
ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 
 

 

 
1/2 

 

Αθήνα, 15/10/2010 

Αρ. Πρωτ.: Εξ./373/2010

    

 

Προς:  Υπουργό Π∆ΒΜΘ, Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου  

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr 

 

 

Θέµα : Απόλυση ερευνητριών από το Ερευνητικό Κέντρο "Αλέξανδρος Φλέµινγκ" 

 

Η Ένωσή µας ενηµερώθηκε ότι το ∆Σ του Ερευνητικού Κέντρου Βιοϊατρικών Επιστηµών 

Αλέξανδρος Φλέµινγκ (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέµινγκ), το οποίο υπάγεται στο ΥΠ∆ΒΜΘ και διέπεται 

από τις διατάξεις του ν. 1514/85 και των τροποποιήσεων αυτού, ανακοίνωσε την απόλυση δύο 

ερευνητριών, µετά τη µη προαγωγή τους από τη Γ΄ στη Β΄ βαθµίδα ερευνητή.  

Ο ν. 1514/85 ορίζει σαφώς, και ανεξάρτητα από το αν οι ερευνητές/τριες υπηρετούν σε 

Ερευνητικό Κέντρο µε καθεστώς ΝΠ∆∆ ή ΝΠΙ∆ (αρθρ. 17, παρ. 2), ότι : “Οι ερευνητές Γ' 

διορίζονται µε τριετή θητεία. Μετά τη λήξη της θητείας τους κρίνονται για διορισµό ως µόνιµοι 

ερευνητές. Αν δεν προκριθούν, η θητεία τους ανανεώνεται µέχρι δύο φορές για δύο χρόνια 

κάθε φορά, µετά το τέλος των οποίων ακολουθεί κάθε φορά νέα κρίση σύµφωνα µε τα παραπάνω. 

Εφ’ όσον και κατά την τρίτη κρίση τους δεν επιτύχουν, η θητεία τους δεν ανανεώνεται και 

αποµακρύνονται οριστικά από τη θέση τους µετά της λήξη της. ∆ικαιούνται όµως ύστερα από 

αίτησή τους, που υποβάλλεται στο Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας µέσα σε 

αποκλειστική προθεσµία τριών µηνών από τη λήξη της θητείας τους, να διορισθούν σε θέση 

προσωποπαγή επιστηµονικού-τεχνικού προσωπικού στο ίδιο ή σε άλλο κέντρο ή ινστιτούτο 

µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του κέντρου ή του διευθυντή του ανεξάρτητου 

ινστιτούτου ή σε ανάλογη προς τα προσόντα τους θέση προσωποπαγή του δηµόσιου τοµέα”. 

Κατά παρέκκλιση και παράβαση του ν. 1514/85 το Π∆ ίδρυσης του ΕΚ Φλέµινγκ ορίζει ότι “Οι 

ερευνητές βαθµίδας Γ΄ προσλαµβάνονται µε σύµβαση Ι.∆. ορισµένου χρόνου για τρία έτη, που 

µπορεί να ανανεωθεί για άλλα τρία έτη. Ο ερευνητής Γ΄ βαθµίδας µετά τη λήξη της πρώτης 

τριετίας κρίνεται για προαγωγή στη βαθµίδα Β΄ ή για ανανέωση της σύµβασής του στην ίδια 

βαθµίδα. Σε περίπτωση µη προαγωγής του ή µη ανανέωσης της σύµβασής του, ο ερευνητής 

αποχωρεί υποχρεωτικά µετά τη λήξη της σύµβασης. Ο ερευνητής βαθµίδας Γ΄ αποχωρεί 

επίσης υποχρεωτικά µετά τη συµπλήρωση έξι (6) ετών υπηρεσίας στην ίδια βαθµίδα, εκτός αν 

µετά τη λήξη της εξαετίας προαχθεί στη βαθµίδα Β΄”. 
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Οι ερευνήτριες που απολύθηκαν κρίθηκαν δύο φορές µόνο, και όχι τρεις όπως προβλέπει ο ν. 

