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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: Μέλη της ΕΕΕ
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθηγητή Θωμά
Μαλούτα, στις 9/09/2015
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ,
Καθηγητή Θωμά Μαλούτα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση, συνοπτικά, είναι τα ακόλουθα1:

Ελλειμματικοί προϋπολογισμοί Ερευνητικών Κέντρων
Από πλευράς ΕΕΕ θέσαμε το θέμα των ελλειμματικών προϋπολογισμών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της
ΓΓΕΤ για το 2015, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα βιωσιμότητας σε αυτά.
Ειδικότερα ζητήσαμε να ενημερωθούμε εάν έχουν γίνει ενέργειες της ΓΓΕΤ για αίτημα έκτακτης
επιχορήγησης για τα ΕΚ, ώστε να κλείσει η χρονιά χωρίς να υπάρξουν τουλάχιστον προβλήματα
μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού.
Ο κ. Γενικός μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη ζητηθεί έκτακτη επιχορήγηση αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει
κάποιο νεώτερο για το θέμα.
Σε ερώτησή μας σχετικά με τους προϋπολογισμούς των ΕΚ για το 2016, ο κ. Γενικός μας ενημέρωσε ότι
υπάρχει πρόβλεψη στο σχέδιο του προϋπολογισμού για την πλήρη κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού
προσωπικού για το σύνολο των ΕΚ (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ).
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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.

Τρέχοντα Ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ
Σε συνέχεια της επιστολής της ΕΕΕ προς τους αρμόδιους υπουργούς (Αρ. Πρωτ. 484, 28/07/2015)
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Καθ. Γ. Σταθάκη και Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων Κ. Φωτάκη, θέσαμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στα ΕΚ λόγω της
εξαιρετικά προβληματικής χρηματοροής στα ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ.
Ειδικότερα στη δεδομένη χρονική στιγμή που τα ΕΚ αδυνατούν να «δανείσουν» τα τρέχοντα έργα, με
αποτέλεσμα να γίνεται εξαιρετικά προβληματική η πληρωμή του τακτικού προσωπικού στα ΕΚ ΝΠΙΔ, των
νέων επιστημόνων, των προμηθευτών, αλλά και όλων των λοιπών δαπανών που είναι επιβεβλημένες για
την υλοποίηση των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, εγείροντας επιστημονικές,
εργασιακές, αλλά και ενδεχομένως νομικές δυσμενείς συνέπειες.
Ο κ. Γενικός μας ενημέρωσε ότι τον Αύγουστο καταβλήθηκαν σε έργα ΕΣΠΑ των οποίων ολοκληρώθηκε η
πιστοποίηση, περίπου 8 εκ. € και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η χρηματοροή να
συνεχιστεί.
Σε ερώτησή μας για πιθανή παράταση του ΕΣΠΑ, μας είπε ότι δεν έχει κάποια σχετική πληροφόρηση και
ως εκ τούτου τα έργα λήγουν τέλος Οκτωβρίου ώστε να είναι δυνατόν να κλείσουν και λογιστικά τέλος
Δεκεμβρίου.
Επιπλέον τονίσαμε ότι η εξαιρετικά προβληματική χρηματοροή σε μεγάλο βαθμό είναι υπεύθυνη για τη
μειωμένη απορροφητικότητα των πόρων στα έργα ΕΣΠΑ, συνδυαζόμενη φυσικά με τις εξαιρετικά
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Ειδικότερα οι διαγωνισμοί για προμήθειες δημιούργησαν δυσλειτουργίες
στα έργα (οικονομικές και χρονικές). Εκθέσαμε στον κ. Γενικό τις θέσεις της ΕΕΕ για το σχεδιασμό ενός
νέου ΕΣΠΑ για την Έρευνα με διαδικασίες fast track.

