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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ενας ενιαίος φορέας της ελληνικής έρευνας

Η έρευνα αιχμής είναι μια πηγή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και, εντέλει, κερ- 
δοφόρου επιχειρείν, με δημιουργία θέσεων ποιότητας που να δρουν σαν τρο
χοπέδη στο καταστροφικό brain drain που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια.

Των ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ,
ΠΕΤΡΟΥ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ,
ΑΓΓΕΛΟΥ ΧΑΝΙΩΤΗ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ, ΖΩΗΣ ΛΥΓΕΡΟΥ, 
ΣΠΥΡΟΥ ΑΡΤΑΒΑΝΗ - ΤΣΑΚΩΝΑ, 
ΛΕΥΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ*

Η έρευνα είναι η τπο σημαντική, 
εάν όχτ η μόνη, πηγή καινοτο- 
μίαε. Η Ελλάδα, ωε μτκρή χώρα, 
δεν έχετ άλλη εητλογή παρά να 
εττενδύσετ σημαντικά στην έρευ
να εφόσον θέλουμε να είμαστε 
ανταγωνιστικοί στον 21ο αιώνα. 
Η έρευνα αιχμήε και ποιότηταε 
είναι μια πηγή ιδιαίτερου ενδι- 
αφέροντοε και, εν τέλει, κερδο- 
φόρου επιχειρείν, με δημιουργία 
θέσεων ποιότηταε που να δρουν 
σαν τροχοπέδη στο καταστροφι
κό brain drain που βιώσαμε τα 
τελευταία χρόνια.

Είναι λάθος να θεωρήσουμε απλά 
ότι το μόνο που χρειάζεται η έρευ
να για να αναβαθμιστεί στη διε
θνή αρένα είναι μόνο ποσοτικά 
περισσότερη χρηματοδότηση. 
Το κεντρικό θέμα είναι η έλλειψη 
εθνικού στρατηγικού προγράμμα- 
τοε έρευναε, σχεδιασμένου από 
επιστήμονεε κύρουε. Η ουσιαστι
κή ανυπαρξία τηε έρευναε στον 
κρατικό προϋπολογισμό (πέρα 
από την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών και μισθολογικού κό- 
στουε), η έλλειψη προγράμματοε 
μακριά από πρόσκαιρεε πολιτικέε 
σκοπιμότητεε και ενόε οργάνου 
που να συντονίζει και να εκτελεί 
το στρατηγικό πρόγραμμα, απο
τελούν το βασικό εμπόδιο για μια 
ουσιαστική πρόοδο.

Βρισκόμαστε ετούτη τη στιγμή, 
όμωε, σε ένα κομβικό σημείο. Η 
Ελλάδα πρέπει να ανταγωνιστεί 
ουσιαστικά στα πεδία όπου έχου
με τιε βάσειε να αναπτύξουμε μια 
σημαντική ερευνητική παρουσία

στον διεθνή χώρο. Ετσι μόνον θα 
μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε 
εφαρμογέε για να αναπτύξουμε 
ένα «έξυπνο» επιχειρείν. Η προ
ϋπόθεση για μια διεθνώε αντα
γωνιστική καινοτομία στον τό
πο μαε είναι πραγματικά μία και 
μοναδική: η άριστη ποιότητα τηε 
βασικήε μαε έρευναε.

Η έρευνα στην Ελλάδα
Τέσσερα είναι κατά τη γνώ

μη μαε τα βασικά προβλήματα 
τηε ελληνικήε έρευναε, που όλα 
ίσωε καταλήγουν στην έλλειψη 
μιαε εθνικήε ερευνητικήε στρα- 
τηγικήε.
Πρώτον: Η παροχή χρημάτων γί-

Προτείνουμε 
τη δημιουργία ενός 
Εθνικού Οργανισμού 
Ερευνας, ο οποίος 
θα έχει την ευθύνη 
συντονισμού, 
χρηματοδότησης 
και αξιολόγησης 
ινστιτούτων και έργων.

