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Θέµα: Παρέµβαση των ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό
δηµόσια διαβούλευση νοµοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νοµικών
προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» του Υπουργείου
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί,
Τα 11 Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και
Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τµήµα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.
Αποτελούν, επίσης, ένα ιδιαίτερα παραγωγικό τµήµα του Ελληνικού ∆ηµοσίου, καθώς
για κάθε 1 Ευρώ που «επενδύει» η Πολιτεία σε αυτά, «φέρνουν» κατά µέσο όρο 2 Ευρώ,
µέσω κυρίως ευρωπαϊκών και διεθνών ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων,
παρέχοντας ταυτόχρονα εργασία σε περίπου 2.000 ανθρώπους, κυρίως νέους επιστήµονες
(που εργάζονται στα ερευνητικά προγράµµατα) και συνεισφέροντας στην αξιοπρεπή
παρουσία της χώρας στο επιστηµονικό Ευρωπαϊκό και διεθνές γίγνεσθαι, καθώς και στην
ανάπτυξή της, µε τα ερευνητικά και τα τεχνολογικά τους αποτελέσµατα.
Είναι επιπλέον οι µόνοι δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηµατικά, µε
εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, από το 1995 (βάσει του Ν.
1514/1985), καθώς και οι πρώτοι και µοναδικοί -έως σήµερα- δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς
που αναδιαρθρώθηκαν, µε τη συγχώνευση των 56 Ινστιτούτων τους σε 31, µε το νόµο
4051/2012 (εφαρµοστικός του Μνηµονίου ΙΙ, http://www.eee-researchers.gr/KatastatikoNomothesia/N_4051-2012_Sugxoneuseis-EK.pdf).
Παρά το ότι :
η πρόσφατη αυτή πρώτη φάση αναδιάρθρωσης στα ΕΚ της ΓΓΕΤ δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί (εκκρεµούν οι εκλογές διευθυντών σε πολλά νέα/συγχωνευµένα Ινστιτούτα,
οι εκλογές Επιστηµονικών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων, η επικαιροποίηση των
Οργανισµών Κέντρων, η σύνθεση νέων επιχειρησιακών σχεδίων Ινστιτούτων, κλπ.),
•
οι αστοχίες που εντοπίζονται σε αυτήν δεν έχουν συζητηθεί, πόσο δε µάλλον
αντιµετωπιστεί, και
•
δεν έχει γίνει καµιά αποτίµηση του εγχειρήµατος, επιστηµονική ή οικονοµική,
•
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στο σύντοµο διάστηµα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Ανάπτυξης (21/06/2012 –
10/08/2012) προτάθηκαν από το Υπουργείο αυτό προς συγχώνευση και πάλι Ερευνητικά
Κέντρα της ΓΓΕΤ, συµπεριλαµβανόµενα σε ένα κατάλογο προς συγχώνευση φορέων του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, µαζί µε άλλους, άσχετους µε την έρευνα φορείς.
Οι συγχωνεύσεις αυτές περιλαµβάνονται σήµερα στα Άρθρα 7 και 9 του υπό διαβούλευση
σ/ν του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
«Κατάργηση και Συγχώνευση νοµικών προσώπων του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα» (http://www.opengov.gr/minreform/?p=587) και αφορούν, αντίστοιχα, το Κέντρο
Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ, ΝΠΙ∆ ΕΚ) που απορροφάται από
το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ, ΝΠΙ∆ ΕΚ) και το Εθνικό
Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, ΝΠ∆∆ ΕΚ) που καταργείται και στη συνέχεια
συγχωνεύεται µε το Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών (ΕΙΕ, ΝΠΙ∆ ΕΚ).
Οι υπό διαβούλευση συγχωνεύσεις των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ:
1. Βρίσκονται σε απόλυτη αντίθεση µε το ζητούµενο µιας
ορθολογικής
αναδιάρθρωσης του συνόλου του δηµόσιου ερευνητικού ιστού της χώρας (ΑΕΙ,
Ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ και άλλοι ερευνητικοί δηµόσιοι φορείς) η οποία, όπως
συνοµολογεί και η τριµερής του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει να γίνει
συντεταγµένα, µε επιστηµονικά κριτήρια, µετά από (τη θεσµοθετηµένη)
αξιολόγηση και µε αναπτυξιακά/οικονοµικά οφέλη.
2. Προωθούνται χωρίς σαφή κριτήρια και δεν εµπεριέχουν κανένα προφανές
επιστηµονικό ή οικονοµικό πλεονέκτηµα (δεν εντάσσονται σε κανέναν ευρύτερο
στρατηγικό σχεδιασµό για την έρευνα, δεν υπάρχει σχετική µελέτη σκοπιµότητας,
ανάλυση κόστους-οφέλους, κλπ.).
3. Έχουν συµπεριληφθεί στο προαναφερθέν σ/ν κατά παράβαση του Νόµου 1514/85
περί Έρευνας, ο οποίος προβλέπει σαφείς διαδικασίες αξιολόγησης των
Ερευνητικών Ινστιτούτων και Κέντρων της ΓΓΕΤ, αξιολόγηση που δεν µπορεί ως εκ
τούτου να γίνει από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης, όπως για άλλους φορείς του ∆ηµοσίου.
4. Προωθούν την απόσυρση της Πολιτείας από τη συνταγµατική της υποχρέωση να
εγγυάται την Έρευνα ως δηµόσιο αγαθό και, ταυτόχρονα, την άρση της
συνταγµατικά κατοχυρωµένης µονιµότητας δηµοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.
5. Καταλύουν το Ν. 1514/85, ως προς την ύπαρξη ΝΠ∆∆ Ερευνητικών Κέντρων, το
σύστηµα ∆ιοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, τα προσόντα και το “status” των
Ερευνητών που µε βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο είναι αντίστοιχα των καθηγητών ΑΕΙ.
6. ∆ηµιουργούν πληθώρα επί µέρους προβληµάτων σε όλα τα υπό συγχώνευση
Κέντρα, αλλά ιδιαιτέρα στα ΕΚΚΕ και ΚΕΤΕΑΘ που κινδυνεύουν µε άµεση διάλυση,
δίχως κανένα προφανές όφελος (επιστηµονικό/αναπτυξιακό/οικονοµικό) για τη
χώρα.
7. Ενισχύουν τη φυγή νέων και πρεσβύτερων επιστηµόνων στο εξωτερικό και την
υποβάθµιση της Έρευνας στη χώρα (συνδυαζόµενες και µε τις εξαγγελθείσες
υπέρογκες περικοπές στο ειδικό µισθολόγιο ερευνητών και καθηγητών ΑΕΙ),
καθιστώντας άνευ περιεχοµένου τις επαναλαµβανόµενες κυβερνητικές
ανακοινώσεις περί ανάπτυξης της χώρας µέσω ενίσχυσης της Έρευνας και της
Καινοτοµίας.
Με βάση τα ανωτέρω, τα Άρθρα 7 και 9 θα πρέπει να αποσυρθούν άµεσα από το υπό
διαβούλευση σ/ν, και :

 Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού/ακαδηµαϊκού ιστού της χώρας θα πρέπει να
προχωρήσει στο εξής συντεταγµένα, µε στρατηγικό σχέδιο που θα βασίζεται σε
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επιστηµονικά κριτήρια και µε στόχο την ενδυνάµωση των δηµόσιων ερευνητικών
φορέων µέσω της «συγκέντρωσης δυνάµεων».

 Η αναδιάρθρωση, σε αυτήν τη φάση, θα πρέπει να συµπεριλάβει όλον τον
ερευνητικό ιστό, δηλ. και τα δηµόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν
εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, καθώς και τα ΑΕΙ.

 Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την αναδιάρθρωση αποτελεί η αξιολόγηση
όλων των ερευνητικών φορέων, βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα Ερευνητικά
Κέντρα της ΓΓΕΤ και τα ΑΕΙ, και αφού γίνουν οι σχετικές νοµοθετικές παρεµβάσεις για
αντίστοιχη αξιολόγηση και των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν αξιολογούνται ως
σήµερα βάσει νόµου.

 Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηµατικό
χαρακτήρα (να µη δείχνουµε δηλ., απλά και µόνο, µείωση του αριθµού των δηµόσιων
φορέων στην Τρόικα), αλλά και να καταλήγουν σε πραγµατικές µειώσεις κόστους
µέσω συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής ∆ιοίκησης οµοειδών φορέων.

 Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να αναχαιτίζουν το κύµα φυγής ερευνητικού
προσωπικού προς το εξωτερικό.

 Επαναλαµβάνουµε (το από 19/09/12) αίτηµά µας για τη σύσταση ειδικής επιτροπής
από το Υπουργείο Παιδείας, στην οποία θα συµµετέχουν εκπρόσωποι των
Οµοσπονδιών ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ, καθώς και των τριών Συνόδων
Πρυτάνεων / Προέδρων του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & της Έρευνας, και η
οποία θα διαµορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις
εξελίξεις της διαδικασίας που θα αποσκοπεί σε µια ορθολογική αναδιάρθρωση
του δηµόσιου ακαδηµαϊκού και ερευνητικού ιστού της χώρας.
Επαναλαµβάνουµε, τέλος, για άλλη µια φορά, ότι οι αυτονόητες υποδείξεις της Maire
Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου της Ε.Ε. για την Έρευνα, την Καινοτοµία και τις Επιστήµες, η
οποία δήλωσε πρόσφατα ότι «Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτοµία διασφαλίζει την
ανταγωνιστικότητά µας, πράγµα που µεταφράζεται σε θέσεις εργασίας. Γνωρίζουµε ότι οι
χώρες οι οποίες επένδυσαν τα µάλα στην έρευνα και την καινοτοµία, αντεπεξήλθαν µε τον
καλύτερο τρόπο την οικονοµική κρίση» 1, θα πρέπει να εφαρµοστούν επιτέλους και στη
χώρα µας.
Ο Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραµµατέας

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Γεώργιος Ανδρεάδης
Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΙ Θεσ/νίκης

Η Πρόεδρος

Η Γραµµατέας

Μαρία Θ. Στουµπούδη
∆/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ «∆»

1

* Maire Geoghegan-Quinn «Η καινοτοµία, κλειδί για την ανάπτυξη στην Ελλάδα» εφηµερίδα «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» 22-04-2012 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_108_22/04/2012_479785
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Κοινοποίηση:
Καθηγητή Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Υφυπουργό Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού & Αθλητισµού, Ανδρέα
Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, pptheod@otenet.gr
κ. Μανούσο-Κωνσταντίνο Βολουδάκη, Υφυπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
gr.yfyp@ydmed.gov.gr, yfypourgos@ydmed.gov.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
κ. ∆ηµήτριο Στεφάνου, Γενικό Γραµµατέα Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης,
ggd@ydmed.gov.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
Πρόεδρο και Μέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρο και Μέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας
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