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Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» 

    
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) επιθυμούμε, κατ’ αρχάς, να τονίσουμε ότι η εδραίωση του ενιαίου 
χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε), το ενιαίο θεσμικό πλαίσιο έρευνας, η περιφερειακή 
διασύνδεση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και η διευκόλυνση των ερευνητικών 
δραστηριοτήτων μπορούν να αποτελέσουν την θεσμική, αλλά και αναπτυξιακή θωράκιση στο πλαίσιο 
της εναρμόνισης της χώρας στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή πρότυπα. 

Στη βάση των προαναφερθέντων καταθέτουμε τις κύριες επισημάνσεις και τις προτάσεις μας ως προς την 
αναγκαιότητα για νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες στο κατατεθέν ν/σ, μέσα σε πολύ ασφυκτικό 
χρονικό πλαίσιο, που μας δόθηκε. 

Άρθρα 17 και 23  Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα  

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι η ίδρυση νέων φορέων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) είναι βέβαια δυνατή και μπορεί μάλιστα να 
αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πριν την ίδρυση όμως 
οποιουδήποτε φορέα απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος, εθνικός, στρατηγικός σχεδιασμός που θα 
περιλαμβάνει στόχους και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ΑΕ&Ε στη χώρα μας. Οι αποφάσεις δε για 
την ίδρυση νέων φορέων, θα πρέπει:  

 να εξυπηρετούν τον εθνικό σχεδιασμό, 

 να βασίζονται σε μία εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας, 

 να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις στρεβλώσεις του παρελθόντος ώστε να μην τις επαναλαμβάνουν, 

 να αποτρέπουν τον κατακερματισμό και την αλληλοεπικάλυψη των θεματικών αντικειμένων, 

 να λαμβάνουν υπ’ όψιν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και, φυσικά, 

 να προβλέπουν χρηματοδότηση που να είναι επαρκής τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την 
ανάπτυξη των υπό ίδρυση φορέων.  

Δυστυχώς, όμως, όπως φαίνεται και από το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), συνεχίζεται η επέκταση του παράλληλου ερευνητικού συστήματος που 
ξεκίνησε με το Ν. 4559/2018 με την ίδρυση νέων Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) παράλληλα με κάθε 
αναδιάρθρωση Πανεπιστημίου που συντελείται με την απορρόφηση Τ.Ε.Ι.. Με την ίδρυση αυτών των νέων 
ΕΚ προκύπτουν δομές που: α) δεν είναι συμβατές με την υλοποίηση μιας εθνικής ερευνητικής πολιτικής, 
β) δεν στηρίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, γ) ενισχύουν τον κατακερματισμό αντί 
για τις συνέργειες, δ) δημιουργούν επικαλύψεις με θεματικά αντικείμενα που θεραπεύονται στα ήδη 
υπάρχοντα ΕΚ, ε) ενισχύουν την εσωστρέφεια αντί για τη διαπεριφερειακή δικτυακή διασύνδεση, η οποία 
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θα ενίσχυε την εξωστρέφεια, ζ) απαιτούν νέους πόρους, καθώς προβλέπεται η χρηματοδότησή τους μέσω 
του τακτικού προϋπολογισμού. 

Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ίδρυσης των νέων ΕΚ, εκτός του ότι δεν στηρίζονται στις αρχές 
και προϋποθέσεις, που αναφέρουμε παραπάνω, αντίκεινται και στο νομικό πλαίσιο για την έρευνα 
(Ν.4386/2016) του ίδιου Υπουργείου, αλλά και, ειδικότερα, στις προβλεπόμενες ειδικές διατάξεις για 
την ίδρυση νέων ΕΚ, συμπεριλαμβανόμενης και της έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Επίσης δημιουργείται ένα ακόμη νέο θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο τα 
νέα ΕΚ θα λειτουργούν με νέους «ειδικούς» κανόνες: δεν θα έχουν εκλεγμένους Ερευνητές σύμφωνα με 
το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, αλλά μόνο συμβασιούχους, και δεν θα αξιολογούνται ανά πενταετία 
από διεθνείς επιτροπές, όπως τα ΕΚ του ερευνητικού ιστού που ακολουθούν το θεσμικό πλαίσιο για την 
έρευνα. Επιπλέον, τα νέα Ινστιτούτα, που προβλέπεται να ιδρυθούν στην πλειονότητά τους θεραπεύουν 
ερευνητικά αντικείμενα που ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ στα ήδη υπάρχοντα ΕΚ και Ινστιτούτα του ερευνητικού 
ιστού της χώρας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και στην ίδια την Περιφέρεια.  

