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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σχετικά µε την προώθηση της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού και του νέου νοµοσχεδίου «Έρευνα
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία» µέσω της δήθεν διαβούλευσης στο «opengov», καταγγέλλουµε την
απουσία ουσιαστικού διαλόγου και διαβούλευσης µε τους βασικούς συντελεστές της Έρευνας στη χώρα µας,
δηλαδή τους εργαζόµενους.
∆είγµα γραφής αποτελεί και η επιβολή από την κυβέρνηση, της συρρίκνωσης του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων
Ερευνών σε τρία Ινστιτούτα από πέντε που είναι σήµερα, χωρίς καµία επιστηµονική µελέτη και τεκµηρίωση, παρά
µόνο στα πλαίσια των συγχωνεύσεων των φορέων του ∆ηµόσιου Τοµέα και µόνο µε αριθµητικά κριτήρια και την
επέκταση των απολύσεων µέσα από την «πατέντα» της εφεδρείας και των συνεντεύξεων. Είναι προφανής η
απόλυτη αντίθεσή µας στη διαδικασία και την ουσία αυτής της υποχρέωσης!
Ενδεικτικός, επίσης, είναι ο αποκλεισµός της Οµοσπονδίας µας - η οποία εκπροσωπεί και την συντριπτική
πλειοψηφία των εργαζοµένων στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα - από την επιτροπή επεξεργασίας του
σχετικού νοµοσχεδίου καθώς και το ότι δεν υπάρχει έστω και η παραµικρή πρόβλεψη εξέλιξης ή οποιαδήποτε
αναφορά στο τεχνικό επιστηµονικό προσωπικό, Υπάρχει όµως µόνο µία κρίσιµη πρόβλεψη για µία ειδική
κατηγορία τεχνικού προσωπικού και αυτή είναι η εξαφάνιση των Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων (Ε.Λ.Ε.),
δηλαδή η µοναδική δυνατότητα εξέλιξης του εργαστηριακού επιστηµονικού προσωπικού.
Βεβαίως, ακόµη πιο σοβαρή είναι η απουσία ερευνητικής πολιτικής και σχεδιασµού στον τοµέα του θαλάσσιου
περιβάλλοντος από την πολιτεία, τόσο στις θεσµικές προβλέψεις, αλλά κυρίως στην έως σήµερα πρακτική της.
Πρόκειται λοιπόν, για ένα σχέδιο νόµου που δεν έχει καν τη δοµή νοµοσχεδίου, χαρακτηρίζεται από προχειρότητα,
βρίθει ασαφειών για βασικά θέµατα (βλέπε µη πρόβλεψη για ∆ιευθυντή πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης,
µεταβατικές διατάξεις στις οποίες εµπίπτουν, το θέµα των ερευνητών που υπηρετούν στην ∆’ Βαθµίδα και του
προσωπικού που υπηρετεί σε θέσεις Ε.Λ.Ε. που καταργούνται, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα του
υπηρετούντος προσωπικού, κτλ), που παρά το ότι το Σύνταγµα και η λειτουργία κράτους ευνοµίας επιβάλλει αυτά
να ρυθµίζονται µε νόµο, η πρόσφατη κυβερνητική πρακτική παραπέµπει στην αποσαφήνισή τους µέσα από
ερµηνευτικές εγκυκλίους, πράγµα που µας βρίσκει κατηγορηµατικά αντίθετους.
Μία άλλη βασική διάταξη του νοµοσχεδίου που είναι ενδεικτική της κατεύθυνσης προς αποδυνάµωση της
συµµετοχής, της δηµοκρατίας και της διαφάνειας είναι εκείνη που προβλέπει την κατάργηση της εκπροσώπησης
των εργαζοµένων στα ∆.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων. Η αυθαιρεσία και η διαφθορά αποκτούν νέες δυνατότητες!
Επιπλέον, η αποµάκρυνση της πολιτείας από την ερευνητική πολιτική περνάει σε πρώτη φάση από την πίσω πόρτα
της δραστικής µείωσης της χρηµατοδότησης. Η χρηµατοδότηση ακόµη και του συνόλου των µισθών συναρτάται
τεχνηέντως µε το ποσό των κονδυλίων που τα κέντρα θα απορροφήσουν από ερευνητικά προγράµµατα.
