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Θέμα: Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του άρθρου 59 (σύσταση νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου») στο σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχουμε καταγράψει την πλήρη διαφωνία μας για τον
κατακερματισμό του κύριου κορμού του ερευνητικού ιστού της χώρας, που ενισχύεται με την
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και όλων των εποπτευόμενων
φορέων της από το πρώην Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο νέο Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενάντια σε κάθε διεθνή πρακτική! Ο κατακερματισμός αυτός επιτείνεται,
πλέον, ακόμα περισσότερο, με την προτεινόμενη στο υπό συζήτηση ν/σ (άρθρα 58 και 59 αντίστοιχα)
αποκοπή από τη ΓΓΕΤ φορέων που υποστήριζαν με τις υποδομές και το έργο τους την έρευνα και την
καινοτομία, όπως ο τεχνολογικός φορέας της ΓΓΕΤ Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΕΔΕΤ Α.Ε. και το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, για 30 χρόνια αποτελούσε οργανική μονάδα του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών (ΕΙΕ)) και την μεταφορά τους στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ειδικότερα, στο παρόν ν/σ (άρθρο 59), προβλέπεται η σύσταση ενός νέου ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Εθνικό
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου», το οποίο θα εποπτεύεται πλέον από τον Υπουργό
Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η απόφαση για την αποκοπή του ΕΚΤ από το ΕΙΕ, η μετατροπή του σε χωριστό ΝΠΙΔ και η υπαγωγή του
στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε άλλο δηλαδή Υπουργείο από εκείνο στο οποίο υπάγεται
πλέον το ΕΙΕ και η ΓΓΕΤ, ελήφθη αιφνιδιαστικά χωρίς καμία πρότερη συζήτηση/διαβούλευση με τη
Διοίκηση του ΕΙΕ και χωρίς να έχουν επιλυθεί μια σειρά από ζητήματα, που αφορούν στο πλαίσιο
λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων/Φορέων, στο εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων και τους
σκοπούς του ΕΚΤ, στην ομαλή λειτουργία και στη διευθέτηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΙΕ, κ.ά. Δεν
δόθηκε από την Πολιτεία ούτε καν το αναγκαίο χρονικό περιθώριο ώστε το ΕΙΕ και το ΕΚΤ να συζητήσουν
και να επιλύσουν θεσμικά θέματα τιμώντας την ιστορική και επιτυχημένη διαδρομή τους και σχεδιάζοντας
το μέλλον τους!
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου άρθρου, το νέο ΕΚΤ θα λειτουργεί ως μία ανεξάρτητη
«υποδομή» με διορισμένο ΔΣ από τον Υπουργό και διορισμένο Διευθυντή από το ΔΣ, ενώ, κατά τα άλλα,
θα διέπεται από τους «δημοσιονομικούς κανόνες» των ερευνητικών φορέων, οι οποίοι όμως ακολουθούν
πλήρως το νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα. Επίσης καταργείται το επιστημονικό συμβούλιο του ΕΚΤ
(ΕΣΕΚΤ) και δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για τις κρίσεις και εξελίξεις των υπηρετούντων Ειδικών
Λειτουργικών Επιστημόνων.
Ο αιφνίδιος και χωρίς διαβούλευση διαχωρισμός του ΕΚΤ από τον ερευνητικό ιστό της χώρας, καθώς και η
αποκοπή του από το ΕΙΕ, δημιουργεί εκτός από ουσιαστικά θεσμικά προβλήματα και λειτουργικά. Στο σ/ν
έχει απαλειφθεί κάθε αναφορά στη Βιβλιοθήκη του ΕΙΕ «Κ. Θ. Δημαράς» (η οποία υπήρχε στο κείμενο της
διαβούλευσης), στον τρόπο λειτουργίας της, στην εργασιακή κατάσταση του προσωπικού της και στον
χώρο που καταλαμβάνει εντός του ΕΙΕ, χωρίς να διευκρινίζεται τι σηματοδοτεί η απαλοιφή αυτή: (α) η
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βιβλιοθήκη αποσπάται από τη δικαιοδοσία του ΕΚΤ; και αν ναι, ποια είναι η εργασιακή κατάσταση του
προσωπικού της; πώς θα εξασφαλιστεί η μισθοδοσία του; (β) η βιβλιοθήκη παραμένει στη δικαιοδοσία
του ΕΚΤ; τότε ποια θα είναι η εξέλιξή της και πώς διασφαλίζεται η λειτουργία της ως ακαδημαϊκής
βιβλιοθήκης, ως δημόσιου χώρου ανοικτής πρόσβασης; Η αλλαγή χρήσης όλων των χώρων της
βιβλιοθήκης για άλλες λειτουργίες πέρα από τη λειτουργία της ως επιστημονικής εγκατάστασης εθνικής
χρήσης απαγορεύεται ρητά από τον οργανισμό του ΕΙΕ (Προεδρικό Διάταγμα του 1989, άρθρο 32 § 14).
Επιπλέον, η υποχρεωτική και αποκλειστική χρήση χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ από το ΕΚΤ φαίνεται να
παρουσιάζει σημαντικά νομικά προβλήματα, και με οικονομικές διαστάσεις, τα οποία δεν επιλύονται στο
συγκεκριμένο άρθρο.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η ΕΕΕ ζητά την απόσυρση του άρθρου 59 και καταδικάζει τέτοιου
τύπου αυθαίρετες αποφάσεις, που επιτείνουν τον κατακερματισμό του ερευνητικού ιστού της χώρας,
καταστρατηγούν το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, κατακερματίζουν τις ερευνητικές υποδομές, δεν
διασφαλίζουν την ανεξάρτητη λειτουργία του ΕΚΤ και το καθεστώς εργασίας του προσωπικού του, δεν
απορρέουν από διαβούλευση ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη ΕΙΕ και ΕΚΤ, ώστε να δοθεί το περιθώριο
επίλυσης πολλών θεμάτων, οι επιπτώσεις των οποίων δημιουργούν θεσμικά και λειτουργικά
προβλήματα στο ΕΙΕ.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Γεωργία Κ. Τσιροπούλα

Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού
Κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr
Κύριο Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας, c.dimas@mnec.gr
Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com
Προέδρους Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρο και μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
Πρόεδρο και μέλη της της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 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

2/2

