
∆ηµήτρης Ε. Λουκάς: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Πατριάρχου Γρηγορίου και 

Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 210 6503415, e-mail:  loukas@inp.demokritos.gr 

Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Τ.Θ. 712, 

19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 2291076392, Fax 2291076419, e-mail:  mstoum@ath.hcmr.gr  

 
1/2 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 13/10/2010 

Αρ. Πρωτ.: Εξ./372/2010

    

 

Προς:  Μέλη ΕΕΕ 

 

Θέµα : ∆ιαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαίσιο  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η διαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαίσιο των ερευνητικών ιδρυµάτων και γενικότερα της 

έρευνας βρίσκεται σε εξέλιξη. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να κατατεθεί το σχέδιο νόµου στη 

Βουλή εντός του Νοεµβρίου. Προκειµένου να διαµορφώσει η Ένωση συγκεκριµένες θέσεις θα σας 

παρακαλούσαµε όπως έχουµε την ανάδρασή σας αρχικά στις ακόλουθες τρεις ενότητες (θα 

ακολουθήσουν και άλλες) :  

• Όργανα ∆ιοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ&Ι) 

• Σχέσεις (ΕΚ&Ι) µε ΑΕΙ 

• Μισθολογικά  

Πιο συγκεκριµένα: 

• Όργανα ∆ιοίκησης : 

 Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν δύο κύριες κατηγορίες ΕΚ&Ι: Τα ΝΠ∆∆ και τα ΝΠΙ∆. Σε άλλα από 

αυτά, ανεξάρτητα από τη νοµική τους υπόσταση (π.χ. ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ , ΕΙΕ), λειτουργούν όλα τα 

όργανα που προβλέπει ο καταστατικός χάρτης της έρευνας (ν.1514/85), δηλ., ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ) 

Κέντρου, Εκπρόσωποι του Ερευνητικού Προσωπικού στο ∆.Σ, Επιστηµονικά Γνωµοδοτικά Συµβούλια 

Ινστιτούτων. Σε κάποια ΝΠΙ∆ (π.χ. ΙΤΕ και ΑΘΗΝΑ) δεν υπάρχει καν πρόνοια στο νοµικό πλαίσιο για 

εκπρόσωπο του ερευνητικού προσωπικού στο ∆Σ. Σε άλλα (π.χ. Fleming), παρότι προβλέπεται νοµοθετικά, η 

εκπροσώπηση αυτή ουδέποτε υλοποιήθηκε.  

Ένα από τα σηµαντικά ερωτήµατα  στο οποία οφείλουµε να τοποθετηθούµε είναι το ακόλουθο: 

  Ποια είναι η βέλτιστη διοικητική οργάνωση των ΕΚ&Ι (που πρέπει να υπόκεινται σε κοινούς και 

θεσµοθετηµένους κανόνες λειτουργίας), η οποία θα είναι αποτελεσµατική και θα διαµορφώνει  ευνοϊκό 

κλίµα για την ανέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας; Οι υπερεξουσίες που παρέχει το νοµοθετικό πλαίσιο 
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στον ∆/ντή σε συνδυασµό µε την έλλειψη αποφασιστικών µηχανισµών ελέγχου και οιασδήποτε δυνατότητας 

ανάκλησης σε περίπτωση  “καταστροφικής” πορείας του ινστιτούτου απαιτούν άµεσες διορθωτικές 

παρεµβάσεις. Ποια συγκεκριµένη µορφή αυτών των παρεµβάσεων προτείνουµε; Η µήπως θα ήταν καλλίτερο 

να προτείνουµε ένα άλλο µοντέλο διοίκησης των ινστιτούτων; 

• Σχέσεις (ΕΚ&Ι) µε ΑΕΙ :  

Οι όροι και οι διαδικασίες διαµόρφωσης ενός ενιαίου χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-έρευνας, 

παραµένουν ασαφείς στη «Νέα Αρχιτεκτονική του Ερευνητικού Ιστού». Το ερευνητικό σύστηµα κινδυνεύει 

να τεθεί θεσµικά υπό την «επιτροπεία» των Πανεπιστηµίων (στην πράξη, µικρής οµάδας υψηλόβαθµων 

Πανεπιστηµιακών), ως απλώς επικουρικό του ερευνητικού έργου των ΑΕΙ. Η ερευνητική κοινότητα διεκδικεί 

την άρση της ασυµµετρίας και την καθιέρωση σχέσεων λειτουργικής ισοτιµίας µεταξύ των δύο συστηµάτων. 

Βασικό στοιχείο της διαµόρφωσης του ενιαίου χώρου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-έρευνας είναι η ισότιµη 

συµµετοχή µελών ∆ΕΠ και Ερευνητών σε όλα τα όργανα επεξεργασίας και καθορισµού της ερευνητικής και της 

συναφούς εκπαιδευτικής (διδακτορικά και µεταπτυχιακές σπουδές) πολιτικής της χώρας καθώς και στα 

εκλεκτορικά σώµατα των ΑΕΙ-EK. 

• Μισθολογικά  

∆εν είναι δυνατόν να καλούνται ερευνητές στην Ελλάδα, µετά από υπερ-δεκαετή µεταδιδακτορική 

εργασία, κυρίως στην αλλοδαπή, και να αµείβονται (στην ηλικία των 40 ετών) µε 1500 ευρώ µηνιαίως. Πολύ 

περισσότερο, που το αυστηρό σύστηµα προαγωγών µπορεί να τον οδηγήσει στην ηλικία των 45-50 ετών, 

οικογενειάρχη, εκτός εργασιακού χώρου. Και αυτό δεν είναι υπόθεση εργασίας. Συµβαίνει στο σηµερινό 

ερευνητικό σύστηµα. ∆ιεκδικούµε αξιοπρεπές µισθολόγιο και θεωρούµε ότι η διαµόρφωση ενός νέου, δίκαιου 

µισθολογίου αποτελεί στοιχείο διεξόδου από την τρέχουσα κρίση.  

Παρακαλούµε για τις τοποθετήσεις σας να χρησιµοποιήσετε το forum της Ένωσης 

(http://mmm.inp.demokritos.gr:7780/mailman/listinfo/eee_thesmiko), αφού κάνετε τη σχετική 

εγγραφή. 

 

 Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 

 

 


