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Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόµου για την 
«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία» 

(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1801) 

 

Γενικές παρατηρήσεις  
 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει δηµοσίως τους λόγους για τους οποίους 
θεωρεί ότι αυτό που απαιτείται για τη βελτίωση του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος είναι βελτιωτικές 
ρυθµίσεις του καταστατικού νόµου της έρευνας 1514/1985 µε έµφαση στα ακόλουθα:  

- Βελτίωση του προτύπου διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και 
αναβάθµιση του ρόλου του Ερευνητή. 

- ∆ιαµόρφωση του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας στο τριτοβάθµιο σύστηµα. 

- Αναδιάρθρωση και συντονισµός του ευρύτερου ερευνητικού ιστού της χώρας. 

- Βελτίωση των πρακτικών αλληλεπίδρασης του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος µε την 
ερευνητική δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα. 

- Βελτίωση των µεθόδων διανοµής και διαχείρισης των ερευνητικών κονδυλίων, µε παράλληλη 
αποτίµηση/αξιολόγηση της χρήσης τους, µε δείκτες, η οποία θα αφορά σε όλους τους 
φορείς/χρήστες (δηµόσιους και ιδιωτικούς) και σε όλα τα εθνικά ερευνητικά προγράµµατα. 

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, επιλέγει -για άλλη µια φορά- τη µέθοδο της “εκ του µηδενός 
έναρξης”, ωσάν το Ελληνικό ερευνητικό σύστηµα να προέκυψε από παρθενογένεση. Αποτέλεσµα αυτής της 
επιλογής είναι η παρουσίαση (στην παρούσα διαβούλευση) µιας δέσµης ιδεών, οι οποίες αποτελούν 
συµπίληµα υφισταµένων διατάξεων νόµων, ενώ τα νέα, κεντρικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 
υπό διαβούλευση κείµενο κυρίως είναι: 

 Η διανοµή ερευνητικών κονδυλίων στον ιδιωτικό τοµέα (στον οποίο παρέχονται κίνητρα για επενδύσεις 
σε Ε&Κ και καλώς), και, δυνητικά, σε περιφερειακούς ή ιδιωτικούς “ερευνητικούς” φορείς ή/και φορείς 
της ιδιωτικής µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και σε «Λοιπούς φορείς» που περιλαµβάνουν 
φυσικά πρόσωπα και φορείς της ηµεδαπής και αλλοδαπής (όχι απαραίτητα ερευνητικούς), χωρίς να 
προβλέπονται:  

(α) Κριτήρια και µηχανισµοί, στη βάση των οποίων οι ανωτέρω φορείς θα χαρακτηρίζονται 
ερευνητικοί και θα µπορούν να συµµετέχουν στην υποβολή προτάσεων σε εθνικά ερευνητικά 
προγράµµατα (π.χ., δεν προβλέπεται θέσπιση Εθνικού Μητρώου Καινοτόµων Ελληνικών Επιχειρήσεων 
και συµµετοχή των Επιχειρήσεων που θα ενταχθούν σε αυτό, βάσει συγκεκριµένων κριτηρίων, στα 
εθνικά ερευνητικά προγράµµατα, κ.ο.κ.).  

(β) Μηχανισµός συνεχούς αξιολόγησης και αποτίµησης της χρήσης των ερευνητικών κονδυλίων, 
µε δείκτες, που θα αφορά σε όλους τους φορείς/χρήστες (δηµόσιους και ιδιωτικούς) και σε όλα τα 
εθνικά ερευνητικά προγράµµατα. Αντίθετα, περιορίζει τη θεσµοθετηµένη αξιολόγηση, και πάλι, µόνο στα 
Ερευνητικά Κέντρα και τους Ερευνητές της ΓΓΕΤ, όπως και στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

 Η παροχή των απαιτούµενων, για τη διεξαγωγή της ερευνητικής διαδικασίας, 
γραφειοκρατικών και οικονοµικών διευκολύνσεων, η οποία προβλέπεται µόνο για τα δηµόσια 
Ερευνητικά Κέντρα µε καθεστώς ΝΠΙ∆, αλλά όχι για τον υπόλοιπο δηµόσιο ερευνητικό ιστό (ΑΕΙ και 
Ερευνητικά Κέντρα µε καθεστώς ΝΠ∆∆).  
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 Η παροχή στον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ µόνο µέρους των λειτουργικών του εξόδων από την 
Πολιτεία και κατ’ ουσίαν η µη στήριξή του µε τους αναγκαίους πόρους, οι οποίοι θα διασφάλιζαν κατ’ 
ελάχιστον τη µισθοδοσία του τακτικού προσωπικού στα δηµόσια Ερευνητικά Κέντρα και τη στήριξη των 
µεγάλων εθνικών υποδοµών (πολλές από τις οποίες εντάσσονται στις µεγάλες Ευρωπαϊκές υποδοµές). 

 

Από το υπό διαβούλευση ν/σ επίσης ελλείπουν ρυθµίσεις που αφορούν σε καίρια ζητήµατα, 
όπως: 

- Στο µηχανισµό και τις διαδικασίες για τη διαµόρφωση και την –κατά διαστήµατα– 
επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας και του 
πολυετούς εθνικού προγράµµατος ΕΤΑΚ. 

- Στη διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την υλοποίηση των πολυετών 
προγραµµάτων ΕΤΑΚ. 

- Στο µηχανισµό αποτίµησης των αποτελεσµάτων κάθε υλοποιηθέντος προγράµµατος ΕΤΑΚ µε 
δείκτες. 

- Στη δηµιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

- Στην αναβάθµιση του ρόλου των Ερευνητών στο µοντέλο διοίκησης των Ερευνητικών 
Κέντρων της ΓΓΕΤ, το οποίο µάλιστα γίνεται πιο απολυταρχικό και ∆ιευθυντοκεντρικό, σε σχέση µε το 
υπάρχον. Κατά συνέπεια οι δυσλειτουργίες που παρατηρούνται διαχρονικά κατά πάσα βεβαιότητα θα 
πολλαπλασιαστούν.  

 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Στο βαθµό που ο πυρήνας της 
δέσµης ιδεών του Υπουργείου παραµείνει ως έχει και µετατραπεί σε νόµο, θα δηµιουργηθούν 
συνθήκες αδιαφανούς διάθεσης των ερευνητικών κονδυλίων για την επόµενη προγραµµατική 
περίοδο, περαιτέρω κατακερµατισµού του εθνικού ερευνητικού ιστού, καθώς και διάλυσης του 
δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος, το οποίο µε µόχθο οικοδοµούµε πάνω από τριάντα χρόνια.  

 

--------------------------------------------- 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 

Το παρόν «σχέδιο νόµου» που δόθηκε στη διαβούλευση µεσουσών των αργιών και των διαδικασιών 
αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από διεθνείς επιτροπές, είναι ατελές και περιέχει 
αντιφατικές ρυθµίσεις.  

Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό προσχέδιο 
νόµου µε επεξεργασµένες όλες τις τελικές διατάξεις, και ιδιαιτέρως αυτές που απαιτούν τη 
συναίνεση του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και τις µεταβατικές και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των ρυθµίσεων 
που αυτό θα περιλαµβάνει τελικά.  

Το Υπουργείο οφείλει επίσης να συντάξει την «έκθεση επί της δηµόσιας διαβούλευσης», η οποία θα 
συνοδεύσει το σχέδιο νόµου στη διαδικασία συζήτησης και ψήφισής του από τη Βουλή των Ελλήνων (νέος 
κανονισµός της Βουλής, άρθρο 85, παρ. 3). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ - Αντικείµενο – Σκοποί - Έννοια όρων.  
 

Άρθρο 1. – Αντικείµενο - Σκοποί  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Είναι θετικό ότι αναφέρονται οι ορισµοί των Άρθρων 5Α και 16 του Συντάγµατος οι οποίοι αφορούν στην 
υποχρέωση της Πολιτείας να διασφαλίζει και να ενισχύει το ∆ηµόσιο Ερευνητικό Σύστηµα.. Ωστόσο στη 
συνέχεια το υπό διαβούλευση ν/σ ∆ΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ/ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥΣ, καθώς η Αποστολή των 
∆ηµόσιων Ερευνητικών Κέντρων δεν περιγράφεται αναλόγως, ενώ δεν υπάρχουν µέριµνες ούτε για την 
ελεύθερη έρευνα, ούτε για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας/ανταποδοτικότητας των ∆ηµόσιων Ερευνητικών 
Κέντρων, µε την παροχή από το κράτος τουλάχιστον των ανελαστικών τους δαπανών.  

Η «ελλιπής αξιολόγηση» που αναφέρεται στη 2η παράγραφο και η οποία αφορά αφενός στους ερευνητικούς 
φορείς εκτός των ΕΚ της ΓΓΕΤ (δηµόσιους και ιδιωτικούς) και αφετέρου στα ερευνητικά προγράµµατα 
(αξιολόγηση προτάσεων – αξιολόγηση υλοποιηθέντων προγραµµάτων), δυστυχώς δεν ρυθµίζεται στο παρόν 
ν/σ. Επίσης λείπει ρύθµιση για την αξιολόγηση της ΓΓΕΤ. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Να περιληφθεί πρόνοια για τη στήριξη του δηµόσιου ερευνητικού ιστού και των µεγάλων, εθνικών 
ερευνητικών υποδοµών. 

� Να καθοριστεί, στη συνέχεια, ποσοστό χρηµατοδότησης των δραστηριοτήτων ελεύθερης έρευνας επί της 
συνολικής χρηµατοδότησης που θα διατίθεται για Ε&Κ. 

 

Άρθρο 2 - Έννοια όρων - Συντµήσεων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Ο ορισµός του «Ερευνητή» βρίσκεται σε αντίθεση µε τα γραφόµενα στο Άρθρο 18, παρ. 1. εδάφιο 1.1. 
Προτείνεται να αλλάξει ως εξής: «Ερευνητές»: οι ερευνητές πρώτης, δεύτερης και τρίτης βαθµίδας, 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 του παρόντος. 

� Να προστεθεί ο ορισµός «Ερευνητικό/επιστηµονικό προσωπικό»: Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήµονες, 
µεταδιδακτορικοί και µεταπτυχιακοί υπότροφοι, και επιστήµονες που δραστηριοποιούνται για τη 
δηµιουργία νέας γνώσης, προϊόντων, διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων.  

� Ορισµός «Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης». ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΑΕΙ (στο σηµείο αυτό και στη συνέχεια 
σε όλο το κείµενο), σύµφωνα µε το σχετικό ορισµό του Ν. 4009/2011. 

� Ορισµός «λοιποί Φορείς». ∆εν θα πρέπει να περιλαµβάνει φυσικά πρόσωπα, ενώ οι «άλλοι φορείς της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής» θα πρέπει να προσδιορίζονται ως πιστοποιηµένοι ερευνητικοί φορείς. Αυτό διότι, 
η εκτέλεση ερευνητικών έργων και µελετών, χρηµατοδοτουµένων µάλιστα από δηµόσιους πόρους, η 
οποία πρέπει να υλοποιείται συντεταγµένα και ελεγχόµενα, δεν µπορεί να γίνεται από ενώσεις προσώπων 
και φυσικά πρόσωπα χωρίς να διακυβεύονται (α) η αξιοκρατική επιλογή του αναδόχου του έργου, (β) η 
ποιότητα του παραγόµενου έργου και (γ) η χρηστή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος που διατίθεται 
στο έργο. 

