
 

 

 

 

Ηράκλειο, 8-2-2016 

Α.Π. Ο-Π003/16 

Προς  

την εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

Μιχαλακοπούλου 80 

ΤΚ 11528, Αθήνα 

Τηλ. 211 365 7000 

Υπόψη: κ. Γιώργου Παπαχρήστου  

 

Κύριε Παπαχρήστο, 

 

Στο φύλλο της 5/2/2016 της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ και στη στήλη "Στίγμα" που υπογράφετε, 

καταχωρήσατε δημοσίευμα με τον τίτλο «Ξέφραγο αμπέλι». Σ’ αυτό αναφέρεστε, κυρίως, στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Έρευνας και Καινοτομίας Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη και στο Ίδρυμα 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).  Για την αποφυγή παρερμηνειών και παρανοήσεων και για να έχουν οι 

αναγνώστες σας ορθή ενημέρωση, θα ήθελα να επισημάνω τα ακόλουθα: 

1. Πράγματι, «η πτωχή πλην τιμία Ελλάς» διαθέτει ένα Ερευνητικό Ίδρυμα που τιμά τη χώρα στο διεθνές 

επιστημονικό στερέωμα, συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό και 

προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας χωρίς να επιβαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό.  

2. Το ΙΤΕ ιδρύθηκε το 1983, με σκοπό τη διεξαγωγή βασικής, εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, 

την ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών. Το ΙΤΕ καταλαμβάνει διαχρονικά 

την πρώτη θέση σε όλες τις μέχρι τώρα συγκριτικές αξιολογήσεις των Ερευνητικών Ιδρυμάτων της 

χώρας που έγιναν από ανεξάρτητες Διεθνείς Επιτροπές.   

Το ΙΤΕ καταλαμβάνει την πρώτη θέση μεταξύ των Ελληνικών Ερευνητικών Ιδρυμάτων και την 

δέκατη πέμπτη μεταξύ όλων των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Ιδρυμάτων με βάση τις ανταγωνιστικές 

χρηματοδοτήσεις που προσέλκυσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στo 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

Έρευνα σε ανταγωνιστική βάση. 

Ο τακτικός προϋπολογισμός που εισέπραξε το ΙΤΕ από την Πολιτεία για την περίοδο 1983-2014  

(161,4 εκ.€)  αποτελεί μόλις το 18% του συνολικού του προϋπολογισμού, ενώ το  42% των εσόδων του 



 

 

 

 

προήλθε από ανταγωνιστικά προγράμματα από το εξωτερικό. Την ίδια περίοδο, το ΙΤΕ επέστρεψε 

στην Πολιτεία 167 εκ € σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.  

Στα τέλη του 2014, το ΙΤΕ απασχολούσε συνολικά 1403 άτομα (Ερευνητές, συνεργαζόμενα μέλη 

ΔΕΠ, επιστήμονες και τεχνικούς υψηλής εξειδίκευσης, μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, υποψήφιους 

διδάκτορες και μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές) ενώ το προσωπικό αορίστου χρόνου 

ήταν μόλις 349 άτομα. 

3. Το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) είναι ένα από τα ιδρυτικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ. Στην 

αξιολόγηση του 2014, το ΙΗΔΛ κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ όλων των Ερευνητικών Ινστιτούτων 

της χώρας έχοντας  λάβει με το μέγιστο της βαθμολογίας (5,0) σε όλα τα κριτήρια (26 κριτήρια σε 6 

κατηγορίες).   

Λόγω των μοναδικών ερευνητικών του εγκαταστάσεων και της τεχνογνωσίας υψηλής στάθμης, 

το ΙΗΔΛ έχει επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Ευρωπαϊκή Ερευνητική Εγκατάσταση στους τομείς 

των Λέιζερ, των Πολυμερών, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και της Νανοτεχνολογίας/Νανοϋλικών. Ως 

Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση Λέιζερ έχει προσφέρει, κατά την περίοδο 1990-2014, περισσότερες από 3200 

ημέρες πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του σε 470 επιστήμονες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την διεξαγωγή των πειραμάτων τους.  

