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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Θέμα: Νέο πρότυπο διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων 

  

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί ως βασική αρχή για την επίτευξη της ερευνητικής 

αριστείας την υιοθέτηση ενός νέου, αξιοκρατικού πρότυπου διοίκησης που θα στηρίζεται 

στη δημοκρατική συμμετοχή των ερευνητών και μελών ΔΕΠ, τόσο στα Ερευνητικά Κέντρα, 

όσο και στα ΑΕΙ, αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να προβλέπονται ισχυροί εξωτερικοί 

θεσμοί αποτίμησης και αξιολόγησης, προκειμένου, πέραν των άλλων, να εξασφαλίζεται η 
αναγκαία κοινωνική λογοδοσία.  

Με βάση την πιο πάνω αρχή, η Ένωση προσδιορίζει τα ακόλουθα στοιχεία ως θεμελιακά 

για ένα νέο, αναβαθμισμένο (σε σχέση με το παλιό) πρότυπο διοίκησης των Ερευνητικών 

Κέντρων και Ινστιτούτων (ΕΚ/Ι): 

• Επιστημονικά συμβούλια με αποφασιστικές αρμοδιότητες σε επίπεδο Ινστιτούτου, τα 
οποία θα εκλέγονται από τους ερευνητές με αξιοκρατικές διαδικασίες. 

• Συμμετοχή αιρετών, ανακλητών εκπροσώπων της ερευνητικής κοινότητας στα 
διοικητικά συμβούλια των Κέντρων. 

• Περιορισμός των υπερεξουσιών των Δ/ντών Ινστιτούτων και μη συνεχόμενες θητείες 
των οργάνων διοίκησης των ΕΚ/Ι.  

• Διακριτή αξιολόγηση του διοικητικού έργου και προβλέψεις για παύσεις των οργάνων 
διοίκησης των ΕΚ/Ι που κρίνονται ανεπαρκή. 

• Αιρετά εξωτερικά μέλη των διοικήσεων, με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο στον 
παραγωγικό τομέα ή την ακαδημαϊκή κοινότητα, ή, εναλλακτικά, δημιουργία ισχυρών 
επιστημονικών συμβουλίων στο επίπεδο του Κέντρου, με αποφασιστικές αρμοδιότητες 
και με συμμετοχή διακεκριμένων ερευνητών, τόσο από τον παραγωγικό τομέα, όσο και 
από την ακαδημαϊκή κοινότητα.   

 
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θα εξειδικεύσει περαιτέρω τις θέσεις της επί του προτύπου 

διοίκησης των ΕΚ/Ι, μετά τη δημοσιοποίηση του προσχεδίου νόμου για την έρευνα, το 

οποίο πρόκειται να τεθεί σύντομα σε διαβούλευση από την κυβέρνηση. 
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