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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: Μέλη της ΕΕΕ
Θέμα: Ενημέρωση από τις πρόσφατες συναντήσεις του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα
Ε&Τ, Δρ. Χ. Βασιλάκο
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Ακολουθεί συνολική ενημέρωση από:
α) Την έκτακτη σύνοδο Προέδρων των ΕΚ (6/09/2013).
β) Τη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΕΕ και των ομοσπονδιών ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ με τον
Γενικό Γραμματέα Ε&Τ Δρ Χ. Βασιλάκο (10/09/2013).
γ) Την έκτακτη κοινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΕΕ με την Ομάδα Εργασίας της Ένωσης που
πραγματοποιήθηκε στις 16/09/2013 στο ΕΚΕΦΕ «Δ», με κύριο θέμα τη σχεδιαζόμενη, δραματική,
νέα μείωση της επιχορήγησης των Ερευνητικών Κέντρων για το 2014. Σε τμήμα της συνεδρίασης
αυτής συμμετείχε και ο ΓΓΕΤ Δρ Χρ. Βασιλάκος.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στις πιο πάνω συναντήσεις συνοπτικά περιλάμβαναν 1:
Μείωση της επιχορήγησης των ΕΚ για το 201 4 και ελλειμματικοί προϋπολογισμοί ΕΚ

Από πλευράς ΕΕΕ επιχειρηματολογήσαμε σχετικά με τις συνεχείς δραματικές μειώσεις των
προϋπολογισμών των ΕΚ που υπερβαίνουν το 50% από το 2008, καθώς η επιχορήγηση για το σύνολο
των ΕΚ το 2008 ήταν περίπου 80 εκ. €, το 2011 κατήλθε στα 55 εκ. €, το 2012 συρρικνώθηκε
περαιτέρω σε 45 εκ. € (βάση του μνημονιακού Ν. 4051/2012) και το 2014 προτείνεται να είναι 36,9 εκ.
€!! Επιπλέον, επισημάναμε ότι η πρωτοφανής αυτή μείωση της επιχορήγησης (και συνεπώς των
προϋπολογισμών) στα ΕΚ, η οποία είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από όσο σε οποιονδήποτε άλλον
οργανισμό του Δημοσίου, δεν συνάδει με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σχετικά με τη στήριξη της
Έρευνας και Καινοτομίας και τη διασύνδεσή τους με την ανάπτυξη στη Χώρα. Τονίσαμε ότι στα
περισσότερα ΕΚ η επιχορήγηση για το 2013 δεν καλύπτει ούτε καν τη μισθοδοσία του μόνιμου
προσωπικού, ενώ σε όλα σχεδόν τα ΕΚ τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τις εισροές των
προγραμμάτων και από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Για το 2012 ορισμένα ΕΚ κάλυψαν τη
μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού τους μέσω της χρήσης των αποθεματικών τους, καθώς και με μία
μικρή, έκτακτη επιχορήγηση από τη ΓΓΕΤ. Επιπρόσθετα, η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού δεν
εξασφαλίζεται έως το τέλος του 2013 σε αρκετά ΕΚ.
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα περιλαμβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν το πνεύμα της συζήτησης και σε καμιά
περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά.

