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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
A. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Γενικές παρατηρήσεις  
 
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει κατ’ επανάληψη εκφράσει δηµοσίως τους λόγους για 
τους οποίους θεωρεί ότι αυτό που απαιτείται σήµερα 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 µεθόδων διαχείρισης κονδυλίων και αλληλεπίδρασης µε την ερευνητική 

δραστηριότητα του ιδιωτικού τοµέα. 
 
Το Υπουργείο Παιδείας, ∆ΒΜΘ επέλεξε τη µέθοδο της “εκ του µηδενός έναρξης”, λες και το 
ερευνητικό σύστηµα 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 αναδεικνύονται από το 
υπό διαβούλευση κείµενο είναι: 

- Η µετατροπή του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος σε ιδιωτικές εταιρείες υπό την 
“εποπτεία” του κράτους.  

- Η υποβάθµιση, έως προσβλητική µεταχείριση, του θεσµού του ερευνητή - δηµόσιου 
λειτουργού. 

 
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: Στο βαθµό που ο 
πυρήνας της δέσµης ιδεών του Υπουργείου µετατραπεί σε νόµο θα δηµιουργηθούν συνθήκες 
διάλυσης του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος, το οποίο µε µόχθο οικοδοµούµε πάνω από 
τριάντα χρόνια.  
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
 
1. Η ∆ιυπουργική Επιτροπή  
 
Η ∆ιυπουργική επιτροπή προβλέπεται ήδη στο άρθρο 8 του “εν υπνώσει” ν. 3653/2008, ο οποίος, 
αν και νόµος του κράτους από το 2008, ουδέποτε ετέθη σε εφαρµογή (και από την κυβέρνηση 
που τον ψήφισε και από αυτές που ακολούθησαν).  
 
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 Τεχνολογίας 
 
 
 
 
 



 2 

2. Το Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτοµίας (ΕΣΕΤΕΚ) 
 
Πρόκειται για θεσµό ο οποίος προβλέπεται ήδη από τον ν. 1514/1985 (άρθρο 4) και το ν. 
3653/2008 (άρθρο 10). Ο θεσµός λειτουργεί πλέον των δύο δεκαετιών 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 ΕΣΕΤ, προκειµένου να δικαιολογηθούν αποφάσεις ισχυρής 
µεν πολιτικής χροιάς, αµφιλεγόµενης δε επιστηµονικής βαρύτητας (ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
2004-2009).  
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο ποσοτικά τµήµα της ερευνητικής δραστηριότητας αναλογεί στα ΑΕΙ 
(αριθµός καθηγητών ΑΕΙ 15000, αριθµός Ερευνητών 600) και προκειµένου να διαµορφωθεί ο 
ενιαίος χώρος εκπαίδευσης και έρευνας, προτείνουµε τη δηµιουργία ενός «Εθνικού Συµβουλίου 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας», ως ανεξάρτητου συµβουλευτικού οργάνου της πολιτείας. 
Για την επιλογή των µελών του Συµβουλίου αυτού θα µπορούσαν να εφαρµοστούν οι ρυθµίσεις 
του άρθρου 13 του ν. 3653/2008. Θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για την εκπροσώπηση όλων των 
γνωστικών αντικειµένων, δεδοµένου ότι οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες συνήθως δεν 
εκπροσωπούνται.  
 
 
3. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
 
Για πολλά χρόνια η ΓΓΕΤ υπήρξε µια από τις καλές υπηρεσίες του ελληνικού δηµοσίου. ∆ιαµέσου 
της ΓΓΕΤ πέρασε όλη η ευρωπαϊκή εµπειρία (µε τα προβλήµατα και τις δυσκολίες της) των 
ερευνητικών προγραµµάτων στα ΑΕΙ, τα ΕΚ και τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, η ΓΓΕΤ συντόνισε 
τρεις εξωτερικές αξιολογήσεις του -υπό την εποπτεία της- ερευνητικού συστήµατος κατά 
µοναδικό τρόπο για τα ελληνικά δεδοµένα. Την περίοδο 2004-2009 η υπηρεσία αποδυναµώθηκε 
σταδιακά και σήµερα βρίσκεται σε µια παρατεταµένη φάση ανασυγκρότησης, χωρίς παράλληλα να 
διαφαίνεται λύση στο πρόβληµα των υπαλλήλων της ΓΓΕΤ που µισθοδοτούνται από τα 
Ερευνητικά Κέντρα.  
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
Η ΓΓΕΤ επιτελεί για µια µεταβατική φάση το συντονιστικό έργο που θα έχει το µελλοντικό 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας, επικουρεί στη διαδικασία εξωτερικών 
αξιολογήσεων της ερευνητικής δραστηριότητας σε ΑΕΙ , ΕΚ, αλλά η ευθύνη της αξιολόγησης 
µεταφέρεται στην Α∆ΙΠ. 
 
 
4. Εµπειρογνώµονας ή Τµήµα Έρευνας και Καινοτοµίας στα Υπουργεία. 
 
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» και επιτελικός ρόλος της ΓΓΕΤ. 
Το θέµα έχει ευρύτερες διαστάσεις διότι αφορά γενικότερα προβλήµατα ερευνητικής πολιτικής. 
Σχέδια νόµου, π.χ., για ζητήµατα βιοηθικής, ενέργειας, περιβάλλοντος, πολιτισµικής/πολιτιστικής 
κληρονοµιάς, ενίσχυσης του κοινωνικού ιστού, κλπ., δεν µπορεί να αντιµετωπίζονται 
αποσπασµατικά, µε επιµέρους πολιτικές που ασκούνται από το κάθε υπουργείο. 
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Πρόταση της ΕΕΕ: 
Στη θέση του «Εµπειρογνώµονα Έρευνας και Καινοτοµίας» θα ήταν προτιµότερο 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 µε τη ΓΓΕΤ, 
το οποίο 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 ερευνητικά του αποτελέσµατα. 
 
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
 



 4 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
Β. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.) 
 
Γενικές παρατηρήσεις  
 
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, άµα τη αναλήψει των 
καθηκόντων της, περιλάµβανε στο πρόγραµµά της ορισµένες γενικές διακηρύξεις περί έρευνας και 
πέραν αυτού ουδέν. 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 «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». 

 

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 FPs (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 κάθε πέντε χρόνια.  
 
Θέση της ΕΕΕ: 
Η ΕΕΕ θεωρεί ότι ο εθνικός τακτικός στρατηγικός σχεδιασµός της έρευνας ανά πενταετία είναι 
επιβεβληµένος, όπως επιβεβληµένη είναι επίσης και η διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για 
την υλοποίησή του.  
Αναγκαίος είναι, τέλος, ένας µηχανισµός αποτίµησης των αποτελεσµάτων κάθε υλοποιηθέντος 
ΕΣΠΕΚ, ο οποίος θα τροφοδοτεί µε δεδοµένα και θα υποβοηθά και τη χάραξη του επόµενου 
ΕΣΠΕΚ. 
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
 
Όσον αφορά στην «Εφαρµογή του ΕΣΠΕΚ», θα πρέπει: 
  
1. Να καθοριστεί το ποσοστό  χρηµατοδότησης των καθαρά ερευνητικών δραστηριοτήτων επί της 
συνολικής χρηµατοδότησης που θα διατίθεται ευρύτερα και γενικά σε «Έργα και Μελέτες». 
  
2. Να απαλειφθεί η δυνατότητα που δίνεται στο σ/ν σε «ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα 
της ηµεδαπής και της αλλοδαπής» να «µπορούν να εκτελούν Έργα και Μελέτες για την προώθηση 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτοµίας, κλπ.», τα οποία «χρηµατοδοτούνται 
από δηµόσιους πόρους του Υπουργείου Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, της 
Γ.Γ.Ε.Τ., άλλων Υπουργείων, κλπ.». 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 
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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, µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει, ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο αποτελεί καθαρή πρόκληση. 
 
Εντύπωση προκαλεί, επιπλέον, ότι σε ένα σ/ν που φιλοδοξεί να αποτελέσει λιτό νόµο ‘‘πλαίσιο’’ 
για την «έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτοµία» αναπτύσσονται τόσο 
λεπτοµερειακά όλα τα σχετικά µε τις αµοιβές των µελών των οργάνων αξιολόγησης, 
γνωµοδότησης και ελέγχου του ΕΣΠΕΚ. Σε µια εποχή δε ακραίας λιτότητας οι ‘καλές’ προθέσεις 
των συντακτών του εν λόγω κειµένου αµφισβητούνται τα µέγιστα, καθόσον οι ανωτέρω αµοιβές 
«καθορίζονται και για υπαλλήλους του δηµοσίου ή φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και 
για τους ιδιώτες, που συµµετέχουν στα ανωτέρω όργανα, κατά παρέκκλιση των κείµενων 
περιοριστικών διατάξεων περί ύψους αµοιβών» (!!!)...   
 
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
Γενικές παρατηρήσεις 
 
Ενώ ο ν. 4009/2011 περιλαµβάνει στοιχεία τα οποία είναι ενισχυτικά της προσπάθειας δηµιουργίας 
ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας στο τριτοβάθµιο σύστηµα της χώρας, οι πρόνοιες του 
παρόντος κειµένου διαβούλευσης δεν αποτελούν επιπρόσθετο θετικό βήµα, αλλά σε πολλά σηµεία 
υποσκάπτουν και τις όποιες θετικές ρυθµίσεις του προαναφερθέντος νόµου.  
 
Η συνεργασία των ερευνητικών εργαστηρίων του δηµόσιου τοµέα µε τα ερευνητικά εργαστήρια 
του ιδιωτικού τοµέα είναι επιβεβληµένη. Απαιτείται προσεκτική µελέτη των µηχανισµών 
αλληλεπίδρασης, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιµη συνεργασία µε αµοιβαίο όφελος.  
 
Οι δυνατότητες που δίνονται στο υπό διαβούλευση κείµενο για την προσέλκυση ερευνητών της 
αλλοδαπής στους ελληνικούς ερευνητικούς φορείς, καθώς και την παράλληλη απασχόληση 
ερευνητών από την Ελλάδα σε ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής, αποτελούν θετικές πρόνοιες.  
 