Η ΕΕΕ θεωρεί ότι η συνένωση δυνάμεων του αξιολογούμενου και καταξιωμένου δημόσιου ερευνητικού 
χώρου των ΑΕΙ και των ΕΚ θα είναι προς όφελος της επιστημονικής αριστείας, της έρευνας, της κοινωνίας 
και της εθνικής οικονομίας. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις στα ερευνητικά 
αντικείμενα, και ο εξ αυτών απορρέων κατακερματισμός των ερευνητικών κονδυλίων, αλλά και οι 
πελατειακές σχέσεις και η συνακόλουθη αναξιοκρατία. Ειδικότερα, σε μια εποχή κρίσης και 
αναγκαστικών περικοπών, είναι σημαντικό η έμφαση να δοθεί στη διασύνδεση των υπαρχόντων 
φορέων έρευνας με ομοειδή αντικείμενα, μέσω δικτυώσεων καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση και 
ενίσχυση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, και όχι στην 
περαιτέρω διάσπαση του ερευνητικού ιστού και στον κατακερματισμό των εθνικών ερευνητικών 
πόρων. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

Απόσυρση των άρθρων 17 και 23 του ν/σ, που αναφέρονται στην ίδρυση ΕΚ στο ΕΚΠΑ και στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

Χάραξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ΑΕ&Ε και θεσμοθέτηση ρυθμίσεων με σκοπό τη 
συνένωση δυνάμεων των ΑΕΙ και των ΕΚ προς όφελος της επιστημονικής αριστείας, της έρευνας, της 
κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας. 

Εξειδίκευση και διασφάλιση της οριζόντιας δικτύωσης των μεγάλων δημοσίων φορέων ΑΕ&Ε, οι οποίοι 
διαθέτουν και μεγάλο τμήμα των εθνικών ερευνητικών υποδομών, με έδρα τους σε ορισμένες μόνο 
Περιφέρειες της χώρας με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.  

Κάθε νέο ΕΚ θα πρέπει απαραιτήτως να εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ και να λειτουργεί με βάση το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα. 

 

Άρθρο 36: Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα 

Στην παράγραφο 3 που αντικαθιστά την παράγραφο 11 του άρθρου 18 του νόμου 4310/2014 προτείνουμε 
την ακόλουθη διατύπωση: 

«Αν κενωθεί οργανική θέση ή αποχωρήσει, για οποιονδήποτε λόγο, προσωπικό που υπηρετεί ως μόνιμο ή 
σε σχέση αορίστου χρόνου σε ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα, η θέση δεν καταργείται, αλλά 
διατηρείται καθώς και η πίστωση αυτής και μπορεί να επαναπροκηρύσσεται σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.» 

Στην παράγραφο 4 προτείνεται από το ΥΠΠΕΘ η θέσπιση της Ολομέλειας του Ινστιτούτου ως θεσμός, ο 
οποίος θα συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και θα προωθήσει 
τη ζύμωση ιδεών στο επίπεδο των εργαζομένων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.  

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Ολομέλεια συμπεριλαμβάνεται στους Εσωτερικούς Κανονισμούς των 
ΕΚ ΝΠΔΔ από το 1995 και, συνεπώς, η θέσπισή της δεν θα αποτελέσει νομοθετική καινοτομία! Ειδικότερα 
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όταν, και λόγω της σύνθεσης που προτείνεται, έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, δεν θα συνεισφέρει 
στον εκδημοκρατισμό του προτύπου διοίκησης των Ινστιτούτων.  