Επίσης δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται έργα µε χρηµατοδότηση που στοχεύει στην ενίσχυση του 
εθνικού ερευνητικού ιστού σε φορείς της αλλοδαπής. Σε καµία χώρα δεν υπάρχει µια τέτοια 
«γενναιοδωρία», και για την Ελλάδα ειδικότερα, η οποία βρίσκεται σε συνθήκες οξείας οικονοµικής 
κρίσης, ένα τέτοιο ενδεχόµενο αποτελεί καθαρή πρόκληση. 

� «Αξιολόγηση». Θα πρέπει να περιλαµβάνει αξιολόγηση ή αποτίµηση του έργου ερευνητικών φορέων 
εκτός ΓΓΕΤ (δηµόσιων και ιδιωτικών), και της ίδιας της ΓΓΕΤ. Θα πρέπει να προστεθούν σχετικές 
ρυθµίσεις στη συνέχεια. 
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Άρθρο 3 – Πεδίο Εφαρµογής  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Το Πεδίο Εφαρµογής του παρόντος νοµοσχεδίου, έτσι όπως περιγράφεται, κρίνεται ανεπαρκές.  

Η Τρίτη παράγραφος βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε τις δύο προηγούµενες και µε το περιεχόµενο του εν λόγω 
Άρθρου. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

Τουλάχιστον τα κύρια εκτός ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα, όπως αυτά προκύπτουν από σχετική 
µελέτη που διεξήχθη κατά παραγγελία της ΓΓΕΤ, µπορούν να αναφέρονται ονοµαστικά, ειδάλλως η υπαγωγή 
αυτών, καθώς και των Ερευνητών τους, στις ρυθµίσεις του παρόντος ν/σ είναι πιθανόν να θεωρηθεί 
προαιρετική και να µην υλοποιηθεί.  

 

 

Άρθρο 4. - Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας 

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί ο µηχανισµός και οι διαδικασίες στη βάση των οποίων θα 
διαµορφώνεται και θα επικαιροποιείται η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και 
Καινοτοµίας.  

� Οι κρίσιµοι θεµατικοί τοµείς της Έρευνας της χώρας θα πρέπει να αναδιαµορφωθούν µε 
βάση τα Ελληνικά δεδοµένα [Στο παρόν ν/σ, οι κρίσιµοι θεµατικοί τοµείς της Έρευνας για την Ελλάδα 
έχουν αντιγραφεί από site του Μinistère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (µε ενεργά links 
του τελευταίου στο pdf του ν/σ – εξ ου και το Agronomie, βλ. http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/pid24893/bio-ressources-ecologie-agronomie.html, µεταφράζεται στα Ελληνικά ως 
Αγρονοµία, αντί του σωστού Γεωπονία!)]. Προτείνεται στους κρίσιµους τοµείς να προστεθούν 
τουλάχιστον οι Μεταφορές και η Θαλάσσια Έρευνα. 

� Η αύξηση της εθνικής δαπάνης για Ε&Κ, ώστε αυτή να προσεγγίσει στο 3% του ΑΕΠ, δεν 
θεσµοθετείται µε συγκεκριµένες ρυθµίσεις στη συνέχεια του ν/σ (βλ. και σχόλιο για τη 
διασφάλιση των πόρων στο άρθρο 5). 

� Στην Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας θα πρέπει να αναφέρονται: (α) οι εθνικές 
ερευνητικές υποδοµές (β) ο Ευρωπαϊκός χώρος έρευνας. 

� Η «συµβολή στην προώθηση της ισότητας των φύλων» θα µπορούσε να υλοποιείται µέσω 
συγκεκριµένης ρύθµισης στη συνέχεια του ν/σ.  

� Προτείνεται επίσης να αναφέρεται στο σηµείο αυτό και «ο σεβασµός της διαφορετικότητας» (θα 
µπορούσε, π.χ., να προστεθεί στην παρ. 5 «και η συµβολή στην προώθηση της ισότιµης συµµετοχής και 
εξυπηρέτησης όλων των πολιτών, συµπεριλαµβανοµένων ηλικιωµένων, ατόµων µε αναπηρία ή πολιτών 
µε δυσχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων»). 

 

 

Άρθρο 5. - Σχέδιο ∆ράσης  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Η ανάγκη ύπαρξης µεθοδικού σχεδίου και αποτελεσµατικής προώθησης της επιστηµονικής έρευνας και 
τεχνολογίας αποτελεί µια από τις βασικές πρόνοιες του Ν. 1514/1985, στο νοµοθετικό κείµενο του οποίου 
αφιερώνεται σχετικό κεφάλαιο (Γ, άρθρα 5, 6, 7) υπό τον τίτλο “Πρόγραµµα Ανάπτυξης Έρευνας και 
Τεχνολογίας, ΠΑΕΤ”, το οποίο ψηφίζεται από τη Βουλή των Ελλήνων, είτε ως τµήµα του πενταετούς 
οικονοµικού προγράµµατος της χώρας, είτε αυτοτελώς. 

Στην πράξη ουδέποτε ψηφίστηκε από τη Βουλή ΠΑΕΤ. Η κάθε κυβέρνηση κατά πάγια πρακτική περιλάµβανε 
στο πρόγραµµά της ορισµένες γενικές διακηρύξεις περί έρευνας, χωρίς να δίνεται καµία συνέχεια στο ζήτηµα. 
Σηµειώνουµε επίσης ότι, στην ανάλυση SWOT για το ελληνικό σύστηµα Ε&Α που πραγµατοποιήθηκε από τη 
Rand [A rapid review of the Greek research and development system, copyright 2011 RAND Corporation], 
στις πρώτες θέσεις του πίνακα µε τις αδυναµίες του ελληνικού ερευνητικού συστήµατος εµφανίζονται (α) η 
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«Έλλειψη συνεπούς και αξιόπιστης χρηµατοδότησης, αταξία στον κύκλο προκηρύξεων διαγωνισµών (ITT), 
αναξιοπιστία στο χρόνο πληρωµής» και (β) η «Έλλειψη εθνικής στρατηγικής, που οδηγεί σε έλλειψη 
προτεραιοτήτων και µιας συνεκτικής ερευνητικής κοινότητας». Οι ανωτέρω αδυναµίες δεν 
αντιµετωπίζονται θεσµικά στο υπό διαβούλευση ν/σ.  

Αυτό που κρατά ζωντανή την ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα είναι κατ’ ουσίαν µια αντίστοιχη 
διαδικασία που µε σοβαρότητα επιτελείται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τη µορφή των Framework 
Programmes, τα οποία αποτελούν και το κύριο χρηµατοδοτικό εργαλείο µε το οποίο η Ε.Ε. χρηµατοδοτεί 
επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες. Πρόκειται για διαδικασία η οποία ξεκίνησε το 1984 και 
έκτοτε επαναλαµβάνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 

Η ΕΕΕ θεωρεί ότι ο αντίστοιχος εθνικός τακτικός στρατηγικός σχεδιασµός της έρευνας στη χώρα µας είναι 
επίσης επιβεβληµένος, όπως επιβεβληµένη είναι και η διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την 
υλοποίησή του, ώστε η Ελλάδα να µην είναι πλέον µια από τις τελευταίες των χωρών της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ 
ως προς την επένδυσή της σε Ε&Κ.  

Αναγκαίος είναι, τέλος, ένας µηχανισµός αποτίµησης των αποτελεσµάτων κάθε υλοποιηθέντος πολυετούς 
προγράµµατος ΕΤΑΚ, ο οποίος θα τροφοδοτεί µε δεδοµένα και θα υποβοηθά και τη χάραξη του επόµενου 
προγράµµατος ΕΤΑΚ. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί ο µηχανισµός και οι διαδικασίες στη βάση των οποίων θα 
διαµορφώνεται το πολυετές πρόγραµµα ΕΤΑΚ.  

� Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν προβλέψεις που:  

(α) Να διασφαλίζουν τους πόρους που απαιτούνται για την υλοποίηση του πολυετούς 
προγράµµατος ΕΤΑΚ.  

(β) Να εξειδικεύουν το µηχανισµό αποτίµησης των αποτελεσµάτων κάθε υλοποιηθέντος 
προγράµµατος ΕΤΑΚ, ο οποίος θα τροφοδοτεί µε δεδοµένα και θα υποβοηθά και τη χάραξη 
του επόµενου. 

� Το Σχέδιο ∆ράσης θα πρέπει να τίθεται σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης προ της ψήφισής του από 
τη Βουλή των Ελλήνων. 

� Οι αναφορές περί «επιχειρηµατικότητας» στο παρόν Άρθρο γίνονται γενικώς, ενώ θα έπρεπε να 
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τον προσδιορισµό «καινοτόµος». 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – Όργανα σχεδιασµού και εφαρµογής  

 

Άρθρο 6 – Όργανα  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

 «Η Κεντρική ∆ιοίκηση κατά το λόγο αρµοδιότητας επί των επί µέρους φορέων της» αποτελεί γενικόλογη 
αναφορά, που υποκρύπτει ενδεχόµενες πολλαπλές δυσλειτουργίες στο σύστηµα διακυβέρνησης της Έρευνας 
που θα προκύψει.  

 

 

Άρθρο 7 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων.  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Στο Άρθρο αυτό γίνεται αναφορά (πρώτη και τελευταία στο ν/σ!) σε «Εθνικό Χώρο Έρευνας». Ελλείπει, στη 
συνέχεια και µια οργανωµένη δέσµη ρυθµίσεων για την υλοποίησή του.  

∆εν υπάρχει καµία αναφορά στον «Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας» (ούτε στο παρόν 
Άρθρο, ούτε στο λοιπό κείµενο του ν/σ) και δεν διατυπώνεται καµία δέσµη ρυθµίσεων σχετικών µε την 
υλοποίησή του. 
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Άρθρο 8 - Γενική Γραµµατεία Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας αρµοδιότητες  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Στα θέµατα διακυβέρνησης της Ε&Κ επικεφαλής γίνεται ουσιαστικά ο εκάστοτε ΓΓΕΤΚ.  

Η ΓΓΕΤΚ σχεδιάζει, συντονίζει, υλοποιεί την ΕΣΕΤΑΚ, Αξιολογεί και Χρηµατοδοτεί προγράµµατα, έργα και 
µελέτες και (εκτός από τον επιτελικό της ρόλο), αναλαµβάνει αρµοδιότητες micromanagement, data 
analytics, κλπ. (µε ορισµένες από τις περιγραφόµενες αρµοδιότητες να έχουν ανατεθεί και να επιτελούνται 
ήδη από εποπτευόµενους από τη ΓΓΕΤ φορείς). Η ΕΕΕ έχει πολλές φορές επισηµάνει ότι υπάρχει «σύγκρουση 
συµφερόντων» (conflict of interest) όταν Ο Ι∆ΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ, οι συνέπειες 
της οποίας είναι ορατές εδώ και πολλά χρόνια. 