Η δηµιουργία δικτύων ερευνητικών υποδοµών είναι επίσης θετική πρόνοια, η οποία προτάθηκε 
από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών κατά τη συζήτηση του ν. 4009/2011 στη ∆ιαρκή Επιτροπή 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων. 
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις /προτεινόµενες ρυθµίσεις 
 
1. Σύνδεση των Ερευνητικών Κέντρων µε τα ΑΕΙ 
 
Η ρύθµιση που προβλέπεται στο υπό διαβούλευση κείµενο για την απονοµή του τίτλου 
«Καθηγητή Έρευνας» από τα ΑΕΙ είναι εξαιρετικά περιοριστική.  
∆εν είναι υποχρεωτικό να υφίσταται κοινό δια-ιδρυµατικό µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα 
σπουδών, κατά την έννοια του άρθρου 42 του ν. 4009/2011, προκειµένου να κληθεί ένας 
ερευνητής για διδακτικό έργο σε κάποιο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραµµα σπουδών. Η 
ατοµική κινητικότητα των ερευνητών και των καθηγητών είναι κατά πολύ ευρύτερη από τα κοινά 
µεταπτυχιακά των ιδρυµάτων.  
Περιοριστική είναι επίσης η πρόνοια για την επίβλεψη διδακτορικών. Σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στο κείµενο, ο επιβλέπων θα πρέπει κατ’ ανάγκη να διδάσκει στο οικείο δια-
ιδρυµατικό πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών του υποψήφιου, συνθήκη η οποία δεν είναι 
αναγκαία για την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών. Ας σηµειωθεί ότι στην πράξη πολλοί νέοι 
ερευνητές εκπονούν τις µεταπτυχιακές και διδακτορικές τους διατριβές στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων των ΕΚ, υπό την ουσιαστική επίβλεψη ερευνητών. 
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
- Στο πλαίσιο των τετραετών προγραµµατικών συµφωνιών των ΑΕΙ και των ΕΚ µε το Υπουργείο, 
κάθε φορέας προβλέπει τις θέσεις των «Καθηγητών Έρευνας» και «Συνεργαζόµενων 
Καθηγητών» αντίστοιχα, µε βάση το σχετικό προγραµµατισµό των σχολών µεταπτυχιακών/ 
διδακτορικών σπουδών για τα ΑΕΙ και το ερευνητικό, αναπτυξιακό πρόγραµµα για τα ΕΚ.  
- Θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα απονοµής των τίτλων αυτών και στο µεσοδιάστηµα των 
προγραµµατικών συµφωνιών ΑΕΙ και ΕΚ, ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες των Ιδρυµάτων.  
- Οι «Καθηγητές Έρευνας» έχουν πλήρη δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τους καθηγητές του 
αντίστοιχου Τµήµατος, όσον αφορά στη συµµετοχή τους στην εσωτερική δηµοκρατική ζωή των 
ΑΕΙ, χωρίς αναγκαστική µετακίνηση από το ίδρυµα στο οποίο κατέχουν οργανική θέση. 
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Αντίστοιχα ισχύουν και για τη συµµετοχή στην εσωτερική δηµοκρατική ζωή των Ερευνητικών 
Κέντρων και για τους «Συνεργαζόµενους Καθηγητές».  
- Το διδακτικό και το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο των ερευνητών θα πρέπει να συνυπολογίζεται 
στα προσόντα τους, κατά τη διαδικασία εξέλιξης τους. 
- Για τη λειτουργική ενοποίηση του τριτοβάθµιου χώρου εκπαίδευσης έρευνας εκ των ων ουκ 
άνευ προϋπόθεση αποτελεί η ισοτιµία των διδασκόντων στα ΑΕΙ και των ερευνητών και η 
µισθολογική τους εξίσωση που πρέπει να διασφαλίζονται νοµοθετικά. 
- Θα πρέπει, τέλος, να υπάρξει πρόβλεψη στον υπό διαµόρφωση Νόµο ώστε τα Ερευνητικά 
Κέντρα να µπορούν να συνάπτουν προγραµµατικές συµφωνίες για την οργάνωση κοινών 
µεταπτυχιακών προγραµµάτων µε ΑΕΙ της αλλοδαπής. 
 
 
2. Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων µέσα από την κινητικότητα 
Ερευνητών και Επιστηµόνων  
 
Η κείµενη νοµοθεσία προβλέπει συγκεκριµένες προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση 
καινοτόµων ιδεών, στην ανάπτυξη νέων εταιρειών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 
Η πρόνοια του σχεδίου διαβούλευσης για ερευνητές - παραγωγούς νέας γνώσης, οι οποίοι 
ταυτόχρονα θα “απασχολούνται” και ως υπάλληλοι εταιρειών είναι προβληµατική. Η µετακίνηση 
ενός ερευνητή σε µια επιχείρηση θέτει, επίσης, ζητήµατα που σχετίζονται µε τη χρήση της 
τεχνογνωσίας και των πόρων που έχουν δηµιουργηθεί συλλογικά σε ένα ΕΚ και που µπορούν να 
‘διατεθούν’ -χωρίς πολλές διατυπώσεις- σε µια ιδιωτική εταιρία. 
Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο Νόµο για το κατά πόσο ο ερευνητής επιθυµεί να 
συνυπολογιστεί το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στη διαδικασία εξέλιξής του.  
 
 
3. Προσέλκυση των ερευνητών της αλλοδαπής - Παράλληλη Απασχόληση Ερευνητών 
σε Ξένα Ερευνητικά Κέντρα 
 
Θετική πρόνοια. 
Να διευκρινιστεί τι γίνεται στην περίπτωση που ερευνητής διοριστεί σε θέση ερευνητή ή 
καθηγητή της αλλοδαπής και ταυτόχρονα κάνει χρήση της σαββατικής ερευνητικής του άδειας. 
 
 
4. Εθνικές Ερευνητικές Υποδοµές – Ανοικτή Πρόσβαση 
 
Η δηµιουργία Εθνικού Μητρώου Ερευνητικών Υποδοµών, αλλά και η σύναψη πρωτοκόλλων 
χρήσης µεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα (ΑΕΙ, ΕΚ, 
Νοσοκοµεία, Υπουργεία, Περιφέρειες) είναι αναγκαίες συνθήκες προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η 
αξιοποίηση ερευνητικών υποδοµών που αποκτήθηκαν την παρελθούσα εικοσαετία κυρίως µέσω 
των ευρωπαϊκών προγραµµάτων. 
Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια στο νέο νόµο αναφορικά µε την οικονοµική στήριξη των δικτύων 
των εθνικών ερευνητικών υποδοµών. 
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών είναι υπέρ της διεύρυνσης των δηµοσιεύσεων σε επιστηµονικά 
περιοδικά ελεύθερης πρόσβασης (open source) και της δηµιουργίας ιδρυµατικών αποθετηρίων 
ανοικτής πρόσβασης. Σηµειώνουµε ότι τα τελευταία µπορεί να προσκρούσουν στους κανόνες 
copyright πολλών εκδοτικών οίκων. 
 
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
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Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
∆. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσµάτων 
 
 
Γενικές παρατηρήσεις /προτεινόµενες ρυθµίσεις 
 
Όσον αφορά την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και τη σύνδεση της έρευνας µε 
την παραγωγή, οφείλουµε καταρχήν να προσδιορίσουµε τους όρους της σχετικής συζήτησης, 
δεδοµένου ότι το κείµενο διαβούλευσης δεν επιτελεί τον ουσιαστικό του ρόλο, ο οποίος είναι ο 
εξορθολογισµός, ο εκσυγχρονισµός και η βελτίωση του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος, αλλά 
διολισθαίνει προς έναν πλήρη επαναπροσδιορισµό του ρόλου του δηµόσιου αυτού συστήµατος, 
αντιµετωπίζοντάς το ως ιδιωτική επιχείρηση «υπό την εποπτεία του κράτους». 
 
Η φύση και οι στόχοι του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος και του ιδιωτικού ερευνητικού 
τοµέα έχουν κοινά στοιχεία, αλλά στον πυρήνα τους είναι διαφορετικοί. Η ερευνητική 
δραστηριότητα στις επιχειρήσεις έχει ως στόχο την καινοτοµία των προϊόντων, υπηρεσιών και 
µεθόδων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προστατεύουν τις καινοτοµικές τους δραστηριότητες, τόσο µε 
ιδιοκτησιακές κατοχυρώσεις (πατέντες, µοντέλα, κλπ.), όσο και µέσω των βιοµηχανικών µυστικών. 
Η ερευνητική διαδικασία στους δηµόσιους ερευνητικούς φορείς έχει ως κύριο στόχο την 
παραγωγή νέας γνώσης ως δηµόσιου αγαθού, ενώ η καινοτοµία αποτελεί µια µόνο από τις 
συνιστώσες των ερευνητικών τους αποτελεσµάτων.  
 
Για τους πολίτες που συµβάλλουν οικονοµικά στη συνολική εθνική ερευνητική προσπάθεια, οι δύο 
αυτοί ερευνητικοί τοµείς ανταποδίδουν µε διαφορετικό τρόπο. Η βιοµηχανική έρευνα, διαµέσου 
της αγοράς, τους προσφέρει νέα, καινοτόµα προϊόντα. Η δηµόσια έρευνα είναι ο κύριος 
µηχανισµός που παράγει και διαδίδει νέα γνώση, η οποία είναι προσβάσιµη και αξιοποιήσιµη από 
όλους. 
 
Στο δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα της χώρας µας υπηρετούν ερευνητές - δηµόσιοι λειτουργοί, η 
πλειονότητα των οποίων επέστρεψε στην Ελλάδα µετά από πολύχρονη ερευνητική εργασία σε 
διεθνή ερευνητικά κέντρα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Οι ερευνητές αυτοί συνήψαν 
συµβόλαιο µε την ελληνική πολιτεία, το οποίο από την πλευρά τους προβλέπει την κατάθεση της 
εµπειρίας τους, της δηµιουργικής τους φαντασίας και της εργασίας τους, στο απόθεµα δηµόσιων 
αγαθών, προκειµένου να συµβάλλουν στην αύξηση του κεφαλαίου νέας γνώσης, να συνδράµουν 
την πολιτεία σε κρίσιµους τοµείς εθνικού ενδιαφέροντος (οι οποίοι δεν µπορεί να αποτελέσουν 
αντικείµενο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας) και να συνεισφέρουν (διαµέσου του δεύτερου και τρίτου 
κύκλου σπουδών) στη διαµόρφωση των στελεχών υψηλής ειδίκευσης του δηµόσιου τοµέα και 
του παραγωγικού ιστού της χώρας. Ως ανταµοιβή, προβλέπεται ότι ο Έλληνας φορολογούµενος 
θα τους καταβάλλει έναν αξιοπρεπή µισθό.  
 
Ως φυσική συνέπεια της µορφής του δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος προκύπτει ότι αυτό 
υπάγεται στους κανόνες του δηµοσίου δικαίου. Τούτο συνεπάγεται δύο βασικές διατάξεις τις 
οποίες θα πρέπει να περιλαµβάνει ο νέος νόµος: 
 
Α. Τα δηµόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια 
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων (δια µέσου της ΓΓΕΤ) είναι Νοµικά Πρόσωπα 
∆ηµοσίου ∆ικαίου (ΝΠ∆∆). 
Β. Η πολιτεία εγγυάται τη µισθοδοσία του προσωπικού τους και τα λειτουργικά τους 
έξοδα. 
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Ένα σηµαντικό τµήµα των ερευνητικών δραστηριοτήτων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις υποστηρίζεται 
από τις µεγάλες παραγγελίες του δηµόσιου τοµέα. Τα µεγάλα έργα υποδοµής στις τηλεπικοινωνίες, 
στους στρατιωτικούς εξοπλισµούς, την αεροπλοΐα, την πράσινη ανάπτυξη, κλπ., αποτελούν 
µορφές άµεσης µεταβίβασης κοινωνικών πόρων προς τον ιδιωτικό τοµέα, µε αντιστάθµισµα τη 
βελτίωση των όρων ζωής και εργασίας των πολιτών.  
 
Στην Ευρώπη, οι νέες γνώσεις, οι νέες τεχνολογίες, αναπτύσσονται µε µεγάλα προγράµµατα 
δηµόσιας χρηµατοδότησης. Η παραγωγή νέας γνώσης και η διάδοσή της στην κοινωνία δεν είναι 
υπόθεση της αγοράς αλλά υπόθεση των δηµόσιων εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυµάτων και 
αντικείµενο ειδικών πολιτικών που στηρίζονται σε σηµαντική δηµόσια χρηµατοδότηση.  
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι η µεγάλη πρόκληση της εποχής µας, αποτελεί ύψιστο 
δηµόσιο αγαθό και εξωτερικό παράγοντα που καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Η 
έρευνα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήµες επιτελεί σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση 
πολιτικών. Τα ανωτέρω θέµατα, όπως και τα πρωτόγνωρα ζητήµατα βιοηθικής που ανακύπτουν 
από την εκρηκτική ανάπτυξη των επιστηµών ζωής µπορούν να αντιµετωπιστούν µόνο διαµέσου 
µιας ισχυρής και συντονισµένης παρέµβασης του δηµόσιου ερευνητικού τοµέα.  
 
