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Αθήνα, 5 Μαΐου 2016 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./491/2016 
 
 

Προς:  την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων 

 
Θέμα:  Επείγουσες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την 

Έρευνα και άλλες διατάξεις» 

 
 
Αξιότιμες και αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

Μεσούσης της συζήτησης του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» 

στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων, σας καταθέτουμε τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας ως 

προς την αναγκαιότητα για νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες. 

 

i. Άρθρο 5 

Η ΕΕΕ θεωρεί ότι ο αντίστοιχος εθνικός τακτικός στρατηγικός σχεδιασμός της έρευνας στη χώρα μας είναι 

επίσης επιβεβλημένος, όπως επιβεβλημένη είναι και η διασφάλιση των πόρων που απαιτούνται για την 

υλοποίησή του, ώστε η Ελλάδα να μην είναι πλέον μια από τις τελευταίες των χωρών της Ε.Ε και του ΟΟΣΑ 

ως προς την επένδυση σε Ε&Κ.  

Αναγκαίος είναι, τέλος, ένας μηχανισμός αποτίμησης των αποτελεσμάτων κάθε υλοποιηθέντος πολυετούς 

προγράμματος ΕΤΑΚ, ο οποίος θα τροφοδοτεί με δεδομένα και θα υποβοηθά και τη χάραξη του επόμενου 

προγράμματος ΕΤΑΚ. 

Με την προτεινόμενη τροπολόγηση του Ν. 4310/2014 στο παρόν ν/σ: 

 (α) υποβαθμίζεται η Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ), 

καθώς καταργείται η υποχρέωση για την ψήφιση της ΕΣΕΤΑΚ από τη Βουλή των Ελλήνων, υποχρέωση που 

περιλαμβανόταν και στους δύο νόμους για την ΕΤΑΚ, (Ν. 1514/1985 και Ν. 4310/2014).  

(β) Ταυτόχρονα δεν θεσμοθετούνται ούτε ο μηχανισμός χάραξης της ΕΣΕΤΑΚ, ούτε ένα σταθερό 

ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρηματοδότησή της. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται σταθερή, 

ορθολογική χάραξη και υλοποίηση της ΕΣΕΤΑΚ (πέραν από τυχόν καιροσκοπικές πολιτικές), αλλά αντίθετα 

αφήνεται στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) να τη διαμορφώνει και να τη χρηματοδοτεί κατά το δοκούν.  

(γ) Επιπλέον, δεν προτείνεται απολύτως κανένα ορθολογικό και υλοποιήσιμο πρότυπο οργάνωσης και 

διακυβέρνησης ενός ενιαίου, εθνικού ερευνητικού ιστού (δημόσιου και ιδιωτικού), για την ανάπτυξη της 

Έρευνας και Καινοτομίας στη χώρα. 
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Θεσμοθέτηση μηχανισμού και διαδικασίας στη βάση των οποίων θα διαμορφώνεται και θα 

επικαιροποιείται η ΕΣΕΤΑΚ, καθώς και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη χρηματοδότησή της. Η 

ΕΣΕΤΑΚ θα πρέπει να κατατίθεται σε δημόσια διαβούλευση και στη συνέχεια να ψηφίζεται από τη 

Βουλή των Ελλήνων. 

 

ii. Άρθρο 13 

Το πρόβλημα της οργάνωσης της διοίκησης των ΕΚ και Ινστιτούτων, ως έχει έως σήμερα, είναι η θεσμική 

απολυταρχία των Διευθυντών Ινστιτούτων και στα δύο υπάρχοντα επίπεδα διοίκησης, δηλαδή σε αυτό 

του Ινστιτούτου και σε αυτό του ΔΣ του Κέντρου. Αυτό πολύ συχνά καταλήγει στο να διέπεται η λειτουργία 

του ΔΣ από ένα είδος ιδιότυπου ‘κορπορατισμού’, ο οποίος επιτείνεται από την έλλειψη μηχανισμών 

ελέγχου, λογοδοσίας αλλά και παύσης των Διευθυντών Κέντρου ή Ινστιτούτου, όταν αυτό καθίσταται 

αναγκαίο. Η συμμετοχή των Διευθυντών Ινστιτούτων στα ΔΣ των ΕΚ είναι προβληματική επίσης, διότι 

αναλαμβάνουν ταυτόχρονα το διττό ρόλο του ελέγχοντος και του ελεγχόμενου.  

