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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προσ:

Τον Πρωθυπουργό τησ Ελλάδασ, Κφριο Αντϊνη Σαμαρά

Θζμα: Αίτθμα άμεςθσ παρζμβαςισ ςασ για τθ μθ υλοποίθςθ περαιτζρω περικοπισ ςτθν επιχοριγθςθ των
Ερευνθτικϊν Κζντρων τθσ ΓΓΕΤ
Αξιότιμε κ. Πρωκυπουργζ,
Όπωσ γνωρίηετε, το Υπουργείο Παιδείασ και Θρθςκευμάτων ζχει δρομολογιςει για το 2014 περαιτζρω μείωςθ
τθσ επιχοριγθςθσ των Ερευνθτικϊν Κζντρων που εποπτεφονται από τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και
Τεχνολογίασ, κατά 22,4%.
Πρόκειται για μία πρωτοφανή μείωςη τησ επιχορήγηςησ (και ςυνεπϊσ των προχπολογιςμϊν) των
Ερευνθτικϊν Κζντρων, θ μεγαλφτερθ ίςωσ από όςο ςε οποιονδιποτε άλλον οργανιςμό του Δθμοςίου, η οποία
ςυνολικά, από το 2008 ζωσ το 2014, θα προςεγγίςει το ςυντριπτικό ποςοςτό του 54%. Αυτό, διότι θ
επιχοριγθςθ για το ςφνολο των ΕΚ το 2008 ιταν περίπου 80 εκ. €, το 2011 κατιλκε ςτα 55 εκ. €, το 2012
ςυρρικνϊκθκε περαιτζρω ςε 45 εκ. € (βάςει του μνθμονιακοφ Ν. 4051/2012), ενϊ το 2014 προτείνεται να
κατζλκει ςτα 36,9 εκ. €. Σθμειωτζον δε ότι θ επιχοριγθςθ για το 2013 δεν καλφπτει οφτε καν τθν ιδθ
ςθμαντικά μειωμζνθ μιςκοδοςία του ολοζνα και ςυρρικνοφμενου ερευνθτικοφ και λοιποφ τακτικοφ
προςωπικοφ των ΕΚ, οφτε βζβαια τθ ςυντιρθςθ των πολφτιμων εκνικϊν ερευνθτικϊν υποδομϊν, που
αποκτικθκαν με κόπουσ όλα αυτά τα χρόνια και κινδυνεφουν με κατάρρευςθ.
Τθν ίδια ςτιγμι, όλα τα ΕΚ, χωρίσ ουςιαςτικι ςτιριξθ από τθν Πολιτεία, δίνουν τθ δικι τουσ μοναχικι μάχθ για
να ελαχιςτοποιιςουν τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ και να διατθριςουν τα ανταγωνιςτικά τουσ πλεονεκτιματα ςτο
διεκνι ερευνθτικό ςτίβο, καλφπτοντασ τα λειτουργικά τουσ ζξοδα και μεγάλο μζροσ τθσ μιςκοδοςίασ του
ςυνόλου του προςωπικοφ τουσ από τισ ειςροζσ των ανταγωνιςτικϊν ερευνθτικϊν προγραμμάτων και από άλλεσ
πθγζσ χρθματοδότθςθσ. Επιπλζον, δίνουν μια άνιςθ μάχθ για να αντιςτρζψουν το εκφυλιςτικό φαινόμενο του
«brain drain» τθσ χϊρασ μασ, κατορκϊνοντασ να απαςχολοφν με ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου και ανάκεςθσ
ζργου ζνα μεγάλο αρικμό νζων επιςτθμόνων.
