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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 26/7/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./399/2011 

 

Προς: Κυρία Χρυσή Αράπογλου, Πρόεδρο της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 

 

Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόµου «∆οµή, 

λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» 

 

Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε, 

Στο πλαίσιο της συζήτησης του σχεδίου νόµου του ΥΠ∆ΒΜΘ «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση 

της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων», 

στη ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, σας καταθέτουµε 

τις επισηµάνσεις και τις προτάσεις µας και παρακαλούµε όπως τις κοινοποιήσετε και στα 

µέλη της Επιτροπής, για την πληρέστερη οργάνωση της εν λόγω συζήτησης. 

 

Γενικές παρατηρήσεις/προτάσεις:  

• Όσον αφορά στην υλοποίηση του ενιαίου τριτοβάθµιου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας 

στη χώρα µας που µας αφορά ως ερευνητές, το παρόν σχέδιο νόµου περιέχει ορισµένα µόνο 

στοιχεία, όπως η γενική αναφορά στον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης-έρευνας (άρθρο 4 παρ. ε΄) 

και το άρθρο για τη συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων (άρθρο 42).  

• Σε σχέση µε το προσχέδιο του ίδιου νόµου, η δέσµη µέτρων η οποία αφορά στη σηµερινή 

επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης των διαύλων συνέργειας µεταξύ των πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και 

Ερευνητικών Κέντρων δεν αναβαθµίστηκε, παρά τις συγκεκριµένες προτάσεις που 

κατατέθηκαν στην πολιτική ηγεσία του ΥΠ∆ΒΜΘ, τόσο από την Ένωση Ελλήνων 

Ερευνητών, όσο και από τις Οµοσπονδίες ΠΟΣ∆ΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, στο πλαίσιο του 

διαλόγου που προηγήθηκε.  

• Το σχέδιο νόµου, ως έχει, αφήνει περιθώριο για πολλαπλές, και πιθανόν 

«παρεκκλίνουσες» ερµηνείες που αφορούν στις ρυθµίσεις για τη διεπιφάνεια των ΑΕΙ και 
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των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ), δηλαδή τα προγράµµατα του δεύτερου και τρίτου κύκλου 

σπουδών, καθώς και για την κινητικότητα και τις λοιπές πιθανές συνέργειες µεταξύ ΑΕΙ και 

ΕΚ.  

• Με την παρούσα επιστολή, προτείνουµε µια σειρά από αλλαγές που έχουν στόχο την, 

κατά το δυνατόν, διεύρυνση, διάχυση και την αποσαφήνιση, στο σύνολο του νοµοσχεδίου, της 

λογικής που διέπει το Άρθρο 42. Αυτό πιστεύουµε ότι θα διευκολύνει -µεταξύ άλλων- και 

την αποτελεσµατικότητα του νόµου κατά την εφαρµογή του. 

• Εκτός των προτάσεων µας κατ’ άρθρο (που παρατίθενται πιο κάτω), στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας προτείνουµε επίσης: 

(1) την ύπαρξη ενιαίου Εθνικού Πίνακα Κριτών για ΑΕΙ και ΕΚ και  

(2) τη µετονοµασία της Α∆ΙΠ σε «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την Έρευνα» και την προσθήκη άρθρου που να συµπεριλαµβάνει τα 

Ερευνητικά Κέντρα που υπάγονται στη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Αρχής αυτής και 

αυτό διότι η πιστοποίηση της ποιότητας του ερευνητικού έργου θεωρούµε ότι πρέπει ναι 

είναι ενιαία για τον ερευνητικό ιστό ΑΕΙ και ΕΚ.  

 

Προτάσεις κατ’ άρθρο: 

Άρθρο 11: Όργανα της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών 

Στην Παράγραφο 1.δ) να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής:  

1.δ) η οµάδα διδασκόντων του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος σπουδών, η 
οποία αποτελείται από καθηγητές των σχολών προπτυχιακών σπουδών και από ερευνητές 
των ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων της ηµεδαπής. 

Στην Παράγραφο 8. να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής: 

8. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος είναι καθηγητής ή ερευνητής 
εκλέγεται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος µε απλή πλειοψηφία του συνόλου 
των διδασκόντων για τετραετή θητεία. Τα θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των ανωτέρω 
προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισµό του ιδρύµατος. 

