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Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για την
Υ.Α. για τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ ερευνητικά προγράμματα
Κατά τη Συνεδρίαση της 14 Μαρτίου 2013, η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ ενημερώθηκε για τη δημοσίευση της
υπ’ αριθμ. 5058/ΕΥΘΥ 138 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ
292/Β΄/12.2.2013), που τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.3.2008 (ΦΕΚ
540/Β΄/27.3.2008) υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης (τη λεγόμενη ΥΠΑΣΥΔ).
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 32 της ΥΠΑΣΥΔ: «Οι δαπάνες για πέραν του
συμβατικού χρόνου απασχόληση του τακτικού και έκτακτου προσωπικού είναι επιλέξιμες και
καταβάλλονται είτε ως αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, είτε ως πρόσθετη αμοιβή. Η
ανάθεση υπερωριακής ή πρόσθετης απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες
διατάξεις για τον δικαιούχο. Η απασχόληση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ώρες την
εβδομάδα και τις τρεις (3) ώρες ημερησίως. Οι αποζημιώσεις για απασχόληση πέραν του
συμβατικού χρόνου υπόκεινται στα κάθε φορά ισχύοντα ανώτατα όρια αμοιβών».
Ήδη, 70 Καθηγητές, υπεύθυνοι ερευνητικών έργων του «ΘΑΛΗ», έχουν αποστείλει επιστολή 1
στους Υπουργούς Παιδείας, Ανάπτυξης και Οικονομικών, επισημαίνοντας τις αρνητικές συνέπειες
της απόφασης αυτής στη δυνατότητα υλοποίησης των ερευνητικών έργων «Θαλής», «Αριστεία»,
κλπ και στην απορρόφηση των κονδυλίων ΕΣΠΑ, καθώς, πέραν του ήδη υφιστάμενου πλαφόν στο
ύψος των αμοιβών των μελών Δ.Ε.Π., περιορίζει ακόμη περισσότερο τα κίνητρα για τη διεκδίκηση
ερευνητικών προγραμμάτων και άλλων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων.
Επιπλέον, είναι υπαρκτός ο κίνδυνος η νέα ρύθμιση αυτή να χρησιμοποιηθεί και από οργανισμούς
εκτός Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Ε.Ε. (FP7, Horizon, Tempus) για να περιοριστούν τα
όρια δικαιολόγησης των ωρών απασχόλησης των Καθηγητών στα έργα αυτά, με τις οποίες
καλύπτεται το ποσό της συν-χρηματοδότησης του κόστους από τα ίδια τα ιδρύματα (η ίδια
συμμετοχή).
Στην ΥΠΑΣΥΔ περιέχονται και άλλες ρυθμίσεις που επίσης δυσχεραίνουν την υλοποίηση των
ερευνητικών έργων και ανατρέπουν τους ήδη εγκεκριμένους προϋπολογισμούς τους, όπως η
αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης των ερευνητών και συνεργατών των προγραμμάτων και ο
περιορισμός στα έξοδα μετακίνησης.
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70 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΠΡΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Δυναμιτίζετε την απορροφητικότητα των κονδυλίων ΕΣΠΑ:
http://www.esos.gr/article/eidisis-tritovathmiaekpaidefsi/panepistimiakoi_daskaloi_pros_kybernisi_dynamitizete_aporrofitikotita_kondylion_espa
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Η Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ
 Εκφράζει την έντονη ανησυχία της για την άκριτη εφαρμογή οριζόντιων ρυθμίσεων και
περιορισμών στους όρους υλοποίησης των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ και
 Καλεί τα συναρμόδια Υπουργεία να επανεξετάσουν την εν λόγω απόφαση και να εκδώσουν
άμεσα διορθωτική απόφαση.
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