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Στις 28 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων των δύο Ομοσπονδιών
ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ.
Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη. Στη συνάντηση αυτή η ΠΟΣΔΕΠ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο
καθηγητή Νικόλαο Μ. Σταυρακάκη, η ΟΣΕΠ-ΤΕΙ από τον Πρόεδρο καθηγητή Γιάννη Τσάκνη και
τον Α. Κοκκόση, καθηγητή ΤΕΙ Πειραιά και η ΕΕΕ από τον Πρόεδρο Δημήτρη Λουκά και τη
Γραμματέα Μαρία Στουμπούδη.
Ακολουθεί σύνοψη των όσων συζητήθηκαν1 :
1. Ερευνητικά Προγράμματα
Μεταδιδάκτορες: Ο κ. Γενικός αναφέρθηκε στην πρόθεση του Υπουργείου να χρηματοδοτήσει
80 έως 85 επιπλέον προτάσεις στο πρόγραμμα αυτό, από τις επιλαχούσες της προηγούμενης
προκήρυξης, με ποσό της τάξης των 10-15 εκ. €.
«Αριστεία»: Από πλευράς των τριών φορέων τέθηκε μια σειρά θεμάτων αναφορικά με τα
αποτελέσματα του προγράμματος «Αριστεία». Ως προς τη δημοσιοποίηση των ακρωνυμίων
των προτάσεων που χρηματοδοτήθηκαν και του φορέα μόνο, ο κ. Γενικός δεσμεύτηκε στο να
δημοσιοποιηθεί νέος κατάλογος με τον πλήρη τίτλο κάθε πρότασης και τον επιστημονικό
υπεύθυνο. Για τις διαφορές που υπήρξαν στη βαθμολογία μεταξύ των κριτών κάθε πρότασης,
ο κ. Γενικός είπε ότι υπήρξε panel αξιολογητών, για όλες τις προτάσεις, και στις δυο φάσεις
αξιολόγησης. Ως προς τους νέους ερευνητές που υπέβαλαν προτάσεις, ανέφερε ότι δεν
υπάρχουν σχετικά στατιστικά στοιχεία και ότι στην προκήρυξη αυτή οι νέοι δεν
συναγωνίζονταν τους νέους. Θα υπάρξουν όμως «starting grants» για νέους επιστήμονες. Στο
σημείο αυτό υπενθυμίσαμε στον κ. Γενικό τη συζήτησή μας με την τ. Υπουργό ΠΔΒΜΘ, κ.
Διαμαντοπούλου για την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα «Αριστεία» του «Αριστεία για νέους
ερευνητές», με καθορισμένο προϋπολογισμό, το οποίο ζητούμε να υλοποιηθεί άμεσα και ο κ.
Γενικός είπε ότι αυτό θα μπορούσε πράγματι να γίνει στην επόμενη προκήρυξη.
Τέλος, ο κ. Γενικός διευκρίνισε ότι δεν θα χρηματοδοτηθούν επιλαχούσες προτάσεις από το
πρόγραμμα αυτό, γιατί σύντομα θα υπάρξει νέα προκήρυξη «Αριστεία», με βελτιώσεις ως προς
την προηγούμενη.
ΕΣΠΑ: Από πλευράς της ΕΕΕ τέθηκε το θέμα του ότι η παρακράτηση στα έργα που
χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τα ΕΚ (αντίθετα με τα ΑΕΙ).
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Σημειώνουμε ότι όσα περιλαμβάνονται στο παρόν ενημερωτικό σημείωμα, αποτυπώνουν το πνεύμα της συζήτησης , όπως την κωδικοποίησαν
οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων, και σε καμιά περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά.
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Καθώς το πρόβλημα χρονίζει, ενώ ταυτόχρονα τα ΕΚ βρίσκονται σε δεινή οικονομική
κατάσταση, ζητήθηκε από τον κ. Γενικό να επιληφθεί προσωπικά της άμεσης επίλυσής του.
Ο κ. Γενικός ενημέρωσε ότι προχωρά ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ που αφορά ιδρυματικές προτάσεις
(για τα ΕΚ) συνολικής χρηματοδότησης 32 εκ. € (έως 4 εκ. € ανά ίδρυμα), ενώ ένα αντίστοιχο
πρόγραμμα ψηφιακής σύγκλισης δεν προχωρά, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν είναι έτοιμη η
σχετική πρόταση από πλευράς ΕΚ.
2. ΦΕΚ 673/7-3-2012
Από τους τρεις φορείς τέθηκε στη συζήτηση ο καθορισμός του μέγιστου χρόνου απασχόλησης
και της ανώτατης αμοιβής των εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή
υπηρεσιών από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ, βάσει του πρόσφατου ΦΕΚ 673. Ο κ.
Γενικός είπε ότι το θέμα αυτό δεν φαίνεται να αφορά τα έργα ΕΣΠΑ που υλοποιούνται από τα
ΑΕΙ και τα ΕΚ.
3. Περικοπές στους προϋπολογισμούς των ΕΚ
Ο κ. Γενικός ανέφερε ότι έχει σταλεί επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να
επιτραπεί στη χώρα να πληρώνονται οι συνδρομές στους διεθνείς οργανισμούς από το ΕΣΠΑ.
