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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014
Στις 25 Νοεμβρίου αναμένεται να εισαχθεί στην ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων το
νομοσχέδιο για την «Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που διέπεται από αναχρονιστικές και κοντόφθαλμες αντιλήψεις
όσον αφορά την οργάνωση και λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, ενώ χαρακτηρίζεται και από
την προσπάθεια θεσμοθέτησης ελαστικών εργασιακών σχέσεων για όλο το προσωπικό και την
ουσιαστική απεμπλοκή της Πολιτείας από την υποχρέωση της στην υποστήριξη της λειτουργίας
των ερευνητικών φορέων. Επιπλέον υπάρχει μια διάχυτη ασάφεια αφήνοντας τεράστια
περιθώρια ερμηνειών ‘κατά περίπτωση’. Όπως επανειλημμένα έχουν διατυπώσει τα συλλογικά
όργανα των δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων ο προφανής στόχος του νομοσχεδίου είναι η
μετατροπή εν πολλοίς των ερευνητικών φορέων σε αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς που
προκειμένου να εξασφαλίζουν τα προς το ζην θα είναι αναγκασμένοι να εκποιούν τα ερευνητικά
τους αποτελέσματα, τις υποδομές τους αλλά και την ακίνητη και κινητή περιουσία τους.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθεί ότι η σύνταξη του συγκεκριμένου νομοσχεδίου
πραγματοποιήθηκε από μια κλειστή ομάδα ανθρώπων που επελέγησαν από τον Γενικό
Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας και δεν υπήρξε σε κανένα σημείο ουσιαστική διαβούλευση
και συζήτηση με την ερευνητική κοινότητα. Ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση προκαλεί η επίσημη
ομολογία του κ. Βασιλάκου (έγινε ενώπιον όλων των εργαζομένων κατά την πρόσφατη επίσκεψή
του στο ΕΛΚΕΘΕ όπου ήλθε για να υπερασπιστεί το ν/σ) ότι προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το
νομοσχέδιο θα φτάσει στην Ολομέλεια της Βουλής και θα υπερψηφιστεί, φρόντισε ο ίδιος να το
εντάξει στις μνημονικές υποχρεώσεις της χώρας τον Μάιο 2014. Μάλιστα αυτή ακριβώς την
υποχρέωση επικαλέστηκε ο ΥΠΑΙΘ κ. Λοβέρδος για να οδηγήσει το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια
της Βουλής παρά τα πλήρως δικαιολογημένα αιτήματα σύσσωμης της ερευνητικής κοινότητας
αλλά και των κομμάτων της αντιπολίτευσης να αναβληθεί η κατάθεσή του ώστε το σ/ν να τύχει
μιας πιο σοβαρής μελέτης και αναμόρφωσης. Είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας με την
οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το νομοσχέδιο που εισάγεται στη Βουλή, ότι από τις 21
τροπολογίες που έχουν κατατεθεί στη Βουλή και το συνοδεύουν, μόνο μία (1) αφορά την έρευνα.
Στο εν λόγω νομοσχέδιο, ο εθνικός σχεδιασμός ερευνητικής πολιτικής απουσιάζει, η
χρηματοδότηση της ερευνητικών φορέων αναζητείται, ενώ η βασική έρευνα, το αναγκαίο
δηλαδή εκείνο εργαλείο παραγωγής νέας γνώσης - υπό την προϋπόθεση φυσικά της ύπαρξης
ενός σταθερού και μακροπρόθεσμου χρηματοδοτικού πλαισίου από την πλευρά της Ππολιτείας είναι ο μεγάλος απών του νομοσχεδίου αυτού. Δυστυχώς το νομοσχέδιο αποσκοπεί στη διάθεση,
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και στην κατασπατάληση στη συνέχεια, των κονδυλίων για Έρευνα και Καινοτομία του
Προγράμματος Πλαισίου 2014-2020 σε ιδιωτικούς, κρατικοδίαιτους φορείς (ιδιωτικά «ερευνητικά
κέντρα», ΜΚΟ, εταιρείες, κλπ.) που ούτε αποκλειστικά ερευνητικοί θα είναι, ούτε θα
αξιολογούνται. Η ανάπτυξη της χώρας μέσω της Έρευνας και Καινοτομίας απεμπολείται. Ο
ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας - απαραίτητος τροφοδότης και
πολλαπλασιαστής της έρευνας και της γνώσης – εγκαταλείπεται, ενώ παράλληλα βαθαίνει το
θεσμικό χάσμα μεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Είναι ξεκάθαρο ότι το προτεινόμενο
μοντέλο «ανάπτυξης» της έρευνας στηρίζεται στην ευθεία υπονόμευση και απορύθμιση του
υπάρχοντος δημόσιου ερευνητικού συστήματος της χώρας, ως προϋπόθεση δημιουργίας των
κατάλληλων προϋποθέσεων για την χωρίς σχέδιο εκμετάλλευση τόσο των υποδομών του όσο και
των προϊόντων του.
Oι Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛΚΕΘΕ και του Πανελληνίου Συλλόγου
Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ, που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφάσισαν για άλλη μιά φορά ότι
το σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και να αρχίσει πραγματικός διάλογος με τους
ερευνητικούς φορείς. Οι Σύλλογοι θα προβούν σε σειρά κινητοποιήσεων κατά την διάρκεια της
συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε
Η Πρόεδρος

Ελένη Καμπέρη

Ο Γενικός Γραμματέας

Κώστας Καπίρης
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