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Θέμα: Αναφορικά με τη διαδικασία/πορεία αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων της
ΓΓΕΤ και την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση Εθνικής
Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών"
Αξιότιμε κύριε Γενικέ,

Στις 29 Ιουνίου 2012 έληξε η ημερομηνία υποβολής προτάσεων του προγράμματος "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"
για την α’ φάση αξιολόγησης. Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν είχαν περιορισμό 12 σελίδων
(λόγω α’ φάσης). Από τότε και έως σήμερα δεν έχει δημοσιευθεί η αξιολόγηση των προτάσεων
αυτών, ενώ, κατά την τελευταία μας συνάντηση, μας ενημερώσατε ότι αυτή πρέπει να
αναμένεται το Μάρτιο του 2013. Κατά συνέπεια, η αξιολόγηση της α’ φάσης του "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"
θα χρειαστεί εννέα (9) μήνες για να ολοκληρωθεί!!

Δεδομένων (α) της αδικαιολόγητα χρονοβόρας διαδικασίας αξιολόγησης του συγκεκριμένου
προγράμματος έως σήμερα και (β) του ότι θα πρέπει να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος (1-2
μήνες) για την προετοιμασία των προτάσεων που θα προκριθούν ώστε να υποβληθούν στη β’
φάση αξιολόγησης (οι οποίες θα είναι πλέον αναλυτικές και πολυσέλιδες), αναρωτιόμαστε πότε
μπορούμε τελικά να αναμένουμε την έγκριση των νέων έργων "ΑΡΙΣΤΕΙΑ";
Εκ των πραγμάτων, οι πιο πάνω ρυθμοί αξιολόγησης απάδουν των προγραμματικών
εξαγγελιών της κυβέρνησης για ταχεία αξιοποίηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ και
δημιουργούν εύλογη ανησυχία στους ερευνητές για αδιαφανείς διαδικασίες.

Όταν ο μέσος χρόνος αξιολόγησης των προκηρύξεων της ΕΕ είναι τρεις (3) μήνες (για πλήρεις
προτάσεις) και μεμονωμένων χωρών της ΕΕ από έναν έως το πολύ έξι μήνες, τέτοιοι χρόνοι
αξιολόγησης εκθέτουν την πατρίδα μας και προκαλούν ερωτήματα για την επάρκεια του
μηχανισμού αξιολόγησης αλλά και του εποπτικού μηχανισμού της.
Να σημειωθεί επίσης ότι η αξιολόγηση αυτή είναι ανεξάρτητη από το τελικό ύψος
χρηματοδότησης, αφού -σε κάθε περίπτωση- θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι καλύτερες
προτάσεις έως το διατιθέμενο ύψος χρηματοδότησης.
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Για τους ανωτέρω λόγους η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητά:

1. Επίσημη απάντηση από τη ΓΓΕΤ για το αναμενόμενο πέρας της αξιολόγησης α’ φάσης του
τρέχοντος προγράμματος "ΑΡΙΣΤΕΙΑ", καθώς και για τους λόγους της τεράστιας
καθυστέρησης στην υλοποίησή της.

2. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης στις Επιτροπές σχεδιασμού και παρακολούθησης
της αξιολόγησης του προγράμματος "ΑΡΙΣΤΕΙΑ" (για τη β’ φάση), όσο και κάθε άλλου
προγράμματος που προκηρύσσεται από τη ΓΓΕΤ, ώστε αφενός η ερευνητική κοινότητα να
λαμβάνει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση επί της διαδικασίας και αφετέρου να συνεισφέρει
(με την τεράστια εμπειρία των μελών της που συμμετέχουν επί δεκαετίες σε αξιολογήσεις
ερευνητικών προγραμμάτων άλλων κρατών-μελών, αλλά και της ίδιας της ΕΕ) στην
αποτελεσματική και ταχεία εφαρμογή δοκιμασμένων και έγκριτων σχημάτων αξιολόγησης.

