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ΨΗΦΙΣΜΑ
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ερευνητών Δημοκρίτου
Οι πρόσφατες εξαγγελίες του ΥπΑν περί διαλύσεων/συγχωνεύσεων /ανακατατάξεων
/μετακινήσεων Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, έχουν συναντήσει την
ομόφωνη κατακραυγή ΟΛΩΝ των Φορέων, που εκφράζουν την Ερευνητική
Κοινότητα της χώρας. Παρ’ όλα αυτά, με νέες (σημερινές) δηλώσεις του ο ΥΠΑΝ
φαίνεται να επιμένει στις θέσεις αυτές με επιχειρήματα εντελώς αίολα, δείχνοντας για
μία ακόμα φορά την άρνηση της Πολιτικής Ηγεσίας να ακούσει και να κατανοήσει
τις απόψεις και τις ανησυχίες όλων των άμεσα ενδιαφερομένων, αποδίδοντάς τες
στην προκειμένη περίπτωση σε «κάποιους διευθυντές που χάνουν τη θέση τους»!
Μέγα επίτευγμα των συγχωνεύσεων σύμφωνα με την ανακοίνωση θα είναι η
«εξοικονόμηση πόρων» από τη λειτουργία των ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ).
Ας δημοσιοποιήσουν οι αποφασίζοντες και διατάσσοντες τις ανακατατάξεις, την
τεχνοοικονομική μελέτη, που προσδιορίζει το μέγεθος αυτού του επιτεύγματος! Είναι
πάντως αδιανόητο να αγνοούν στο ΥπΑν, ότι η οικονομία που αναμένεται να
επιτευχθεί αφορά στο «διευθυντικό πριμ» (600 € μικτά μηνιαίως) των Δ/ντών που
«καταργούνται», καθώς και το ότι τα Μέλη των ΔΣ των ΝΠΔΔ δεν λαμβάνουν
πρόσθετη αμοιβή για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ΔΣ. Πρόκειται
δηλαδή για εξοικονόμηση ψιχίων, ιδιαίτερα εάν αντιπαραβάλλει κανείς το
τεράστιο κόστος μίας έστω, φυσικής μετακίνησης Ινστιτούτου, από τις πολλές
που απαιτεί η εξαγγελθείσα αναδιάταξη του Ιστού.
Το δεύτερο μέγα επιχείρημα του ΥπΑν συνοψίζεται στο ρητορικό ερώτημα, όπως
ετέθη στη σημερινή του ομιλία, στο συνέδριο για τους Συνεργατικούς Σχηματισμούς
Επιχειρήσεων(!): «Για ποιο λόγο να έχουμε δυο ερευνητικά ινστιτούτα στην
πρωτεύουσα, τα οποία χρηματοδοτούνται από την πολιτεία και να ασχολούνται
ακριβώς με το ίδιο θέμα». Για όσους γνωρίζουν τη διάταξη του Ερευνητικού Ιστού
της Χώρας είναι σαφές ότι αυτό σε ουδεμία περίπτωση ισχύει και ότι η μόνη
«συγγένεια» αφορά σε κάποιες κοινές λέξεις στην ονομασία ορισμένων από αυτά. Τα
περισσότερα Ινστιτούτα της Αττικής έχουν μακρόχρονη ιστορία ανάπτυξης και
εξέλιξης, κάτω από αντίξοες τις περισσότερες φορές συνθήκες, η δε διαφορετικότητα
των επιστημονικών αντικειμένων που θεραπεύουν είναι αποτέλεσμα διαδικασιών που
προσομοιάζουν στη φυσική επιλογή.
Όσον αφορά στο τρίτο επιχείρημα του ΥπΑν ο οποίος ισχυρίζεται ότι: «το Υπουργείο
πήρε υπ' όψιν την πρόταση του ΕΣΕΤ» θα προσθέσουμε ότι αυτό είναι εντελώς
αναληθές. Διότι στην εισήγηση της επιτροπής Βασάλου (2/4/2009), που δεν πήγε
ποτέ στην ολομέλεια του ΕΣΕΤ για έγκριση, αναγράφεται: «Η αναδιάταξη του
Ερευνητικού ιστού της χώρας δεν μπορεί να γίνει μόνο με διοικητικές αποφάσεις, διότι

