ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Σύλλογος Ερευνητών
_____________________________

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 386

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: Καθ. Κων/νο Φωτάκη, Αν. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Καθ. Θωμά Μαλούτα, Γεν. Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

Θέμα: Επισημάνσεις και προτάσεις του Συλλόγου Ερευνητών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Αξιότιμοι κοι Υπουργέ και Γεν. Γραμματέα,
ο Σύλλογος Ερευνητών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΣΕΕΑΑ) καταθέτει τις παρακάτω
επισημάνσεις και προτάσεις και παρακαλούμε να τις λάβετε υπ’όψιν σας.
1) Τροπολογίες στον ν. 4310/2014
η ερευνητική κοινότητα ανέμενε την απόσυρση/αναστολή του ν. 4310/2014, όπως είχε προεκλογικά
δεσμευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και την άμεση έναρξη ενός διαλόγου για την θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου θεσμικού
πλαισίου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Αντ’ αυτού αναμένεται να
κατατεθούν προς –νέα- διαβούλευση τροπολογίες στο νόμο αυτό «πυροσβεστικού χαρακτήρα», όπως
λέγεται, 11 μάλιστα μήνες μετά την κυβερνητική αλλαγή, ενώ, δυστυχώς, κανένας διάλογος δεν έχει
ξεκινήσει μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση της σύνθεσης ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου. Επιπλέον,
αναμένοντας την υπεσχημένη εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα κατάθεση των τροπολογιών αυτών,
παρατηρούμε να εφαρμόζονται επιλεκτικά διατάξεις του ν. 4310/2014, ακόμα και από το ίδιο το Υπουργείο
(π.χ. διορισμός εκπροσώπων της ΓΓΕΤ στα ΔΣ των ΕΚ), μερικές εκ των οποίων μάλιστα τροπολογούνται στο
υπό κατάθεση νομοσχέδιο, ενώ ταυτόχρονα έρχονται προς ψήφιση στη Βουλή σε άσχετα νομοσχέδια ή και
σε σχετικά με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, διάφορες τροπολογίες του νόμου αυτού. Όλο αυτό το
διάστημα τα ΕΚ στερούνται εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας, τα Ινστιτούτα στερούνται Επιστημονικών
Γνωμοδοτικών Συμβουλίων (ΕΓΣ), σημειώνονται καθυστερήσεις στις κρίσεις ερευνητών κ.α.
Ο ΣΕΕΑΑ θεωρεί ότι η εκκρεμότητα, που σχετίζεται με την εφαρμογή του ν. 4310/2014, πρέπει να λήξει, ενώ
άμεση είναι η ανάγκη έναρξης διαβούλευσης για τη θεσμοθέτηση ενός σύγχρονου, θεσμικού πλαισίου για
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την ΕΤΑΚ, που θα εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων: α) τον εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των ΕΚ και
Ινστιτούτων (αναβάθμιση Επιστημονικών Γνωμοδοτικών Συμβουλίων σε Επιστημονικά Συμβούλια
Ινστιτούτων και εισαγωγή Γεν. Συνέλευσης Ινστιτούτου ως αποφασιστικών και όχι γνωμοδοτικών οργάνων,
συμμετοχή ερευνητών/τριών στην εκλογή Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων και καθιέρωση της τακτής
αξιολόγησής τους), β) τη διαμόρφωση του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (π.χ.
εξασφάλιση της δυνατότητας ανάθεσης κύριας επίβλεψης διδακτορικών διατριβών σε ερευνητές/τριες, με
αποδέσμευση από τα Πρωτόκολλα συνεργασίας ΑΕΙ-ΕΚ), γ) την απορρόφηση ερευνητικών κονδυλίων με
διαφανείς και αξιοκρατικές μεθόδους.
2) Επιτροπή διαλόγου για την Παιδεία
Ανακοινώθηκε πρόσφατα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη η δημιουργία
36-μελούς Επιτροπής για τον Εθνικό και Κοινωνικό Διάλογο για την Παιδεία, η οποία εκτός των άλλων θα
καταθέσει προτάσεις και για τον ενιαίο χώρο ανώτατης εκπαίδευσης κια έρευνας. Με μεγάλη έκπληξη
διαπιστώσαμε ότι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των μελών της πολυμελούς αυτής επιτροπής
ερευνητές/ερευνήτριες από εγχώρια ΕΚ.
