ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύλλογος Ερευνητών
_____________________________

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 6

Προς: Μέλη ΣΕΕΑΑ
Θέμα: Συμμετοχή στη διαβούλευση για το ν/σ «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την
έρευνα και άλλες διατάξεις»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήσαμε σε συγκεκριμένα άρθρα του υπό διαβούλευση ν/σ τα
παρακάτω:
Στο άρθρο 1
Ο Σύλλογος Ερευνητών Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί με τις θέσεις της ΕΕΕ επί άρθρων
του ν/σ, όπως αυτές καταγράφονται εδώ:
https://www.eee‐researchers.gr/wp‐content/uploads/2017/06/EEE_EX_511‐13‐06‐2017_theseis‐
gia‐th‐diavouleysh‐gia‐ta‐AEI‐kai‐thn‐Ereyna.pdf
Στο άρθρο 30
Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών θεωρεί θετικές κάποιες ρυθμίσεις, όπως
την αποδέσμευση της υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ από την ύπαρξη
σχετικής πρόβλεψης στους εσωτερικούς κανονισμούς των ιδρυμάτων για τη συνδιοργάνωση ΜΠΣ.
Το ν/σ περιέχει όμως ασάφειες, υπερβολικά λεπτομερείς και δεσμευτικές ρυθμίσεις και
παρεμβατισμό εκ μέρους του ΥΠΕΘ και, για μία ακόμη φορά μετά την ψήφιση των ειδικών
μισθολογίων, χάνει την ευκαιρία να θεσμοθετήσει ρυθμίσεις προς την κατεύθυνση της
κατοχύρωσης του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε.
Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί και προσυπογράφει τις
διαπιστώσεις και θέσεις της ΕΕΕ επί του θέματος, όπως καταγράφονται εδώ:
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https://www.eee‐researchers.gr/wp‐content/uploads/2017/06/EEE_EX_511‐13‐06‐2017_theseis‐
gia‐th‐diavouleysh‐gia‐ta‐AEI‐kai‐thn‐Ereyna.pdf
Στο άρθρο 47
Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δημιουργία ενός ακόμη πολυμελούς Συμβουλίου με ασαφείς
αρμοδιότητες ή αλληλοκαλυπτόμενες με αυτές των Περιφερειακών Στμβουλίων Έρευνας και
Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), και ασάφειες ως προς τον τρόπο εκλογής των μελών τους και του ρόλου τους.
Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί και προσυπογράφει τις
διαπιστώσεις και θέσεις της ΕΕΕ επί του θέματος, όπως καταγράφονται εδώ:
https://www.eee‐researchers.gr/wp‐content/uploads/2017/06/EEE_EX_511‐13‐06‐2017_theseis‐
gia‐th‐diavouleysh‐gia‐ta‐AEI‐kai‐thn‐Ereyna.pdf
Στο άρθρο 48
Στο Κεφάλαιο Η’ του ν/σ, αντί να επιχειρηθεί να δοθούν λύσεις σε κρίσιμα θέματα προς την
κατεύθυνση της διευκόλυνσης στη διαχείριση των ερευνητικών και αναπτυξιακών κονδυλίων των
ΕΚ μέσω των ΕΛΚΕ, επιλέγεται η εφαρμογή ενός γραφειοκρατικού και δυσλειτουργικού νομικού
πλαισίου που αφορά το Δημόσιο Λογιστικό και ένα πλαίσιο παρεμβάσεων που θα αποθαρρύνουν
τους ερευνητές από την διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Η μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των
ΕΛΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος και τον ΟΔΔΗΧ, οι οποίοι θα τα διαχειρίζονται μας βρίσκει κάθετα
αντίθετους, όπως και η πρόβλεψη για τη μεταφορά τουλάχιστον 30% των ετησίων εσόδων των
ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό των Κέντρων, ουσιαστικά δηλ στην επιχορήγηση από την οποία
καλύπτεται η μισθοδοσία του προσωπικού, η οποία όχι μόνο δεν είναι σύννομη αλλά υποδηλώνει
και την πρόθεση του ΥΠΕΘ για τη μη κάλυψη της μισθοδοσίας μέσω της επιχορήγησης. Η
προχειρότητα με την οποία εντάσσονται οι ΕΛΚΕ των ΕΚ, ειδικά στην παρ. 11 του άρθρου 67, δείχνει
άγνοια για τη δομή και λειτουργία των ΕΚ αλλά και απαξίωση.
Ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθν. Αστεροσκοπείου Αθηνών συμφωνεί και προσυπογράφει τις
διαπιστώσεις και θέσεις της ΕΕΕ επί του θέματος, όπως καταγράφονται εδώ:
https://www.eee‐researchers.gr/wp‐content/uploads/2017/06/EEE_EX_511‐13‐06‐2017_theseis‐
gia‐th‐diavouleysh‐gia‐ta‐AEI‐kai‐thn‐Ereyna.pdf
Συναδελφικά,,
Για το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ

Η Πρόεδρος
Δρ Γ. Τσιροπούλα
Διευθύντρια Ερευνών

O Γεν. Γραμματέας
Δρ Γ. Δρακάτος
Διευθυντής Ερευνών
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