νεται χωρίε στρατηγικό εθνικό 
σχέδιο και συχνότατα χωρίε αξι
οκρατικά κριτήρια, ερήμην συμ- 
βουλήε από ανεξάρτητουε επι- 
στήμονεε διεθνούε κύρουε, με 
ερευνητική πείρα και επιστημο
νική βαρύτητα.
Δεύτερον: Υπάρχει έλλειψη στα- 
θερήε και προβλέψιμηε ροήε χρη- 
ματοδότησηε.
Τρίτον: Οι λίγεε και, κατά κανόνα, 
περιορισμένεε πηγέε χρηματοδό- 
τησηε είναι κατακερματισμένεε 
(διάφορα υπουργεία εκτόε Ανά- 
πτυξηεκαιΠαιδείαε,ΕΛΙΔΕΚ, ΕΣ- 
ΠΑ κ.ά.) με σχεδόν απόλυτη έλ

λειψη συγχρονισμού μεταξύ τουε. 
Τέταρτον: Η γραφειοκρατία που 
επικρατεί σε όλα τα επίπεδα εί
ναι συντριπτική και συν τοιε άλ- 
λοιε αυτή τη στιγμή υπάρχει έναε 
καθαρά διοικητικόε, άνευ ουσί- 
αε διαχωρισμόε τηε έρευναε στα 
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά 
κέντρα.

Γραφειοκρατία
Μέγιστο εμπόδιο για την έρευ

να σήμερα στα πανεπιστήμια και 
τα ερευνητικά κέντρα, μεγαλύ
τερο ακόμα και από την πτωχή 
χρηματοδότηση είναι, κατά γε

νική ομολογία, η εξουθενωτική 
γραφειοκρατία. Οι υπάρχουσεε 
διατάξειε, κανονισμοί και νό
μοι μεταφράζονται σε ιδιαίτε
ρα χρονοβόρεε διαδικασίεε που 
δεν αφήνουν τα περιθώρια που 
είναι απαραίτητα για διεξαχθεί 
έρευνα στη στάθμη που πρέπει, 
υπογραμμίζονταε έναν σημαντι
κότατο λόγο που η Ελλάδα σπά
νια μπορεί να ανταγωνιστεί ερευ
νητικά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει 
να διορθωθούν, αλλά πιστεύουμε 
ότι εάν καταργηθούν μερικέε δια-

τάξειε-κλειδιά, οι οποίεε πραγμα
τικά υποσκάπτουν τιε ερευνητι- 
κέε δραστηριότητεε, θα λύσουμε 
πολλά προβλήματα, όπωε η δέ
σμευση πανεπιστημίων και ερευ
νητικών κέντρων από το δημόσιο 
λογιστικό με κανόνεε ασυμβίβα- 
στουε με τον τρόπο που πρέπει 
να γίνεται η έρευνα σήμερα.

Στρατηγική χρηματοδότησηε
Η λήψη σωστών αποφάσεων 

ωε προε το ποια είναι τα πιο ση
μαντικά πεδία έρευναε, πού χρει
άζονται μεγαλύτερη υποστήριξη 
και το πώε πρέπει να μοιραστούν 
υπάρχοντα κονδύλια, είναι μια 
σύνθετη και πολυπαραμετρική 
διεργασία, η οποία πρέπει να βα
σίζεται στη γνώμη εκείνων που 
γνωρίζουν και ασκούν αναγνω
ρισμένα έρευνα ποιότηταε. Η 
πολιτική έρευναε στην Ελλάδα, 
όπωε και η χρηματοδότηση, εί
ναι εμφανώε κατακερματισμέ
νη. Είναι σχεδόν αυτονόητο ότι 
μέσα σε ένα πλαίσιο που υπάρ- 

| χουν λίγα χρήματα για έρευνα, 
| πρέπει να βρεθεί έναε τρόποε 
I ώστε να συγκεντρωθούν και να 

μοιραστούν ορθολογικά, τα έστω 
λίγα, διαθέσιμα κεφάλαια για 
την έρευνα.

