
Το ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας 

Δηµήτρης Λουκάς, Μαρία Στουµπούδη 
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών   

•  Ιστορική διαδροµή 

•  Παρούσα κατάσταση 

•  Προοπτικές   
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Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Μέλη της Ένωσης:  Οι ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και  
                                  Ινστιτούτων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ 
 
Σκοποί της Ένωσης : 
 
•  Προώθηση των επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της 
 
•  Προβολή του επιστηµονικού έργου 
 
•  Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στην επιστηµονική έρευνα 
 
•  Διάχυση της επιστηµονικής πληροφορίας 

•  Συµβολή στη διαµόρφωση εθνικής πολιτικής για την έρευνα και  
   τη µεταπτυχιακή εκπαίδευση και κατάρτιση 

www.eee-researchers.gr 
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Δεκαετία 60* 
!"#! = 0,33%

* STDI  69-03 

•  Η Ελληνική Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας και ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ αποτελούσαν τον 
κύριο ερευνητικό πόλο της χώρας µε το 30% των ερευνητικών δαπανών της χώρας 
(170 επιστήµονες). 

•  Υπουργείο Γεωργίας αποτελούσε τον δεύτερο σε µέγεθος πόλο (300 ερευνητές). 

•  Το Υπουργείο Παιδείας ερχόταν  στην τρίτη θέση (6 Πανεπιστήµια, Ακαδηµία 
Αθηνών , Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο). 

•  Στην τέταρτη θέση κατατάσσονταν το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών.  

•  Άλλες ερευνητικές µονάδες ήταν διάσπαρτες στα Υπουργεία Συντονισµού,  Άµυνας 
και σε οργανισµούς όπως ο ΟΤΕ , το Μπενάκειο, κλπ.   
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Δεκαετία 70 

•  Η δηµιουργία νέων πανεπιστηµίων (Κρήτη 1973, Ιωάννινα 1970, Θράκη   
1973...) µεταµορφώνει σιγά-σιγά τo τοπίο της ανώτατης εκπαίδευσης και   
έρευνας. 

•  Αυξάνονται οι δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά µε κριτές. 

•  Μια νέα νοµοθετική ρύθµιση (ν. 706/1977) εισάγει µια νέα προσέγγιση της  
χρηµατοδότησης της έρευνας :  “Μετατόπιση από την απευθείας   
χρηµατοδότηση των Καθηγητών και των Δ/ντων Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων (ΕΚ/Ι) στην χρηµατοδότηση ερευνητικών προτάσεων µε 
συγκεκριµένους στόχους και χρονοδιαγράµµατα”. 
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Δεκαετία 80 
•  Η Ελλάδα γίνεται µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σηµαντικοί, για το µέγεθος 
της χώρας µας, πόροι εισρέουν από τα ανταγωνιστικά και διαρθρωτικά προγράµµατα 
της ΕΕ. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαµε ότι “Αν η Κοινή Αγροτική Πολιτική αποτελεί 
τη µόνη πολιτική της ΕΕ  µε οµοσπονδιακή δοµή, η επόµενη που έχει οµοσπονδιακά 
στοιχεία είναι η ερευνητική πολιτική ”.  

 

!!!  Το σηµερινό ερευνητικό σύστηµα της Ελλάδας υφίσταται χάρη στην  
οξυγόνωσή του από την ΕΕ   !!!  

 

•   ν. 1268/82 : “ Για τη Δοµή και Λειτουργία των ΑΕΙ” 
   Ο ιστός των ΑΕΙ επεκτείνεται. Η ισορροπία µεταξύ των παλαιών καθηγητών και των  
βοηθών αλλάζει δραστικά. 

•   ν. 1404/83 : Ιδρύει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
•   ν. 1514/85 : “Νόµος για την ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής 
Έρευνας”  

   Ο νόµος αυτός αναδιαρθρώνει τον εκτός ΑΕΙ ερευνητικό ιστό. Δηµιουργεί το Εθνικό 
Συµβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), καθιερώνει το επάγγελµα του ερευνητή, 
αξιολογεί ατοµικά και εκ του µηδενός όλους τους ερευνητές, εισάγει τον Εθνικό Πίνακα 
Κριτών. Το νέο σύστηµα που προκύπτει εντάσσεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 
εποπτεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).   
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Δεκαετία 90 
•  ν. 2083/1992 “ Για τον εκσυγχρονισµό του Συστήµατος Ανώτατης Εκπαίδευσης”.  
Δηµιουργείται το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο, εισάγεται η αντίληψη της  
αξιολόγησης των ΑΕΙ. 

