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Προς : Υφυπουργό Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Καθηγητή Ιωάννη
Πανάρετο
Θέµα : ∆ιαβούλευση µε θέµα «Στοιχεία για Ερευνητικά Κέντρα»
Αξιότιµε κ. Υφυπουργέ,
Στο συνοδευτικό κείµενο του προς διαβούλευση σχεδίου, αναφέρεστε σε «καταγραφή
ορισµένων βασικών στοιχείων για τα Ερευνητικά Ινστιτούτα της χώρας και τις µονάδες τους».
Στην ανακοίνωσή σας είναι ασαφές εάν αυτό το σχέδιο συλλογής στοιχείων αφορά
αποκλειστικά στα Ερευνητικά Ινστιτούτα των ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, ή αφορά και
σε αυτά που υπάγονται στο ΥΠ∆ΒΜΘ, ή τέλος και σε άλλους (εκτός ΥΠ∆ΒΜΘ) ερευνητικούς
φορείς. Πέραν όµως από το εύρος των αποδεκτών του σχεδίου, δεν διευκρινίζεται επίσης το πώς
-εκτός της καταγραφής- θα αξιολογηθούν και θα αξιοποιηθούν τα στοιχεία που θα συλλεχθούν,
ώστε, σύµφωνα και µε τη διατύπωσή σας, "το αποτέλεσµα να είναι ουσιαστικό αλλά όχι
γραφειοκρατικό", όπως άλλωστε όλοι µας θα επιθυµούσαµε.
Γεγονός παραµένει ότι τα ΕΚ/Ι της ΓΓΕΤ είναι οι µόνοι ερευνητικοί φορείς της χώρας, οι
οποίοι, από το 1995 και µετέπειτα, καταθέτουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα στοιχεία τους
(επιστηµονικά, οικονοµικά, κλπ.), αξιολογούνται βάσει αυτών από διεθνείς επιτροπές και (µε
βάση πλέον τις αξιολογήσεις αυτές) αναπροσαρµόζουν τα επιχειρησιακά τους σχέδια. Τα πιο
πρόσφατα δεδοµένα των ΕΚ/Ι κατατέθηκαν στη ΓΓΕΤ τον Ιούνιο του 2010 (και είναι ανάλογα
αυτών που ζητούνται στο εν λόγω σχέδιο), σε µια διαδικασία ‘αυτο-αξιολόγησης’, η οποία
επρόκειτο να εξελιχθεί σε εξωτερική αξιολόγηση (κάτι που δεν έχει γίνει όµως έως σήµερα).
Επίσης, το αρχείο του υπό διαβούλευση σχεδίου τιτλοφορείται «self-evaluation-of-InstitutesFORM», παραπέµποντας στη διαδικασία στην οποία υποβλήθηκαν τα ΕΚ/Ι της ΓΓΕΤ πριν από
οκτώ µόλις µήνες.
Εάν λοιπόν το ζητούµενο από το παρόν σχέδιο είναι µόνον η καταγραφή των στοιχείων (µέσω
µιας ακόµη αυτο-αξιολόγησης, επικαιροποιηµένης κατά ένα έτος σε σχέση µε την
προηγούµενη), και καθώς κατά τη διαδικασία της συλλογής και σύνθεσης των απαραίτητων
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δεδοµένων καταναλώνεται σηµαντικός αριθµός ανθρωποωρών και δεν πατάσσεται η
γραφειοκρατία (σε καιρούς µάλιστα κρίσης που το δυναµικό των ΕΚ θα έπρεπε να διαθέτει όλες
του τις δυνάµεις στην προσέλκυση χρηµατοδοτήσεων για ερευνητικά έργα), όσον αφορά τα
ΕΚ/Ι της ΓΓΕΤ θα προτείναµε:
• να αναρτηθούν στο διαδίκτυο τα τελευταία, κατατεθειµένα στη ΓΓΕΤ στοιχεία της
αξιολόγησης του 2010, που αφορούν στην χρονική περίοδο 2005-2009.
• να διερευνηθούν οι τυχόν ελλείψεις στα δεδοµένα που έχουν κατατεθεί και να ζητηθούν,
εφόσον χρειαστεί, µόνον τα επιπλέον στοιχεία,
• να ζητηθούν (εφόσον κριθεί απολύτως σκόπιµο) επιπλέον στοιχεία για το έτος 2010.
Εάν όµως στα ζητούµενά µας παραµένουν η υλοποίηση του ενιαίου χώρου παιδείας-έρευνας, η
ορθολογική αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και η ενίσχυση της ερευνητικής
δραστηριότητας, πιστεύουµε ότι η διαβούλευση αυτή θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί βάσει
ενός σχεδίου σαφώς διαφοροποιηµένου από τα ήδη εφαρµοσθέντα, το οποίο θα εστιάζει στη
συγκέντρωση στοιχείων και στην αξιολόγηση του συνόλου των ερευνητικών φορέων της χώρας
(παρεµπιπτόντως, τα αποτελέσµατα της µελέτης χαρτογράφησης του ερευνητικού ιστού
παραµένουν άγνωστα), στοιχείων δηλαδή χρήσιµων στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος
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