Εθνικήε Οργανισμόε Ερευναε
Η Ελλάδα, εν αντιθέσει με όλα 

τα προηγμένα κράτη, δεν έχει 
ένα κεντρικό όργανο το οποίο να 
χαράσσει επιστημονική - ερευ
νητική στρατηγική και να είναι 
σε θέση να μοιράζει ερευνητικά 
κονδύλια. Η έλλειψη ενόε παρεμ- 
φερούε οργανισμού και μιαε ορ- 
θολογικήε, σταθερήε κρατικήε 
συμμετοχήε στην έρευνα έχει 
εν τέλει ωε αποτέλεσμα μια χρη
ματοδότηση χωρίε συντονισμό, 
αποσπασματική, αδιαφανή, σπά
ταλη, όχι αξιοκρατική, που σί
γουρα δεν βοηθάει την ελληνική

έρευνα και την αναβάθμισή τηε 
σε διεθνή επίπεδα. Για να προ
ωθήσουμε την έρευνα σε όλα τα 
επίπεδα και να εκμεταλλευτού
με τα οικονομικά, εκπαιδευτι
κά και κοινωνικά αγαθά που μαε 
προσφέρει, πρέπει απαραίτητα 
να δημιουργήσουμε έναν ενιαίο 
φορέα έρευναε. Αλλη λύση δεν 
υπάρχει για να διορθώσουμε σε 
βάθοε χρόνου και σταθερά τα μα
κροχρόνια προβλήματα που αντι
μετωπίζουμε και να αναβαθμιστεί 
το ερευνητικό πλαίσιο τηε χώραε.

Προτείνουμε τη δημιουργία ενόε 
Εθνικού Οργανισμού Ερευναε 
(ΕΟΕ), ο οποίοε θα περικλείει 
αρμοδιότητεε από διαφορετικά 
υπουργεία, θα συγκεντρώνει 
υπάρχουσεε πηγέε χρηματοδό
τησηε και θα είναι υπεύθυνοε να 
χαράσσει μια εθνική στρατηγι
κή έρευναε με προτεραιότητεε. 
Θα έχει και την ευθύνη συντονι
σμού, χρηματοδότησηε και αξιο- 
λόγησηε ινστιτούτων και έργων 
και θα βοηθάει τη μεταφραστι
κή έρευνα.

Ο ΕΟΕ θα είναι το όργανο που προ
σφέρει γνώμη και θα κατευθύνει 
την Πολιτεία για στρατηγικέε κα- 
τευθύνσειε, για τη βελτιστοποί
ηση του ερευνητικού ιστού και 
την ποιότητα τηε έρευναε και 
πιστεύουμε ότι θα ήταν ιδανικό 
να συμπεριλαμβανόταν σε ένα 
νέο υπουργείο Ερευναε, Τεχνο- 
λογίαε και Καινοτομίαε. Θα θέτει 
προτεραιότητεε για τη δημόσια 
χρηματοδότηση και θα συντο
νίζει έτσι ώστε να μην υπάρχει 
κατακερματισμόε και σπατάλη 
στιε χρηματοδοτήσειε έργων, θα 
αξιολογεί ερευνητικέε δραστηρι
ότητεε (ερευνητικά ινστιτούτα, 
κέντρα, πανεπιστήμια, προγράμ
ματα κ.λπ.) και θα παρακολουθεί 
χρηματοδοτούμενα έργα.