•  Πρόκειται για µια περίοδο µεγάλων εισροών κονδυλίων από ανταγωνιστικά και  
διαρθρωτικά προγράµµατα τα οποία προωθούν τις ερευνητικές δραστηριότητες των 
πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. 

•  Δηµιουργούνται οι Ειδικοί Λογαριασµοί Έρευνας στα ΑΕΙ και ΕΚ/ I για τη λογιστική  
διαχείριση των εκτός τακτικού προϋπολογισµού κονδυλίων.   

•  Εισάγονται οι πρώτες νοµοθετικές ρυθµίσεις για τα Τεχνολογικά Πάρκα και τις spin off 
εταιρείες  µε σκοπό τον µετασχηµατισµό  των ερευνητικών αποτελεσµάτων σε νέα  
προϊόντα. (Η αποτίµηση αυτής της προσπάθειας είναι ένα σηµαντικό θέµα προς 
συζήτηση µετά την δεκαπενταετή εµπειρία και τη συσσώρευση πλήθους δεδοµένων. 
Συζήτηση η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τη συµβολή του ιδιωτικού τοµέα στην 
εθνική ερευνητική προσπάθεια). 

•  ν. 29129/2001 : Εισάγει την τακτική (ανά 5 έτη) αξιολόγηση του ερευνητικού συστήµατος 
που εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ, από διεθνείς επιτροπές αξιολόγησης. 
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Στοιχεία από τις αξιολογήσεις  
του ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ 

•  Η ερευνητική κοινότητα τις θεωρεί αυτονόητες. 

•  Τρεις αξιολογήσεις : 1995, 2000*, 2005** 
 
•  Ινστιτούτα µε παρεµφερείς δραστηριότητες αξιολογήθηκαν κατά οµάδες  από 
διεθνείς επιτροπές επιστηµόνων µε αναφορά τα διεθνή standards του κάθε 
τοµέα. 

 
•  Καλά οργανωµένη διαδικασία µε αντίστοιχη αρχειοθέτηση  

•  Για την ερευνητική κοινότητα η συζήτηση έχει µετατοπιστεί από τις ίδιες τις 
εξωτερικές αξιολογήσεις, στη βελτίωση της µεθοδολογίας, και κυρίως στη 
δέσµη µέτρων που τις ακολουθούν. Τα µέτρα αυτά είναι υπόθεση της 
ερευνητικής πολιτικής.  

* http://eee-researchers.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=16&Itemid=18 
**  http://eee-researchers.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=15&Itemid=17 
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Ο ερευνητικός ιστός της ΓΓΕΤ 

•  Ένας αριθµός ερευνητικών µονάδων σε άλλα ινστιτούτα ακολουθούν µερικώς      
τις διατάξεις  του ν.1514/85  (Ακαδηµία Αθηνών , Μπενάκειο Φυτοπ. Ινστ., 
Ελληνικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Αθλητισµού,  ΙΤΣΑΚ, Κ.Ε.Τ.ΕΘ.Α., κ.ά.). 

•  Άλλα µεγάλα ινστιτούτα όπως το ΕΘΙΑΓΕ σε αναµονή ρυθµίσεων .  

Ερευνητικό	  Κέντρο	  	   Ερευνητές	  & 
ΕΛΕ	  

	  Εθνικό	  Ίδρυμα	  Ερευνών	  	   119	  
 Εθνικό	  Κέντρο	  Φυσικών	  Επιστημών	  "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"	   170	  
 Εθνικό	  Κέντρο	  Κοινωνικών	  Ερευνών	  (ΕΚΚΕ)  52	  
 Ελληνικό	  Κέντρο	  Θαλασσίων	  Ερευνών	  (ΕΛΚΕΘΕ)  98 
 Ελληνική	  Επιτροπή	  Ατομικής	  Ενέργειας	    60	  
 Ίδρυμα	  Τεχνολογίας	  και	  Έρευνας	  (ΙΤΕ)	    91	  
 Εθνικό	  Κέντρο	  Έρευνας	  και	  Τεχνολογικής	  Ανάπτυξης	  (EKETA)	    36	  
 ΠΑΣΤΕΡ	    30	  
 Ερευνητικό	  Κέντρο	  Βιοϊατρικών	  Ερευνών	  "	  	  Α.	  ΦΛΕΜΙΓΚ"	    12	  
 Ερευνητικό	  Κέντρο	  Καινοτομίας	  ΑΘΗΝΑ	    41	  
 Εθνικό	  Αστεροσκοπείο	  Αθηνών	  (ΕΑΑ)  60	  
 Κέντρο	  Έρευνας	  και	  Τεχνολογικής	  Ανάπτυξης	  Θεσσαλίας	  	      9	  