Η ΓΓΕΤΚ, µε βάση το παρόν Άρθρο (σε αντίθεση µε τα αναφερόµενα στα άρθρα 10 και 11, βλ. σχετικά 
σχόλια πιο κάτω) ρυθµίζει τα πάντα αναφορικά µε το ΕΣΕΤΚ και τα ΤΕΣ. Κατά συνέπεια η όποια ανεξαρτησία 
των οργάνων αυτών, αντί να αναβαθµίζεται, καταλύεται παντελώς. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Η συνολική εθνική ερευνητική προσπάθεια, στην οποία εµπλέκονται τα δηµόσια ερευνητικά εργαστήρια, 
τα εργαστήρια των µεγάλων επιχειρήσεων, καθώς και αυτά των µικροµεσαίων, θα πρέπει να αποτελεί το 
αντικείµενο συντονισµού των εµπλεκοµένων υπουργείων υπό την αιγίδα µιας τελικής εποπτείας την 
οποία θα ασκεί στην παρούσα φάση η ΓΓΕΤ και, σύντοµα, ένα νέο : Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Καινοτοµίας. 

� Θεσµοθέτηση «Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτοµίας» (βλ. και Άρθρο 10). 

� Θα πρέπει επίσης να υπάρξει πρόβλεψη στο σ/ν ώστε η ΓΓΕΤ να συντάσσει πενταετές 
επιχειρησιακό σχέδιο και να αξιολογείται µε βάση αυτό (και µε βάση σχετικούς δείκτες). 

 

 

Άρθρο 9 - Σύνδεσµος Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας των Υπουργείων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Ένα σηµαντικό τµήµα των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων που διαχειρίζονται τα υπουργεία και οι 
περιφέρειες έχει τη µορφή ερευνητικών προγραµµάτων. Απαιτείται εθνικός συντονισµός, αξιολόγηση, 
κατάργηση των «αποκλειστικών αναθέσεων». Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητος ο επιτελικός ρόλος της 
ΓΓΕΤ. 

Το θέµα έχει ευρύτερες διαστάσεις διότι αφορά σε γενικότερα προβλήµατα ερευνητικής πολιτικής. Σχέδια 
νόµου, π.χ., για ζητήµατα βιοηθικής, ενέργειας, περιβάλλοντος, πολιτισµικής/πολιτιστικής κληρονοµιάς, 
ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, γλωσσικής πολιτικής, εκπαίδευσης, κλπ., δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται 
αποσπασµατικά, µε επιµέρους πολιτικές που ασκούνται από το κάθε Υπουργείο και από φορείς-παραρτήµατα 
του κάθε Υπουργείου, µε ιδιότυπα θεσµικά πλαίσια λειτουργίας. 

Το ν/σ προτείνει µια υφιστάµενη Υπηρεσία από κάθε Υπουργείο της οποίας ο Προϊστάµενος αναλαµβάνει 
αρµοδιότητες Συνδέσµου ΕΤΑΚ του Υπουργείου µε τη ΓΓΕΤ.  

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Η ΕΕΕ προτείνει το κάθε Υπουργείο να ορίσει ένα άτοµο από τα εξειδικευµένα στελέχη του 
(το οποίο θα γνωρίζει τη λειτουργία του Υπουργείου και των φορέων που εξαρτώνται από αυτό) ως 
Σύνδεσµο ΕΤΑΚ µε τη ΓΓΕΤ, το οποίο κατά προτίµηση θα κατέχει διδακτορικό δίπλωµα, 
προκειµένου να έχει αποδεδειγµένα ερευνητική εµπειρία. Το στέλεχος αυτό θα ενηµερώνει τη ΓΓΕΤ για 
τη ροή των προκηρύξεων, των εγκεκριµένων προγραµµάτων και χρηµατοδοτήσεων στο οικείο Υπουργείο 
και, παράλληλα, θα ενηµερώνει συνεχώς µία βάση δεδοµένων της ΓΓΕΤ µε τα βασικά στοιχεία για κάθε 
εγκεκριµένο ερευνητικό πρόγραµµα του Υπουργείου στο οποίο ανήκει, καθώς και για τα αποτελέσµατά 
του. 
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Άρθρο 10 - Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΚ)  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόκειται για θεσµό ο οποίος προβλέπεται ήδη από το Ν. 1514/1985 (άρθρο 4) και το Ν. 3653/2008 (άρθρο 
10). Ο θεσµός λειτουργεί εδώ και δύο δεκαετίες και αποτελεί µια θετική πρόνοια της νοµοθεσίας. Η 
συγκρότησή του όµως µε αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης καθιστά τη λειτουργία του ευεπίφορη σε 
πολιτικές πιέσεις χωρίς να υφίστανται εξισορροπητικοί µηχανισµοί ελέγχου. Τούτο οδήγησε, σε ορισµένες 
περιπτώσεις, στην κατάχρηση από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας του συµβουλευτικού ρόλου του ΕΣΕΤ 
και στην εκµετάλλευση του υψηλού επιστηµονικού κύρους των µελών του Συµβουλίου, προκειµένου να 
δικαιολογηθούν αποφάσεις ισχυρής µεν πολιτικής χροιάς, αµφιλεγόµενης δε επιστηµονικής βαρύτητας 
(ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2004-2009). 

Το εδάφιο 3.6 στο οποίο γίνεται αναφορά στο παρόν Άρθρο, είναι στην πραγµατικότητα το Άρθρο 11. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� ∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο ποσοτικά τµήµα της ερευνητικής δραστηριότητας αναλογεί στα ΑΕΙ 
(αριθµός καθηγητών ΑΕΙ 11500, αριθµός Ερευνητών 650) και προκειµένου να διαµορφωθεί ο ενιαίος 
χώρος εκπαίδευσης και έρευνας, προτείνουµε τη διεύρυνση του Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας 
(ΕΣΥΠ, http://www.esyp.gr/) µε την ενσωµάτωση σε αυτό του ΕΣΕΤΚ και τη µετονοµασία του 
πρώτου σε «Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας, Έρευνας και Καινοτοµίας» (ΕΣΥΠΕΚ), το οποίο θα 
συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο της Πολιτείας.  

� Στο ΕΣΕΤΚ θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την εκπροσώπηση όλων των γνωστικών αντικειµένων, 
δεδοµένου ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες συνήθως δεν εκπροσωπούνται. 

 

 

Άρθρο 11 – Επιλογή, ∆ιορισµός Μελών, Λειτουργία ΕΣΕΤΚ 

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Το άρθρο αυτό βρίσκεται σε αναντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στο ΕΣΕΤΚ στο άρθρο 8 (στο οποίο 
αναφέρεται ότι στην αρµοδιότητα της ΓΓΕΤΚ ανήκουν: Ο καθορισµός ή η τροποποίηση της λειτουργίας και 
της εποπτείας του ΕΣΕΤΚ. Η σύσταση, τροποποίηση, συγχώνευση, κατάργηση, ο ορισµός των µελών και η 
διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του ΕΣΕΤΚ και των Τοµεακών Επιστηµονικών Συµβουλίων του).  

Η διαδικασία εκλογής των µελών έχει γίνει πιο περίπλοκη, χωρίς όµως ουσιαστική βελτίωση στην κατεύθυνση 
της ανεξαρτησίας του ΕΣΕΤΚ από την Κυβέρνηση (βλ. και άρθρο 8).  

Η σύνθεση του Συµβουλίου έχει εµπλουτιστεί περιλαµβάνοντας ως µέλη εκπροσώπους των Περιφερειών και 
του ΣΕΒ.  

Η αποστολή του ΕΣΕΤΚ περιορίζεται σε γενικότητες, ενώ εµπεριέχει και ορισµένα στοιχεία τα οποία είναι 
σαφέστατα µη ρεαλιστικά (αποστολή που εκτείνεται από τη συγκέντρωση των σχετικών στατιστικών 
στοιχείων της ΕΣΕΤΑΚ, έως και την παρακολούθηση και το συντονισµό της δράσης των Περιφερειακών 
Επιστηµονικών Συµβουλίων). 

Τα ΤΕΣ δηµιουργούνται και καταργούνται κατά τη βούληση του εκάστοτε ΓΓΕΤ (βλ. άρθρο 8). 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� ∆ηµιουργία ενός «Εθνικού Συµβουλίου Παιδείας, Έρευνας και Καινοτοµίας», στο οποίο θα 
ενσωµατωθεί το ΕΣΕΤΚ.  

� Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει µηχανισµός εκλογής των επιστηµόνων, µελών του ΕΣΕΤΚ από την 
ακαδηµαϊκή και ερευνητική κοινότητα.  

� Προτείνεται ο εκπρόσωπος του ΣΕΒ να προέρχεται από τοµέα/τοµείς µε αποδεδειγµένη και έντονη -βάσει 
δεικτών- καινοτόµα δραστηριότητα στη χώρα.  

� Προτείνεται επίσης τρία από τα µέλη του ΕΣΕΤΚ να είναι εκπρόσωποι των Συνόδων Πρυτάνεων 
Πανεπιστηµίων, Προέδρων ΤΕΙ, και Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων. 
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Άρθρο 12 – Περιφερειακά Επιστηµονικά Συµβούλια  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Η αναγκαιότητα του να συµπεριληφθούν στο σύστηµα διακυβέρνησης της ερευνητικής δραστηριότητας της 
χώρας εκπρόσωποι των Περιφερειών είχε επισηµανθεί από καιρό από την ΕΕΕ, οπότε οι συγκεκριµένες 
ρυθµίσεις του παρόντος Άρθρου θεωρούνται πως βρίσκονται καταρχάς σε θετική κατεύθυνση. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Η σύσταση των ΠΕΣ να µην είναι προαιρετική, τουλάχιστον για τις Περιφέρειες που διαθέτουν έστω και 
ένα ΑΕΙ ή/και Ερευνητικό Κέντρο. 

� Να διασφαλιστεί η δικτύωση των µεγάλων δηµοσίων Ερευνητικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), στα οποία 
βρίσκεται και µεγάλο τµήµα των εθνικών ερευνητικών υποδοµών και τα οποία έχουν την έδρα τους σε 
ορισµένες µόνο Περιφέρειες της χώρας (όπως Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης) µε 
ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών. Τούτο διότι πρέπει να αποφευχθεί ο άσκοπος 
πολλαπλασιασµός των ερευνητικών φορέων, οι αλληλοεπικαλύψεις στα ερευνητικά αντικείµενα 
εδραιωµένων ερευνητικών Ιδρυµάτων και αυτών που ενδεχοµένως θα συσταθούν για την απορρόφηση 
των κονδυλίων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του ‘smart specialization’, και η πιθανή σπατάλη των 
ερευνητικών αυτών κονδυλίων, και βέβαια για να αποφευχθούν οι πελατειακές σχέσεις και η 
συνακόλουθη αναξιοκρατία. Ειδικότερα σε µια εποχή κρίσης και αναγκαστικών περικοπών, είναι 
σηµαντικό η έµφαση να δοθεί στη διασύνδεση των υπαρχόντων φορέων έρευνας µε οµοειδή 
αντικείµενα, µέσω δικτυώσεων, και στην πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση του υπάρχοντος ερευνητικού 
δυναµικού, εξοπλισµού και τεχνογνωσίας (και όχι στην περαιτέρω διάσπαση του ερευνητικού ιστού και 
στον κατακερµατισµό των εθνικών ερευνητικών πόρων). 