Η πρόταση για τη χρηματοδότηση
Ο απρογραμμάτιστος κατακερμα- 
τισμόε πόρων είναι ένα πρόβλη
μα που εμποδίζει να δρέψει ο 
τόποε σωστά τα παράγωγα μιαε 
τόσο σημαντικήε δραστηριό- 
τηταε όπωε η έρευνα. Εφόσον 
τα υπάρχοντα κονδύλια συ
γκεντρωθούν και μοιραστούν 
αξιοκρατικά, συγχρονισμένα, 
με διαφάνεια, και σύμφωνα με 
ένα στρατηγικό σχέδιο, θα κα- 
λύψουν κατά πολύ υπάρχουσεε 
ανάγκεε.

Υποστηρίζουμε ότι η έρευνα πρέ
πει να συμπεριληφθεί στον κρα
τικό προϋπολογισμό, κάτι που 
ισχύει σε όλα τα επιστημονικά 
προηγμένα κράτη, και να υπάρ
ξει μια συγχώνευση υπαρχόντων 
πόρων. Πόροι που προτείνουμε 
να οργανωθούν υπό την αιγίδα 
του ΕΟΕ:
• Το μέρος του τακτικού προϋπο
λογισμού και του ΠΔΕ του υπουρ
γείου Ανάπτυξηε, που κατευθύ- 
νεται στην έρευνα.
• Υπάρχων προϋπολογισμόε των 
ερευνητικών κέντρων που επιδο
τούνται από τον κρατικό προϋπο
λογισμό από όλα τα υπουργεία.
• Προϋπολογισμός ΕΛΙΔΕΚ, για τη 
χρηματοδότηση ανταγωνιστικών 
προγραμμάτων στα διάφορα επι
στημονικά πεδία (Bottom up).
• Νέο κονδύλι από τον εθνικό προ
ϋπολογισμό για ερευνητικά έργα 
μακράε διάρκειαε.
• Προϋπολογισμός ΕΣΠΑ ή παρό
μοιων δράσεων που αφορούν 
την έρευνα.
• Προϋπολογισμός όλων των στρα- 
τηγικών/εμβληματικών ερευνη
τικών δράσεων όλων των υπουρ
γείων.
• Διάφορες ευρωπάίκέε πηγέε 
χρηματοδότησηε (HORIZON) 
με εθνικά matching ίίιηάε.
• Χορηγίες από επιχειρήσειε και 
από κοινωφελή ιδρύματα τιε 
οποίεε ο ΕΟΕ θα καλλιεργήσει 
(active fund ratting) βασισμέ- 
νοε στην αξιοπιστία και στην 
αυστηρά αξιοκρατική χορήγη
ση των πόρων.

Βασικέβ αρχέε διοίκησηε
Ο βασικόε πυλώναε διοίκησηε 
του ΕΟΕ είναι ένα διοικητικό 
συμβούλιο (Δ.Σ.), αποτελούμε-

νο από (10-15) έμπειρουε και 
καταξιωμένουε επιστήμονεε 
και προσωπικότητεε μεγάλου 
κύρουε με διοικητική και επι
χειρηματική πείρα. Δεν νοείται 
η επιστημονική στρατηγική 
τηε χώραε να γίνεται ερήμην 
επιστημόνων με αποδεδειγ
μένη πείρα και ποιότητα. Η 
βασική αρχή για τη διοίκηση 
του ΕΟΕ είναι κατά το δυνατόν 
μεγαλύτερη ανεξαρτησία από 
πολιτικέε αλλαγέε και πολιτι- 
κέε επιρροέε, χωρίε αυτό να 
σημαίνει έλλειψη λογοδοσίαε.

Τα μέλη του διοικητικού συμ
βουλίου έχουν θητεία 3-5 χρό
νια και δεν πρέπει να ορίζονται 
από την εκάστοτε κυβέρνηση. 
Επιλέγονται κατ’ αρχήν με τη 
βοήθεια ενόε ουδέτερου οργά-

Δεν νοείται 
η επιστημονική 
στρατηγική της χώρας 
να γίνεται ερήμην 
επιστημόνων 
με αποδεδειγμένη 
πείρα και ποιότητα.

