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Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) επιθυμούμε να υπενθυμίσουμε, για μία ακόμη φορά, ότι τα Ερευνητικά 
Κέντρα και Ινστιτούτα (ΕΚ/Ι) αποτέλεσαν τον πρώτο φορέα του δημοσίου που αξιολογούνταν με 
ακαδημαϊκά κριτήρια από το 1995, ανά πενταετία, από Διεθνείς Επιτροπές εξωτερικών αξιολογητών με 
κατάλληλη τεχνογνωσία, διεθνές κύρος και διεθνή εμπειρία αξιολογήσεων ΕΚ (ανά θεματικό αντικείμενο 
έρευνας). Οι μέχρι σήμερα αξιολογήσεις, τις οποίες η ερευνητική κοινότητα υποστηρίζει διαχρονικά, έχουν 
αναδείξει ότι τα ΕΚ της ΓΓΕΚ αποτελούν δυναμικούς φορείς, στους οποίους η χώρα θα πρέπει να επενδύσει 
για την ανάπτυξή της. Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της τελευταίας διεθνούς αξιολόγησης, που 
ολοκληρώθηκε το 2014, δίνουν στην ερευνητική κοινότητα το ηθικό δικαίωμα να υποστηρίξει την ύπαρξη 
όχι απλώς διάσπαρτων νησίδων Αριστείας, αλλά την ύπαρξη ερευνητικού προσωπικού υψηλής ποιότητας 
στα ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΚ. Επιπρόσθετα, η ΕΕΕ έχει πολλές φορές επισημάνει ότι δεν έχουν 
καμία αξία οι αξιολογήσεις αυτές καθαυτές, αν δεν συνοδεύονται από τη συστηματική αξιοποίηση των 
προτάσεων των αξιολογητών με απώτερο στόχο τη βελτίωση της έρευνας και των ΕΚ. 

Υπενθυμίζουμε, επίσης, ότι, ενώ τα ΕΚ/Ι έχουν υποβάλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγησή 
τους για το διάστημα 2013-2017, η αξιολόγηση αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, παρόλες 
τις συνεχείς οχλήσεις της ερευνητικής κοινότητας προς τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες των εποπτευόντων 
Υπουργείων από το 2018 και μετά. Αντιθέτως, από το 2019 μέχρι σήμερα, έχουν αλλάξει οι ρυθμίσεις για 
τον τρόπο αξιολόγησης δύο φορές. Η πρώτη τροποποίηση (Ν. 4635/2019, άρθρο 142) έδινε τη δυνατότητα 
να αξιολογηθούν τα ΕΚ/Ι και από νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, τροποποίηση, που όπως 
είχε αναδείξει η ΕΕΕ, έπασχε από έλλειψη ακαδημαϊκότητας και προκαλούσε σοβαρές ανησυχίες ως προς 
τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και διαφάνειας των αξιολογήσεων. Εξ όσων γνωρίζουμε, και άλλοι 
εκπρόσωποι θεσμικών φορέων είχαν εκφράσει τις ίδιες ανησυχίες. Πρόσφατα, με αιφνιδιαστική κατάθεση 
και ψήφιση τροπολογίας, άλλαξε και πάλι ο τρόπος αξιολόγησης των ΕΚ/Ι (Ν. 4796/2021, άρθρο 63). Θα 
πραγματοποιείται και πάλι με την εποπτεία της ΓΓΕΚ, αλλά με την επιμέλεια του ΕΣΕΤΕΚ. Προβλέπεται, 
επίσης, ότι κάθε Ινστιτούτο θα αξιολογείται ανά τριετία και κάθε ΕΚ ανά πενταετία. Δυστυχώς, για μία ακόμη 
φορά η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επέλεξε να αιφνιδιάσει και να 
αποφύγει τη διαβούλευση με την ερευνητική κοινότητα, ή έστω την απλή κοινοποίηση της τροπολογίας 
στους εμπλεκόμενους φορείς, ενώ έκανε και ειδική αναφορά χαρακτηρίζοντας την αξιολόγηση των ΕΚ/Ι ως 
τομή, παραβλέποντας τις μέχρι σήμερα αξιολογήσεις. 

