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Προς : Μέλη της ΕΕΕ
Θέµα: Ενηµέρωση για τη συνάντηση του ∆Σ της ΕΕΕ µε το Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ, Καθ. Β.
Μάγκλαρη
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στις 21/09/2012 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του ∆Σ της ΕΕΕ µε το Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ Καθ. Β.
Μάγκλαρη. Στη συνάντηση συµµετείχε και η ∆ιευθύντρια ΦΟΡ, κ. Β. Μεσθανέως.
Τα θέµατα που συζητήθηκαν συνοπτικά περιλάµβαναν1:
1) Αποσπασµατικές συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης:
Εκφράσαµε στο κ. Γενικό την αντίθεσή µας στις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις τεσσάρων Ερευνητικών
Κέντρων (ΕΚΚΕ-ΕΙΕ, ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ) (http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_43228-08-12_Epistoli-Ypourgos-Paideias.pdf). Επιχειρηµατολογήσαµε για το ότι η µεν αξιολόγηση των
Ερευνητικών αυτών Κέντρων από ad hoc επιτροπή του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης δεν
γίνεται κατά Νόµο (1514/85), ενώ επιπλέον οι εν λόγω συγχωνεύσεις επιχειρούνται χωρίς σχέδιο και
κυρίως χωρίς επιστηµονικά ή/και οικονοµικά οφέλη, δηµιουργώντας ταυτόχρονα πλήθος
προβληµάτων σε όλους τους υπό συγχώνευση φορείς. Τονίσαµε τη σηµασία της αποτίµησης των
πρόσφατων συγχωνεύσεων που έγιναν στα ΕΚ της ΓΓΕΤ (µε τον εφαρµοστικό νόµο του Μνηµονίου ΙΙ,
4051/2012), η οποία θα πρέπει να προηγηθεί των όποιων περεταίρω συγχωνεύσεων, έτσι ώστε να
διαφανούν και να διορθωθούν τα σηµαντικά προβλήµατα που προέκυψαν σε ορισµένες περιπτώσεις.
Ζητήσαµε τη συµβολή του κ. Γενικού στην κατεύθυνση της αφαίρεσης του άρθρου που αφορά στα
τέσσερα ΕΚ της ΓΓΕΤ από το υπό διαµόρφωση σ/ν για τις συγχωνεύσεις φορέων του ∆ηµοσίου. Ο κ.
Γενικός ανέφερε ότι οι συγκεκριµένες συγχωνεύσεις δεν εµπίπτουν στις δικές του αρµοδιότητες, καθώς
αποτελούν κεντρική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης. Άφησε επίσης να διαφανεί ότι τις
συγχωνεύσεις αυτές θα ακολουθήσουν και άλλες που θα αφορούν στα λοιπά ΕΚ της ΓΓΕΤ.
2) Ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί των Ερευνητικών Κέντρων:
Ενηµερώσαµε τον κ. Γενικό για τα έντονα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα Κέντρα µε
τις περικοπές της επιχορήγησης, οι οποίες σε ορισµένα Κέντρα οδηγούν στη µη καταβολή µισθοδοσίας,
ενώ σε άλλα στη µη πληρωµή οφειλών σε οργανισµούς κοινής ωφελείας (∆ΕΗ, ΟΤΕ, κλπ.). Ο κ.
Γενικός µας ενηµέρωσε ότι έχουν εξασφαλιστεί 6.3 εκ € από τις µειώσεις στις συνδροµές σε διεθνείς
ερευνητικούς οργανισµούς, έχει γίνει από πλευράς ΓΓΕΤ η κατανοµή των χρηµάτων στα ΕΚ (µε βάση
τους προϋπολογισµούς τους) και έχουν σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα στο ΓΛΚ προς έγκριση.
Επιπλέον τονίσαµε την αναγκαιότητα της επίσπευσης των διαδικασιών για την θεσµοθέτηση της
παρακράτησης (για έµµεσες δαπάνες) και από άλλα προγράµµατα, όπως τα ΕΣΠΑ. Τέλος, στο αίτηµά
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µας για την άµεση αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν υποβάλει τα ΕΚ στο πλαίσιο του
προγράµµατος «ΚΡΗΠΙΣ» ο κ. Γενικός ήταν πολύ θετικός.
3) Αξιολόγηση των ΕΚ:
Ο κ. Γενικός µας ενηµέρωσε ότι θα ξεκινήσει άµεσα η αξιολόγηση των ΕΚ, µε βάση την υπάρχουσα