Στην Παράγραφο 9. να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής: 

9. Ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος, σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύµατός του, αναπληρώνεται από καθηγητή ή ερευνητή, κατά προτίµηση πρώτης 
βαθµίδας, που ορίζεται µε απόφασή του.  

Προτείνουµε τις τροποποιήσεις αυτές, έτσι ώστε να καλύπτεται στο παρόν άρθρο και η 

περίπτωση της από κοινού οργάνωσης µεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών προγραµµάτων 

από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα (σύµφωνα και µε το Άρθρο 42 του παρόντος σ/ν), 

στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας. Επιπλέον, 

στην πιο πάνω περίπτωση, καθόσον ο διευθυντής του µεταπτυχιακού ή διδακτορικού 

προγράµµατος «εκλέγεται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος» και στην οµάδα 

διδασκόντων συµπεριλαµβάνονται και ερευνητές, θα πρέπει διευθυντής να δύναται να είναι 

και ερευνητής  (για την αποφυγή ασύµµετρης συµπεριφοράς). Το ίδιο ισχύει και για τον 

αναπληρωτή διευθυντή.  
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Άρθρο 17: Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθµίδων 

Προτείνουµε αλλαγή της Παραγράφου 3. και προσδιορισµό των ελάχιστων προσόντων για 

κάθε βαθµίδα, έτσι ώστε, για λόγους ισοτιµίας, αυτά να είναι κοινά (όπως ισχύει και σήµερα) 

για τους καθηγητές και τους ερευνητές όλων των ιδρυµάτων (πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και ΕΚ). 
 

Άρθρο 19: Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης καθηγητών 

Στην Παράγραφο 1. να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής:  

1. Η επιλογή και η εξέλιξη των καθηγητών όλων των βαθµίδων γίνεται από ειδικές επιτροπές, 
οι οποίες απαρτίζονται από επτά καθηγητές ή ερευνητές πρώτης βαθµίδας, ή, σε περίπτωση 
κρίσης για τις βαθµίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή, και από αναπληρωτές 
καθηγητές ή ερευνητές δεύτερης βαθµίδας, µε επιστηµονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, 
συναφές γνωστικό αντικείµενο µε εκείνο της υπό πλήρωση θέσης ή του υπό εξέλιξη 
καθηγητή αντίστοιχα.  

Οι ερευνητές δεν αναφέρονται στη Παράγραφο 1. του παρόντος άρθρου, σε αντίθεση µε τα 

πιο κάτω αναφερόµενα της Παραγράφου 3. α) του ίδιου άρθρου, 

• «τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών του 

ιδρύµατος» και 

• «στα µητρώα εξωτερικών µελών εγγράφονται καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και 

οµοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές 

ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής»,  

γεγονός που µας κάνει να πιστεύουµε ότι εκ παραδροµής οι ερευνητές δεν αναφέρονται στην 

Παράγραφο 1, καθώς δεν είναι δυνατόν αφενός να περιλαµβάνονται στα µητρώα των 

εξωτερικών µελών ενός ιδρύµατος και αφετέρου να αποκλείονται από τις επιτροπές 

επιλογής και εξέλιξης καθηγητών. 

Στην Παράγραφο 4. να προστεθούν οι ερευνητές της αλλοδαπής ως εξής:  

4. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης 
υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από τέσσερις διαπρεπείς 
καθηγητές ή ερευνητές της αλλοδαπής που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών 
εκλεκτόρων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε όση έκταση δεν είναι τούτο εφικτό, από 
διαπρεπείς καθηγητές που ανήκουν στο µητρώο των εσωτερικών εκλεκτόρων. ∆ύο εκ των 
ως άνω καθηγητών ή ερευνητών υποδεικνύονται από τον υποψήφιο. 

Η προσθήκη αυτή πιστεύουµε ότι αυξάνει την εξωστρέφεια των ΑΕΙ και τις δυνητικές 

συνέργειές τους και µε ερευνητικά ιδρύµατα / ερευνητές της αλλοδαπής. 
 

