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ΔΕΛΤΙΟ

Τ ΥΠΟΥ

Θέμα: Νομοθετικό εγχείρημα για την Έρευνα, χωρίς διάλογο και προοπτική...
Σε τοποθέτησή του ενώπιον της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής
των Ελλήνων στις 24/11/2015, ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
κ. Φωτάκης, δήλωσε –μεταξύ άλλων– ότι έχει σταλεί στους θεσμούς (προς έγκριση) η τελευταία
έκδοση του νομοσχεδίου για την Έρευνα, το οποίο θα προχωρήσει ανεξαρτήτως της τύχης των
διατάξεων για τα ΑΕΙ που αυτό περιέχει. Ταυτόχρονα, προσπάθησε να πείσει ότι στο νέο
νομοθετικό εγχείρημα έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις των συλλογικών φορέων της ερευνητικής
κοινότητας της χώρας [1,2].
Σε σχέση με τα κατά καιρούς εξαγγελλόμενα από τον Αναπληρωτή Υπουργό τόσο για το ν/σ της
Έρευνας, όσο και για «διαμόρφωση ενός ενιαίου χώρου έρευνας και παιδείας» που αποτελεί
«προγραμματική δέσμευση της κυβερνητικής πολιτικής» και «αντικείμενο του εθνικού διαλόγου
για την παιδεία» σημειώνουμε τα εξής [3]:
1. Δεν νοείται να προωθείται ξεχωριστά και χωρίς διάλογο ένα ν/σ για την Έρευνα, όταν τα
θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας (ΑΕ&Ε) είναι απολύτως αλληλένδετα και ο
εθνικός διάλογος (ο οποίος επιπλέον υποτίθεται ότι ξεκινά από μηδενική βάση) που
προαναγγέλθηκε από την κυβέρνηση δεν μπορεί παρά να τα περιλαμβάνει ταυτόχρονα.
2. Δεν νοείται στην εθνική επιτροπή διαλόγου για την παιδεία να μη συμμετέχουν
Ερευνητές/τριες του ελληνικού ερευνητικού συστήματος.
3. Δεν νοείται το ν/σ για την έρευνα, που τόσο επιθυμεί να προωθήσει ο κ. Αναπληρωτής
Υπουργός άμεσα και χωρίς διάλογο, να περιλαμβάνει «νέες» ρυθμίσεις (σε σχέση με το
πολυνομοσχέδιο για την ΑΕ&Ε που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στο opengov κατά το
χρονικό διάστημα 18-29/6/2015), όπως η περαιτέρω υποβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και ο διορισμός των μελών του από τον Αναπληρωτή
Υπουργό, σε ένα «προσωρινό» ΕΣΕΤ με θητεία τετράμηνου, τη στιγμή μάλιστα που εκκρεμούν
κρίσεις διευθυντών Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) στις οποίες εμπλέκεται το ΕΣΕΤ.
4. Δεν νοείται να μη συζητούνται και να μην αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα τα
σημαντικότερα προβλήματα του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας που
περιλαμβάνουν την υποχρηματοδότηση, τη γήρανση του πληθυσμού καθηγητών ΑΕΙ και
ερευνητών ΕΚ, το “brain drain”, τη δημιουργία ενός διαφανούς και αξιοκρατικού μηχανισμού
αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων, κλπ.
5. Δεν νοείται να έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος, νομοθετικές ρυθμίσεις περί έρευνας οι οποίες ούτε κατεπείγουσες είναι ούτε
εμπίπτουν στην κατηγορία «επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» [5].
6. Τέλος, εφόσον διαπιστώνεται ότι συγκεκριμένες νομικές ρυθμίσεις ή ασάφειες είναι δυνατό
να οδηγήσουν ή έχουν οδηγήσει σε κατάφορες αδικίες για μέλη των διοικήσεων των ΑΕΙ ή των

ΕΚ και σε καταλογισμούς και πολύχρονες δικαστικές μάχες, με τις οποίες στο τέλος οι
εμπλεκόμενοι δικαιώνονται, η ορθή πρακτική θεραπείας είναι η νομοθετική άρση των αιτίων
της ασάφειας, με αναδρομική ισχύ και όχι η διά νόμου διαγραφή καταλογισθέντων ποσών,
που αφήνει σκιές.
Με βάση τα παραπάνω ζητούμε:
Άμεσο, ανοικτό και από μηδενική βάση διάλογο για τα θέματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης
και της Έρευνας, με συμμετοχή των συλλογικών φορέων (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΕΕΕ) και
ταυτόχρονη αναστολή των προϋπαρχουσών, μονομερώς κυβερνητικών, σχετικών
νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Σύνθεση ενός νέου, σύγχρονου, πραγματικά δημοκρατικού και αξιοκρατικού, νόμου
πλαισίου που θα ενισχύει πραγματικά την Έρευνα στη χώρα και θα αποσκοπεί αφενός στη
συνένωση δυνάμεων στο χώρο του δημόσιου ερευνητικού συστήματος, μέσω κυρίως της
θεσμοθέτησης και δημιουργίας ενός εθνικού, Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και
Έρευνας, και αφετέρου στην ενίσχυση μιας αμοιβαία επωφελούς, διαφανούς και συνεχώς
αξιολογούμενης συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού ερευνητικού συστήματος
της Ελλάδας, με τελικό σκοπό την ανάπτυξη της χώρας μέσω της Έρευνας και Καινοτομίας.
Άμεση προκήρυξη αμιγώς ερευνητικών προγραμμάτων για τη χρηματοδοτική περίοδο
2014-2020 και αξιοπρεπών –αν όχι ελκυστικών για τους νέους επιστήμονες– διδακτορικών
και μεταδιδακτορικών υποτροφιών.
Προκήρυξη νέων οργανικών θέσεων εργασίας για καθηγητές στα ΑΕΙ και ερευνητές στα ΕΚ
της χώρας.
Εν τέλει, πρέπει να γνωρίζει ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός, όπως και όλη η πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Παιδείας, ότι μόνο τα νομοσχέδια που στηρίζονταν σε ορθολογικά, δημοκρατικά και
σύγχρονα πρότυπα, και τα οποία κέρδισαν ευρεία συναίνεση των άμεσα εμπλεκόμενων και των
κοινωνικών εταίρων, έτυχαν της ψήφισής τους σε νόμους που εκ των υστέρων αξιολογήθηκαν ως
πρωτοποριακοί και εξαιρετικά χρήσιμοι για την εποχή τους.
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