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Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 

Ακολουθεί ενημέρωση από τη συνάντηση εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ Δρ Χ. 

Βασιλάκο (9/05/2014)
1
. 

 

Πριν τη συνάντηση με τον ΓΓΕΤ η Ένωση ζήτησε από τους τοπικούς συλλόγους ερευνητών να της 

γνωστοποιήσουν τα πιο σημαντικά θέματα που θεωρούν ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε 

στο ν/σ για την ΕΤΑΚ. Η ανταπόκριση των συλλόγων υπήρξε άμεση και τα θέματα που τέθηκαν 

αφορούσαν κατά κύριο λόγο στην αναβάθμιση της θέσης του Ερευνητή (και μέσω αλλαγών στο μοντέλου 

διοίκησης των ΕΚ/Ι) και στη χρηματοδότηση των ΕΚ.    

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:  

 

Ελλειµµατικοί προϋπολογισµοί ΕΚ 

Από πλευράς ΕΕΕ ρωτήσαµε πώς θα καλυφθούν τα ελλείμματα των ΕΚ κατά το τρέχον έτος και κατά τα 

δύο επόμενα έτη, δεδομένου του ότι τα 36,9 εκ. € δεν επαρκούν (α) για την κάλυψη της μισθοδοσίας στα 

ΝΠΔΔ και (β) τη διάθεση ενός «αξιοπρεπούς» κονδυλίου επιχορήγησης στα ΝΠΙΔ. Επίσης, επαναλάβαμε 

τη θέση της Ένωσης για νομοθετική ρύθμιση της κάλυψης της μισθοδοσίας και τμήματος των λοιπών 

ανελαστικών δαπανών σε όλα τα ΕΚ.  

Ο κ. Γενικός μας ενημέρωσε ότι γίνονται ενέργειες για το 2014, ώστε να καλυφθούν οι ελλειμματικοί 

προϋπολογισμοί των Κέντρων κατά περίπτωση. 

 

Νοµοσχέδιο για την «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία»  

Σύμφωνα με τον ΓΓΕΤ το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή κατά πάσα πιθανότητα τις επόμενες ημέρες, 

ώστε να εισαχθεί για συζήτηση μετά τις εκλογές.  

Επαναλάβαμε το αίτημα της Ένωσης και όλων των τοπικών συλλόγων Ερευνητών, αναφορικά με τον 

ορισμό του Ερευνητή ως διακριτής επαγγελματικής ομάδας δημοσίων λειτουργών, στο νέο ν/σ (όπως  

τουλάχιστον και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο), κάτι που αντιμετωπίστηκε θετικά από τον κ. Γενικό. 

Επιπλέον ζητήθηκε να υπάρξει πρόβλεψη για την έκδοση ΦΕΚ για τις προσλήψεις/εξελίξεις των ερευνητών 

στα ΕΚ ΝΠΙΔ, οι οποίες -έως σήμερα- γίνονται με αποφάσεις των ΔΣ των ΕΚ. 

                                                           

1 Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι όσα περιλαµβάνονται στο παρόν ενηµερωτικό σηµείωµα, αποτυπώνουν το πνεύµα της 
συζήτησης , όπως την αποτύπωσαν οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ, και σε καµιά περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά. 
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Το αίτημα της ερευνητικής κοινότητας για την εφαρμογή της 20ωρης υποχρεωτικής παρουσίας των 

Ερευνητών στα ΕΚ, έτσι ώστε να αυξηθεί το ωριαίο κόστος του Ερευνητή, σύμφωνα με τον ΓΓΕΤ, 

περιλαμβάνεται στο ν/σ.  

Σχετικά με τις αποδοχές των Ερευνητών (εξίσωση συνολικών αποδοχών ή βασικού μισθού με τους 

καθηγητές ΑΕΙ), ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι το κόστος για την εξίσωση του βασικού μισθού υπολογίστηκε 

σε 580.000 € και προς το παρόν δεν έχει γίνει αποδεκτό από το ΓΛΚ.  

