ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΤΕ
Τ.Θ. 1385, 71110 ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο, 27/12/2015
Aρ. Πρωτ.: 9/2015
Προς: τον Αν. ΥπουργόS Έρευνας και Καινοτομίας, Καθ. Κ. Φωτάκη

Θέμα: Επίσπευση της τροπολογίας του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, την Τεχνολογική
Ανάπτυξη και την Καινοτομία

Αξιότιμε κύριε ΥπουργέS,
Ο Σύλλογος Ερευνητών του ΙΤΕ έχει συστηματικάS εδώ και χρόνια διαμορφώσει θέσεις για το
νέο θεσμικόS πλαίσιο Έρευνας και Καινοτομίας, τις οποίες έχει επικοινωνήσει στο παρελθόν
στην προσπάθειά του να εκσυγχρονίσει (Ν.1514/1985) και να βελτιώσει (Ν. 4310/2014) το
εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο προασπίζοντας την Έρευνα στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντάς την σαν
έναν από τους βασικότερους μοχλούς ανάπτυξης της Οικονομίας. Σχεδόν τριάντα χρόνια
μετά την εφαρμογή του Ν. 1514 βρισκόμαστε με ένα νέο θεσμικό πλαίσιο (Ν. 4310) που
έρχεται να βελτιώσει τη σημερινή κατάσταση θίγοντας μεν σημαντικά σημεία,
παραλείποντας δε πολλά άλλα εξίσου σημαντικά για την ερευνητική κοινότητα. Σίγουρα ο
τελευταίος Νόμος χρήζει περαιτέρω βελτίωσης και εξειδίκευσης με στόχο την άρση
πληθώρας ασαφειών ώστε να αποτελέσει την βάση ανάπτυξης και προαγωγής της ερευνάς
στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να παραμένει πρακτικά ανεφάρμοστος!
Αναμφισβήτητα είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη ψήφισης ενός νέου Νόμου που θα
αντιμετωπίζει τα θέματα στην ολότητά τους, θίγοντας τόσο θεσμικά όσο και μισθολογικά
θέματα, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, κ.α . ενώ ταυτόχρονα θα δίνει κίνητρα προς την
ανάπτυξη υγειούς επιχειρηματικότητας δημιουργώντας ένα ανταγωνιστικό, σε διεθνές
επίπεδο, περιβάλλον προσέλκυσης νέων Ερευνητών. Αναγνωρίζουμε και επικροτούμε τις
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επιτυχημένες προσπάθειές σας όσον αφορά την προσέλκυση πόρων και την χρηματοδότηση
των ερευνητικών κέντρων. Με ιδιαίτερη λύπη όμως διαπιστώνουμε πως εδώ και ένα χρόνο
συνεχίζουμε να βρισκόμαστε σε ένα ρευστό καθεστώς θεσμικής ασάφειας με αποτέλεσμα
να χρονίζουν σημαντικά θέματα που πλήττουν τους ερευνητές και απειλούν την εύρυθμη
λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα λειτουργικά
προβλήματα:
•

Το ασαφές καθεστώς εξέλιξης των ερευνητών. Εκκρεμούν εκλογές εξέλιξης
Ερευνητών που αγγίζουν πλέον το ένα έτος ζημιώνοντας τόσο οικονομικά τον
εκάστοτε ερευνητή σε προσωπικό επίπεδο όσο και ηθικά με αποτέλεσμα την ολοένα
αυξανομένη διάθεση φυγής στο εξωτερικό.

•

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας των ερευνητικών
κέντρων. Πολλά σημαντικά θέματα λειτουργίας του ερευνητικού κέντρου αφήνονται
στον Εσωτερικό Κανονισμό, ενώ ταυτόχρονα ο Ν. 4310 θέτει σαφή χρονικά
περιθώρια για την ενημέρωσή αυτού, κάτι που μοιάζει να μην είναι πλέον εφικτό.

•

Τη διατήρηση των Επιστημονικών Συμβουλίων Ινστιτούτων (ΕΣΙ) και την εφαρμογή
όσων θεσμοθετηθήκαν με τον Ν. 4310/2014.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να προχωρήσει η τροπολογία (λαμβάνοντας υπόψιν τα
σχόλια πρωτίστως της ερευνητικής κοινότητας μιας και πρωτίστως αυτήν αφορά) και να
εξομαλυνθεί η λειτουργία των ερευνητικών κέντρων, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία
ενός συνολικού, αξιοκρατικού και δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου για την έρευνα, έστω με
αρκετά μεγάλη καθυστέρηση, το οποίο θα χαίρει ευρείας αποδοχής απόS τον ερευνητικόS ιστόS
και θα συνεισφέρει στην ανταγωνιστικότητα και στην εξωστρέφεια της χώρας μας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση αναφορικά με το σύνολο
των θέσεων του συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ (29.6.2015 - Aρ. Πρωτ.: 6/2015 http://www.forth.gr/rc/wp-content/uploads/2015/06/SYLER_Theseis_June_2015.pdf ) που
επανειλημμένα έχουμε εκφράσει και ελπίζουμε στις άμεσες ενέργειές σας.
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Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Ερευνητών Ι.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Ευάγγελος Σακκαλής

Βασίλειος Δρακόπουλος

Κοινοποίηση:
Γραφείο ΠρωθυπουργούS
Κύριο Νίκο Φίλη, ΥπουργόS Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Καθηγήτρια Σία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. ΥπουργόS Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚαθηγητήS ΘωμάS Μαλούτα, ΓενικόS Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, ΓενικόS Γραμματέα της Κυβέρνησης
Προέδρο και Μέλη του ΕθνικούS Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων
Προέδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
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