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Η έρευνα στη χώρα μας - Προκλήσεις και Προβλήματα

Σε μια περίοδο που μια σειρά κοινωνικές και ηεριβσλλονηκα; αξίες τίθενται σε

αμφισβήτηση από την ασυδοσία της αγοράς και που με πρόσχημα την

οντσνωνισηκότητσ και το κέρδος, απαιτείται η υποταγή της έρευνας στην αγοραία

λογική, το πρόβλημα της έρευνας, όπως τίθεται στη χώρα μας και συνολικά στην

Ευρώπημε τκ; αποφάσεις της συνόδου της Λισσαβόνας είναι πρόβλημα στρατηγικής

επιλογήςπουσχετίζεται με το αναπτυξιακό μovτέλo.

Στην κατεύθυνση αυτή, ψηφίστηκε το Φεβρουάριο του 2008 "το Θεσμικό

πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας" με το οποίο ουσιαστικά προωθήθηκε για πρώτη

φορά η συμμετοχή του ΣΕΒ στο σύνολο της δομής της διεξαγωγής της έρευνας την

ίδια στιγμή που δεν προβλέπεται η συμμετοχή κανενός επιστημονικού ή

συνδικαλιστικού φορέα των ερευνητών σε ονηστοιχο όργανα.

Το ΕΚΑμε την συνδρομή των Ομοσπονδιώνκαι των Συνδικάτων της Έρευνας

με αίσθημα ευθύνης, διοργάνωσε την σημερινή ΣυνέVΤευξη τύπου προκειμένου να

ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη στα θέματα της ερευνητικής πολιτικής,

θεωρώvτας την έρευνα δημόσιο αγαθό που πρέπει να δίνει λύση σικ; ανάγκες του

λαού και ηκ κοινωνίοτ.
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Γενικά τα προβλήματα της Έρευνας στην Ελλάδα θα μπορούσαν να

συνοψιστούν στο ότι :

• Η Έρευνα εμπορευματοποιείται

• Η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής(0.57% ΑΕΠ)

• Δεν υπάρχει εθνική στρατηγική και συντονισμός Φορέων

• Η βασική έρευνα υποβαθμίζεται

• Δεν γίνεται ανανέωση του ερευνητικού δυναμικού

Σ' ότι αφορά τα σημερινά προβλήματα της έρευνας, στα ερευνητικά κέντρα

της ΓΓΕΤ μετά τις τελευταίες Κυβερνητικές αποφάσεις διαπιστώνουμε και

καταγγέλλουμε :

• Τις προτεινόμενες αναδιαρθρώσεις, καταργήσεις, συvχωνεύσεις, μετονομασίες

των Ε.Κ.της χώρας.

• Την τροποποίηση του άρθρου 19 του Ν 1514, όπου με αμφίβολης

νομιμότητας απλές Υπουργικές Αποφάσεις δίνεται η δυνατότητα «να

καθορίζεται η φύση των ερευνητικών κέντρων ως δημόσιας υπηρεσίας ή

ΝΠΔΔή ΝΠΙΔ, ο ειδικότερος σκοπόςτους και τα όργανα διοίκησης αυτών ...»

απότον Υπουργό.

• Την ανακοίνωση του ΥΠ.ΑΝ. όπου γίνεται συνεχής χρήση της φράσης

«επιχειρησιακή αξιολόγηση», όσο και των «ανανεωμένων επιχειρησιακών

σχεδιασμών» και «ανανεωμένα νομικά πλαίσιαλειτουργίας».

• Την συνεχή μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης η οποία τώρα δεν αρκεί

για την κάλυψη της μισθοδοσίας, ούτε καν του τακτικού προσωπικού.

• Με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι προωθείται η Ιδιωτικοποίηση των

Ερευνητικών Κέντρων, η ελαχιστοποίηση ως τον μηδενισμό της συνεισφοράς

του Κράτους στην Έρευνα και η μετατροπή των εργαζομένων σε υπαλλήλους

με ελαστικές σχέσεκ; εργασίας, (Συμβασιούχοι κλπ) με τελικό στόχο την

πλήρη Ιδιωτικοποίηση-Εμπορευματοποίησητης Έρευνας,

Και όλα αυτά χωρίς καμιά ενημέρωση, καμιά συμμετοχή των φορέων των

εργαζομένων στην Έρευνα, αυτών δηλαδή που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις

όποιεςαναδιατάξεις.
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Σ' ότι αφορά τα ερευνητικά Ινστιτούτα που δεν υπάγονται στην ΓΓΕΤ όπως Π.χ. το

ΙΓΜΕ τα προβλήματα δεν δημιουργήθηκαν ξαφνικά, αλλά οφείλονται στην

συσσώρευση τους από τη χρόνια έλλειψη ερευνητικής στρατηγικής.

Υποτιμήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από το ΥΠ.ΑΝ αλλά και τκ; Διοικήσεις που πέρασαν,

οι τεράστιες ελλείψεις σε βασική έρευνα υποδομής που δεν αφορούν μόνο κάποιες

βασικές δραστηριότητες του ΙΓΜΕ, αλλά και όλο το πλέγμα των εφαρμοσμένων

δραστηριοτήτων του. Τα προβλήματα του ΙΓΜΕ μπορούν να συνοψιστούν:

• Περιορισμός της ερευνητικής δραστηριότητας λόγω πολιτικών που εφαρμόζονται

σ' άλλους τομείς (π.χ. Νομοσχέδια για τη διαχείριση των νερών, μεταλλευτικό και

λατομικό θεσμικό πλαίσιο, αντισεισμική προστασία).

• Αμφισβήτηση του ρόλου του σαν συμβούλου του κράτους. Απουσιάζει από

όργανα που ασκούν συμβουλευτική πολιτική (Διϋπουργική Επιτροπή διαχείρισης

υδάτων, Εθνικό Συμβούλιο Ενέργειας, στο Εθνικό Συμβούλιο ερευνητικής

πολιτικής), ενώ καλείται να παίξει πυροσβεστικό ρόλο όταν εμφανίζονται σοβαρά

προβλήματα γεωτεχνικών αστοχιών, λειψυδρίας κ.λ.π.

• Ελλειμματικός Τακτικός Προϋπολογισμός που δεν καλύπτει ούτε τη μισθοδοσία.

Με πρόσχημα τα ελλείμματα του Τ.Π. ασκείται πολιτική λιτότητας στους μισθούς,

αμφισβήτηση δικαιωμάτων που απορρέουν από Συλλογικές Συμβάσεις και

διατάραξη των αποθεματικών του ταμείου του εφάπαξ.

• Τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τα ΚΠΣ, λόγω των

περιορισμών σε επιλέξιμους ερευνητικούς στόχους και σε πόρους, δεν

προσφέρουν τη δυνατότητα στο ΙΓΜΕ να ασκήσει εθνική ερευνητική πολιτική γι .

αυτό απαιτούνται και πόροι από τκ; εθνικές δημόσιες επενδύσεις.

• Οι προσλήψεις προσωπικού δεν καλύπτουν ούτε σε ποσοστό 5% τκ; τρέχουσες

ανάγκες.

Οι εργαζόμενοι στην Έρευνα συνολικά έχοντας πλήρη επίγνωση της

κοινωνικής ευθύνης και της αποστολής τους, μαζί με όλο το συνδικαλιστικό κίνημα θα

παλέψουν για να μην ιδιωτικοποιηθεί και ο τομέας της έρευνας και για να μην

χρησιμοποιούνται οι εργαζόμενοι στην έρευνα σαν αναλώσιμο υλικό στα πλαίσια των

ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ ΕΙΝΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ

ΜΟ
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