Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Πραγµατοποιήθηκε σήµερα (23/Σεπτ./2010) η προγραµµατισµένη κοινή συνέντευξη τύπου της
ΠΟΣΔΕΠ, της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της ΕΕΕ. Παραβρέθηκαν δηµοσιογράφοι από έντυπα και
ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
Ο πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ έκανε εκτενή παρουσίαση των θέσεων της ΠΟΣΔΕΠ για τα ερευνητικά
προγράµµατα (ΘΑΛΗΣ, ΑΡΧΙΜΙΔΗΣ, Μεταδιδακτορικοί), τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για τις
θεσµικές αλλαγές και τα µισθολογικά. Ακολούθησε η τοποθέτηση του προέδρου της ΟΣΕΠ_ΤΕΙ µε
συµπληρωµατικές παρατηρήσεις και τοποθέτηση επί των ζητηµάτων της µεταλυκειακής
εκπαίδευσης και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων.
Ο πρόεδρος της Ένωσης :
• Προέβη σε σύντοµη περιγραφή της δοµής του εποπτευόµενου από τη ΓΓΕΤ ερευνητικού
συστήµατος. Ανέφερε ότι το σύστηµα αυτό βρίσκεται στη φάση της τέταρτης εξωτερικής
αξιολόγησης τα τελευταία 15 χρόνια, και ότι το ζήτηµα για εµάς πλέον δεν είναι οι
αξιολογήσεις αυτές καθ’ εαυτές, οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες, αλλά το επόµενο
επίπεδο, δηλ. οι πολιτικές που τις ακολουθούν.
• Πριν την αναφορά στα θεσµικά και ερευνητικά θέµατα, αναφέρθηκε στα επείγοντα
σοβαρότατα προβλήµατα επιβίωσης των ερευνητικών κέντρων που προκύπτουν από τις
πρόσθετες (πέραν των δύο περικοπών του µνηµονίου) περικοπές της κρατικής
επιδότησης, κατά 6% τον Σεπτέµβριο και 5% από Οκτώβριο µέχρι Δεκέµβριο. Οι
περικοπές αυτές
δηµιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις αδυναµίας πληρωµής
δεδουλευµένων και οδηγούν τις Διοικήσεις σε δανεισµούς από τράπεζες και πόρους
ερευνητικών προγραµµάτων.
• Ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαβούλευση µε τη ΓΓΕΤ για το νέο θεσµικό πλαίσιο. Η
βίαιη απόπειρα αναδιάταξης του ερευνητικού ιστού που επιχειρήθηκε από την προηγούµενη
κυβέρνησ περιέπλεξε πολύ το ζήτηµα της αναδιάρθρωσης του ιστού. Έθιξε τρία καίρια
ζητήµατα του θεσµικού πλαισίου που αφορούν α) τη συνέλιξη ισχυρών διοικήσεων και
αποφασιστικής συµµετοχής των ερευνητών στις διοικήσεις των ινστιτούτων, , β) το ζήτηµα
του ενιαίου χώρου παιδείας-έρευνας στην τριτοβάθµια εκπαίδευση που σχετίζεται µε τη
µορφοποίηση του νέου επίπεδου σπουδών που είναι αυτό της µεταπτυχιακής εκπαίδευσης
γ) το θέµα του µισθολογίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά “ δεν είναι δυνατόν να καλείς
κάποιον στην Ελλάδα µετά από υπερ-δεκαετή µεταδιδακτορική εργασία, κυρίως στην
αλλοδαπή, και να τον αµείβεις στην ηλικία των 40 ετών µε 1500 ευρώ µηνιαίως. Πολύ
περισσότερο, που το αυστηρό σύστηµα προαγωγών µπορεί να τον οδηγήσει στην ηλικία των
45-50 ετών οικογενειάρχη πλέον, εκτός εργασιακού χώρου. Και αυτό δεν είναι υπόθεση
εργασίας. Συµβαίνει στο σηµερινό ερευνητικό σύστηµα ”
• Σε ότι αφορά το πρόγραµµα ΘΑΛΗΣ υποστήριξε ότι είναι αστείο να προσπαθεί η σηµερινή
ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ να µετονοµάσει τη δική του αδυναµία (ευγενής έκφραση!!!) σε
κατηγορία εναντίον της ερευνητικής κοινότητας για αναξιοκρατία. Εµείς επιµένουµε ότι η
κοινότητα των Ελλήνων επιστηµόνων της διασποράς είναι υπεραρκετή αριθµητικά για να
αξιολογήσει τις προτάσεις ΘΑΛΗΣ. Και είναι ανάξιος σχολιασµού ο ισχυρισµός του
υπουργείου, όταν ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90 , σε όλα τα επιχειρησιακά
προγράµµατα πλαίσιο, καταθέταµε τις προτάσεις µας και στην αγγλική, ότι ξαφνικά
ανακάλυψε την αξιοκρατία (sic !!!) . Σε κάθε περίπτωση ας έχουµε υπόψη ότι το ελληνικό
ερευνητικό σύστηµα είναι ζωντανό γιατί οι Έλληνες ερευνητές τα καταφέρνουν καλά στο
ευρωπαϊκό και διεθνές επιστηµονικό πεδίο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Βένιος Αγγελόπουλος, εκπρόσωπος της Συσπείρωσης
Πανεπιστηµιακών, διένειµε κείµενο για τα ερευνητικά προγράµµατα και έκανε σχετική κριτική
προφορική τοποθέτηση. Το κείµενο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ένωσης.
Δ.Λ.