Ο ΣΕΕΑΑ θεωρεί ότι δεν νοείται διάλογος για τον ενιαίο χώρο ερήμην των ερευνητών/ερευνητριών. Για το
λόγο αυτό διεκδικούμε τη συμμετοχή μελών της ερευνητικής κοινότητας στο διάλογο αυτό.
3) Προκήρυξη νέων προγραμμάτων
Η καταβολή της χρηματοδότησης σε προγράμματα, που πλέον έχουν φτάσει στο τέλος τους (ΚΡΗΠΙΣ,
ΑΡΙΣΤΕΙΑ II), ήταν ιδιαίτερα προβληματική και οδήγησε πολλές φορές τους επιστημονικούς υπεύθυνους σε
απόγνωση και τα ΕΚ σε ασφυξία. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και σήμερα, και ενώ έργα έχουν λήξει από
τις 31 Οκτωβρίου (π.χ. ΑΡΙΣΤΕΙΑ II), δεν έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη από τον Οδηγό Εφαρμογής
χρηματοδότηση. Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2015, δεν υπήρξε καμμία νέα προκήρυξη ερευνητικού
προγράμματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί αξιόλογοι νέοι επιστήμονες με υψηλή εξειδίκευση να
έχουν μείνει χωρίς εργασία ή να έχουν ήδη εγκαταλείψει τη χώρα ή να προγραμματίζουν να την
εγκαταλείψουν αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό.
Ο ΣΕΑΑΑ κρίνει ότι πρέπει να καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να ξεκινήσει το συντομότερο
δυνατόν ένας νέος κύκλος ερευνητικών προγραμμάτων προκειμένου είτε να μην μένει απλήρωτο αξιόλογο
επιστημονικό προσωπικό είτε να ανασχεθεί η φυγή του στο εξωτερικό.
4) Προκηρύξεις νέων θέσεων ερευνητών
Πρόσφατα η Αν. Υπουργός κ. Σ. Αναγνωστοπούλου αναγνωρίζοντας την γήρανση του προσωπικού και την
υποστελέχωση στα ΑΕΙ ανήγγειλε στη Βουλή την πρόθεση για προσλήψεις μέσα στο 2016. Στο ΕΑΑ, από
τους υπάρχοντες ερευνητές εκτελείται έρευνα υψηλού επιπέδου, ενώ διατηρείται υποδομή ύψιστης
κοινωνικής σημασίας, πανελλαδικής εμβέλειας. Όμως, εδώ και πολλά χρόνια, δεν έχουν προκηρυχθεί
θέσεις για πρόσληψη νέων ερευνητών, ενώ μεγάλος αριθμός ερευνητών είτε έχει συνταξιοδοτηθεί είτε έχει
μεταπηδήσει σε θέσεις στα Πανεπιστήμια.
Ο ΣΕΕΑΑ ζητάει να προκηρυχθούν θέσεις για προσλήψεις νέων ερευνητών, ώστε να υπάρξει η αναγκαία
συνέχεια στην έρευνα που εκτελείται και να διασφαλιστεί η διατήρηση της υπάρχουσας υποδομής.
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5) Νεο κτήριο Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Στις εγκαταστάσεις του ΕΑΑ στην Πεντέλη χτίζεται κτήριο, το οποίο προβλέπεται να στεγάσει το ένα εκ των
τριών Ινστιτούτων του ΕΑΑ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το έργο αυτό είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ της
Περιφέρειας Αττικής. Εξ’ αιτίας των capital controls, αλλά και τις ούτως ή άλλως χρονοβόρες διαδικασίες
ελέγχου και παραλαβής των εργασιών από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της ΓΓΕΤ, υπάρχει ο σοβαρότατος
κίνδυνος το έργο αυτό να μην έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, οπότε και λήγει το ΕΣΠΑ.
Ο ΣΕΕΑΑ σας καλεί να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, προς όποια κατεύθυνση απαιτείται, ώστε να
μην μείνει το ΕΑΑ με ένα μισοτελειωμένο κτήριο χωρίς δυνατότητα αξιοποίησης. Επιπρόσθετα, εξ αιτίας
της μη ολοκλήρωσης του κτηρίου μέχρι σήμερα, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για την ασφάλεια του
προσωπικού λόγω μη απομάκρυνσης των υλικών που προήλθαν από τις εκσκαφές, τις καταστροφές που
έχει υποστεί το οδόστρωμα, κλπ.

Με εκτίμηση,
Για το ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του ΕΑΑ

Η Πρόεδρος
Δρ Γ. Τσιροπούλα
Διευθύντρια Ερευνών

O Γεν. Γραμματέας
Δρ Γ. Δρακάτος
Διευθυντής Ερευνών

Κοινοποίηση
Κύριο, Ν. Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Καθ. Σία Αναγνωστοπούλου, Αν. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Καθ. Γ. Παντή, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
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