� Οι ρυθµίσεις που αφορούν στο ΕΣΕΤΚ θα πρέπει να µεταφερθούν στο άρθρο 10. 

� Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε οι συνεδριάσεις των ΕΣΕΤΚ, ΠΕΣ, ΤΕΣ, κλπ. να δύνανται να 
πραγµατοποιούνται και µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων. 

� Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε η πρώτη Σύνοδος των Προέδρων ΠΕΣ να καθορίσει τα της λειτουργίας της 
(η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται από τον εκάστοτε ΓΓΕΤΚ). 

 

 

Άρθρο 13 – Ερευνητικά Κέντρα - Ινστιτούτα  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

� Στην παράγραφο 1 να προστεθεί ως προαπαιτούµενη η σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΤΚ (όπως και στο Ν. 
1514/1985, άρθρο 25, παρ. 1α). 

� H Αποστολή των Ερευνητικών Κέντρων δεν περιγράφεται σύµφωνα µε τους ορισµούς των Άρθρων 5Α 
και 16 του Συντάγµατος. 

� Σύσταση ερευνητικών Ινστιτούτων όχι µε απόφαση ΓΓΕΤ, (άρθρο 5), αλλά µε νοµοθετική 
ρύθµιση επίσης, µε προαπαιτούµενη σύµφωνη γνώµη του ΕΣΕΤΚ (βλ. και παρ. 1).  

� Η 1η Σύνοδος ∆/ντών ΕΚ να καθορίσει τα της λειτουργίας της. 

� Η παράγραφος 8 αποτελεί θετική ρύθµιση.  

� Να ελεγχθεί η αναφορά της παρ. 7 στο Άρθρο 16 του ν. 3979/2011. 
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Άρθρο 14 - Όργανα ∆ιοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

Να προστεθεί: 

Ερευνητικά Ινστιτούτα  

Όργανα των Ινστιτούτων είναι: 

i) ο ∆ιευθυντής 

ii) το Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (βλ. και Άρθρο 17) 

iii) η συνέλευση του Ινστιτούτου (βλ. και Άρθρο 17) 

 

 

Άρθρο 15 - ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Ο Ν. 1514/1985 προέβλεπε τη συµµετοχή στα ∆Σ των ΕΚ, εκτός των ∆/ντών και δύο εκλεγµένων 
εκπροσώπων των Ερευνητών και ΕΛΕ και του λοιπού τεχνικού και διοικητικού προσωπικού αντίστοιχα. Σε 
αρκετά ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, µορφής ΝΠΙ∆, δεν εξελέγησαν ποτέ εκπρόσωποι στο ∆Σ του 
Κέντρου. Στα Κέντρα όµως που εκλέγονταν και συµµετείχαν στο ∆Σ εκπρόσωποι, τα ∆Σ λειτούργησαν 
απρόσκοπτα, µε διευρυµένη διαφάνεια και συµµετοχικότητα στις αποφάσεις. Στο παρόν ν/σ, υπάρχει 
πρόβλεψη κατάργησης της συµµετοχής του εκπροσώπου του τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στα ∆Σ 
των Κέντρων, ενώ θα εκλέγεται εκεί ένας µόνο εκπρόσωπος των Ερευνητών (και όχι των ΕΛΕ), µε διαδικασία 
µάλιστα που θα καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισµό του κάθε Κέντρου...  

Το πρόβληµα της οργάνωσης της διοίκησης των ΕΚ/Ι, ως έχει έως σήµερα, είναι η θεσµική απολυταρχία των 
∆ιευθυντών Ινστιτούτων και στα δύο υπάρχοντα επίπεδα διοίκησης, δηλαδή σε αυτό του Ινστιτούτου και σε 
αυτό του ∆Σ του Κέντρου. Αυτό πολύ συχνά καταλήγει στο να διέπεται η λειτουργία του ∆Σ από ένα είδος 
ιδιότυπου ‘κορπορατισµού’, ο οποίος επιτείνεται από την έλλειψη µηχανισµών ελέγχου, λογοδοσίας αλλά και 
παύσης των ∆ιευθυντών Κέντρου ή Ινστιτούτου, όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο. Η συµµετοχή των 
∆ιευθυντών Ινστιτούτων στα ∆Σ των ΕΚ είναι προβληµατική επίσης, διότι αναλαµβάνουν ταυτόχρονα το 
διττό ρόλο του ελέγχοντος και του ελεγχόµενου. Τα προβλήµατα αυτά προβλέπεται να ενταθούν µε βάση 
όσα προτείνονται για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κέντρου στο παρόν ν/σ. 

Λόγω των ανωτέρω, στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ληφθούν µέριµνες ώστε να υπάρχει 
διευρυµένη συµµετοχή στη διοίκηση των ΕΚ Ερευνητών από το ίδιο το Κέντρο, οι οποίοι είναι γνώστες της 
καθηµερινότητας και των ιδιαίτερων προβληµάτων του, καθώς και ενός εκπροσώπου των λοιπών 
εργαζοµένων, για λόγους συµµετοχικότητας και πλήρους διαφάνειας. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� «Το ∆.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθµους µε τους 
διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών, έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών 
υπαλλήλων του Κέντρου και έναν εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ. Τα τελικώς επιλεγέντα µέλη διορίζονται 
µε απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού». 

� Να αναφέρεται στο νόµο (σε κάθε περίπτωση) ότι «οι Ερευνητές που συµµετέχουν στα ∆.Σ. των 
ΕΚ, είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ και Β’ βαθµίδας και εκλέγονται ανά διετία από το σύνολο των 
ερευνητών και ΕΛΕ του ΕΚ», κατ’ αντιστοιχία της εκλογής των εσωτερικών µελών στα συµβούλια των 
ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 8). Αντίστοιχα, «ο εκπρόσωπος των τεχνικών και διοικητικών 
υπαλλήλων του Κέντρου εκλέγεται ανά διετία από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων 
του ΕΚ». 

� Η παράγραφος 4.1.6. του παρόντος Άρθρου πρέπει να απαλειφθεί.  
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Άρθρο 16 - ∆ιευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου – ∆ιευθυντές Ινστιτούτων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Παρότι κατά νόµο οι καθηγητές ΑΕΙ και οι Ερευνητές έχουν οµόλογα χαρακτηριστικά προσόντων, 
προσλήψεων και προαγωγών, παρουσιάζεται µια ισχυρή ασυµµετρία στο εργασιακό τους περιβάλλον, η οποία 
είναι πολύ δύσκολο να αιτιολογηθεί: Οι καθηγητές ΑΕΙ εργάζονται σε χώρο που απολαµβάνει της 
ακαδηµαϊκής αυτονοµίας -η οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την ανέλιξη του 
ερευνητικού έργου- εκλέγοντας από τη βάση όλα τα µονοπρόσωπα όργανα των ΑΕΙ. Οι 
Ερευνητές, όµως, εργάζονται σε ένα περιβάλλον όπου η συγκέντρωση των εξουσιών στο 
πρόσωπο του ∆ιευθυντή Ινστιτούτου διαµορφώνουν ένα πνεύµα δηµοσιοϋπαλληλικής 
ιεραρχίας, το οποίο συµπιέζει την ερευνητική διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε, η σχεδόν 
αποκλειστική συµµετοχή των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων στα ∆Σ των ΕΚ είναι προβληµατική επίσης, διότι 
αναλαµβάνουν ταυτόχρονα το διττό ρόλο του ελέγχοντος και του ελεγχόµενου. Ως εκ τούτου, απαιτείται 
άµεση νοµοθετική παρέµβαση για τον περιορισµό των υπερεξουσιών του ∆ιευθυντή Ινστιτούτου.  

Οφείλουµε να κατανοήσουµε ότι πυρήνας του ερευνητικού µας συστήµατος είναι οι ερευνητικές οµάδες και 
οι µονάδες των ερευνητών. Επιπλέον, έως σήµερα, οι επιτροπές που εξέλεγαν τους ∆ιευθυντές Ινστιτούτων 
απαρτίζονταν αποκλειστικά από εξωτερικά µέλη (εκτός Κέντρου-Ινστιτούτου), τις συνέπειες όµως µιας τυχόν 
εκλογής ενός ανεπαρκούς ∆ιευθυντή Ινστιτούτου τις υφίσταντο (και σε αυτήν την περίπτωση αποκλειστικά) 
οι Ερευνητές του οικείου Ινστιτούτου.  

Για να αντιµετωπιστούν επιτυχώς τα ζητήµατα/προβλήµατα αυτά, πάγια θέση της ΕΕΕ είναι ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και πιο συγκεκριµένα:  

(α) οι Ερευνητές να φέρουν τη βασική ευθύνη επιλογής του ∆ιευθυντή της ευρύτερης οντότητας που 
αποτελείται από ερευνητικές οµάδες οµοειδών δραστηριοτήτων, δηλαδή των Ινστιτούτων και (β) το 
ερευνητικό έργο των Ινστιτούτων (το έργο εν τέλει των ερευνητικών οµάδων και των επί κεφαλής ∆/ντών) 
να συνεχίσει να αξιολογείται από διεθνείς, ανεξάρτητες, υψηλού κύρους επιστηµονικές επιτροπές. 

Επιπλέον, ένα από τα κύρια προβλήµατα που ανέδειξε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο αφορούσε στη 
συχνή παρουσία στη διοίκηση των ΕΚ ∆ιευθυντών Κέντρων (και σε ορισµένες περιπτώσεις και Ινστιτούτων), 
οι οποίοι, ανεξάρτητα από τα επιστηµονικά τους προσόντα, δεν ήταν γνώστες των διοικητικών προβληµάτων 
και της καθηµερινής ζωής του Κέντρου (ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε 
τον περιορισµένο χρονικά χαρακτήρα της παρουσίας τους στο Κέντρο και τις επιπλέον δραστηριότητές τους 
(πέραν της διοίκησης), απετέλεσαν επανειληµµένα πηγή προβληµάτων και δυσλειτουργιών.  

Το παρόν ν/σ, αντί να αντιµετωπίζει τα πιο πάνω προβλήµατα: 

• Καταργεί το όριο ηλικίας των 62 ετών για τους υποψήφιους ∆/ντές Κέντρων και Ινστιτούτων. 

• Παρατείνει ουσιαστικά χωρίς χρονικό περιορισµό της θητεία ∆/ντών Κέντρων και Ινστιτούτων, έως την 
εκλογή νέων. 

• Καταργεί ουσιαστικά το θεσµό του θεσµού του Αναπληρωτή ∆/ντή Ινστιτούτου και προβλέπει η την 
αναπλήρωση ∆/ντών Ινστιτούτων που ελλείπουν από τον ∆/ντή Κέντρου (και όχι από τον Αναπληρωτή 
∆/ντή Ινστιτούτου!). 