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Το Δ.Σ. απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τους διευθυντές ινστιτούτων, ισάριθμους με τους διευθυντές 

εκπροσώπους των ερευνητών και έναν εκπρόσωπο των τεχνικών και διοικητικών υπαλλήλων του 

Κέντρου. 

 

iii. Άρθρα 14-15 

Για άλλη μια φορά, δεν δίνεται η δυνατότητα στους Ερευνητές να εκλέγουν απευθείας, τα 

μονοπρόσωπα όργανα των ΕΚ, δηλαδή τους Διευθυντές Κέντρων και Ινστιτούτων, αλλά και από την 

ουσιαστική συμμετοχή τους στα ΔΣ των Κέντρων, σε πλήρη αναντιστοιχία με τις ρυθμίσεις που αφορούν 

στην εκλογή μονοπρόσωπων οργάνων στα ΑΕΙ. Όπως και να έχει, οι Καθηγητές ΑΕΙ συνεχίζουν να 

εργάζονται σε χώρο που απολαμβάνει της ακαδημαϊκής αυτονομίας -η οποία είναι στοιχείο εκ των ων ουκ 

άνευ για την ανέλιξη του ερευνητικού έργου-, ενώ οι Ερευνητές συνεχίζουν να εργάζονται σε ένα 

περιβάλλον όπου η συγκέντρωση των εξουσιών στο πρόσωπο του Διευθυντή ΕΚ/Ινστιτούτου 

διαμορφώνουν ένα πνεύμα δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, το οποίο συμπιέζει την ερευνητική 

διαδικασία και βρίσκεται σε πλήρη αντίφαση με την τόνωση του καινοτομικού πνεύματος που προσδοκά 

η Πολιτεία από τους ερευνητές της. 

Η τροπολόγηση δυστυχώς του Ν. 4310/2014 με το παρόν νομοσχέδιο, δεν προωθεί ουσιαστικά τον 

εκδημοκρατισμό της λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, ούτε συμβάλλει στη μη διαιώνιση του 

προσωποκεντρικού, κλειστού και αδιαφανούς συστήματος διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων, παρά 

τα εξαγγελόμενα από το ΥΠΠΕΘ. Ο νομοθέτης βελτιώνει κατά τι τις ρυθμίσεις του Ν. 4310/2014 που 

αφορούν (α) στην εκλογή των δύο Ερευνητών από το σώμα των Ερευνητών του ΕΚ/Ι που συμμετέχουν 

στην ειδική επιτροπή κρίσης των Δ/ντών Κέντρων και Ινστιτούτων αντίστοιχα (οι οποίοι με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο προτείνονται από το ΔΣ του ΕΚ και το ΕΣΕΤΑΚ και ορίζονται τελικά από τον αρμόδιο 

Υπουργό) και (β) στη μη συμμετοχή του Δ/ντή Ινστιτούτου στο  Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. 

Βέβαια, η πρώτη ρύθμιση κινδυνεύει να καταστεί ανεφάρμοστη, λόγω της ασφυκτικής προθεσμίας του 

ενός μήνα που τίθεται για τη διαδικασία εκλογής των Ερευνητών (διαδικασία που δεν ορίζεται…) που θα 

συμμετάσχουν στις επιτροπές κρίσης. Στην περίπτωση που παρέλθει η προαναφερθείσα προθεσμία, οι 
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Ερευνητές/κριτές επιλέγονται και ορίζονται με την παλιά διαδικασία του Ν. 4310/2014 και συνεπώς το 

σώμα των Ερευνητών και πάλι θα περιοριστεί στο να «εκφράζει γνώμη»!!!... Η δε δεύτερη ρύθμιση 

επαναφέρει ουσιαστικά μόνο κατ’ όνομα το Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου, ενώ αναθέτει σε 

αυτό τις γνωμοδοτικές αρμοδιότητες του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Ν. 