Τονίζοντας, για ακόμη μία φορά, ότι αποζητούμε και αναμένουμε την άμεση αξιολόγηση των ΕΚ/Ι, 
εκφράζουμε τη διαφωνία μας στην πρόσφατη τροπολογία, που προβλέπει την αξιολόγηση των 
Ινστιτούτων ανά τριετία και των ΕΚ ανά πενταετία, γιατί τη θεωρούμε ατελέσφορη, δυσλειτουργική και, 
εντέλει, χωρίς κανένα νόημα. Τα Ινστιτούτα συμβάλλουν, κατά κύριο λόγο, στο ερευνητικό και αναπτυξιακό 
έργο των ΕΚ και, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 4310/2014, όπως ισχύει), διαμορφώνουν το 
Σχέδιο Δράσης των ΕΚ με τις προτάσεις τους. Επιπλέον, η σχετική προεργασία για τη διαδικασία της 
αξιολόγησης, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα εμπειρία, απαιτεί εντατική απασχόληση από το σύνολο σχεδόν 
του προσωπικού των ΕΚ/Ι για όχι ευκαταφρόνητο χρονικό διάστημα. Για τους λόγους αυτούς κρίνουμε 
απαραίτητο να πραγματοποιείται η αξιολόγηση των ΕΚ και των Ινστιτούτων ταυτόχρονα ανά πενταετία  
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που είναι εύλογο χρονικό διάστημα, στο οποίο υπάρχει, επιπλέον, η δυνατότητα να έχουν ολοκληρωθεί 
και ερευνητικά έργα που συνήθως έχουν 3ετή ή 4ετή διάρκεια. Να επισημάνουμε ότι στην ψηφισθείσα 
τροπολογία δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη που να προβλέπει  το πώς θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση 
για τα έτη από το 2013 και μέχρι σήμερα.  Επιπλέον, και αυτή η ρύθμιση όπως και η προηγούμενη 
χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά άτολμη, καθώς περιορίζει την αξιολόγηση, για μία ακόμη φορά, μόνο στα ΕΚ/Ι 
της ΓΓΕΚ χωρίς να την επεκτείνει και στον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό που έχει πρόσβαση σε δημόσια 
χρηματοδότηση. 

Ως ΕΕΕ ζητούμε: 

 Την άμεση έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των ΕΚ/Ι  
 Την τροποποίηση της πρόσφατα ψηφισθείσας ρύθμισης ώστε η αξιολόγηση των ΕΚ και των 

Ινστιτούτων  να πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και ανά 5ετία  
 Τη δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων των ΕΚ και των Ινστιτούτων, όπως γινόταν αρχικά  
 Την αξιολόγηση του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας που εποπτεύεται και από άλλα 

Υπουργεία 

Τέλος, δεδομένου ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός της αρχής αξιολόγησης από την αρχή 
χρηματοδότησης, προτείνουμε ως αρμόδια αρχή για την αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων  και 
Ινστιτούτων την Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Έρευνας & Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΑΑΕΑΕ), ως μετεξέλιξη της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με κύρια αποστολή την αξιολόγηση όλων των ΕΚ και των 
ΑΕΙ, καθώς και την αποτίμηση των ερευνητικών δράσεων και πλαισίων χρηματοδότησης1.  
 
 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

  

  

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού  
Κύριο Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, minister.sec@mnec.gr 
Καθηγητή Αθανάσιο  Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, secgenof@gsrt.gr 
Κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  minister@minedu.gov.gr   
Καθηγητή Ευάγγελο Συρίγο, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, depminoffice@minedu.gov.gr  
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας 
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com  
Προέδρους και Τομείς Έρευνας, Καινοτομίας και Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
 
 
 
 
 
 
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Γεωργία Κ. Τσιροπούλα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Κουφός, 15236, Πεντέλη,  Τηλ. 2108109191, e-mail: 
georgia@noa.gr 

                                                 
[1 ] https://www.eee-researchers.gr/theseis-kai-protaseis-tis-eee-gia-ti-diakyvernisi-tis-ereynas-kai-technologias/   
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