τότε αυτές και αν ακόμη εφαρμοστούν δεν θα αποδώσουν τα αναμενόμενα. Είναι
απαραίτητο η πρόταση να στηρίζεται στη συνεργασία όλων των Ινστιτούτων των
ερευνητικών κέντρων για να μπορεί να έχει πιθανότητες επιτυχίας».
Στις συγκεκριμένες εξαγγελίες είναι πλέον εμφανής η προχειρότητα με την οποία
επιχειρείται η αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού, δεδομένου ότι:
•
•

•
•

Δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη (όπως φάνηκε από τη συνέντευξη τύπου
των ΥπΑν και ΓΓΕΤ στις 11/6/2009) και επομένως τα κόστη μεταφοράς
εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ. είναι άγνωστα.
Δεν έχει εκτιμηθεί το ερευνητικό κόστος των εξαγγελιών αυτών για την
Ελλάδα, δεδομένου ότι αυτού του είδους οι μετακινήσεις θα υπονομεύσουν
επί μακρόν την ομαλή εκτέλεση ερευνητικών έργων, που χρηματοδοτούνται
από τη ΕΕ ή /και άλλους φορείς.
Η κατάργηση των πολυθεματικών ΕΚ, στην περιοχή της Αττικής, αντίκειται
στη διεθνή ερευνητική πρακτική, η οποία προωθεί τη διαθεματικότητα. Για
μία ακόμη φορά η Ελλάδα πρωτοστατεί στην οπισθοδρόμηση!
Ίσως το πλέον ενδεικτικό προχειρότητας και άγνοιας είναι ότι εξαγγέλλονται
μετακινήσεις ή/και συγχωνεύσεις Ινστιτούτων με άσχετα μεταξύ τους
γνωστικά αντικείμενα, λόγω κάποιας κοινής ρίζας λέξης που πιθανώς υπάρχει
στο όνομά τους (π.χ. Πυρηνική Φυσική και Πυρηνική Τεχνολογία).

Στη λογική των Σχεδιαστών περιλαμβάνεται προφανώς και η μετατροπή των ΕΚ που
είναι ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, με ταυτόχρονη αλλοίωση της ακαδημαϊκής φυσιογνωμίας της
Έρευνας, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την Παιδεία και μαζί αποτελούν
τους βασικούς μοχλούς αύξησης της διαθέσιμης γνώσης και ανόδου του πολιτισμικού
επιπέδου της Χώρας. Επιπλέον, η έλλειψη διαβούλευσης και διαφάνειας στη
διαδικασία της λήψης αποφάσεων, έχει ως αποτέλεσμα την προώθηση ποικίλων
συμφερόντων συγκεκριμένων Κύκλων και Προσώπων, εις βάρος της ευρύτερης
Ερευνητικής Κοινότητας.
Οι Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχουν επανειλημμένα αποδείξει την
προσήλωσή τους στη συνεχή βελτίωση του ερευνητικού τους αποτελέσματος με την
καθολική συμμετοχή τους στις τακτικές αξιολογήσεις των ετών 1995, 2000 και 2005,
καλώντας εις μάτην κάθε φορά την Πολιτεία να προβεί σε ειλικρινή ανάγνωση των
αποτελεσμάτων και εξαγωγή των προφανών συμπερασμάτων. Διαπιστώνουν ότι η
διαχρονική καχεξία της κρατικής χρηματοδότησης που στηλιτεύεται από όλους τους
Αξιολογητές, θα συνεχιστεί και θα επιδεινωθεί εφ’ όσον ο Υπουργός υποστηρίζει ότι:
«Στα τελευταία προγράμματα, που παρουσιάσαμε πριν από δεκαπέντε μέρες, είναι
προϋπόθεση η χρηματοδότηση των ερευνητικών ινστιτούτων και των πανεπιστημίων, η
συνεργασία τους με επιχειρήσεις- ιδιαίτερα Μικρομεσαίες. Προκειμένου, επιτέλους, να
περάσουμε στην πράξη στη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών ινστιτούτων και των
επιχειρήσεων».
Ο ΥπΑν επιδεικνύει δογματική προσήλωση σε πρακτικές οι οποίες εφαρμοζόμενες
έχουν επανειλημμένα αποτύχει. Ο Φορολογούμενος και η Ερευνητική Κοινότητα της
Χώρας, πρόκειται για μια ακόμα φορά να παρακολουθήσουν το γνωστό σενάριο
ενθυλάκωσης κρατικών πόρων από Ιδιώτες με πρόσχημα τη διενέργεια Έρευνας. Το
ίδιο συνέβη πολλάκις στο παρελθόν. Τα αποτελέσματα, αν και μηδέποτε
αξιολογηθέντα, είναι εν πολλοίς γνωστά σε όλους: κατασπατάληση των ισχνών