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 : 
 
Γ. Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας 
 
Επιπλέον, η διαδικασία συνεργασίας του δηµοσίου ερευνητικού συστήµατος µε τον ιδιωτικό τοµέα 
δεν θέτει υποχρεώσεις από τη µία µόνο πλευρά (αυτήν του δηµοσίου). Ο ιδιωτικός τοµέας οφείλει 
να ενσωµατώσει στη λειτουργία του στοιχεία υψηλής κοινωνικής ευθύνης (π.χ., οι φαρµακευτικές 
εταιρείες σε ό,τι αφορά στα µεταδοτικά νοσήµατα, οι εταιρείες που παραγωγής ενέργειας σε ό,τι 
αφορά στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στα υδροηλεκτρικά έργα, κλπ.).  
 
Προκειµένου να ενισχυθεί η ερευνητική διαδικασία στον ιδιωτικό τοµέα, προτείνουµε όπως η 
πολιτεία εξετάσει ειδικές ελαφρύνσεις για τις αποδεδειγµένες επενδύσεις των εταιρειών στα 
ερευνητικά τους εργαστήρια, καθώς και ένα ποσοστό του φόρου επί των δραστηριοτήτων αυτού 
του είδους το οποίο θα συνεισφέρει στον ετήσιο προγραµµατισµό ερευνητικών προγραµµάτων 
της ΓΓΕΤ.  
 
Τα δηµόσια ερευνητικά εργαστήρια θα πρέπει να έχουν επαρκή χρηµατοδότηση, ώστε να 
εξασφαλίζουν την αυτονοµία τους και να µπορούν να συζητούν ως ίσος προς ίσο µε τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, στο πλαίσιο καλά προσδιορισµένων συµφωνιών όπου και τα δύο µέρη ‘‘νοιώθουν ότι 
κερδίζουν’’.  
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
  
Τεχνοβλαστοί και Νέοι Επιστήµονες 
Υπάρχει εικοσαετής περίπου εµπειρία του θεσµού των εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off) και των 
τεχνολογικών πάρκων. Η προσπάθεια της πολιτείας θα πρέπει να επικεντρωθεί στην ενίσχυση 
πρωτοβουλιών νέων ερευνητών και όχι στη συντήρηση στο διηνεκές δηµόσιων λειτουργών, οι 
οποίοι ασκούν παράλληλα και επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Οφείλουµε να αποτιµήσουµε την 
εικοσαετή εµπειρία των τεχνοβλαστών και να στρέψουµε την προσοχή µας στην ενίσχυση των 
νέων ερευνητών, µε την παραχώρηση κυψελίδων στα τεχνολογικά πάρκα, την ενίσχυση της 
πρόσβασής τους στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις, κλπ. Οι τεχνοβλαστοί των νέων ερευνητών 
θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης φροντίδας από την πολιτεία, µε την ενίσχυσή τους σε ό,τι αφορά 
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την κάλυψη νέου προσωπικού, άλλες ειδικές ενισχύσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις για µια 
συγκεκριµένη χρονική περίοδο (π.χ., 4-5 ετών), κλπ. 
 
Πνευµατικά δικαιώµατα 
Οι ερευνητές δηµόσιοι λειτουργοί αµείβονται για να παράγουν νέα γνώση. Είναι λογικό στα 
ζητήµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας να υπάρχει ένας επιµερισµός µεταξύ του δηµοσίου που 
καταβάλλει το τίµηµα της µισθοδοσίας και του ερευνητή που παράγει τη γνώση. Στα πνευµατικά 
δικαιώµατα (πατέντες) είναι εύλογο να υπάρχει ένας επιµερισµός ποσοστών, π.χ., 40% για τον 
εφευρέτη ή την οµάδα εφευρετών, 40% για το οικείο ΕΚ ή Ινστιτούτο και 20% για τον κεντρικό 
προϋπολογισµό ερευνητικών προγραµµάτων της ΓΓΕΤ, προκειµένου να υπαχθεί στο πρόγραµµα 
των ερευνητικών προκηρύξεων.  
___________________________________________________________________
2η προσέγγιση για το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων:  
Οι προβλέψεις για το θέµα των πνευµατικών δικαιωµάτων θα πρέπει να διέπονται από την αρχή 
ότι µια πατέντα είναι "Υπηρεσιακή" όταν προκύπτει από συγκεκριµένη χρηµατοδότηση που είχε το 
αντίστοιχο τεχνικό περιεχόµενό της ως αρχικό στόχο, ενώ όλες οι υπόλοιπες θα θεωρούνται 
"Εξαρτηµένες" ως αποκύηµα της ερευνητικής εργασίας των φυσικών προσώπων που παρήγαγαν 
την εκµεταλλεύσιµη γνώση στο πλαίσιο των εργασιών του ΕΚ. Επίσης, τα ΕΚ πρέπει να 
συµπεριλάβουν στους Εσωτερικούς Κανονισµούς Λειτουργίας τους ρυθµίσεις που θα 
διαφυλάσσουν τη λειτουργία των ΕΚ, καθορίζοντας το πλαίσιο ενασχόλησης των ερευνητών ή 
των διευθυντών µε επιχειρήσεις που αξιοποιούν τα αποτελέσµατα της έρευνας. Οι ερευνητικοί 
φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν το προσωπικό τους για τις ρυθµίσεις αυτές. 
___________________________________________________________________ 
 
Εθνικό Μητρώο Καινοτοµικών Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας  
Προτείνουµε τη δηµιουργία στη ΓΓΕΤ «Εθνικού Μητρώου Καινοτοµικών Επιχειρήσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας», στο οποίο θα εντάσσονται επιχειρήσεις οι οποίες: (1) δραστηριοποιούνται σε τοµείς 
υψηλής τεχνολογίας, όπως αυτοί ορίζονται κατά τη διεθνή πρακτική, (2) έχουν τµήµα Έρευνας 
και Ανάπτυξης µε ειδικευµένο προσωπικό και (3) άνω από το 30% του κύκλου εργασιών τους 
προέρχεται από τεχνολογία αναπτυγµένη από την ίδια την επιχείρηση (πατέντες, ερευνητικά 
προγράµµατα). 
 
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
 
Η συστηµατική αξιολόγηση είναι από τα βασικά στοιχεία για την εύρυθµη και παραγωγική 
λειτουργία ενός φορέα. Όταν δε πρόκειται για δηµόσιο φορέα, όπως είναι τα Ερευνητικά Κέντρα 
(ΕΚ), αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη λογοδοσία στην κοινωνία. Επιπλέον, η συστηµατική, 
αντικειµενική και υψηλής ποιότητας αξιολόγηση όλων των ερευνητικών φορέων της χώρας, 
αποτελεί αναγκαίο παράγοντα για την αναγνώριση και την προώθηση της Αριστείας. 
 
Φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία υπερθεµατίζει εδώ για λόγους πολιτικού εντυπωσιασµού µια 
διαδικασία που δεν είναι ευρέως εδραιωµένη στην ελληνική κοινωνία (και εµφανίζεται σήµερα ως 
λάβαρο-φετίχ), ενσταλάζοντας έµµεσα και εντέχνως την ιδέα ότι «τα Ερευνητικά Κέντρα δεν 
αξιολογούνται», και ότι «από εδώ και πέρα θα σταµατήσει αυτή η κατάσταση» (µε πρωτοβουλία 
της πολιτικής ηγεσίας).  
Υπενθυµίζουµε, όµως, ότι υψηλής ποιότητας αξιολόγηση µε εξωτερικούς κριτές διεξάγεται στα 
Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
εδώ και είκοσι χρόνια ανά πενταετία και θεσµικά έχει καταχωρηθεί ως άρθρο 23Α στο ν. 
2919/2001. Η µόνη πενταετία στην οποία δεν υπήρξε αξιολόγηση είναι η τελευταία, παρόλο που 
τα ΕΚ έστειλαν τουλάχιστον τρεις φορές τα σχετικά στοιχεία στο ΥΠ∆ΒΜΘ. Κοντολογίς, το 
Υπουργείο δεν κατάφερε να οργανώσει την εξωτερική αξιολόγηση του 2009, γεγονός που 
δηµιουργεί επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία του και, επιπλέον, αποδυναµώνει τη σοβαρότητα 
του εγχειρήµατος της Α’ Φάσης αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού. 
 
Το ζητούµενο σήµερα είναι η ενσωµάτωση της διαδικασίας αξιολόγησης και στους ερευνητικούς 
φορείς εκτός των ΕΚ της ΓΓΕΤ, οι οποίοι ανήκουν σε διάφορα υπουργεία, συµπεριλαµβανοµένου 
και του ΥΠ∆ΒΜΘ. Σε αυτό το ζήτηµα η πολιτική ηγεσία αποφεύγει να πάρει σαφή, θετική θέση, 
ενώ παράλληλα ‘φορτώνει’ µε αξιολογήσεις αυτούς που ήδη αξιολογούνται, δηλαδή τα ΕΚ που 
εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ.  
Ερωτηµατικό επίσης παραµένει το πώς σχεδιάζει η πολιτεία να προχωρήσει στη Β’ Φάση 
αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού της χώρας, δίχως να προηγηθεί αξιολόγηση των (λοιπών -
εκτός ΥΠ∆ΒΜΘ) υπό αναδιάρθρωση ερευνητικών φορέων.  
 
Στο κείµενο της διαβούλευσης προτείνονται πολλαπλές αξιολογήσεις (εσωτερικές, εξωτερικές, ανά 
Κέντρο, ανά Ινστιτούτο, ανά ερευνητή, κλπ.). Αυτό και µόνο δηµιουργεί ερωτηµατικά για το κατά 
πόσον οι συντάκτες του κειµένου έχουν κάποια εικόνα, έστω και αµυδρή, τόσο για τη λειτουργία 
των ΕΚ όσο και για την εργασία της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι ένα πολύτιµο εργαλείο για 
την ερευνητική κοινότητα και οφείλει να γίνεται µε την αρµόζουσα σοβαρότητα. Η υπερπληθώρα 
των διαδικασιών αξιολόγησης υποβαθµίζει τον θεσµό και δηµιουργεί δυσλειτουργία στα ΕΚ.  
 
Επίσης, ένα από τα ζητούµενα είναι η επεξεργασία των στοιχείων της αξιολόγησης, ώστε να 
απηχούν µε ακριβέστερο τρόπο την ερευνητική παραγωγή. Για παράδειγµα, θα πρέπει να 
δηµιουργηθούν Βάσεις ∆εδοµένων, ώστε να προσµετρώνται τόσο η επιστηµονική παραγωγή που 
γράφεται στην ελληνική γλώσσα, όσο και η επιστηµονική παραγωγή των ανθρωπιστικών 
επιστηµών. Αυτά τα αυτονόητα και πολυσυζητηµένα θέµατα δεν φαίνεται να απασχολούν τους 
συντάκτες του κειµένου, οι οποίοι αρκούνται να επαναλαµβάνουν «δάνειες» διατυπώσεις, χωρίς 
να έχουν κάνει κάποια ουσιαστική δουλειά για τα θέµατα που εκ των πραγµάτων τίθενται. 
 
Γενικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
 
1. ∆εδοµένου ότι θα πρέπει να υπάρχει διαχωρισµός της αρχής αξιολόγησης από την αρχή 
χρηµατοδότησης, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) προτείνει ως αρµόδια αρχή για την 
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αξιολόγηση των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) και Ινστιτούτων την «Αρχή ∆ιασφάλισης της 
Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Α∆ΙΠ, ν. 4009/2011).  
Επιπλέον, η Α∆ΙΠ θα πρέπει να µετονοµαστεί σε «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα» (Α∆ΙΠΑΕ - όπως έχει ήδη προταθεί κατά τη διάρκεια της 
διαβούλευσης του νόµου για τα ΑΕΙ 4009/2011, βλ. http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-
EEE/EEE-EX_397-21-7-11_Protaseis-sto-prosxedio-nomou-anotati-ekp.pdf), µε στόχο να 
αποτελέσει σταδιακά τον ανεξάρτητο, ενιαίο φορέα αξιολόγησης όλων των ερευνητικών φορέων 
της χώρας (για τη συγκριτική-συνολική µελέτη των στοιχείων της ερευνητικής δραστηριότητας σε 
ΑΕΙ και ΕΚ/Ι, στο πλαίσιο του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης-έρευνας), ενώ το Συµβούλιο της Αρχής 
θα πρέπει να διευρυνθεί µε τη συµµετοχή περισσότερων ερευνητών (µε τροπολογία στο ν. 
40009/2011, άρθρο 67, παρ. 2, εδάφιο στ). 
 