• ∆εν προβλέπει την εφαρµογή των δύο θητειών σε ήδη υπηρετούντες ∆/ντές που διανύουν την πρώτη ή 
και τη δεύτερη θητεία τους (οι οποίοι µπορούν, µε βάση το παρόν ν/σ, να διεκδικήσουν άλλες δυο 
θητείες). 

• Και, τέλος, «απελευθερώνει» τις αµοιβές των ∆/ντών Κέντρων και Ινστιτούτων, γεγονός που δεν συνάδει 
µε τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες της χώρας. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Η προκήρυξη για τη θέση του ∆/ντή Κέντρου και Προέδρου του ∆Σ να είναι υποχρεωτικά διεθνής. 

� Η θητεία του ∆/ντή Κέντρου και Πρόεδρου του ∆.Σ. και του ∆/ντή Ινστιτούτου να είναι 
τριετής ή το πολύ τετραετής, µε όριο ηλικίας κατά την υποβολή υποψηφιότητας τα 63 ή 62 
έτη αντίστοιχα.  

� Η θέση του ∆/ντή Κέντρου και Πρόεδρου του ∆.Σ. και του ∆/ντή Ινστιτούτου να είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

� Η προκήρυξη για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη θέση ∆/ντή Κέντρου και ∆/ντή Ινστιτούτου πρέπει 
να δηµοσιοποιείται κατ’ ελάχιστον έξι (6) µήνες προ της λήξης της θητείας των υπηρετούντων ∆/ντών. 
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� Η θητεία του ∆/ντή Κέντρου και Πρόεδρου του ∆.Σ. µπορεί να παραταθεί έως τρεις (3) 
µήνες, µε Απόφαση του ΓΓΕΤΚ. Μετά την παρέλευση του τριµήνου, και εφόσον δεν έχει εκλεγεί νέος, 
καθήκοντα ∆/ντή Κέντρου αναλαµβάνει ο Αντιπρόεδρος του ∆Σ. 

� Στα Ινστιτούτα ορίζεται Αναπληρωτής ∆/ντής, ο οποίος αναλαµβάνει πλήρως τα καθήκοντα 
του ∆/ντή ελλείποντος, απόντος ή κωλυόµενου (βλ. και Άρθρο 17). 

� Ο ∆/ντής Ινστιτούτου θα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα, όπως και ο ∆/ντής του 
Ερευνητικού Κέντρου. 

� Ο ∆/ντής Κέντρου και ο ∆/ντής Ινστιτούτου εκλέγεται από επταµελή επιτροπή που 
απαρτίζεται από τέσσερα εσωτερικά και τρία εξωτερικά µέλη. Τα εσωτερικά µέλη είναι 
Ερευνητές Α’ ή Β’ Βαθµίδας και εκλέγονται από το σύνολο των Ερευνητών του Κέντρου. Τα 
εξωτερικά µέλη είναι διεθνώς καταξιωµένοι επιστήµονες µε έναν εξ’ αυτών τουλάχιστον να 
προέρχεται από την αλλοδαπή. 

� Ο ∆/ντής Κέντρου και ο ∆/ντής Ινστιτούτου θα πρέπει να αξιολογούνται για τη θητεία τους, 
άµα τη λήξει της.  

 

 

Άρθρο 17 – Επιστηµονικό Συµβούλιο Ερευνητικού Κέντρου – Επιστηµονικό Γνωµοδοτικό 
Συµβούλιο Ινστιτούτων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόβλεψη για το Επιστηµονικό Συµβούλιο Κέντρου υπήρχε και στο Ν. 1514/85, αλλά ο θεσµός αυτός ποτέ 
δεν λειτούργησε πραγµατικά σε επίπεδο Ερευνητικού Κέντρου, καθώς ένα Κέντρο θεραπεύει πολλά, εντελώς 
διαφορετικά, ερευνητικά αντικείµενα.  

Το Γνωµοδοτικό Συµβούλιο Ινστιτούτου, έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρόν ν/σ, έχει αρµοδιότητες (και 
καλώς) που δεν συνάδουν µε γνωµοδοτικό όργανο.  

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Το Επιστηµονικό Συµβούλιο Κέντρου να αντικατασταθεί (κατ΄αναλογία) µε το Συµβουλευτικό 
Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (ΣΕΣΙ).  

� Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου (ΕΣΙ) 

Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστηµονικό Συµβούλιο 
Ινστιτούτου (ΕΣΙ) µε διετή θητεία. Τα µέλη του ΕΣΙ είναι Ερευνητές ή ΕΛΕ Α’ ή Β’ βαθµίδας 
και δεν συµπεριλαµβάνουν το ∆ιευθυντή του Ινστιτούτου.  

Το Συµβούλιο είναι τριµελές, εφόσον ο αριθµός των ερευνητών του Ινστιτούτου είναι µικρότερος του 15 
και πενταµελές εφόσον ο αριθµός αυτός είναι µεγαλύτερος. 

Το Συµβούλιο εκλέγει Πρόεδρο, ο οποίος ασκεί χρέη Αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ινστιτούτου, του 
∆ιευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόµενου, µε πλήρη δικαιώµατα. 

Ο ∆/ντης Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγµένων, προς έγκριση από το ΕΣΙ. 

� Συνέλευση ερευνητών του Ινστιτούτου  

Η Συνέλευση των ερευνητών του Ινστιτούτου αποτελεί το ανώτατο όργανο ελέγχου του 
Ινστιτούτου. Συγκαλείται σε τακτική βάση από τον ∆/ντή του Ινστιτούτου και σε έκτακτες περιπτώσεις 
µε απόφαση του ∆/ντή ή των 3/5 των µελών του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου ή µετά 
από συλλογή υπογραφών από την πλειοψηφία (50%+1) των ερευνητών του. Εγκρίνει τις ερευνητικές 
κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση µε το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και τις ετήσιες αυτο-
αξιολογήσεις του Ινστιτούτου. Έχει γενικότερη ελεγκτική αρµοδιότητα για όλες τις πράξεις της ∆ιοίκησης 
του Ινστιτούτου συµπεριλαµβανοµένης και της οικονοµικής διαχείρισης, η οποία παρουσιάζεται µέσω του 
ετήσιου οικονοµικού απολογισµού και προϋπολογισµού και, µε ειδική ενισχυµένη πλειοψηφία (δυο τρίτων 
των µελών του Ινστιτούτου συν ένας), µπορεί να εισηγείται στο ∆Σ του Κέντρου την άµεση παύση της 
θητείας του ∆/ντή για µη ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του. 

� Η πρόβλεψη αποζηµίωσης για τα µέλη του Επιστηµονικού Συµβουλίου ΕΚ και ΕΓΣΙ πρέπει να 
απαλειφθεί. 
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Άρθρο 18.- Προσωπικό Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Στο παρόν άρθρο έχουν γίνει εµβόλιµες προσθήκες και διαγραφές χωρίς να έχουν γίνει οι απαραίτητες 
αναπροσαρµογές στο υπόλοιπο ν/σ. Ιδιαίτερα θα πρέπει να υπογραµµιστεί ότι η κατάργηση της ∆’ βαθµίδας 
έγινε χωρίς σχετική αναπροσαρµογή των προσόντων των τριών νέων βαθµίδων. 

Επίσης θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για άµεση ανανέωση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναµικού, σε όλα τα 
ΕΚ. Η ΕΕΕ θεωρεί το σηµείο αυτό ιδιαίτερα κρίσιµο για την αντιµετώπιση του brain drain που µαστίζει τη 
χώρα µας αυτήν την περίοδο. 

 

Στο παρόν Άρθρο, θετικές κρίνονται οι ρυθµίσεις που αφορούν: 

- Στην αντιστοίχιση των Ερευνητικών Βαθµίδων µε αυτές των Καθηγητών ΑΕΙ. 

- Στο διπλασιασµό του ωριαίου κόστους του Ερευνητή που αποτελεί σηµαντική συµβολή στη µεθοδολογία 
διαχείρισης των ερευνητικών προγραµµάτων στο βαθµό που «διορθώνει» το ωριαίο κόστος του Ερευνητή. 

- Στη µη κατάργηση των κενών οργανικών θέσεων των Ερευνητών στα ΝΠ∆∆ ΕΚ, η οποία όµως θα πρέπει να 
επεκταθεί αναλόγως και για τα ΝΠΙ∆ ΕΚ. 

- Στην εναρµόνιση της αξιολόγησης των ερευνητών και των καθηγητών πρώτης βαθµίδας. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Η περιγραφή του προσωπικού των ΕΚ/Ι χρήζει αναµόρφωσης (βλ. Άρθρο 2 του παρόντος ν/σ). 

� Επειδή οι Ερευνητές δεν µπορούν να είναι ταυτόχρονα και επιχειρηµατίες, ο ορισµός του Ερευνητή να 
αλλάξει ως εξής: «Οι Ερευνητές είναι επιστήµονες, κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, που εργάζονται 
για την δηµιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διαδικασιών, µεθόδων και συστηµάτων, ενώ 
µπορούν να παρέχουν και εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο. Ανάλογα µε το ερευνητικό έργο τους, τη 
διεθνή αναγνώρισή τους και τη συµβολή τους στην αξιοποίηση των επιστηµονικών και τεχνολογικών 
γνώσεων, οι Ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις βαθµίδες: Α’, Β’ και Γ’». 

� Ενώ στην παρ. 1.1.3. αναφέρεται ότι «Η εργασιακή σχέση του Ερευνητικού Κέντρου Νοµικού Προσώπου 
Ιδιωτικού ∆ικαίου µε τους Ερευνητές της Α’ και Β’ βαθµίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου», δεν 
γίνεται αντίστοιχη πρόβλεψη για τους Ερευνητές των βαθµίδων αυτών στα ΝΠ∆∆ ΕΚ. Να προστεθεί: «Η 
εργασιακή σχέση του Ερευνητικού Κέντρου Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε τους 
Ερευνητές της Α’ και Β’ βαθµίδας είναι µόνιµη). 

� Τα προσόντα του Ερευνητή Γ’ βαθµίδας, χρήζουν αναµόρφωσης, καθώς δεν θα υπάρχει πια ∆’ 
βαθµίδα. 

� Να προστεθεί: Οι ερευνητές Γ’ βαθµίδας οι οποίοι δεν θα προαχθούν στη Β’ βαθµίδα 
δικαιούνται µόνιµη θέση (ΝΠ∆∆) ή αορίστου χρόνου (από ΝΠΙ∆) στο ελληνικό δηµόσιο (κατά 
τα προβλεπόµενα στο Ν. 1514). 

� Η εξέλιξη σε ερευνητικές βαθµίδες να προβλεφθεί σε χρόνους αντίστοιχους µε αυτούς των 
αντίστοιχων βαθµίδων των καθηγητών ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 18, παρ. 3), δηλ. «µετά από 
παραµονή έξι ετών για την τρίτη (Γ’) βαθµίδα Ερευνητή και τεσσάρων ετών για τη δεύτερη (Β’) 
βαθµίδα».  