ΣΥΝΟΛΟ	    778 
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Ο ιστός της ΓΓΕΤ σε αριθµούς (2008) 
!"#" = 0,57%

•  Αριθµός µελών ΔΕΠ στα πανεπιστήµια≅10.500 
•  Αριθµός Ε.Π. στα ΤΕΙ≅ 2.500 
•  Αριθµός ερευνητών ΓΓΕΤ  ≅ 780 

•  Κρατική Επιχορήγηση ΕΚ ΓΓΕΤ : 80 M€ 
•  Επενδύσεις (Matching Funds) : 12 M€ 
•  Εξωτερικές Πηγές : 148 M€    

2008  

Οι ερευνητές της ΓΓΕΤ αντιπροσωπεύουν ~ 6% του ερευνητικού δυναµικού 
του τριτοβάθµιου συστήµατος αλλά έχουν πολύ µεγαλύτερη συµµετοχή, από 
αυτή την αναλογία, σε  δηµοσιεύσεις, οµιλίες, διακρίσεις, ανταγωνιστικά 
ευρωπαϊκά προγράµµατα . 

2010  
•  Κρατική Επιχορήγηση ΕΚ ΓΓΕΤ : 61 M€ 
•  Εξωτερικές Πηγές : 71 M€    
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Ελληνικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις  
1993-2008* 

•  92.456  δηµοσιεύσεις 
 
•  Τετραπλασιασµός µεταξύ 1993, 2008 
 
•  5η θέση µεταξύ των 30 χωρών του  
    ΟΟΣΑ - σε ρυθµό αύξησης 
 
•  17η θέση σε αριθµό δηµοσιεύσεων 
    ανά 1 Μ κατοίκους (πάνω από 
    Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία) 
 

• http://www.ekt.gr/metrics/GreekScientificPublications_EKT.pdf 
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Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη Έρευνας 
(ΑΕΔΕ)-Καινοτοµία 
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Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη Έρευνας 
(ΑΕΔΕ)-Καινοτοµία 2010-2020 

12	  6/16/11	   Μόνιμη	  Επιτροπή	  Έρευνας & Τεχνολογίας	  



Αριθµός δηµοσιεύσεων στο άνω 10%  των 
περισσότερων διεθνών αναφορών ως % 
των συνολικών ελληνικών δηµοσιεύσεων  

Ακαθάριστη Εθνική Δαπάνη Έρευνας 
(ΑΕΔΕ)-Καινοτοµία 2009 προφίλ 

  

R&D ένταση (Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη 
Έρευνας ως % του ΑΕΠ)  

Συµβολή του Ιδιωτικού Τοµέα στην ΑΕΔΕ 
ως % του ΑΕΠ 

Συµβολή του Δηµόσιου Τοµέα στη ΑΕΔΕ 
ως % του ΑΕΠ 

Νέοι διδάκτορες ανά χίλιους κατοίκους  
στην ηλικία 25-34 έτη 

Αριθµός ερευνητών ανά  χίλιους  
εργαζόµενους 

Αριθµός διεθνών συν-δηµοσιεύσεων  ανά 
εκατοµµύριο πληθυσµού 
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Διεθνείς Πατέντες 

14	  6/16/11	   Μόνιμη	  Επιτροπή	  Έρευνας & Τεχνολογίας	  



Καινοτοµία 

•  Στον τοµέα της καινοτοµίας η Ελλάδα είναι κάτω του Ευρωπαϊκού µέσου 
όρου. 