2. Για τις εξωτερικές αξιολογήσεις των ερευνητικών φορέων, η επιτροπή κριτών θα πρέπει να 
αποτελείται αποκλειστικά από επιστήµονες της αλλοδαπής, διεθνώς αναγνωρισµένου 
κύρους, ειδικούς σε ένα τουλάχιστον από τα αντικείµενα του υπό αξιολόγηση Ινστιτούτου/ΕΚ, οι 
οποίοι θα επιλέγονται από το ΕΣΕΤΕΚ.  
Η αξιολόγηση των ΕΚ και των Ινστιτούτων τους από διεθνούς κύρους επιστήµονες της αλλοδαπής 
εφαρµόζεται στα ΕΚ/Ι που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ από το 1995, διασφαλίζοντας όχι µόνο την 
αµεροληψία της αξιολόγησης στο µέγιστο δυνατό βαθµό, αλλά και τη βέλτιστη συσχέτισή της µε 
τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις της επιστήµης και, ως εκ τούτου θα πρέπει να συνεχιστεί, 
θεσµοθετούµενη και στον υπό συζήτηση νόµο. 
 
3. Τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρµογής των αξιολογήσεων θα πρέπει να είναι ενιαία για όλους 
τους δηµόσιους ερευνητικούς φορείς της χώρας. Ειδική µέριµνα πρέπει να υπάρξει όσον αφορά 
στα κριτήρια µε τα οποία αξιολογούνται οι ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήµες, τα οποία 
δεν µπορεί να είναι ταυτόσηµα µε αυτά των θετικών επιστηµών.  
 
4. Θα πρέπει να αποφευχθεί η αναίτια υπερβολική γραφειοκρατία που προκύπτει από την κατ’ 
έτος συλλογή στοιχείων (σχετικών µε την αξιολόγηση) από τη ΓΓΕΤ, καθώς και από την 
ταυτόχρονη διεξαγωγή εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων και την ξεχωριστή εξωτερική 
αξιολόγηση (σε άλλο χρόνο και από διαφορετικές επιτροπές) Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων. 
 
5. Στον παρόντα νόµο θα πρέπει επίσης να προβλεφθεί ρύθµιση για τη διαδικασία αξιολόγησης 
των υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
 
1. Οι εξωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να συµπίπτουν µε την ολοκλήρωση της υλοποίησης των 
προγραµµατικών συµφωνιών των ΕΚ (ώστε να αξιολογείται η εφαρµογή της προηγηθείσας 
προγραµµατικής συµφωνίας και να ενσωµατώνονται οι προτεινόµενες από τους αξιολογητές 
δράσεις στην επόµενη).  
 
2. Ο αριθµός των αξιολογητών των Ινστιτούτων θα πρέπει να είναι ανάλογος των ερευνητικών 
τους αντικειµένων (δηλαδή ενδεχοµένως και µεγαλύτερος του τρία).  
 
3. Οµοειδούς αντικειµένου Ινστιτούτα αξιολογούνται από την ίδια επιτροπή κριτών, ώστε να είναι 
δυνατή η συγκριτική τους αξιολόγηση.  
 
4. Η κάθε επιτροπή εξωτερικής αξιολόγησης Ινστιτούτων αξιολογεί ταυτόχρονα και το αντίστοιχο 
Ερευνητικό Κέντρο, λαµβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη ερευνητική πολιτική της χώρας στο 
συγκεκριµένο επιστηµονικό τοµέα.  
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Η ξεχωριστή αξιολόγηση Ινστιτούτων και Κέντρων (σε διαφορετικό χρόνο και µε διαφορετικές 
επιτροπές) δεν έχει νόηµα, καθώς το κάθε Κέντρο κατά γενικό κανόνα αποτελείται από Ινστιτούτα 
και (κεντρικές) διοικητικές-οικονοµικές υπηρεσίες. Έτσι, η καθαυτή επιστηµονική αξιολόγηση 
αφορά τα Ινστιτούτα, ενώ η αξιολόγηση του Κέντρου αφορά κυρίως στο κατά πόσον οι κεντρικές 
υπηρεσίες εξασφαλίζουν τη δέουσα υποστήριξη στο ερευνητικό έργο των Ινστιτούτων. 
 
5. Τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους υπόκεινται σε εσωτερική (αυτο-)αξιολόγηση στο 
ενδιάµεσο δύο εξωτερικών – διεθνών αξιολογήσεων, δηλαδή περίπου κάθε τέσσερα έτη.  
Αυτό διότι, εφόσον η αυτο-αξιολόγηση γίνεται κάθε δύο έτη και η εξωτερική αξιολόγηση κάθε 
τέσσερα (όπως προτείνεται στην παρούσα διαβούλευση), κάθε δεύτερη αυτο-αξιολόγηση θα 
συµπίπτει µε την εξωτερική αξιολόγηση, κάτι που δεν έχει κανένα νόηµα (να γίνεται δηλαδή κάθε 
τέσσερα χρόνια ταυτόχρονα και εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση).  
 
6. Στο παρόν κείµενο διαβούλευσης αναγράφεται ότι «Αντικείµενο της εσωτερικής αξιολόγησης 
είναι µεταξύ άλλων και η αξιολόγηση των Ερευνητών Α και Β, εφόσον οι τελευταίοι δεν 
υποβάλλουν αίτηση για εξέλιξη στη βαθµίδα Α». Ως προς αυτό επισηµαίνουµε ασυµµετρία σε 
σχέση µε την αξιολόγηση των καθηγητών πρώτης βαθµίδας και των αναπληρωτών καθηγητών 
που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για εξέλιξη, όπως αυτή θεσµοθετείται στο ν. 4009/2011 (κάθε 
πέντε έτη, από τριµελείς επιτροπές που επιλέγονται από τα µητρώα του άρθρου 19, κλπ.). 
  
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
ΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
 
Παρότι κατά νόµο τα µέλη ∆ΕΠ 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: Τα µέλη ∆ΕΠ εργάζονται σε χώρο που 
απολαµβάνει της ακαδηµαϊκής αυτονοµίας, η οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την 
ανέλιξη του ερευνητικού έργου. 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.  
 
Τα ανωτέρω ενισχύονται από το γεγονός ότι σε πολλά ΕΚ που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ µορφής 
ΝΠΙ∆ δεν υφίσταται, παρά τις ρητές διατυπώσεις της κείµενης νοµοθεσίας (ν. 1514/1985), ούτε 
καν εκπρόσωπος των ερευνητών στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο Κέντρου. Η κατά νόµο συµµετοχή των 
∆ιευθυντών Ινστιτούτων στα ∆Σ των ΕΚ είναι προβληµατική επίσης, διότι αναλαµβάνουν 
ταυτόχρονα το διττό ρόλο του ελέγχοντος (ως ∆ιευθυντές Ινστιτούτων) και του ελεγχόµενου (ως 
µέλη της ∆ιοίκησης του ΕΚ). Ως εκ τούτου, απαιτείται άµεση νοµοθετική παρέµβαση για τον 
περιορισµό των υπερεξουσιών του ∆ιευθυντή Ινστιτούτου. Ο οδικός χάρτης λειτουργίας κάθε 
ΕΚ/Ι περιλαµβάνει προγραµµατισµό και πενταετή συµφωνία µε το Υπουργείο Π∆ΒΜΘ, στο πλαίσιο 
της οποίας οφείλει να δραστηριοποιηθεί τόσο ο ∆ιευθυντής, όσο και το σύνολο των ερευνητικών 
οµάδων ενός 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 ζητάµε ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ και ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ και πιο συγκεκριµένα:  
(α) οι ερευνητές να φέρουν την τελική 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 αξιολογείται από διεθνείς, ανεξάρτητες, υψηλής ποιότητας επιστηµονικές 
επιτροπές. 
 
 
Γενικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
 
1. Φορείς στους οποίους αφορούν τα προβλεπόµενα στο Μέρος Β καθώς και η 
διαδικασία αξιολόγησης του Μέρους Α: 
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
∆εδοµένου ότι δεν είναι δυνατόν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις ερευνητικοί φορείς που 
αξιολογούνται (δηλ. τα Ερευνητικά Κέντρα και τα Ινστιτούτα τους που εποπτεύονται από τη 
ΓΓΕΤ) και ερευνητικοί φορείς που δεν αξιολογούνται, για χρηµατοδοτήσεις από τα ερευνητικά 
προγράµµατα που προκηρύσσονται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 
ή/και άλλους κρατικούς φορείς, θα πρέπει να υιοθετηθεί (κατ’ ελάχιστον) η ΠΡΟΤΑΣΗ 2 του 
παρόντος προς διαβούλευση κειµένου, στην οποία αναφέρεται ότι «Τα προβλεπόµενα στο Μέρος 
Β καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης του Μέρους Α αφορούν τα Ερευνητικά Κέντρα που 
εποπτεύονται από το ΥΠ∆ΒΜΘ, από τη ΓΓΕΤ, τα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδηµίας Αθηνών 
καθώς και ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία (για τους οποίους θα 
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ληφθεί µέριµνα διαχωρισµού των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων και για τις οποίες δέχονται 
να λειτουργούν πλήρως υπό τις διατάξεις του παρόντος θεσµικού πλαισίου)».  
Επιπλέον, για τη διευκόλυνση της υλοποίησης των στόχων της Β’ Φάσης αναδιάρθρωσης του 
ερευνητικού ιστού (http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1113), θα πρέπει να προστεθεί στο τέλος 
της πιο πάνω παραγράφου «…καθώς και ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από άλλα 
Υπουργεία (για τους οποίους θα ληφθεί µέριµνα διαχωρισµού των ερευνητικών τους 
δραστηριοτήτων), στην προοπτική µεταφοράς ορισµένων εξ’ αυτών υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ, 
κατά τη Β’ Φάση αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού». 
 
2. Νοµικό Καθεστώς ΕΚ:  
Το παρόν υπό διαβούλευση κείµενο αποτελεί ένα ερµαφρόδιτο κείµενο όσον αφορά στο 
νοµικό καθεστώς των ΕΚ που βρίσκονται υπό την εποπτεία της ΓΓΕΤ. Ενώ φαίνεται να 
διατηρείται προς το παρόν το νοµικό καθεστώς των Κέντρων ως έχει (σύµφωνα και µε τη σχετική, 
πρόσφατη δέσµευση της Υπουργού Παιδείας, ∆ΒΜΘ), το κείµενο στις επί µέρους ρυθµίσεις 
φαίνεται ως να έχει γραφεί για ΕΚ ΝΠΙ∆  [π.χ., στο «σχέδιο νόµου 2» άρθρο 1, ως  Ερευνητικό 
Κέντρο ορίζεται «δηµόσιο νοµικό πρόσωπο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ...» ενώ στο άρθρο 27, 
παρ. 6 αναφέρονται «τα ερευνητικά κέντρα ως ΝΠΙ∆»].  
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
Σύµφωνα µε πάγια θέση της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών, όλα τα Ερευνητικά Κέντρα που 
εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ πρέπει να µετατραπούν σε ΝΠ∆∆. Σε κάθε ΕΚ ιδρύεται ένα ΝΠΙ∆ που 
θα διαχειρίζεται την περιουσία τους και τα κονδύλια έρευνας (κατά το πρότυπο των ΑΕΙ, ν. 
4009/2011, άρθρο 58).  
Η µετατροπή αυτή µπορεί και πρέπει να επιτευχθεί µε την προσθήκη σχετικών ρυθµίσεων στον 
υπό διαβούλευση Νόµο, καθώς αποκαθιστά ένα ενιαίο νοµικό καθεστώς στο βασικό, δηµόσιο 
ερευνητικό ιστό της χώρας (δηλαδή σε Πανεπιστήµια, ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα), παρέχει την 
απαραίτητη ευελιξία διαχείρισης της περιουσίας των Κέντρων και των ερευνητικών τους 
κονδυλίων και, επιπλέον, απαλλάσσει τα ΝΠΙ∆ Ερευνητικά Κέντρα από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις 
που αφορούν στις ∆ΕΚΟ.  
 
3. Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων:  
Ο Εσωτερικός Κανονισµός κάθε Κέντρου (ο οποίος σηµειωτέον µπορεί να αναθεωρείται µε 
απόφαση του ∆.Σ. του Κέντρου και συνεπακόλουθη έγκριση από το υπουργείο) δεν µπορεί να 
ρυθµίζει σηµαντικά θέµατα που απαιτούν ενιαία αντιµετώπιση και θεσµική θωράκιση, όπως 
οι αρµοδιότητες των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων και των Επιστηµονικών Συµβουλίων, η εκλογή, 
αξιολόγηση και παύση όλων των οργάνων διοίκησης (συµπεριλαµβανοµένων των ∆ιευθυντών 
Ινστιτούτων, των εσωτερικών µελών του ∆Σ και του Γενικού ∆ιευθυντή), τις ελάχιστες 
προϋποθέσεις για την εκλογή σε θέση ερευνητή, τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητών Α’ και 
Β’, κλπ.  
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
Για τα ανωτέρω θέµατα θα πρέπει να περιληφθούν στον υπό διαβούλευση Νόµο σχετικές 
ρυθµίσεις. 
 
4. Όργανα ∆ιοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων:  
Το πρότυπο διοίκησης των ΕΚ που προτείνεται στην παρούσα διαβούλευση προσοµοιάζει 
περισσότερο µε αυτά των ιδιωτικών εταιρειών παρά µε πρότυπο διοίκησης ερευνητικών 
ιδρυµάτων δηµοσίου συµφέροντος.  
Σε αντίθεση µε το Νόµο 4009/2011 για τα ΑΕΙ, στον οποίο περιγράφονται οι βασικές 
αρµοδιότητες όλων των οργάνων διοίκησης, αυτό δεν συµβαίνει στο παρόν υπό διαβούλευση 
κείµενο (δεν περιγράφονται οι γενικές αρµοδιότητες των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων και των 
Επιστηµονικών Συµβουλίων, αλλά επαφίενται στους Εσωτερικούς Κανονισµούς των Κέντρων). 
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Πρόταση της ΕΕΕ: 
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί ότι το νέο πρότυπο διοίκησης των ΕΚ θα πρέπει να 
διασφαλίζει το βέλτιστο δυνατό ερευνητικό περιβάλλον και να ελαχιστοποιεί τις στρεβλώσεις που 
επιτρέπει το υπάρχον. Για την επίτευξη του τελευταίου εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση αποτελεί 
η ουσιαστική διευρυµένη συµµετοχή στη διοίκηση των ερευνητών που αποτελούν τη βασική 
συνιστώσα του ερευνητικού συστήµατος των ΕΚ.  
Το τελικό σχέδιο για το πρότυπο διοίκησης των ΕΚ θα πρέπει να προκύψει µετά από περαιτέρω, 
ενδελεχή συζήτηση, η οποία θα λαµβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες που θα προκύψουν στα ΕΚ 
και Ινστιτούτα από την προτεινόµενη/επερχοµένη αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού.  
Η ΕΕΕ προτείνει ένα πρότυπο διοίκησης των ΕΚ που παρουσιάζεται αναλυτικά πιο κάτω και το 
οποίο ενσωµατώνει βασικές αρχές που έχουν ήδη περιγραφεί σε έγγραφό της µε θέµα «Νέο 
πρότυπο διοίκησης Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (βλ. http://www.eee-
researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_414-13-12-11.pdf). 
 
5. Επιστηµονικά Συµβούλια: 
Σύµφωνα µε το προτεινόµενο πρότυπο διοίκησης των ΕΚ στα ∆Σ των Κέντρων υπάρχουν 
εξωτερικά µέλη του εξυπηρετούν τη διασύνδεση του κάθε Κέντρου µε την κοινωνία την οικονοµία, 
αλλά και µε την ευρύτερη επιστηµονική κοινότητα (µε την οποία υφίστανται επίσης πολλοί άλλοι 
τρόποι διασύνδεσης). Επιπλέον τα ΤΕΣ, στο πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΕΤ, µπορεί να επιτελούν 
και το ρόλο του εξωτερικού επιστηµονικού συµβουλίου Κέντρου (όπως αυτός περιγράφεται στο 
κείµενο διαβούλευσης). Ως εκ των άνωθεν, δεν κατανοούµε τη χρησιµότητα σύστασης ενός 
επιπλέον οργάνου που θα λειτουργεί για τον ίδιο σκοπό σε επίπεδο Κέντρου. Άλλωστε, ενώ 
υπήρχε αντίστοιχη πρόβλεψη στο Νόµο 1514/1985, αυτή δεν ενεργοποιήθηκε/αξιοποιήθηκε στη 
συντριπτική πλειοψηφία των Ερευνητικών Κέντρων. 
 
Πρόταση της ΕΕΕ: 
Η ΕΕΕ προτείνει να προβλεφθεί η θεσµική κατοχύρωση διεθνών «Συµβουλευτικών 
Επιστηµονικών Επιτροπών» ανά Ινστιτούτο (προκρίνοντας κατ’ ουσίαν τη σχετική ΠΡΟΤΑΣΗ 
1 στο υπό διαβούλευση κείµενο, όµως µε άλλο τίτλο και χωρίς ανελαστικό καθορισµό του 
αριθµού των µελών που θα απαρτίζουν την εν λόγω Επιτροπή), τις οποίες θα επιλέγουν οι ίδιοι οι 
ερευνητές του Ινστιτούτου. Οι Επιτροπές αυτές θα είναι στοχευµένες στα επιστηµονικά 
αντικείµενα του κάθε Ινστιτούτου και ως εκ τούτου πιο αποτελεσµατικές, προκειµένου να 
υποβοηθείται το Ινστιτούτο στην υλοποίηση του τετραετούς προγραµµατισµού του, στη λήψη 
των αναγκαίων µέτρων που υποδεικνύονται από τις εξωτερικές αξιολογήσεις και στην επεξεργασία 
της αναπτυξιακής στρατηγικής του.  
Επιπρόσθετα, η ΕΕΕ καταθέτει (πιο κάτω) πρόταση για «Επιστηµονικά Συµβούλια Ινστιτούτων» 
(ως µετεξέλιξη των Επιστηµονικών Γνωµοδοτικών Συµβουλίων Ινστιτούτων του ν. 1514/1985), 
τα οποία θα απαρτίζονται από ερευνητές των οικείων Ινστιτούτων και θα έχουν συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες. 
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις: 
 
 
Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων  
 
Μια σειρά θεµάτων τα οποία δεν µπορούν να επαφίενται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας 
του κάθε Ερευνητικού Κέντρου, αλλά θα πρέπει να ρυθµίζονται στον παρόντα νόµο είναι: 
 
1. Οι αρµοδιότητες των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων και των Επιστηµονικών Συµβουλίων που 

περιγράφονται πιο κάτω. 
 
2. Η εκλογή, αξιολόγηση και παύση όλων των οργάνων διοίκησης. 
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3. Ο ορισµός των ελάχιστων προϋποθέσεων για την εκλογή σε θέση ερευνητή (κατ’ αντιστοιχία 

του Ν. 4009/2011, Άρθρο 17 - Προσόντα εκλογής καθηγητών όλων των βαθµίδων). 
 
4. Τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των ερευνητών Α’ και Β (κατ’ αντιστοιχία του Ν. 

4009/2011, Άρθρο 21 - Αξιολόγηση καθηγητών). 
 
5. Επιπλέον, ο Νόµος µπορεί να περιέχει χρονικές προθεσµίες για την κατάρτιση εσωτερικών 

κανονισµών. Η καθυστέρηση της κατάρτισης εσωτερικού κανονισµού µπορεί να συνδεθεί µε 
τη χρηµατοδότηση. 

 
 
Όργανα ∆ιοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων  
 
Ένα από τα κύρια προβλήµατα που ανέδειξε το προηγούµενο νοµοθετικό πλαίσιο αφορούσε τη 
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.  
Ένα επιπλέον πρόβληµα της οργάνωσης της διοίκησης των ΕΚ/Ι, ως έχει σήµερα, είναι η θεσµική 
απολυταρχία των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων και στα δύο υπάρχοντα επίπεδα διοίκησης, δηλαδή 
αυτό του Ινστιτούτου και αυτό του ∆Σ του Κέντρου. Αυτό πολλάκις οδηγεί στο να διέπεται η 
λειτουργία του ∆Σ από ένα είδος ιδιότυπου ‘κορπορατισµού’, ο οποίος επιτείνεται από την έλλειψη 
µηχανισµών ελέγχου και λογοδοσίας.  
Λόγω των ανωτέρω, στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα 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. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί 
µέριµνα ώστε οι ∆ιευθυντές Ινστιτούτων να µην κυριαρχούν και στα δύο επίπεδα διοίκησης. 
Παράλληλα, η εξωστρέφεια του κάθε Ιδρύµατος µπορεί να ενισχυθεί, µε τη συµµετοχή στη 
διοίκησή του προσώπων εκτός Κέντρου, όπως προτείνεται στην παρούσα διαβούλευση. 
 
Επί της αρχής η ΕΕΕ συµφωνεί µε την παρουσία εξωτερικών µελών στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των 
Ερευνητικών Κέντρων, τα οποία θα είναι «καταξιωµένα πρόσωπα της κοινωνίας και της 
οικονοµίας», δίνοντας έµφαση στη διασύνδεση ΕΚ και παραγωγικού τοµέα, µε την προϋπόθεση 
της ικανοποίησης ενός ελαχίστου αριθµού υψηλών προσόντων (µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, 
διδακτορικό δίπλωµα) .  
Αυτονόητο είναι βέβαια ότι τα εξωτερικά µέλη οφείλουν να «επενδύσουν» στο ∆Σ ενός Κέντρου 
«χρόνο και κόπο» και να µην αντιµετωπίσουν τη συµµετοχή τους σε αυτό ως πάρεργο, ή άλλως 
πως. Ως σήµερα, η διασύνδεση του παραγωγικού τοµέα µε τα ΕΚ δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική, 
κυρίως εξαιτίας του πρώτου. Η συµµετοχή των εξωτερικών µελών στα ∆Σ των Κέντρων ίσως 
βοηθήσει σταδιακά στη βελτίωση αυτής της σχέσης. Αρχικά πάντως δεν θα πρέπει να αναµένεται 
κάποια ουσιαστική, ή/και πολυάριθµη, «αυθόρµητη» συµµετοχή εξωτερικών µελών 
(προερχόµενων από τον παραγωγικό τοµέα) στα ∆Σ των ΕΚ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
αποφευχθούν δυσλειτουργίες των ∆Σ των Κέντρων που µπορεί να προέλθουν κυρίως από την 
πιθανή, συχνή απουσία των εξωτερικών µελών από τις σχετικές συνεδριάσεις (που µπορεί να 
συµβάλλει στην έλλειψη απαρτίας). Ως εκ τούτου η ποσόστωση των εξωτερικών µελών στα ∆Σ 
των Κέντρων θα πρέπει να παραµείνει σχετικά χαµηλή (στο σύνολο των µελών του ∆Σ), ώστε να 
µην είναι δυνατόν να παρεµποδίσει την οµαλή λειτουργία τους. 
 
