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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: Μέλη της ΕΕΕ
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τις συναντήσεις του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας
και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη στις 20/04/2015 και τον Γενικό Γραμματέα
Ε&Τ, Καθηγητή Θωμά Μαλούτα στις 22/04/2015
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Αναπλ. Υπουργό
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη (20/04/2015).
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση, συνοπτικά, είναι τα ακόλουθα1:
Ελλειμματικοί προϋπολογισμοί ΕΚ
Από πλευράς ΕΕΕ θέσαμε το θέμα των ελλειμματικών προϋπολογισμών των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ
για το 2015, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα βιωσιμότητας σε αυτά. Ειδικότερα,
τονίσαμε το πρόσθετο πρόβλημα σχετικά με την «υποχρέωση» των ΕΚ να υποβάλλουν όχι μόνο
ισοσκελισμένους αλλά πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, γεγονός που δημιουργεί επιπλέον
οικονομικές δυσλειτουργίες. Στη συνέχεια ενημερώσαμε ότι τα ΕΚ μετά από τις συνεχείς εξοντωτικές
περικοπές των τακτικών επιχορηγήσεων τα τελευταία χρόνια δεν έχουν αποθεματικά και διαθέσιμα παρά
μόνο δεσμεύσεις προγραμμάτων Ευρωπαϊκών, ΕΣΠΑ και από ιδιωτικούς πόρους, μέσω των οποίων εκτός
των άλλων καλύπτουν τις λειτουργικές τους δαπάνες.
Ο κ. Υπουργός μας είπε ότι έχει πλήρη εικόνα για το θέμα και μας ενημέρωσε ότι γίνονται ενέργειες ώστε
να αντιμετωπιστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα μέσα στη δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας.
Ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ
Αναφέραμε τα προβλήματα που σχετίζονται με τη χρηματορροή και διαχείριση προγραμμάτων, όπως τα
ακόλουθα:
Θέσαμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα τρέχοντα προγράμματα (π.χ., ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ,
ERCs) μετά τη δραστική περικοπή των προϋπολογισμών τους (23-28%) χωρίς την ανάλογη αναμόρφωση
του φυσικού τους αντικειμένου, καθώς και το αίτημα της ερευνητικής κοινότητας για δυνατότητα
παράτασης των έργων μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον τονίσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για άμεση
επίσημη ενημέρωση των Επιστημονικών υπευθύνων και των ΕΚ.
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Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα περιλαμβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν το πνεύμα της συζήτησης και σε
καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά.

Ο κ. Υπουργός κατανοώντας πλήρως το θέμα μας ενημέρωσε ότι η περικοπή στα έργα θα είναι τελικά 11%,
η παράταση που είναι δυνατόν να δοθεί είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου 2015 και θα σταλεί άμεσα επίσημη
ενημέρωση στα ΕΚ.
Επιπλέον για τα ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου, θα γίνει
προσπάθεια ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο δυνατό.
Ειδικότερα ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εξεύρεσης κονδυλίων για ερευνητικά
προγράμματα για νέους ερευνητές' ώστε να αντιμετωπιστεί όσο γίνεται το πρόβλημα του brain drain.
Ενέργειες σχετικές με την αξιοποίηση του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών
Σχετικά με τις Εθνικές Υποδομές, ο κος Υπουργός μας είπε ότι θα γίνουν ενέργειες για την υποβολή των
business plans των προτάσεων που περιλαμβάνονται στον οδικό χάρτη.
Κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την επόμενη
προγραμματική περίοδο
Επαναλάβαμε στον κ. Υπουργό το αίτημα της Ένωσης για τη θεσμοθέτηση διαφανούς και σταθερού
ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με τη χρηματοδότηση του ελληνικού συστήματος Έρευνας. Η ΕΤΑΚ θα
πρέπει να εναρμονίζει τις διαδικασίες χρηματοδοτούμενης έρευνας με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο όπου
υπάρχει σχεδιασμός των στόχων, κανόνων και προτεραιοτήτων, ώστε οι διαδικασίες να κυλούν
απρόσκοπτα βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον, οι διαδικασίες αυτές να είναι
αποδεσμευμένες από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Ο κος Υπουργός συμφώνησε.

Θέματα λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων
Αναφέραμε στον κ. Υπουργό τα θέματα λειτουργίας των ΕΚ που αφορούν στην ολοκλήρωση των εκκρεμών
διαδικασιών εκλογής Διευθυντών Ινστιτούτων και Κέντρων. Οι διαδικασίες αυτές είτε έχουν
καθυστερήσει λόγω του ότι οι προκηρύξεις είχαν γίνει με τον Ν1514 και «πάγωσαν» μετά τη ψήφιση του
Ν4310 είτε δεν έχουν ξεκινήσει από τα ΕΚ.
Ο κος Υπουργός μας ενημέρωσε ότι θα κατατεθεί άμεσα τροπολογία στη Βουλή για τη συνέχιση των
διαδικασιών των προκηρύξεων σύμφωνα με το Ν1514.

