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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ερευνητικά Κέντρα: Από την πρώτη γραµµή πυρός στην εφεδρεία
Με πλήρη επίγνωση της δηµοσιονοµικής κρίσης στην οποία βρίσκεται η χώρα µας, σύσσωµη η
ερευνητική κοινότητα απευθύνει έκκληση στην κυβέρνηση της χώρας να επιδείξει την ψυχραιµία και
νηφαλιότητα που απαιτούν οι περιστάσεις.
Η έξοδος από την κρίση θα είναι επίπονη και µακρόχρονη. Αναγκαία συνθήκη αντιστροφής του
κλίµατος απαισιοδοξίας αποτελεί η αλλαγή παραδείγµατος συµπεριφοράς όλων µας. Όµως, ο οριζόντιος
επιµερισµός ευθυνών από την κυβέρνηση δεν αποτελεί αλλαγή παραδείγµατος και επιδεινώνει, αντί να
επιλύει, χρόνια προβλήµατα.
Το δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα αποτελεί την πρώτη γραµµή πυρός στην προσπάθεια της
ψυχολογικής και παραγωγικής ανάταξης της χώρας µας. Η ένταξή του στην κατηγορία της εφεδρείας
αποτελεί µια απόλυτα λαθεµένη επιλογή.
Από τη στιγµή που το Ίδρυµα Τεχνολογίας και έρευνας (ΙΤΕ) της Κρήτης, το Εθνικό Ίδρυµα
Ερευνών (ΕΙΕ), το Ίδρυµα Ιατροβιολογικών Ερευνών, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) εµφανίζονται στην πρώτη λίστα υψηλής προτεραιότητας για απόλυση (βλέπε
εφεδρεία) του 10% του συνόλου των εργαζοµένων, αναδεικνύεται ένα σοβαρότατο πρόβληµα επιλογών
και προσανατολισµού της χώρας.
Η κυβέρνηση, αντί να αναδείξει το παράδειγµα ενός συστήµατος το οποίο είναι ανοικτό και
αξιολογείται συστηµατικά τα τελευταία 15 χρόνια, επέλεξε την ευθεία επίθεση στο ερευνητικό δυναµικό
της χώρας. Επίθεση, η οποία τόσο σε συµβολικό, όσο και σε ουσιαστικό επίπεδο, είναι εξαιρετικά
επιζήµια.
Ετούτη τη στιγµή, όµως, προέχει ο ανθρώπινος πόνος που θα προκαλέσουν πιθανές απολύσεις
προσωπικού. Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών καλεί τις διευθύνσεις των ερευνητικών κέντρων και το
σύνολο του ερευνητικού προσωπικού να επιδείξουν το µέγιστο πνεύµα συλλογικότητας και αξιοποίησης
όλων των δυνατοτήτων και πόρων, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ερευνητικής διαδικασίας
και να αποφευχθούν οι απολύσεις.
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