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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 31/05/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./394/2011 

 

 

Προς :  Μέλη της ΕΕΕ 

 

Θέµα :  Ενηµέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας µε το 

Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στις 27/05/11 πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση εκπροσώπων της κοινότητας των 

ερευνητών µε τον Γενικό Γραµµατέα Ε&Τ, κ. Κωνσταντίνου Κοκκινοπλίτη. Στη συνάντηση 

συµµετείχαν εκπρόσωποι της ΕΕΕ και των συλλόγων ΣΕ∆, ΣΕΕΑΑ, ΣΕΙΤΕ, και ΕΙΕ. 

Στον κ. Γενικό, λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης, παραδόθηκε υπόµνηµα µε τις θέσεις της 

κοινότητας των ερευνητών, το οποίο µπορείτε να δείτε στο ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΓΓΕΤ.  

Μετά τις απαραίτητες συστάσεις, ακολούθησε συζήτηση που περιλάµβανε τα κύρια σηµεία 

που αναφέρονται στο εν λόγω υπόµνηµα και ταυτόχρονος διάλογος σε κάθε θέµα που ετέθη.  

Τα θέµατα που συζητήθηκαν συνοπτικά περιλάµβαναν
1
:  

Θεσµικό Πλαίσιο 

Ο κ. Γενικός διευκρίνισε ότι θα συσταθεί επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί νέο σχέδιο νόµου 

που θα αφορά αποκλειστικά στην έρευνα, ενώ για την τριτοβάθµια εκπαίδευση θα κατατεθεί 

άλλος νόµος σε δύο περίπου µήνες. Ο νέος νόµος για την έρευνα θα πρέπει να λύνει συνολικά 

προβλήµατα και να µην υπεισέρχεται σε λεπτοµέρειες, οπότε το περιεχόµενό του θα 

αντιµετωπιστεί από µηδενική βάση. Στόχος είναι το σχέδιο νόµου να κατατεθεί προς 

διαβούλευση το Σεπτέµβριο και, ει δυνατόν, ο νόµος να ψηφιστεί έως το τέλος του έτους.  

Οι ερευνητές ζήτησαν, στο σηµείο αυτό, να υπάρξει τουλάχιστον ένας εκπρόσωπός τους στην 

επιτροπή επεξεργασίας του νέου σχεδίου νόµου για την έρευνα, καθώς και να 

δηµοσιοποιηθούν τα ονόµατα των µελών της επιτροπής αυτής.  

                                                           
1
 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όσα περιλαµβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν το πνεύµα της συζήτησης και σε 
καµιά περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά. 
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Αξιολογήσεις και αλλεπάλληλες συλλογές στοιχείων για τα ΕΚ/Ι 

Υπενθυµίσαµε, στον κ. Γενικό ότι η αρχή των αλλεπάλληλων συλλογών στοιχείων για τα ΕΚ/Ι 

έγινε πέρυσι µε τη µελέτη που ανατέθηκε στην Elyros ΑΕ, για τη χαρτογράφηση του 

ερευνητικού ιστού της χώρας (εντός και εκτός ΓΓΕΤ), της οποίας τα αποτελέσµατα δεν έχουν 

δηµοσιοποιηθεί έως σήµερα. Ο κ. Γενικός διαβεβαίωσε ότι το θέµα της µελέτης αυτής θα το 

δει άµεσα.  

Για τη µελέτη της Rand ανέφερε ότι περιλαµβάνει και ορισµένους φορείς πέραν των ΕΚ/Ι που 

εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ. ∆εν υπήρξε σχολιασµός για τις αλλεπάλληλες συλλογές στοιχείων 

για τα ΕΚ/Ι από διάφορους φορείς. Επισήµανε, όµως, ότι οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές 

επιστήµες θα πρέπει να αξιολογούνται µε ιδιαίτερα κριτήρια.  

Συγχωνεύσεις/καταργήσεις ΕΚ/Ι 

Ο κ. Γενικός διαβεβαίωσε ότι οι όποιες συγχωνεύσεις/καταργήσεις ΕΚ/Ι της ΓΓΕΤ θα 

αποφασισθούν από  το Υπουργείο Παιδείας και όχι από την Αντιπροεδρία της Κυβέρνησης. 

Για τη λήψη των σχετικών αποφάσεων ανέφερε ότι θα αξιοποιηθούν στοιχεία και από τη 

µελέτη της Rand, χωρίς να διευκρινίσει τη συνολική, σχετική διαδικασία.  

Επί του θέµατος αυτού, οι ερευνητές ζήτησαν να υπάρξει, συνεργασία του Υπουργείου 

Παιδείας µε τα ΕΚ/Ι και την κοινότητα των ερευνητών, προτού ληφθούν οριστικές αποφάσεις. 

