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Θέμα: Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για τις εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις σε
Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας αποτελούν οργανικό τμήμα του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας.
Είναι επιπλέον οι μόνοι δημόσιοι ερευνητικοί φορείς που αξιολογούνται συστηματικά,
με εξωτερικές αξιολογήσεις από διεθνείς επιτροπές κριτών, επί πολλά χρόνια (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.
Παρά ταύτα, στο πρόσφατο, σύντομο διάστημα υπαγωγής της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, εμφανίστηκαν ξανά προς συγχώνευση Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ,
περιλαμβανόμενα σε ένα κατάλογο προς κατάργηση/συγχώνευση δημόσιων
οργανισμών παντελώς άσχετων με την έρευνα, χωρίς να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι
είχε υλοποιηθεί αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ μόλις τον περασμένο
Φεβρουάριο (μια αναδιάρθρωση μάλιστα που όχι μόνο δεν έχει αποτιμηθεί, αλλά δεν
έχει καν ακόμη ολοκληρωθεί) και ωσάν να αναιρείται αυτόματα ο όποιος σχεδιασμός
περαιτέρω αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού που θα περιλαμβάνει και τους
λοιπούς ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και από άλλα Υπουργεία.
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί ότι :

 Η αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού της χώρας θα πρέπει να προχωρήσει
συντεταγμένα και με επιστημονικά κριτήρια, επεκτεινόμενη πλέον και στα
δημόσια Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα που δεν εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ,
καθώς και στα 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
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παρεμβάσεις για την αξιολόγηση των λοιπών ερευνητικών φορέων που δεν
αξιολογούνται ως σήμερα βάσει νόμου.

 Οι όποιες συγχωνεύσεις θα πρέπει να έχουν ουσιαστικό και όχι προσχηματικό
χαρακτήρα, αλλά και να καταλήγουν σε πραγματικές μειώσεις κόστους μέσω
συνεργειών, όπως π.χ. κοινής Κεντρικής Διοίκησης ομοειδών φορέων. Αυτό
καθίσταται ευχερέστερο, όταν οι υπό συγχώνευση φορείς υπόκεινται στο ίδιο νομικό
καθεστώς, καθώς και στο ίδιο σύστημα διοίκησης/παρακολούθησης έργων.
Με βάση τα ανωτέρω, ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την απόσυρση των
Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από τον τρέχοντα κατάλογο των προς συγχώνευση
φορέων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
και τη διασφάλιση της συνέχισης της αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας,
στην κατεύθυνση υλοποίησης του ενιαίου χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
Έρευνας και μέσα από αξιολόγηση, διαβούλευση και ορθολογική, επιστημονική
αντιμετώπιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Με εκτίμηση,
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