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ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Για το σ/ν για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία»
Το νομοσχέδιο (σ/ν) για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία» (ΕΤΑΚ) της
δικομματικής κυβέρνησης αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παράδοση και τον έλεγχο της
επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στις μεγάλες επιχειρήσεις με στόχο την βελτίωση της
κερδοφορίας τους. Προωθεί την λεγόμενη στρατηγική της Λισαβόνας που θέλει να μετατρέψει τη
γνώση από κοινωνικό αγαθό σε εμπόρευμα. Ταυτόχρονα, καταργεί τα υπολείμματα των εργασιακών
και δημιουργικών δικαιωμάτων των ερευνητών, εισάγοντας τις πλέον ελαστικές σχέσεις εργασίας
και ένα καθεστώς πλήρους εργασιακής ανασφάλειας. Οι συντάκτες του νομοσχεδίου δεν
αναφέρονται «ούτε για τα μάτια του κόσμου» στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών μέσω της
Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας, ενώ οι περισσότεροι στόχοι
αναφέρονται στην διεύρυνση της αποτελεσματικότητας της ΕΤΑΚ υπέρ της επιχειρηματικότητας και
της ανταγωνιστικότητας. Επόμενα, η όποια συμβολή της έρευνας στην αναιμική ανάκαμψη από την
καπιταλιστική κρίση δεν θα βελτιώσει την ζωή των εργαζομένων της χώρας μας αλλά ούτε και των
ερευνητών.
Το σ/ν αναφέρεται ρητά στην επιχειρηματική λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και στις
σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για την ταχύτερη και αποτελεσματική
εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ο έλεγχος από τα επιχειρηματικά
συμφέροντα επισφραγίζεται με τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στη διοίκηση των ερευνητικών
ιδρυμάτων. Σημειώνουμε ότι στην λεγόμενη Ολοκλήρωση του Ερευνητικού Χώρου
συμπεριλαμβάνεται και η τριτοβάθμια εκπαίδευση, επόμενα η λογική της αυτοσυντήρησης των ΕΚ
και του κυνηγητού από τους ερευνητές της χρηματοδότησης από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
από την όποια θα εξαρτάται και η θέση τους, θα ισχύσει και για το ΔΕΠ. Το σ/ν προωθεί την
«κινητικότητα» των ερευνητών, δηλαδή τη μετατροπή τους σε νομάδες, φτάνοντας στο ακραίο
σημείο της «ενοικίασης» ερευνητών σε επιχειρήσεις όπου, για τα προσχήματα, προϋποθέτει την
συμφωνία του ερευνητή. Προβλέπει ότι σε όλα τα ΕΚ το κύριο μέρος των συμβάσεων εργασίας ή
έργου θα είναι με καθεστώς ορισμένου χρόνου, μορφές ακραίας εκμετάλλευσης των ερευνητών για
την αύξηση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων και των
μονοπωλίων. Η υποβάθμιση της θέσης των ερευνητών φαίνεται και από τον αποκλεισμό τους από
τα διοικητικά όργανα των ΕΚ.
Το σ/ν εισάγει διαδικασίες για την πώληση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, την εκχώρηση της
εμπορικής αξιοποίησης σε επιχειρήσεις, την ίδρυση ή συμμετοχή σε επιχειρήσεις του ΕΚ ή των
επιστημόνων-ερευνητών, την επιχορήγηση «τεχνοβλαστών» καθώς και για τη διαχείριση της
πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία, φυσικά, δεν ανήκει στους ερευνητές αλλά στις επιχειρήσεις.
Επίσης προβλέπει αξιολόγηση της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, σκανδαλώδεις
ενισχύσεις, φοροελαφρύνσεις και εισφοροαπαλλαγές για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων,
κίνητρα για ανταγωνισμό, νέα αρχιτεκτονική επιχειρήσεων, κοινές υποδομές ερευνητικών φορέων
και επιχειρήσεων όπως επίσης και ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον επιχειρηματικότητας.
Το σ/ν είναι ενταγμένο στην ερευνητική πολιτική της ΕΕ και θεσπίζει μέτρα για την επιτάχυνση της
ολοκλήρωσης στον λεγόμενο ενιαίο χώρο έρευνας (ΕΧΕ), παρόλο που με βάση και της εκθέσεις της
ΕΕ παρουσιάζεται απόκλιση αντί για σύγκλιση και στον τομέα της ΕΤΑΚ, όπως και σε όλους τους
τομείς, όπου διευρύνεται η ανισομετρία εξαιτίας του καπιταλιστικού ανταγωνισμού, αφού ο
ισχυρότερος τα «παίρνει όλα».