Συμπερασματικά, καθόσον τα αποθεματικά των περισσοτέρων Ερευνητικών Κέντρων έχουν εξαντληθεί
προκειμένου να καλυφθούν οι περικοπές των τελευταίων ετών και η επιχορήγηση των ΕΚ ήταν ήδη
ελλειμματική κατά τα έτη 2012 και 2013, είναι προφανές πως περαιτέρω περικοπή (και μάλιστα
κατά 22%) για το 2014 είναι απολύτως ανορθολογική και αποκλείει τη δυνατότητα κατάρτισης
ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Ο κ. Γενικός διευκρίνισε ότι η προτεινόμενη νέα μείωση (κατά περίπου 22%) της επιχορήγησης των
Ερευνητικών Κέντρων για το 2014 δεν αποτελεί δική του εισήγηση ή απόφαση και ότι προτίθεται να
διαπραγματευτεί γι’ αυτήν με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Ζήτησε για το σκοπό αυτό να λάβει
άμεσα τους εξορθολογισμένους προϋπολογισμούς από κάθε Ερευνητικό Κέντρο. Αναφέρθηκε βεβαίως
και στην εξαιρετικά δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας που δεν αφήνει και πολλά
περιθώρια διαπραγμάτευσης. Παρόλα αυτά, δεσμεύτηκε να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να
εξασφαλιστεί τουλάχιστον πρόσθετη επιχορήγηση για τα ΕΚ, περιλαμβανομένης και κάποιας
καταβολής των (από μακρόν μη καταβληθέντων) matching funds.
Από πλευράς ΕΕΕ ζητήσαμε από τον κ. Γενικό να ενημερώσει απευθείας τον Πρωθυπουργό (κατά
το κοινό τους ταξίδι στο Ισραήλ στις 8 Οκτωβρίου), και να ζητήσει παράλληλα την οριστική επίλυση
του προβλήματος των ελλειμματικών προϋπολογισμών των ΕΚ.
ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι και ΙΙ

Μία από τις βασικές προτεραιότητες του κ. Γενικού είναι η άμεση, ταχεία απορρόφηση των κονδυλίων
ΕΣΠΑ για την Έρευνα και η επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων.
Έτσι:
 Επίκειται να δοθεί άμεσα η 2η δόση του «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι», με 70% του προϋπολογισμού κάθε έργου,
ώστε όλα τα έργα να λάβουν το 90% της χρηματοδότησής τους εντός του 2013 (επίκειται
τροποποίηση της σχετικής πρόσκλησης).
 Επιταχύνονται οι διαδικασίες ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων
(στα επιστημονικά πεδία τα αποτελέσματα των οποίων δεν έχουν ανακοινωθεί έως σήμερα) του
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ».
 Ο προϋπολογισμός του «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» θα είναι 45 εκ €, 5 από τα οποία θα διατεθούν στην κάλυψη
των ψηφιακών συνδρομών. Στόχος είναι όλα τα εγκεκριμένα έργα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» να λάβουν το
90% του συνολικού ποσού χρηματοδότησής τους (ως 1η δόση), εντός του έτους.
 Θα ληφθεί μέριμνα από το ν ίδιο τον κ. Γενικό, σε συνεργασία με το ΕΣΕΤ, ώστε να μην
επαναληφθούν τα φαινόμενα μεγάλων καθυστερήσεων σε αξιολογήσεις προτάσεων ερευνητικών
προγραμμάτων (όπως στην περίπτωση του ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ).
Από πλευράς ΕΕΕ προτείναμε στον κ. Γενικό:
1. Τη συμμετοχή εκπροσώπων της ερευνητικής/ακαδημαϊκής κοινότητας στις ομάδες που
σχεδιάζουν και διαχειρίζονται τις αξιολογήσεις ερευνητικών προγραμμάτων, επισημαίνοντας ότι
αυτό είναι ένα παλιό αίτημα προς τη ΓΓΕΤ των ακαδημαϊκών καθηγητών και των ερευνητών. Ο ΓΓΕΤ
υποσχέθηκε ότι θα εξετάσει το αίτημά μας.
2. Την επαναπροκήρυξη του ΑΡΙΣΤΕΙΑ («ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙΙ»), ως διετούς προγράμματος για το 20142015, μόνο για νέους ερευνητές. Ως νέος ερευνητής ορίζεται αυτός που έχει έως και 10 έτη από την
απόκτηση του διδακτορικού του. Ως νέοι ερευνητές να θεωρούνται επίσης, εκτός από αυτούς που
κατέχουν θέση ερευνητή σε ΕΚ ή μέλους ΔΕΠ σε ΑΕΙ, και οι έχοντες διδακτορικό που θα συνάψουν
σχετικό σύμφωνο συνεργασίας με οποιοδήποτε ΕΚ ή ΑΕΙ. Ο ΓΓΕΤ θα εξετάσει την πρόταση αυτή και
θα επανέλθει.
3. Την ανακοίνωση των ονομάτων των αξιολογητών ανά επιστημονικό πεδίο για το «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»,
στο πλαίσιο της διαφάνειας (όπως έγινε και στο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι»).
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ΚΡΗΠΙΣ

