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Κύρριε Πρόεδρεε,
Οι υυπογράφονττες, είμαστε Επιστημοονικοί Υπεύ
ύθυνοι στο Πανεπιστήήμιο Κρήτηςς, εν
εξελλίξει Προγρραμμάτων ΘΑΛΗΣ,
Θ
Α
Αριστείας κα
αι ERC, χρ
ρηματοδοτοουμένων απ
πό το
ΕΣΠ
ΠΑ.
Θέλλουμε να φέρουμε στη
ην προσοχήή σας μερικ
κά θέματα που
π αποτελλούν σημανντική
τροχχοπέδη στη
ην αποτελεσ
σματική εκττέλεση των παραπάνω Προγραμμμάτων και έχχουν
σχέσ
ση με τη γραφειοκραττία και την προβληματτική, οργαννωτικά, διαχ
αχείριση από
ό τις
αντίίστοιχες κρα
ατικές αρχέές.
Το πρακτικό αποτέλεσμ
μα μέχρι τώρα είνναι να είμ
μαστε πεπλλεγμένοι στην
σ
γραφειοκρατία
α σε βαθμό πλήρους αππασχόλησης και να αδ
δυνατούμε ννα εκτελέσο
ουμε
την έρευνα στα
α έργα που προτείναμε.
π
.

1. Προσλή
ήψεις νέων ερευνητώνν (μεταδιδακτορικών ερευνητών,
ε
μεταπτυχια
ακών
και υποοψηφίων διδδακτόρων).
Τα βασικά προβλή
ήματα έχουνν να κάνουνν με:
(α) Δενν επιτρέπετα
αι η πρόσλληψη υποψη
ηφίων διδα
ακτόρων με υποτροφία
α. Οι
διαχειριιστές της ΓΓΕΤ
Γ
και η ΕΥΔ αρνο
ούνται μέχρ
ρι τώρα σταα Πανεπιστή
ήμια
(αλλά ΟΧΙ σε Ερευνητικά
Ε
Κέντρα) αυτή
α
την επιλογή,
ε
μεε κριτήριο τον
«βαθμόό» κατοχύρω
ωσης του θθεσμού της υποτροφία
ας στα ιδρύύματα κατά
ά την
ημερομ
μηνία υποβο
ολής των ππροτάσεων. Είναι αδ
διανόητο έννα Ακαδημ
μαϊκό
Ίδρυμα να μην επιττρέπεται ναα δίνει υποτρ
ροφίες.
Η διαφοορά είναι πολύ
π
σημανντική αφού, τα 1000 ευ
υρώ τον μήήνα υποτροφ
φίας,
αν μετα
ατραπούν σε σύμβαση έργου (με 23% ΦΠΑ, 20% φόροο και 225 ευρώ
ε
για ασφ
φάλιση ΤΕΒ
ΒΕ) δίνουνν 425 ευρώ τον μήνα καθαρά,
κ
έναα ποσό που
υ δεν
μπορεί να στηρίξειι τη διαβίωσ
ση του ερευ
υνητή.

ΠΡΟΤΑΣΗ: να επιτρέπεται σε όλα τα Ιδρύματα η χορήγηση υποτροφίας σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης ή Διδακτορικό.
(β) Μέχρι τώρα τα Πανεπιστήμια δεν μπορούν να προσλάβουν
μεταδιδακτορικούς ερευνητές με σύμβαση εργασίας, που είναι η πλέον
ενδεδειγμένη για αυτό το θέμα, και ζητείται επίσης και από την Ευρωπαϊκή
ένωση. Ο λόγος είναι ότι με νόμο αυτή η πρόσληψη πρέπει να περάσει από το
ΑΣΕΠ, και το ΑΣΕΠ δεν είναι ικανό να αξιολογήσει ερευνητές, αλλά ούτε θα
ήταν εφικτό να ολοκληρώνονται έγκαιρα οι διαδικασίες στο ασφυκτικό
χρονοδιάγραμμα των ερευνητικών έργων.
Τα Πανεπιστήμια μέχρι τώρα κάνουν τις αντίστοιχες προσλήψεις με
καθεστώς σύμβασης έργου, που ουσιαστικά χειρίζεται τον ερευνητή σαν
ελεύθερο επαγγελματία. Είναι περιττό να αναφέρουμε τον Γολγοθά των
ξένων ερευνητών που προσπαθούμε να προσλάβουμε σε αυτή την περίπτωση
και σας καλούμε να δείτε στο συνημμένο έντυπο τις διαδικασίες που πρέπει
να περάσουν.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να έχει την επιλογή να προσλάβει
ερευνητές ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση εργασίας (χωρίς να περάσει από
ΑΣΕΠ) ανάλογα με τη δομή του αντίστοιχου έργου. Θα πρέπει να
υποχρεώνεται να διαφημίσει δημόσια την αντίστοιχη θέση τουλάχιστον στην
ιστοσελίδα του EURAXESS.
(γ) Όλα τα είδη δαπανών των ερευνητικών έργων απαλλάσσονται από ΦΠΑ
όταν τα έργα χρηματοδοτούνται απ’ ευθείας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ
αντίθετα αυτό δεν ισχύει στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα όπως το
ΕΣΠΑ. Η επιλογή της πολιτείας να επιβάλλεται ΦΠΑ στις γενικότερες
δαπάνες έργων των ΕΣΠΑ είναι κατανοητή, αλλά στην περίπτωση που
χρησιμοποιούνται συμβάσεις έργου για την απασχόληση νέων ερευνητών
(μεταδιδακτορικών, υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών) θεωρούμε
απαραίτητο να υπάρξει πρόνοια για την ξεκάθαρη απαλλαγή τους από
καταβολή ΦΠΑ.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Εάν η πρόταση (β) δεν είναι εφικτή, να υπάρξει θεσμική
πρόβλεψη για ξεκάθαρη απαλλαγή από ΦΠΑ όλων των συμβάσεων ανάθεσης
έργου που σχετίζονται με την εκπόνηση έρευνας από μεταδιδακτορικούς
ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές που εκπονούν διατριβή για
Διδακτορικό ή Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης.
2

