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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Επείγουσες ρυθμίσεις» του ΥΠΕΠΘ θεμελιώνουν την αποδιάρθρωση του 

ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ 

  

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ προωθεί, με την ψευδεπίγραφη  

μορφή των “επειγόντων μέτρων” που υπαγορεύονται από το μνημόνιο ΙΙ, σε άμεση 

ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων, τις συγχωνεύσεις των Ινστιτούτων που ανήκουν στα 

Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), και, 

ταυτόχρονα, τη δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ερευνητικά 

Κέντρα, κατά 10 περίπου εκ. ευρώ, εντός του 2012 (βλ. Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις 

συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου 

Συνεννόησης του ν.4046/2012»).  

Δεδομένου ότι η συνολική κρατική επιχορήγηση του 2011, για το σύνολο των 

Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, ανερχόταν στα 55 εκ. ευρώ1, καλύπτοντας μόνο τη 

μισθοδοσία του προσωπικού (σε ποσοστό, κατά μέσο όρο, 60% για τα 2/3 των ΕΚ της 

ΓΓΕΤ), η πρόσθετη, δραστική αυτή περικοπή της κρατικής επιχορήγησης σημαίνει 

άμεσες επιπτώσεις στη μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού, στις θέσεις εργασίας 

και τη συνολική λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων.  

Επιπλέον, η περικοπή αυτή αποτελεί κατάφωρα ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ, καθώς με την 

ανωτέρω προτεινόμενη ρύθμιση τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ είναι οι μόνοι 

εποπτευόμενοι από το ΥΠΔΒΜΘ φορείς που θα υποστούν, σε αυτήν τη φάση, 

περικοπές στον προϋπολογισμό τους της τάξης του 18%2. 

Εκτός του ότι επιβαρύνουν ελάχιστα3 το συνολικό προϋπολογισμό του ΥΠΕΠΘ (που για το 

2012 ανέρχονταν αρχικά σε 5.733.273.000 ευρώ), τα ΕΚ της ΓΓΕΤ  

• διεξάγουν έρευνα που αποτελεί μοχλό για την πολυπόθητη ανάπτυξη της χώρας (τη 

στιγμή μάλιστα που η έρευνα-καινοτομία-ανάπτυξη γίνεται κύριο θέμα και ζητούμενο 

από 12 Ευρωπαίους ηγέτες, βλ. http://www.epikaira.gr/content/files/Epistoli_12PM.pdf), 

παράγοντας επιστημονικό έργο που αξιολογείται εδώ και μια εικοσαετία σε τακτά 

χρονικά διαστήματα από διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και αναγνωρίζεται διεθνώς, 

                                                 
1
 Σηµειωτέον ότι η επιχορήγηση των ΕΚ βαίνει τα τελευταία χρόνια σταθερά µειούµενη µειούµενη (από 

80.000.000 ευρώ, το 2008 σε 55.000.000 ευρώ το 2011).  
2
 Ουσιαστικά, στο 1% του προϋπολογισµού του ΥΠΕΠΘ που λαµβάνουν τα ΕΚ, γίνεται περικοπή 18%!!!  

3
 Στο σύνολο του προϋπολογισµού του ΥΠΕΠΘ τα ΕΚ λαµβάνουν ποσοστό µικρότερο του 1% 
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• φέρνουν πολλαπλάσια χρήματα στο Ελληνικό κράτος (κατά μέσο όρο τρεις φορές 

περισσότερα από όσα λαμβάνουν), από τα ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά τους έργα,  

• πληρώνουν εξ ιδίων πόρων όλες τις λειτουργικές τους δαπάνες, και   

• απασχολούν περίπου 2.000 εξειδικευμένους επιστήμονες και λοιπό προσωπικό με 

συμβάσεις έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου.  

Η σημαντική αυτή προτεινόμενη μείωση (κατά 10.000.000 ευρώ) των προϋπολογισμών των 

Κέντρων θα επιφέρει όχι μόνο περικοπή στις θέσεις εργασίας, αλλά και περαιτέρω 

«διαρροή εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό και μαρασμό σε ένα τμήμα του 

ερευνητικού ιστού της χώρας, το οποίο παραμένει ζωντανό και δημιουργικό παρά τις 

αντίξοες σημερινές συνθήκες. 

Η ερευνητική κοινότητα των ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν αρνείται να συμμετάσχει στις «θυσίες» 

που επιβάλλονται σε όλους, αλλά στο βαθμό που της πρέπει και της αναλογεί και που 

σε καμία περίπτωση δε θα βλάπτει τη λειτουργία των Ερευνητικών Κέντρων με μη 

αναστρέψιμο τρόπο.  

Δυστυχώς, οι συγχωνεύσεις των Ινστιτούτων των ΕΚ της ΓΓΕΤ, στη διαβούλευση για τις 

οποίες η ερευνητική κοινότητα συμμετείχε εποικοδομητικά και καλοπροαίρετα, 

χρησιμοποιούνται σήμερα από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ως πρόφαση  

για μια –χωρίς προηγούμενο και λογική– ευθεία επίθεση στο δημόσιο ερευνητικό 

ιστό της ΓΓΕΤ. Στο χειρισμό αυτό, η ερευνητική κοινότητα θα σταθεί δυναμικά 

αντίθετη. 

Ζητάμε την άμεση απόσυρση του άρθρου 5 του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις 

συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου 

Συνεννόησης του ν.4046/2012», διότι το θέμα αυτό ουδεμία σχέση έχει με το μνημόνιο και 

τους εφαρμοστικούς νόμους, καθώς και την κατάθεσή του στη Βουλή των Ελλήνων, 

αυτόνομα, δια της συνήθους κοινοβουλευτικής διαδικασίας. 

Ζητάμε επίσης την άμεση απόσυρση του άρθρο 2, παρ. 1, εδάφιο στ(1) του ανωτέρω 

Σχεδίου Νόμου, που αφορά στην περαιτέρω περικοπή της επιχορήγησης των Ερευνητικών 

Κέντρων της ΓΓΕΤ κατά 10 εκ. ευρώ. 

  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

  

Δημήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουμπούδη 
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