κρατικών πόρων για την Έρευνα με μηδενική απόδοση και μόνο «θετικό»
αποτέλεσμα την αύξηση της κερδοφορίας των «ευεργετούμενων» Ιδιωτών. Αυτή τη
φορά, η αρχή του «συμποσίου» θα γίνει με τα ήδη εξαγγελθέντα 122 εκατομμύρια
ευρώ που προβλέπεται να εξανεμιστούν έως το τέλος του έτους.
Οι Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δ» καλούν τον ΥπΑν να αναστείλει άμεσα κάθε
εξαγγελθείσα διαδικασία αναδιάρθρωσης των ΕΚ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να
τεθεί υπό την αιγίδα Διεθνών Τομεακών Επιτροπών, να αποτελέσει αντικείμενο της
προσεχούς τακτικής αξιολόγησης των ΕΚ, να συνοδευτεί από γενναία αύξηση της
κρατικής χρηματοδότησης, βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των ΕΚ και
αναβάθμιση της θέσης του Ερευνητή.
Οι Ερευνητές θεωρούν ότι κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης του μεγάλου ζητήματος
της αναδιάταξης του Ιστού με όρους περιορισμού της δημόσιας δαπάνης, είναι εκτός
τόπου και χρόνου. Αντίθετα, είναι πεπεισμένοι ότι απαιτείται γενναία αύξηση της
εθνικής επένδυσης και υπενθυμίζουν ότι ο Κρατικός Προϋπολογισμός καλύπτει με
δυσκολία τους μισθούς του μόνιμου προσωπικού. Η πληρωμή των πολυάριθμων
Συνεργατών καθώς και οι κάθε είδους λειτουργικές δαπάνες των ΕΚ, καλύπτονται
από ερευνητικά προγράμματα είτε προγράμματα παροχής υπηρεσιών, τα οποία
προτείνουν και διεκδικούν ανταγωνιστικά οι Ερευνητές. Επισημαίνουν βεβαίως ότι
για την (αγνώστου ύψους) επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το
πλήθος των Ινστιτούτων τα οποία οι Κυβερνώντες ακρίτως έσπειραν ανά την
Επικράτεια με πρόσχημα την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, χωρίς πρόβλεψη για
την περαιτέρω υποστήριξη της βιωσιμότητάς τους, ευθύνεται αποκλειστικά η
Πολιτική Ηγεσία.
Τέλος οι Ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» δεν εξουσιοδοτούν κανέναν να
διαπραγματεύεται το μέλλον τους και το πλαίσιο της εργασίας τους χωρίς τη δική
τους άμεση, ουσιαστική και καθοριστική συμμετοχή. Δηλώνουν πλήρως και
απολύτως αντίθετοι με τη σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του Δημόσιου και Ακαδημαϊκού
χαρακτήρα της Έρευνας. Θα αντισταθούν με κάθε νόμιμο μέσον σε οποιαδήποτε
προσπάθεια του ΥπΑν να τροποποιήσει επί τα χείρω το εργασιακό καθεστώς των
Εργαζομένων και το νομικό πλαίσιο των Φορέων της Έρευνας.