� Η τελευταία πρόταση της Παρ. 1.1.5.3 µας επιστρέφει στο παρελθόν και θα πρέπει να 
απαλειφθεί (Ως επιβλέπων του µεταπτυχιακού φοιτητή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 περίπτωση α` 
του άρθρου 12 του ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α`), µπορεί να ορίζεται Ερευνητής βαθµίδας Α`, Β`, Γ` του 
Ερευνητικού Κέντρου, ο οποίος συµµετέχει και ως µέλος της εξεταστικής επιτροπής που προβλέπεται 
στην παράγραφο 5 περιπτώσεις α` και β` του ίδιου άρθρου). 

� Οι ΕΛΕ να είναι κάτοχοι διδακτορικού, ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ή µεταπτυχιακής εξειδίκευσης. 
Η ένταξη/προαγωγή τους σε βαθµίδα ΕΛΕ να γίνεται µε κρίση. 

 

Η εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών µε τις συνολικές αποδοχές της αντίστοιχης βαθµίδας του 
Καθηγητή ΑΕΙ, γράφεται στο παρόν Άρθρο µε καλή πρόθεση, καθώς αποσκοπεί στο να εξισώσει τις αµοιβές 
των Καθηγητών ΑΕΙ και των Ερευνητών που έχουν όµοια προσόντα και όµοιες διαδικασίες ένταξης και 
προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθµίδες.  

Ως προς το θέµα αυτό, η ΕΕΕ προτείνει να εφαρµοστεί τουλάχιστον η σχετική ρύθµιση του Ν. 1514/1985, 
για λόγους ισονοµίας. 
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Άρθρο 19 -Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Φορέων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Θα πρέπει να υπάρξει ρύθµιση που να προβλέπει δεσµευτικό χρονικό περιθώριο για τη σύνταξη νέων 
Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων σε εύλογο χρονικό διάστηµα (για 
παράδειγµα έξι µηνών). Σε αντίθετη περίπτωση και µε βάση το άρθρο 38 του παρόντος ν/σ όπου 
αναφέρεται ότι: «σε περίπτωση µη σύνταξης ή προσαρµογής των εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας 
εντός της ανωτέρω προθεσµίας ισχύουν µόνο οι διατάξεις του παρόντος νόµου….», θα επαναληφθούν 
φαινόµενα του παρελθόντος, σύµφωνα µε τα οποία ορισµένα ΕΚ δεν εφάρµοσαν τη σχετική ρύθµιση του 
Ν. 1514/1985. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – Ενίσχυση Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Τεχνολογίας  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Μια βασική µεταβολή που θα πρέπει να υπάρξει στο χώρο της Έρευνας, µε στόχο την ενίσχυσή του είναι η 
συγκέντρωση όλων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του, 
τα οποία είναι διεσπαρµένα σε διάφορα Υπουργεία και υπηρεσίες και διέπονται από διαφορετικά θεσµικά 
πλαίσια, σε µια ενιαία αρχή και σε ένα ενιαίο θεσµικό πλαίσιο. Το αυτό ισχύει για τη διασπορά της 
χρηµατοδότησης της έρευνας σε διάφορα Υπουργεία, τα οποία δεν έχουν ενδεχοµένως την απαραίτητη 
τεχνογνωσία για τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων (π.χ., η ΓΓΕΤ διαθέτει Ειδικό Λογαριασµό για την 
αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρξουν κίνητρα, αν όχι 
νοµοθετικές ρυθµίσεις, από πλευράς της Πολιτείας. Η ΓΓΕΤ θα πρέπει να είναι ο κύριος φορέας που θα 
διαχειρίζεται τα χρήµατα όλων των Υπουργείων που κατευθύνονται για έρευνα, ερευνητικές υποδοµές και 
άλλες υποστηρικτικές για την έρευνα δράσεις. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Να υπάρξει συµπληρωµατικό άρθρο σύµφωνα µε το οποίο: 

«Η ΓΓΕΤ, σε συνεργασία µε λοιπά Υπουργεία, θα αναλαµβάνει για λογαριασµό τους τη διενέργεια 
προκηρύξεων, και τη διάθεση των κονδυλίων που κατευθύνονται για έρευνα, εθνικές ερευνητικές 
υποδοµές και άλλες υποστηρικτικές για την έρευνα δράσεις». 

 

 

Άρθρο 20. Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Το γεγονός ότι η έρευνα υποχρηµατοδοτείται στη χώρα µας είναι κοινός τόπος, που προκύπτει τόσο από τα 
αντικειµενικά στοιχεία, όσο και από διαχρονικές δηλώσεις της πολιτικής ηγεσίας. Η χρηµατοδότηση της 
έρευνας προέρχεται κυρίως από Ευρωπαϊκές πηγές, είτε αυτές είναι ανταγωνιστικά προγράµµατα (απ’ ευθείας 
στα Ερευνητικά Κέντρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση), είτε συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα (ΕΣΠΑ κλπ.). 

Επιπλέον αν η ∆ηµόσια Εθνική Χρηµατοδότηση δεν καλύπτει τη µισθοδοσία του τακτικού ερευνητικού, 
τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων, όπως ακριβώς συµβαίνει στα ΑΕΙ, 
υποσκάπτεται η δυνατότητα ισότιµης συµµετοχής και συνεργασίας καθηγητών και ερευνητών σε ερευνητικά 
προγράµµατα, η κινητικότητα µεταξύ ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων και βέβαια και αυτή η ίδια η µισθολογική 
εξίσωση καθηγητών και ερευνητών. 

Η ΕΕΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί νοµοθετικά µια ελάχιστη χρηµατοδότηση προς τον «σκληρό 
πυρήνα» της ερευνητικής δραστηριότητας της χώρας που είναι τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ. Η ελάχιστη 
αυτή χρηµατοδότηση θα πρέπει στην παρούσα φάση να καλύπτει τη µισθοδοσία των ερευνητών και των 
µονίµων/αορίστου χρόνου υπαλλήλων, καθώς και τη συντήρηση των µεγάλων εθνικών ερευνητικών 
υποδοµών – επενδύσεων που έχουν γίνει έως σήµερα. Η χρηµατοδότηση αυτή (α) θα επιτρέψει στα ΕΚ να 
πολλαπλασιάσουν τις εισροές τους από την ΕΕ, γιατί θα τα καταστήσει εξ’ ίσου ανταγωνιστικά µε τα Κέντρα 
των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών που έχουν εξασφαλισµένη µισθοδοσία και (β) θα διασφαλίσει τη δυνατότητα 
των Κέντρων να κατευθύνουν τα χρήµατα τα οποία κερδίζουν από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά 
προγράµµατα στην αναχαίτιση του brain drain, µέσω προσλήψεων νέου ερευνητικού προσωπικού. 
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Ενώ στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στην «εµπορική ή εταιρική εκµετάλλευση υφιστάµενων ή 
δηµιουργούµενων δικαιωµάτων τους διανοητικής ιδιοκτησίας» δεν υπάρχει συνολική ρύθµιση για τα 
τελευταία στο ν/σ. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Αναµόρφωση της παραγράφου 1 ως ακολούθως 

1. Οι πόροι των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων προέρχονται από:  

1.1. ∆ηµόσια Εθνική Χρηµατοδότηση, σύµφωνα µε τις αρχές της ΕΣΕΤΑΚ, το Σχέδιο ∆ράσης και τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ του παρόντος νόµου. Η χρηµατοδότηση δεν µπορεί να υπολείπεται του 
κόστους µισθοδοσίας των ερευνητών και των µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου, καθώς και του λειτουργικού κόστους συντήρησης των εθνικών ερευνητικών 
υποδοµών. 

� ∆ιαγραφή της παραγράφου 1.7. 

� Η ρύθµιση της παρ. 1.7. για «∆άνεια από τράπεζες και χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς...» θεωρείται 
προβληµατική και προτείνεται να απαλειφθεί, όσον αφορά τουλάχιστον στα δηµόσια ΕΚ της ΓΓΕΤ. 

 

 

Άρθρο 21 – Παροχή κινήτρων για τις δραστηριότητες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και την 
Καινοτοµία  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Στο παρόν Άρθρο «παρέχονται φορολογικά και άλλα κίνητρα µε την µορφή, µεταξύ άλλων, φορολογικών και 
ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, εκπτώσεων και ενισχύσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου για 
τις επιλέξιµες δαπάνες Ε&Α στις οποίες προβαίνουν», στους Ερευνητικούς Φορείς, αλλά και «τις Επιχειρήσεις 
και τους Λοιπούς Φορείς», χωρίς ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ (βλ. και σχετικό σχόλιο στο Άρθρο 2). Αυτό 
µπορεί να οδηγήσει στη σπατάλη ερευνητικών πόρων, όπως συνέβαινε και στο παρελθόν, και στη 
µείωση των εσόδων του δηµοσίου (από τους φόρους), χωρίς δηµοσιονοµικό όφελος (από την 
µετατροπή των τεχνολογικών αποτελεσµάτων της χρηµατοδοτούµενης έρευνας σε προϊόντα). 

Επίσης στην παρ. 7 αναφέρεται ότι «Οι Ερευνητικοί Φορείς, οι Επιχειρήσεις και οι Λοιποί Φορείς 
απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εργοδοτικών εισφορών για το προσωπικό που απασχολείται 
στην Ε&Α σε έργα, µελέτες και προγράµµατα που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Γ’ του παρόντος νόµου», 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Τις ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
(διότι δεν θέλουµε να πιστέψουµε ότι ο νοµοθέτης υπονοεί ένα είδος «νόµιµα ανασφάλιστης εργασίας»...)  

Η παρ. 9 κρίνεται ως θετική. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις που έχουν προηγηθεί να υπάρξουν οι κάτωθι αλλαγές: 

� Τα φορολογικά κίνητρα πρέπει να δίνονται αποκλειστικά στις επιχειρήσεις που θα είναι 
ενταγµένες σε ένα Εθνικό Μητρώο Καινοτόµων Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, το οποίο 
θα πρέπει να ιδρυθεί άµεσα και στο οποίο θα πρέπει να εντάσσονται επιχειρήσεις που: 

(1) δραστηριοποιούνται σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτοί ορίζονται από τη διεθνή πρακτική, 

(2) έχουν τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης, µε ειδικευµένο προσωπικό και 

(3) άνω από 30% του κύκλου εργασιών τους προέρχονται από τεχνολογία αναπτυγµένη από την ίδια την 
επιχείρηση (πατέντες, ερευνητικά έργα). 

� Παράγραφος 8: ο όρος ερευνητές να αντικατασταθεί από ερευνητικό/επιστηµονικό προσωπικό. 
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Άρθρο 22 – Αξιοποίηση των Πόρων των Ερευνητικών Κέντρων 

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Το άρθρο αυτό εισάγει µια σειρά από διατάξεις που είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν για την αντιµετώπιση της 
γραφειοκρατίας και την ευελιξία των ΕΚ. Οι δυνατότητες αυτές θα πρέπει να επεκταθούν και στα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου ΕΚ, καθώς και στα ΑΕΙ, ώστε όλοι οι δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς να έχουν την 
δυνατότητα να αξιοποιούν τα ερευνητικά κονδύλια -πέραν της κρατικής επιχορήγησης- µε κύριο στόχο την 
αντιµετώπιση της ανεργίας των νέων επιστηµόνων και του brain drain.  

