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Θέµα : Ενηµέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης µε τους αρχηγούς των κοµµάτων
ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ (07/06/2012) και για τη συνάντηση των µελών της Οµάδας Εργασίας και
του ∆Σ της ΕΕΕ (06/06/2012)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Συνάντηση εκπροσώπων της Ένωσης µε τους αρχηγούς ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ
Στις 07/06/12 πραγµατοποιήθηκαν δυο διαδοχικές συναντήσεις των εκπροσώπων της ΠΟΣ∆ΕΠ,
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ µε τους προέδρους του ΠΑΣΟΚ κ. Ε. Βενιζέλο και της ∆ΗΜΑΡ κ. Φ.
Κουβέλη. Από πλευράς ΕΕΕ στις συναντήσεις αυτές πήραν µέρος η Πρόεδρος και η Γ.Γ. του ∆Σ
της ΕΕΕ, ενώ στη 2η συνάντηση συµµετείχε και το µέλος του ∆Σ Ρ. Πολυκανδριώτη.
Τα θέµατα που τέθηκαν από την πλευρά της ΕΕΕ στις συναντήσεις αυτές συνοπτικά περιλάµβαναν:

Οικονοµικά των Ερευνητικών Κέντρων
Οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ, έκαναν ιδιαίτερη µνεία στο οικονοµικό πρόβληµα των Ερευνητικών
Κέντρων της ΓΓΕΤ, µετά την αιφνίδια και τελείως άνιση περικοπή της επιχορήγησής τους κατά 10
εκατοµµύρια € (και ποσοστό 18%) µε τον εφαρµοστικό νόµο 4051/2012 του Μνηµονίου ΙΙ.
Τόνισαν ότι η περικοπή αυτή δυναµιτίζει ήδη τη βιωσιµότητα της πλειονότητας των Κέντρων, τα
οποία δεν µπορούν να διασφαλίσουν πλέον τη µισθοδοσία του τακτικού προσωπικού τους.

Συγχωνεύσεις
Αναφέρθηκε επίσης η αναίτια εσπευσµένη ψήφιση των συγχωνεύσεων Ινστιτούτων στα
Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, επίσης µε τον µε το νόµο 4051/2012, η οποία έγινε δίχως να
προηγηθεί αξιολόγηση και, σε πολλές περιπτώσεις, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη ουσιαστικά
επιστηµονικά κριτήρια. Επισηµάνθηκε επιπλέον ότι το οικονοµικό όφελος των συγχωνεύσεων ήταν
µηδαµινό, ενώ έγιναν και ορισµένες σοβαρές αστοχίες που πρέπει να αποκατασταθούν.

Τρέχουσα κατάσταση και µέλλον της έρευνας στην Ελλάδα
Όσον αφορά στην τρέχουσα κατάσταση, αναφέρθηκε ότι τα βιβλιοµετρικά επιτεύγµατα του
ελληνικού ερευνητικού ιστού παρουσίασαν άνοδο την τελευταία δεκαετία (όπως δείχνουν και οι
σχετικές µελέτες του ΕΚΤ), προσεγγίζοντας το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το
µικρότερο αριθµό ερευνητών (σε σχέση µε το µέσο όρο της ΕΕ) και την πενιχρή χρηµατοδότηση
της έρευνας στη χώρα, τόσο από το δηµόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τοµέα (κάτω του 0,6% του
ΑΕΠ στο σύνολο, µε Ευρωπαϊκό µέσο όρο 2,00% για την Ευρώπη των 27 το 2010).
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Επισηµάνθηκε ότι η χρηµατοδότηση της έρευνας στη χώρα θα πρέπει να αυξηθεί δραστικά και µε
στόχο την ενίσχυση της έρευνας σε όλα τα επιστηµονικά πεδία. Τονίστηκε, όµως, ότι η αύξηση της
χρηµατοδότησης είναι µεν αναγκαία, αλλά όχι και ικανή συνθήκη και για την αξιοποίηση των
τεχνολογικών αποτελεσµάτων του δηµόσιου ερευνητικού ιστού από τον παραγωγικό τοµέα της
χώρας, διότι εκτός από αυτήν θα πρέπει επίσης:
•

Να εκπονηθεί ορθολογικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την Έρευνα την Τεχνολογία και την
Καινοτοµία.

