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Θέµα : Ενηµέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας µε το Γενικό
Γραµµατέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στις 23/05/12 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της κοινότητας των Ερευνητών µε τον
Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη και τη ∆ιευθύντρια ΦΟΡ, κ. Β. Μεσθανέως.
Στη συνάντηση συµµετείχαν εκπρόσωποι του νέου ∆Σ της ΕΕΕ και των συλλόγων Ερευνητών ΕΑΑ και
«Αθηνά». Το σύλλογο Ερευνητών ΕΚΕΦΕ «∆» εκπροσώπησε η Γ.Γ. του ∆Σ της ΕΕΕ.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν συνοπτικά περιλάµβαναν1:

Οικονοµικά των Ερευνητικών Κέντρων
Επιχορήγηση ΕΚ:
Ο κ. Γενικός µας ενηµέρωσε για τη συνάντηση που είχε στις 22/5 µε τον Γενικό ∆/ντή του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πυρηνικών Ερευνών CERN κ. R.Heuer2 και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες.
Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε η περικοπή ενός ποσοστού περίπου 40% της ελληνικής συνδροµής
στον οργανισµό αυτόν (που αντιστοιχεί σε ποσό περίπου 5Μ€), µέσω reprofiling για το 2012 και ‘13.
Τα χρήµατα που θα περικοπούν θα θεωρηθούν ως οφειλές προς το CERN. Στο µέλλον πρέπει να γίνει
προσπάθεια ώστε οι συνδροµές αυτές να καταβάλλονται µέσω του ΕΣΠΑ, αντί του τακτικού
προϋπολογισµού. Το reprofiling της συνδροµής προϋποθέτει την αποστολή επιστολής από την
ελληνική πλευρά προς το CERN (που θα σταλεί σε συνεργασία της ΓΓΕΤ, του ΥΠΕΞ και του ΓΛΚ) και
την θετική απάντηση από τον οργανισµό αυτό, διαδικασία που αναµένεται να ολοκληρωθεί σε δυο
περίπου εβδοµάδες. Στη συνέχεια, τα χρήµατα που θα εξοικονοµηθούν µπορούν άµεσα να
µεταφερθούν στον κωδικό της επιχορήγησης των ΕΚ.
Προϋπολογισµοί ΕΚ:
Ενηµερώσαµε τον κ. Γενικό για την αδυναµία των Κέντρων να καταθέσουν νέους προϋπολογισµούς στο
ΓΛΚ που θα ενσωµατώνουν τις τελευταίες περικοπές της επιχορήγησης. Η απάντηση ήταν ότι, σε
αυτές τις περιπτώσεις, µπορούν να κατατεθούν προϋπολογισµοί που θα συµπεριλάβουν και το
έλλειµµα.
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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.
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http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=589&neTa=2_570&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I10
89I0I2&actionID=load&JScript=1
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Ειδικότερα αναφέρθηκε η οικονοµική κατάσταση του Κέντρου «Αθηνά», όπου µέρος των εργαζοµένων
παραµένει χωρίς µισθοδοσία από το Μάρτιο (θέµα για το οποίο ο Σύλλογος Ερευνητών «Αθηνά»
ενηµέρωσε το ∆Σ της ΕΕΕ και µε σχετική επιστολή – βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseissillogon/Sullogos-Ereuniton_Athina_enhmerwsh_EEE.pdf).
Ζητήθηκε από τον κ. Γενικό, εφόσον ενισχυθεί η επιχορήγηση των ΕΚ µε οποιοδήποτε ποσό, αυτό να
κατανεµηθεί κατά προτεραιότητα στα Κέντρα που δεν καλύπτουν (ή που δεν θα µπορούν στο άµεσο
µέλλον να καλύψουν) τη µισθοδοσία του προσωπικού τους. Ενηµερωθήκαµε ότι το ΥΠ∆ΒΜΘ, σε
συνεργασία µε το ΓΛΚ, κάνει έλεγχο στα Κέντρα (ανεξάρτητα από τη ΓΓΕΤ) ώστε να διαπιστωθεί ποια
από αυτά έχουν πράγµατι οικονοµικά προβλήµατα και ότι εφόσον κάποιο Κέντρο έχει πραγµατικό και
αιτιολογηµένο έλλειµµα µπορεί να καταθέσει σχετικό αίτηµα στην κεντρική οικονοµική υπηρεσία
του ΥΠ∆ΒΜΘ, το οποίο µπορεί έτσι να εξυπηρετηθεί.
Εκ µέρους της ΓΓΕΤ, επιπλέον, έχουν γίνει ενέργειες ώστε να εξευρεθούν και να δοθούν στα Κέντρα
matching funds περίπου 10Μ€.