Τροποποίηση του Ν4310 για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»
Ο κος Υπουργός μας ενημέρωσε σχετικά με τις νομοθετικές παρεμβάσεις στο Ν4310/2014 που
προετοιμάζει το Υπουργείο, με το σκεπτικό της επίλυσης λειτουργικών θεμάτων των ΕΚ. Μας διαβεβαίωσε
ότι στη συνέχεια θα ξεκινήσει η προετοιμασία του νέου νόμου για την Ε&Κ.
Από την πλευρά μας θέσαμε το αίτημά για άμεση κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα,
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης με τους
εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την κατάρτιση ενός νέου, πραγματικά δημοκρατικού και
μεταρρυθμιστικού νόμου για την Έρευνα και Καινοτομία. Η «φιλοσοφία» και οι στόχοι του συγκεκριμένου
νόμου στον οποίο αντιτάχθηκε σύσσωμη η ερευνητική κοινότητα, αλλά και το σύνολο της τότε
αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων, δεν είναι δυνατό να αλλάξουν με νομοθετικές παρεμβάσεις στο
Ν. 4310/2014.
Ειδικότερα όσον αφορά στις τροπολογίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, θεωρούμε ότι είναι μεγάλης
έκτασης για να θεωρηθούν μεταβατικές χωρίς διάλογο, σχεδιασμό και συναίνεση και δυστυχώς δεν
τροποποιούν τις βασικές αρχές του νόμου. Η ΕΕΕ θα καταθέσει τις προτάσεις της ερευνητικής κοινότητας
στη διαβούλευση των νομοθετικών παρεμβάσεων του Υπουργείου για την οποία ζητήσαμε να δοθεί ικανό
χρονικό διάστημα. Ο Υπουργός μας υποσχέθηκε ότι δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση αιφνιδιασμός της
ερευνητικής κοινότητας.
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Ακολουθεί ενημέρωση από τη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ,
Καθηγητή Θωμά Μαλούτα (22/04/2015).
Ενημερώσαμε τον κ. Γενικό για τα προβλήματα των ΕΚ σχετικά με τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς
αλλά και για τις θέσεις μας επί της επικείμενης τροπολόγησης του Ν4310 όπως και τον κ. Υπουργό.
Με τον κ Γενικό συζητήσαμε αναλυτικότερα για προβλήματα στη χρηματορροή και διαχείριση
προγραμμάτων όπως αυτά τέθηκαν και στον κ. Υπουργό.
Εκτός αυτών προτείναμε στο κ. Γενικό να δημιουργηθεί κατά το πρότυπο των Πανεπιστήμιων μία
επιτροπή με εκπροσώπους των ΕΛΚΕ και των υπηρεσιών διαχείρισης προγραμμάτων των ΕΚ υπό την
εποπτεία της ΓΓΕΤ, η οποία θα συζητά θέματα διαχείρισης ερευνητικών προγραμμάτων. Αυτό πιστεύουμε
ότι θα βοηθήσει στον καλύτερο συντονισμό, την αντιμετώπιση με ενιαίο τρόπο των θεμάτων αλλά και την
ενημέρωση των φορέων για την επίλυση λειτουργικών θεμάτων.
Επιπλέον του ζητήσαμε (αίτημα της Ένωσης που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει αποδεκτό από προηγούμενες
ηγεσίες της ΓΓΕΤ) τη συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΕΕ στις ομάδες εργασίας που εξειδικεύουν τις
προσκλήσεις των ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και τα κριτήρια ή/και τις επιτροπές αξιολόγησης
των ερευνητικών προγραμμάτων (δηλ. όσον αφορά σε θέματα διαδικαστικά και διαφάνειας), όπως
συμβαίνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Γενικός ήταν θετικός και συμφωνήθηκε ότι το θέμα θα
ξανασυζητηθεί.
Ο κ. Γενικός μετά από ερώτημά μας, μας ενημέρωσε ότι είναι έτοιμες από τη ΓΓΕΤ να υπογραφούν οι
συμβάσεις των ΕΚ για τα προγράμματα SIEMENS (έγινε κατά τη διάρκεια της συνόδου Προέδρων ΕΚ
23/4/2015), ώστε να προχωρήσει και η χρηματοδότηση τους.
Θέσαμε, επίσης, τα θέματα λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων που αφορούν στην ολοκλήρωση των
εκκρεμών διαδικασιών εκλογής Διευθυντών Ινστιτούτων και Κέντρων καθώς και των εκκρεμών κρίσεων
εξέλιξης των Ερευνητών, γεγονός που σε ένα μεγάλο βαθμό οφείλεται στη λειτουργία των ΤΕΣ.
Συζητήθηκε, επίσης, η εφαρμογή της ΠΝΠ στα ΕΚ όσον αφορά στη μεταφορά διαθεσίμων στην ΤτΕ.
Θέσαμε τα προβλήματα που πιθανά θα δημιουργηθούν στη διαχείριση των προγραμμάτων Ευρωπαϊκών
και ΕΣΠΑ αλλά και με ιδιώτες λόγω των νομικών δεσμεύσεων για την τήρηση των συμβατικών όρων από
τα ΕΚ. Τέλος, θέσαμε και το θέμα των συμβασιούχων που πληρώνονται από την παρακράτηση των
Προγραμμάτων.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Μάχη Δ. Χατζηγιάννη
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