ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αρ. Μητρώου 1551, Αρ. Απόφασης 781/2000
T.Θ. 1385, Τ.Κ. 70013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλ. 2810391778, Fax 2810391801,
E-mail seite@admin.forth.gr, Web site www.forth.gr/se

Ηράκλειο 28 Δεκεμβρίου 2015
Αριθμός πρωτ. 263
Προς: Καθ. κ. Κ. Φωτάκη, Αν. Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας
Κοιν: 1. κ. Ν. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2. Καθ. κα. Σ. Αναγνωστοπούλου, Αν. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
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4. κ. Μ. Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης
5. Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
6. Καθ. κ. Νίκο Δεμερτζή, Διευθυντή & Πρόεδρο ΔΣ του ΕΚΚΕ,
Συντονιστή της Συνόδου των Προέδρων των Ε.Κ.
8. Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
9. Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της
Βουλής των Ελλήνων
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των Ελλήνων
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: Επιπτώσεις της αναβολής ψήφισης του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ρυθμίσεις
για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»
Σχετ: 1. Η με αρ. πρωτ. 181/23-12-2015 επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., «Ανησυχία της
ερευνητικής κοινότητας για τις συνεχείς αναβολές που ανακύπτουν σχετικά με την
ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Ρυθμίσεις για την ανώτατη
εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις»
2. Η με αρ. πρωτ. 259/26-06-2015 επιστολή του ΣΕΙΤΕ, με τις θέσεις και παρεμβάσεις
του ανά άρθρο στον Νόμο 4310/2014 1
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Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 23/12/2015 επιστολής προς εσάς από την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Εργαζομένων σε Ερευνητικά Κέντρα Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.) (σχετ. 1),
θα θέλαμε να επισημάνουμε μια σειρά δυσλειτουργιών που προκύπτουν στον χώρο της
Έρευνας και της Καινοτομίας, συνεπεία της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στην
αποσαφήνιση διατάξεων του Ν.4310/2014. Η συγκκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία που
ξεκίνησε με την ανάληψη των καθηκόντων σας οδήγησε το καλοκαίρι στην δημόσια
διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις». Ο ΣΕΙΤΕ έχει εκφράσει με επιστολή του (σχετ. 2) τις
απόψεις του επισημαίνοντας τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά σημεία, παραθέτοντας
λεπτομερώς τις θέσεις του ανά άρθρο.
Ωστόσο, καμία νομοθετική πρωτοβουλία δεν έχει ολοκληρωθεί, και παραμένει ασαφές το
μελλοντικό χρονοδιάγραμμα. Παρά τις αδυναμίες του μεταβατικού χαρακτήρα
Νομοσχεδίου, αδυναμίες τις οποίες τόσο ο ΣΕΙΤΕ όσο και η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. έχουν στο
παρελθόν επισημάνει, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη ολοκλήρωσης αυτής της
ενδιάμεσης νομοθετικής πρωτοβουλίας, μετά από ουσιαστική διαβούλευση ώστε να
αντιμετωπιστούν μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών των Ε.Κ.-Ι. όπως:
1. Η συνεχής παράταση στην σύνταξη νέων εσωτερικών κανονισμών στα Ερευνητικά
Κέντρα, χωρίς την χρήση του ιδίου προτύπου που θα συμβάλει στην ενιαία
αντιμετώπιση όλων των Ε.Κ. της χώρας, με αποτέλεσμα την ατέρμονη καθυστέρηση
στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου εσωτερικής λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων,
μία κατάσταση που δεν συμβαδίζει τόσο με την κείμενη νομοθεσία όσο και με τις
πολιτικές της ΕΕ περί ενιαίου χώρου έρευνας.
2. Η λειτουργική ασάφεια που προκύπτει λόγω μη θεσμοθέτησης της χρήσης των
υφιστάμενων συστημάτων αξιολόγησης που διέθεταν τα Ε.Κ. για τις βαθμολογικές
προαγωγές του επιστημονικού-τεχνικού, τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού, που οδηγεί σε εργασιακή υποβάθμιση των εργαζομένων.
3. Η καθυστέρηση της θεσμοθέτησης της συμμετοχής στα Ε.Σ.Ι. των Ινστιτούτων
εκλεγμένου εκπροσώπου με την ιδιότητα του παρατηρητή από το σύνολο του
Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού (Ε-Τ-Δ) προσωπικού του Ινστιτούτου.
4. Η καθυστέρηση της θεσμοθέτησης της αξιολόγησης των Διευθυντών Ε.Κ./Ινστιτούτων
και των πεπραγμένων τους από όλους τους εργαζομένους και η έκφραση γνώμης κατά
την εκλογή τους.
5. Η πλημμελής συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Σύσταση «Χάρτα του Ερευνητή – Κώδικας
δεοντολογίας για την πρόσληψη ερευνητών». Η διάταξη για στιγμιαία της εφαρμογή, η
οποία αφορά την μετάταξη προσωπικού που ήδη δρα ερευνητικά σε βαθμίδα ερευνητή
ή ΕΛΕ, βρίσκεται μετέωρη ενώ θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από 31/06/2015 και
παράλληλα με την νομοθετική ρύθμιση του καλοκαιριού η οποία δεν ολοκληρώθηκε,
εισήχθησαν αναδρομικά δυσχερέστερες διατάξεις με σοβαρά νομοτεχνικά προβλήματα.
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6. Η καθυστέρηση εκλογής νέων Διευθυντών Ε.Κ./Ινστιτούτων, σε αντίθεση με την
ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις προθέσεις της παρούσας πολιτικής ηγεσίας για
αυστηρή τήρηση της θητείας των δύο τετραετιών.
7. Η έλλειψη δυνατότητας παροχής πρόσθετων αμοιβών σε όλο το προσωπικό των
Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού
προϋπολογισμού, με όρους προσφοράς και αριστείας όπως άλλωστε συμβαίνει με
άλλες κατηγορίες προσωπικού.
8. Η μη χορήγηση στο προσωπικό των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων των επιδομάτων
Επικίνδυνης & Ανθυγιεινής εργασίας με ενιαίο και διαυγές τρόπο, όπως ακριβώς
χορηγείται στα ΝΠΔΔ Ε.Κ. με συνέπεια την άνιση και διακριτική μεταχείριση μεταξύ
εργαζομένων ίδιας ειδικότητας και χώρου αποκλειστικής απασχόλησης ανάμεσα στα
Ε.Κ.
Ο ΣΕΙΤΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την εκπεφρασμένη βούλησή σας για ουσιαστική επίλυση
των προβλημάτων, αναμένει την άμεση λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών, τις οποίες
αναμένουμε να συμπεριληφθούν στο νέο νόμο, αρχής γενομένης από την έναρξη της
(δεύτερης) διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης, οι οποίες θα λαμβάνουν υπ΄όψη τις
πάγιες θέσεις της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των ΕΚ και του ρόλου
των εργαζομένων σε αυτά.

Με εκτίμηση
Για το ΔΣ του ΣΕΙΤΕ
Η Πρόεδρος

Ανθή Ρανέλλα
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Ιωάννης Ζαχαράκης
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