Ο κ. Γενικός ενημέρωσε ότι έχει ζητήσει από τα Ερευνητικά Ινστιτούτα να στείλουν στη ΓΓΕΤ τις
άμεσες ανάγκες χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων «ΚΡΗΠΙΣ» για το 2013 (υποδομές,
συμβάσεις, κλπ.), ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες χρηματοδότησης (1η δόση). Για
το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχουν ζητηθεί συνολικά 17 εκ. €.
ΕΣΕΤ

Η τρέχουσα θητεία του ΕΣΕΤ λήγει σύντομα και στις προθέσεις του ΓΓΕΤ για τη σύνθεση του νέου
ΕΣΕΤ περιλαμβάνονται:
 Να παραμείνει ένας αριθμό ς των μελών το υ Συμβουλίου, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια της
λειτουργίας του και να προστεθούν και νέα μέλη.
 Να μετέχουν περισσότεροι εκπρόσωποι από την ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητας της Ελλάδας.
 Να υπάρξει στο Συμβούλιο ποσόστωση των δύο φύλων (περισσότερες γυναίκες).
Από πλευράς ΕΕΕ συμφωνήσαμε στα παραπάνω, ενώ επισημάναμε στον κ. Γενικό το πάγιο αίτημα
της ερευνητικής κοινότητας για την εκπροσώπηση και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών
ερευνών στο ΕΣΕΤ, αίτημα το οποίο αντιμετωπίστηκε θετικά από τον ΓΓΕΤ.
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας - Εθνικό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την ΕΤΑΚ
201 4- 2020.

Ο κ. Γενικός εξέφρασε τη βούλησή του να ολοκληρωθεί άμεσα (ει δυνατόν έως το τέλος του 2013) το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά κι ένα επταετές Εθνικό Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την ΕΤΑΚ (κατ’ αντιστοιχία με το HORIZON 2020), ενταγμένο στο νέο δημοσιονομικό
πλαίσιο 2014-2020. Ένα Πρόγραμμα με δεδομένες, αιτιολογημένες και δεσμευτικές για την εκάστοτε
κυβέρνηση κατευθύνσεις έρευνας, με μεγάλη διάρκεια και με επαναλαμβανόμενες προκηρύξεις
ερευνητικών προγραμμάτων, εκ των προτέρων γνωστές στην ερευνητική κοινότητα.
Οι παρευρισκόμενοι επικρότησαν την πρωτοβουλία αυτή του ΓΓΕΤ και τάχθηκαν στη διάθεσή του για
τη στήριξη και υλοποίησή της. Ως κείμενο συμβολής αναφέρθηκε επίσης το έργο «Ανάπτυξη Δικτύου
Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης» του ΣΕΒ, τα αποτελέσματα του οποίου θα
αποσταλούν άμεσα στον ΓΓΕΤ.
Αξιολόγηση ΕΚ

Ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη ζητήσει από το ΕΣΕΤ τη σύσταση ειδικών επιτροπών αξιολόγησης
των ΕΚ, με στόχο να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των ΕΚ/Ι εντός του Οκτωβρίου. Δήλωσε
επίσης ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων θα αποτελέσουν ένα εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό
του ερευνητικού συστήματος στις αρχές του 2014.
Από πλευράς ΕΕΕ ζητήσαμε από τον κ. Γενικό η αξιολόγηση να επεκταθεί στη διοίκηση των ΕΚ
(κεντρική διοίκηση ΕΚ, Δ/ντές Ινστιτούτων και Κέντρων), καθώς και στην ίδια τη Γενική
Γραμματεία Ε&Τ. Επιπρόσθετα ζητήσαμε κατά τις αξιολογήσεις να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες
συγχωνεύσεις Ινστιτούτων και Κέντρων, και να γίνει η αποτίμησή τους, έτσι ώστε να προκύψουν από
αυτήν ενδεχόμενες διορθωτικές ενέργειες.
Προγράμματα ΕΣΠΑ - Γραφειοκρατικές διαδικασίες

