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Ένωζη Ελλήνων Ερευνηηών (ΕΕΕ)  

Πανελλήνια Ομοζπονδία Εργαζομένων Ερευνηηικών Κένηρων - 
Ιδρυμάηων (ΠΟEEK-I) 

 

 
 

Ακινα,  18 Ιουλίου 2013 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  
 
Προσ  τον Υπουργό Παιδείασ και Θρθςκευμάτων Κακθγθτι  Κωνςταντίνο Αρβανιτόπουλο, 
Ανδρζα Παπανδρζου 37, 15180 Μαροφςι, minister@minedu.gov.gr 

Θζμα:  Αίτημα άμεςησ παρζμβαςήσ ςασ για την άρςη μη ςφννομησ Απόφαςησ του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ 
«Δημόκριτοσ», περί αναςτολήσ καθηκόντων του προϊςταμζνου ΓΕΛ 

 
Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε για ζνα κζμα που κεωροφμε ςθμαντικό και 
για το οποίο ηθτάμε τθ ςυνδρομι ςασ. 

Στισ 12/07/2013, το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δθμόκριτοσ» πραγματοποίθςε Ζκτακτθ Συνεδρίαςθ, κατά τθν οποία 
ετζκθ, εκτόσ θμερθςίασ διατάξεωσ και χωρίσ αιτιολογικι ζκκεςθ, κζμα αποπομπισ του επί 2,5 ετϊν 
προϊςταμζνου τθσ Γραμματείασ Ειδικοφ Λογαριαςμοφ (ΓΕΛ) του Κζντρου, κ. Ευριπίδθ Παπαδόπουλου.  

Ακολοφκθςε διαδικαςία που εμπεριείχε μθ ςφννομεσ ενζργειεσ, τυπικζσ, αλλά και ουςίασ, οι οποίεσ 
ςυνοψίηονται ςτα εξισ: 

1. Τα μζλθ του ΔΣ δεν ερωτικθκαν καν ςτθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ, πολλϊ δε μάλλον δεν 
ομοφϊνθςαν, ωσ προσ τθν αποδοχι του ζκτακτου προσ ςυηιτθςθ κζματοσ. Σθμειωτζον ότι για 
να προςτεκοφν προτεινόμενα, ζκτακτα κζματα ςτθν θμεριςια διάταξθ του ΔΣ και να ςυηθτθκοφν 
απαιτείται ομόφωνθ αποδοχι τουσ από τα παρόντα μζλθ του ςτθν αρχι τθσ ςυνεδρίαςθσ.  

2. Το ΔΣ του Κζντρου δεν ζχει αρμοδιότθτα για τθν αποπομπι του προϊςταμζνου ΓΕΛ. Αυτό διότι ο 
προϊςτάμενοσ ΓΕΛ διορίηεται με Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ε&Τ, μετά από ανοικτι 
προκιρυξθ και αξιολόγθςθ, γεγονόσ που καλϊσ ςυμβαίνει, ζτςι ϊςτε να διαςφαλίηεται θ 
αμφίπλευρθ δεοντολογία «ελζγχοντοσ-ελεγχομζνου». Η ΓΓΕΤ λοιπόν όριςε τον κ. Παπαδόπουλο 
ωσ προϊςτάμενο ΓΕΛ ςτο ΕΚΕΦΕ «Δ»1 και το ΔΣ του Κζντρου αποδζχτθκε, ςτθ ςυνζχεια, τυπικά το 
διοριςμό αυτό, με ςχετικι Απόφαςι του (Δ.Σ. 452/κζμα 2/23-02-2011). Παρόλα αυτά, και ςε 
απόλυτθ αντίκεςθ με τουσ κεςμοφσ και τθ δεοντολογία περί χρθςτισ διοίκθςθσ, το ΔΣ του 
ΕΚΕΦΕ «Δ» αποφάςιςε κατά πλειοψθφία και χωρίσ καμία απολφτωσ αιτιολόγθςθ τθν ανάκλθςθ 
τθσ Απόφαςισ του περί αποδοχισ του διοριςμοφ του προϊςταμζνου ΓΕΛ (βλ. επιςυναπτόμενο), 
κακϊσ και τθν άμεςθ αναςτολι των κακθκόντων του. 

Σε εφαρμογι τθσ τελευταίασ αυτισ Απόφαςθσ του ΔΣ2, τθν αμζςωσ επόμενθ εργάςιμθ θμζρα 
(15/07/2013), ο κ. Παπαδόπουλοσ αποκλείςκθκε από κάκε πρόςβαςθ τόςο ςτο γραφείο του (ςυμπερι-
λαμβανομζνων του υπολογιςτι και τθσ διεφκυνςθσ του θλεκτρονικοφ, υπθρεςιακοφ ταχυδρομείου του), 
όςο και ςτισ εγκαταςτάςεισ του ΕΚΕΦΕ «Δ» (με τθν απενεργοποίθςθ τθσ κάρτασ ειςόδου του). 
Επιπρόςκετα, δφο θμζρεσ αργότερα, αποςτζλλεται από ΕΚΕΦΕ «Δ» ζγγραφο (με Αρ. Πρωτ. 100/2013-
3320/17-07-2013) προσ το Ελλθνικό Κζντρο Θαλαςςίων Ερευνϊν (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο μεταξφ άλλων 
αναφζρει ότι ο κ. Παπαδόπουλοσ «τίθεται ςτη διάθεςή ςασ (του ΕΛΚΕΘΕ) για ανάληψη υπηρεςίασ ςτο 

                                                
1 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/4%CE%919%CE%999-%CE%A3%CE%93 
2 http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9B4%CE%99469%CE%97%CE%95%CE%92-%CE%98%CE%91%CE%A3 
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ΕΛΚΕΘΕ, δεδομζνου ότι δεν υφίςταται κατ’ ουςίαν ο λόγοσ τησ απόςπαςήσ του ςτο Φορζα μασ». 
Σθμειωτζον ότι ο κ. Παπαδόπουλοσ αποςπάςτθκε από το ΕΛΚΕΘΕ ςτο ΕΚΕΦΕ «Δ» με Υπουργικι 
Απόφαςθ3.  