•

Να κατοχυρωθούν θεσµικά ή/και να διασφαλιστούν από την πολιτεία ευέλικτοι µηχανισµοί που
θα στηρίζουν ουσιαστικά την υλοποίηση προτύπων και διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και τη
διασύνδεση της επιστηµονικής µε την επιχειρηµατική κοινότητα της χώρας.

•

Να ενισχυθεί το χαµηλό ενδιαφέρον του εγχώριου παραγωγικού τοµέα στην αξιοποίηση των
τεχνολογικών αποτελεσµάτων του ελληνικού ερευνητικού ιστού, µε τη θεσµοθέτηση δέσµης
κινήτρων που θα λαµβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες.

Ερευνητικά προγράµµατα - γραφειοκρατικά εµπόδια
Τέλος επισηµάνθηκε και από τους τρεις φορείς ότι είναι πολύ σηµαντικό να επισπευστεί η
απορρόφηση του ΕΣΠΑ, ενώ ταυτόχρονα είναι εξίσου σηµαντικό να αρθούν άµεσα τα πρόσφατα
γραφειοκρατικά εµπόδια που θεσµοθετήθηκαν για τις προσλήψεις επιστηµονικού προσωπικού (σε
όλα τα ερευνητικά προγράµµατα), καθώς αυτά παρεµποδίζουν την απορρόφηση σηµαντικών
ερευνητικών κονδυλίων.

Τα δελτία τύπου του ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ που εκδόθηκαν µετά τις ανωτέρω συναντήσεις
βρίσκονται αντίστοιχα στις η-διευθύνσεις: http://www.pasok.gr/portal/resource/contentObject/id/7a896eeb4d2b-46b9-a3eb-124814daa23c και http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/DHMAR-Deltio-Tupou.pdf

Συνάντηση των µελών της Οµάδας Εργασίας και του ∆Σ της ΕΕΕ
Την Τετάρτη 06/06 στις 15.30 στο ΕΙΕ πραγµατοποιήθηκε κοινή συνάντηση των µελών της οµάδας
εργασίας και του ∆Σ της ΕΕΕ.
Στη συνάντηση συµµετείχαν τα µέλη του ∆Σ της ΕΕΕ: Στουµπούδη Μ., Κωνσταντοπούλου Μ.,
Χατζηϊωάννου Α., Μαχιάς Α., Πολυκανδριώτη Ο. και Τζεβελέκου Μ. καθώς και τα ακόλουθα µέλη
της οµάδας εργασίας:
ΑΘΗΝΑ: Στέλλα Μαρκαντωνάτου, Παναγιώτης Σωτηρόπουλος (µέσω skype)
ΕΚΚΕ: Χατζηγιάννη Μάχη, Σταθοπούλου Θεώνη, Αφουξενίδης Αλέξανδρος
ΕΑΑ: Γεωργία Τσιροπούλα
ΕΙΕ: Ευθύµιος Νικολαϊδης, Μιχαϊλίδου Άννη
ΕΚΕΦΕ «∆»: ∆ηµήτρης Λουκάς, Άρης Κυριάκης
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Ανδροµάχη Οικονόµου, Χρυσούλα Χ. Καραντζή
ΕΛΚΕΘΕ Γεράσιµος Κορρές (µέσω skype)
ΚΕΤΕΑΘ: Θωµάς Μπαρτζανάς (µέσω skype)
Τη συζήτηση παρακολούθησε µέσω skype και ο συνάδελφος Κ. Ζεκεντές (ΙΤΕ).
Τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:

