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Προς τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Κύριο ∆ηµήτρη Ρέππα, Λεωφ. Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα ΤΚ 10674, press@ydmed.gov.gr,
και
Προς την Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων,
Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

ΘΕΜΑ: Συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου & έργου στους Ειδικούς Λογαριασµούς των
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Ερευνητικών Κέντρων µε τις
υπογραφές τεσσάρων Υπουργών και ΑΣΕΠ!!!
Αξιότιµοι Κύριοι Υπουργοί,
Οι Οµοσπονδίες πληροφορήθηκαν ότι προετοιµάζεται διάταξη, για άµεση ενσωµάτωση σε
κάποιον «εφαρµοστικό νόµο», σύµφωνα µε την οποία οι επιλογές συνεργατών για
αναθέσεις έργου σε ερευνητικά και άλλα προγράµµατα που υπάγονται στους Ειδικούς
Λογαριασµούς των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων θα πρέπει, µε την εξαίρεση των
ερευνητών, να γίνεται µετά από Π.Υ.Σ. (Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, µε τις υπογραφές
τεσσάρων Υπουργών) και Α.Σ.Ε.Π.!!!
Ειλικρινά εκπλησσόµαστε που κάποιοι Κυβερνητικοί παράγοντες συνέλαβαν τη ιδέα ότι,
πλην των ερευνητών, η επιλογή συνεργατών, π.χ. για διοικητική-γραµµατειακή στήριξη ή
τεχνική υποστήριξη εργαστηρίων, για τρεις, έξι ή 12 µήνες θα πρέπει να γίνεται µε µια τόσο
έντονα γραφειοκρατική διαδικασία που θα διαρκεί, στην καλύτερη περίπτωση, τουλάχιστον
τρεις µήνες! Ήδη, η υποχρέωση της δηµοσίευσης ορισµένων προκηρύξεων στην επίσηµη
Εφηµερίδα της Ε.Ε. επιφέρει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, πόσο µάλλον η προτεινόµενη
επιπρόσθετη ρύθµιση.
Οι Οµοσπονδίες θεωρούν ότι έχουν την ευθύνη να ενηµερώσουν άµεσα την Κυβέρνηση, τα
πολιτικά κόµµατα, αλλά και την ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ότι η ψήφιση αυτής
της ρύθµισης θα δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα στην υλοποίηση των ερευνητικών
έργων, τα οποία χρηµατοδοτούνται από Εθνικούς όπως το πρόγραµµα «Θαλής»),
Ευρωπαϊκούς (για παράδειγµα, πρόγραµµα «FP7») ή άλλους διεθνείς πόρους (καθώς και
των έργων που εντάσσονται σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ) και υλοποιούνται από τα ΑΕΙ και
τα Ερευνητικά Κέντρα. Εκτός από τις δυσµενείς συνέπειες στην έρευνα και στα
υλοποιούµενα έργα, η ρύθµιση αυτή θα δυσχεράνει τις δυνατότητες απορρόφησης
χρηµατοδότησης από το εξωτερικό, σε µια εποχή που η χώρα έχει απόλυτη ανάγκη τους
πόρους αυτούς και, επιπλέον, θα αποτελέσει, για πολλούς Καθηγητές και Ερευνητές, έναν

επιπρόσθετο λόγο αναζήτησης µόνιµης επαγγελµατικής διεξόδου στο εξωτερικό. Είµαστε
σίγουροι ότι ακόµη και η «τρόικα», αν ενηµερωθεί σωστά, τόσο για αυτό, όσο και για τις
«επείγουσες ρυθµίσεις» που ψηφίστηκαν στις 27 Φεβρουαρίου, µε τις οποίες µειώθηκε ο
προϋπολογισµός των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ κατά δραµατικό τρόπο, αλλά και των
ΑΕΙ, θα καταλάβει ότι τέτοια µέτρα όχι µόνο είναι αντιαναπτυξιακά, αλλά αποτελούν εν τέλει
σίγουρες πράξεις αυτοχειρίας!
Γνωρίζουµε ότι για το συγκεκριµένο θέµα "µεµονωµένες φωνές" επιµένουν σε µια ρύθµιση
πέραν πάσης λογικής, ενώ η συντριπτική πλειονότητα των ιθυνόντων, από αµφότερα τα
Υπουργεία και κυρίως από το Υπ. Παιδείας, έχουν αντιληφθεί πλήρως το διακύβευµα.
Θέλουµε να πιστεύουµε ότι θα επικρατήσουν πιο νηφάλιες σκέψεις και δεν θα προχωρήσει
αυτή η ρύθµιση. Επιτέλους το πολιτικό σύστηµα της χώρας ας λειτουργήσει µε συνέπεια και
αποτελεσµατικότητα, χωρίς αναστολές που οφείλονται σε δικές του πάγιες και βαθειά
ριζωµένες παθογένειες. Η ρουσφετολογική και παλαιοκοµµατική µεταχείριση παλαιοτέρων
συµβασιούχων των Ειδικών Λογαριασµών αποτελεί σχεδόν αποκλειστική ευθύνη του
πολιτικού συστήµατος και δεν µπορεί σήµερα να οδηγεί σε τερατογενέσεις και σε
λαβυρινθώδεις γραφειοκρατικές διαδροµές.
Επιτέλους η Πολιτεία οφείλει να κατανοήσει ότι για να οδηγηθεί η χώρα σε µια σύγχρονη και
ορθολογική ανάπτυξη µε γοργούς ρυθµούς, οφείλει να προωθήσει την έρευνα, την
παραγωγή νέας γνώσης και την καινοτοµία µε όλα τα µέσα, µε διαφανείς αλλά και
αποτελεσµατικές διαδικασίες. Προφανώς σκέψεις και πρωτοβουλίες του προαναφερόµενου
χαρακτήρα οδηγούν στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
Με ιδιαίτερη εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος ΠΟΣ∆ΕΠ
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