Επιχειρηματολογήσαμε σχετικά με την αναγκαιότητα αύξησης της συμμετοχής εκπροσώπησης των 

Ερευνητών στα ΔΣ των Κέντρων. Ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι στο ν/σ περιλαμβάνεται ένας μόνο 

εκπρόσωπος των ερευνητών και ένας εκπρόσωπος τεχνικών-διοικητικών με δικαίωμα ψήφου, ό,τι δηλαδή 

προβλέπει και ο Ν1514/85. Ανέφερε, όμως, ότι η εκλογή των εκπροσώπων θα είναι υποχρεωτική και δεν 

θα αφεθεί στους οργανισμούς των Κέντρων που θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν εντός εξαμήνου από 

την ψήφιση του νέου νόμου. 

Σχετικά με τη συμμετοχή των Ερευνητών στις επιτροπές εκλογής Δ/ντών ΕΚ/Ι ο ΓΓΕΤ μας ανέφερε πως το 

ν/σ προβλέπει ότι το ΔΣ του ΕΚ προτείνει στο ΕΣΕΤ κατάλογο 21 κριτών, εκ των οποίων οι επτά (7) θα είναι 

Ερευνητές από το Κέντρο. Στον τελικό κατάλογο κριτών δύο (2) θα προέρχονται υποχρεωτικά από το 

Κέντρο. Η ΕΕΕ εμμένει στις θέσεις της για το θέμα, όπως αυτές έχουν εκφραστεί πολλάκις. Επισημάναμε 

όμως στον ΓΓΕΤ ότι, στην περίπτωση που η ρύθμιση αυτή παραμείνει ως έχει στο ν/σ, θα πρέπει να 

υπάρξει πρόβλεψη εξαίρεσης -από τον κατάλογο κριτών- για τους Δ/ντές ΕΚ/Ι και τον εκλεγμένο 

εκπρόσωπο των Ερευνητών στο ΔΣ, καθώς και για τους καθηγητές ΑΕΙ που συνεργάζονται με το ΕΚ. 

Ζητήσαμε επίσης οι Ερευνητές-κριτές  να εκλέγονται από τους Ερευνητές. 

Σχετικά με την επίβλεψη διδακτορικών από Ερευνητές-κύριους επιβλέποντες, ο κ. Γενικός μας ανέφερε 

ότι στην τελευταία έκδοση του ν/σ αναφέρεται ότι ο συνεργαζόμενος καθηγητής έρευνας παρέχει 

διδακτικό έργο σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και επιβλέπει διδακτορικές διατριβές. Εμείς ζητήσαμε 

να προστεθεί το «ως ΚΥΡΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ» (χωρίς να προαπαιτείται η ύπαρξη πρωτοκόλλου συνεργασίας 

μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ). 

Στην τελευταία έκδοση του ν/σ παραμένουν δύο (2) 5-ετείς θητείες διευθυντών ΕΚ/Ι, χωρίς όριο ηλικίας. 

Αναφέραμε στον ΓΓΕΤ ότι ως ΕΕΕ εμμένουμε στην πρόταση για τετραετή θητεία, χωρίς δυνατότητα άμεσης 

ανανέωσης, όπως ισχύει και για τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ, καθώς και στο να μην μπορεί να θέσει ξανά 

υποψηφιότητα -με το νέο νόμο- κάποιος που έχει ήδη κάνει μία (ή δυο, εάν δεν αλλάξει ο αριθμός των 

θητειών) θητείες, σύμφωνα με τη σχετική νομική γνωμοδότηση για τους Πρυτάνεις των ΑΕΙ. Επίσης, η 

θητεία ενός Δ/ντή θα πρέπει να λήγει με τη συμπλήρωση των θεσμοθετημένων ορίων συνταξιοδότησης  

των Ερευνητών. 

Σχετικά με την απαλλαγή από το καθεστώς ΦΠΑ των εργαζομένων με συμβάσεις ανάθεσης έργου, στα 

ερευνητικά προγράμματα των ΑΕΙ και των ΕΚ, ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι έχει περιληφθεί σχετική ρύθμιση 

στο ν/σ για την ΕΤΑΚ. 

Επιπλέον, ο κ. Γενικός μας ενημέρωσε ότι στο ν/σ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν (α) στην 

χρονική περίοδο αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων και την περίοδο χρηματοδότησής τους που δεν 

θα ξεπερνούν τους έξι (6) και τρεις (3) μήνες αντίστοιχα, (β) στη διαδικασία ενστάσεων για τις 

υποβληθείσες προτάσεις προς χρηματοδότηση, καθώς και (γ) στην αξιολόγηση της ΓΓΕΤ. 

