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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καταργήσεις – συγχωνεύσεις Ερευνητικών κέντρων και Ιδρυμάτων 
 
Το Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στο ΚΑΠΕ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθεί και 
συμμερίζεται τις ανησυχίες των εργαζομένων στα ερευνητικά κέντρα και Οργανισμούς, 
σχετικά με τις πρόσφατες εξαγγελίες για «αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας», 
σύμφωνα με την οποία καταργούνται, συγχωνεύονται και αναδιατάσσονται Ερευνητικά 
κέντρα και Ινστιτούτα. 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η «έρευνα» στη χώρα μας είναι 
το έλλειμμα χρηματοδότηση της, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη διατίθενται τριπλάσια ποσά 
και δεν αναφερόμαστε στις  πιο προηγμένες χώρες που τα ποσά είναι ακόμα μεγαλύτερα. 

Εξ’ αιτίας αυτής της υποχρηματοδότησης τα Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα ή Οργανισμοί 
«αναγκάζονται» να προσφεύγουν στην ανάληψη προγραμμάτων αμφιβόλου 
αναγκαιότητας, κύρια για βιοποριστικούς λόγους καθώς και στην ανάπτυξη διαφόρων 
εμπορικών ή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για προσέλκυση πόρων όπως: παροχή 
υπηρεσιών σε τρίτους, εμπορική εκμετάλλευση αποτελεσμάτων της έρευνας, συμφωνίες με 
επιχειρήσεις, χορηγίες κλπ. Οι κατευθύνσεις δε αυτές έχουν ως αποτέλεσμα οι ερευνητικοί 
φορείς, να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και να συμμορφώνονται πλήρως 
με τους  «κανόνες της αγοράς». 

Το ΚΑΠΕ όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, από τη ίδρυσή του σχεδόν, βιώνει αυτή την 
κατάσταση με την χρόνια ανύπαρκτη τακτική επιχορήγηση. 

Η αιφνιδιαστική «γνωστική και χωροταξική αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού της χώρας» 
που εξαγγέλθηκε θεωρούμε ότι είναι: 

⇒ πρόχειρη, αφού λείπουν παντελώς οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας,  

⇒ προσχηματική,  μια που πολλές ενδείξεις έχουν μαζευτεί για το ότι στο βάθος 
βρίσκονται real-estate συμφέροντα που έχουν βάλει στο μάτι τις περιουσίες των υπό 
αναδιάταξη κέντρων και οργανισμών, και 

⇒ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχει η ερευνητική κοινότητα, που δεν είναι 
άλλες, από την αύξηση της χρηματοδότησης και του αναπροσανατολισμού της 
έρευνας. 

Βασική προϋπόθεση οποιωνδήποτε ρυθμίσεων θα έπρεπε να είναι προϊόν ουσιαστικού 
διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους και πρωτίστως με τους εργαζόμενους σε αυτά. 

 

Για δε την περίπτωση του Κέντρου μας, η εξαγγελία ότι «...συγχωνεύονται οι Διευθύνσεις 
Energy Policy Analysis και Energy Information, Systems, Dissemination and Market 
Development» μας προκαλεί μειδίαμα και ερωτηματικά για την σκοπιμότητα της 
εξαγγελίας όταν αυτές έχουν ήδη συγχωνευθεί από καιρό. 



Ο δε «περιορισμός του κατακερματισμού των Κέντρων /Ινστιτούτων και των πολλαπλών 
επικαλύψεών τους» είναι ανακόλουθος και μας βάζει σε σκέψεις, έντονο προβληματισμό 
και ανησυχία, γνωρίζοντας ήδη την ίδρυση Ινστιτούτου ΑΠΕ στην περιοχή της Θράκης. 

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΚΑΠΕ παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, εκφράζει την αμέριστη 
συμπαράστασή του στο προσωπικό των κέντρων που θίγονται άμεσα και συντάσσεται μαζί 
τους. 

 

Για το ΣΕΚΑΠΕ 

 

Δημήτρης Θεοφιλογιαννάκος Ράνια Σούρα 
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