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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι επαναλαµβανόµενες προεκλογικές εξαγγελίες για θεσµική και οικονοµική ενίσχυση της ∆ηµόσιας Έρευνας,
προδιέθεταν για νοµοθετικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση.
Ωστόσο, το τελευταίο σχέδιο που παρουσιάστηκε από το Γ.Γ.Ε.Τ. κ. Β. Μάγκλαρη, κινείται κατά την άποψή µας στην
αντίθετη κατεύθυνση της διάλυσης και της συρρίκνωσης της ∆ηµόσιας Έρευνας.
Ενδεικτικά σηµεία αυτού του σχεδίου είναι
• Η προαπαιτούµενη µετατροπή των ΝΠ∆∆ Ερευνητικών Κέντρων σε ΝΠΙ∆,
• Η υποβάθµιση της Γ.Γ.Ε.Τ. µε τη µεταβίβαση οικονοµικών και διοικητικών αρµοδιοτήτων της, σε ένα µόρφωµα
που θα προέρχεται από τη Σύνοδο Προέδρων,
• Η µειωµένη εκπροσώπηση µε µόλις δύο εκλεγµένους εκπροσώπους εργαζοµένων από όλους αυτούς του φορείς
στο διευρυµένο σώµα του ∆Σ
• Όλη η καθηµερινή διοικητικό-οικονοµική διαχείριση και έλεγχος επαφίεται σε έναν εξωτερικό

εκτελεστικό γραµµατέα µε τους συµβούλους του.
• Η υποβάθµιση των ∆Σ των Ερευνητικών φορέων αφού τα κρίσιµα θέµατα προγραµµατισµού προϋπολογισµών θα
γίνονται από το ∆Σ του ΟΣΕΤ.
• Η δεδοµένη µέσα στο ευρύτερο µνηµονικό περιβάλλον µειωµένη χρηµατοδότηση που διευκολύνεται (µετατροπή
των ΝΠ∆∆ σε ΝΠΙ∆) µε την αποδέσµευση για την επιχορήγηση ούτε καν της µισθοδοσίας µας.
• Η υποτιθέµενη κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωµάτων Ερευνητών, Ε.Λ.Ε. και λοιπού προσωπικού µε
αντίστοιχες συµβάσεις στο οµοσπονδιακό σχήµα. Όχι πλέον στα Ερευνητικά Κέντρα?
Μας είναι ακατανόητη η εµµονή όλων των Γ.Γ.Ε.Τ. να θεωρούν πανάκεια τη µετατροπή των ΝΠ∆∆ Ερευνητικών
Κέντρων σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, καθώς διέπονται και τα δύο νοµικά καθεστώτα σχεδόν πλήρως από
το ίδιο θεσµικό πλαίσιο (Ν. 1514/85, Α.Σ.Ε.Π., διαύγεια, προµήθειες, προκηρύξεις δηµοσίου, λειτουργία ειδικών
λογαριασµών, κτλ), πράγµα που σηµαίνει πως το Νοµικό Καθεστώς ∆ηµοσίου ∆ικαίου στους Ερευνητικούς Φορείς
δεν υστερεί σε ευελιξία (συνεργασία µε ιδιωτικούς φορείς, µελέτες, κτλ.) και δεν εµποδίζει την ανάπτυξη των φορέων
αυτών όπως φαίνεται και από τις διεθνείς αξιολογήσεις και συνεργασίες
Παράλληλα τα ∆ηµοσίου ∆ικαίου µόλις και µετά βίας καλύπτουν τη µισθοδοσία των τακτικών και αορίστου χρόνου
από τον κρατικό προϋπολογισµό. Τα παραπάνω µάλλον οδηγούν στην αντίθετη επιλογή δηλαδή ∆ηµοσίου ∆ικαίου
Ερευνητικά Κέντρα, όπως σε κάθε σοβαρή και ανεπτυγµένη χώρα που βλέπει την έρευνα, τους εργαζοµένους, και τις
υποδοµές της ως δηµόσιο αγαθό µε την ανάλογη στήριξη.
Κατόπιν των παραπάνω εκφράζουµε την απόλυτη αντίθεσή µας σ΄ αυτό το προχειροφτιαγµένο σχήµα και προτείνουµε
έναν ουσιαστικό διάλογο της Πολιτείας µε την Ερευνητική Κοινότητα, µέσα από την οποία θα προκύψουν σε εύλογο
χρονικό διάστηµα εκείνες οι νοµοθετικές παρεµβάσεις που θα οδηγούν στην αναβάθµιση της Γ.Γ.Ε.Τ. σε επίπεδο
Υπουργείου και τον εκσυγχρονισµό διατάξεων του Νόµου 1514/1985 µε γνώµονα τη θεσµική, οικονοµική και
διοικητική ενίσχυση της ∆ηµόσιας Έρευνας στη Χώρα µας