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων και οι φιλοκυβερνητικές παρατάξεις αποδέχονται πλήρως τα βασικά
στοιχεία της στρατηγικής για την διεύρυνση της επιχειρηματικότητας και εμπορευματοποίησης
στην ΕΤΑΚ που προβλέπει το σ/ν. Ζητούν στην ουσία την διεύρυνση της ενσωμάτωσης των ΑΕΙ
στην Ολοκλήρωση του Ερευνητικού Χώρου και προτείνουν επιμέρους αλλαγές για την συμμετοχή
στη μοιρασιά της πίτας, στηριζόμενοι στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας διεξάγεται
στα ΑΕΙ. Παρά τις επιμέρους αντιρρήσεις που αφορούν τη βασική έρευνα και την διαφοροποίηση
των ΑΕΙ από το συνονθύλευμα της κρατικής και ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην ουσία
είναι στυλοβάτες των αντιδραστικών αλλαγών και της πρόσδεσης των πανεπιστημίων με τα μεγάλα
επιχειρηματικά συμφέροντα.
Μπροστά σε αυτή την πλήρη εμπορευματοποίηση της έρευνας, την υποταγή της στην καπιταλιστική
κερδοφορία και τη συνακόλουθη διάλυση των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών σχέσεων
του ερευνητικού προσωπικού η ΠΟΣΔΕΠ χειροκροτεί τις κυβερνητικές «πρωτοβουλίες».
Νέα γνώση για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών
Οι ερευνητές και οι επιστήμονες αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι συνέβαλαν και θα συνεχίσουμε να
συμβάλουμε στην παραγωγή νέας γνώσης παρά την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων από το
κεφάλαιο.
Είναι ανάγκη να αγωνιζόμαστε οργανωμένα μαζί με το εργατικό και ευρύτερα το λαϊκό κίνημα για
την απελευθέρωση της επιστήμης από τα καπιταλιστικά δεσμά και την απόδοση του επιστημονικού
και τεχνολογικού πλούτου στην κοινωνία. Με σκληρούς ταξικούς αγώνες οι εργαζόμενοι απέσπασαν
σημαντικά οφέλη από την επιστημονική και τεχνολογική ανάπτυξη, τα οποία αναιρεί η τρέχουσα
βάρβαρη επίθεση του κεφαλαίου, και αποτελεί ζωτική ανάγκη η ανατροπή της.
Σ’ αυτά τα πλαίσια αγωνιζόμαστε σε κατεύθυνση σύγκρουσης με την κυβέρνηση και ανατροπής της
πολιτικής των χρηματοδοτικών πλαισίων της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης. Διεκδικούμε:
 Δραστική αύξηση των δημόσιων δαπανών με ισότιμη χρηματοδότηση της έρευνας από το
ΥΠΕΠΘ, για όλες τις επιστήμες και για όλα τα μέλη ΔΕΠ, μακριά από την ανταγωνιστική
λογική και τις προτεραιότητες των προγραμμάτων της ΕΕ.
 Πανεπιστημιακή έρευνα χωρίς την «κηδεμονία» επιχειρήσεων, κατάργηση της
εμπορευματοποίησης και της εμπιστευτικότητας, ισότιμη διεθνή συνεργασία, προσανατολισμό
στην επίλυση των λαϊκών προβλημάτων, στην μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης αλλά
και αξιοποίηση της τεχνολογίας για την μείωση του εργάσιμου χρόνου με αύξηση αποδοχών, την
απαλλαγή από βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
 Θωράκιση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής ελευθερίας, της ελεύθερης συνείδησης των
ερευνητών για την αναζήτηση της επιστημονικής αλήθειας, απέναντι στις αυθαιρεσίες
εργοδοτών και εταιρειών που συμμετέχουν στα ερευνητικά έργα. Κατάργηση της νομοθετικής
ρύθμισης που προβλέπει και ενισχύει την ίδρυση spin-off εταιρειών από μέλη ΔΕΠ.
 Κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων των ερευνητών και των μεταπτυχιακών φοιτητών
που εργάζονται σε ΑΕΙ και ερευνητικά έργα.
Η αντίσταση στα κυβερνητικά μέτρα και οι διεκδικήσεις θα είναι αποτελεσματικά όταν
κινούνται στο πλαίσιο της λύσης της αντίφασης ανάμεσα στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή της
γνώσης και την κεφαλαιοκρατική ιδιοποίηση, στη σοσιαλιστική προοπτική, που θα
απελευθερώσει την επιστημονική έρευνα και τους ερευνητές από τα καπιταλιστικά δεσμά και
να εμφανιστούν πρωτόγνωρες και συναρπαστικές εξελίξεις στην επιστημονική πρόοδο.
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