Οικονοµική κατάσταση των ΕΚ.
∆υστυχώς δεν υπάρχει κάποια νεότερη πληροφόρηση, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στην
ενηµέρωση που στάλθηκε από την ΕΕΕ µετά την τελευταία συνάντηση µε τον Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ
(βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_427-23-05-12_Enimerosi-GGET.pdf) σχετικά µε τη
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χρηµατοδότηση των ΕΚ. Πραγµατοποιήθηκε συζήτηση σχετικά µε τη σηµερινή οικονοµική κατάσταση
των ΕΚ (προβλήµατα µε την καταβολή µισθοδοσίας, χρέη σε οργανισµούς κοινής ωφέλειας, ΦΜΑΠ,
κλπ.), καθώς και τη µέχρι σήµερα πορεία των διαδικασιών για την υποβολή προϋπολογισµών.
Αποφασίστηκε να υπάρχει έγκαιρη ενηµέρωση µεταξύ των µελών της οµάδας και του ∆Σ της ΕΕΕ για
τα οικονοµικά θέµατα των ΕΚ και ειδικότερα της µισθοδοσίας.

Πρόγραµµα Αριστεία (τελική, έγγραφη παρέµβαση της ερευνητικής κοινότητας µε βάση τα όσα
προτείναµε κατά την τελευταία συνάντησή µας µε τον Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ (βλ. http://www.eeeresearchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_427-23-05-12_Enimerosi-GGET.pdf)
Πραγµατοποιήθηκε εκτενής συζήτηση µε βάση το κείµενο εργασίας που είχε αποστείλει ηλεκτρονικά
το ∆Σ της ΕΕΕ στην οµάδα εργασίας. Το κείµενο αποτελούσε συνέχεια των όσων είχαν προταθεί στον
ΓΓΕΤ (στην τελευταία συνάντηση) µε κάποιες προσθήκες µετά τη συζήτηση του θέµατος στο ∆Σ της
ΕΕΕ της 29/5/2012. Μετά και από νέες προτάσεις αποφασίστηκε να συνταχθεί κείµενο επιστολής µε
τις προτάσεις µας προς τη ΓΓΕΤ και το ΕΣΕΤ για το εν λόγω θέµα.

Οµοσπονδία Συλλόγων Ερευνητών
Το ∆Σ της ΕΕΕ όπως είχε δηλώσει και στην απαντητική του επιστολή στο Σύλλογο Ερευνητών του
ΙΤΕ έθεσε σε συζήτηση το θέµα της δηµιουργίας Οµοσπονδίας συλλόγων ερευνητών στην πρώτη κοινή
συνάντηση του ∆Σ µε την οµάδα εργασίας (βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_425-3004-12_Apantisi-ITE.pdf).
Προτού ξεκινήσει η συζήτηση, για την καλύτερη ενηµέρωση των συναδέλφων µοιράστηκε η νέα
επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών του ΙΤΕ που στάλθηκε στο ∆Σ της ΕΕΕ στις 5/6/2012, µε το ίδιο
θέµα. Πραγµατοποιήθηκε εκτενής συζήτηση κατά την οποία αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν τα
πλεονεκτήµατα, οι ενδοιασµοί αλλά και οι αντιρρήσεις για τη δηµιουργία Οµοσπονδίας. Θέµατα που
είχαν στην πλειονότητά τους ήδη συµπεριληφθεί στην απαντητική επιστολή του ∆Σ της ΕΕΕ. Υπήρξε
ενηµέρωση και από τους συναδέλφους των ΕΚ, όπου οι τοπικοί τους σύλλογοι είχαν λάβει ξεχωριστά
επιστολές από το Σύλλογο Ερευνητών του ΙΤΕ µε το ίδιο θέµα, για τις θέσεις που εξέφρασαν.
Αποφασίστηκε η δηµιουργία καταρχήν µίας ευέλικτης τριµελούς επιτροπής που θα αναλάβει τη
διερεύνηση δηµιουργίας Οµοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών (ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆). Τα µέλη της
επιτροπής Κ. Ζεκεντές, Μ. Τζεβελέκου και Λ. Παπαρήγα θα αναλάβουν αρχικά τη συλλογή των
καταστατικών των υπαρχόντων Συλλόγων Ερευνητών των ΕΚ και τις συζητήσεις µε νοµικούς για το
θέµα.

