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Αθήνα, 05/11/2012 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./439/2012 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 

ΠροςΠροςΠροςΠρος Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού 

Καθηγητή Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΚωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΚωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΚωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, minister@ypepth.gr 
   
ΘέµαΘέµαΘέµαΘέµα:  Επείγοντα προς επίλυση προβλήµατα των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ  
    
Αξιότιµε κ. Υπουργέ,Αξιότιµε κ. Υπουργέ,Αξιότιµε κ. Υπουργέ,Αξιότιµε κ. Υπουργέ,    

Η κοινότητα των ερευνητών των Ερευνητικών ΚέντρωνΗ κοινότητα των ερευνητών των Ερευνητικών ΚέντρωνΗ κοινότητα των ερευνητών των Ερευνητικών ΚέντρωνΗ κοινότητα των ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) της Γενικής Γραµµατείας της Γενικής Γραµµατείας της Γενικής Γραµµατείας της Γενικής Γραµµατείας 
Έρευνας και ΤΈρευνας και ΤΈρευνας και ΤΈρευνας και Τεχνολογίας εχνολογίας εχνολογίας εχνολογίας (ΓΓΕΤ), δεδοµένων των τελευταίων εξελίξεων που αφορούν: 

(α) στις προωθούµενες συγχωνεύσεις ΕΚ της ΓΓΕΤ που καταργούν παραγωγικά και 
αξιολογούµενα (βάσει του Ν. 1514/85) ΕΚ, περιλαµβάνουν άµεσες και έµµεσες απολύσεις 
και καταλύουν κάθε εργασιακό δικαίωµα των εργαζοµένων σε αυτά,  

(β) στην κατάθεση του προϋπολογισµού του Κράτους που περιλαµβάνει νέες περικοπές 
στις «Μεταβιβαστικές Πληρωµές» της ΓΓΕΤ, που περιλαµβάνουν τους προϋπολογισµούς 
των ΕΚ, 

(γ) στην επιεικώς απαράδεκτη, απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας κ. Παπαθεοδώρου 1111 σε 
επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ κ. Χαλβατζή µε θέµα «τις εξελίξεις στα 
ερευνητικά κέντρα της χώρας»     

2222, µε την οποία επιχειρήθηκε το να «δικαιολογηθούν» οι 
αποσπασµατικές και ανορθολογικές συγχωνεύσεις των ΕΚΚΕ-ΕΙΕ και ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ, 
µε επιχειρήµατα έωλα που περιλάµβαναν –µεταξύ άλλων– και την ψευδέστατη δήλωση ότι 
στις συγχωνεύσεις αυτές συναινεί η πλειοψηφία των ερευνητών 3333,  

δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειµένη να εµπλακεί σε οποιαδήποτε προσχηµατική συζήτηση δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειµένη να εµπλακεί σε οποιαδήποτε προσχηµατική συζήτηση δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειµένη να εµπλακεί σε οποιαδήποτε προσχηµατική συζήτηση δηλώνει ότι δεν είναι διατεθειµένη να εµπλακεί σε οποιαδήποτε προσχηµατική συζήτηση 
για περαιτγια περαιτγια περαιτγια περαιτέρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και θα κλιµακώσει τις αντιδράσεις έρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και θα κλιµακώσει τις αντιδράσεις έρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και θα κλιµακώσει τις αντιδράσεις έρω αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού και θα κλιµακώσει τις αντιδράσεις 
της,της,της,της, εάν δεν:εάν δεν:εάν δεν:εάν δεν:    

1. 1. 1. 1.     αποσυρθούν τα Άρθρα 7 & 9αποσυρθούν τα Άρθρα 7 & 9αποσυρθούν τα Άρθρα 7 & 9αποσυρθούν τα Άρθρα 7 & 9 του νοµοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νοµικών 
προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» του Υπ. ∆Μ&Η∆, όπως 
ζητά σύσσωµη ζητά σύσσωµη ζητά σύσσωµη ζητά σύσσωµη η ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότηταη ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότηταη ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότηταη ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα    4444, καθώς και τα κόµµατα της 
συµπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ και αντιπολίτευσης ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΑΝΕΛ,  

                                                 
1
 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#07054958-8ac4-4870-ba97-74ef5d3aa326 
(δείτε από το 98’ & 58’’ και µετά) 
2 http://www.kke.gr/koin_el_-_epikaires_erothseis/epikairh_erothsh_gia_tis_ekselikseis_sta_ereynhtika_kentra_ths_xoras?morf=1&tab=1 
3
 http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP-OSEPTEI-EEE_Anoikti-Epistoli_Sygxoneuseis-EK_8-10-12.pdf 