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Παράγραφος 1.4: ο όρος ερευνητές να αντικατασταθεί από ερευνητικό/επιστηµονικό προσωπικό. 

� Η Παράγραφος 4 να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Οι Ερευνητικοί Φορείς που έχουν την µορφή Νοµικών 
Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου ή Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου διαθέτουν τους πόρους τους 
που προέρχονται από τις δραστηριότητές τους, πέραν της κρατικής επιχορήγησης, όπως 
αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ.1, 1.1 σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγουµένης 
παραγράφου. Εξαιρετικά στις περιπτώσεις σχηµατισµού των πόρων τους σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 
που αναφέρονται στο Άρθρο 20 πλην της παρ. 1, 1.1 οι Ερευνητικοί Φορείς (ΝΠΙ∆ και ΝΠ∆∆) 
δικαιούνται να προσλαµβάνουν και ν’ απασχολούν Ερευνητικό και Υποστηρικτικό (τεχνικό, διοικητικό 
υποστηρικτικό, εποχικό)... κλπ.». 

 

Άρθρο 23 - ∆ηµόσια Εθνική Χρηµατοδότηση - Γενικά.  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Όπως προαναφέρθηκε, η υποχρηµατοδότηση της Ε&Κ στη χώρα µας σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας και τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ, κινείται επί χρόνια σε απαράδεκτα χαµηλά 
επίπεδα. Από την άλλη, τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ έχουν ιδιαίτερα υψηλές ερευνητικές και 
επιστηµονικές επιδόσεις, παρά την πενιχρή τους χρηµατοδότηση από την Πολιτεία (βλ. δεδοµένα σχετικά µε 
τα προαναφερθέντα στο http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE-Paroysiasi_Epitropi-ET-BOYLH_27-
11-13.pdf).  

Σε σχέση µε τα ανωτέρω, το παρόν άρθρο έρχεται να «διασφαλίσει» «την κάλυψη µέρους των λειτουργικών 
εξόδων των Ερευνητικών Κέντρων» και µάλιστα υπό αυστηρές προϋποθέσεις («στη βάση υποχρεωτικής 
αξιολόγησής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και προτύπων, κριτηρίων και οδηγιών που η ΓΓΕΤΚ 
δηµοσιοποιεί στον δικτυακό τόπο της»), οι οποίες δεν αναλύονται και επιπλέον δεν ισχύουν για άλλους 
ερευνητικούς φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα. 

Ένα επιπλέον ενδεικτικό του πραγµατικού «ενδιαφέροντος» που δείχνει η Πολιτεία για την έρευνα είναι ότι 
τα τελευταία χρόνια τα ΝΠΙ∆ Ερευνητικά Κέντρα έχουν επανειληµµένα ενταχθεί σε ρυθµίσεις που αφορούν 
πάσης φύσεως οργανισµούς του δηµοσίου και µη (∆ΕΚΟ, ΜΚΟ, κλπ.) και για να εξαιρεθούν από αυτές 
χρειάζονται επίπονες προσπάθειες στην συνέχεια. Το παρόν ν/σ πιστεύουµε ότι θα πρέπει να διασφαλίζει το 
έργο και την ιδιαιτερότητα των Ερευνητικών Κέντρων από τέτοιες µελλοντικές αστοχίες. Για τον σκοπό αυτό 
προτείνουµε να συµπεριληφθεί ειδική παράγραφος (10) στο παρόν άρθρο (βλ. πιο κάτω). 

Υπάρχει πρόβληµα αρίθµησης των παραγράφων και εδαφίων. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Παράγραφος 1.1. Να αναµορφωθεί ως ακολούθως: «Επιχορήγησης για την κάλυψη των µισθολογικών 
αναγκών για τους Ερευνητές και το µόνιµο και αορίστου χρόνου προσωπικό, καθώς και 
µέρους των λειτουργικών εξόδων». 

� Παράγραφος 1.2. Να αφαιρεθεί το «όπως ενδεικτικά από χρηµατοδότηση προτάσεων στο Ευρωπαϊκό 
Συµβούλιο Έρευνας (ERC) ή δυνατότητα επιχορήγησης σε ερευνητικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί 
στο πρόγραµµα ERC της Ευρωπαϊκής. Επιτροπής, και έχουν επιτυχώς περάσει το πρώτο στάδιο 
αξιολόγησης χωρίς να χρηµατοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση», γιατί ένας νόµος δεν µπορεί να 
περιλαµβάνει κάτι που είναι συγκυριακό και µπορεί να γίνεται κάθε φορά µε πολιτική απόφαση. 

� Παράγραφος 1.6. Να απαλειφθεί η πρόταση : «Τα ονόµατα των µελών των Επιτροπών αξιολόγησης και 
των ειδικών εµπειρογνωµόνων δεν δηµοσιεύονται και δεν δηµοσιοποιούνται» 
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Προσθήκη 

� Παράγραφος 10. Με την ισχύ του παρόντος τα ΕΚ της ΓΓΕΤΚ εξαιρούνται από γενικότερες ρυθµίσεις και 
νοµοσχέδια που αφορούν ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ οργανισµούς του δηµοσίου, εκτός αν υπάρχει ρητή αναφορά 
σε αυτά. 

 

 

Άρθρο 24 – ∆ιαδικασία Χρηµατοδότησης - έργων, µελετών και προγραµµάτων και δράσεων που 
υποβάλλονται από Επιχειρήσεις, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς για ΕΤΑΚ - Αξιολόγηση – 
Έλεγχος  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Τα άρθρα 24 και 25 προτείνεται να περιοριστούν σε ορισµένες βασικές ρυθµίσεις, διότι το περιεχόµενό τους 
είναι εξαιρετικά λεπτοµερές και καταλληλότερο προς ένταξη σε Οδηγό Εφαρµογής Ερευνητικού 
Προγράµµατος, παρά σε ένα ν/σ για την έρευνα.  

Οι κανόνες που θεσπίζονται θα πρέπει πρωτίστως να δεσµεύουν την πολιτική ηγεσία, όσον αφορά στην 
αποτελεσµατικότητα και την διαφάνεια. Με βάση την µέχρι σήµερα εµπειρία, και τις θέσεις της ΕΕΕ που 
έχουµε επανειληµµένα κοινοποιήσει, θεωρούµε απαραίτητο να προστεθεί µια ανάλογη παράγραφος στο 
συγκεκριµένο άρθρο, εφόσον αυτό δεν απαλειφθεί. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

Προσθήκη 

� Παράγραφος 14. Η διαδικασία αξιολόγησης των προγραµµάτων δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) 
µήνες. Σε κάθε προκήρυξη θα πρέπει να περιλαµβάνεται και να προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων και 
επαναξιολόγησης. Περικοπές της χρηµατοδότησης άνω του 10% θα πρέπει να συνοδεύονται από 
αντίστοιχη τεκµηριωµένη πρόταση περικοπής του φυσικού αντικειµένου της πρότασης. Η ΓΓΕΤ να 
προβλέπει σε κάθε προκήρυξη αξιολόγηση/αποτίµηση του έργου των κριτών, µε δυνατότητα 
αποκλεισµού τους από µελλοντικές αξιολογήσεις, εφόσον δεν έχουν συµµορφωθεί προς τις οδηγίες για 
την αξιολόγηση ή έχουν περιπέσει σε άλλα παραπτώµατα. 

 

 

Άρθρο 25 - Ειδικές ∆ιατάξεις για την Χρηµατοδότηση  
 
Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Τα άρθρα 24 και 25 προτείνεται να περιοριστούν σε ορισµένες βασικές ρυθµίσεις, διότι το περιεχόµενό τους 
είναι εξαιρετικά λεπτοµερές και καταλληλότερο προς ένταξη σε Οδηγό Εφαρµογής Ερευνητικού 
Προγράµµατος, παρά σε ένα ν/σ για την έρευνα.  

Θετική θεωρείται η ρύθµιση της παρ. 1. 
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Άρθρο 27 – Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Παράγραφος 2. Το πτυχίο ΑΕΙ ασφαλώς και δεν αρκεί για να γίνει κάποιος αξιολογητής ερευνητικών 
προτάσεων. Απαραίτητο να είναι το διδακτορικό δίπλωµα, όπως επίσης και η αποδεδειγµένη ερευνητική 
εµπειρία και τεχνογνωσία στον τοµέα της ΕΤΑΚ. 

 

 

Άρθρο 28 –Βραβεία – υποτροφίες – Ερευνητική Άδεια 
Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Στο πλαίσιο του νέου θεσµικού πλαισίου συνεργασίας µε τα ΑΕΙ θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα και για 
«εκπαιδευτική άδεια». 

� Οι απευθείας τιµητικές χρηµατικές αµοιβές/επιχορηγήσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2, θα πρέπει 
να θεσµοθετηθούν ώστε να πραγµατοποιούνται µέσα από συγκεκριµένες διαδικασίες αξιολόγησης, οι 
οποίες θα εποπτεύονται από το ΕΣΕΤΚ. Τα βραβεία να υπόκεινται σε ανοικτές διαδικασίες πρόσκλησης 
και κρίσης από επιτροπές, οι οποίες θα συµπεριλαµβάνουν εξωτερικούς κριτές. 

� Το θέµα των αποδοχών των Ερευνητών κατά τη διάρκεια της ερευνητικής τους άδειας, στην παρ. 3, 
πρέπει να αποσαφηνιστεί. Να ισχύσουν οι σχετικές ρυθµίσεις του Ν. 4009/2011 για τους καθηγητές ΑΕΙ 
(100% των αποδοχών + 80% αν δεν λαµβάνει αποδοχές από το Ίδρυµα του εξωτερικού).  

� Η παρ. 6 να απαλειφθεί, καθώς δεν συµβαδίζει µε τα διεθνώς κείµενα. Το ∆Σ του Κέντρου αποφασίζει για 
το θέµα αυτό, µε βάση τη βέλτιστη λειτουργία του Κέντρου.  
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Άρθρο 29 – Αξιολόγηση Ερευνητών 

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Η αξιολόγηση των Ερευνητών θα πρέπει να γίνεται κατ’ αναλογία µε τα ισχύοντα για τους καθηγητές ΑΕΙ. Η 
υποχρεωτική συµµετοχή αξιολογητών από το εξωτερικό, όπου έχει εφαρµοσθεί, έχει προκαλέσει 
δυσλειτουργίες και επιπλέον έξοδα και έχει οδηγήσει σε µη σύννοµες αναβολές και καθυστερήσεις στην κρίση 
των ερευνητών. Θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι όλα αυτά τα χρόνια το σώµα των ερευνητών (ιδίως 
των ανώτερων βαθµίδων) έχει κατ’ εξοχήν κριθεί από κριτές που ήταν εξωτερικοί των Ινστιτούτων και 
κυρίως από µέλη ∆ΕΠ. 

