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Θέμα:  Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υφυπουργό Έρευνας & Τεχνολογίας 
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Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 

Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τα θέματα που έθεσε και συζήτησε το ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υφυπουργό 
Έρευνας & Τεχνολογίας Δρ. Χρίστο Δήμα σε συνάντηση που είχαν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων (ΥΠΑΝ) (25/09/2019) 1:  

1. Γραφειοκρατία στη διαχείριση κονδυλίων έρευνας (ΕΛΚΕ)      

Ο κ. Υφυπουργός επανέλαβε την έμφαση που δίνει στη μείωση της γραφειοκρατίας. Σχετικά με τις 
επικείμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ανέφερε ότι ίσως να μην είναι έτοιμες για να συμπεριληφθούν στο 
σ/ν που θα κατατεθεί από το ΥΠΑΝ στη Βουλή τις επόμενες ημέρες. Σημείωσε ότι υπάρχει δυσκολία να 
βγουν οι ΕΛΚΕ από το δημόσιο λογιστικό λόγω διαφωνίας του ΓΛΚ, το οποίο θεωρεί ότι θα υπάρξει 
δημοσιονομικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, και αν αυτό δεν γίνει δυνατό, θα επιδιωχθεί, σε συμφωνία 
με το ΓΛΚ, η μείωση της γραφειοκρατίας και η διαφάνεια των διαδικασιών των ΕΛΚΕ τόσο για τα ΕΚ όσο 
και για τα ΑΕΙ.  

2. Χρηματοδότηση έρευνας – Αξιολόγηση προτάσεων - Προγράμματα ΕΣΠΑ 

Η ΕΕΕ διατύπωσε τις πάγιες θέσεις της σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας σε αντιστοιχία με τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Επιχειρηματολόγησε για την αναγκαιότητα μιας μορφής «fast track» ΕΣΠΑ για την 
έρευνα, που θα διαφέρει από τα προγράμματα ΕΣΠΑ που αφορούν κατασκευαστικά ή άλλα έργα (π.χ. 
οδοποιίας). Επίσης διατύπωσε τη θέση ότι τα ΕΣΠΑ πρέπει να συγκλίνουν με τα ευρωπαϊκά 
χρηματοδοτικά πρωτόκολλα (Horizon 2020). O κ. Υφυπουργός τόνισε τη διαφορετικότητα των ΕΣΠΑ, 
καθώς τα προγράμματα αυτά είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη γεωγραφική κατανομή (ανάπτυξη και 
ενίσχυση συγκεκριμένων περιφερειών). 

Η ΕΕΕ διατύπωσε το αίτημα για τακτική περιοδική προκήρυξη των προγραμμάτων. Ο Υφυπουργός 
συμφώνησε και αναφέρθηκε στη δυσκολία συγκρότησης επιτροπών αξιολογήσεων. Η ΕΕΕ εξήγησε ότι 
η απροθυμία συναδέλφων, ακόμη και του εξωτερικού, να συμμετέχουν σε επιτροπές οφείλεται αφενός 
στην υποχρέωση της δήλωσης Περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) και αφετέρου στην 
υποχρεωτική απογραφή των Ερευνητών/αξιολογητών στον ΕΦΚΑ ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο 
Υφυπουργός ζήτησε από την ΕΕΕ να του σταλεί η πρόταση της ΕΕΕ για το θέμα των 
Ερευνητών/αξιολογητών. Επίσης, η ΕΕΕ τόνισε ότι η συμμετοχή αξιολογητών  από το εξωτερικό, καθώς 
και η υποβολή προτάσεων στην αγγλική γλώσσα, που πρότεινε ο Υφυπουργός, τη βρίσκει απολύτως 
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σύμφωνη. Ειδικότερα, η ΕΕΕ αναφέρθηκε στη διαφωνία της για την άτοπη κατάθεση ίδιων 
ερευνητικών προτάσεων σε δύο γλώσσες ταυτόχρονα. 

3. Αξιοποίηση της έρευνας – Πνευματική ιδιοκτησία – Πατέντες – spin off 

Η ΕΕΕ, αναφερόμενη εκ νέου στην αντίθεση της ερευνητικής κοινότητας για τη μεταφορά της ΓΓΕΤ και 
των εποπτευόμενων φορέων της από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, τόνισε την ακαδημαϊκότητα των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και τη σπουδαιότητα της 
διατήρησης και ενίσχυσης  της θεσμικής διασύνδεσης των ΕΚ με τα ΑΕΙ. Επιπλέον επισημάνθηκε ότι θα 
πρέπει να  ενισχυθεί η διασύνδεση των ΕΚ και των Πανεπιστημίων με τις επιχειρήσεις, και γι’ αυτό θα 
πρέπει η Πολιτεία να εστιάσει σε θέματα μείωσης της γραφειοκρατίας, στην αξιοποίηση και την 
αύξηση της προστιθέμενης αξίας της έρευνας στη χώρα μας και στην αύξηση των συνεργειών μεταξύ 
των φορέων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με απώτερο στόχο την κοινή χρήση υποδομών και 
ανθρώπινου δυναμικού. 