 
•  Η ενίσχυση της καινοτοµίας εξαρτάται ισχυρά από τα διαρθρωτικά 
     προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
•  4 δισ ευρώ υπολογίζεται ότι θα επενδυθούν για την καινοτοµία το 

2007-2013… 
 
•  Η ενίσχυση της διασύνδεσης δηµόσιων και ιδιωτικών δραστηριοτήτων E&T 
είναι επιβεβληµένη ιδιαίτερα για την ενίσχυση των ΜΜΕ. 

 
•  Θετικό ότι ο ρυθµός ανάπτυξης των καινοτοµικών δραστηριοτήτων είναι  
     υψηλότερος από τον µέσο όρο ανάπτυξης στην ΕΕ. 
 
•  Ο ιδιωτικός τοµέας έχει προς το παρόν ασθενείς επιδόσεις στον τοµέα της 
καινοτοµίας αν και υπάρχουν νησίδες µε ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις. 
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Οι πλέον ενεργοί δηµόσιοι ερευνητικοί 
φορείς στο FP7* 

*Innovation Union Competitiveness Report , June 2011   (October 2010 data ) 
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2008-2010 

•  Τον Απρίλιο του 2008 η τότε κυβέρνηση της Ν.Δ ψήφισε το ν.3653/2008. 
Τρία χρόνια µετά ο νόµος τελεί υπό αναστολή εφαρµογής. 

 
•   Καλοκαίρι 2009 : Σχέδιο συγχωνεύσεων ερευνητικών φορέων...  

•  Το 2010 η ΓΓΕΤ και ο ερευνητικός ιστός που εποπτεύει εντάχθηκαν στο 
Υπουργείο Παιδείας. 
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ΕΣΠΑ 2007-2013 

•  Αρχικές Προβλέψεις 1,548 δις για έρευνα και καινοτοµία από τις γραµµατείες 
    “Δια Βίου Μάθησης” - “Έρευνας και Τεχνολογίας”  
 
•  Το ΥΠΔΒΜΘ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι το ποσό αυτό είναι 1,067 δις. 
     καθώς και τον προγραµµατισµό προκηρύξεων   του 2011 που αφορούν στο 
σύνολο σχεδόν του ποσού πλην 123 εκ. για  προκηρύξεις προγραµµάτων το 
2012.  

 
•  Δυστυχώς όµως, αν και το ΕΣΠΑ ξεκίνησε το 2007, προς το παρόν δεν έχει 
     εισρεύσει ούτε ένα ευρώ στα ερευνητικά εργαστήρια  
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•  Νέο θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα  

•  Δοµικές αλλαγές για τη διασφάλιση της αυτονοµίας της ερευνητικής 
δραστηριότητας (προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Ε&Τ)  

•  Αποτελεσµατικοί µηχανισµοί αποτίµησης και αξιολόγησης των ερευνητικών 
αποτελεσµάτων (αίτηµα της κοινωνίας που καταβάλλει το τίµηµα)  

•  Σταθερή χρηµατοδότηση της έρευνας από εθνικούς πόρους . Χωρίς αυτή το 
αίτηµα για Αριστεία καθίσταται προβληµατικό 

•  Ανοικτό σύστηµα προσλήψεων και κρίσεων-προαγωγών ερευνητικού 
προσωπικού 

•  Μισθολόγιο µε βάση την αµοιβή της γνώσης, της ικανότητας, της παραγωγής, 
του επιπέδου ειδίκευσης, της θέσης ευθύνης  

Θεσµικά Ζητήµατα 
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•  Δηµιουργία και λειτουργία Ερευνητικών Δικτύων – Τεχνολογικών Πάρκων 
& Ερευνητικών – Πολιτιστικών Δικτύων.  

•  Ενοποίηση του ερευνητικού χώρου, µε τη συγκέντρωση όλων των 
Ερευνητικών φορέων που βρίσκονται σε διάφορα Υπουργεία και Υπηρεσίες, 
σε µία ενιαία αρχή, τη ΓΓΕΤ. 

•  Συµπράξεις ΑΕΙ και ΕΚ που θα εστιάζουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση 
κοινών εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων µε στόχο την 
Αριστεία. 

•  Αποτίµηση των διαχειριστικών µεθόδων των ερευνητικών προγραµµάτων 
στα ΑΕΙ και τα ΕΚ και διαµόρφωση ενός ευέλικτου, διαφανούς και 
αποτελεσµατικού ενιαίου συστήµατος διαχείρισης στους δυο χώρους.  