νου. Η θητεία των μελών θα 
λήγει σταδιακά (π.χ. τρία μέλη 
κάθε έτοε) και η ανανέωση γί
νεται εν καιρώ από το Δ.Σ.

Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την 
εκλογή ενόε εκτελεστικού διευ
θυντή, ο οποίοε(α) θα πρέπει να 
προέρχεται από την ερευνητική 
κοινότητα και να είναι επιστή
μων με ευρύτατα και διεθνώε 
αναγνωρισμένο έργο και κύροε.

Το Δ.Σ. θα λογοδοτεί κάθε χρόνο 
(με τη συνεργασία του εκτελε
στικού διευθυντή) στον υπεύθυ
νο κρατικό φορέα (π.χ. υπουρ
γό ή γραφείο πρωθυπουργού). 
Η τακτική λειτουργία του ΕΟΕ 
δεν θα χρειάζεται υπογραφή 
υπουργού παρά μόνο για την 
έγκριση του ετήσιου προϋπο
λογισμού.
Ο ΕΟΕ θα έχει τη διαχείριση/επι- 
τήρηση του προϋπολογισμού

των ερευνητικών κέντρων, 
όλων των υπουργείων και όχι 
μόνο τηε ΓΓΕΚ. Ενα βασικό
τατο στοιχείο του ΕΟΕ είναι η 
ενοποίηση τηε έρευναε και η 
κατάργηση του διαχωρισμού 
έρευναε των Ε.Κ. και των πανε
πιστημίων. Μην ξεχνάμε ότι η 
τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 
άρρηκτα συνδεδεμένη με την 
έρευνα.

Ο ΕΟΕ διοικεί και χρηματοδο
τεί την πολιτική τηε διανοη- 
τικήε ιδιοκτησίαε των Ε.Κ. και 
των ΑΕΙ με γνώμονα καινοτο
μία και επιχειρείν. Ενώ η βασι
κή αποστολή του ΕΟΕ είναι η 
έρευνα, δεν είναι δυνατόν να 
μη γειτνιάζει με την καινοτο
μία. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει 
να υπάρχει συνεχήε και ουσι- 
αστικόε διάλογοε μεταξύ ΕΟΕ 
και κρατικών και επαγγελματι- 
ών οργάνων που ασχολούνται 
και υποστηρίζουν γενικά την 
καινοτομία.

Εντέλει, σημαντικόε σκοπόε 
ενόε τέτοιου, συγκεντρωτι
κού, οργάνου είναι να διευκο
λύνει τον απαραίτητο διάλογο 
με την πολιτική ηγεσία και την 
κοινωνία, έτσι ώστε πολιτικέε 
αποφάσειε να λαμβάνουν υπό
ψη γνώσειε που απορρέουν από 
την έρευνα. Το όργανο αυτό θα 
αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ επι- 
στήμηε και καινοτομίαε και τηε 
καινοτόμου επιχείρησηε που 
είναι πλέον ο τρόποε του λει- 
τουργείν τον 21ο αιώνα.

* Χριστίνα Κουλούρη (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), Πέτρος 
Κουμουτσάκος (Πανεπιστήμιο 
Χάρβαρντ και ΕΤΗ), Αγγελος 
Χανιώτης (Institute of Advanced 
Studies, Πρίνστον), Στέφανος 
Πεσμαζόγλου (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο), Ζωή Λυγερού 
(Πανεπιστήμιο Πατρών), Σπύρος 
Αρταβάνης - Τσάκωνας (Πανεπιστήμιο 
Χάρβαρντ), Λεύτερης Οικονόμου 
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Πρόκειται για περίληψη της 
ολοκληρωμένης παρέμβασης των 
ακαδημαϊκών, η οποία θα αναρτηθεί 
αυτούσια στην kathimerini.gr.
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