 

Προτεινόμενη ρύθμιση για την νομοθέτηση του θεσμού της Συνέλευσης Ινστιτούτου στα Ερευνητικά 
Κέντρα και ενσωμάτωσή της στο παρόν σ/ν 

Ως ΕΕΕ θα θέλαμε για μία ακόμη φορά να ζητήσουμε τη νομοθέτηση του θεσμού της Συνέλευσης του 
Ινστιτούτου στα ΕΚ, που αποτελεί πάγιο αίτημα της ερευνητικής κοινότητας. Θεωρούμε ότι ο 
συγκεκριμένος θεσμός θα συμβάλει σημαντικά στον εκδημοκρατισμό του διοικητικού πλαισίου των ΕΚ 
αλλά και θα αποτελέσει βάση για την εναρμόνισή του με το αντίστοιχο των ΑΕΙ, στο πλαίσιο της 
εδραίωσης του ενιαίου χώρου Ανώτατης εκπαίδευσης και Έρευνας1,2. 

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις: 

Στα όργανα διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων (Άρθρο 14 του Ν. 4310/2014), να προστεθεί: 

Ερευνητικά Ινστιτούτα  

Όργανα των Ινστιτούτων είναι: 

i) ο Διευθυντής 

ii) το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) 

iii) η Συνέλευση του Ινστιτούτου  

 

Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση:  

Συνέλευση του Ινστιτούτου  

Η Συνέλευση Ινστιτούτου απαρτίζεται από το σύνολο των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών 
Επιστημόνων του Ινστιτούτου, καθώς και τον αιρετό εκπρόσωπο του επιστημονικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Συγκαλείται σε τακτική 
βάση τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο, από τον Διευθυντή του Ινστιτούτου ή το Ε.Σ.Ι. και σε έκτακτες 
περιπτώσεις για οποιοδήποτε θέμα κρίνεται αναγκαίο με απόφαση του Διευθυντή ή του Ε.Σ.Ι. ή μετά από 
έγγραφο αίτημα προς τον Διευθυντή ή το Ε.Σ.Ι. της πλειοψηφίας τουλάχιστον των μελών της. Ο Πρόεδρος 
του Ε.Σ.Ι. προεδρεύει των εργασιών της. 

Η Συνέλευση ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α) εγκρίνει τις ερευνητικές και αναπτυξιακές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου και την πορεία υλοποίησής 
τους σε σχέση με το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξής του, 

β) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του Ινστιτούτου,  

γ) εγκρίνει τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό και προϋπολογισμό του Ινστιτούτου μετά από εισήγηση του 
Ε.Σ.Ι., 

δ) με ευθύνη του προεδρεύοντος της Συνέλευσης προσκαλείται στη Συνέλευση του Ινστιτούτου το σύνολο 
του προσωπικού του Ινστιτούτου σε ειδική συνεδρίαση, όπου πραγματοποιείται η παρουσίαση των 
πεπραγμένων του Διευθυντή στο μέσο και στο τέλος της θητείας του. 

 

 

 

                                                 
1 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf  
2 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/10/EEE_EX_490-18-04-2016_Theseis-epi-tou-NS-EREYNAS_pros-
Morfotikvn.pdf  

http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/10/EEE_EX_490-18-04-2016_Theseis-epi-tou-NS-EREYNAS_pros-Morfotikvn.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/10/EEE_EX_490-18-04-2016_Theseis-epi-tou-NS-EREYNAS_pros-Morfotikvn.pdf
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Άρθρο 37: Ρυθμίσεις για την οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων 

Η έρευνα, ως ένας εξαιρετικά δυναμικός και παραγωγικός τομέας κάθε αναπτυγμένης κοινωνίας, θα 
έπρεπε και στην Ελλάδα να διέπεται από νομικό πλαίσιο που να διευκολύνει την ευελιξία στη 
διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών πόρων και να ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα 
από ελεγκτικούς μηχανισμούς (κατ’ αντιστοιχία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς). Αντ’ αυτών, μετά 
την ψήφιση του Ν. 4485/2017 η έρευνα υφίσταται ασφυκτικά τη δαιδαλώδη, γραφειοκρατική και, 
εντέλει, αναποτελεσματική πρακτική του στενού δημόσιου τομέα. 

Είναι άξιο απορίας το αίτιο και η στόχευση της ένταξης των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο δημόσιο 
λογιστικό, ενώ ήδη η διαφάνεια και η λογοδοσία στη διαχείριση των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
ΕΛΚΕ συνολικά, έως την ψήφιση του Ν.4485/2017, διασφαλίζονταν μέσω ενός συστήματος πολυεπίπεδων 
και απαιτητικών ελέγχων.  