Νοµιµοποιείται η απειλή ‘ αντλήστε χρήµατα από οπουδήποτε αλλιώς δεν δίνουµε ούτε για τους µισθούς σας’, ενώ
ταυτόχρονα αποσιωπάται το γεγονός ότι τα ∆ηµόσια Ερευνητικά κέντρα ΝΠ∆∆ (Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος, Εθνικό Αστεροσκοπείο, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) κρίνονται από
διεθνείς επιτροπές εδώ και χρόνια και έχουν αποκοµίσει θετικότατες κριτικές για την λειτουργία τους και την
εκπλήρωση του σκοπού τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα µεταβληθεί η δηµόσια έρευνα σε διαρκώς υποβαθµιζόµενη
ιδιωτεύουσα επιχείρηση που στο τέλος θα ‘πτωχεύσει’, εν µέσω και λόγω δήθεν της οικονοµικής κρίσης.
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Οι εργασιακές θέσεις µεταβάλλονται από οργανικές µόνιµες ή οργανικές αορίστου χρόνου σε µη οργανικές
αορίστου χρόνου, και υπάγονται πλέον όλες στον νόµο των οµαδικών απολύσεων. Η πρόφαση είναι η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας µέσω της ελαστικοποίησης και της κατεδάφισης των οποιονδήποτε
δικαιωµάτων.
Ποιος θα διασφαλίζει ότι ο ερευνητής δεν θα ‘αναγκαστεί’ να παρουσιάσει – δηµοσιοποιήσει ‘κατευθυνόµενα’ και
‘υπαγορευµένα’ ερευνητικά αποτελέσµατα για το θαλάσσιο περιβάλλον, προκειµένου να διασφαλίσει τον µισθό
του από τον χρηµατοδότη του; Η διασφάλιση της µισθοδοσίας και της µονιµότητας δεν είναι συντεχνιακή
επιταγή αλλά πυλώνας ανεξαρτησίας, γνώσης και αντικειµενικότητας. Και εν κατακλείδι βάσει ποιών
αποτελεσµάτων από διεθνείς επιτροπές επιστηµόνων ( που επανειληµµένα έχουν κρίνει τα δηµόσια ερευνητικά
κέντρα ενδελεχώς ) προωθείται αυτός ο αντισυνταγµατικός νόµος για την έρευνα; Ο ισχύων νόµος για την έρευνα
(2919/2001) προβλέπει µεταξύ των άλλων την κατάργηση ενός Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου σε περίπτωση
που δεν ‘πληροί’ τους στόχους για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Εµείς κριθήκαµε ότι είµαστε άριστοι. Και όταν
ένας φορέας ‘λειτουργεί’ ‘Άριστα’ (µε αντικειµενικά διεθνή κριτήρια) µόνο η ενίσχυσή του είναι ηθική και
λογική. Καταγγέλλουµε την έλλειψη ηθικής και λογικής.
Σε αυτό το ανήθικο και παράλογο πλαίσιο εκ µέρους της πολιτικής ηγεσίας υπάγεται και παραποµπή
µεταβατικών διατάξεων στο µέλλον και εκτός του παρόντος σχεδίου νόµου, και προκαλεί στην καλύτερη
περίπτωση αίσθηση προχειρότητας και στη χειρότερη περίπτωση, καχυποψία έως βεβαιότητα ότι γίνεται εκ του
πονηρού για να αιφνιδιάσει τους εργαζόµενους σε ανύποπτο χρόνο µε άλλη µία πρόχειρη, στρεβλή, άδικη και προς
το χειρότερο, πρόβλεψη.
Είναι σαφές λοιπόν, πως ο Σύλλογός µας είναι αντίθετος, τόσο µε τη διαδικασία προώθησης του Σχεδίου Νόµου,
όσο και µε βασικά σηµεία του και θα εκφράσει την έντονη και δυναµική διαµαρτυρία του, αγωνιστικά µε
σύσσωµη την ερευνητική και επιστηµονική κοινότητα προς µία κυβέρνηση που έχει επιλέξει να την έχει
απέναντι!

