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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Οι εργαζόμενοι στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους με αφορμή την
αιφνιδιαστική και μέσω του τύπου ανακοίνωση εκ μέρους του Υπουργού Ανάπτυξης της
ριζικής αναδιάταξης των ερευνητικών κέντρων που εποπτεύει η ΓΓΕΤ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στην Ευρώπη των 27 στον τομέα της έρευνας, η
Ελλάδα κατέχει την πέμπτη από το τέλος θέση ως προς το σύνολο των σχετικών δαπανών
ανεξαρτήτως προέλευσης (0,57% του ΑΕΠ), ενώ κατατάσσεται προτελευταία ως προς τη
δημόσια δαπάνη για την έρευνα (0,68% των δημοσίων δαπανών). Αντίστοιχες από το τέλος
θέσεις κατέχει βάσει όλων των δεικτών που αφορούν τον αριθμό και το κόστος των
απασχολουμένων στην έρευνα. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε
χειρότερη θέση όχι μόνο από όλες τις χώρες της ΕΕ των 15, αλλά, ακόμη και από πολλές
χώρες που μόλις χθες εντάχθηκαν στην ΕΕ και των οποίων η οικονομικοκοινωνική
κατάσταση ουδεμία σύγκριση έχει με αυτή της χώρας μας.
Οι εργαζόμενοι στην έρευνα είμαστε ήδη εδώ και καιρό από τους χειρότερα αμειβόμενους
στον δημόσιο τομέα. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, την έλλειψη κρατικής χρηματοδότησης, τη
μη αναπλήρωση του συνταξιοδοτούμενου προσωπικού, την απαξίωση των υποδομών, την
υψηλή ανταγωνιστικότητα, την συνεχή και χωρίς έλεγχο εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα κ.ά., οι
εργαζόμενοι του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» συνέβαλαν και συνεχίζουν να συμβάλλουν στο
αξιόλογο επιστημονικό και τεχνολογικό έργο του Κέντρου, το οποίο αναγνωρίζεται τόσο από
τη διεθνή ερευνητική κοινότητα, όσο και από την ελληνική κοινωνία.
Η βιαστική, χωρίς οικονομοτεχνική μελέτη και σχέδιο υλοποίησης και χωρίς οποιαδήποτε
διαβούλευση με τους φορείς της Έρευνας απόφαση διάλυσης ή συγχώνευσης Ερευνητικών
Κέντρων και Ινστιτούτων - και μάλιστα σε εποχή που προγραμματιζόταν η τακτική ανά
τετραετία αξιολόγησή τους - έχει στην πραγματικότητα μεγάλο οικονομικό και αναπτυξιακό
κόστος υλοποίησης.
Ενώ υποτίθεται ότι στοχεύει στον εξορθολογισμό της έρευνας, θα αποβεί ιδιαίτερα επιζήμια,
αφού θα αποδιοργανώσει τη λειτουργία των Κέντρων και Ινστιτούτων για μεγάλο χρονικό
διάστημα και θα πλήξει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα και το κύρος τους. Και όλα αυτά σε
μια συγκυρία, όπου ήδη έχουν περικοπεί ανελαστικές δαπάνες από τους προϋπολογισμούς
των Ερευνητικών Κέντρων της τάξης του 10%.

Εκτός των άλλων, η παντελής απουσία εθνικής πολιτικής για το δημόσιο χώρο έρευνας
διαιωνίζει την περιθωριοποίηση των ερευνητικών υποδομών της χώρας και αυξάνει την
εξάρτησή τους αποκλειστικά από χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα διεθνών
οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ.
Θεωρούμε ότι οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΝ χωρίς κανενός είδους διάλογο
με τα άμεσα εμπλεκόμενα ερευνητικά κέντρα και τους εργαζομένους σε αυτά, είναι
απαράδεκτες.
Zητάμε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να αποσύρει άμεσα τις προτάσεις αυτές και να ανοίξει
ουσιαστικό διάλογο με την ερευνητική κοινότητα και τους εργαζομένους από μηδενική βάση,
για λύσεις που θα ενισχύουν την Έρευνα και τα Ερευνητικά Κέντρα, με προϋπόθεση τη
γενναία και αξιοκρατική χρηματοδότηση και την υποστήριξη των υποδομών.
Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την αδικαιολόγητα εσπευσμένη αυτήν «απόφαση» και
να προχωρήσει στις προγραμματισμένες αξιολογήσεις, χωρίς να προκαταλαμβάνει τα
πορίσματά τους. Τότε μόνον θα υπάρξουν τα απαραίτητα δεδομένα για την έναρξη σοβαρού
διαλόγου με τα ερευνητικά κέντρα και την διαμόρφωση γνώμης από το Εθνικό Συμβούλιο
Έρευνας και Τεχνολογίας.
Zητάμε από Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» να τοποθετηθεί αρνητικά έναντι
αυτών των προτάσεων και να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εργαζόμενους πάνω
σε προτάσεις και λύσεις, οι οποίες να διασφαλίζουν:
1) Το υπάρχον νομικό καθεστώς του Κέντρου και
2) Τα οικονομικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων.

ΟΧΙ στην επικείμενη συρρίκνωση του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και
στη διάλυση των Ερευνητικών Κέντρων

