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Αρ. Πρωτ.:  Εξ./420/2012 

Προς: Υπουργό Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Γεώργιο 
Μπαμπινιώτη 

Γενικό Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, κ. Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη 

Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ε & Τ, Καθηγητή Σταμάτη Κριμιζή 

Προέδρους των Δ.Σ. των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ  

 

Θέμα:  Πρόβλημα καταμερισμού του συνόλου της περικοπής του προϋπολογισμού 
της ΓΓΕΤ του ν. 4051/2012 αποκλειστικά στα Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ  

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργέ, κ. Γενικέ Γραμματέα, κ. Πρόεδρε του ΕΣΕΤ και κ.κ. Πρόεδροι 

των ΕΚ, 

Ο ν. 4051/2012 ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 29/02/2012, με τη διαδικασία 

του κατεπείγοντος (συνολικής διάρκειας -έως και τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης- τεσσάρων μόλις εργάσιμων ημερών).  

Στο νόμο αυτό περιλήφθησαν οι συγχωνεύσεις των Ινστιτούτων που ανήκουν στα 

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

παρότι αυτές δεν συμπεριλαμβάνονταν στα “επείγοντα μέτρα” του μνημονίου ΙΙ και 

δίχως να υπάρξει η δυνατότητα να συζητηθούν ουσιαστικά εντός του Κοινοβουλίου.  

Ταυτόχρονα, με τον ίδιο νόμο, ψηφίστηκε περικοπή του προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ κατά 

10 εκ. €.  

Στη συνέχεια, στις 06/03/2012 η Δ/ση Οικονομικών Υποθέσεων (Τμήμα Α’) της Γενικής 

Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευμάτων, εξέδωσε Απόφαση (με αριθ. πρωτ. Φ.1/137/23741/ΙΒ/6-3-2012) με την 

οποία τροποποιείται η κατανομή πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του 

ΥΠΔΒΜΘ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 4051/2012. Με την Απόφαση αυτή, 

το σύνολο της περικοπής του προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ βάσει του ν. 4051/2012 

επιμερίζεται αποκλειστικά στους προϋπολογισμούς των ΕΚ της ΓΓΕΤ.  

Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι αποτελεί εξαιρετικά άνιση μεταχείριση, καθώς η 

επιχορήγηση των ΕΚ της ΓΓΕΤ αποτελεί λιγότερο από το 1% του συνολικού 

προϋπολογισμού του ΥΠΕΠΘ, ποσοστό στο οποίο γίνεται νέα περικοπή της τάξης του 

18%, πλήττει πλέον καίρια την ίδια τη βιωσιμότητα των Κέντρων, καθώς σύντομα 

πολλά από αυτά δεν θα μπορούν να καταβάλλουν τη μισθοδοσία του τακτικού 
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προσωπικού τους (ερευνητικού και μη). Αξιοσημείωτο είναι δε ότι ο καταμερισμός του 

συνόλου της περικοπής των 10 εκ. € στα ΕΚ αποφασίστηκε από την πολιτική ηγεσία του 

ΥΠΔΜΘ, δίχως να προηγηθεί έστω και μια στοιχειώδης μελέτη βιωσιμότητας (τύπου 

stress test) των ΕΚ. 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών είχε επισημάνει το πρόβλημα προ της ψήφισης του ν. 

4051/2012, παραθέτοντας στοιχεία και για τις περικοπές που έγιναν στην επιχορήγηση 

των ΕΚ κατά τα έτη 2009-2011 και για τις συνέπειες μιας νέας τόσο μεγάλης περικοπής, 

δίχως δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα (βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-

EEE/EEE_EX_417-23-02-12.pdf).  

Η Γενική Γραμματεία Ε & Τ, σε μια απόπειρα να υπερβεί το γεγονός ότι οι προϋπολο-

γισμοί των ΕΚ, ιδιαίτερα των τεσσάρων Εθνικών ΝΠΔΔ Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία 

διέπονται από τη νομοθεσία για το ‘στενό’ δημόσιο τομέα, δεν θα μπορούν να καλύψουν 

στο εξής τη μισθοδοσία του τακτικού τους προσωπικού, προετοιμάζει ΚΥΑ με την οποία 

οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) θα μπορούν να καλύπτουν 

ανελαστικές δαπάνες (της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού περιλαμβανομένης). 