Όσον αφορά το κεφάλαιο «Όργανα ∆ιοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων» του υπό διαβούλευση 
κειµένου (και µε βάση όλα τα ανωτέρω) προτείνονται τα εξής: 
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∆ιοικητικό Συµβούλιο 
 
1. Να αναφέρεται στο Νόµο ότι τα άτοµα που απαρτίζουν τη διοίκηση του κάθε Ερευνητικού 
Κέντρου «πρέπει να έχουν γνώση της δοµής και λειτουργίας του». 
 
2. Ως προς τη σύνθεση του ∆Σ το παρόν υπό διαβούλευση κείµενο («σχέδιο νόµου 1») 
αναφέρει: 
«Το ∆.Σ. µπορεί να απαρτίζεται από 7-9 µέλη αναλόγως του µεγέθους του Ερευνητικού Κέντρου, 
περιλαµβανοµένου του Προέδρου. Στο ∆.Σ. του Ε.Κ. συµµετέχουν εσωτερικά και εξωτερικά µέλη, 
τα οποία είναι καταξιωµένα πρόσωπα της κοινωνίας και της οικονοµίας. Την πλειοψηφία την 
κατέχουν τα εσωτερικά µέλη, τα οποία επιλέγουν τα εξωτερικά. Τα εσωτερικά µέλη απαρτίζονται 
από ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων και ερευνητές που αναδεικνύονται µε βάση κριτήρια 
επιστηµονικής αριστείας. Τα τελικώς επιλεγέντα µέλη διορίζονται µε απόφαση του εποπτεύοντος 
Υπουργού.». 
Το δε «σχέδιο νόµου 2» αναφέρει: 
«Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απαρτίζεται από 7 έως 9 µέλη, ανάλογα µε τον αριθµό των ινστιτούτων 
του Ερευνητικού Κέντρου, περιλαµβανοµένου του Προέδρου, τα οποία διορίζονται µε απόφαση 
του εποπτεύοντος Υπουργού για τετραετή θητεία. Στο ∆.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου 
συµµετέχουν 1 έως 4 εκπρόσωποι εκ των ∆ιευθυντών των Ινστιτούτων, 1 έως 2 ερευνητές που 
αναδεικνύονται µε βάση κριτήρια αριστείας που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισµό 
Λειτουργίας του Κέντρου και 2 έως 4 εξωτερικά µέλη τα οποία είναι καταξιωµένα πρόσωπα της 
κοινωνίας και της οικονοµίας. Την πλειοψηφία κατέχουν τα εσωτερικά µέλη.». 
 
Ως προς τη σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προτείνουµε τα εξής: 
Το ∆Σ αποτελείται από 7-9 µέλη αναλόγως του µεγέθους του Ερευνητικού Κέντρου (σε ΕΚ µε 
λιγότερα από τρία και τρία ή περισσότερα Ινστιτούτα αντίστοιχα), περιλαµβανοµένου του 
Προέδρου. Τα τέσσερα ή τα πέντε µέλη του επταµελούς ή εννεαµελούς ∆Σ, αντίστοιχα, είναι 
εσωτερικά µέλη του ΕΚ και, ειδικότερα, τρία ή τέσσερα µέλη, αντίστοιχα, είναι ερευνητές Α’ ή Β’ 
βαθµίδας και ένα µέλος είναι εκπρόσωπος του τεχνικού-διοικητικού προσωπικού. Τα υπόλοιπα δυο 
ή τρία µέλη, αντίστοιχα, είναι εξωτερικά.  
___________________________________________________________________ 
2η προσέγγιση για το θέµα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 
Η πρόταση σύνθεσης του ∆Σ κάθε Κέντρου που παρουσιάζεται στη διαβούλευση (στα «σχέδια 
νόµου 1 και 2») δοµείται πάνω σε ένα τρίπτυχο, το οποίο περιλαµβάνει (εκτός από τον Πρόεδρο 
του Κέντρου), ∆ιευθυντές Ινστιτούτων, ερευνητές και εξωτερικά µέλη. Αν και παραµένει ασαφές 
(και στις δύο εκδόσεις του σχεδίου νόµου) το πως θα καθορίζεται εν τέλει ο ακριβής αριθµός των 
∆ιευθυντών Ινστιτούτων, των ερευνητών και των εξωτερικών µελών, το τρίπτυχο αυτό µπορεί να 
συζητηθεί από την κοινότητα των ερευνητών µε απαραίτητες προϋποθέσεις: 
(α) τη συµµετοχή σηµαντικού αριθµού αιρετών ερευνητών στα ∆Σ των Κέντρων στο 
σύνολο των µελών και  
(β) τη συµµετοχή στο ∆Σ ενός αιρετού εκπροσώπου των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του 
Κέντρου (κατά το ν. 1514/1985) που διασφαλίζει περαιτέρω διαφάνεια και συλλογικότητα στη 
λειτουργία της κεντρικής του διοίκησης.  
 
Εάν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εµµείνει στο πνεύµα των προτάσεων που θέτει σε 
διαβούλευση, ζητούµε η σύνθεση των ∆Σ στα ΕΚ να διασαφηνισθεί ως εξής:  
Στο ∆.Σ. του ΕΚ συµµετέχουν εσωτερικά και εξωτερικά µέλη. Την πλειοψηφία του ∆.Σ. κατέχουν 
τα εσωτερικά µέλη, τα οποία επιλέγουν τα εξωτερικά. Το ∆.Σ. απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τρεις 
εκπροσώπους των ∆ιευθυντών, ισάριθµους µε τους διευθυντές εκπροσώπους των ερευνητών, 
έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του Κέντρου και δύο έως τρία 
εξωτερικά µέλη. Σε κάθε περίπτωση, το άθροισµα των ∆/ντών και των ερευνητών δεν µπορεί να 
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είναι µικρότερο του τρία*. Τα τελικώς επιλεγέντα µέλη διορίζονται µε απόφαση του εποπτεύοντος 
Υπουργού. 
*[για την περίπτωση των ΕΚ που περιλαµβάνουν ή θα περιλαµβάνουν -µετά την Α’ φάση 
αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού- ένα µόνο Ινστιτούτο] 
___________________________________________________________________ 
 
3. Να αναφέρεται στο Νόµο (σε κάθε περίπτωση) ότι «οι ερευνητές που συµµετέχουν στα ∆Σ των 
ΕΚ, είναι Ερευνητές Α’ και Β’ βαθµίδας και εκλέγονται από το σύνολο των ερευνητών 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 από το σύνολο των αντίστοιχων υπαλλήλων του ΕΚ. 
 
4. Να αναφέρεται στο Νόµο (σε κάθε περίπτωση) ότι «η εκλογή των εξωτερικών µελών των ∆Σ 
γίνεται από τα εσωτερικά µέλη» (κατ’ αντιστοιχία του ν. 4009/2011).  
 
5. Θα πρέπει να προβλέπεται στο Νόµο ότι η συµµετοχή όλων των µελών στις συνεδριάσεις των 
∆ιοικητικών Συµβουλίων γίνεται αµισθί (και χωρίς καµιά πρόσθετη αµοιβή). 
 
6. Τέλος θα πρέπει να διευκρινιστεί η φράση «η συµµετοχή των ∆ιευθυντών στο ∆Σ µπορεί να 
είναι κυλιόµενη ανά διετία, µε ανάλογη προσαρµογή της θητείας τους» (σχέδιο νόµου 2, άρθρο 
22, παρ. 3) ή να απαλειφθεί το «µε ανάλογη προσαρµογή της θητείας τους», για να µην 
υπάρξουν παρερµηνείες και συνεπακόλουθες τυχόν ‘‘σύννοµες’’ επιµηκύνσεις της τετραετούς 
θητείας των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων. 
 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.  
 
1. Ως προς τη διαδικασία εκλογής Προέδρου το υπό διαβούλευση κείµενο αναφέρει: 
«Για την αξιολόγηση των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου συγκροτείται µε απόφαση του 
εποπτεύοντος Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του ΕΣΕΤΕΚ, ειδική επιτροπή κριτών, 
αποτελούµενη από 5 ή 7 επιστήµονες». 
Να προστεθούν οι διευκρινήσεις: 
(α) οι κριτές είναι διεθνώς καταξιωµένοι επιστήµονες και στην πλειοψηφία τους προέρχονται από 
την αλλοδαπή,  
(β) στην επιτροπή κριτών συµµετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των ερευνητών στο ∆Σ του οικείου 
Κέντρου,  
(γ) οι κριτές µπορούν να συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης µέσω τηλεδιάσκεψης.  
___________________________________________________________________ 
2η προσέγγιση για το θέµα εκλογής Προέδρου του ∆Σ: 
 
Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το ∆Σ του Κέντρου (µε την προϋπόθεση ότι η συµµετοχή ∆ιευθυντών 
Ινστιτούτων και ερευνητών στο ∆Σ του Κέντρου είναι ισόρροπη). 
___________________________________________________________________ 
 
2. Να γίνει επίσης προσθήκη ότι «η θέση του Πρόεδρου, είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης».  
 
 
Ο Γενικός ∆ιευθυντής  
 
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών θεωρεί ότι η αναγκαιότητα της θεσµοθέτησης θέσης Γενικού 
∆ιευθυντή στα ΕΚ δεν είναι προφανής και απαιτεί περαιτέρω συζήτηση.  
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Ερευνητικά Ινστιτούτα  
 
Όργανα των Ινστιτούτων είναι  
α) ο ∆ιευθυντής 
β) το Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου 
γ) η συνέλευση του Ινστιτούτου 
 
 
∆ιευθυντής Ινστιτούτου 
 
1. Το προς διαβούλευση κείµενο αναφέρει ότι «Οι ∆ιευθυντές των Ινστιτούτων διορίζονται µε 
τετραετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί έως µία φορά µετά από ανοικτή προκήρυξη».  
Επειδή πιστεύουµε ακράδαντα ότι η θέση του ερευνητή είναι στο εργαστήριό του (στο ΕΚ ή το 
ΑΕΙ), από τις εργασίες του οποίου δεν πρέπει να απέχει επί µακρόν και επειδή έχουν παρατηρηθεί 
φαινόµενα στο παρελθόν κατά τα οποία ερευνητές έχουν διανύσει το µισό και πλέον του 
επαγγελµατικού τους βίου σε θέσεις ∆/ντών Ινστιτούτων και ∆/ντών Κέντρων, είµαστε απόλυτα 
αντίθετοι µε τις συνεχόµενες θητείες ∆ιευθυντών Ινστιτούτων. Ως εκ τούτου ζητούµε ο 
∆ιευθυντής Ινστιτούτου που έχει διανύσει µια θητεία στη θέση αυτή να µη µπορεί να είναι 
υποψήφιος για την ίδια θέση στην αµέσως επόµενη προκήρυξη.  
 
2. Να προβλέπεται στο Νόµο ότι η θέση του ∆ιευθυντή Ινστιτούτου, είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης.  
 