Ροή της χρηματοδότησης των ερευνητικών προγραμμάτων.
Αυτή είναι χαοτική και ιδιαίτερα για τα ΘΑΛΗΣ που ήταν τα πρώτα που
εγκρίθηκαν. Αυτό έχει δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εκτέλεση
της προγραμματισμένης έρευνας και ιδιαίτερα στην αγορά μηχανημάτων, που
από τη μια πλευρά δύσκολα μπορούν να αγοραστούν επί πιστώσει, ενώ από
την άλλη η μεγάλη καθυστέρηση στην αγορά τους όχι μόνο δυσκολεύει την
εκτέλεση της έρευνας αλλά και μικραίνει τον χρόνο απόσβεσης των οργάνων
(υπενθυμίζεται ότι το πέρας των έργων δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν του

Σεπτεμβρίου 2015 και ότι τα όργανα αποσβένονται στο 100% με την πάροδο
36 μηνών από την ημερομηνία αγοράς τους)
ΠΡΟΤΑΣΗ: Η χρηματοδότηση θα πρέπει να καταβάλλεται σε τακτά χρονικά
διαστήματα μια και το Υπουργείο γνωρίζει λεπτομερώς την κατανομή
χρηματοδότησης των προγραμμάτων.
3.

Κανόνες αγοράς αναλωσίμων και παγίων.
Η γραφειοκρατία σε αυτήν την κατεύθυνση είναι εξαιρετική και οι κανόνες
του υπουργείου και της ΕΥΔ φαίνεται να απευθύνονται σε «απατεώνες με
περγαμηνές». Οι χρονοβόρες διαδικασίες διαγωνισμών, καθώς και το γεγονός
ότι στην έρευνα πολλά από τα αναλώσιμα (και οι ποσότητες) που χρειάζονται
δεν είναι γνωστά από την αρχή, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην
επιτυχία των στόχων των ερευνητικών έργων και την αποδοτική χρήση των
οικονομικών πόρων. Επιπλέον, τα αναλώσιμα της σύγχρονης πειραματικής
έρευνας είναι κατά κανόνα είδη περιορισμένης εμπορευσιμότητας, με λίγους
ειδικούς προμηθευτές στο εξωτερικό και δεν έχουν νόημα οι επίσημοι
διαγωνισμοί στην Ελλάδα. Το Ελληνικό κράτος να εμπιστευθεί τους 200-300
καλύτερους επιστήμονές του, να κάνουν σωστά την έρευνά τους, χωρίς να
βάζει χιλιάδες γραφειοκρατικά εμπόδια που μας κάνουν να μην ασχολούμαστε
με τίποτα άλλο παρά με την γραφειοκρατία της διαχείρισης των έργων.
ΠΡΟΤΑΣΗ: Οι αγορές ερευνητικών αναλωσίμων και μικροπαγίων θα πρέπει
να γίνονται με ευθύνη του Επιστημονικού Υπευθύνου χωρίς
γραφειοκρατικούς περιορισμούς «ομαδοποίησης» και επισήμων διαγωνισμών
ανεξαρτήτως ποσού.
Αντίθετα, για πάγια άνω των 20.000 ευρώ θα πρέπει να γίνεται πρόχειρος
διαγωνισμός και για άνω των 60.000 κανονικός διαγωνισμός όπως ισχύει
μέχρι τώρα.
Προφανώς, οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι θα μπορούν να υποστούν ελέγχους
για την καταπολέμηση καταφανών περιπτώσεων διαφθοράς, αλλά από μικτές
επιτροπές λογιστών και επιστημόνων, αφού όπως έχει φανεί ως τώρα οι
λογιστές από μόνοι τους δεν έχουν τα μέσα να κρίνουν τέτοιες περιπτώσεις,
δεδομένου ότι δεν γνωρίζουν τις πάγιες πρακτικές της έρευνας. Επίσης, τα
χρήματα που θα εξοικονομούνται από τους διαγωνισμούς (όταν γίνονται) να
επιστρέφονται στο ίδιο το ερευνητικό πρόγραμμα (σε οποιαδήποτε κατηγορία
επιλέξει ο ΕΥ), επιτυγχάνοντας και κίνητρο εξοικονόμησης πόρων, αλλά και
αύξηση της ευελιξίας της χρήσης των.

Ειλικρινά,
Γεράσιμος Αρματάς
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