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Αθήνα, 20/9/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./403/2011 
 

Προς:  Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, 

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

 

Θέµα: Θέσεις της ΕΕΕ στα επείγοντα θέµατα που αφορούν τον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ 

 

Αξιότιµη κ. Υπουργέ, 

Με το από 14/9/2011 έγγραφό του (αρ. πρωτ. 10631) το Υπουργείο Π∆ΒΜΘ θέτει µια βασική 

προϋπόθεση για την έναρξη κάθε συζήτησης γύρω από το νέο θεσµικό πλαίσιο περί Έρευνας και την 

αναδιάρθρωση του ιστού των ∆ηµόσιων Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της χώρας: Τη µετατροπή των 

τελευταίων, χωρίς εξαιρέσεις, από Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου σε Ιδιωτικούς Οργανισµούς 

(Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου). Προϋπόθεση που ετέθη αίφνης και σε πλήρη αντίθεση µε τις 

πρόσφατες, επανειληµµένες διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠ∆ΒΜΘ ότι ο διάλογος αυτός 

θα είναι ανοικτός και θα στοχεύει στην ενίσχυση του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και  έρευνας. 

Τις συνέπειες αυτής της επιλογής στο µέλλον προοιωνίζουν τα τεκταινόµενα στο παρόν, καθώς τα 

ΕΚ της ΓΓΕΤ που σήµερα λειτουργούν υπό καθεστώς ΝΠΙ∆ (Αθηνά, ΕΙΕ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ, ΚΕΤΕΑΘ, 

Παστέρ και Φλέµινγκ) εντάχθηκαν πριν λίγες ηµέρες φύρδην-µίγδην στην πρώτη γραµµή εργασιακής 

«εφεδρείας» και καταβάλλουν έκτοτε απεγνωσµένες προσπάθειες να πείσουν την κυβέρνηση και -

κυρίως- την κοινή γνώµη ότι δεν αποτελούν «κρατικοδίαιτους οργανισµούς» και δεν στελεχώνονται 

από «αργοµίσθους, πλεονάζοντες υπαλλήλους».  

Κάθε προσπάθεια να παρουσιαστεί η πρόταση µετατροπής των ∆ηµόσιων ΕΚ από ΝΠ∆∆ σε 

ΝΠΙ∆ ως µέτρο ενίσχυσης της συνεργασίας τους µε τον ιδιωτικό τοµέα και τους παραγωγικούς φορείς 

πέφτει στο κενό, αφού υπάρχει ήδη πληθώρα θεσµικών ρυθµίσεων (ειδικοί λογαριασµοί έρευνας, 

νοµοθεσία για spin off εταιρείες, venture capitals, κλπ.) που δίνουν τεράστια ελευθερία κινήσεων και 

δυνατοτήτων συνεργασίας των ∆ηµόσιων ΕΚ µε τον ιδιωτικό τοµέα. Εποµένως, η επιλογή είναι σαφής 

και είναι πολιτική: Η κυβέρνηση εγκαταλείπει τον έναν από τους βασικούς πυλώνες του ∆ηµόσιου 

Ερευνητικού Συστήµατος, δηλαδή τα ∆ηµόσια Ερευνητικά Κέντρα.  

Σε σχέση µε το νέο νόµο για την Έρευνα, θα βοηθούσε εάν η πολιτική ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ 

µπορούσε να κατανοήσει ότι οι όποιες διορθωτικές αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο είναι δευτερεύουσας 

τάξης και όχι θεµελιακές. Το ερευνητικό σύστηµα έχει ενσωµατώσει από πολύ καιρό ρυθµίσεις και 

κανόνες λειτουργίας, οι οποίες σήµερα είναι ζητούµενες για τον ευρύτερο, αλλά και για το στενό 

δηµόσιο τοµέα: Εξωτερικές αξιολογήσεις ανά πενταετία από διεθνείς επιτροπές αξιολογητών, 

εξωτερικές διοικήσεις, εκλογή των ερευνητών από εξωτερικές επιτροπές κρίσης, επιχειρησιακά 

σχέδια, κλπ. Με άλλα λόγια, πρόκειται για ένα σύστηµα το οποίο, παρά τα σποραδικά προβλήµατα 

δυσλειτουργίας που τυχόν παρουσιάζονται κατά καιρούς, έχει διανύσει µια αξιόλογη πορεία τα 

τελευταία 15 χρόνια (όπως δείχνουν όλοι οι σχετικοί δείκτες) και αυτό χάρη κυρίως στην εργατικότητα 

και τις προσπάθειες του ανθρώπινου δυναµικού του. Να συζητήσουµε τις βελτιώσεις του συστήµατος 



ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 2/2 

 

διοίκησης των ΕΚ/Ι, την ενίσχυση της αριστείας, τη διασύνδεση µε τα ΑΕΙ και την καλύτερη δυνατή δι-

επικοινωνία µε την παραγωγική βάση της χώρας, τη λειτουργία των ειδικών λογαριασµών, κλπ. Αλλά, 

δεν µπορούµε κάθε φορά να προσποιούµαστε ότι ξεκινάµε από το µηδέν, ούτε ότι λειτουργούµε σε άλλο 

τόπο και άλλο χρόνο από τον πραγµατικό.  

Ο ∆ηµόσιος ερευνητικός ιστός της χώρας µας είναι, πράγµατι, πολύµορφος. Ζητήσαµε κατ’ 

επανάληψη από το ΥΠ∆ΒΜΘ να ολοκληρώσει εντός του 2010 την τακτική εξωτερική αξιολόγησή του, 

προκειµένου να έχουµε τεκµηριωµένα στοιχεία εν όψει της αναδιάρθρωσης. ∆εν το έπραξε. Για µια 

ακόµη φορά, παρακαλούµε την ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ να δώσει στη δηµοσιότητα τουλάχιστον τη µελέτη 

της RAND και όλες τις σχετικές µελέτες τις οποίες διαθέτει.  

Ζητούµε επίσης την άµεση ανάκληση της ανακοίνωσης µετατροπής των ∆ηµόσιων Ερευνητικών 

Κέντρων σε ΝΠΙ∆, την εξαίρεση των υπαρχόντων ΝΠΙ∆ ΕΚ από το µέτρο της εργασιακής εφεδρείας 

και την άµεση έναρξη του διαλόγου για το νέο θεσµικό πλαίσιο της Έρευνας, ενός διαλόγου ανοικτού, 

επί όλων των θεµάτων, µε την (υπεσχηµένη επίσης)  συµµετοχή των ερευνητών. 

Σε κάθε περίπτωση, η θέση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το γενικό πλαίσιο λειτουργίας 

των ∆ηµόσιων Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ είναι η ακόλουθη: 

1. Λειτουργούν ως ΝΠ∆∆ που εποπτεύονται από το ΥΠ∆ΒΜΘ, όπως και τα ΑΕΙ. 

2. Το κράτος εγγυάται τη µισθοδοσία του προσωπικού τους και τα λειτουργικά τους έξοδα, όπως και 

στα ΑΕΙ. 

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
 

 
 
 
Κοινοποίηση:  

Κυρία Φωτεινή Γεννηµατά, Αναπληρώτρια Υπουργό Π∆ΒΜΘ, fgennimata@pasok.gr 

Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, 
chrysaar@otenet.gr 

Κύριο Ιωάννη Αµοιρίδη, Πρόεδρο της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, 
amoiridis@hotmail.com 

Κύριο Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Πρόεδρο και µέλη του ΕΣΕΤ 

Πρόεδρο κα µέλη της συνόδου Προέδρων των ΕΚ 

 

∆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  
 