Το παρόν άρθρο δεν καταφέρνει, να επιφέρει καμία ουσιαστική βελτίωση στην συνολική δυσλειτουργία  
και τις τρομακτικές γραφειοκρατικές στρεβλώσεις που επιβλήθηκαν στους ΕΛΚΕ των ερευνητικών κέντρων 
(Ν4485/2017). 

Οι διατάξεις του Ν. 4485/2017 και ο τρόπος εφαρμογής τους στα Ερευνητικά Κέντρα έχουν ήδη οδηγήσει 
τις ερευνητικές δραστηριότητες σε αδιέξοδο. Οι ερευνητικοί φορείς της χώρας μετατρέπονται από 
φορείς υλοποίησης έρευνας και νέας γνώσης σε κέντρα λογιστικών διεκπεραιώσεων. Με την 
ολοκληρωμένη εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν.4485/2017 από 1/1/2019 όπως είναι αναμενόμενο, λόγω 
της ευθυνοφοβίας των διοικήσεων των ΕΚ, αλλά και της ασυμβατότητας του δημόσιου λογιστικού με τις 
απαιτήσεις και την ιδιομορφία των ερευνητικών έργων, όχι μόνο υπερπολλαπλασιάζεται η ανούσια 
γραφειοκρατία, αλλά και ο «παραλογισμός»! 

Όσοι ερευνητές επιμένουν ακόμη να υλοποιούν ερευνητικά προγράμματα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις 
νεόφερτες δαιδαλώδεις γραφειοκρατικές διαδικασίες, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να 
ανταποκριθούν στις ερευνητικές απαιτήσεις των έργων και στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως 
Επιστημονικοί Υπεύθυνοι σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή έργα. 

Πόση σχέση μπορεί να έχουν αυτές οι ρυθμίσεις με την έρευνα; Έρευνα σημαίνει δημιουργία (νέας) 
γνώσης για κάτι που είναι άγνωστο. Πώς είναι δυνατόν να γίνει έρευνα χωρίς τη στοιχειώδη ευελιξία 
και τη δυνατότητα να μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις του απρόβλεπτου; Τι θα 
συμβεί σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης υλοποίησης μιας δαπάνης για την υποστήριξη επιχειρησιακών 
δραστηριοτήτων (π.χ. άμεση μετακίνηση οργάνων και εξοπλισμού σε ένα σεισμό, μια πλημμύρα ή μια 
δασική πυρκαγιά, ανάγκη άμεσης αποκατάστασης μετρητικών διατάξεων που αφορούν σε αντίστοιχες 
δραστηριότητες); 

Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητούμε την ανάληψη των κατάλληλων νομοθετικών πρωτοβουλιών για 
τη μη εφαρμογή του γραφειοκρατικού και άκρως δυσλειτουργικού νομικού πλαισίου που ενέταξε τους 
ΕΛΚΕ των Ερευνητικών Κέντρων στο Δημόσιο Λογιστικό (Ν.4485/2017), καθώς και για τη νομοθέτηση 
ρυθμίσεων που θα εξαιρούν την Έρευνα από δημοσιονομικές αγκυλώσεις και θα διευκολύνουν την 
ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων έρευνας, ώστε να αυξηθεί η απορρόφηση και η αξιοποίηση των 
ερευνητικών πόρων. 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

  

  

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  
Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr 
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Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κύριο Ιωάννη Δραγασάκη, Αντιπρόεδρο της Κυβέρνηση και Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
minister.sec@mnec.gr 
Καθηγητή Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, min.secretary@minfin.gr   
Καθηγητή Γεώργιο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, soe@minfin.gr ,alternate.minister@glk.gr  
Επίκουρο Καθηγητή Χριστόφορο Βερναρδάκη, Υπουργό Επικρατείας, vernardakis@ypep.gr  
Αναπληρωτή Καθηγητή Ηλία Γεωργαντά, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr 
Κύριο Νικόλαο Παππά, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, minister@mindigital.gr , 
sec@mindigital.gr  
Επίκουρο Καθηγητή Ακρίτα Καϊδατζή, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr 
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr 
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chrysoul.john@gmail.com 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr 
Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Γεωργία Κ. Τσιροπούλα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Κουφός, 15236, Πεντέλη,  Τηλ. 2108109191, e-mail: 
georgia@noa.gr 
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