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Αρ. Πρωτ.: Εξ./430/2012
Προς: Τα µέλη της ΕΕΕ
Θέµα: Ενηµέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων του ∆Σ της ΕΕΕ µε εκπροσώπους του
ΣΥΡΙΖΑ-EKM.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Από τις αρχές του χρόνου το ∆Σ της ΕΕΕ έχει επιδιώξει την επικοινωνία µε τα πολιτικά κόµµατα
σε µια προσπάθεια ενηµέρωσης γύρω από τα θέµατα που παρεµποδίζουν την οµαλή λειτουργία του
ερευνητικού ιστού (χαµηλή χρηµατοδότηση της έρευνας στην Ελλάδα, περικοπές στην
επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων, θεσµικό πλαίσιο, απουσία εθνικού στρατηγικού σχεδίου
για την έρευνα, σχέση ερευνητικού και παραγωγικού ιστού, δυσλειτουργικές γραφειοκρατικές
διαδικασίες, όπως για παράδειγµα το νέο νοµικό καθεστώς για τις συµβάσεις έργου, κλπ.). Στα
θέµατα αυτά έχει προστεθεί τώρα και η αιφνίδια υπαγωγή της ΓΓΕΤ στο ΥΠΑΝ που ανατρέπει
την προσπάθεια δηµιουργίας ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας που έγινε τα
τελευταία χρόνια στη χώρα.
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο έγινε συνάντηση εκπροσώπων του ∆Σ της ΕΕΕ (Μαρία
Κωνσταντοπούλου, Αριστοτέλη Χατζηϊωάννου, Μαρία Τζεβελέκου, Αθανάσιο Μαχιά και Ουρανία
Πολυκανδριώτη), µε µέλη της Επιτροπής Παιδείας και Έρευνας του ΣΥΡΙΖΑ-EKM (βουλευτές
Θεανώ Φωτίου και Γιάννη Αµανατίδη καθώς και τα µέλη της Θεµατικής Επιτροπής Παιδείας του
ΣΥΡΙΖΑ Αγγελική Σαπουνά, Έφη Καλαµαρά, ∆ηµήτρη Καλλέργη και Πατρίτσια Κυπριανίδου), στις
11/07/2012.
Από πλευράς της ΕΕΕ τέθηκαν όλα τα πιο πάνω ζητήµατα, καθώς και το γεγονός ότι ο νόµος
4009/2011 για τα ΑΕΙ περιλαµβάνει ορισµένες θετικές διατάξεις προς την κατεύθυνση του
ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, οι οποίες κατά την άποψή µας θα πρέπει να
παραµείνουν και να ενισχυθούν, σε όποια ενδεχόµενη, µελλοντική µεταβολή του νόµου αυτού.
Επίσης τονίστηκε η αναγκαιότητα να µην περικοπούν περεταίρω τα Ειδικά Μισθολόγια των
Ερευνητών, δεδοµένου ότι ήδη οι αποδοχές τους είναι πάρα πολύ χαµηλές (σε σχέση µε τα
προσόντα και τις διαδικασίες κρίσης/εξέλιξης) και παρουσιάστηκαν συγκεκριµένα παραδείγµατα.
Συζητήθηκαν επίσης µια σειρά από επιµέρους σοβαρά θέµατα (π.χ. µη καταβολή µισθών, σύστηµα
διοίκησης των ΕΚ, κ.ά.).
Η συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην αιφνίδια και αναιτιολόγητη µεταφορά της ΓΓΕΤ (και
των εποπτευόµενων από αυτήν Ερευνητικών Κέντρων) στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στα
επιχειρήµατα για την αναγκαιότητα της επαναφοράς της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας και στη
συνολική αποτίµηση της µέχρι σήµερα πορείας της ΓΓΕΤ.
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Η συζήτηση έγινε σε ένα πολύ εποικοδοµητικό κλίµα ανταλλαγής απόψεων. Από την πλευρά των
εκπροσώπων της ΕΕΕ ζητήθηκε να υποστηριχτεί η επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας
και οι συµµετέχοντες από τo ΣΥΡΙΖΑ-EKM δεσµεύτηκαν να φέρουν στη Βουλή τόσο το θέµα αυτό,
όσο και τα θέµατα των ελλειµµατικών προϋπολογισµών των ΕΚ και της εξαίρεσης των ΕΚ και ΑΕΙ
από το νέο νοµικό πλαίσιο για τις συµβάσεις έργου. Επίσης οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ-EKM
ζήτησαν τη συµβολή της ΕΕΕ για την κατάθεση σχεδίου νόµου για την έρευνα, καθώς η τελευταία
έχει κάνει την σχετική προεργασία.
Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
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