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Αθήνα, 03/04/2013 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./447/2013 

 

Προς: Υπουργό Οικονοµικών Καθηγητή Γιάννη Στουρνάρα, Νίκης   5-7,  101 80,  Αθήνα, 

minister@mnec.gr 

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Καθηγητή  

Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  

minister@minedu.gov.gr 

 

Θέµα:  Αίτηµα εξαίρεσης των ΝΠΙ∆ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από τις πρόσφατες 

νοµοθετικές ρυθµίσεις για την επιχορήγηση των Μ.Κ.Ο., κλπ. (Ν. 4110/2013, άρθρο 27) 

 

Αξιότιµοι κ. Υπουργοί, 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαµε να επιστήσουµε την προσοχή σας σε ένα σηµαντικό θέµα και 

παράλληλα να ζητήσουµε τη συνδροµή σας για την άµεση επίλυσή του. Μια γενική διατύπωση στο 

άρθρο 27, παρ. 3 του Νόµου 4110/2013 δηµιουργεί σοβαρές καθυστερήσεις στη χρηµατοδότηση 

των ΝΠΙ∆ Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας, τόσο ως προς την τακτική τους επιχορήγηση, όσο και ως προς τη χρηµατοδότηση 

των συγχρηµατοδοτούµενων έργων του ΕΣΠΑ, των οποίων ανάδοχοι φορείς είναι τα Κέντρα. 

Συγκεκριµένα, το άρθρο 27 του Ν. 4110/2013, που αναφέρεται κυρίως στις Μ.Κ.Ο., περιέχει επίσης 

(στην παρ. 3) τον όρο "ΝΠΙ∆", ο οποίος -κατά πάσα βεβαιότητα εκ παραδροµής- συµπεριλαµβάνει 

και τα ΝΠΙ∆ Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ.  

Η εν λόγω παράγραφος του άρθρου 27 έχει ως εξής:  

3. Η επιχορήγηση προς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), σωµατεία, αστικές µη κερδοσκοπικές 

εταιρείες, Ν.Π.Ι.∆. ή φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ποσού επιχορήγησης και από οποιονδήποτε φορέα 

του ∆ηµοσίου και αν προέρχεται, επιτρέπεται εφεξής υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Υποβολή ειδικής έκθεσης του αρµόδιου Υπουργού προς τον Υπουργό Οικονοµικών, µε σαφή και 

πλήρη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητα και τη νοµιµότητα της δαπάνης. Στην ειδική έκθεση θα 

µνηµονεύονται απαραιτήτως όλα τα µέλη των συλλογικών οργάνων διοίκησης των ανωτέρω νοµικών 

προσώπων, καθώς και κάθε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν τυχόν ανατεθεί αρµοδιότητες διοίκησης. 

β) Χορήγηση ειδικής έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών, παρεχοµένης σε αυτόν της δυνατότητας 

αποµείωσης του ύψους της προτεινόµενης δαπάνης ή πλήρους απόρριψής της, εάν η δηµοσιονοµική 

κατάσταση του Κράτους δεν την καθιστά εφικτή. 

γ) Η απόφαση έγκρισης του Υπουργού Οικονοµικών µε το σχετικό φάκελο κοινοποιείται στην 

Οικονοµική Αστυνοµία και στη Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης του Υπουργείου 

Οικονοµικών. 
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Οποιαδήποτε επιχορήγηση χωρίς την τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων, συνιστά για τους 

δηµόσιους λειτουργούς απιστία σχετική µε την υπηρεσία που τιµωρείται σύµφωνα µε το άρθρο 256 

Π.Κ. 

Είναι αυτονόητο ότι, στην περίπτωση των ΝΠΙ∆ Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, οι διαδικασίες που 

απαιτούνται πλέον (σύµφωνα µε τις ανωτέρω ρυθµίσεις) για την καταβολή των επιχορηγήσεων, είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρες και δηµιουργούν ήδη σοβαρά προβλήµατα, σε σχέση µε την οµαλή υλοποίηση 

των έργων του ΕΣΠΑ, καθώς και µε την έγκαιρη καταβολή της τακτικής επιχορήγησης των Κέντρων 

από τη ΓΓΕΤ. 

Να σηµειώσουµε εδώ ότι τα ΝΠΙ∆ Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ 

υπάγονται (στο σύνολό τους) στο ειδικό θεσµικό πλαίσιο περί Έρευνας (Ν. 1514/1985 και 

2919/2001).  Ως εκ τούτου, η εποπτεία τους από τη ΓΓΕΤ, καθώς και από τη ∆ιαχειριστική Αρχή του 

Υπουργείου Παιδείας, εξασφαλίζει απόλυτη διαφάνεια αναφορικά µε την πορεία των ερευνητικών και 

αναπτυξιακών τους δραστηριοτήτων, τη διαχείριση των οικονοµικών θεµάτων, καθώς και των 

θεµάτων διοίκησης. Λόγω ακριβώς του ειδικού θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία τους, τα 

ΝΠΙ∆ Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ έτυχαν πρόσφατα εξαίρεσης από τις ρυθµίσεις περί ∆ΕΚΟ (Ν. 

4115/2013, άρθρο 37, παρ. 3). 

Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε για την άµεση παρέµβασή σας, έτσι ώστε τα ΝΠΙ∆ 

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ να εξαιρεθούν από τις ρυθµίσεις του 

άρθρου 27 του Ν. 4110/2013.  

Με εκτίµηση, 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

  

Μαρία Θ. Στουµπούδη Μαρία A. Κωνσταντοπούλου 
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