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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συγχώνευση στα συγχωνευµένα!!! ∆ίχως στόχο, δίχως σχέδιο, δίχως όραµα.
Έτσι θα γίνει η πολυπόθητη και πολυσυζητηµένη «αναδιάρθρωση του κράτους»;;;
Στο χθεσινό δελτίο τύπου του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
∆ιακυβέρνησης, µε το οποίο ανακοινώνονται οι πρώτοι φορείς που οδεύουν προς κατάργηση ή
συγχώνευση, συγκαταλέγονται τέσσερα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, στην
όψιµη σπουδή του κρατικού µηχανισµού να «εξορθολογήσει το κράτος», ή µάλλον να επιδείξει
άµεσα «έργο» στην άρτι αφιχθείσα τρόικα.
Τεχνηέντως ξεχνούν όµως ότι:
Ήδη τον περασµένο Φεβρουάριο είχαν πραγµατοποιηθεί οι συγχωνεύσεις των Ερευνητικών
Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, µε τον εφαρµοστικό νόµο του µνηµονίου ΙΙ
4051/2012, περιορίζοντας τον αριθµό τους από 56 σε 31. Θα πρέπει να τονίσουµε ότι στη φάση
της διαβούλευσης των συγχωνεύσεων αυτών, η ερευνητική κοινότητα όχι µόνο δεν είχε
αντιρρήσεις στην προσπάθεια εξορθολογισµού του ερευνητικού συστήµατος, αλλά συνέβαλε και µε
ουσιαστικές προτάσεις.
Με τον ίδιο νόµο κόπηκαν και 10 εκ. € από την επιχορήγηση των Ερευνητικών Κέντρων, µε
αποτέλεσµα να κινδυνεύει ακόµη και η µισθοδοσία του µόνιµου προσωπικού, καθώς οι
λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από τα ερευνητικά προγράµµατα που διεκδικούν επιτυχώς οι
Ερευνητές. Σήµερα επανέρχεται στο προσκήνιο το «σχέδιο αναδιάρθρωσης» του ερευνητικού
ιστού της ΓΓΕΤ του 2009 (όπου και πάλι Υπουργός Ανάπτυξης ήταν ο κος Χατζηδάκης), σχέδιο
χωρίς αναπτυξιακό στόχο και όραµα, το οποίο, σε συνδυασµό µε τις περικοπές επιχορηγήσεων και
την εισαγωγή γραφειοκρατικών διαδικασιών, οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στην απώλεια
κονδυλίων από ερευνητικά προγράµµατα και στην απώλεια θέσεων εργασίας για νέους
επιστήµονες, σε µία εποχή που και τα δύο αποτελούν βασικά προαπαιτούµενα για την έξοδο της
χώρας από την κρίση.
Με πλήρη επίγνωση της οικονοµικής κατάστασης της χώρας και κοινωνική λογοδοσία
ανταπαντούµε στα επιχειρήµατα που προβάλλονται στο προαναφερθέν ∆ελτίο Τύπου δηλώνοντας
ότι:
Τα διοικητικά συµβούλια των Ερευνητικών Κέντρων ουδέποτε ήταν αµειβόµενα, τα δε Κέντρα σε
καµία περίπτωση δεν έχουν «περιορισµένων διαστάσεων πραγµατικό αντικείµενο», ούτε «το

αντικείµενό τους µπορεί να υπηρετηθεί αποτελεσµατικότερα από τις κεντρικές υπηρεσίες του
κατά περίπτωση εποπτεύοντος υπουργείου». Επιπλέον, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ είναι οι
µόνοι οργανισµοί που αξιολογούνται ανά πενταετία (από το 1995) από ∆ιεθνείς Επιτροπές, µε
υψηλούς δείκτες απόδοσης, καθώς δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά, συγχρηµατοδοτούµενα
ανταγωνιστικά και άλλα ερευνητικά προγράµµατα που αποφέρουν σηµαντικούς πόρους και
απασχολούν εκατοντάδες νέους επιστήµονες.
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Όµως γιατί ένας χώρος ενιαίος, εξωστρεφής, παραγωγικός και διαφανής υφίσταται αυτήν τη
συνεχή επίθεση; Μήπως για να µη θιγεί το «βαθύ κράτος», αλλά και να παρουσιαστεί κάποιο
«έργο» άµεσα στην τρόικα; Μήπως τελικά οι νυν διοικούντες δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την
υγιή ανάπτυξη, τη διαφάνεια, την εξωστρέφεια και την καταγεγραµµένη, µετρήσιµη
παραγωγικότητα, σε πλήρη αντίθεση µε την ευρωπαϊκή πρακτική που προβάλει την Έρευνα ως
βασικό µοχλό ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση;
Ας µας αφήσουν επιτέλους ήσυχους να δουλέψουµε! Μας αναδιαρθρώνουν 4 χρόνια τώρα
συνεχώς. Και ας δουλέψουν και εκείνοι για να βρουν επιτέλους και να εξορθολογήσουν τα
πραγµατικά αντιπαραγωγικά µορφώµατα του κρατικού µηχανισµού.
Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
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