4
 http://www.opengov.gr/minreform/?p=587 (δείτε σχόλια της διαβούλευσης στα Άρθρα 7 και 9) 
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2. 2. 2. 2.     δοθούν εγγυήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι δοθούν εγγυήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι δοθούν εγγυήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι δοθούν εγγυήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι 
προϋπολογισµοί των ΕΚ δεν θα περικοπούν πεπροϋπολογισµοί των ΕΚ δεν θα περικοπούν πεπροϋπολογισµοί των ΕΚ δεν θα περικοπούν πεπροϋπολογισµοί των ΕΚ δεν θα περικοπούν περαιτέρωραιτέρωραιτέρωραιτέρω, καθόσον περικόπτονται 
συνεχώς τα τελευταία χρόνια (κατά περίπου 30% από το 2009 έως και το 2011), µε την 
τελευταία περικοπή εντός του 2012 (Ν. 4051/2012, περικοπή στις «Μεταβιβαστικές 
Πληρωµές» της ΓΓΕΤ) να ανέρχεται στο 18%(!!), πλήττοντας άµεσα τη βιωσιµότητα των 
Κέντρων    5555, 

3. 3. 3. 3.     συµπεριληφθούν στα σχέδια αναδιάρθρωσης και ερευνητικοί φορείς εκτός ΓΓΕΤσυµπεριληφθούν στα σχέδια αναδιάρθρωσης και ερευνητικοί φορείς εκτός ΓΓΕΤσυµπεριληφθούν στα σχέδια αναδιάρθρωσης και ερευνητικοί φορείς εκτός ΓΓΕΤσυµπεριληφθούν στα σχέδια αναδιάρθρωσης και ερευνητικοί φορείς εκτός ΓΓΕΤ, 
καθώς η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού πρέπει πλέον να περιλάβει το σύνολό 
του και όχι και πάλι µόνο τα ΕΚ της ΓΓΕΤόχι και πάλι µόνο τα ΕΚ της ΓΓΕΤόχι και πάλι µόνο τα ΕΚ της ΓΓΕΤόχι και πάλι µόνο τα ΕΚ της ΓΓΕΤ, τα οποία αναδιαρθρώθηκαν πρόσφατα µε 
τη µείωση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31 (Ν. 4051/2012). 

Με βάση τα ανωτέρω, και επειδή η συµµετοχή µας σε κάθε διαδικασία ουσιαστικού και 
εποικοδοµητικού διαλόγου αποτελεί πάγια θέση µας, ζητούµε να µεριµνήσετε ώστε να ζητούµε να µεριµνήσετε ώστε να ζητούµε να µεριµνήσετε ώστε να ζητούµε να µεριµνήσετε ώστε να 
υλοποιηθεί άµεσα η υπεσχηµυλοποιηθεί άµεσα η υπεσχηµυλοποιηθεί άµεσα η υπεσχηµυλοποιηθεί άµεσα η υπεσχηµένη από εσάς συνάντησή µας, παρουσία και του Γενικού ένη από εσάς συνάντησή µας, παρουσία και του Γενικού ένη από εσάς συνάντησή µας, παρουσία και του Γενικού ένη από εσάς συνάντησή µας, παρουσία και του Γενικού 
Γραµµατέα Ε & ΤΓραµµατέα Ε & ΤΓραµµατέα Ε & ΤΓραµµατέα Ε & Τ, για να συζητήσουµε όλα τα επείγοντα ζητήµατα που απασχολούν την 
ερευνητική κοινότητα και τα οποία είναι πλέον καθοριστικά τόσο για το µέλλον των 
Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, όσο και για το µέλλον της έρευνας στη χώρα µας. 
    

Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

  
Μαρία Θ. Στουµπούδη  Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, Ανδρέα 
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, pptheod@otenet.gr  

Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, 
Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, gengram@minedu.gov.gr  

Καθηγητή Βασίλειο Μάγκλαρη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού & Αθλητισµού, Λ. Μεσογείων 14 – 18, Τ.Κ. 11510, Αθήνα, gensec@gsrt.gr 

Πρόεδρο και Μέλη του ΕΣΕΤ 

Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ∆Ε Ελληνικών Πανεπιστηµίων, lilnikol@interel.uoa.gr  

Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chara@teikoz.gr  

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, fotakis@iesl.forth.gr  

∆ιοικούσα Επιτροπή ΠΟΣ∆ΕΠ, posdep@posdep.gr 

Προεδρείο ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, jtsaknis@teiath.gr 

Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων 

 

Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 2291076392, 

Fax 2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr 

Μαρία Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 

2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr 

                                                 
5
 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_420-12-03-12.pdf 


