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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα:  Οι νέες «γενναίες» μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Ερευνητών αποστερούν από τη 
χώρα και την τελευταία ελπίδα ανάπτυξης μέσω της Έρευνας…  

«Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία διασφαλίζει την ανταγωνιστικότητά μας, πράγμα 
που μεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε ότι οι χώρες οι οποίες επένδυσαν τα μάλα στην 

έρευνα και την καινοτομία, αντεπεξήλθαν με τον καλύτερο τρόπο την οικονομική κρίση» 1. Οι 
αυτονόητες υποδείξεις της Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την 
Καινοτομία και τις Επιστήμες, ηχούν παράταιρα μετά την εξαγγελία των προτάσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών για νέες «γενναίες» μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των 
Ερευνητών (17,5% μεσοσταθμικά!!), τη στιγμή που αυτοί δεν έλαβαν καμία αύξηση 
αποδοχών το διάστημα 2000-2009, ενώ από το 2010, έχουν υποστεί περαιτέρω 
μειώσεις των αποδοχών τους άνω του 25%!!  

Εάν στις προτεραιότητες της παρούσας Κυβέρνησης είναι η επίτευξη δημοσιονομικών στόχων 
με ισοπεδωτική αντιμετώπιση, ακόμη και κρίσιμων τομέων όπως η Έρευνα, τότε αποστερείται 
από την Ελληνική κοινωνία μια σοβαρή προοπτική εξόδου από την κρίση. Υπενθυμίζουμε 
το καταστροφικό προηγούμενο της εκπαιδευτικής/ερευνητικής πολιτικής που εφαρμόστηκε 
από την κυβέρνηση Thatcher τη δεκαετία του ‘80 και οδήγησε, παρά τη διεθνή κατακραυγή, 
στην αποδημία πλειάδας αξιόλογων επιστημόνων και ερευνητών και σε σημαντική υποβάθμιση 
του ακαδημαϊκού και ερευνητικού ιστού της Μεγάλης Βρετανίας.  

Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας, η ερευνητική κοινότητα με συναίσθηση ευθύνης 
εκπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή της (επιδόσεις αριστείας διεθνώς, πλήθος 
ερευνητικών προγραμμάτων, δημιουργία θέσεων εργασίας) -όπως άλλωστε ομολογείται και 
από εκπρόσωπους της Ε.Ε. και της Τρόικα- τεκμηριώνοντας τη στιβαρή παρουσία μιας 
κοινότητας εργαζόμενων με υψηλή μορφωτική σκευή και εξωστρεφή προσανατολισμό. 
Τονίζεται ότι, με οικονομική συμμετοχή της χώρας μας στον κοινοτικό προϋπολογισμό της 
τάξης του 2%, οι ερευνητικοί μας φορείς (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα) απορροφούν από 
ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα ποσοστό από 4% έως 7%. Το συγκεκριμένο μέτρο λοιπόν 
πλήττει εργαζομένους που επιτυγχάνουν σημαντικότατες εισροές κεφαλαίων στην 
χώρα (πολλαπλά υψηλότερες από το κόστος μισθοδοσίας τους) και είναι συνεπώς όχι μόνο 
ατελέσφορο, αλλά και παράλογο! 

Στις πρόσφατες, δραματικές περικοπές των προϋπολογισμών λειτουργίας των Ερευνητικών 
Κέντρων της ΓΓΕΤ, προστίθεται τώρα η νέα μισθολογική απομείωση των Ερευνητών, η 
υψηλότερη συγκριτικά μεταξύ των δημοσίων λειτουργών, οδηγώντας τον ερευνητικό 
ιστό της χώρας στην ολοκληρωτική απαξίωση, στη μείωση των εισροών του Κράτους 
από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και σε μια άνευ προηγουμένου 
«αιμορραγία», σε νέους και πρεσβύτερους, άριστους Ερευνητές προς το εξωτερικό.  

                                                 
1
 * Maire Geoghegan-Quinn  «Η καινοτομία, κλειδί για την ανάπτυξη στην Ελλάδα»  εφημερίδα «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 22-04-

2012 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_108_22/04/2012_479785  
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Στη βάση των ανωτέρω: 

• Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητά από την Κυβέρνηση την απόσυρση των 
συγκεκριμένων προτάσεων-μέτρων, ενώ προτείνει την επαναφορά όλων των ειδικών 
μισθολογίων στο επίπεδο του 2001 και κοινό, ορθολογικό ενιαίο ειδικό μισθολόγιο για 
όλους τους δημοσίους λειτουργούς.  

• Ζητά επίσης τη στήριξη των δικαίων αιτημάτων της από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, τα κόμματα της συγκυβέρνησης, καθώς και της αντιπολίτευσης.  

Τέλος, καλεί τους Ερευνητές σε μια πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας, που θα 
πραγματοποιηθεί από κοινού με τις Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ και 
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου στις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Συντάγματος. 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 
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Η Γ. Γραμματέας 

  
Μαρία Θ. Στουμπούδη  Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία Θ. Στουμπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 
2291076392, Fax 2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr 

Μαρία Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. 
Tηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr 