Υπάρχει επίσης διαπραγμάτευση με το CERN για μείωση της εισφοράς μας εκεί, αλλά το θέμα
αυτό πρέπει να περάσει από το συμβούλιο του οργανισμού που θα γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο.
Ταυτόχρονα, έχει γίνει μια τροποποίηση των πιστώσεων της ΓΓΕΤ, με διάθεση αποθεματικών
που αναμένεται να μεταφερθούν στον κωδικό της επιχορήγησης των ΕΚ, της τάξης των 5 εκ. €
περίπου (ίσως και περισσότερο).
Προσπάθεια καταβάλλεται, επίσης, για την εξεύρεση -από τις δημόσιες επενδύσεις- ποσού
περίπου 5 εκ. €, το οποίο θα καταβληθεί στα ΕΚ ως matching funds.
4. Πορεία εφαρμογής του ν. 4051/2012
Όσον αφορά στις προκηρύξεις των θέσεων των διευθυντών στα συγχωνευθέντα ινστιτούτα
αυτές προχωρούν κανονικά (δημοσιοποιήθηκαν εντός της από του νόμου καθορισμένης
προθεσμίας).
Σχετικά με το διορισμό των νέων (μεταβατικών) ΔΣ των ΕΚ, η ΓΓΕΤ είχε ήδη ΚΑΔ (κωδικό αριθμό
δημοσίευσης σε ΦΕΚ) των σχετικών αποφάσεων για όλα τα ΕΚ, πλην του ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο
καθυστέρησε στην υποβολή των σχετικών στοιχείων που είχαν ζητηθεί από τη ΓΓΕΤ στις αρχές
Μαρτίου.
Από πλευράς ΕΕΕ τέθηκε, επίσης, το θέμα πιθανών διορθώσεων στις συγχωνεύσεις
ινστιτούτων που έγιναν βάσει του εν λόγω νόμου (όπως αυτές που προτάθηκαν, πχ., από το
ΕΚΚΕ και το ΕΚΕΦΕ «Δ»). Ο κ. Γενικός απάντησε ότι οι διορθώσεις αυτές μπορούν να
συζητηθούν κατά τη Β’ Φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού.
5. ΚΥΑ για τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των ΕΛΚΕ στα ΕΚ
Η συζήτηση για το σχέδιο ΚΥΑ που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των
ΕΛΚΕ στα ΕΚ συνεχίζεται (θα συζητηθεί και στην επόμενη σύνοδο προέδρων των ΕΚ). Οι
εκπρόσωποι της ΕΕΕ επανέλαβαν ότι η ερευνητική κοινότητα δεν θα δεχθεί μια ΚΥΑ για τους
ΕΛΚΕ των ΕΚ που θα διαφοροποιείται από αυτήν που ισχύει για τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ (20%
παρακράτηση και κάλυψη μέρους των λειτουργικών εξόδων).
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6. Νέος νόμος για την έρευνα
Σε σχέση με το νέο νόμο για την έρευνα, ο κ. Γενικός ανέφερε ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις
και από τους Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ενσωματώθηκαν στο
σχέδιο νόμου. Δεσμεύτηκε να στείλει στους τρεις φορείς το σχέδιο, ως έχει μετά από αυτό.
Επισημάναμε στον κ. Γενικό ότι αναμένουμε στο επικαιροποιημένο σχέδιο νόμου να δούμε και
αλλαγές τις οποίες έχει προτείνει η κοινότητα των ερευνητών, πχ., ως προς το πρότυπο
διοίκησης των ΕΚ, κλπ.
7. Πρόβλημα διαρροής ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό
Συζητήθηκε, τέλος, το συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα της διαρροής ελλήνων επιστημόνων –
ειδικά της νεότερης γενιάς- στο εξωτερικό. Επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές ότι αφ’ ενός το
πρόβλημα αυτό φαίνεται να αυξάνεται σημαντικά από μήνα σε μήνα και αφ’ ετέρου οι
συνέπειες μιας μαζικής εξόδου από τη χώρα επιστημόνων υψηλών προσόντων θα έχει
τραγικές συνέπειες και για την ανάταξη της υπάρχουσας γενικότερης κρίσης της χώρας στη
σωστή κατεύθυνση. Συζητήθηκε η πιθανότητα να διοργανωθεί μια σχετική ημερίδα για αυτό
από τους τρεις φορείς με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων πλευρών για την αναζήτηση
των πιθανών λύσεων. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι τα προγράμματα που αφορούν νέους
επιστήμονες (όπως Μεταδιδάκτορες, «Αριστεία για νέους ερευνητές», κλπ.) θα πρέπει να
εμπεδωθούν και να προκηρύσσονται ανελλιπώς σε τακτά χρονικά διαστήματα, με όσο το
δυνατόν υψηλότερη χρηματοδότηση.
Ο Πρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ

Ο Πρόεδρος ΟΣΕΠ/ΤΕΙ

Ο Πρόεδρος ΕΕΕ

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Δημήτρης Ε. Λουκάς
Κύριος Ερευνητής
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