ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Αθήνα, 2/9/2010
Προς : Μέλη της ΕΕΕ
Κοιν.: Γενικό Γραμματέα Ε&Τ
Θέμα : Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων συνδικαλιστικών φορέων με τον Γενικό
Γραμματέα Ε&Τ, κ. Α. Μητσό
Μετά από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Α. Μητσού
πραγματοποιήθηκε, στις 27/08/10, συνάντηση του με εκπροσώπους συνδικαλιστικών φορέων
Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων (δείτε συνημμένο), προκειμένου να γίνει παρουσίαση
του “Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της
Καινοτομίας” και μια πρώτη συζήτηση ενόψει της σύνταξης του νέου Νόμου για την Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία. Στη συνάντηση αυτή, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του Δ.Σ.
Στην εισήγησή του ο κ. Γενικός 1 :
Διευκρίνισε ότι ο σκοπός του κειμένου του “Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της ΕΤΑΚ” είναι
λειτουργικός προκειμένου να προχωρήσουμε, από τη γενική θεώρηση των διαφόρων θεμάτων, σε
συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Η συζήτηση γίνεται τώρα επί των αρχών και όχι επί του σχεδίου νόμου, το
οποίο είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Το υπό διαβούλευση κείμενο είναι μεν γενικό, αλλά έχει
συγκεκριμένο περιεχόμενο και προϊδεάζει ρυθμίσεις του υπό σύνταξη νόμου. Ως χαρακτηριστικό
παράδειγμα ανέφερε ότι ως μεθοδολογία αντιμετώπισης του υπαρκτού κατακερματισμού της
ερευνητικής δραστηριότητας προτείνονται τα θεματικά δίκτυα και οι συμπράξεις φορέων.
Η ΓΓΕΤ προτίθεται να οργανώσει, έως τις αρχές Οκτωβρίου, τέσσερις ημερίδες, (Ηράκλειο, Πάτρα,
Θεσσαλονίκη και Αθήνα) για την παρουσίαση του “Σχεδίου Δράσης για την Ενίσχυση της ΕΤΑΚ”,
στις οποίες θα κληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην έρευνα. Τον κεντρικό συντονισμό
θα έχει ο ίδιος και το γραφείο του, στο οποίο θα αποστέλλονται οι μεμονωμένες ή οι συλλογικές
προτάσεις/σχόλια, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης. Διαβεβαίωσε ότι τα σχόλια και οι
παρατηρήσεις των πάντων θα ληφθούν υπ’ όψιν και ότι στη διαδικασία του διαλόγου ζητούμενο είναι
οι συνδικαλιστικοί φορείς να παίξουν κεντρικό ρόλο. Θεώρησε αυτονόητο ότι στο πλαίσιο μιας
δημιουργικής και λειτουργικής συζήτησης θα υπάρξουν διαφωνίες αλλά ελπίζει πως αυτές δεν θα
εξελιχθούν σε αντιπαράθεση, καθώς δεν υπάρχει κανένας a prori λόγος για το τελευταίο.
Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Γενικός αναφέρθηκε σε τρεις βασικές ενότητες «Ελλειμμάτων –
Διαρθρωτικών Αδυναμιών», οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν και περιλαμβάνουν τους
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα, αποτυπώνουν το πνεύμα της συζήτησης ,
όπως την αποτύπωσαν οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ, και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά.
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‘ελάχιστους πόρους’ που διατίθενται στην έρευνα, την ‘αναποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων’
και τα ‘χαμηλά ερευνητικά αποτελέσματα’.
Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στα πιο κάτω θέματα:

• Ενίσχυση πόρων: στόχος είναι ο τριπλασιασμός των πόρων που διατίθενται για την έρευνα και η
ενίσχυση της χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα .

• Ενιαίο Υπουργείο: Το ΥΠΔBΜΘ, και συγκεκριμένα η ΓΓΕΤ, αναλαμβάνει την ευθύνη συντονισμού
του συνόλου του Δημόσιου Ερευνητικού Συστήματος (ΑΕΙ-ATEI, Ερευνητικά Κέντρα, ΓΓΕΤ,
ΕΘΙΑΓΕ, Ακαδημία, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, κλπ.) . Σε ότι αφορά το ΥΠΔΒΜΘ
θεωρεί ότι ο συντονισμός των αντίστοιχων υπηρεσιών εποπτείας της έρευνας σε ΑΕΙ και ΕΚ είναι
καλός. Ο νέος νόμος δεν θα προβλέπει τη δημιουργία του Ε.Ο.Ε.Τ., όπως αυτός ορίζεται στον υπό
αναστολή νόμο 3653-2008. Ο ΓΓΕΤ θεωρεί ότι τη συντονιστική ευθύνη μπορεί να αναλάβει κάλλιστα
μια αναβαθμισμένη ΓΓΕΤ, χωρίς να έχουμε ανάγκη προσφυγής σε ιδιωτικούς οργανισμούς για τη
συγκεκριμένη διαχείριση. Ο ίδιος δεν αποδέχεται την άποψη ότι οι δημόσιοι φορείς δεν μπορούν να
κάνουν καλά τη δουλειά τους.