Στην επιτακτική ανάγκη αποδοχής του δεύτερου αιτήματός μας συνηγορούν επίσης φαινόμενα
που θίγουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας των αξιολογήσεων
ερευνητικών προτάσεων, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ένα ακόμη σημαντικό για την
ερευνητική κοινότητα πρόγραμμα, το "ΚΡΗΠΙΣ". Στο πρόγραμμα αυτό, αρκετά Ινστιτούτα
έλαβαν ελλιπείς αξιολογήσεις που δείχνουν ότι οι επιτροπές αξιολόγησης δεν ακολούθησαν
πάντα το πρωτόκολλο της διαδικασίας (όπως αυτή είχε οριστεί από τη διαχειριστική αρχή),
καθώς τα πεδία αξιολόγησης που έπρεπε να συμπληρωθούν παρέμειναν κενά. Αυτό εγείρει
επιφυλάξεις και ερωτηματικά, όχι μόνο σε σχέση με την επιχειρησιακή δυνατότητα των
διοργανωτών της διαδικασίας, αλλά και σε σχέση με τη διαφάνεια και την εγκυρότητα των
αποτελεσμάτων.
Η εντύπωση της προχειρότητας εντάθηκε από το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι
απαντήσεις αξιολόγησης που στάλθηκαν εμφανίζουν μια σαφή αναντιστοιχία ανάμεσα στο
περιεχόμενό τους και στο περιεχόμενο των αξιολογούμενων προτάσεων, ή/και ανάμεσα στις
ενότητες εργασίας και στον υπολογισμό του προϋπολογισμού.
Οφείλουμε τέλος να επισημάνουμε ότι το τελευταίο συνέβη κυρίως σε Ινστιτούτα που
συγχωνεύτηκαν το Φεβρουάριο του 2012, τα οποία και είδαν τις ερευνητικές τους
δραστηριότητες να συρρικνώνονται κατά άδικο τρόπο, μέσω του "ΚΡΗΠΙΣ", παρά τις πρότερες
διαβεβαιώσεις της ΓΓΕΤ περί του αντιθέτου…

Τέλος, θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας και ένα ακόμη ουσιώδες -για τον ερευνητικό ιστό της
χώρας- θέμα, το οποίο σχετίζεται με την "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών".
Καθώς η Πρόσκληση αυτή αποτελεί, κατά την άποψή μας, το γνώμονα της ερευνητικής
πολιτικής και βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τα επόμενα χρόνια, οφείλουμε να
επισημάνουμε τα εξής:

1. Ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες η διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού
Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών γίνεται αντικείμενο ευρείας συζήτησης μεταξύ όλων
των εμπλεκομένων στις ερευνητικές δραστηριότητες, η οποία κρατάει, σε κάθε φάση της,
κάποιους μήνες, στην Ελλάδα δεν φαίνεται να ακολουθείται μια αντίστοιχη διαδικασία που
θα αποτυπώνει επαρκώς τη δυναμική του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας.
2. Στους ερευνητές η Πρόσκληση αυτή εμφανίστηκε πρόσφατα και με ασφυκτική προθεσμία
απόκρισης, καθώς προκηρύχθηκε στις 4 Φεβρουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία 17
Φεβρουαρίου. Το γεγονός αυτό εγείρει πλήθος ερωτηματικών για το κατά πόσο η όλη
διαδικασία πληροί τις προϋποθέσεις της αμεροληψίας, της αντικειμενικότητας και της
διαφάνειας, προϋποθέσεις που αποτελούν, πλέον, απαίτηση όχι μόνο της ερευνητικής
κοινότητας, αλλά και ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας.
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Σας καλούμε λοιπόν να παρατείνετε το διάστημα των δεκατριών ημερών μέσα στο οποίο η
ερευνητική κοινότητα της χώρας καλείται να ανταποκριθεί στην πρώτη φάση ενός
προγράμματος το οποίο θα καθορίσει εν πολλοίς το μέλλον της ως το 2020, καθώς και να
μεριμνήσετε έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των επιμέρους
ερευνητικών εργαστηρίων (ΑΕΙ και ΕΚ) στη διαβούλευση για τον καθορισμό των στρατηγικών
θεματικών περιοχών, οι οποίες θα αποτελέσουν την πυξίδα της ερευνητικής πολιτικής την
επόμενη δεκαετία.
Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μαρία Θ. Στουμπούδη

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου
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