Εσωτερικοί κανονισµοί νέων Ινστιτούτων
Οι εκπρόσωποι των διαφόρων ΕΚ που συµµετείχαν στη συνάντηση ενηµέρωσαν για την κατάσταση που
έχει διαµορφωθεί στα ΕΚ µετά τις συγχωνεύσεις Ινστιτούτων και για τον τρόπο «διοίκησης» των
συγχωνευθέντων Ινστιτούτων. Τα συγχωνευθέντα Ινστιτούτα σε αρκετά ΕΚ έχουν εκλέξει και ΕΓΣ,
βάση του Ν. 1514/85 και των υπαρχόντων Εσωτερικών Κανονισµών Κέντρων. Επιπλέον
πραγµατοποιήθηκε συζήτηση σχετικά µε την πιθανή αλλαγή/τροποποίηση εσωτερικών κανονισµών των
ΕΚ µετά από την αλλαγή του θεσµικού πλαισίου για την Έρευνα και τα ΕΚ.

Ενηµέρωση για την κοινή συνέντευξη της Προέδρου της ΕΕΕ µε τον Πρόεδρο του ΕΣΕΤ καθ. Σ.
Κριµιζή στην εφηµερίδα "το Βήµα"
Η Μ. Στουµπούδη ενηµέρωσε τους συναδέλφους σχετικά µε την κοινή συνέντευξή της ως προέδρου
της ΕΕΕ µε τον Πρόεδρο του ΕΣΕΤ καθ. Σ. Κριµιζή στην εφηµερίδα "το Βήµα", για την οποία περιµένει
από το δηµοσιογράφο το προτεινόµενο κείµενο προς δηµοσίευση. Επιπλέον η Πρόεδρος της ΕΕΕ
ενηµέρωσε του συναδέλφους ότι η κοινή συνέντευξη ήρθε ως αντιπρόταση του δηµοσιογράφου στην
απαντητική επιστολή που έστειλε το ∆Σ της ΕΕΕ στο «ΒΗΜΑ», µετά την καθολική αντίδραση της
ερευνητικής κοινότητας στο δηµοσίευµα του καθ. Κριµιζή στην ίδια εφηµερίδα (6/5/2012).
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Ενηµέρωση για την ευχαριστήρια επιστολή που συντάσσεται από την ΕΕΕ, την ΠΟΣ∆ΕΠ και την
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ σε απάντηση του δηµοσιεύµατος στο Science µε τίτλο "Support for Greece"
Η Μ. Στουµπούδη ενηµέρωσε τους συναδέλφους σχετικά την προετοιµασία της ευχαριστήριας
επιστολής που συντάσσεται από την ΕΕΕ, την ΠΟΣ∆ΕΠ και την ΟΣΕΠ-ΤΕΙ σε απάντηση του
δηµοσιεύµατος
στο
Science
µε
τίτλο
"Support
for
Greece"
(βλ.
http://www.eeeresearchers.gr/Dimosieumata/Science-2012-zur%20Hausen-978-9.pdf). Μετά την σύνταξή της θα γίνει προσπάθεια
να δηµοσιευθεί στο ίδιο περιοδικό ή σε κάποιο άλλο διεθνές έντυπο.

∆ιάφορα
Ενηµερώθηκαν οι συνάδελφοι σχετικά µε τις επερχόµενες κοινές συναντήσεις εκπροσώπων της ΕΕΕ,
της ΠΟΣ∆ΕΠ και της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ µε τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ε. Βενιζέλο και τον Πρόεδρο της
∆ΗΜΑΡ κ. Φ. Κουβέλη για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε οικονοµικά και θεσµικά θέµατα των ΑΕΙ
και των ΕΚ (7/6/2012).
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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