Ας σημειωθεί, όμως, ότι και μια τέτοιου τύπου ΚΥΑ δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, 

καθώς σε ένα τουλάχιστον ΕΚ της ΓΓΕΤ, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

υπάρχουν ήδη σοβαρότατα προβλήματα στην κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού 

προσωπικού και των λειτουργικών δαπανών. 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 

Σας καλούμε να ενημερωθείτε και να εγκύψετε στο πρόβλημα που δημιουργείται 

στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ και αιτούμεθα άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε 

να σας παραθέσουμε το πρόβλημα με αναλυτικά στοιχεία και να συζητήσουμε τις 

ενδεχόμενες λύσεις. 

Ταυτόχρονα, καλούμε τον κ. Γενικό Γραμματέα Ε&Τ να κινήσει τις σχετικές 

διαδικασίες ώστε να αποσυρθεί άμεσα η προαναφερθείσα Απόφαση, καθώς και να 

επιληφθεί της επαναδιαπραγμάτευσης και συνεπακόλουθης μείωσης του ποσού 

των 28 εκ. € που διατίθεται ως συνδρομή της χώρας σε διεθνείς ερευνητικούς 

οργανισμούς (βάσει του προϋπολογισμού του 2012) και εμπεριέχεται επίσης (όπως και 

η επιχορήγηση των ΕΚ) στον κωδικό των μεταβιβαστικών πληρωμών της ΓΓΕΤ, στον 

οποίο έγινε η περικοπή των 10 εκ. €.  

Ο κ. Γενικός οφείλει, επιπλέον, να διερευνήσει το κατά πόσον μια ΚΥΑ όπως αυτή που 

προαναφέρθηκε δεν αντίκειται στους ισχύοντες για το δημόσιο τομέα νόμους, αλλά και 

στο ίδιο το Σύνταγμα του Κράτους. 

Καλούμε, επίσης, τους κ. κ. Προέδρους και τις διοικήσεις των Ερευνητικών 

Κέντρων να μην αποδεχτούν τις περικοπές του προϋπολογισμού της ΓΓΕΤ, έτσι όπως 

αυτές επιμερίστηκαν αποκλειστικά και μόνο στα Κέντρα, και να κινηθούν νομικά κατά 

της σχετικής Απόφασης, διότι αυτοί εν τέλει θα βρεθούν, αν και αδίκως, προ του 

εισαγγελέως, όταν πλέον δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανελαστικές δαπάνες 

από την παρακράτηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (όπως εν μέρει 

γίνεται τα τελευταία χρόνια, αν και παρανόμως) και η μισθοδοσία δεν θα είναι δυνατόν 

να καταβληθεί κατ’ ουδένα τρόπο στο τακτικό προσωπικό. 
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Καλούμε, τέλος, τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη του ΕΣΕΤ να έλθουν άμεσα στα Κέντρα 

και να συζητήσουν με τις διοικήσεις και τους εργαζόμενους, διότι κάθε σχεδιασμός 

για την ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα, επί χάρτου ή/και μέσω διαβουλεύσεων στο 

διαδίκτυο, είναι απολύτως κενός περιεχομένου, δίχως να καθορίζονται και να 

δεσμεύονται οι απαραίτητοι για το εγχείρημα πόροι και με τα Ερευνητικά Κέντρα της 

ΓΓΕΤ να βαίνουν προς συρρίκνωση και σταδιακά προς κλείσιμο, λόγω των 

συνεχιζόμενων και εντεινόμενων -πέραν πλέον του ορίου βιωσιμότητας- περικοπών 

στους προϋπολογισμούς τους. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Με τιμή, 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

  
Δημήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουμπούδη 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 

15180 Μαρούσι  

Μέλη του ΕΣΕΤ 

∆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@hcmr.gr 