Ως προς τη διασύνδεση με τις επιχειρήσεις, ο Υφυπουργός τόνισε το μικρό ποσοστό αξιοποίησης της 
έρευνας στη χώρα μας σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό πατεντών. Η ΕΕΕ αναφέρθηκε στην 
αναγκαιότητα υποστήριξης των Ερευνητών για την κατοχύρωση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων  
και πρότεινε τη δημιουργία εξειδικευμένου γραφείου για θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και 
πατεντών στη ΓΓΕΤ, το οποίο θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος σε άμεση διασύνδεση με τα γραφεία 
μεταφοράς τεχνολογίας/διασύνδεσης των ΕΚ.  Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι είναι στις προθέσεις του 
Υπουργείου η ίδρυση κεντρικών τεχνολογικών γραφείων, και τόνισε την αναγκαιότητα βιωσιμότητας 
των συγκεκριμένων δομών. Η ΕΕΕ τόνισε την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των 
πατεντών στο εξωτερικό σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας. Επίσης ανέφερε το 
περιορισμένο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για αξιοποίηση πατεντών. Τέλος, ο 
Υφυπουργός αναφέρθηκε στην ίδρυση 2 Κέντρων Καινοτομίας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. 

4. Νέες νομοθετικές ρυθμίσεις – Αξιολόγηση ΕΚ 

Η ΕΕΕ ρώτησε τον Υφυπουργό αν προτίθεται να κάνει αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο και ποιες θα είναι 
αυτές. Ο Υφυπουργός είπε ότι στο υπό κατάθεση ν/σ θα περιλαμβάνονται ορισμένες  διατάξεις κυρίως 
διορθωτικού χαρακτήρα, που αφορούν στο  ΕΣΕΚ και στο ΕΛΙΔΕΚ. Στη φάση αυτή δεν θα νομοθετηθούν 
ριζικές και θεσμικές ρυθμίσεις για τον χώρο της έρευνας. Οι αλλαγές στο ΕΣΕΚ, είπε ο Υφυπουργός, 
αφορούν τη σύνθεσή του έτσι ώστε να είναι πλησιέστερη στην καινοτομία. Στο νέο αυτό ΕΣΕΚ θα 
συμμετέχει και φορέας των ερευνητών, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

Οι επόμενες θεσμικές αλλαγές θα συνδεθούν με τα αποτελέσματα της  αξιολόγησης των ΕΚ, η οποία θα 
ολοκληρωθεί μέσα στο 2019. Στη συνέχεια, θα αποτιμηθούν τα αποτελέσματα και βάσει αυτών θα 
γίνουν ριζικότερες, ενδεχομένως, μεταρρυθμίσεις. Μία από τις μεταρρυθμίσεις αυτές αφορά στο 
μοντέλο διοίκησης των ΕΚ, το οποίο σύμφωνα με τον Υφυπουργό μπορεί να είναι διαφορετικό ανά 
Κέντρο, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις του κάθε ΕΚ.  

5. Νέες θέσεις Ερευνητών – Θέσεις Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού  

Απαντώντας σε σχετικό αίτημα της ΕΕΕ για νέες θέσεις ερευνητών, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι προς το 
παρόν δεν φαίνεται να είναι εφικτό να ικανοποιηθεί. Επίσης για τις νέες  θέσεις του επιστημονικού 
τεχνικού προσωπικού ο Υφυπουργός είπε ότι θα κατανεμηθούν εκ νέου στα ΕΚ μετά την αξιολόγηση. 
Επίσης αναφέρθηκε στην υποστελέχωση της ΓΓΕΤ και στην αναγκαιότητα ανανέωσης του προσωπικού 
της.  

6. Αναγνώριση προϋπηρεσίας Ερευνητών 

Η ΕΕΕ επεσήμανε το πρόβλημα της μη αναγνώρισης ως χρόνου προϋπηρεσίας των νέων Ερευνητών τις 
επί σειρά ετών συμβάσεις έργου όπως και των υποτροφιών, και ζήτησε την επίλυσή του. Επίσης 
συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα των αμοιβών των μεταδιδακτόρων και των υποτρόφων για τις οποίες ο 
κ. Υφυπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
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7. Οργανισμοί – Εσωτερικοί Κανονισμοί   

Η ΕΕΕ τόνισε το έντονο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη λειτουργία των ΕΚ λόγω της μη έκδοσης των 
νέων Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών. Ο Υφυπουργός είπε ότι τα θέματα αυτά είναι σε 
εξέλιξη.  

Επιπλέον ο Υφυπουργός αναφέρθηκε σε άμεσες προτεραιότητές του όπως είναι: η μετακόμιση της ΓΓΕΤ 
σε νέο κτίριο (παλαιές Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στου Γουδή, εξοικονόμηση 360.000 ευρώ ετησίως) 
και τα Κέντρα Καινοτομίας. 

Η ΕΕΕ ζήτησε η μισθοδοσία του μόνιμου προσωπικού των ΕΚ να καταβάλλεται με τον τακτικό 
προϋπολογισμό, όπως και για το αντίστοιχο προσωπικό των ΑΕΙ, και όχι ως επιχορήγηση όπως 
συμβαίνει σήμερα, γεγονός που δημιουργεί συχνά προβλήματα με την ΕΑΠ. 

Επίσης η ΕΕΕ ζήτησε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε επιτροπή συσταθεί με σκοπό νομοθετικές 
ρυθμίσεις για τα ΕΚ και την έρευνα. 

Τέλος, ο Υφυπουργός ζήτησε τη συνεργασία της ΕΕΕ και, ειδικότερα, την αποστολή των θέσεων και 
προτάσεών μας. 

 

 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

 

 

 


