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Κύριε Διευθυντά,
Με έκπληξη διαβάσαμε στο φύλλο της 5ης Φεβρουαρίου της εφημερίδας σας το δημοσίευμα του κ. Γ.
Παπαχρήστου με τίτλο “Ξέφραγο αμπέλι”, ο οποίος, έχοντας ελλιπή πληροφόρηση, θίγει θέματα με
τρόπο περιπαιχτικό επιχειρώντας να μειώσει και να προσβάλει τόσο τον “καταπληκτικό” όπως
αναφέρει, Αναπληρωτή Υπουργό κ. Φωτάκη, όσο και το “άγνωστο γιατί υπάρχει” Ινστιτούτο
Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ). Οπωσδήποτε οι χαρακτηρισμοί αυτοί δεν αρμόζουν ούτε στον
κ. Φωτάκη, ούτε στο ΙΗΔΛ. Ο “άγνωστος για το ευρύ κοινό” καθηγητής κ. Φωτάκης, έχει διατελέσει
μεταξύ άλλων: (α) συντονιστής της συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων, (β) πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», (γ) μέλος Εθνικών και Ευρωπαϊκών
Επιτροπών εμπειρογνωμόνων για θέματα επιστημονικής πολιτικής, (δ) μέλος στην Ομάδα της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αξιολογεί και διαμορφώνει τις προτεραιότητες για την Ευρώπη του 2020,
(ε) Πρόεδρος στη Συμβουλευτική Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις Ερευνητικές
Υποδομές και στην Ομάδα Ειδικών για τον προσδιορισμό του ρόλου των Πανεπιστημίων και
Ερευνητικών Οργανισμών στην στρατηγική της «Έξυπνης Εξειδίκευσης» για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη. Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα γνωστός στον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο και αυτό τιμά την Ελλάδα.
Το ΙΗΔΛ στην αξιολόγηση τού 2014, που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) με διεθνή επιτροπή αξιολόγησης, κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των Ερευνητικών
Ινστιτούτων της χώρας. Το δε Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο οποίο το ΙΗΔΛ είναι ένα από
τα έξι ινστιτούτα, συμμετέχοντας σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα στο έβδομο πρόγραμμα
πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προσέλκυσε χρηματοδότηση τέτοια που το κατατάσσει στην
πρώτη θέση σε σχέση με όλα τα ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και στην 15η θέση πανευρωπαϊκά. Η
επιτυχία αυτή πέραν του κύρους που προσδίδει στο ΙΤΕ, μεταφράζεται σε επιπρόσθετες θέσεις
απασχόλησης επιστημονικού προσωπικού, οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Συνεπώς και το ΙΤΕ και το ΙΗΔΛ είναι πλήρως επιτυχημένοι οργανισμοί καθώς ξεφεύγουν από την
Ελληνική καθημερινότητα και ας μην είναι ευρέως γνωστό το αντικείμενο της δουλειάς τους!
Το άρθρο σας αναφέρεται επίσης στην «αφαίρεση του δικαιώματος από νέους επιστήμονες με
λαμπρά επιστημονικά εφόδια να κριθούν και να εξελιχθούν». Θεωρούμε, λοιπόν, ότι πρέπει να σας
ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες εκλογής των νέων επιστημόνων σε θέσεις Ερευνητών, γιατί
πιθανόν να μην είστε σωστά πληροφορημένος. Η εκλογή Ερευνητών είναι ανοιχτή σε κάθε
ενδιαφερόμενο που έχει τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη της θέσης, όπως ακριβώς
συμβαίνει και στα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού. Άρα η υψηλότατη
ποιότητα των Ερευνητών των ερευνητικών κέντρων διασφαλίζεται μέσω της προκήρυξης θέσεων με

ανοιχτές και διαφανείς διαδικασίες σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές και διασφαλίζει την
στελέχωση τους με υψηλής στάθμης Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες.
Σε αντίθεση με τις ανοικτές διαδικασίες που ακολουθούνται για την εκλογή των Ερευνητών, το άρθρο
47 του Νόμου Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (Ν. 4310/ 2014), του οποίου η
πλήρης εφαρμογή αναβάλλεται με συνεχείς ΠΝΠ, δίνει στο επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό τη
δυνατότητα εξέλιξης σε προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, και εργάζονταν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο ερευνητικό κέντρο την
ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου. Εμφανώς πρόκειται για μια διάταξη που ευνοεί τους ήδη
εργαζόμενους στα ερευνητικά κέντρα, και αποτελεί προνομιακή διάταξη για την (πιο εύκολη) εκλογή
στη θέση του Ερευνητή. Θεωρούμε ότι η διάταξη αυτή κακώς εισήχθη στο Νόμο και όπως έχουμε
τεκμηριώσει και στην πρόσφατη διαβούλευση θα πρέπει να αφαιρεθεί καθώς καταστρατηγούνται
βασικές αρχές αξιοκρατίας. Ουδείς να ευνοείται, ουδείς να αποκλείεται από τις διαδικασίες.
Είναι, συνεπώς, αλήθεια πως οι “επιστήμονες διαμαρτύρονται” γιατί πράγματι με την προτεινόμενη
ρύθμιση, η εκλογή ερευνητών γίνεται «ξέφραγο αμπέλι» και ελπίζουμε πως η παρούσα κυβέρνηση θα
καταργήσει αυτή τη “φωτογραφική διάταξη” προώθησης μιας συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων
στα ερευνητικά κέντρα. Η ορθή διαδικασία θα προέβλεπε την προκήρυξη νέων θέσεων ερευνητών,
όπου θα μπορούσαν να συμμετέχουν επιστήμονες με τα ανάλογα προσόντα είτε αυτοί ανήκουν στο
“εν ενεργεία" επιστημονικό – τεχνικό προσωπικό ενός ερευνητικού κέντρου, είτε όχι.
Βιώνουμε χαλεπούς καιρούς και η οικονομική κρίση πλήττει ευθέως και τον ερευνητικό χώρο και την
έρευνα στην Ελλάδα με αποτέλεσμα λαμπροί επιστήμονες να αναζητούν καλύτερες προοπτικές για
την σταδιοδρομία τους και την έρευνά τους στο εξωτερικό. Είναι σημαντικό πέρα από προσωπικά
συμφέροντα και επιδιώξεις να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την ισονομία και την
αξιοκρατία ενισχύοντας κατά το μέγιστο δυνατό την ερευνητική κοινότητα και την δημιουργικότητά
της.
Ευχαριστούμε για την προσοχή σας και παρακαλούμε να δημοσιευτεί η παρούσα επιστολή στην
Εφημερίδα σας. Θα χαρούμε να απασχολήσουμε τις στήλες σας στο μέλλον με πιο ενδιαφέροντα
ερευνητικής φύσης θέματα που αποτελούν και την αποστολή μας.
Με εκτίμηση,
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ
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