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Θέμα: Άμεση επίσπευση διαδικασιών έκδοσης νέων Οργανισμών των Ερευνητικών Κέντρων
Σύμφωνα με τον Ν. 4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) που
εποπτεύονται από τη ΓΓΕΚ, όφειλαν να τροποποιήσουν τους Οργανισμούς, καθώς και τους Εσωτερικούς
Κανονισμούς Λειτουργίας τους. Είναι αξιοπερίεργο ότι, ενώ οι διαδικασίες υποβολής των σχεδίων των
νέων Οργανισμών στις αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει από το 2016, μέχρι και σήμερα οι διαδικασίες
αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί, ώστε να εκδοθούν τα νέα Π.Δ. των Οργανισμών των Κέντρων.
Κατά συνέπεια, τα τελευταία χρόνια, μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και τη
λειτουργία των ΕΚ (Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016), τα ΕΚ καλούνται να ακροβατούν ανάμεσα σε νέα
νομοθετικά πλαίσια και παλιούς Οργανισμούς και Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας, που
βασίζονται σε νόμους που δεν ισχύουν πλέον.
Ειδικότερα, η συνεχής αναδρομή σε «πεπαλαιωμένους» Οργανισμούς σε συνδυασμό με την απαίτηση για
πιο σύγχρονη λειτουργία των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, αλλά και τη διαχείριση κονδυλίων
έρευνας (ΕΛΚΕ για τα ΝΠΔΔ), όπως αυτή προβλέπεται από το νέο θεσμικό πλαίσιο, αποτελεί σημαντικό
τροχοπέδη στην εύρυθμη λειτουργία των ΕΚ.
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχουμε λάβει γνώση των δυσκολιών επικοινωνίας και συνεννόησης,
που υπάρχουν ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείο
Εσωτερικών, ΓΛΚ κ.α.), οι οποίες εμπλέκονται στη διαδικασία ελέγχου και τελικά έγκρισης των σχεδίων των
νέων Οργανισμών και στις Διοικήσεις των ΕΚ. Οι εξ αιτίας αυτών συνεπαγόμενες καθυστερήσεις έχουν ως
αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών θεσμικών δυσλειτουργιών στη λειτουργία των ΕΚ, αλλά και εμπόδια
στην ανάπτυξή τους.
Εν όψει της έκδοσης νέων Οργανισμών οφείλουμε, επίσης, να τονίσουμε ότι πρέπει:
 να αποφευχθούν περικοπές των θέσεων όχι μόνο του ερευνητικού, αλλά και όλων των κατηγοριών
προσωπικού, που στελεχώνουν τα ΕΚ και αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τους, ώστε αυτά να μπορέσουν
να αναπτυχθούν τα επόμενα χρόνια προς όφελος της Έρευνας, της Κοινωνίας, αλλά και της
Οικονομίας,
 να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν ότι, λόγω της έλλειψης οργανικών θέσεων Ερευνητών στους
Οργανισμούς, τα ΕΚ αδυνατούν, στην πλειοψηφία τους, να εφαρμόσουν το νόμο όσον αφορά στην
εξέλιξη των Ερευνητών Γ’ βαθμίδας, αλλά και να προσλάβουν νέους Ερευνητές.
Ως ΕΕΕ ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας, ως εποπτεύουσας αρχής του κύριου τμήματος του ερευνητικού
ιστού της χώρας, ώστε να υποστηριχθούν οι Διοικήσεις των ΕΚ, να διευθετηθούν άμεσα όλα τα προβλήματα
που έχουν δημιουργηθεί και να προχωρήσουν τάχιστα οι διαδικασίες έκδοσης των νέων Οργανισμών των
ΕΚ.
1/2

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, ώστε να επιλυθούν χρονίζουσες θεσμικές δυσλειτουργίες στα
ΕΚ αποδεικνύοντας την υποστήριξή σας στην ανάπτυξη του ερευνητικού ιστού της χώρας.
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