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ΘΕΜΑ: «Ερώτηση με αριθμό πρωτ. 8407/03-08-2021»
Σε απάντηση της υπ’ αριθ. 8407/3.8.2021 ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των
Ελλήνων με θέμα: «Ανεξήγητη μακρά καθυστέρηση στην αξιολόγηση των Ερευνητικών
Κέντρων και των Ινστιτούτων και προτάσεις για βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης από
την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών», σας πληροφορούμε για τα εξής:
Η συστηματική, αντικειμενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση, αποτελεί αναγκαίο
παράγοντα για την αναγνώριση και την προώθηση της αριστείας σε όλα τα επίπεδα του
ερευνητικού ιστού της χώρας, με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.
Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων Επιστημονικής Έρευνας και Ανάπτυξης Τεχνολογίας
(ΕΤΑΚ) από τους εποπτευόμενους από την ΓΓΕΚ Ερευνητικούς Φορείς, ανταποκρίνεται
στη γενικότερη απαίτηση για διαφάνεια στη λειτουργία των θεσμών και των φορέων και
στοχεύει στην αποτίμηση των επιδόσεων των ερευνητικών φορέων.
Με το άρθρο 63 του Ν.4796/2021, τα ερευνητικά ινστιτούτα, θα αξιολογούνται υπό την
εποπτεία της ΓΓΕΚ και την επιμέλεια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας, Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ε.Σ.Ε.ΤΕ.Κ), το οποίο θεωρείται ως ο κατεξοχήν φορέας που
εγγυάται μια αμερόληπτη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία. Δυστυχώς, η
πανδημία και ο περιορισμός των διασυνοριακών μετακινήσεων, αποτέλεσε τον βασικό λόγο
για την καθυστέρηση της διαδικασίας αξιολόγησης.
Επί του παρόντος, τα μέλη του ΕΣΕΤΕΚ καθώς και τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια,
εργάζονται εντατικά και συστηματικά με στόχο να υποστηρίξουν τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Καινοτομίας με εισηγήσεις σχετικά με τους προέδρους και τα μέλη των
επιτροπών αξιολόγησης καθώς και με τον καθορισμό κοινών δεικτών ποιότητας και
αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και κριτήρια. Οι

εισηγήσεις αυτές του ΕΣΕΤΕΚ θα γίνουν έπειτα από συνεργασία με τους Προέδρους των
Ερευνητικών Κέντρων. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία
της αξιολόγησης εντός του 2022 λαμβάνοντας υπόψη και τις καθυστερήσεις που ενδέχεται
να προκύψουν λόγω της πανδημίας.
Η αξιολόγηση των ερευνητικών ινστιτούτων κάθε τρία έτη, βασίστηκε σε ανάλογες
επιτυχημένες πρακτικές στο εξωτερικό έπειτα από σχετική γνωμοδότηση του ΕΣΕΤΕΚ, ο
Πρόεδρος και τα μέλη του οποίου αποτελούν διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες με
μεγάλη πείρα όσον αφορά την αξιολόγηση ερευνητικών φορέων. Η ανωτέρω συχνότητα
αξιολογήσεων δύναται να επανεξεταστεί μετά από τον πρώτο κύκλο, εφόσον αυτό
απαιτηθεί.
Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι με τον ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄167άρθρα 143 και 144 του), εξασφαλίστηκε, για πρώτη φορά, η συμμετοχή
εκπροσώπου της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στην Ολομέλεια του ΕΣΕΤΕΚ. Η
εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις του
ΕΣΕΤΕΚ όπου συζητήθηκαν οι προτάσεις του ΕΣΕΤΕΚ σχετικά με τη διαδικασία
αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων και των Ινστιτούτων τους και οι σχετικές
εισηγήσεις του ΕΣΕΤΕΚ, αποφασίστηκαν με ομοφωνία.
Όσον αφορά στην αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων τους από το έτος
2013 και μετά, σας πληροφορούμε ότι το 2019 η ΓΓΕΚ συγκέντρωσε το απαραίτητο υλικό
από τους ερευνητικούς φορείς για τα έτη 2013-2017 το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την νέα
αξιολόγηση σε συνδυασμό με τα πιο πρόσφατα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν ενόψει της
νέας αξιολόγησης.
Όσον αφορά την αξιολόγηση όλων ανεξαιρέτως των Ερευνητικών Κέντρων και των
Ινστιτούτων, που εποπτεύονται από όλα τα Υπουργεία της χώρας μας, είναι μια πρόταση η
οποία δύναται να εξετασθεί σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία.
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