Από πλευράς ΕΕΕ αναφερθήκαμε στα τεράστια προβλήματα διαχείρισης των ερευνητικών έργων
ΕΣΠΑ, λόγω της εξοντωτικής και αναίτιας, πολλές φορές, γραφειοκρατίας. Ζητήσαμε τη συνδρομή του
κ. Γενικού για την κατάρτιση ενός ερευνητικού ΕΣΠΑ με διαδικασίες «fast track» και ελεγκτικούς
μηχανισμούς αντίστοιχους με αυτούς των ερευνητικών προγραμμάτων της ΕΕ.
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Ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι ήδη έχει ζητήσει από τους Προέδρους των ΕΚ προτάσεις σχετικές με την
απλοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών υλοποίησης των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ, όπως τα
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ», «ΚΡΗΠΙΣ» και «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», στο πλαίσιο της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ως
ΕΕΕ έχουμε αποστείλει ήδη ένα πρώτο σχετικό κείμενο με προβλήματα που παρουσιάζονται στα πιο
πάνω έργα και ορισμένες προτάσεις για την επίλυσή τους, ενώ δεσμευτήκαμε να αποστείλουμε και
περαιτέρω προτάσεις.
Επιπλέον, ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι έχει αποφασιστεί η οριζόντια περικοπή των προϋπολογισμών των
έργων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας κατά περίπου 8%, για την κάλυψη των ψηφιακών συνδρομών
(βλ. και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ πιο πάνω).
Νέος Νόμος για την Έρευνα

Αποτελεί πρόθεση του νέου ΓΓΕΤ να επιτευχθεί άμεσα εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για την
Έρευνα, με βάση τον υφιστάμενο Ν. 1514/1985 και λαμβάνοντας υπόψη τον υπό αναστολή Ν.
3653/2008, το πιο πρόσφατο σχετικό ν/σ του Υπουργείου Παιδείας και τις προτάσεις του ΕΣΕΤ.
Ο ΓΓΕΤ θα ορίσει άμεσα δυο επιτροπές, μια “μικρή” ευέλικτη για τη σύνταξη του νομοθετικού
κειμένου και μία διευρυμένη για τη συζήτηση του περιεχομένου του νόμου. Στη διευρυμένη προτίθεται
να συμπεριλάβει εκπροσώπους φορέων όπως: ΕΕΕ, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΙΟΒΕ, ΣΕΒ, κλπ., κλπ.
Από πλευράς ΕΕΕ ζητήσαμε εμφατικά από τον ΓΓΕΤ να συμπεριληφθεί εκπρόσωπός μας και στη
“μικρή” επιτροπή. Ο ΓΓΕΤ δήλωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα αυτό, χωρίς να δεσμευτεί οριστικά.
Υποδομές

Ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι στο τέλος του 2013 θα είναι έτοιμος ο οδικός χάρτης των υποδομών που θα
ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας. Στόχος, η χρηματοδότηση νέων υποδομών
και η αναβάθμιση των παλαιών.
Ελληνική Προεδρία

Ο ΓΓΕΤ αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στη μεγάλη σημασία που θα δοθεί στα θέματα Ε&Κ στο πλαίσιο της
Ελληνικής Προεδρίας (πρώτο εξάμηνο του 2014) και μας ενημέρωσε σχετικά με τις πολυπληθείς
εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν για την ερευνητική και την επιχειρηματική κοινότητα. Προεξάρχουσες,
το kickoff meeting του HORIZON 2020 (10/01/2014 - ΕΚΕΦΕ «Δ»), INCO (29-30/05/2014 - ΕΚΕΤΑ),
Διεθνές Συνέδριο για τις Ερευνητικές Υποδομές (2-4/04/2014), Future Internet (ΑΘΗΝΑ), ενώ θα
υπάρξουν και αρκετές άλλες, παράλληλες θεματικές εκδηλώσεις.
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μαρία Θ. Στουμπούδη

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου
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