Η περαιτζρω περικοπι τθσ επιχοριγθςθσ για το ζτοσ 2014, και μάλιςτα ςε ζνα τόςο μεγάλο ποςοςτό, είναι
απολφτωσ ανορκολογικι και αντιςτρατεφεται τθν ανάπτυξθ και τθν καινοτομία, διότι υπονομεφει ςοβαρά τθ
λειτουργία, τον εξωςτρεφι προςανατολιςμό, και κυρίωσ τθ βιωςιμότθτα των ΕΚ τθσ ΓΓΕΤ, τα οποία αποτελοφν
το μεγαλφτερο εκτόσ ΑΕΙ, το πλζον ςυνεκτικό, χαρτογραφθμζνο, αξιολογθμζνο (εδϊ και 25 χρόνια από διεκνείσ
επιτροπζσ) και δυναμικό τμιμα του ελλθνικοφ ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ.
Το πλζον παράδοξο δε είναι ότι η ςυγκεκριμζνη πολιτική τησ Κυβζρνηςησ ζναντι των Ερευνητικϊν Κζντρων
βρίςκεται ςε ευθεία αντίθεςη, όχι μόνο με τισ κατά καιροφσ εξαγγελίεσ τησ για τη ςτήριξη τησ Έρευνασ και
τησ Καινοτομίασ, ωσ ςτρατθγικϊν επιλογϊν για τθν ζξοδο από τθν κρίςθ, αλλά και με τισ μνημονιακζσ
υποχρεϊςεισ τησ χϊρασ, ςφμφωνα με τισ οποίεσ όχι μόνο δεν προβλζπεται θ ςυρρίκνωςθ τθσ Ζρευνασ, αλλά
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αντίκετα θ ενίςχυςι τθσ, προκειμζνου να αποτελζςει μια βάςθ ανάπτυξθσ ςτο επιςτθμονικό, τεχνολογικό,
οικονομικό και πολιτιςτικό επίπεδο!!!
Είναι, επίςθσ, ςαφζσ ότι οι ειςθγθτζσ τθσ νζασ περικοπισ δεν ζχουν επίγνωςθ των προςδοκιϊν των Ελλινων
πολιτϊν, που κεωροφν το Δθμόςιο Ερευνθτικό Σφςτθμα ωσ πρότυπο εξωςτρζφειασ και προςβλζπουν ςε αυτό,
ωσ δυναμικό και ελπιδοφόρο μζςο διεξόδου από τθν οικονομικι και αξιακι κρίςθ. Είναι ενδεικτικό ότι ςτισ 27
Σεπτεμβρίου 2013, όταν τα ΕΚ τθσ ΓΓΕΤ οργάνωςαν τθ «Βραδιά του Ερευνθτι» για το ευρφ κοινό,
ςυγκεντρϊκθκαν, μόνο ςε ζνα Ερευνθτικό Κζντρο ςτθν Ακινα, 9.000 άτομα όλων των θλικιϊν και των
κοινωνικϊν ςτρωμάτων.
Αξιότιμε κ. Πρωκυπουργζ,
Από τθν υπεφκυνθ κζςθ τθσ εκπροςϊπθςθσ των Ερευνθτϊν τθσ Ελλάδασ, κζλουμε να ςασ προειδοποιιςουμε
ότι μια τόςο μεγάλη μείωςη του προχπολογιςμοφ θα οδηγήςει ςφντομα ςτην κατάρρευςη των Ελληνικϊν
Ερευνητικϊν Κζντρων και ςτην ανεξζλεγκτη φυγή του ερευνητικοφ τουσ δυναμικοφ ςτο εξωτερικό.
Λόγω όλων των ανωτζρω, θ Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν ςάσ καλεί:
 Να αποτρζψετε τη νζα αυτή μείωςη τησ επιχορήγηςησ των ΕΚ τησ ΓΓΕΤ.
 Να ςταθείτε, άμεςα και ζμπρακτα, αρωγόσ ςτην ενίςχυςη τησ Έρευνασ και Καινοτομίασ ςτη χϊρα μασ,
μεριμνϊντασ κυρίωσ για την αφξηςη του ποςοςτοφ του ΑΕΠ που διατίθεται όλα τα τελευταία χρόνια
ςτην Έρευνα και αποτελεί κόλαφο για τη χϊρα μασ.
Με τιμι και εκτίμθςθ,
Για τθν Ζνωςθ Ελλινων Ερευνθτϊν
Η Πρόεδροσ
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