Αναφέραμε επίσης στον ΓΓΕΤ ότι με βάση το Υπ. ΔΜΗΔ: Μετά την λήξη της θητείας Ερευνητή Γ και εφόσον 

κριθεί για διορισμό ως μόνιμος Ερευνητής Β βαθμίδας θα πρέπει να αποσταλεί στη Γεν. Διεύθυνση 

Κατάστασης Προσωπικού του Υπ. ΔΜΗΔ η ατομική πράξη διορισμού για τη χορήγηση της σχετικής 

βεβαίωσης, αφού προηγηθεί η έκδοση απόφασης κατανομής του Υπουργού ΔΜΗΔ. Η έκδοση απόφασης 

κατανομής του Υπουργού ΔΜΗΔ προβλέπεται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή 

διορισμού του μόνιμου προσωπικού μέσω της τήρησης του λόγου μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις. 

Ο ΓΓΕΤ επιφυλάχθηκε να ενημερωθεί για το θέμα. 

 

Δυστυχώς, λόγω του περιορισμένου χρόνου που διατέθηκε στη συνάντηση, λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων του κ. Γενικού, τα ακόλουθα θέματα αναφέρθηκαν από την πλευρά μας, αλλά δεν 

συζητήθηκαν εκτενώς.  
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Ερευνητικά Προγράµµατα 

Αναφέραμε προβλήματα που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση, χρηματορροή και διαχείριση ερευνητικών 

προγραμμάτων, όπως τα ακόλουθα: 

Σχετικά με το έγγραφο της διαχειριστικής αρχής του Υπ. Παιδείας για περικοπές ενταγμένων έργων ΕΣΠΑ 

ενημερωθήκαμε ότι αυτή δεν θα έχει αντίκτυπο στα τρέχοντα έργα. 

Ρωτήσαμε τον ΓΓΕΤ τι προβλέπεται στο νέο ΣΕΣ ως προς τη δέσμευση κονδυλίων για την Έρευνα και μας 

ανέφερε εν τάχει την πρόθεση και τις ενέργειές του για τη διασφάλιση κονδυλίων περίπου 1,2 δις. 

Αναφέραμε τις συνεχείς καθυστερήσεις στη χρηματοροή των matching funds στα ΕΚ, αλλά και σε 

ερευνητικά έργα όπως τα «Ελληνο-Κινεζική συνεργασία» και «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Επιπλέον προβλήματα 

καθυστερήσεων στο ΚΡΗΠΙΣ, τα οποία αφορούν σε διεθνείς διαγωνισμούς που περιμένουν έγκριση από τη 

ΓΓΕΤ, αλλά και ποικίλα γραφειοκρατικά θέματα στο «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». Ρωτήσαμε επίσης για τα προγράμματα 

Siemens.  

Ο ΓΓΕΤ μας ανέφερε ότι γίνονται ενέργειες για να διασφαλιστεί ομαλή χρηματορροή. Αναφορικά με την 

ένταξη των ΕΚ στην ενιαία αρχή πληρωμών ο ΓΓΕΤ μας ενημέρωσε ότι κατέστη δυνατό να ληφθεί 

παράταση στην ένταξη όλων των Κέντρων.  

 Μας ενημέρωσε ότι τον επόμενο Ιούνιο-Ιούλιο θα προκηρυχθούν νέα προγράμματα (κατά πάσα 

πιθανότητα ένα θα αφορά σε νέους ερευνητές). 

 

Αξιολογήσεις ΕΚ 

Σχετικά με τις πρόσφατες αξιολογήσεις των ΕΚ ζητήσαμε από τον κ. Γενικό τη δημοσιοποίηση των 

αποτελεσμάτων, με την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ, ανά θεματική επιτροπή, και μετά τη 

διόρθωση των λαθών που έχουν επισημανθεί. Επιπλέον, ζητήσαμε να αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ 

και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 2005, αλλά και της RAND (2011). Τέλος, αναφερθήκαμε στις 

διαφορές του τρόπου βαθμολογίας από διαφορετικές θεματικές επιτροπές, π.χ., Φυσικής και 

Βιοεπιστημών. 

Ο ΓΓΕΤ αποδέχθηκε τα αιτήματα μας. 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

 

 

 

Μαρία Θ. Στουμπούδη Μαρία A. Κωνσταντοπούλου 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr 

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

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

 