Άρθρο 21: Αξιολόγηση καθηγητών 

Στην Παράγραφο 2. να προστεθούν οι ερευνητές της ηµεδαπής και της αλλοδαπής ως εξής:  

2. Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. 
πραγµατοποιείται από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθµίδας 
άλλων Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. ή από ερευνητές πρώτης βαθµίδας ερευνητικών ιδρυµάτων, 
αντίστοιχα, της ηµεδαπής και της αλλοδαπής, µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο 
συναφές µε το έργο των αξιολογουµένων, που επιλέγονται από τα µητρώα κριτών του 
άρθρου 19, σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου. Για την 
αξιολόγηση συντάσσεται έκθεση, στην οποία λαµβάνεται υπόψη και η αξιολόγηση του 
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διδακτικού έργου από τους φοιτητές και η οποία κοινοποιείται στον αξιολογούµενο και στον 
οικείο κοσµήτορα.  

Τα µητρώα εξωτερικών µελών του άρθρου 19 [Παρ. 3α)], µπορεί να περιλαµβάνουν και 

«ερευνητές ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και της αλλοδαπής», οπότε οι τελευταίοι 

δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από την αξιολόγηση που αναφέρεται στο παρόν  άρθρο 

(ασύµµετρη συµπεριφορά). Η προσθήκη αυτή επιπλέον ενισχύει την εξωστρέφεια των ΑΕΙ 

και τις δυνητικές συνέργειές τους µε ερευνητικά ιδρύµατα / ερευνητές της ηµεδαπής και της 

αλλοδαπής 
 

Άρθρο 24: Ασυµβίβαστα – αναστολή καθηκόντων  

Στην Παράγραφο 2.ε) να προστεθούν οι διευθυντές ως εξής:  

ε) πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, υποδιοικητές, διευθυντές, καθώς και οι αναπληρωτές 
τους σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα. 

Την πιο πάνω προσθήκη την προτείνουµε για να συµπεριληφθούν στην αναστολή άσκησης 

των καθηκόντων τους και οι καθηγητές εκείνοι που εκλέγονται σε θέσεις διευθυντών 

ερευνητικών ινστιτούτων.  

Στην Παράγραφο 5 να συµπεριληφθούν και οι ερευνητές της αλλοδαπής ως εξής:  

5. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια της άδειας 
που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής 
καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των µη καταβαλλοµένων αποδοχών για πρόσκληση 
επισκεπτών καθηγητών από Α.Ε.Ι., ή ερευνητών από ερευνητικά ιδρύµατα της αλλοδαπής. 

Η προτεινόµενη προσθήκη αποσκοπεί στην αύξηση της την κινητικότητας µεταξύ των ΑΕΙ 

της ηµεδαπής και µε τα ΕΚ της αλλοδαπής. 
 

Άρθρο 27: Επιστηµονικές και λοιπές άδειες 

Παράγραφος 3. Να υπάρξει πρόβλεψη για επιστηµονικές άδειες στην Ελλάδα, µε εξειδίκευση 
για τα ερευνητικά κέντρα της χώρας.  

Ενώ στο προσχέδιο νόµου (άρθρο 21 του πσ/ν, παρ. 3.) υπήρχε πρόβλεψη  για το 

ενδεχόµενο  ο χρόνος της επιστηµονικής άδειας του καθηγητή να διανύεται στην Ελλάδα [ως 

εξής: «Αν ο χρόνος της επιστηµονικής άδειας διανύεται στην Ελλάδα, ο καθηγητής λαµβάνει 

το 40% των αποδοχών του»], στο παρόν σχέδιο η πρόβλεψη αυτή έχει απαλειφθεί.  

Θεωρούµε ότι θα πρέπει να υπάρξει σχετική πρόβλεψη και στην Παράγραφο 3. του άρθρου 

27 του παρόντος σχεδίου νόµου και µάλιστα, όσον αφορά τα  Ερευνητικά Κέντρα ή 

Ινστιτούτα (ΕΚ/Ι), ότι θα πρέπει αυτή και να εξειδικευθεί µε την πιο κάτω προσθήκη:  

Αν ο χρόνος της επιστηµονικής άδειας διανύεται σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο που 
υπάγεται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, ο καθηγητής λαµβάνει το 80% των αποδοχών του. 
 