διαδικασία.
4) Νέος Νόµος Έρευνας:
Ο κ. Γενικός µας ενηµέρωσε ότι έχει συσταθεί επιτροπή στη ΓΓΕΤ, αποτελούµενη αποκλειστικά από
υπηρεσιακούς υπαλλήλους, µε σκοπό τη σύνταξη νέου νόµου για την Έρευνα, ο οποίος θα στηρίζεται
σε τροποποιήσεις του Ν1514/85, αλλά και σε τµήµατα υπαρχόντων σχετικών νόµων ή σ/ν. Στόχος το
νέο σ/ν για την έρευνα να είναι έτοιµο και να τεθεί σε διαβούλευση ως το τέλος του έτους.
Στο αίτηµα της ΕΕΕ να περιληφθεί στην επιτροπή προετοιµασίας του νέου νόµου και ένας
εκπρόσωπος των ερευνητών, ο κ. Γενικός ήταν αρνητικός.
5) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονοµικών και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας µε θέµα
«Τροποποίηση της απόφασης 5439/1985 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών στο ΥΠΕΤ και στους
εποπτευόµενους από αυτό Φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της Έρευνας των Υπουργών
Οικονοµικών και Βιοµηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας’»
http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/KYA_ELKE_15-6-2012.pdf:
Ενηµερώσαµε το κ. Γενικό σχετικά µε τη νέα ΚΥΑ που αφορά στους ΕΛΚΕ των ΝΠ∆∆ ΕΚ και τα
προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν µε την εφαρµογή της. Ζητήσαµε την απόσυρσή της και την έκδοση
νέας, µετά από διαβούλευση µε τα ΕΚ και κατά αντιστοιχία µε τα ισχύοντα για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ.
6) Αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων:
Ζητήσαµε από τον κ. Γενικό τη συµµετοχή εκπροσώπων της ΕΕΕ στις οµάδες εργασίας που
εξειδικεύουν τις προσκλήσεις των ερευνητικών προγραµµάτων, καθώς και τα κριτήρια ή/και τις
επιτροπές αξιολόγησης των ερευνητικών προγραµµάτων (δηλ., όσον αφορά σε θέµατα διαδικαστικά
και διαφάνειας), όπως συµβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. ∆υστυχώς και στο θέµα αυτό η
απάντηση ήταν αρνητική.
7) Νέα ΕΤΑΚ:
Συζητήσαµε µε τον κ. Γενικό σχετικά µε την παρουσίαση της πρότασης για την Εθνική Στρατηγική για
τη νέα ΕΤΑΚ (2014-2020), η οποία πραγµατοποιήθηκε σε συνάντηση εργασίας, την Τρίτη 4
Σεπτεµβρίου 2012, στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών που διοργανώθηκε από τη ΓΓΕΤ και στην οποία η
ΕΕΕ δεν προσεκλήθη (παρά το ότι υπήρξε σχετικό προφορικό αίτηµα από την πλευρά µας)
(http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I453967&olID=777&neID=589&neTa=1_610&ncID=0&neH
C=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1). Τονίσαµε ότι προς το
παρόν η διαβούλευση για το νέο ΕΣΠΕΚ περιορίστηκε στις διοικήσεις των ΕΚ της ΓΓΕΤ, ενώ θα
έπρεπε σε αυτή να συµπεριληφθούν και όλοι οι άλλοι ερευνητικοί και ακαδηµαϊκοί φορείς, καθώς
και φορείς του παραγωγικού τοµέα. Το γεγονός αυτό στερεί τη δυνατότητα και από την ΕΕΕ και τους
ερευνητές να συµβάλλουν µε τις προτάσεις τους στη διαµόρφωση του ΕΣΠΕΚ, το οποίο -σύµφωνα µε
τον κ. Γενικό- θα δηµοσιοποιηθεί πολύ σύντοµα.
Επιπλέον, µεταφέραµε στον κ. Γενικό την ανησυχία των ερευνητών σχετικά µε τον τρόπο
χρηµατοδότησης των προγραµµάτων µέσω του HORIZON2020.
8) Νοµοθετικές παρεµβάσεις:
Ενηµερώσαµε τον κ. Γενικό για τα ακόλουθα θέµατα που έχουν δηµιουργήσει πολλαπλά προβλήµατα
στους Ερευνητές αλλά και στα ΕΚ και ζητήσαµε επίλυσή τους, µέσω νοµοθετικών ρυθµίσεων ή/και
ερµηνευτικών εγκυκλίων (όπου αυτό είναι εφικτό):
•