3. Ο ∆ιευθυντής Ινστιτούτου εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών του οικείου Ινστιτούτου 
µε την ακόλουθη διαδικασία:  
Οι υποψήφιοι ∆/ντές πρέπει να έχουν προσόντα Α’ βαθµίδας ερευνητή ή αντίστοιχης βαθµίδας 
καθηγητή ΑΕΙ. Το σύνολο των υποψηφιοτήτων κατατίθεται στο ΕΣΕΤ, το οποίο επιλέγει τρεις 
υποψηφίους (διαδικασία αντίστοιχη µε αυτή που προβλέπει το άρθρο 8, παρ. 16β, του ν. 
4009/2011). O ∆/ντής εκλέγεται µε ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών του οικείου 
Ινστιτούτου µεταξύ των τριών υποψηφίων. 
 
4. Στον υπό διαµόρφωση Νόµο θα πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν οι βασικές αρµοδιότητες 
του ∆ιευθυντή Ινστιτούτου. 
 
Επιστηµονικό Συµβούλιο Ινστιτούτου 
 
Σε κάθε Ινστιτούτο εκλέγεται από το σύνολο των ερευνητών Επιστηµονικό Συµβούλιο 
Ινστιτούτου (ΕΣΙ) µε διετή θητεία. Τα µέλη του ΕΣΙ είναι ερευνητές 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 (και δικαίωµα 
ψήφου στο ∆Σ του Κέντρου). 
 
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
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Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 

 

 
Ζ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  
Πόροι των Ερευνητικών Κέντρων-Κατανοµή της ∆ηµόσιας Χρηµατοδότησης στα 
Ερευνητικά Κέντρα  
 
Γενικές παρατηρήσεις  
 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα η ακαθάριστη εθνική δαπάνη για έρευνα και 
τεχνολογία στο συνολικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν παραµένει σταθερά χαµηλότερη του 0,6%, 
ενώ η χώρα, ως προς τη δαπάνη αυτή, εµφανίζεται τρίτη από το τέλος στο σύνολο των χωρών 
του ΟΟΣΑ και ορισµένων επιπλέον χωρών και πολύ χαµηλότερα από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης των 27 (βλ. http://www.oecd.org/dataoecd/27/52/47406944.pdf). Το ποσοστό αυτό 
διαµορφώνεται από το άθροισµα της δαπάνης για Ε & Τ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα 
(του οποίου η συνεισφορά είναι επίσης ιδιαίτερα χαµηλή). 
 
Η κρατική επιχορήγηση των  12 Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) που εποπτεύονται από τη Γενική 
Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) είναι εξαιρετικά µικρή. Το 2008 ανήλθε περίπου στα 
80 M€, ενώ το 2010 στα 61M€ (βλ. και http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_Vouli-
Epitropi-Morfotikon_July-20-11.pdf). Η χρηµατοδότηση αυτή βαίνει µειούµενη, καθώς έχει ζητηθεί 
από το Υπουργείο Π∆ΒΜΘ περαιτέρω περικοπή των προϋπολογισµών των Ερευνητικών Κέντρων 
κατά 30%... 
 
Το κείµενο της διαβούλευσης αναφέρει ρητά ότι η µόνη πρόνοια της πολιτείας για το δηµόσιο 
ερευνητικό σύστηµα και για τους ερευνητές κρατικούς λειτουργούς είναι "Επιχορήγηση από 
τον τακτικό προϋπολογισµό του εποπτεύοντος Υπουργείου για την κάλυψη µέρους 
των εξόδων της λειτουργίας τους". ∆ηλαδή, καµία εγγύηση µισθοδοσίας !!! Πλήρης 
εγκατάλειψη στις δυνάµεις της ελεύθερης αγοράς. Σε συνδυασµό µε τη ρητή διατύπωση του 
κεφαλαίου Η ότι οι ερευνητές προσλαµβάνονται και εργάζονται µε καθεστώς ιδιωτικού 
δικαίου το Υπουργείο απαντά µε ένα σαφές και κατηγορηµατικό ΟΧΙ στην αναγκαιότητα ύπαρξης 
δηµόσιου ερευνητικού συστήµατος στη χώρα µας. 
Η θέση της κοινότητάς µας είναι ένα κατηγορηµατικό ΟΧΙ επί της αρχής του σχεδίου 
διαβούλευσης.  
 
Η θέση της ΕΕΕ: 
A. Tα δηµόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευµάτων (δια µέσου της ΓΓΕΤ) είναι Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου 
(ΝΠ∆∆). 
B. Η πολιτεία εγγυάται τη µισθοδοσία του προσωπικού τους και τα λειτουργικά έξοδα. 
Γ. Σε κάθε ΕΚ συνίσταται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙ∆) για τη διαχείριση των πόρων 
του ΕΚ που δεν προέρχονται από τον τακτικό προϋπολογισµό (κατά το άρθρο 58 του ν. 
4009/2011). 

 
Το ότι οφείλουµε να ανοίξουµε ένα συστηµατικό διάλογο µε τις ελληνικές επιχειρήσεις και να 
εργαστούµε από κοινού, κυρίως για την αποκατάσταση υγιών δεσµών συνεργασίας, αλλά και για 
νοµοθετικές ρυθµίσεις που θα διευκολύνουν τις συνέργειες είναι µια αναγκαιότητα που 
αναγνωρίζεται από όλους µας. Το επίπεδο καινοτοµίας των ελληνικών επιχειρήσεων σήµερα, παρά 
τις εξαιρέσεις, δεν είναι υψηλό. Το εγχείρηµα της ανατροπής της σηµερινής κατάστασης, ωστόσο, 
δεν είναι δυνατόν να το επωµιστούν εξ ολοκλήρου τα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από 
τη ΓΓΕΤ. Και δυστυχώς αυτό επιχειρείται µε το παρόν κείµενο διαβούλευσης. Ούτε, βεβαίως, είναι 
δυνατόν τα δηµόσια ΕΚ/Ι να υποκαταστήσουν την ιδιωτική πρωτοβουλία. 
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Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις 
 
Προγραµµατικές συµφωνίες 
  
1. Οι προγραµµατικές συµφωνίες θα πρέπει να βασίζονται στο επιχειρησιακό σχέδιο των ΕΚ που 
θα πρέπει να συντάσσει το κάθε Κέντρο µε βάση το αντικείµενο και το σκοπό του, καθώς και τις 
εθνικές προτεραιότητες και τη διεθνή πρακτική. 
 
2. Στη σύνταξη των συµφωνιών αυτών θα πρέπει να έχουν θεσµοθετηµένη γνώµη οι ερευνητές 
των Ινστιτούτων. 
 
3. Ειδική µέριµνα θα πρέπει να ληφθεί ως προς τη χρηµατοδότηση που καλύπτει το κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης των µεγάλων εθνικών ερευνητικών υποδοµών, καθώς και του 
εξειδικευµένου προσωπικού που εργάζεται σε αυτές.  
 
4. Η γεωγραφική θέση των ΕΚ είναι δυνατόν να αποτελεί κριτήριο χρηµατοδότησης στο πλαίσιο 
σύγκλισης των εθνικών περιφερειών, αλλά η αρχή αυτή δεν πρέπει να αφίσταται της θέσης ότι τα 
ΕΚ υπάρχουν µεν τοπικά αλλά δικαιολογούν την ύπαρξη τους από τη θέση τους στον παγκόσµιο 
επιστηµονικό χάρτη. 
 
5. H πρόσθετη χρηµατοδότηση θα πρέπει να κατανέµεται στα ΕΚ µε βάση το ερευνητικό, 
αναπτυξιακό και κοινωνικό τους έργο, αλλά και τα αποτελέσµατα των διεθνών αξιολογήσεων που 
θα γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια σε κάθε ΕΚ και Ινστιτούτο. Όσον αφορά στις ανθρωπιστικές και 
κοινωνικές επιστήµες θα πρέπει να θεσµοθετηθούν δείκτες αξιολόγησης που µέχρι σήµερα δεν 
υπάρχουν. 
 
6. Βάση για συζήτηση αποτελούν τα άρθρα 62 και 63 του ν. 4009/2011 
 
 
Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας 
 
1. Τα Κέντρα Ερευνητικής Αριστείας είναι µια πρωτοβουλία που εγκαινιάστηκε το 2000, µε 
αντίστοιχο ερευνητικό πρόγραµµα της ΓΓΕΤ, το οποίο επαναλήφθηκε και κατά το 2005. Η 
θεσµοθέτησή του αποτελεί θετική πρόνοια αρκεί να υλοποιείται συστηµατικά κατά τακτά χρονικά 
διαστήµατα.  
 
2. Το κριτήριο σχετικά µε τη σύνδεση της έρευνας µε την παραγωγή δεν βοηθά τα ΕΚ και 
Ινστιτούτα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστηµών να συµµετέχουν στη συγκεκριµένη 
πρόσκληση. Οι επιστήµες όµως αυτές µας παρέχουν ισχυρά εφόδια για τη διαµόρφωση πολιτικών 
(π.χ. οι κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών, ή οι 
αντίστοιχες επιπτώσεις από την ταχύτατη ανάπτυξη των βιοεπιστηµών), οπότε θα πρέπει να 
υπάρξει ειδική πρόνοια για την ανάδειξη Κέντρων Ερευνητικής Αριστείας και σε αυτούς τους 
τοµείς. 
 
3. Σε κάθε περίπτωση η ΓΓΕΤ δεν µπορεί να αποτελεί παράγοντα που αξιολογεί και χρηµατοδοτεί 
ταυτόχρονα. Θα πρέπει η αξιολόγηση και η χρηµατοδότηση να γίνονται από ξεχωριστούς φορείς 
(όπως προαναφέρθηκε στο κεφάλαιο Ε).  
 
4. Βάση για συζήτηση αποτελεί το άρθρο 75 του ν. 4009/2011 
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--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ – www.eee-researchers.gr 
 
 
H. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
Γενικές παρατηρήσεις:  
 
Από το κείµενο διαβούλευσης: 

Verbatim:  
1. “Οι ερευνητές της βαθµίδας Γ’ προσλαµβάνονται µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου για τέσσερα έτη, που µπορεί να ανανεωθεί για ίσο χρόνο έως µία 
φορά” 
“Οι ερευνητής της Α’ και Β’ βαθµίδας προσλαµβάνονται µε καθεστώς ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου”  
2. “Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισµό του εποπτεύοντος Υπουργείου για 
την κάλυψη µέρους των εξόδων της λειτουργίας τους” (των ΕΚ) 
 
Σε µια από τις πλέον κρίσιµες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, σε µια φάση 
παγκόσµιων αναδιατάξεων, όπου η έρευνα και η καινοτοµία αποτελούν τις κινητήριες δυνάµεις 
της ανάπτυξης, το Υπουργείο Παιδείας ∆ΒΜΘ διασαφηνίζει ότι δεν χρειαζόµαστε δηµόσιο 
ερευνητικό σύστηµα κατά το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε ερευνητές-δηµόσιους 
λειτουργούς. Προτείνει µια δοµή λειτουργίας που αντιστοιχεί σε ιδιωτικές εταιρείες και 
υποβαθµίζει το ρόλο του ερευνητή, αναφερόµενο γενικά και αόριστα στο «ερευνητικό 
προσωπικό» και ειδικότερα σε ερευνητές ιδιωτικούς υπαλλήλους, µε προαπαιτούµενο προσόν 
θέσης το πτυχίο και επιπλέον προσόν το διδακτορικό...  
 
Αντίθετα µε τις επικλήσεις του Υπουργείου περί Αριστείας, το υπό διαβούλευση σχέδιο 
περιλαµβάνει ρυθµίσεις που εν τοις πράγµασι όχι µόνο δεν προσελκύουν τους αρίστους, αλλά 
δηµιουργούν και συνθήκες απογύµνωσης των ΕΚ από τα στοιχεία της Αριστείας.  
 
