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Αθήνα, 30/9/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./404/2011 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Με επιστολή προς τους προέδρους των ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων ΕΚΕΦΕ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών 
(ΕΚΚΕ) και Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (ΥΠΔΒΜΘ) κοινοποιεί αίφνης 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος για την µετατροπή των πιο πάνω Κέντρων από Νοµικά Πρόσωπα 
Δηµοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ).  

Το σχέδιο αυτό περιλαµβάνει, εκτός της προαναφερθείσας µετατροπής του νοµικού 
καθεστώτος, και πλήθος διατάξεων που αφορούν στην οργανωτική µορφή των νέων Κέντρων, οι 
οποίες στην ουσία αποτελούν ένα σχεδόν πλήρες νοµοθετικό πλαίσιο. Έτσι δυναµιτίζεται εν τη 
γενέσει της κάθε διαδικασία διαλόγου για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο της έρευνας, ενώ τα Κέντρα, 
στην πράξη, καλούνται απλώς να συµπληρώσουν τα στοιχεία τους σε ένα αντιγραµµένο και 
παρωχηµένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγµατος...  

Η εξέλιξη αυτή έρχεται τη στιγµή που µε ιδιαίτερο αίσθηµα ευθύνης τα ΔΣ των 
Ερευνητικών Κέντρων κατέθεσαν ήδη την πρώτη δέσµη ιδεών για την αναδιάταξη του ερευνητικού 
ιστού της ΓΓΕΤ και σύσσωµη η ερευνητική κοινότητα διαβουλεύεται σχετικά.  

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ, αν θέλει να προασπίσει στοιχειωδώς το δηµόσιο 
συµφέρον (και µάλιστα σε συνθήκες µέγιστης δηµοσιονοµικής κρίσης που απειλεί µε κατάρρευση 
τη χώρα µας), οφείλει να αποστασιοποιηθεί από τις πολυποίκιλες οµάδες ιδιοτελών συµφερόντων 
και να µη θέσει υπό διάλυση ό,τι µε κόπους και θυσίες χρόνων καταφέραµε να οικοδοµήσουµε. 

Αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του ΥΠΔΒΜΘ η άµεση ανάκληση της εν λόγω επιστολής 
και η εµπέδωση ενός διαλόγου µε την ερευνητική κοινότητα που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια, τη 
συνέχεια και τη συνέπεια.  

Οι ερευνητές του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος της χώρας επιτελούν δηµόσιο 
λειτούργηµα. Κάθε προσπάθεια µετατροπής τους σε ιδιωτικούς υπαλλήλους είναι αυτονόητο ότι θα 
έχει αντιµέτωπη την ερευνητική κοινότητα. Οι θέσεις µας είναι σαφείς και έχουν διατυπωθεί 
δηµοσίως : 

• Τα Δηµόσια Ερευνητικά Κέντρα λειτουργούν µε καθεστώς ΝΠΔΔ όπως και τα ΑΕΙ. 
• Το κράτος εγγυάται τη µισθοδοσία και τα λειτουργικά έξοδα των Δηµόσιων 
Ερευνητικών Κέντρων, όπως και στα ΑΕΙ. 
 
Για το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 
Ο Πρόεδρος 
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