Η αναγκαστική συµµετοχή δύο κριτών από την αλλοδαπή είναι δεοντολογικά εσφαλµένη. Εναλλακτικά, η 
συµµετοχή κριτών από το εξωτερικό θα µπορούσε να γίνεται όταν υπάρχει αδυναµία εξεύρεσης κριτών από 
την Ελλάδα µε κάποια συγκεκριµένη ειδικότητα.  

Επίσης, θεωρούµε αντιδεοντολογικό και αντίθετο µε τις αρχές της ακαδηµαϊκότητας και της ισονοµίας, η 
εισηγητική επιτροπή να είναι µονοπρόσωπη και να αποτελείται µάλιστα από τον προϊστάµενο του 
κρινόµενου. Κατ’ αναλογία µε ό,τι εφαρµόζεται στα ΑΕΙ, χρειάζεται και για τους Ερευνητές πρόβλεψη για να 
υπάρχει µία έκθεση ειδικών στο συγκεκριµένο επιστηµονικό αντικείµενο του κρινόµενου, που θα αξιολογεί το 
έργο του, έτσι ώστε και ο ∆ιευθυντής να υποβοηθείται στην κρίση του -ιδιαίτερα εάν δεν είναι γνώστης του 
αντικειµένου του κρινόµενου (βλ. ειδικά στα συγχωνευµένα/πολυθεµατικά Ινστιτούτα) και η αξιολόγηση του 
υποψηφίου να είναι όσο το δυνατόν πιο ευρεία και αντικειµενική. 

Απαράδεκτο θεωρείται το γεγονός ότι ενώ τα βασικά προσόντα των ερευνητικών βαθµίδων περιγράφονται 
στο Άρθρο 18 αναλυτικά (σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες, λιτές ρυθµίσεις για τους καθηγητές του Ν. 
4009/2011), στο παρόν Άρθρο δίνονται µε µεγάλη λεπτοµέρεια «οδηγίες» αξιολόγησης στην Ειδική Επιτροπή 
Κριτών που οφείλει -κατά το νοµοθέτη- να αξιολογεί τον υποψήφιο ακόµη και µε βάση «τα εισοδήµατα που 
έχει αποκοµίσει από ερευνητικές πηγές»... Όλη η παράγραφος 10 πρέπει να απαλειφθεί. 

Θετική ρύθµιση αυτή που αφορά στην εναρµόνιση της αξιολόγησης των ερευνητών και των καθηγητών 
πρώτης βαθµίδας. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

1)  Εξέλιξη σε ερευνητικές βαθµίδες σε χρόνους αντίστοιχους µε αυτούς των αντίστοιχων 
βαθµίδων των καθηγητών ΑΕΙ (Ν. 4009/2011, Άρθρο 18, παρ. 3), δηλ. «µετά από παραµονή έξι 
ετών για την τρίτη (Γ’) βαθµίδα ερευνητή και τεσσάρων ετών για τη δεύτερη (Β’) βαθµίδα». 

2)  Επιτροπές επιλογής και εξέλιξης Ερευνητών επταµελείς, κατ’ αντιστοιχία των επιτροπών 
επιλογής και εξέλιξης καθηγητών AEI του Ν. 4009/2011 (Άρθρο 19).  

«Απαρτίζονται από ερευνητές ή καθηγητές πρώτης βαθµίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για την τρίτη ή 
δεύτερη βαθµίδα, και από ερευνητές ή καθηγητές 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». 

«Τα µέλη της επιτροπής επιλέγονται από µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών µελών του ΕΚ, τα οποία 
καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείµενο από το ∆.Σ. του Κέντρου, 
ύστερα από εισήγηση των επιστηµονικών συµβουλίων των ινστιτούτων. Στα µητρώα εσωτερικών µελών 
εγγράφονται ερευνητές πρώτης και δεύτερης βαθµίδας του οικείου Κέντρου. Στα µητρώα εξωτερικών 
µελών εγγράφονται ερευνητές πρώτης και δεύτερης βαθµίδας ερευνητικών ιδρυµάτων της ηµεδαπής και 
της αλλοδαπής και καθηγητές αντίστοιχης βαθµίδας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγών Α.Ε.Ι. της 
αλλοδαπής. Τα µητρώα εγκρίνονται από το αντίστοιχο ΤΕΣ και δηµοσιεύονται σε διακριτή θέση στον 
ιστότοπο του ιδρύµατος». 

«Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης ερευνητών προέρχονται από το 
µητρώο εξωτερικών µελών». 

«Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής ή εξέλιξης υποχρεούται να 
ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από δύο ερευνητές ή καθηγητές της αλλοδαπής που 
ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών µελών ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και στο µέτρο που δεν είναι 
εφικτό, από ερευνητές ή καθηγητές που ανήκουν στο µητρώο των εσωτερικών µελών και από δύο 
ερευνητές ή καθηγητές που υποδεικνύονται από τον υποψήφιο και που δεν ανήκουν υποχρεωτικά στα 
µητρώα του Κέντρου». 
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Άρθρο 30 -Εθνικός Κατάλογος Κριτών  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Με βάση την εµπειρία του παρελθόντος, κατά το οποίο οι δυσλειτουργίες στην κατ’ έτος επικαιροποίηση του 
Εθνικού Καταλόγου Κριτών οδήγησαν κατ’ επανάληψη σε απαράδεκτες καθυστερήσεις στις κρίσεις των 
ερευνητών, θα προτείναµε οι κατάλογοι κριτών να συγκροτούνται ανά ΕΚ και όχι συγκεντρωτικά για όλα τα 
ΕΚ σε εθνικό επίπεδο, όπως και τα Μητρώα Αξιολογητών των οποίων η σύστασή τους προβλέπεται 
ξεχωριστά για τα ΑΕΙ από το Ν. 1514. 

Εφόσον δεν προκριθεί ο κατάλογος κριτών (ή «Μητρώο Αξιολογητών») ανά ΕΚ, προτείνουµε να ληφθεί 
µέριµνα στο παρόν ν/σ, ώστε να µην προκαλείται το προαναφερθέν θεσµικό κενό. Αυτό µπορεί να 
διασφαλιστεί µε µία διάταξη που θα παρατείνει ρητά την ισχύ του υπάρχοντος Εθνικού Καταλόγου Κριτών 
έως την επόµενη επικαιροποίησή του, συµφώνα µε όσα έχει και κατά το παρελθόν προτείνει η ΕΕΕ. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� ∆ηµιουργία Μητρώου Αξιολογητών σε κάθε ΕΚ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. 

� Εφόσον ο Εθνικός Κατάλογος Κριτών παραµείνει: 
Να περιλαµβάνει µόνο τους εν ενεργεία Καθηγητές και Ερευνητές και όχι συνταξιούχους. 
Να παραµένει σε ισχύ µέχρι να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να ισχύσει ο νέος.  

 

 

Άρθρο 34 - Σύνδεση Ερευνητικών Κέντρων και µε Ιδρύµατα Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Το Άρθρο αυτό παραµένει στο πνεύµα του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011. Η ίδρυση της Σχολής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών σε κάθε ΑΕΙ που ο Ν. 4009/2011 επέβαλε, έχει όµως καταργηθεί. Με βάση το 
τελευταίο πρέπει να προβλεφθεί ρύθµιση που θα τροποποιεί το ανωτέρω Άρθρο του Ν. 4009/2011 αναλόγως 
και να τροποποιηθεί (επίσης αναλόγως) η σχετική διατύπωση στην παρ. 1.1.5.3. του Άρθρου 18 του 
παρόντος ν/σ. 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Εκτός της ανωτέρω τροποποίησης του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, να υπάρξει ρύθµιση ώστε να 
προβλεφθεί η δυνατότητα των ΕΚ της ΓΓΕΤ να συνδιοργανώνουν µεταπτυχιακά προγράµµατα 2ου και 
3ου κύκλου σπουδών και µε ερευνητικά κέντρα ή ΑΕΙ της αλλοδαπής. 

� Να αποσαφηνιστεί στην παρ. 2. ότι «Ο Καθηγητής Έρευνας παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακά ή και 
σε µεταπτυχιακά προγράµµατα και επιβλέπει ως κύριος επιβλέπων διδακτορικές διατριβές σε τοµείς 
συναφείς µε το επιστηµονικό του πεδίο. 

� Να απαλειφθεί ο όρος «Σχολή Μεταπτυχιακών» που αναφέρεται στην παρ. 2. 
 

 

Άρθρο 35 - Κινητικότητα Ερευνητών 

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Οι Ερευνητές να έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης για ορισµένο χρόνο σε θέση Ερευνητή Ερευνητικού 
Κέντρου, ΑΕΙ ή τµήµατος έρευνας και ανάπτυξης επιχείρησης και της ηµεδαπής (όχι µόνο της αλλοδαπής, 
βλ. παρ. 2). 
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Άρθρο 38 - Μεταβατικές ∆ιατάξεις:  

Παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 

Πρόταση της ΕΕΕ: 

� Όπως προαναφέρθηκε και στο Άρθρο 19, θα πρέπει να υπάρξει ρύθµιση που να προβλέπει και ένα 
εύλογο, αλλά απολύτως δεσµευτικό χρονικό περιθώριο για τη σύνταξη νέων Εσωτερικών 
Κανονισµών Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων (για παράδειγµα έξι µηνών). Σε αντίθετη 
περίπτωση και µε βάση την παρ. 1 του παρόντος Άρθρου, όπου αναφέρεται ότι: «σε περίπτωση µη 
σύνταξης ή προσαρµογής των εσωτερικών κανονισµών λειτουργίας εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
ισχύουν µόνο οι διατάξεις του παρόντος νόµου….», θα επαναληφθούν φαινόµενα του παρελθόντος, 
σύµφωνα µε τα οποία ορισµένα ΕΚ δεν εφάρµοσαν τη σχετική ρύθµιση του Ν. 1514/1985. 

� Η αναφερόµενη «διανυθείσα θητεία» της παρ. 2 θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. 

� Κατά τα αναφερόµενα στην παρ. 3, «Οι ερευνητές ∆΄ βαθµίδας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος, αξιολογούνται υποχρεωτικά µε τη συµπλήρωση του χρόνου απασχόλησής τους. 
Εάν αξιολογηθούν αρνητικά, λύνεται η σύµβασή τους µε το Ερευνητικό Κέντρο». ΖΗΤΟΥΜΕ να 
υπάρξουν µεταβατικές ρυθµίσεις για τους εν ενεργεία Ερευνητές τέταρτης (∆’) βαθµίδας, 
αντίστοιχες µε αυτές του Ν. 4009/2011 για τους Λέκτορες (Άρθρο 77, παρ. 5 εδάφιο β και γ).  

� Εφόσον η ρύθµιση για τα προσόντα των ΕΛΕ δεν αλλάξει, θα πρέπει να υπάρξουν µεταβατικές 
διατάξεις για τους υπάρχοντες ΕΛΕ, οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, µε 
πρόβλεψη της παραµονής τους σε προσωποπαγή θέση. 

� Να υπάρξει πρόβλεψη δυνατότητας ένταξης ΕΛΕ και Ι∆ΑΧ µε διδακτορικό σε ερευνητική 
βαθµίδα, µετά από κρίση κατάταξης. 

 

Για το ∆.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

  
Μαρία Θ. Στουµπούδη  Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου 
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