Η δυνατότητα πρόσληψης ερευνητών χωρίς διδακτορικό δίπλωµα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, θα 
αποτελέσει casus belli για την κοινότητα των ερευνητών. Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο ν. 
4009/2011 αφορούν διδακτικό έργο και «γνωστικά αντικείµενα εξαιρετικής και αδιαµφισβήτητης 
ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής» 
όπως αυτά που εµπίπτουν στον χώρο των Καλών Τεχνών. Τέτοιου τύπου ερευνητικά αντικείµενα 
δεν υφίστανται στα Ερευνητικά Κέντρα. Η σχετική προτεινόµενη ρύθµιση, η οποία µάλιστα θα 
συγκεκριµενοποιείται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του κάθε ΕΚ, εάν δεν έγινε κατά 
λάθος, παραπέµπει σε µια προσπάθεια νοµιµοποίησης της ένταξης στους κόλπους των ερευνητών 
«ηµετέρων», που δεν διαθέτουν τα βασικά προαπαιτούµενα προσόντα, ρύθµιση η οποία θα δώσει 
και τη χαριστική βολή στο πολύπαθο ‘status’ του ερευνητή. 

 

Επιπλέον, το υπό διαβούλευση κείµενο καθιστά τις επιτροπές κρίσης των ερευνητών υπόθεση 
διαπραγµάτευσης µεταξύ των ∆ιευθυντών Ινστιτούτων και των µελών των ΤΕΣ, ενώ 
πρωτοποριακοί θεσµοί όπως ο Εθνικός Πίνακας Κριτών και η επιλογή των επιτροπών µε κλήρωση 
µεταξύ οµοτίµων (peers) ρίχνονται στον Καιάδα. 
 
Θέσεις της ΕΕΕ: 
 
1. Το υπό τη ΓΓΕΤ δηµόσιο ερευνητικό σύστηµα θα πρέπει να έχει καθεστώς νοµικών προσώπων 
δηµοσίου δικαίου και οι ερευνητές να έχουν την υπόσταση δηµόσιων λειτουργών. Η πολιτεία 
εγγυάται την κάλυψη της µισθοδοσίας και των λειτουργικών εξόδων των ΕΚ. 
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2. Οι βασικές µονάδες του ερευνητικού συστήµατος είναι οι ερευνητικές οµάδες και οι µονάδες 
των ερευνητών. Οι ερευνητές απευθύνονται στην και κρίνονται από την παγκόσµια ερευνητική 
κοινότητα. Για το λόγο αυτό και οι επιτροπές κρίσης των ερευνητών θα πρέπει να συγκροτούνται 
από µέλη εκτός του οικείου Ινστιτούτου (του ∆/ντή συµπεριλαµβανοµένου), προκειµένου να 
αποφευχθούν φαινόµενα εσωστρέφειας (δηλ. τυχόν ισχυρών θετικών ή αρνητικών 
αλληλεπιδράσεων που προκύπτουν από την εσωτερική, καθηµερινή ζωή του Ινστιτούτου). Το 
ερευνητικό σύστηµα ζητά ταυτόχρονα το µέγιστο βαθµό αυτονοµίας προκειµένου να εξελιχθεί 
δηµιουργικά η ερευνητική λειτουργία και ταυτόχρονα το µέγιστο βαθµό εξωτερικών µηχανισµών 
ελέγχου και αποτίµησης.  
 
3. Βασικό προαπαιτούµενο για την ένταξη σε βαθµίδα ερευνητή το διδακτορικό δίπλωµα. Οι 
ερευνητές Α’ και Β’ Βαθµίδας εκλέγονται ως µόνιµοι. Οι ερευνητές Γ’ εκλέγονται για τετραετή 
θητεία, µε δυνατότητα ανανέωσης για άλλη µία θητεία ύστερα από κρίση. 
 
4. Οι µισθοί των µελών ∆ΕΠ, ΕΠ-ΤΕΙ και των ερευνητών υπάγονται στον ίδιο νόµο και 
εξισώνονται. 
 
 
Ειδικές παρατηρήσεις / προτεινόµενες ρυθµίσεις 
 
Ειδικότερα θέµατα Ινστιτούτων και Προσωπικού 
 
Ερευνητικό Προσωπικό 
 
1. Η ΕΕΕ συµφωνεί µε την πρόνοια του παρόντος που αφορά τις ερευνητικές βαθµίδες, δηλ. στην 
ύπαρξη τριών βαθµίδων ερευνητών, Α’, Β’, Γ’, σε πλήρη αντιστοιχία µε τα µέλη ∆ΕΠ των ΑΕΙ, 
σύµφωνα µε το ν. 4009/2011.  
 
2. Σε κάθε περίπτωση, για την ένταξη σε οιαδήποτε ερευνητική βαθµίδα η κατοχή διδακτορικού 
διπλώµατος είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. 
 
3. Η επιµήκυνση του χρόνου παραµονής στις βαθµίδες Γ’ και Β’ µε απώτερο στόχο τη µη 
συσσώρευση σε ανώτερες βαθµίδες δεν αποτελεί επιχείρηµα στο πλαίσιο ενός νέου Νόµου για 
την προώθηση της Έρευνας και Καινοτοµίας. Αντιθέτως, ο νέος Νόµος θα πρέπει να προβλέπει και 
να κατοχυρώνει την άµεση επαναπροκήρυξη της θέσης συνταξιοδοτούµενου, ή κατ’ άλλο τρόπο 
αποχωρούντος ερευνητή. 
 
4. Θα πρέπει να προβλέπεται και να κατοχυρώνεται η κατά τακτά χρονικά διαστήµατα (όχι 
µεγαλύτερα της τριετίας) προκήρυξη νέων θέσεων ερευνητών σε κάθε Ινστιτούτο, ώστε ο 
συνολικός αριθµός τους να αυξάνεται κατά ένα ορισµένο ποσοστό από αξιολόγηση σε αξιολόγηση, 
µε άξονα τους αντίστοιχους «στόχους» της Λισσαβώνας και λαµβανοµένων υπόψη των 
πορισµάτων των επιτροπών αξιολόγησης. 
 
5. Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί, τέλος, η µισθολογική εξίσωση Ερευνητών µε τα µέλη ∆ΕΠ (όπως 
προβλεπόταν από το ν. 1514/1985), από τη στιγµή που τα προσόντα των Ερευνητών και µελών 
∆ΕΠ είναι σε πλήρη αντιστοιχία και οι προσλήψεις και εξελίξεις πραγµατοποιούνται µε ανάλογες 
διαδικασίες. ∆ιαφορετικά, το brain drain από τα ΕΚ προς τα ΑΕΙ της χώρας, καθώς και τα 
πανεπιστήµια και ΕΚ της αλλοδαπής θα ενταθεί περαιτέρω, ενώ ταυτόχρονα θα καταστεί καθόλα 
αδύνατη η προσέλκυση νέων αξιόλογων ερευνητών στα ΕΚ. 
 
6. Για τα πειθαρχικά θέµατα των ερευνητών εφαρµόζονται διατάξεις αντίστοιχες µε αυτές που 
ισχύουν για τους καθηγητές των ΑΕΙ. 
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Επιτροπές κρίσης Ερευνητών 
 
Στις επιτροπές κρίσεις δεν συµµετέχουν ερευνητές του οικείου Ινστιτούτου (του ∆ιευθυντή 
συµπεριλαµβανοµένου). 
___________________________________________________________________ 
2η προσέγγιση για το θέµα:  
Η πρόσληψη και η εξέλιξη ερευνητών θα πρέπει να γίνονται µε βάση τα άρθρα 17, 18, 77 του ν. 
4009/2011.  
___________________________________________________________________ 
 
Τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό Προσωπικό 
  
1. Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί κατηγορία εργαστηριακού ερευνητικού προσωπικού, κατ’ 
αντιστοιχία µε το εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό (Ε∆ΙΠ) των ΑΕΙ, ιδιαίτερα στη περίπτωση 
που θα καταργηθούν οι θέσεις ΕΛΕ. 
 
2. Θα πρέπει να θεσµοθετηθεί επίσης η διατήρηση των θέσεων Μεταπτυχιακών Υποτρόφων και 
Μεταδιδακτορικών συνεργατών, που αποτελούν κρίσιµη και ουσιαστική πηγή ανανέωσης και 
διάχυσης της επιστηµονικής γνώσης στα ΕΚ, όπως αυτές προβλέπονταν στο ν. 1514/1985, αλλά 
και στο ν. 3653/2008. 
 
Ερευνητικές άδειες.  
 
∆εν υπάρχει καµία αναφορά σε αυτές ενώ αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της σταδιοδροµίας 
ενός ερευνητή. Θα πρέπει να θεσµοθετηθούν κατ’ αναλογία του ν. 4009/2011. 
 
Μεταβατικές διατάξεις 
 
1. Το υπό διαβούλευση κείµενο δεν περιλαµβάνει µεταβατικές διατάξεις. Καθώς δεν είναι δυνατόν 
να παραπέµπονται οι µεταβατικές διατάξεις σε επόµενο χρονικό διάστηµα και να µην είναι 
αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος σχεδίου νόµου (όπως στο ν. 1514/1985), το Υπουργείο θα 
πρέπει να τις δηµοσιοποιήσει άµεσα. 
 
2. Στις µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα της εξέλιξης των 
υπηρετούντων ερευνητών Γ’ και ∆’ σε ανώτερη βαθµίδα (σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΓΕΤ το 
ποσοστό των ερευνητών ∆’ στα ΕΚ στις αρχές του 2011 ήταν 8% ενώ σε αρκετά ΕΚ η βαθµίδα 
αυτή έχει σχεδόν εκλείψει), κατ’ αναλογία των ρυθµίσεων του ν. 4009/2011 (άρθρο 77).  
 
3. Στην περίπτωση κατάργησης των ΕΛΕ θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα όσοι από τους 
υπηρετούντες το επιθυµούν να κριθούν ανάλογα µε τα προσόντα τους, για την ένταξή τους σε 
ερευνητική βαθµίδα µε βάση τον ισχύοντα νόµο. Για όσους ΕΛΕ επιθυµούν να κριθούν για 
ερευνητική βαθµίδα, αλλά δεν διαθέτουν διδακτορικό δίπλωµα, να δοθεί προθεσµία 5 ετών για 
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Για τους λοιπούς θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα 
παραµονής τους σε προσωποπαγείς θέσεις µε δυνατότητα εξέλιξης έως την Α' βαθµίδα (ΕΛΕ), µε 
βάση επίσης τον ισχύοντα νόµο.  
 
--------------------------------------------- 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
Τα ανωτέρω σχόλια αναφέρονται κυρίως στο «σχέδιο νόµου 1» που τίθεται εδώ σε 
διαβούλευση υπό τη µορφή οκτώ (08) Άρθρων/Κεφαλαίων.  
Το «σχέδιο νόµου 2» που δόθηκε στη διαβούλευση (µία ηµέρα πριν από τη λήξη της 
προθεσµίας για διαβούλευση του «σχεδίου νόµου 1», στις 30 Ιανουαρίου) µε περιθώριο για 
δηµόσια συζήτηση µίας περίπου εβδοµάδας (!) είναι ατελές και περιέχει αντιφατικές ρυθµίσεις.  
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Η ερευνητική κοινότητα ζητά από το Υπουργείο να δηµοσιοποιήσει το επεξεργασµένο, τελικό 
προσχέδιο νόµου µε όλες τις διατάξεις (και τις ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ) και να µεριµνήσει ώστε να 
υπάρξει ο απαραίτητος και ικανός χρόνος για ουσιαστικό διάλογο, επί του συνόλου των 
ρυθµίσεων που αυτό θα περιλαµβάνει.  
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), από µια διαβούλευση που θα 
γίνει συνολικά και όχι σε τρεις ‘δόσεις’, καθώς τουλάχιστον οι µεταβατικές διατάξεις θα πρέπει 
(σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στις «Μεταβατικές διατάξεις», άρθρο 08 του παρόντος) να 
υποβληθούν επίσης σε διαδικασία δηµόσιας διαβούλευσης. 
 
 
 