•  Αποτίµηση της έως σήµερα εµπειρίας των spin off εταιρειών και 
εκσυγχρονισµός του θεσµού, ώστε να διασφαλίζεται η µέγιστη µεταφορά 
τεχνογνωσίας από τα ΑΕΙ-ΕΚ προς τον παραγωγικό ιστό της χώρας, να 
ενισχύονται οι καινοτόµες πρωτοβουλίες των νέων ερευνητών και να 
προασπίζεται η δηµόσια περιουσία. 

Mεταρρύθµιση και Aναδιάρθρωση 
Eρευνητικού Iστού  
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•  Μέτρα ενίσχυσης της καινοτοµίας, µε ενθάρρυνση των συνεργασιών µεταξύ 
των ΑEΙ-ΕΚ και των παραγωγικών φορέων. 

•  Διεύρυνση του θεσµού των εξωτερικών αξιολογήσεων και αποτίµηση της 
δεκαπενταετούς ιστορίας αξιολογήσεων των ΕΚ, προκειµένου να 
διαµορφωθούν οι πλέον αποτελεσµατικές πολιτικές διαχείρισης του 
συστήµατος. 

•  Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού χώρου έρευνας, µε τη διαµόρφωση πολιτικών 
συµπράξεων µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

•  Ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών έρευνας, στη βάση της αρχής ότι τα 
ΑΕΙ-ΕΚ υπάρχουν τοπικά, αλλά δρουν παγκόσµια.  

•  Ενίσχυση των µηχανισµών που παρέχουν τη δυνατότητα ισότιµης 
συµµετοχής των γυναικών σε όλες τις βαθµίδες και στις ανώτερες 
διευθυντικές θέσεις των ΕΚ. 

Ενιαίος χώρος Εκπαίδευσης-Έρευνας 
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•  Διασύνδεση ΕΚ και ΑΕΙ στη βάση δικτυακής οργάνωσης που στηρίζεται στην 
αυτοτέλεια και τη συµπληρωµατικότητα των δυο χώρων.  

•  Ενίσχυση της κινητικότητας µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ, ερευνητών και µελών ΔΕΠ. 

•  Συµµετοχή των ερευνητών των ΕΚ στις επιτροπές κρίσης των µελών ΔΕΠ, ως 
εξωτερικών εκλεκτόρων (το αντίστροφο ισχύει). 

•  Συνδιοργάνωση δι-ιδρυµατικών µεταπτυχιακών προγραµµάτων σπουδών από 
ΑΕΙ και ΕΚ, µε ισότιµη συµµετοχή και ρόλο. 

•  Δυνατότητα των ερευνητών των ΕΚ να διδάσκουν µεταπτυχιακά µαθήµατα 
(ερευνητής καθηγητής - research professor).  

•  Δυνατότητα για τα µέλη ΔΕΠ να είναι συνεργαζόµενοι ερευνητές στα ΕΚ.  

•  Δυνατότητα των ερευνητών των ΕΚ να είναι κύριοι επιβλέποντες σε 
διδακτορικές και σε µεταπτυχιακές διατριβές.  

•  Ισότιµη συµµετοχή ερευνητών και µελών ΔΕΠ στα θεσµικά όργανα (ΕΣΕΤ, 
ΘΕΣ, κλπ.) και στις επιτροπές σχεδιασµού και αξιολόγησης των ερευνητικών 
προγραµµάτων. 

Ενιαίος Χώρος Εκπαίδευσης – Έρευνας 
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Προοπτικές και Προβληµατισµοί 

•  Η συµµετοχή της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καθοριστικής 
    σηµασίας για τη βιωσιµότητα του ερευνητικού συστήµατος.   

•  Η διαδικασία παραγωγικής ανάτασης της χώρας θα είναι µακροχρόνια.  

•  Για τη διεκδίκηση µιας αξιοπρεπούς θέσης της χώρας στο νέο καταµερισµό 
     εργασίας που συντελείται παγκοσµίως απαιτείται σύγκλιση δυνάµεων. 

Η Κοινότητά µας είναι αρωγός της πολιτείας στην κοινή εθνική προσπάθεια.  
Αποτελούµε µέρος της λύσης και όχι τµήµα του προβλήµατος και 
τοποθετούµαστε σταθερά υπέρ του διαλόγου και των συγκλίσεων. 
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