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Θέµα:  ∆ιευθέτηση θεµάτων ανταγωνισµού µεταξύ επιχειρήσεων και Εδικών 

λογαριασµών Κονδυλίων έρευνας των ερευνητικών ιδρυµάτων» 

   

Σε σχετική επιστολή της επιχείρησης INTERMEDIA AETE (που επισυνάπτεται) γίνεται 

εκτενής αναφορά η οποία περιλαµβάνει και σχετική τεκµηρίωση για πρακτικές που εφαρµόζονται 

από µερίδα µελών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και που σύµφωνα µε την επιχείρηση, οδηγούν σε 

στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισµού και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης αυτού.  

Με αφορµή την επιστολή αυτή και µε βάση και παλαιότερες προφορικές συζητήσεις που 

έχουν γίνει µε επιχειρήσεις µέλη µας, ο Φορέας σας δια των αρµοδίων οργάνων του, θα πρέπει να 

λάβει υπ΄ όψη ότι, µετά από την σηµαντική ανάπτυξη της ακαδηµαϊκής και ερευνητικής 

κοινότητας, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αρχίσει να παρατηρείται ολοένα και εντονότερα το 

φαινόµενο συµµετοχής ακαδηµαϊκών και ερευνητικών ιδρυµάτων σε δηµόσιους διαγωνισµούς, 

συχνά µέσα από κοινοπρακτικά σχήµατα µε άλλες επιχειρήσεις. 

Παρόλη την αδιαµφισβήτητη ερευνητική και ακαδηµαϊκή επάρκεια των φορέων αυτών, 

συχνά εγείρονται θέµατα νοµιµότητας, όσον αφορά την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του 

Φορέα, τον αθέµιτο ανταγωνισµό και της υπέρβασης του ακαδηµαϊκού και ερευνητικού ρόλου. 

Τα θέµατα αυτά εντοπίζονται στις περιπτώσεις που: 

1. Τα ιδρύµατα µέσω των ειδικών λογαριασµών κονδυλίων έρευνας, λαµβάνουν µέρος σε 

διαγωνισµούς χωρίς ουσιαστικό ερευνητικό και ακαδηµαϊκό αντικείµενο - γεγονός που 

αποδεικνύεται από την επαναλαµβανόµενη πανοµοιότυπη υποβολή υποψηφιότητας σε 

αντίστοιχους διαγωνισµούς.  

2. Συγκεκριµένοι καθηγητές ή υπάλληλοι των ιδρυµάτων, κάνοντας χρήση των ερευνητικών 

υλικών και άυλων υποδοµών των ιδρυµάτων και συχνά των φτηνών ανθρώπινων πόρων, 

µέσω της διδακτικής διαδικασίας, συµµετέχουν ανταγωνιστικά σε διαγωνισµούς, 

εµφανίζοντας συχνά σηµαντικά µειωµένους προϋπολογισµούς που προκύπτουν από τη 

δωρεάν χρήση των δηµοσίων υποδοµών. 
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3. Τα ιδρύµατα, κάνοντας χρήση της δεσπόζουσας θέσης τους ως θεσµικά όργανα, 

λειτουργούν ως τεχνικοί, οικονοµικοί, νοµικοί, κ.ο.κ. σύµβουλοι προς άλλους δηµόσιους 

φορείς, αναλαµβάνοντας τεχνικές και άλλες µελέτες και κατόπιν λαµβάνουν µέρος µέσα 

από κοινοπραξίες µε άλλες επιχειρήσεις στην προκήρυξη των διαγωνισµών υλοποίησης των 

µελετών. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ασυµβίβαστο και σύγκρουση συµφερόντων στο 

πλαίσιο ανάθεσης µελετών και προµηθειών, από Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου σε Φορείς που 

είναι εν δυνάµει προµηθευτές. 

           Σε κάθε περίπτωση, το Επιµελητήριο Ηρακλείου θεωρεί πως είναι απαραίτητη η 

απόλυτη τήρηση της νοµιµότητας από κάθε Φορέα και ο περιορισµός στο αντικείµενο του, 

όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική νοµοθεσία που τον διέπει. Ειδικά σε µια περίοδο κρίσης 

όπως η σηµερινή που πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε κλείσιµο, οφείλουµε να 

διαφυλάξουµε τις επιχειρήσεις µέλη µας από τον αθέµιτο ανταγωνισµό αλλά και από κάθε 

άλλη πρακτική που οδηγεί σε στρέβλωση της ανταγωνιστικότητας. 

            Οι θέσεις αυτές του Επιµελητηρίου θα κοινοποιηθούν στα αρµόδια ιδρύµατα τα οποία 

δια µέσου των αρµόδιων εκπροσώπων τους αναµένουµε να ενηµερώσουν τα επιµέρους 

τµήµατα τους για την ορθή εφαρµογή τόσο του γράµµατος όσο και του πνεύµατος της 

Ελληνικής Νοµοθεσίας, η οποία σαφώς διαχωρίζει την ερευνητική από την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα αλλά και τις σχέσεις που πρέπει να τη διέπουν. 

            Η ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης από τους ερευνητικούς φορείς και θεµιτή είναι 

και αναµενόµενη. Θα πρέπει όµως να διέπεται από τους ίδιους κανόνες και να δροµολογείται 

µέσω των ίδιων διαδικασιών που διέπεται η νόµιµη επιχειρηµατική δραστηριότητα στην 

Ελλάδα.  Επιπλέον, η όποια επιχειρηµατική δραστηριότητα θα πρέπει να υπόκειται στους 

ίδιους εργασιακούς περιορισµούς και τις ίδιες υποχρεώσεις που διέπεται µια οποιαδήποτε 

επιχείρηση, αποδίδοντας τις νόµιµες εισφορές στο δηµόσιο, διαφορετικά οδηγούµαστε σε 

απώλεια θέσεων εργασίας και αθέµιτο ανταγωνισµό. 

           Άλλωστε σε κοινές συζητήσεις µε τους ερευνητικούς φορείς, έχει διαπιστωθεί η 

έλλειψη συνεργασίας και η ανάγκη προσέγγισης του ερευνητικού και του ακαδηµαϊκού τοµέα 

και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να παρατηρούνται φαινόµενα που όχι µόνο δεν 

προάγουν αλλά αντίθετα τορπιλίζουν την οποιαδήποτε πιθανή συνεργασία. 

           Αναµένουµε την άµεση ανταπόκρισή σας στο πραγµατικά φλέγον αυτό θέµα, το οποίο 

εάν άµεσα δεν επιλυθεί θα επιφέρει σηµαντικά προβλήµατα στις τοπικές επιχειρήσεις. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Με εκτίµηση, 

 
Νικήτας ∆ολαψάκης 

Πρόεδρος Επιµελητηρίου Ηρακλείου 
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