Νέες προκηρύξεις ερευνητικών έργων στο νέο ΕΣΠΑ
Θέσαμε στον κ. Γενικό το θέμα της καθυστέρησης προκηρύξεων νέων δράσεων στο πλαίσιο του νέου
χρηματοδοτικού πλαισίου, έτσι ώστε να δρομολογηθούν και οι ιδιαίτερα χρονοβόρες -μέχρι σήμερα
τουλάχιστον- διαδικασίες αξιολόγησης. Η λήξη των έργων ΕΣΠΑ σε συνδυασμό με το κενό που διαφαίνεται
ότι θα δημιουργηθεί μέχρι την έναρξη του νέου χρηματοδοτικού πλαισίου θα ενισχύσει τα οικονομικά
προβλήματα των ΕΚ, καθώς και το ήδη έντονο φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης των νέων
επιστημόνων στο εξωτερικό.
Ο κ. Γενικός μας ενημέρωσε ότι μετά τις εκλογές θα ανακοινωθούν οι πρώτες προκηρύξεις στο πλαίσιο
των δράσεων: i) «Ανθρώπινο δυναμικό» για την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας για κατόχους
μεταπτυχιακού τίτλου, Στήριξη νέων ερευνητών, Υλοποίηση διδακτορικών διατριβών και Στήριξη
Μεταδιδακτόρων και ii) «Δράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων (νέο
ΚΡΗΠΙΣ).
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Σε αυτό το σημείο τονίσαμε ιδιαίτερα την ακατανόητη λογική του προηγούμενου προγράμματος ΚΡΗΠΙΣ
να καθοριστεί το ίδιο όριο χρηματοδότησης για όλα τα Ινστιτούτα ανεξάρτητα από το μέγεθος του
ανθρώπινου δυναμικού τους. Ένα μέτρο που αδίκησε κυρίως τα Ινστιτούτα που είχαν πρόσφατα
συγχωνευθεί.
Επιπλέον επαναλάβαμε το αίτημά μας (αίτημα της Ένωσης που μέχρι σήμερα δεν είχε γίνει αποδεκτό από
προηγούμενες ηγεσίες της ΓΓΕΤ) για 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 να γίνει
σχετική συνάντηση πριν τις νέες προκηρύξεις, ώστε με βάση και την εμπειρία του παρελθόντος να
βελτιωθούν αισθητά οι διαδικασίες.

Θέματα λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων
Αναφέραμε στον κ. Γενικό θέματα λειτουργίας των ΕΚ που αφορούν στην ολοκλήρωση των εκκρεμών
διαδικασιών εκλογής Διευθυντών Ινστιτούτων καθώς και διαδικασιών προαγωγών ερευνητών οι οποίες
εμπίπτουν στον Ν. 1514/1985.
Αναφορικά με τις διαδικασίες εκλογής Διευθυντών Ινστιτούτων, μετά και τη σύσταση των επιτροπών από
το ΕΣΕΤ τον περασμένο Ιούλιο, ζητήσαμε η ΓΓΕΤ να επιβλέψει την επίσπευση των διαδικασιών από τα ΕΚ.
Επίσης ενημερώσαμε τον κ. Γενικό για την καθυστέρηση σε ορισμένα ΕΚ στο θέμα της διαδικασίας
προαγωγών ερευνητών που έχουν κάνει αίτηση για κρίση πριν την ψήφιση του Ν. 4310/2014 και συνεπώς
εμπίπτουν στον Ν. 1514/1985.
Επιπλέον ζητήσαμε η ΓΓΕΤ να εποπτεύει τις διαδικασίες προκήρυξης των θέσεων Διευθυντών και
Πρόεδρων που λήγει η θητεία τους, ώστε να ξεκινούν εγκαίρως οι διαδικασίες και να αποφεύγονται
λειτουργικά προβλήματα στα ΕΚ.
Τέλος ζητήσαμε την θεσμική παρέμβαση της ΓΓΕΤ για την εκλογή εκπροσώπου Ερευνητών σε ΕΚ, όπου
καθυστερούν οι διαδικασίες και η τήρηση του νομιμότητας (Ν. 4327/2015 Άρθρο 30 παρ. 4).

Τροποποίηση του Ν4310 για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»
Από πλευράς ΕΕΕ ενημερώσαμε τον κ. Γενικό για τα θεσμικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί αυτή
τη στιγμή στα ΕΚ, από την επιλογή της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΠΘ: i) να μην καταργήσει ή έστω να
αναστείλει το Ν. 4310/2014 (όπως είχαμε πολλάκις ζητήσει ως ερευνητική κοινότητα) με ταυτόχρονη
διατήρηση των ρυθμίσεών του που ο ερευνητικός χώρος κατοχύρωσε κάτω από αντίξοες συνθήκες (όπως,
π.χ. η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού των ΕΚ από τον τακτικό κρατικό
προϋπολογισμό), ii) να μη θεσμοθετήσει άμεσες ρυθμίσεις που θα ενισχύουν τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης
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Εκπαίδευσης και Έρευνας και θα θέτουν τις βάσεις για τον εκδημοκρατισμό της διοίκησης των ΕΚ, και iii)
να μη θεσμοθετήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις που θα διευκολύνουν την απορρόφηση των ερευνητικών
κονδυλίων του τρέχοντος Προγράμματος Πλαισίου, βάσει σαφών κανόνων διαφάνειας και λογοδοσίας.
Ο κος Γενικός μας ενημέρωσε ότι το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΑΙΠΘ δεν στάθηκε εφικτό να εισαχθεί στη
βουλή για ψήφιση λόγω της προκήρυξης των εκλογών και το θέμα θα το χειριστεί η επόμενη κυβέρνηση.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Μάχη Δ. Χατζηγιάννη
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