Η προσφορά του ΙΗΔΛ είναι παγκοσμίως γνωστή. Το ΙΗΔΛ και Ομάδα Επιστημόνων του με 

επικεφαλής τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Φωτάκη σχεδίασε και κατασκεύασε πρωτοποριακό σύστημα 

λέιζερ ειδικά για τον καθαρισμό και την ανάδειξη των γλυπτών της Ακρόπολης, το οποίο έλαβε το 

διεθνές βραβείο Keck για το 2012 από το Διεθνές Ινστιτούτο Συντήρησης Ιστορικών Μνημείων και 

Έργων Τέχνης. Το σύστημα χρησιμοποιήθηκε για την αφαίρεση επικαθίσεων (οφειλομένων στη 

ρύπανση του περιβάλλοντος) από γλυπτά της Ακρόπολης, όπως η ζωφόρος και οι μετώπες του 

Παρθενώνα, οι Καρυάτιδες, η Πρόσταση του Ερεχθείου. Λειτουργεί, μάλιστα, ως ανοικτό εργαστήριο 

εντός του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης.  

4. Ο Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Φωτάκης είναι Πρόεδρος του ΔΣ του ΙΤΕ και Διευθυντής της Κεντρικής 

Διεύθυνσης από το 2011. Ευρίσκεται σε αναστολή καθηκόντων  από τότε που ανέλαβε Αναπληρωτής 

Υπουργός  Έρευνας και Καινοτομίας. Παλαιότερα, κατά την περίοδο 1997-2011, ήταν Διευθυντής του 

Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του ΙΤΕ. Διευθυντής του ΙΗΔΛ είναι από το 2013 ο 

Καθηγητής κ. Σπύρος Αναστασιάδης.  

5. Το ΙΤΕ, ως Ερευνητικό Κέντρο Ιδιωτικού Δικαίου, προκήρυξε τρεις θέσεις ερευνητών στο ΙΗΔΛ 

σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των νόμων για την Έρευνα. Η προκήρυξη των θέσεων αυτών είναι 

ανοικτή και έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψηφιότητα οποιοσδήποτε επιστήμονας έχει τα προσόντα. 

Καμία ανάμιξη δεν είχε το Υπουργείο ή ο Καθηγητής κ. Φωτάκης σ’ αυτήν τη διαδικασία.   

6. Ο ισχύων νόμος για την έρευνα (ν. 4310/2014) δίνει το δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα, για να 

καταλάβουν προσωποπαγείς θέσεις Ερευνητών, μέλη του προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων που 

έχουν τα απαραίτητα προσόντα.  Η διαδικασία αυτή (κατ’ εξαίρεση κρίση σε προσωποπαγείς θέσεις) 



 

 

 

 

δεν θα πρέπει να συγχέεται με την εκλογή Ερευνητών, που σύμφωνα με το ν. 4310/2014 διενεργείται 

με ανοικτή διαδικασία ύστερα από τη δημοσίευση προκήρυξης. Εξαιτίας ασαφειών της διαδικασίας,  

τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας απηύθυναν ερωτήματα προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Η απάντηση ήταν να μην προχωρήσουν οι συγκεκριμένες διαδικασίες για την 

κατάληψη προσωποπαγών θέσεων, μέχρις ότου ψηφιστεί ο νέος νόμος για την Έρευνα.  

 

Φυσικά ισχύει η ανοιχτή πρόσκλησή μας στο Ηράκλειο για να δοθεί η ευκαιρία να σας 

ξεναγήσουμε στις εγκαταστάσεις μας, να σας παρουσιάσουμε την ποιότητα του έργου του ΙΤΕ και να δείτε 

από κοντά τον πραγματικό πλούτο του, που αποτελούν οι εξαίρετοι νέοι επιστήμονες που εκπαιδεύονται 

και απασχολούνται εδώ.   

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και παρακαλώ να δημοσιευθεί η επιστολή σε κατάλληλη θέση 

στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ. 

 

 

 

 

 

Βασίλειος Α. Δουγαλής 

Προεδρεύων του ΔΣ του ΙΤΕ - Αντιπρόεδρος  

 

 


