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ΑΠΟΦΑΣΗ
Για την ασφυξία που προκαλεί η γραφειοκρατική λειτουργία των Ε.Λ.Κ.Ε των
πανεπιστημίων
Η Κυβέρνηση αποδεχόμενη την αδυναμία της να καλύψει τις βασικές λειτουργικές ανάγκες των ΑΕΙ
ψήφισε το νόμο 4485/2017, στον οποίο προέβλεψε ότι η κάλυψη των αναγκών αυτών θα
πραγματοποιείται από τα έσοδα των Ε.Λ.Κ.Ε. Συγκεκριμένα, ο νόμος υποχρεώνει τη μεταβίβαση
στον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΑΕΙ τουλάχιστον του 25% των συνολικών εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε.
Ουσιαστικά δηλαδή τα μέλη ΔΕΠ με τις άοκνες προσπάθειές τους υλοποιώντας ανταγωνιστικά
Ερευνητικά Προγράμματα (Διεθνή και Ελληνικά) χρηματοδοτούν τις λειτουργικές δαπάνες των
Ιδρυμάτων τους (φύλαξη, καθαριότητα κλπ.), δίνουν εργασία σε νέους επιστήμονες ανακόπτοντας
το «brain drain» και συμβάλλουν στα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων και του κράτους.
Η Ελληνική Πολιτεία λοιπόν αντί να είναι ευγνώμων προς τα μέλη ΔΕΠ για αυτή τους την εισφορά
φρόντισε να τα τιμωρήσει βάζοντάς τους μπροστά σε ένα «τέρας γραφειοκρατίας» με την ένταξη
των ΕΛΚΕ στη Γενική Κυβέρνηση. Η ενέργεια αυτή αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη
διεκδίκηση νέων χρηματοδοτήσεων αφού αναγκάζει τα μέλη ΔΕΠ να σπαταλούν χιλιάδες
εργατοώρες για τη διεκπεραίωση ακόμη και μικρής αξίας δαπανών χωρίς να τους μένει χρόνος για
την ουσιαστική ενασχόλησή τους με την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου.
Το σημαντικότερο ίσως όλων είναι ότι με την πρακτική αυτή της Κυβέρνησης, καταστρατηγείται ο
βασικός σκοπός δημιουργίας των ΕΛΚΕ, που δεν είναι άλλος από το να γίνεται η διαχείριση των
ερευνητικών προγραμμάτων εκτός Δημόσιου Λογιστικού, με ευέλικτες διαδικασίες και όχι με τις
αγκυλώσεις που προκύπτουν στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών. Το πλαίσιο αυτό
λειτουργίας των ΕΛΚΕ που εφαρμόστηκε με επιτυχία για δεκαετίες έδωσε τη δυνατότητα στα
πανεπιστήμια να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες σε εθνικό και κυρίως ευρωπαϊκό
επίπεδο οι οποίες εισέφεραν σημαντικούς οικονομικούς πόρους και έδωσαν εργασία σε χιλιάδες
νέους Έλληνες επιστήμονες.
Είναι σίγουρο ότι το νέο καταστροφικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, το οποίο εισάγει
περαιτέρω γραφειοκρατικές διαδικασίες στη λειτουργία τους, στη διαχείριση των πόρων τους και
εν τέλει στη διαχείριση και υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων, θα λειτουργήσει
ανασταλτικά στην παραγωγή έρευνας από τα ελληνικά πανεπιστήμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται
για τους οικονομικούς πόρους των πανεπιστημίων και την απασχόληση των νέων επιστημόνων.
Δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τους λόγους για τους οποίους η Κυβέρνηση υιοθετεί αυτές τις
πρακτικές, αφού το σύστημα λειτούργησε αποτελεσματικά και αξιόπιστα επί δεκαετίες.
Ενημερώνουμε το Υπουργείο Παιδείας ότι τα μέλη ΔΕΠ είναι αγανακτισμένα και βρίσκονται σε
απόγνωση.
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Διεκδικούμε την άμεση επίλυση του προβλήματος το οποίο σε συνδυασμό με τις νέες μειώσεις
στους μισθούς μας έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό εργασιακό περιβάλλον με απρόβλεπτες
συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων.
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