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Θέμα: Ενημερωτικό Δελτίο
Πραγματοποιήθηκε χθες, Τρίτη 29 Νοεμβρίου, συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης Ελλήνων
Ερευνητών (ΕΕΕ) και εκπροσώπων των Συλλόγων Ερευνητών με την Υπουργό Παιδείας
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ) κ. Α. Διαμαντοπούλου, παρουσία και
του Γενικού Γραμματέα Ε&Τ κ. Κ. Κοκκινοπλίτη. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα κάτωθι
θέματα:
1. Νομική μορφή του Ερευνητικού Συστήματος που Υπάγεται στο ΥΠΔΒΜΘ
2. Πρότυπο Διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
3. Αναδιάρθρωση ερευνητικού ιστού
Η Υπουργός επιχειρηματολόγησε υπέρ της μετατροπής όλων των Ερευνητικών Κέντρων
(ΕΚ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Δήλωσε πεπεισμένη ότι το καθεστώς ΝΠΙΔ
προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία, αποτελεσματικότητα και αυτοδιοικητική δυνατότητα,
ενώ η μετατροπή όλων των ΕΚ σε ΝΠΙΔ θα διευκόλυνε και τη διαδικασία των
συγχωνεύσεων. Μειονεκτήματα στη μετατροπή των ΝΠΔΔ ΕΚ σε ΝΠΙΔ αποτελούν η
ανασφάλεια που δημιουργείται στο προσωπικό (ιδιαίτερα στις παρούσες συνθήκες),
καθώς και η νομική επεξεργασία και οι διαδικασίες μετάβασης (από το ένα καθεστώς στο
άλλο), οι οποίες είναι δύσκολες και ιδιαίτερα χρονοβόρες.
Στο ζήτημα της Διοίκησης ανέφερε ότι επί της αρχής, η διοίκηση θα πρέπει να συνδυάζει
τη λογική των Ινστιτούτων, την επιλογή εξωτερικών μελών και τη συμμετοχή της
ερευνητικής κοινότητας με επιστημονικά κριτήρια.
Σε ότι αφορά τις συγχωνεύσεις, ανέφερε ότι αυτές θα πρέπει να βασιστούν σε
επιστημονικά κριτήρια και να είναι δραστικές, περιλαμβάνοντας ινστιτούτα εντός, αλλά,
ενδεχομένως, και μεταξύ των Κέντρων. Οι συγχωνεύσεις έχουν ήδη καθυστερήσει και θα
πρέπει να ολοκληρωθούν ως το τέλος του έτους, διότι αυτό επιβάλλεται από την παρούσα
κατάσταση της χώρας.
Στη δευτερολογία της η ΥΠΔΜΘ ανέφερε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στις
συγχωνεύσεις διατηρώντας το υπάρχον νομικό καθεστώς των ΕΚ. Θα υπάρξουν, όμως,
μεταβατικές διατάξεις στο νέο νόμο για την έρευνα, οι οποίες θα δίνουν κίνητρα και
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα σε όποια ΝΠΔΔ ΕΚ επιθυμούν να μετατραπούν σε ΝΠΙΔ.
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Για όλα τα πιο πάνω θέματα, επαναλάβαμε τις θέσεις της Ένωσης, παραθέτοντας την
αντίστοιχη επιχειρηματολογία. Συνοπτικά οι τοποθετήσεις μας είχαν ως ακολούθως :
1. Επαναλάβαμε τη θέση μας ότι η πλέον ενδεδειγμένη επιλογή για την αναβάθμιση
και ενοποίηση του ερευνητικού συστήματος είναι η μετατροπή του συνόλου των ΕΚ
της ΓΓΕΤ σε ΝΠΔΔ (κατά το πρότυπο των ΑΕΙ).
2. Σε ότι αφορά τα θέματα Διοίκησης επιμείναμε στη θέση ότι απαιτείται ριζική
αλλαγή του προτύπου διοίκησης, με σημαντική, ταυτόχρονη αναβάθμιση της θέσης
του ερευνητή.
3. Στο θέμα της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού συστήματος υπενθυμίσαμε, για μια
ακόμα φορά, ότι η ερευνητική κοινότητα κατέθεσε συγκροτημένες προτάσεις οι
οποίες “υπερβαίνουν εαυτόν”.
Μετά τη συνάντηση αυτή, παραμένουμε βαθύτατα ανήσυχοι, καθώς αδυνατούμε να
κατανοήσουμε την εμμονή της πολιτικής ηγεσίας σε θέσεις οι οποίες εγκλωβίζουν τις
δημιουργικές δυνάμεις του ερευνητικού ιστού και οδηγούν το Δημόσιο ερευνητικό
σύστημα σε αποδιάρθρωση.
Συνάδελφοι,
Οι εξελίξεις απαιτούν να παρευρεθούμε όλοι (όσοι βρισκόμαστε στην Αττική
τουλάχιστον), στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΕΕΕ, σήμερα Τετάρτη, 30
Νοεμβρίου 2011, στις 14.00 στο ΕΙΕ, ώστε -πέραν της ημερήσιας διάταξης- να σας
ενημερώσουμε εκτενέστερα, να συζητήσουμε και να συναποφασίσουμε την περαιτέρω
στάση και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουμε στο εξής για όλα τα φλέγοντα θέματα που
μας απασχολούν.
Όσοι συνάδελφοι βρίσκεστε εκτός Αττικής, μπορείτε να παρακολουθήσετε την
εκλογοαπολογιστική συνέλευση σε απευθείας μετάδοση από το διαδίκτυο στο σύνδεσμο:
http://videopreview.ekt.gr/FlowGeneration/flowplayer.jsp?server=rtmp://Oghma.ekt.gr:1935/live&name=main&start=
&stop=&width=640&height=360&logo=http://www.ekt.gr/flowplayer/LOGO_EKT.png&splash=&viral=on&bgcolor=00
0000&controlsbgcolor=ADADAD&gltrackerid=UA-2014480-38
Για αμφίδρομη επικοινωνία, παρακαλούμε επιχειρήστε να συνδεθείτε μέσω Skype στις
διευθύνσεις Skype του προέδρου ή της γραμματέως της Ένωσης που μπορείτε να τις βρείτε
χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες email διευθύνσεις.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Ο Πρόεδρος
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