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ΘΕΜΑ: Θέσεις-αιτήματα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. που αφορούν  Οικονομικά θέματα και 

 απασχολούν τις Διοικήσεις των Ε.Κ.-Ι και το προσωπικό τους 

 
 
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 
 
Όπως γνωρίζετε, οι ερευνητικοί φορείς με το διεθνούς κύρους επιστημονικό 
προσωπικό που διαθέτουν, το υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τεχνικό και 
διοικητικό προσωπικό, την τεχνογνωσία και τον ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό των 
εργαστηρίων τους για τη διεξαγωγή έρευνας αιχμής, έχουν τα εχέγγυα και παράγουν 
ερευνητικά αποτελέσματα που λειτουργούν πραγματικά προς όφελος του 
κοινωνικού συνόλου και  συμβάλουν ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας μας, μέσω της Έρευνας και της Καινοτομίας. 
 
Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι η πολιτεία οφείλει με καίριες 
παρεμβάσεις της, να μεριμνά να δίνονται κίνητρα, ώστε τα Ε.Κ. να γίνονται 
περισσότερο εξωστρεφή, να έχουν τη δυνατότητα συνεργειών με άλλους 
ερευνητικούς, ακαδημαϊκούς και επιχειρηματικούς φορείς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό και να δημιουργούν spin off εταιρείες, προκειμένου να μεταμορφωθούν 
τα ερευνητικά δεδομένα σε προϊόντα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση συνεργασιών 
μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων και επιχειρήσεων, και εν τέλει στην ανάσχεση της 
οικονομικής κρίσης που έχουν επιφέρει η 12ετής κρίση, η πανδημία και τελευταία ο 
πόλεμος στην Ουκρανία. 
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Όλα τα παραπάνω, για να μπορέσουν να υλοποιηθούν, απαιτείται η ύπαρξη ισχυρής 
συνέργειας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στα Ε.Κ. Είναι 
κρίσιμο να εκμεταλλευτούμε το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε ως χώρα, την 
συνύπαρξη του διεθνούς κύρους επιστημονικού/ερευνητικού προσωπικού και το 
υψηλής εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, το οποίο, 
παρά την πενιχρή στήριξη από την πολιτεία σε συνδυασμό με την διαρκώς 
αυξανόμενη γραφειοκρατία, καταφέρνει να διατηρεί την επιστημονική του αριστεία 
σε υψηλό και άκρως ανταγωνιστικό επίπεδο στο διεθνή στίβο, συμβάλλοντας στην 
ενδυνάμωση της Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
Εφόσον στόχος όλων μας και της παρούσας Κυβέρνησης όπως διατείνεται είναι η 
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ» στην Έρευνα και η διατήρηση του χαρακτήρα της ως «Δημόσιου Αγαθού», 
είναι αναγκαίο η δημόσια χρηματοδότηση που παρέχεται στους δημόσιους 
ερευνητικούς οργανισμούς, τεχνολογικούς φορείς  και έχει τη μορφή 
χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον 
την πλήρη κάλυψη των μισθολογικών δαπανών των ερευνητών, του ειδικού 
επιστημονικού-τεχνικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ερευνητικών 
κέντρων και των τεχνολογικών φορέων που υπάγονται στην ΓΓΕΚ (πρώην ΓΓΕΤ) και τα 
απαραίτητα πάγια λειτουργικά έξοδα των Ερευνητικών Κέντρων, όπως αυτό 
ψηφίστηκε και προβλέπεται στο Ν.4310/14. 
Αντ’ αυτού, παρατηρούμε τα δύο τελευταία χρόνια να ζητείται από την ΓΔΟΥ του 
ΥΠΑΝΕ   οι διοικήσεις των Ε.Κ. να καταθέτουν στο τέλος του έτους συνοπτικούς 
προϋπολογισμούς, οι οποίοι περιλαμβάνουν αντίστοιχα στοιχεία με  αυτά που 
ίσχυαν το έτος 2018, και επιπλέον ζητείται να είναι και ελαφρώς ισοσκελισμένοι,  
κατά 6% πλεονασματικοί!!!  
 
Η πολιτεία παρότι γνωρίζει ότι από το 2018 έως και σήμερα έχουν επέλθει σημαντικές 
οικονομικές μεταβολές στα ερευνητικά κέντρα, τα οποία  αναπτύσσονται με ταχείς 
ρυθμούς, με αποτέλεσμα η τακτική επιχορήγηση να καλύπτει σε μικρό ή μηδαμινό 
βαθμό τις λειτουργικές δαπάνες και σε ορισμένες περιπτώσεις, να μην καλύπτει 
πλέον στο σύνολό του ούτε το μισθολογικό κόστος που ο νόμος επιτάσσει, εν τούτοις 
συνεχίζει, ενώ έχει γίνει γνώστης, απευθείας από τα ΕΚ-Ι και την Σύνοδο των 
Προέδρων, των δυσχερειών και των ανυπέρβλητων κάποιες φορές καταστάσεων που 
επιφέρει , να επιτείνει το πρόβλημα με την απαίτηση παρουσίασης  
προϋπολογισμών από τις διοικήσεις των Ε.Κ. επιπέδου του 2018 !! 
 
