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ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς: τους Προέδρους των Συµβουλίων Ιδρυµάτων ΑΕΙ, τους Πρυτάνεις των Πανεπιστηµίων
και τους Προέδρους των ΤΕΙ
Θέµα: Σχέδια Οργανισµών ΑΕΙ
Αξιότιµοι κύριοι και κυρίες,
Σύµφωνα µε το Άρθρο 42 του Ν. 4009/2011 (παρ. 1), τα ΑΕΙ µπορούν να οργανώνουν και να
προσφέρουν προγράµµατα 2ου ή και 3ου κύκλου σπουδών σε συνεργασία -εκτός άλλων- και µε
Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα της ηµεδαπής που υπάγονται στον δηµόσιο τοµέα. Επιπρόσθετα, οι
όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συµµετοχής του κάθε Ιδρύµατος, όπως επίσης και τα όργανα
του Ιδρύµατος που έχουν την αρµοδιότητα έγκρισης και εποπτείας αυτών των προγραµµάτων
συνεργασίας, ορίζονται στον Οργανισµό του κάθε Ιδρύµατος (Ν. 4009/2011, Άρθρο 42, παρ. 3).
Καθώς τα ΑΕΙ της χώρας µας προετοιµάζουν τα σχέδια των νέων Οργανισµών τους, θα θέλαµε να σας
επισηµάνουµε ότι ορισµένα από τα σχέδια αυτά (τα οποία µας έχουν γίνει γνωστά έως σήµερα)
περιλαµβάνουν ή/και εξειδικεύουν (σε διαφορετικό βαθµό το καθένα) την ανωτέρω αναφερόµενη
δυνητική συνεργασία µε τα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, ενώ σε άλλα δεν γίνεται καµιά µνεία στο εν
λόγω θέµα. Κάτι ανάλογο συµβαίνει και σχετικά µε πρόνοιες του Ν. 4009/2011 που σχετίζονται µε τα
πρωτόκολλα συνεργασίας των Πανεπιστηµίων µε τα Ερευνητικά Κέντρα (π.χ., Άρθρο 39, παρ. 5).
Ως εκπρόσωποι των Ερευνητών του µεγαλύτερου και πιο παραγωγικού τµήµατος του ερευνητικού
ιστού της χώρας πέραν των ΑΕΙ, αυτού δηλ. των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, πιστεύουµε ότι για
την υλοποίηση του Ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας θα πρέπει να εργαστούµε
άµεσα προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας (ή/και αναβάθµισης των υπαρχουσών) συνεργειών µεταξύ
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ, από τις οποίες θα
προκύψουν αµοιβαία εκπαιδευτικά και ερευνητικά οφέλη. Αυτό είναι ιδιαίτερα επιτακτικό στη σηµερινή
συγκυρία της κρίσης, η οποία χαρακτηρίζεται από την εντεινόµενη µείωση των πόρων που διατίθενται
συνολικά στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση και την Έρευνα. Ως εκ τούτου, παρακαλούµε θερµά να
µεριµνήσετε ώστε να ενσωµατωθούν στους Οργανισµούς των ΑΕΙ οι ρυθµίσεις εκείνες που είναι
απαραίτητες για την εξειδίκευση της δυνητικής συνεργασίας τους µε τα Ερευνητικά Κέντρα (ή/και
Ινστιτούτα), σύµφωνα µε το πνεύµα και τα οριζόµενα του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011.
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