Nα αναφζρουμε εδϊ ότι θ εποπτεφουςα (και διορίηουςα τον προϊςτάμενο ΓΕΛ) Αρχι δεν ζχει λάβει ζωσ 
ςιμερα καμία επίςθμθ ενθμζρωςθ επί του κζματοσ. Αξιοςθμείωτο είναι επίςθσ το γεγονόσ ότι, όλα αυτά 
ςυμβαίνουν ςε μια περίοδο που δεν υπάρχει Γενικόσ Γραμματζασ Ε&Τ, κακϊσ και το ότι δυςτυχϊσ δεν 
είναι θ πρϊτθ φορά που το ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ» προςπακεί να αποπζμψει τον προϊςτάμενο ΓΕΛ. Ήδθ από 
τισ 28/06/2012 το ΔΣ αποφάςιςε και απζςτειλε επιςτολι προσ τον Γενικό Γραμματζα Ε&Τ, με τθν οποία 
ηθτοφςε τθν αντικατάςταςθ του προϊςταμζνου ΓΕΛ. Όμωσ, ο τότε ΓΓΕΤ Κακθγ. Β. Μάγκλαρθσ, με επιςτολι 
του προσ τον Πρόεδρο του ΕΚΕΦΕ «Δ» (με Αρ. Πρωτ. 15973/06-12-2012), ανανζωςε τθν εμπιςτοςφνθ του 
ςτον Προϊςτάμενο τθσ ΓΕΛ για τον χειριςμό όλων των κεμάτων που αφοροφν ςτθ ΓΕΛ. Παρά τθν επιςτολι 
αυτι του ΓΓΕΤ, μία μόλισ θμζρα (07/12/2012) αργότερα, το ΔΣ αποφάςιςε, να ηθτιςει τθν παραίτθςθ του 
κ. Παπαδόπουλου…!  

Οι ανωτζρω επαναλαμβανόμενεσ και μθ αιτιολογθμζνεσ απόπειρεσ κακαίρεςθσ του Προϊςταμζνου τθσ 
ΓΕΛ, από τθν πλειοψθφία των μελϊν του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ «Δ», εκτόσ από κεςμικά ζωλεσ, ζμπρακτα 
δυςχεραίνουν τθν αποδοτικι λειτουργία του Κζντρου. 

Αξιότιμε κ. Υπουργζ, 

Ιδιαίτερα ςιμερα, όταν δεν υπάρχει ακόμθ νζοσ ΓΓΕΤ, είναι αδιανόθτο να αποπζμπεται ο προϊςτάμενοσ 
του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του ΕΚΕΦΕ «Δ» και μάλιςτα με αυτόν τον πρωτοφανι, μθ ςφννομο και 
αυταρχικό τρόπο, ενϊ ο υπάλλθλοσ φζρει ακόμθ, τυπικά και ουςιαςτικά, ευκφνεσ εκατομμυρίων ευρϊ.  

Ωσ εκ τοφτου, παρακαλοφμε για τθν άμεςθ παρζμβαςι ςασ, ϊςτε να αποκαταςτακοφν (α) θ λειτουργία 
των κεςμϊν και τθσ δεοντολογίασ και θ ςυνζχιςθ τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ Γραμματείασ Ειδικοφ 
Λογαριαςμοφ του ΕΚΕΦΕ «Δ», κακϊσ και (β) θ υπθρεςιακι κατάςταςθ του εν λόγω υπαλλιλου.  

με εκτίμθςθ, 

Η Πρόεδροσ  

 

Μαρία Θ. Στουμποφδθ 

 Δ/ντρια Ερευνϊν ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.  

Η  Γενικι Γραμματζασ 

 

Μαρία Κωνςταντοποφλου 

Κφρια Ερευνιτρια ΕΚΕΦΕ "Δθμόκριτοσ" 

 

Ο Πρόεδροσ 

 

Προκόπθσ Μαντόπουλοσ 

 

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

 

Ακανάςιοσ Χανοφςθσ 

 
 

 

 

 

Κοηλοποίεσε: 

Καζεγετή Αζαλάσηο Κσρηαδή,  Γενικό Γραμμαηέα Τποσργείοσ Παιδείας και Θρηζκεσμάηων, gengram@minedu.gov.gr 

Γρ Βασηιηθή Μεσζαλέως, Διεσθύνηρια ΦΟΡ, Γενική Γραμμαηεία Έρεσνας και Σετνολογίας, vmes@gsrt.gr 

Γρ Νηθόιαος Καλειιόποσιος, Διεσθσνηής και Πρόεδρος Διοικηηικού σμβοσλίοσ ΕΚΕΦΕ «Δ», president@central.demokritos.gr 

Καζεγ. Κώστας Σσλοιάθες, Διεσθσνηής και Πρόεδρος Διοικηηικού σμβοσλίοσ ΕΛΚΕΘΕ, psecretary@hcmr.gr 

Μέιε Γηοηθετηθού Σσκβοσιίοσ ΔΚΔΦΔ «Γ» 
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