Η εξειδίκευση αυτή για τις άδειες στην Ελλάδα, και συγκεκριµένα στα ΕΚ/Ι της χώρας, 

εκτιµάται ως απαραίτητη, διότι δυνητικά αυξάνει την κινητικότητα των επιστηµόνων και τις 

ερευνητικές συνέργειες, µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση, τα ΑΕΙ 

επωφελούνται και οικονοµικά, καθώς θα δίδουν το 80% των αποδοχών των καθηγητών που 
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θα ενταχθούν στη ρύθµιση αυτή (και όχι «τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόµενες κατά 

80%», όπως στην περίπτωση που οι καθηγητές κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους 

άδειας στην αλλοδαπή συνεργάζονται χωρίς αµοιβή µε ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα 

ιδρύµατα του εξωτερικού), ενώ το υπόλοιπο 20% είναι εφικτό να καλυφθεί από το 

αντίστοιχο ΕΚ/Ι. 
 

Άρθρο 32: Πρόγραµµα σπουδών 

Η Παράγραφος 2. προτείνουµε να τροποποιηθεί ως εξής: 

2. Το κατά την παράγραφο 1 περιεχόµενο του προγράµµατος σπουδών καταρτίζεται από 
ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται από καθηγητές, του οικείου γνωστικού πεδίου και 
συγκροτείται από την κοσµητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από 
τις οικείες κοσµητείες. Σε περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου, το 
πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία αποτελείται 
από καθηγητές ή ερευνητές του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από την 
κοσµητεία του Α.Ε.Ι. και το ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου. Το περιεχόµενο του 
προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ή 
των κοσµητειών. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν τη 
συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της κατ’ έτος 
αναθεώρησης επιµέρους πτυχών του περιεχοµένου του προγράµµατος σπουδών. 

Προτείνουµε να υπάρξει η πιο πάνω µέριµνα για να συµπεριληφθούν εδώ και οι περιπτώσεις 

προγραµµάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών που εξειδικεύονται στα άρθρα 

38 και 39 και θα προκύψουν από συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ (βάση και του άρθρου 42), καθώς 

τα προγράµµατα αυτά (όπως προαναφέρθηκε) αποτελούν και τον κορµό της συνεργασίας 

µεταξύ των ανώτατων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων της χώρας.  
 

Άρθρο 38: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών 

Η Παράγραφος 3. προτείνουµε να τροποποιηθεί ως εξής: 

3. Το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από καθηγητές του οικείου γνωστικού πεδίου, και συγκροτείται από την 
κοσµητεία ή, σε περίπτωση συνεργασίας σχολών του ιδίου Α.Ε.Ι., από τις κοσµητείες των 
οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού 
κέντρου, το πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών καταρτίζεται από ειδική επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από καθηγητές ή ερευνητές του οικείου γνωστικού πεδίου και συγκροτείται από 
την κοσµητεία του Α.Ε.Ι. και το ∆.Σ. του ερευνητικού κέντρου. Το περιεχόµενο του 
προγράµµατος σπουδών εγκρίνεται από τον πρύτανη, ύστερα από σύµφωνη γνώµη της 
κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών. Με τον Εσωτερικό Κανονισµό ρυθµίζονται 
τα θέµατα που αφορούν τη συγκρότηση της επιτροπής, καθώς και οι προϋποθέσεις και η 
διαδικασία της κατ’ έτος αναθεώρησης επιµέρους πτυχών του περιεχοµένου του 
προγράµµατος σπουδών. 

Η αιτιολόγηση της προτεινόµενης εδώ προσθήκης/εξειδίκευσης είναι η ίδια µε αυτήν της 

παρ. 2. του άρθρου 32. Άλλωστε τα Π.Μ.Σ αποτελούν τον κατ’ εξοχήν προερευνητικό κύκλο 

σπουδών.   

Επίσης, η Παράγραφος 4. προτείνουµε να τροποποιηθεί ως εξής: 

4. Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος µπορούν να 
περιλαµβάνονται, µε την αναγνώριση των αντίστοιχων πιστωτικών µονάδων, και µαθήµατα 
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που παρέχονται από σχολές µεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυµάτων, όπως ορίζεται 
στους Οργανισµούς των ιδρυµάτων αυτών, ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων που 
υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας. Μεταξύ των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται ειδικό 
πρωτόκολλο συνεργασίας. 

