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Θέμα: Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα για άμεση κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την ΕΤΑΚ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας ως Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Ευελπιστούμε να οικοδομηθεί μεταξύ μας μια σταθερή και παραγωγική συνεργασία
για την αναβάθμιση της Έρευνας και της Καινοτομίας στην Ελλάδα, αλλά και για τη δημιουργία Ενιαίου
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Ο ερευνητικός ιστός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αποτελεί έναν εξαιρετικά
παραγωγικό και δυναμικό κλάδο, όπως αποδεικνύεται και από τα αποτελέσματα της τελευταίας διεθνούς
αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων (2014), τους δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης του Εθνικού Κέντρου
Τεκμηρίωσης, καθώς και τις επιδόσεις των Κέντρων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα [1,
2].
Στον ερευνητικό αυτό ιστό η χώρα μας θα έπρεπε να επενδύσει, τόσο για την ανάπτυξή της, όσο και για
την αναχαίτιση του ακραία εκφυλιστικού φαινομένου της διαρροής Ελλήνων επιστημόνων προς το
εξωτερικό.
Δυστυχώς όμως, τα τελευταία χρόνια οι Κυβερνήσεις της χώρας ακολούθησαν μια ερευνοκτόνα
πολιτική που περιλάμβανε αλλεπάλληλες μειώσεις των προϋπολογισμών των Ερευνητικών Κέντρων (σε
ποσοστό που προσεγγίζει το 68%), περικοπές στους μισθούς, περικοπές σε ενταγμένα στο ΕΣΠΑ
ερευνητικά έργα, κλπ. [3]. Επιστέγασμα αυτής της πολιτικής αποτέλεσε η πρόσφατη ψήφιση του Ν.
4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), η οποία πραγματοποιήθηκε
παρά την καθολική αντίθεση σε αυτόν της ερευνητικής κοινότητας και των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Ο Ν. 4310/2014 αντίκειται καταρχήν στο Άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς κύρια επιδίωξή του
αποτελεί η ενίσχυση της κρατικοδίαιτης επιχειρηματικότητας, εφόσον θα επιτρέπεται πλέον σε πάσης
φύσεως «ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα», ΜΚΟ, εταιρείες και φυσικά πρόσωπα -που δεν θα έχουν ως κύριο
σκοπό τους την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα και δεν θα αξιολογούνται όπως οι δημόσιοι
ερευνητικοί φορείς του Υπουργείου Παιδείας- να εντάσσονται στο εθνικό μητρώο ερευνητικών
οργανισμών και να προσπορίζονται εθνικούς ερευνητικούς πόρους, λειτουργώντας με ιδιωτικο-οικονομικά
κριτήρια και όχι για το δημόσιο συμφέρον [4].
[1] «∆είκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά Στοιχεία», Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 2014
(http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/RDstatistics_2013provisional_Greece_el.pdf)
[2] Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, Εθνικό Σηµείο Επαφής για το 7ο ΠΠ
(http://metrics.ekt.gr/sites/metrics/files/EKT_FP7_Overview_report_el.pdf)
[3] http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2014/10/EEE_EX-466-15-10-14_Anoikti-Epistoli-Prothupourgos.pdf
[4] http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/02/EEE_EX-468-11-11-14_Deltio-Typou.pdf
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Επιπρόσθετα, με το νόμο αυτόν επιχειρείται η μετατροπή των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων σε
επιχειρήσεις και εταιρείες κεφαλαίων καινοτομίας, δεν ενισχύεται σε καμία περίπτωση ο Ενιαίος Χώρος
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, διατηρείται το αντιδημοκρατικό, συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης
και λειτουργίας των Κέντρων, ενώ υποβαθμίζεται θεσμικά το εργασιακό καθεστώς των Ερευνητών με την
κατάργηση της μονιμότητας στις ανώτερες βαθμίδες (σε πλήρη αναντιστοιχία με τους Καθηγητές ΑΕΙ),
εγκαθιστώντας συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας και ερευνητικής ανελευθερίας [5].
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Στη βάση των προαναφερθέντων ζητούμε την άμεση κατάργηση του Ν. 4310/2014, ενδεχομένως με την
ταυτόχρονη διατήρηση ελάχιστων ρυθμίσεων που εξασφαλίζουν τη μη διακριτή μεταχείριση του
προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων και των ΑΕΙ, μεταβατικά, έως την κατάρτιση ενός νέου, πραγματικά
δημοκρατικού και μεταρρυθμιστικού νόμου για την Έρευνα και Καινοτομία, ο οποίος θα σέβεται το Άρθρο
16 του Συντάγματος και θα εκσυγχρονίζει ουσιαστικά τους νόμους 1514/1985 και 2919/2001.
Επισημαίνουμε ότι προεκλογικές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ αποτέλεσαν τόσο η κατάργηση του νόμου αυτού,
όσο και η κατάρτιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την ΕΤΑΚ, σε ανοικτή διαβούλευση με την
ερευνητική και την καινοτόμα και νεανική επιχειρηματική κοινότητα της χώρας [6, 7]. Τέλος, αλλαγή του
θεσμικού πλαισίου που θα εγγυάται την ανεξάρτητη λειτουργία Ερευνητών και Ερευνητικών Κέντρων,
αλλά και εκπόνηση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τον επαναπατρισμό των χιλιάδων νέων
Ερευνητριών και Ερευνητών που βρίσκονται σήμερα στο εξωτερικό, εξήγγειλε στις προγραμματικές
δηλώσεις της νέας Κυβέρνησης της χώρας ο ίδιος ο πρωθυπουργός [8].
Με εκτίμηση,
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μαρία Θ. Στουμπούδη

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Κοινοποίηση:
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό Έρευνας και Καινοτοµίας
∆ρ Χρήστο Βασιλάκο, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας, gensec@gsrt.gr
Μέλη του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, agk@cperi.certh.gr
∆ιοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣ∆ΕΠ, posdep@posdep.gr
ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr

Μαρία Θ. Στουμπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 2291076392, Fax
2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ.
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr

[5] http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/02/EEE-EX-467_21-10-2014_Pros-Epitropi-Morfotikon_n-s-ETAK.pdf
[6] http://theanofotiou.gr/i-erevna-sto-apospasma/
[7] http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20141126.pdf (σελ. 5-7)
[8] http://www.esos.gr/arthra/36882/tsipras-shedio-gia-ton-epanapatrismo-ellinon-epistimonon-kai-neo-thesmiko-plaisio-gia
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