωστε, αίτημα των Ελλήνων
ερευνητών.
Επιπρόσθετα, τον τελευταίο χρόνο, ζητήματα της καθημερινής λειτουργίας των Ερευνητικών
Κέντρων και Ινστιτούτων εξελίχθηκαν επί τα χείρω. Η ανασυγκρότηση του νέου ΕΣΕΤ
καθυστέρησε αδικαιολόγητα και είναι ελλιπής. Ο Εθνικός πίνακας κριτών, ο οποίος θα πρέπει
να ανανεώνεται κατ’ έτος, παραμένει ως έχει από το 2007. Η εκλογή Διευθυντών σε αρκετά
Ινστιτούτα εκκρεμεί ήδη επί μακρόν. Άγνωστη παραμένει η τύχη των εκδηλώσεων
ενδιαφέροντος για τις υποδομές που υπέβαλαν τα ΕΚ στις αρχές του 2010, καθώς και η πορεία
της τέταρτης κατά σειρά εξωτερικής αξιολόγησης των ΕΚ που ξεκίνησε στο μέσον του 2010.
Με ανάλογο τρόπο εξελίχθηκε επίσης η διαδικασία διαμόρφωσης του νέου θεσμικού πλαισίου
για την έρευνα. Μήνες μετά την κατάθεση του αρχικού πλαισίου διαβούλευσης και δεν υπήρξε
καμία ουσιαστική εξέλιξη/ενημέρωση επί του θέματος από πλευράς Υπουργείου πέραν του
πρόσφατου δελτίου τύπου του ΥΠΔBΜΘ. Στο μεσοδιάστημα η διαδικασία υπήρξε αδιαφανής, η
διαμόρφωση υπόθεση ολίγων και τα επιχειρήματα άγνωστα στην ερευνητική κοινότητα.
Προφανώς, η ύπαρξη στο ίδιο Υπουργείο πολλαπλών κέντρων σχεδιασμού και διαχείρισης
κονδυλίων έρευνας και τεχνολογίας αποδεικνύεται δυσλειτουργική και δεν συμβάλλει στο
σχεδιασμό ερευνητικής πολιτικής, στην αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού ρόλου του
Υπουργείου, στην απορρόφηση υπαρχόντων κονδυλίων, αλλά και στη, μέσω κοινών δράσεων,
δημιουργική διασύνδεση πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων. Διασύνδεση που αποτελεί
πάγια θέση της ερευνητικής κοινότητας και διακηρυγμένη αρχή της κυβέρνησης.
Η ερευνητική κοινότητα ζητά άμεσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, που θα διασαφηνίζουν
ρόλους, θα διευθετούν χρονίζουσες εκκρεμότητες, θα δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης, θα
εμπνέουν και θα κινητοποιούν το ερευνητικό δυναμικό. Από την πλευρά της η κοινότητά μας θα
συνεχίσει να συμβάλει με υψηλό αίσθημα ευθύνης στο διάλογο και στην εθνική προσπάθεια για
την έμπρακτη στήριξη του ενιαίου χώρου παιδείας και έρευνας.
Στο πλαίσιο όλων αυτών των προβληματισμών, η Ένωση θα επιθυμούσε μια άμεση συνάντηση
μαζί σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Δημήτρης Ε. Λουκάς

Μαρία Θ. Στουμπούδη
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