• Προγραμματικές Συμφωνίες: Η χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων θα γίνεται διαμέσου
τετραετών προγραμματικών συμφωνιών που θα αφορούν όλους τους φορείς του Δημόσιου
Ερευνητικού Συστήματος.

• Γεωγραφικός Συντονισμός: Δεν θα υιοθετηθεί η λύση του ενός ΕΚ ανά περιφέρεια .
• Εξορθολογισμός δομής: Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στη Δικτύωση και τις Συμπράξεις των
Ερευνητικών Ινστιτούτων, τα οποία και θα αποτελούν τις βασικές μονάδες της νέας δομής του
ερευνητικού ιστού (οι ‘συμφωνίες’ θα γίνονται με βάση το Ινστιτούτο ενώ η γενική ‘εποπτεία’
παραμένει στο Κέντρο). Στο σχήμα αυτό οι Συμπράξεις θεωρούνται ευρύτερη έννοια που
περιλαμβάνει και εταιρικά σχήματα μεταξύ μονάδων AEI-ATEI-EK. Οι συγχωνεύσεις ίσως είναι η
λύση για ορισμένες περιπτώσεις, αλλά γι' αυτό πρέπει να προηγηθεί προσεκτική μελέτη.

• Ερευνητικές υποδομές: Σημαντικό βάρος θα δοθεί στην αξιοποίηση των μεγάλων ερευνητικών
υποδομών. Οι φορείς που τις φιλοξενούν θα ενισχυθούν ώστε να εξασφαλίζουν την καλή λειτουργίασυντήρηση των υποδομών αυτών, οι οποίες όμως θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από το σύνολο
των ενδιαφερομένων.

• Επιτελικός ρόλος ΓΓΕΤ: Ο ρόλος της ΓΓΕΤ θα είναι επιτελικός (περίπου όπως αυτός καθορίζεται
στο ν. 1514). Δεν θα γίνεται διάκριση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Οι πόροι θα προέρχονται
από τον τακτικό προϋπολογισμό, το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (προγράμματα
για το ερευνητικό δυναμικό -μεταδιδακτορικά, Θαλής, κλπ.- και προγράμματα υποδομών). Άμεση
στήριξη της καινοτομίας (start up, clusters, κλπ.), άμεση ανταπόκριση στη ζήτηση της έρευνας από
τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

• Ερευνητικά αποτελέσματα: Σε ότι αφορά τις τρέχουσες επιδόσεις του ερευνητικού συστήματος
θεωρεί ότι οι δημοσιεύσεις είναι ικανοποιητικές, οι δείκτες ετερο-αναφορών λιγότερο
ικανοποιητικοί, ενώ υστερούμε ως προς τον αριθμό των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Ο κ. Γενικός τόνισε πως είναι αυτονόητο ότι όλα τα θέματα απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία. Για
κάποια από τα επιμέρους θέματα, όπως π.χ. οι υποδομές, υπάρχουν ώριμες σκέψεις, ενώ για άλλα,
όπως π.χ. η συγκεκριμενοποίηση της κινητικότητας μεταξύ ΑΕΙ-ΕΚ, απαιτείται περισσότερη
συζήτηση.

Σελίδα 2

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Μας ενημέρωσε επίσης ότι η συγκρότηση του ΕΣΕΤ είναι θέμα ημερών και, ως εκ τούτου, οι κρίσεις
των διευθυντών Ινστιτούτων και Κέντρων θα προχωρήσουν άμεσα.
Ο κ. Μητσός ζήτησε, τέλος, νέα συνάντηση με τους παρευρισκόμενους φορείς σε 15 περίπου ημέρες,
στην οποία θα κατατεθούν σκέψεις και προτάσεις, έτσι ώστε να αρχίσει η διαμόρφωση
συγκεκριμένων ρυθμίσεων που θα περιληφθούν στο νέο θεσμικό πλαίσιο.
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