Σύναψη συµβάσεων στα ερευνητικά προγράµµατα
Συνοπτικά οι οδηγίες που κοινοποιήθηκαν στις διοικήσεις των ΕΚ και στην ΕΕΕ για τις συµβάσεις
έργου έχουν ως εξής:
Αρχικά, σύµφωνα µε το νέο νοµικό καθεστώς:
«Για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου σε όλα τα ερευνητικά προγράµµατα προβλέπονται τα
ακόλουθα:
A. Για τα συγχρηµατοδοτούµενα έργα και προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2007-2013: Απαιτείται στην
απόφαση Ένταξης Συγχρηµατοδοτούµενης Πράξης (να καθορίζεται ο αριθµός των προσώπων που
θα απασχοληθούν κλπ.), καθώς και αίτηση από το Φορέα (µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
στο ΓΓΕΤ και στο ΑΣΕΠ (στο ΑΣΕΠ µπαίνει και χρονικό όριο για την απάντηση στο αίτηµα) για
την έγκριση των συµβάσεων. Επιπλέον θα πρέπει ο Φορέας να δικαιολογήσει τους λόγους που το
έργο δεν µπορεί να εκτελεσθεί από τους υπαλλήλους αυτού.
B. Για τα ερευνητικά έργα, τις δράσεις και τα προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από διεθνείς ή
ευρωπαϊκούς Οργανισµούς ή ίδιους πόρους του αρµοδίου φορέα ή µε ιδιωτικά κονδύλια:
Απαιτείται, επιπλέον των αναφεροµένων στο Α, η έκδοση Απόφασης του Υπουργού Παιδείας ∆ια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.
Για τη σύναψη σύµβασης εργασίας σε ερευνητικά προγράµµατα (εκτός ΕΣΠΑ) ακολουθείται η
ισχύουσα διαδικασία.
Επισηµάναµε στον κ. Γενικό ότι το νέο θεσµικό πλαίσιο για τη σύναψη συµβάσεων έργου, εκτός από
χρονοβόρο, γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό, γεννά πολλά ερωτηµατικά σχετικά µε τις προθέσεις
και τους χειρισµούς της εκάστοτε κυβέρνησης. Επισηµάναµε ότι δεν είναι δυνατόν να δίνεται η
δυνατότητα παρέµβασης σε πολιτικά ή/και διοικητικά πρόσωπα σχετικά µε την επιλογή του
επιστηµονικού και ερευνητικού προσωπικού που ο κάθε Επιστηµονικός Υπεύθυνος Έργου θα επιλέγει
για να συνεργαστεί. Βέβαια, οι διαδικασίες που προαναφέρθηκαν µπορούν να αλλάξουν µόνο µε
νοµοθετική παρέµβαση, κάτι που η ΕΕΕ έχει την πρόθεση να προωθήσει µετά το σχηµατισµό νέας
κυβέρνησης.

Ερευνητικά Προγράµµατα
Για το πρόγραµµα Post Doc θέσαµε το πρόβληµα που υπάρχει µε την έλλειψη χρηµατοδότησης σε
έργα που έχουν ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο-Μάρτιο µε αποτέλεσµα να είναι απλήρωτοι οι
µεταδιδάκτορες. Ενηµερωθήκαµε ότι η χρηµατοροή αναµένεται να ξεκινήσει σε περίπου ένα µήνα.
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Θέσαµε επίσης το θέµα πιθανής µετάθεσης των ηµεροµηνιών έναρξης ορισµένων πρόσφατα
εγκεκριµένων έργων µεταδιδακτόρων, στα οποία οι δικαιούχοι δεν µπορούν να αναλάβουν εντός µηνός,
όπως ζητείται από τη ΓΓΕΤ. Ο κ. Γενικός είπε ότι αυτό µάλλον δεν µπορεί να γίνει, καθώς τα έργα
πρέπει να ολοκληρωθούν ως το τέλος του 2015, αλλά υποσχέθηκε να το εξετάσει.
Έως το τέλος του µήνα αναµένεται και η προκήρυξη των ιδρυµατικών προτάσεων (που αφορούν στα
ΕΚ) για τις οποίες τα Κέντρα πρέπει ήδη να προετοιµάζονται.
Για το πρόγραµµα συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας, τα αποτελέσµατα αξιολόγησης αναµένονται µετά από
ένα-ενάµιση µήνα, ενώ το πρόγραµµα συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ θα προκηρυχθεί µέσα στο
καλοκαίρι.
Όσον αφορά στο πρόγραµµα «Αριστεία», παρουσιάσαµε ορισµένες προτάσεις της ΕΕΕ, για τη
βελτίωση υλοποίησης του προγράµµατος αυτού και τη µεγιστοποίηση της διαφάνειας σε όλες τις φάσεις
αξιολόγησής του, οι οποίες περιλαµβάνουν:
•

Μεγαλύτερη εξειδίκευση των θεµατικών ενοτήτων.

