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Προς:  Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
 minister@minedu.gov.gr 
 
Θέμα:  Αίτημα για άμεση διόρθωση ανακριβειών του Δελτίου Τύπου (6/04/2017) του Υπουργείου 
 Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα το σχέδιο νόμου για την Τριτοβάθμια 
 Εκπαίδευση 
 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Με έκπληξη λάβαμε γνώση του Δελτίου Τύπου (6/04/2017) που εκδώσατε, με θέμα το σχέδιο νόμου για 
την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα αναρτήσετε στις επόμενες ημέρες για δημόσια διαβούλευση, στο 
οποίο η αναφορά στους Ερευνητές, είναι εκτός νομικού και θεσμικού πλαισίου και ενδεικτική της 
«άγνοιας» που φαίνεται ότι υπάρχει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά με το 
καθεστώς των Ερευνητών:  

https://www.minedu.gov.gr/grafeio-typoy-kai-dimosion-sxeseon/deltia-typoy/27610-06-04-17-to-sxedio-
nomou-gia-tin-tritovathmia-ekpaidefsi-parousiase-simera-o-ypourgos-paideias-erevnas-kai-thriskevmaton-
kostas-gavroglou .  

Εάν πραγματικά η πρόθεσή σας είναι να ενισχύσετε τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευση και Έρευνας 
σε επίπεδο μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, είναι απολύτως απαραίτητο να ενσωματωθούν νομοθετικές 
ρυθμίσεις στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου, οι οποίες θα προωθούν και θα θεσμοθετούν την 
συνεργασία μεταξύ ΑΕΙ και δημόσιων Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ), όπως: 

 θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για τη συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων 2ου και 3ου κύκλου 
σπουδών μεταξύ των δημόσιων ΕΚ και των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Να 
συμπεριληφθούν ρυθμίσεις που να νομοθετούν τη δυνατότητα από κοινού οργάνωσης μεταπτυχιακών 
ή/και διδακτορικών προγραμμάτων από Πανεπιστήμια και δημόσια Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ), όπως «Η 
συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ η οποία απαρτίζεται από καθηγητές του Τμήματος και ερευνητές 
δημόσιου Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα 
οι οποίοι έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζεται από τη Συνέλευση και το Ερευνητικό Κέντρο 
ή Ινστιτούτο αντίστοιχα».  

 εφαρμογή του Άρθρου 42 του Ν. 4009/2011, με προσθήκη στο σ/ν ρύθμισης που θα αποδεσμεύει την 
υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ από τους εσωτερικούς κανονισμούς ΑΕΙ και 
ΕΚ, η οποία θα επιτρέπει επίσης τη σύναψη Πρωτοκόλλων μεταξύ Σχολής και Ερευνητικού Κέντρου ή 
Ινστιτούτου και Τμήματος ή Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου.  

 θεσμοθέτηση ρύθμισης ώστε στα ΠΜΣ ενός ΑΕΙ να μπορούν να περιλαμβάνονται με την αναγνώριση 
των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων και μαθήματα που παρέχονται από άλλα ΑΕΙ ή Ερευνητικά 
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Κέντρα ή Ινστιτούτα. Μεταξύ των ΑΕΙ ή Ερευνητικών Κέντρων ή Ινστιτούτων καταρτίζεται ειδικό 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ). 

 θεσμοθέτηση μηχανισμών αξιολόγησης των ΠΜΣ και ΠΔΣ. 

Ειδικότερα, στην τελευταία παράγραφο του Δελτίου Τύπου αναφέρεται ότι: «Στην φιλοσοφία της 
ενίσχυσης του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας κρίνουμε ως ιδιαίτερα σημαντική την 
εισαγωγή διάταξης σύμφωνα με την οποία μπορεί να δοθεί από το Τμήμα εντολή επίβλεψης 
διδακτορικών διατριβών και σε μέλη Ε.Π. Τ.Ε.Ι. (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, και μόνιμους 
επίκουρους καθηγητές) ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13α του ν. 
4310/2014, με την προϋπόθεση όλοι οι ανωτέρω να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η διάταξη 
αυτή θα αναβαθμίσει τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των μελών Ε.Π. και των ερευνητών, δίνοντας στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα με τα οποία συνεργάζονται την δυνατότητα, την ευθύνη και την ηθική 
υποχρέωση να δώσουν επίσημο χαρακτήρα σε αυτό το οποίο σε μεγάλο βαθμό γίνεται σήμερα, δηλ. την 
άτυπη επίβλεψη επί της ουσίας υποψηφίων διδακτόρων.». 

Προς ενημέρωσή σας και αποκατάσταση της πραγματικότητας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σύμφωνα με 
τους ισχύοντες νόμους: 

 «Οι ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι 
διδακτορικού διπλώματος… Τον τίτλο του ερευνητή φέρουν αποκλειστικά οι επιστήμονες 
ερευνητικών κέντρων, οι οποίοι έχουν εκλεγεί σε βαθμίδα ανάλογη των προσόντων και της εμπειρίας 
τους που απαιτούνται και οι οποίοι επιβλέπουν ερευνητικές εργασίες, έργα και ομάδες κατά τις 
πολιτικές έρευνας του κάθε ερευνητικού κέντρου και της ΓΓΕΤ. Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους, τη 
διεθνή αναγνώρισή τους και τη συμβολή τους στην εκμετάλλευση των επιστημονικών και τεχνολογικών 
γνώσεων και κατ’ αντιστοιχία με αυτές των καθηγητών Α.Ε.Ι.», όπως αναφέρεται σε όλους τους 
νόμους που διέπουν την έρευνα στη χώρα μας από τον Ν. 1514/1985 και μέχρι σήμερα στον Ν. 
4386/2016 (άρθρο 16 παράγραφος 2).  

 «Είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου 
διδάκτορα σε Α.Ε.Ι., ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
του Α.Ε.Ι» σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 16 του Ν. 4386/2016. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε η συγκεκριμένη αναφορά στο Δελτίο Τύπου 
του ΥΠΕΘ και δεν απηχεί την θέση του ΥΠΕΘ όπως αυτή θα αναλυθεί στο σ/ν που θα δοθεί σε δημόσια 
διαβούλευση.  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ 

ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητούμε: 

 την άμεση θεσμική και νομική αποκατάσταση των Ερευνητών και των δημοσίων Ερευνητικών 
Κέντρων, που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, με την έκδοση νέου Δελτίου 
Τύπου στο οποίο θα έχουν αφαιρεθεί οι προαναφερθείσες λανθασμένες αναφορές και 

 την ενίσχυση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με την θεσμοθέτηση 
συγκεκριμένων διατάξεων στο σχέδιο νόμου, οι οποίες θα προωθούν την συνεργασία μεταξύ 
ΑΕΙ και δημόσιων ΕΚ σε όλο το εύρος της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 
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Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού  
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
fotakis@minedu.gov.gr 
Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr  
Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr 
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr 
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chrysoul.john@gmail.com 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr 
Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. 
Tηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Μάχη Δ. Χατζηγιάννη: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552. Τηλ. 2107491630, Fax, 
2107489130  e-mail: ahadji@ekke.gr 
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