Η ενεργειακή κρίση που βρήκε ανοχύρωτη την χώρα και την Ε.Ε. λόγω έλλειψης 
συνολικού σχεδιασμού και υστέρησης στις υποδομές υποκατάστασης των 
υφιστάμενων πηγών ενέργειας, δημιούργησε επιπλέον σοβαρή οικονομική 
επιβάρυνση στις Διοικήσεις των Ε.Κ. και στους εργαζόμενους, που αυξήθηκε σε 
δυσβάσταχτα ύψη λόγω και της αύξησης του πληθωρισμού σε επίπεδα 25ετίας, στο 
10%, με απόρροια εκτός των άλλων, τις ιλιγγιώδεις αυξήσεις σε καύσιμα, θέρμανση 
και στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.  
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Οι διοικήσεις, το ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό δίνουν αγώνα καθημερινό να 
αναπτύξουν τα Ε.Κ., ώστε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες 
ανάπτυξης και οικονομικής ανάταξης της πατρίδας μας, και δεν είναι δυνατόν να 
βρισκόμαστε στη δυσχερή θέση να πρέπει να διεκδικούμε τα αυτονόητα. 
 
Αποτελεί επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα ανάσχεσης του προβλήματος, 
η πολιτεία να προβεί σε άμεση αναδιάρθρωση των προϋπολογισμών των Ε.Κ. στα 
πραγματικά, τωρινά,  δεδομένα που θα περιλαμβάνει  κατ’ ελάχιστον την πλήρη 
κάλυψη της μισθοδοσίας του τακτικού προσωπικού   και  τα απαραίτητα πάγια 
λειτουργικά έξοδα των Ερευνητικών Κέντρων, πριν οι συνέπειες για τα κέντρα και 
το προσωπικό τους καταστούν καταστροφικές και τα τελευταία αναγκαστούν να 
αποχωριστούν στελέχη τους με μακροχρόνια παρουσία και εμπειρία στο πεδίο 
ενασχόλησής τους, με συνέπεια αυτό να αποτυπωθεί κατ’ επέκταση και στη 
γενικότερη εικόνα και παρουσία των κέντρων στον Ερευνητικό Ιστό.  
 
Ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση για να δοθεί αφενός ένα οριστικό τέλος σε 
αυτήν την επαναλαμβανόμενη απαίτηση από την πλευρά της πολιτείας προς τις 
διοικήσεις των ερευνητικών κέντρων που αφορά την κατάθεση τα τελευταία  έτη 
εικονικών συνοπτικών προϋπολογισμών, επιπέδου 2018, και αφετέρου να  
αποδεσμευτούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης  ώστε να δημιουργηθούν 
προγράμματα τύπου  ΚΡΗΠΙΣ,  γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της μισθοδοσίας του 
έκτακτου επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στα Ε.Κ. 
καλύπτεται μέχρι σήμερα από προγράμματα τύπου  ΚΡΗΠΙΣ, όπως και η  
συντήρηση υποδομών που είναι στις άμεσες προτεραιότητες για την εύρυθμη 
λειτουργία των ερευνητικών κέντρων. Όπως γνωρίζετε, η χρηματοδοτική φάση των 
περισσότερων υποδομών έληξε το 2021, ελάχιστες δε από αυτές  ολοκληρώνονται 
εντός του 2022. Η δε πλειονότητα των εργαζόμενων στα Ε.Κ.  που συμμετέχουν στις 
υποδομές είναι προσωπικό με συμβάσεις έργου ή εργασίας, γεγονός που οδηγεί στην 
απώλεια εξειδικευμένων θέσεων εργασίας με τη λήξη των έργων. 

Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση καταβολής εκ μέρους της ΓΓΕΚ της χρηματοδότησης 
επιβράβευσης (matching funds) των ετών 2020 και 2021 για εθνικά και ευρωπαϊκά 
έργα που εκτελούνται στα Ε.Κ., πρόσφατα ανακοινώθηκε η  καταβολή μόνο του 
τμήματος που αφορά τα συγχρηματοδοτούμενα,  επιφέρει ανυπέρβλητα 
προβλήματα και καθιστά εν αμφιβόλω την περαιτέρω ομαλή λειτουργία των 
ερευνητικών κέντρων, δεδομένου ότι η χρηματοδότηση επιβράβευσης λειτουργεί ως 
αναπτυξιακός μοχλός και διοχετεύεται στην υποστήριξη ερευνητικών ομάδων, 
(ερευνητές, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό), καθώς και τη διατήρηση και 
συντήρηση των υποδομών. 
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Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ, 
 
Τα ερευνητικά κέντρα στην χώρα μας τα οποία αδιαμφισβήτητα διαθέτουν 
επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικότητας, 
τεχνικό και διοικητικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, θέτουν τα 
θεμέλια, ώστε η έρευνα και η καινοτομία να γίνουν βασικοί πυλώνες στο νέο 
αναπτυξιακό και οικονομικό μοντέλο, που θα βάλει τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά 
ανάκαμψης για την μετά  πανδημία εποχή. Σε αυτό οφείλουμε όλοι μας, να 
συμβάλουμε ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να ενισχυθεί ο 
ρόλος τους στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο έρευνας και καινοτομίας. 
 
Προσδοκούμε στην προσωπική σας  έμπρακτη στήριξη και την ανάληψη νομοθετικών 
πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που περιγράφουμε στην 
επιστολή μας. 
  

Με τιμή 

 

  Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. 

 

 

               Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 

  

         Μάλλιαρης Χρήστος Ζήσης Αθανάσιος 

 

 

 

Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού 
Καθ. Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας 
κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Υπουργό Οικονομικών 
Καθ. Αθανάσιο Κυριαζή, ΓΓΕΚ 
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων 
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Σύλλογοι – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.   

 

Σ.Π. Ε.Ι.Ε., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), 

Σ.Π. Ε.Ι.Π., Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ.) 

Σ.Ε. Ι.Τ.Ε., Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 

Σ.Ε. Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 

Σ.Ε. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Φλέμιγκ», Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Α.    

       Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) 

Σ.Ε. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  

       (ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

Σ.Ε. Ε.Κ. «Αθηνά», Σωματείο Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 

Σ.Ε. Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 