Χρηµατοδότηση της Έρευνας 

Σχετικά µε το θέµα της ελλειµµατικής επιχορήγησης των ΕΚ, ο κ. Γενικός ανέφερε ότι είναι 

ένα θέµα που χρήζει αντιµετώπισης. 

Ως προς τη χρηµατοδότηση της έρευνας, ο κ. Γενικός διευκρίνισε ότι οι προτεραιότητες, αυτήν 

τη χρονική περίοδο, είναι (1) να πάρουν οι φορείς χρηµατοδότηση και (2) να µεγιστοποιηθεί η 

απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ.  

Από πλευράς ερευνητών ετέθη το θέµα της γραφειοκρατικής αντιµετώπισης και νοοτροπίας 

στη διαχείριση των προγραµµάτων, καθώς και το θέµα της προπληρωµής των δαπανών των 

προγραµµάτων από τους φορείς.  

Ο κ. Γενικός είπε ότι πράγµατι, το σύστηµα διαχείρισης προγραµµάτων, για να δουλέψει πιο 

αποτελεσµατικά, πρέπει να απλοποιηθεί. Επισήµανε επίσης ότι η διαδικασία ενεργοποίησης 

πληρωµών από το ΕΣΠΑ έχει ανοίξει, καθώς και ότι γίνονται προσπάθειες για να καταβληθούν 

τα matching funds του 2009. Έχει, επίσης, προκηρυχθεί ήδη το πρόγραµµα ‘Συνεργασία’, ενώ 

πρόκειται να προκηρυχθεί και το ‘Αριστεία’. Όσον αφορά στο ‘Αριστεία’, η σχετική προκήρυξη 

θα διαφοροποιηθεί σε σχέση µε το παρελθόν και θα απευθύνεται µάλλον σε ερευνητικές 

οµάδες. Τα δε αποτελέσµατα του προγράµµατος «Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων 

Ερευνητών/τριών», θα είναι έτοιµα προς δηµοσιοποίηση µέσα στον Ιούνιο. 

Ο κ. Γενικός ανέφερε, επίσης, το ζήτηµα της ιεράρχησης προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τα 

προγράµµατα στα οποία συµµετέχει η ΓΓΕΤ, καθώς έως σήµερα δεν είχε εφαρµοστεί µια 

συγκεκριµένη ερευνητική στρατηγική. Σε σχετική παρατήρηση των ερευνητών, συµφώνησε ότι 

οι εθνικοί εκπρόσωποι πρέπει να ενηµερώνουν την ερευνητική κοινότητα πιο συστηµατικά. 

Λειτουργικά Ζητήµατα 

Σχετικά µε λειτουργικά ζητήµατα, όπως ο ρόλος, οι αρµοδιότητες και εξουσίες των 

∆ιευθυντών Ινστιτούτων και των ΕΓΣΙ, ο κ. Γενικός έδειξε να µην έχει ακόµη προλάβει να 
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σχηµατίσει σαφή εικόνα. Ωστόσο, είπε ότι ο Εθνικός Πίνακας Κριτών, πιστεύει ότι θα 

ανανεωθεί.  

Η ΚΥΑ που αφορά στην κάλυψη  λειτουργικών δαπανών των Ερευνητικών Κέντρων από τους 

Ειδικούς Λογαριασµούς έχει συζητηθεί και προχωράει. 

 

Καθεστώς λειτουργίας των ΕΚ 

Τέλος, στη συνάντηση συζητήθηκε το θέµα της φηµολογούµενης µετατροπής των τεσσάρων 

ΕΚ, τα οποία είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου, σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 

∆ικαίου. Ο κ. Γενικός φάνηκε αρχικά να τάσσεται υπέρ µιας τέτοιας µετατροπής, διότι, όπως 

είπε, όλα τα ΕΚ θα πρέπει να ανήκουν σε ένα ενιαίο και ευέλικτο σύστηµα. Βέβαια, επισήµανε 

ότι θα πρέπει πρώτα να λυθούν προβλήµατα που προέρχονται από την ένταξη των ΝΠΙ∆ 

οργανισµών στην ίδια κατηγορία µε τις ∆ΕΚΟ.  

Ακολούθησε σχετική συζήτηση, µε αρκετά αντεπιχειρήµατα τόσο από την πλευρά των 

συναδέλφων που προέρχονται από τα ΝΠΙ∆ ΕΚ, αλλά και από συναδέλφους που προέρχονται 

από τα ΝΠ∆∆ ΕΚ.  

 

Ως εκπρόσωποι των ερευνητών ζητήσαµε από τον κ. Γενικό η µεταξύ µας επικοινωνία να 

συνεχιστεί, τόσο µε άλλες συναντήσεις, όσο και µε την κατάθεση επεξεργασµένων, 

λεπτοµερών θέσεων, από πλευράς ερευνητών, σε συγκεκριµένα θέµατα. ∆εν προσδιορίστηκε 

ηµεροµηνία επόµενης συνάντησης. 

 

Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆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 