1514/85. ∆ιευκρινίζουµε επίσης ότι, η ανανέωση σύµβασης από το ∆.Σ. δεν αποτελεί 

επιστηµονική κρίση όπως αυτή νοείται κατά το πνεύµα και γράµµα του νόµου. Θα ήταν 

ενδιαφέρον επίσης να γνωρίζαµε µε ποιόν τρόπο οι πρόνοιες της χάρτας του ερευνητή και του 

European Research Council (ERC) σε σχέση µε τις µητέρες ερευνήτριες ελήφθησαν υπόψη σε 

ότι αφορά τα χρονικά περιθώρια που εδόθησαν στις δύο ερευνήτριες.  

Επιπλέον, πόρρω απέχει των σαφών διατάξεων του ν. 1514 η κατά το δοκούν συγκρότηση των 

επιτροπών κρίσεων από το ∆Σ του ΕΚΕΒΕ Φλέµινγκ, όπως προνοεί το άρθρο 11 παρ. 2 του Π∆ 

Ιδρύσεώς του (Π∆ 93, ΦΕΚ 57/1995, Τεύχος Α). Η απουσία, µάλιστα, εκπροσώπου του 

ερευνητικού προσωπικού στο ∆Σ, παρά τη σαφή διάταξη του νόµου, περιπλέκει ακόµη 

περισσότερο την κατάσταση. Μία ακόµη ιδιαιτερότητα του Κέντρου είναι ότι, αυτήν τη χρονική 

περίοδο, τέσσερις ∆ιευθυντές Ινστιτούτων διευθύνουν εννέα εν συνόλω Ερευνητές, ενώ 

βρίσκεται σε εξέλιξη η εκλογή νέου Επιστηµονικού ∆ιευθυντή.  

Η απόφαση περί απόλυσης των δύο συναδέλφων ερευνητριών υπογράφεται µόνο από το «δια 

βίου µέλος του ∆Σ», το οποίο εκπροσωπεί το Κοινωφελές Ίδρυµα “Α. Φλέµινγκ” και το οποίο 

οι ∆/ντές Ινστιτούτων επέλεξαν, ως Αντιπρόεδρο, να ασκεί χρέη ∆/ντή του ΕΚΕΒΕ Α. Φλέµινγκ 

στην παρούσα περίοδο. Ωστόσο, µε το Π.∆. 198 (ΦΕΚ 156/1997, Τεύχος Α) το εν λόγω Ίδρυµα 

έχει απαλλαχθεί από κάθε υποχρέωση για επιχορήγηση του ΕΚΕΒΕ Φλέµιγκ, το οποίο έχει 

πλέον καταστεί, όπως και τα λοιπά ΕΚ/ΝΠΙ∆, Κέντρο επιχορηγούµενο από τον τακτικό κρατικό 

προϋπολογισµό, υπαγόµενο πλήρως στις διατάξεις του ν. 1514/85. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

δια βίου συµµετοχή ατόµων (ανεξάρτητα από το κύρος που τα άτοµα αυτά ενδεχοµένως 

διαθέτουν) στο ∆Σ δηµόσιου ερευνητικού κέντρου, παραπέµπει σε πρότυπα διοίκησης προς 

αποφυγήν και απαιτεί άµεση νοµοθετική παρέµβαση. 

Με βάση τα όσα αναπτύχθηκαν πιο πάνω, η Ένωση κρίνει ότι η απόλυση των δύο ερευνητριών 

είναι µη σύννοµη πράξη και ζητά τα ακόλουθα : 

1. Σεβασµό της κείµενης νοµοθεσίας, ήτοι ανανέωση της σύµβασης των δύο ερευνητριών 

για µία επιπλέον θητεία, όπως ρητά προβλέπει ο νόµος 1514/85 και άµεση ανάκληση 

των αποφάσεων απόλυσης. 

2. Άµεση αποµάκρυνση του δια βίου µέλους από το ∆Σ του ΕΚ Φλέµιγκ και άµεση 

διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή εκπροσώπου του ερευνητικού προσωπικού στο 

∆Σ του ΕΚ Φλέµινγκ. 

Προς αποφυγήν οιασδήποτε παρανόησης, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών δηλώνει τέλος ρητά 

ότι σε ουδεµία περίπτωση επιθυµεί να υπεισέρθει στο αξιολογικό έργο των επιτροπών 
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κρίσης, σε ότι αφορά τις δύο ερευνήτριες. Επίσης, το αίτηµα της αποµάκρυνσης του δια βίου 

µέλους του ∆Σ ουδεµία σχέση έχει µε συγκεκριµένα πρόσωπα.  
 
 

Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

 

Ο Πρόεδρος Η  Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
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