•

Συµπερίληψη στα πάνελς των αξιολογητών ενός ικανού αριθµού αλλοδαπών κριτών.

•

∆υνατότητα αιτήµατος εξαίρεσης από τους υποψηφίους δυο πιθανών κριτών από τη διαδικασία
αξιολόγησης.

•

∆ιακριτή αξιολόγηση µεταξύ των νέων ερευνητών και των υπολοίπων. Αύξηση του ποσοστού
(25%) της συνολικής χρηµατοδότησης που αφορά στη τρέχουσα προκήρυξη και θα διατεθεί στους
νέους ερευνητές, ανάλογα µε τον αριθµό των προτάσεων που θα υποβληθούν από νέους ερευνητές
και αυτών που θα περάσουν στη Β’ φάση αξιολόγησης.

•

Ανακοίνωση -µετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης- και των ονοµάτων των διακεκριµένων
επιστηµόνων που ορίζονται για κάθε ένα από τα επιστηµονικά πεδία της προκήρυξης.

•

∆υνατότητα υποβολής αντιρρήσεων ή ενστάσεων (υπήρχε στην πρώτη προκήρυξη).

•

Αύξηση του ανώτατου ποσού για δαπάνες εξοπλισµού στα επίπεδα της πρώτης προκήρυξης
(ιδιαίτερα σηµαντικό για την ενίσχυση των νέων ερευνητών).

•

∆υνατότητα αναπροσαρµογής του φυσικού αντικειµένου των προτεινόµενων έργων, σε περίπτωση
περικοπής του προϋπολογισµού των εγκεκριµένων προτάσεων.

•

Συµµετοχή της ΕΕΕ (δια εκπροσώπου) στην επιτροπή προκήρυξης και παρακολούθησης του
Προγράµµατος.

Ο κ. Γενικός είπε ότι υπάρχει πρόθεση να οργανωθεί µια συνάντηση των εµπλεκόµενων φορέων και
του ΕΣΕΤ, ώστε να συζητηθούν ενδεχόµενες βελτιώσεις που αφορούν στο «Αριστεία», στην οποία
ανταποκριθήκαµε θετικά.

Επιτροπές κρίσης ερευνητών, προσλήψεις ερευνητών
Ενηµερωθήκαµε ότι τα ΤΕΣ συνέρχονται και εγκρίνουν τους καταλόγους κριτών που έχουν ήδη
συγκροτηθεί.
Για Ινστιτούτα που προήλθαν από συγχώνευση Ινστιτούτων για τα οποία αρµόδια ήταν διαφορετικά
ΤΕΣ, θα αποφασίσει το ΕΣΕΤ στην αρµοδιότητα ποιου ΤΕΣ θα εµπίπτουν στο εξής.
∆ιευκρινίστηκε επίσης ότι δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν κρίσεις κατά την προεκλογική
περίοδο, τόσο για τους ερευνητές, όσο και για τους ∆/ντές Ινστιτούτων.
Τέλος θίξαµε στον κ. Γενικό δυο επιπλέον θέµατα.
Το πρώτο αφορά στην επερχόµενη νέα κρίση των δυο ερευνητριών που απολύθηκαν από το ΕΚΕΒΕ
Φλέµινγκ (βλ. και http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_373_10_Apolusi-Ereunitrion_A-Fleming.pdf).
Παρακαλέσαµε τον κ. Γενικό να επιληφθεί προσωπικά του θέµατος αυτού (του οποίου είχε γνώση),
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καθώς η προηγούµενη κρίση των εν λόγω συναδέλφων που οδήγησε στην απόλυσή τους έχει κριθεί
άκυρη. Ζητήσαµε την τήρηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και τη συνακόλουθη
επαναπρόσληψή τους στο ΕΚΕΒΕ Φλέµιγκ, την απόδοση σε αυτές όσων νοµίµως δικαιούνται και τη
διασφάλιση για αυτές µιας νέας διαφανούς και δίκαιης κρίσης.
Το δεύτερο αφορά στο διορισµό ερευνητών που καταλαµβάνουν θέσεις που κατείχαν άλλοι, µετά από
κρίση (µετά από ανοικτή προκήρυξη για την κρίση συναδέλφων από τη βαθµίδα ∆ σε Γ). Ο κ. Γενικός
µας είπε ότι τα Κέντρα, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να προχωρήσουν κανονικά στις από του
νόµου προβλεπόµενες διαδικασίες που εντάσσουν τους ερευνητές αυτούς στο ερευνητικό
προσωπικό.
Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

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 ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ.
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
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