
 

 

 
 

Δελτίο Τύπου του ΕΛΚΕΘΕ για τη βιντζότρατα 
 

 
 
Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) είναι ένα από τα τέσσερα ΝΠΔΔ ερευνητικά 

κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – Υπουργείο 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων – και λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική νομοθεσία που διέπει τα 

ερευνητικά κέντρα. Οι ερευνητές του κρίνονται και εκλέγονται σε τρείς βαθμίδες, με κριτήρια και 

προσόντα αντίστοιχα με αυτά των ΑΕΙ. Επιπλέον, το ΕΛΚΕΘΕ αξιολογείται από το 1995 ανά 

πενταετία από διεθνή επιτροπή κριτών υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, έχοντας επιδείξει συστηματικά 

άριστα αποτελέσματα. 

 

Το ΕΛΚΕΘΕ, στην υπερ-30ετή πορεία του (μέχρι το 2003 ως Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών -

ΕΚΘΕ- και Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης – ΙΘΑΒΙΚ -) έχει καταξιωθεί για την επιστημονική 

του προσφορά τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, με συνεχείς ευρωπαϊκές αλλά και 

διεθνείς συνεργασίες. Ο ρόλος του στην έρευνα για τα υδατικά οικοσυστήματα (ωκεανογραφία, 

λιμνολογία, ποταμολογία, οικολογία, αλιεία, υδατοκαλλιέργειες, γενετική, βιοτεχνολογία) στη 

Μεσόγειο, αλλά και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι καθοριστικού και στρατηγικού 

χαρακτήρα, αποτυπώνεται δε, μεταξύ άλλων, με την υψηλή ποιότητα επιστημονικών δημοσιεύσεων 

από το ερευνητικό του προσωπικό, όπως επίσης και με την έκδοση του διεθνούς επιστημονικού 

περιοδικού Mediterranean Marine Science που έχει ιδιαίτερα υψηλή απήχηση. 

 

Με βάση τα παραπάνω και σε συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να υπογραμμισθεί, 

ότι οι ερευνητές του ΕΛΚΕΘΕ χαίρουν απόλυτης ακαδημαϊκής και ερευνητικής ελευθερίας και 

δικαιωμάτων, ώστε να επιτελούν ελεύθερα και ανεπηρέαστα την αποστολή τους, τόσο στην 

υποβολή ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων και έργων, όσο και στην εκτέλεσή τους. Η 

κατοχύρωση αυτής της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κάθε ερευνητή, της επιστημονικής ομάδας 

ενός έργου και του επιστημονικού υπευθύνου ενός έργου, είναι βασική προϋπόθεση για την 

διεξαγωγή  αντικειμενικής, ανεπηρέαστης και αξιοκρατικής έρευνας, μακριά από υποδείξεις και 

κατευθυνόμενα αποτελέσματα. 

 

Οι ερευνητές απαντούν στα ερωτήματα που τους τίθενται ακολουθώντας πιστά τις ενδεδειγμένες 

επιστημονικές μεθόδους, με σχεδιασμό πειραμάτων στο πεδίο και στο εργαστήριο και στη συνέχεια 

με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, πάντα σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. Τα 

αποτελέσματα των ερευνών, που οδηγούν συχνά σε μεταπτυχιακές  και διδακτορικές διατριβές, 

δημοσιεύονται σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων μετά από κρίση και 

τεχνικές εκθέσεις ερευνητικών έργων. 



 

 

 

Το ΕΛΚΕΘΕ ως ερευνητικό κέντρο έχει επίσης σημαντικό κοινωνικό ρόλο, διαφυλάσσοντας την 

ακεραιότητα και αμεροληψία της έρευνας, η οποία μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με αντικρουόμενα 

συμφέροντα οικονομικά, κοινωνικά ή και πολιτικά. Συχνά τα αποτελέσματα των ερευνών δεν είναι 

αρεστά στη μία ή την άλλη κοινωνική ή πολιτική ομάδα και για αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να 

εξασφαλίζεται η ακαδημαϊκή και ερευνητική ελευθερία των ερευνητών. 

 

Ο κατ’ εξοχήν ρόλος ενός Ερευνητικού Κέντρου (μέσω των επιστημονικών έργων που εκτελεί) είναι 

να αποτυπώνει με αντικειμενικό τρόπο την κατάσταση και να διαμορφώνει επιστημονικά 

τεκμηριωμένες θέσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που του τίθενται, όχι όμως να λαμβάνει 

αποφάσεις, οι οποίες αφορούν αποκλειστικά στην πολιτικής ηγεσία. Ιδιαίτερα σε θέματα 

διαχείρισης, οι απαντήσεις και λύσεις δεν είναι ποτέ μονοσήμαντες και είναι αποτέλεσμα πολιτικών 

και όχι επιστημονικών επιλογών. Η επιστήμη σε καμμιά περίπτωση και ποτέ δεν θα υποκαταστήσει 

ούτε μπορεί να υποκαταστήσει τις πολιτικές αποφάσεις. 

 

Το ΕΛΚΕΘΕ έχει βρεθεί στο παρελθόν στο προσκήνιο της επικαιρότητας μέσω της εμπλοκής του σε 

σοβαρά θαλάσσια ατυχήματα (π.χ. εντοπισμός και ανέλκυση αεροπλάνων και ελικοπτέρων στο 

Αιγαίο,  το ναυάγια Sea Diamond στη Σαντορίνη και Αγία Ζώνη ΙΙ στο Σαρωνικό). Πρόσφατα το 

ΕΛΚΕΘΕ δέχεται αντιδεοντολογική επίθεση και συκοφάντηση αυτού και του ερευνητικού του 

προσωπικού από MME (STAR & ALPHA)  με αφορμή την άδεια που έχει δώσει το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για περιορισμένη αλιεία του αλιευτικού εργαλείου βιντζότρατα, 

με το ΕΛΚΕΘΕ να έχει αναλάβει την παρακολούθηση του αποτυπώματος της βιντζότρατας με βάση 

το ισχύον διαχειριστικό σχέδιο .Το ΕΛΚΕΘΕ με αφορμή αυτό το γεγονός, τονίζει για μια ακόμα φορά 

ότι δεν εμπλέκεται σε πολιτικές ή άλλες αποφάσεις και ο ρόλος του είναι η κατά το δυνατόν 

αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης με βάση τη βέλτιστη επιστημονική μέθοδο. Οι 

αποφάσεις για την παύση ή μη της λειτουργίας της βιντζότρατας λαμβάνονται σε πολιτικό επίπεδο 

και εν προκειμένω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

 

Για το λόγο αυτό, θεωρεί απαράδεκτες και αποκρούει, όπως οφείλει κάθε υπεύθυνος 

επιστημονικός φορέας, τις όποιες προσπάθειες παρέμβασης στο επιστημονικό του έργο. Αποκρούει 

και αντιπαρέρχεται τις επιστημονικοφανείς ανακρίβειες και αντιδεοντολογικές πρακτικές που 

παρουσιάζονται στα ΜΜΕ (STAR & ALPHA) οι οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν απαξιωτική 

εικόνα για το επιστημονικό έργο που επιτελείται. Το ΕΛΚΕΘΕ θα συνεχίσει αταλάντευτα να 

καλλιεργεί και να αναπτύσσει τον ερευνητικό του ρόλο με βάση τις αρχές της ακαδημαϊκής και 

ερευνητικής δεοντολογίας και ελευθερίας. 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΚΕΘΕ 