Αυτό διότι, ορισµένα τουλάχιστον ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ έχουν µακρά πείρα στη 

διοργάνωση και διδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων, τα οποία θα πρέπει στο εξής να 

µπορούν να αξιοποιηθούν (και να αναγνωριστούν) στα κοινά µεταπτυχιακά προγράµµατα ΑΕΙ 

και ερευνητικών κέντρων (που περιγράφονται και στο άρθρο 42 του παρόντος). 
 

Άρθρο 39: ∆ιδακτορική διατριβή-προγράµµατα διδακτορικών σπουδών 

Πιστεύουµε ότι το άρθρο αυτό δεν πρέπει να αποκλείει τα ΕΚ (αλλά και τα ΤΕΙ) από τη 

συνδιοργάνωση µε τα πανεπιστήµια προγραµµάτων διδακτορικών σπουδών (ασύµµετρη 

συµπεριφορά), πολύ δε περισσότερο διότι η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής αποτελεί 

αποκλειστικά ερευνητική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου, η εµπέδωση του ενιαίου χώρου 

εκπαίδευσης-έρευνας δεν µπορεί να περιορίζεται στα Π.Μ.Σ., αλλά πρέπει οπωσδήποτε να 

συµπεριλαµβάνει και τις διδακτορικές διατριβές και τα προγράµµατα των διδακτορικών 

σπουδών. Επίσης το να δύναται ένας ερευνητής να είναι κύριος επιβλέπων (και όχι συν-

επιβλέπων) µιας διδακτορικής διατριβής αποτελεί πάγιο αίτηµα των ερευνητών, οι οποίοι 

πολλές φορές επιβλέπουν και ταυτόχρονα χρηµατοδοτούν -µέσω ερευνητικών 

προγραµµάτων- την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα καθώς και τον ίδιο. 

Έτσι προτείνουµε: 

Η Παράγραφος 1. να τροποποιηθεί ως εξής: 

1. Η ευθύνη του σχεδιασµού και της οργάνωσης του τρίτου κύκλου σπουδών ανήκει στην 
αρµοδιότητα των Πανεπιστηµίων. Τα Πανεπιστήµια έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και 
να οργανώσουν τρίτο κύκλο σπουδών σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του 
δηµόσιου τοµέα της χώρας. 

Η Παράγραφος 2. να τροποποιηθεί ως εξής: 

2. Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από πρόταση 
της ή των κοσµητειών των οικείων σχολών προπτυχιακών σπουδών, ή και σε συνεργασία µε 
τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα του δηµόσιου τοµέα της χώρας, οργανώνεται πρόγραµµα 
µαθηµάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο περιέχει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των 
κατ’ επιλογή υποχρεωτικών και των προαιρετικών µαθηµάτων, το περιεχόµενό τους, τις 
εβδοµαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, στις οποίες περιλαµβάνεται το κάθε µορφής 
επιτελούµενο διδακτικό έργο, και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των µαθηµάτων. 
Περιέχει, επίσης, τα προσόντα και τις ειδικότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού που 
απαιτούνται για την εφαρµογή του και την επίτευξη των µαθησιακών στόχων του.  

Η Παράγραφος 5. να τροποποιηθεί ως εξής: 

5. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, µε απόφαση της κοσµητείας της σχολής 
µεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής, ή ερευνητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού 
αντικειµένου µε αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, µε 
τη σύµφωνη γνώµη του ίδιου του οριζοµένου. Με την ίδια διαδικασία µπορεί να ορίζονται 
περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Πανεπιστηµίου ή 
αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. 
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Η Παράγραφος 6. να τροποποιηθεί ως εξής: 

6. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δηµόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα, ύστερα από 
έγγραφη θετική εισήγηση του επιβλέποντος ή των επιβλεπόντων καθηγητών προς την 
κοσµητεία της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση 
είναι αρνητική, η διαδικασία µπορεί να συνεχίζεται µε αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση 
της διατριβής γίνεται από τριµελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται µε απόφαση της 
κοσµητείας της σχολής µεταπτυχιακών σπουδών, ύστερα από εισήγηση του επιβλέποντος ή 
των επιβλεπόντων καθηγητών ή ερευνητών. ∆ύο µέλη της επιτροπής είναι καθηγητές του 
ιδρύµατος και ένα µέλος είναι καθηγητής Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθµίδας ερευνητής 
ερευνητικού ιδρύµατος της αλλοδαπής ή, ύστερα από ειδική αιτιολόγηση, της ηµεδαπής, από 
τα µητρώα του άρθρου 19. Οι επιβλέποντες καθηγητές δεν µπορούν να οριστούν ως µέλη 
της επιτροπής. Σε ένα από τα µέλη της επιτροπής ανατίθεται από την κοσµητεία η σύνταξη 
έγγραφης εισηγητικής έκθεσης αξιολόγησης της διατριβής. Για την απονοµή του 
διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή. 
Άλλα θέµατα που σχετίζονται µε την αξιολόγηση της διατριβής, όπως η διαδικασία της 
δηµόσιας υποστήριξης ή οι τυχόν προαπαιτούµενες δηµοσιεύσεις, ρυθµίζονται στον 
Οργανισµό του ιδρύµατος. 

Καλό θα ήταν επίσης να διευκρινιστεί στην παρ. 6, εάν για την απονοµή του διδακτορικού 

διπλώµατος «η θετική αξιολόγηση της διατριβής από την επιτροπή» αφορά την πλειοψηφία ή 

οµοφωνία των µελών της επιτροπής. 
 

Άρθρο 42: Συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων 

Προτείνουµε ο τίτλος του συγκεκριµένου Άρθρου να µετατραπεί σε: «Συνεργασία ΑΕΙ και 
ερευνητικών κέντρων» 

Αυτό, για να συµπεριληφθούν και τα ΤΕΙ στις δυνητικές συνεργασίες παν/µίων µε ΕΚ, διότι 
(α) υπάρχουν ήδη ορισµένα πρωτόκολλα συνεργασίας µεταξύ ΤΕΙ και ΕΚ, (β) λειτουργούν 
ήδη µεταπτυχιακά προγράµµατα που έχουν οργανωθεί από κοινού από τµήµατα 
πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, στα οποία επιπλέον καλούνται ερευνητές ως διδάσκοντες. 

Αντίστοιχα, στην Παράγραφο 1, η 1η πρόταση προτείνουµε να διατυπωθεί ως εξής: 

«Τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα δύνανται να συνεργάζονται µε τα 
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα...», ή εναλλακτικά «Τα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε τα 
ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα...» 

Επιπλέον, στο Άρθρο 42 προτείνουµε η Παράγραφος 3 του παρόντος να µετατραπεί σε 
Παράγραφο 4 και να προστεθεί µια άλλη Παράγραφος 3 ως εξής:  

«3. Τα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα που υπάγονται 
στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, µε σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών δικτύων 
για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδοµών.»  

Αυτό διότι, το παρόν Άρθρο, ως έχει, αναφέρεται στη δυνητική συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ 

αποκλειστικά ως προς την εκπαιδευτική της συνιστώσα. Θεωρούµε απαραίτητο να 

προστεθεί εδώ µια αναφορά και στην ερευνητική συνιστώσα, η οποία βεβαίως θα 

εµπλουτιστεί και θα εξειδικευθεί στο νέο νόµο για την έρευνα.  
 

Άρθρο 67: Συµβούλιο της Αρχής 

Η Παράγραφος 2. στ) να τροποποιηθεί ως εξής: 

στ) Τρεις εν ενεργεία ερευνητές πρώτης βαθµίδας.  
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Αξιότιµη κυρία Πρόεδρε,  

Το παρόν κείµενο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, αποτελεί προϊόν συλλογικής 

προσπάθειας εκ µέρους της ερευνητικής κοινότητας, στην οποία συνέβαλαν τόσο σύλλογοι 

ερευνητών όσο και µεµονωµένοι ερευνητές.  

Ελπίζουµε και προσδοκούµε τα αναφερόµενα εδώ να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης του σχεδίου νόµου, τόσο από εσάς, όσο και από τους αξιότιµους βουλευτές, οι 

οποίοι είναι µέλη της ∆ιαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των 

Ελλήνων, της οποίας προεδρεύετε. 

Με τιµή και εκτίµηση, 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
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