Ν. 4024 - Άρθρο 33: Κατάργηση οργανικών θέσεων Ερευνητών: Ζητούµε την εξαίρεση των
Ερευνητών (και ΕΛΕ), όπως αυτή ισχύει (µε βάση τον προαναφερθέντα νόµο) για τα µέλη
∆ΕΠ και ΕΠ-ΤΕΙ.
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•

•
•

•

Ζητούµε να κατατεθεί νοµοθετική ρύθµιση, ώστε τα ΝΠΙ∆ ΕΚ να µην εµπίπτουν στις
ρυθµίσεις για τις ∆ΕΚΟ. Επισηµάναµε ότι ιδιαίτερα σηµαντική είναι η εξαίρεση των ΝΠΙ∆ ΕΚ
από τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας , καθώς αυτή δηµιουργεί περεταίρω οικονοµική
δυσπραγία στα Κέντρα που κατέχουν ακίνητα. Ο κ. Γενικός µάς διαβεβαίωσε ότι προωθείται η
σύνταξη σχετικής τροπολογίας που θα αφορά όλα τα ΝΠΙ∆ ΕΚ της ΓΓΕΤ.
Μη αναγνώριση προϋπηρεσίας Ερευνητών όταν µετακινούνται σε άλλες θέσεις του ∆ηµοσίου.
Ζητούµε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των Ερευνητών (και ΕΛΕ).
Καθυστερήσεις από τα ΤΕΣ στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσεων/προαγωγών ερευνητών
(και ΕΛΕ) – Ετήσια διάρκεια των επιτροπών: Ζητούµε τη συντόµευση των διαδικασιών από τα
ΤΕΣ, καθώς και το να µην έχουν οι επιτροπές που συγκροτούνται ετήσια µόνο χρονική
διάρκεια, αλλά η ισχύς της κάθε επιτροπής να παρατείνεται έως την αντικατάστασή της από
την επόµενη.
Επιτρεπτό όριο ταξιδιών (εκτός συνεδρίων) µέσα στο έτος (60 ηµέρες): Ζητούµε την εξαίρεση
των Ερευνητών (και ΕΛΕ) από το χρονικό αυτό όριο, µε βάση το σκεπτικό ότι δεν
επιβαρύνεται ο τακτικός προϋπολογισµός (όπως προβλέπει ο ισχύουσα νοµοθεσία), ενώ
εξυπηρετούνται οι ανάγκες των ερευνητικών προγραµµάτων (π.χ., πολυήµερες δειγµατοληψίες
πεδίου, κ.ά.).

Ο κ. Γενικός υποσχέθηκε ότι θα ενηµερωθεί περαιτέρω για τα πιο πάνω θέµατα και θα προσπαθήσει να
συµβάλει στην επίλυσή τους.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραµµατέας

Μαρία Θ. Στουµπούδη

Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου
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Tηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr

3/3

