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Θέµα: Θέσεις της ΕΕΕ επί του Άρθρου 37 «Θέµατα Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και
Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σ/ν «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύµατος
Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άλλες διατάξεις» του
Υπουργείου Παιδείας
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί ότι η παράγραφος 3 του Άρθρου 37 «Θέµατα
Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σχεδίου νόµου
«Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ιά Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και
άλλες διατάξεις» αποτελεί θετική ρύθµιση, καθώς εξαιρεί τα νπιδ Ερευνητικά Κέντρα
που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1514/1985 από το πεδίο εφαρµογής του Ν.
3429/2005, βάσει του οποίου τα Ερευνητικά αυτά Κέντρα (µη κερδοσκοπικοί
οργανισµοί δηµοσίου συµφέροντος) είχαν εσφαλµένα ενταχθεί στην ίδια κατηγορία
οργανισµών µε τις ∆ΕΚΟ.
Εκτός όµως της ρύθµισης αυτής θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας και η Γενική
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας να µεριµνήσουν έτσι ώστε να αρθεί η υπαγωγή
των Ερευνητικών Κέντρων και του προσωπικού τους σε µια σειρά από πρόσφατες
µνηµονιακές νοµοθετικές ρυθµίσεις (βλ., π.χ. «Νοµοθετικές παρεµβάσεις» στο
http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_435_01-10-12_Enimerosi-GGET.pdf)
που
αποτελούν τροχοπέδη στη διατήρηση του υπάρχοντος ερευνητικού προσωπικού
υψηλών προσόντων, καθώς και στην προσέλκυση νέου, µε άµεσες δυσµενείς
επιπτώσεις στην απορροφητικότητα των ερευνητικών κονδυλίων, την παραγωγή
επιστηµονικών και τεχνολογικών αποτελεσµάτων και την προαγωγή της καινοτοµίας
στη χώρα.
Η παράγραφος 2 του Άρθρου 37 προσθέτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24
του Ν. 4009/2011 (που αφορούν στην αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους, ως
καθηγητών, των πρόεδρων και διευθυντών των νπδδ και νπιδ Ερευνητικών Κέντρων
και Ινστιτούτων που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας) και τους προϊσταµένους των
τεχνολογικών φορέων της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Η Ένωση
Ελλήνων Ερευνητών έχει εκφράσει δηµόσια τους λόγους της αντίθεσής της µε τη
ρύθµιση αυτή, ήδη από την κατάθεση του Ν. 4009/2011 στη Βουλή των Ελλήνων (βλ.
http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE-EX_400-30-7-11_Tropopoiisi-par2-arthro24.pdf).
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