1514/1985!!!... 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Άρθρο 14, η παράγραφος 7 να τροποποποιηθεί ως εξής:  

7. Η παράγραφος 10 του άρθρου 16 του ν.4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής: 

«10. α) Για τη συγκρότηση της ειδικής επιτροπής κρίσης της παραγράφου 9 του άρθρου 16 του 

παρόντος νόμου, το διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου προτείνει στο ΕΣΕΚ κατάλογο 

τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μελών, που έχουν τα προσόντα ερευνητών Α΄ βαθμίδας, το αργότερο 

εντός ενός (1) μηνός δύο (2) μηνών από τη λήξη της υποβολής υποψηφιοτήτων  για τη θέση 

Διευθυντή Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ.  Το ΕΣΕΚ δικαιούται να 

προσθέσει και άλλα μέλη στον κατάλογο αυτό ή αντίστοιχα να αφαιρέσει από αυτόν. Αν  παρέλθει 

άπρακτο  το ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός  (1) μηνός των δύο (2) μηνών, το ΕΣΕΚ προτείνει  τα  

μέλη του καταλόγου.  Από τον κατάλογο μελών που προτείνει το ΕΣΕΚ, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων επιλέγει και ορίζει πέντε (5) τρία (3) μέλη με τους αναπληρωτές τους. 

β) Το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού κέντρου ή του  Ινστιτούτου,  εντός ενός 

(1) μηνός δύο (2) μηνών από τη λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή 

Ερευνητικού Κέντρου ή Κεντρικής Διεύθυνσης ΕΚ ή Ινστιτούτου ΕΚ, εκλέγει, με μυστική ψηφοφορία 

από το σύνολο των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων του ερευνητικού 

κέντρου, δύο (2) τέσσερα (4) μέλη με τους αναπληρωτές τους, τα οποία είναι ερευνητές Α’ βαθμίδας 

του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν 

συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, 

υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  αντικειμένου τους. Αν  παρέλθει άπρακτο το ως 

άνω χρονικό διάστημα εντός του οποίου το σύνολο του ερευνητικού  προσωπικού  του ερευνητικού 

κέντρου ή του  Ινστιτούτου  πρέπει να ορίσει τα ως άνω μέλη ή αν εκλεγούν λιγότερα από τα 

προβλεπόμενα, το ΕΣΕΚ ορίζει τα δύο (2) μέλη, με τους αναπληρωτές τους (ή όσα μέλη ελλείπουν), τα 

οποία είναι  ερευνητές Α’ βαθμίδας του οικείου ερευνητικού κέντρου  ή του Ινστιτούτου αντίστοιχα 

και, εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν συγκεντρώνεται ο αριθμός αυτός, άλλου ερευνητικού κέντρου ή 

ινστιτούτου της ημεδαπής αντίστοιχα, υπό την προϋπόθεση της συνάφειας του γνωστικού  

αντικειμένου τους.     

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ορίζονται  τα επτά (7) μέλη της 

ειδικής επιτροπής κριτών ως εξής: τα πέντε (5) τρία (3) μέλη προέρχονται από τον κατάλογο της 

περίπτωσης α’ του παρόντος άρθρου και τα δύο (2) τέσσερα (4) μέλη προέρχονται από το σύνολο του 

ερευνητικού προσωπικού (περίπτωση β’). Τα μέλη αυτά ορίζονται  με τους αναπληρωτές τους. 

δ) Τα μέλη της ειδικής επιτροπής κριτών δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση που έχει 

προκηρυχθεί. Η ειδική επιτροπή κριτών αξιολογεί με ειδική αιτιολόγηση τους υποψηφίους και 

υποβάλλει στον εποπτεύοντα Υπουργό πίνακα κατά τη σειρά αξιολόγησής τους. Για την αξιολόγηση 

διευθυντή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των ερευνητών και η 

γνώμη του λοιπού προσωπικού του ερευνητικού κέντρου ή του ινστιτούτου αντίστοιχα, η οποία 

εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Εάν πρόκειται για επιλογή διευθυντή ινστιτούτου λαμβάνεται 

υπόψη η γνώμη του διευθυντή ερευνητικού κέντρου, η οποία εκφράζεται ενώπιον της επιτροπής. Σε 

περίπτωση που υποψήφιος είναι διευθυντής του ερευνητικού κέντρου δεν εκφράζεται γνώμη από 
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αυτόν. Οι ανωτέρω γνώμες εκφράζονται, όπως προβλέπεται στον Οργανισμό ή Εσωτερικό Κανονισμό 

του ερευνητικού κέντρου.» 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Άρθρο 15, η παράγραφος 2 να τροποποποιηθεί ως εξής:  

2. Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι στο άρθρο 17 του ν. 4310/2014: 

«4. Στην  άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο διευθυντής του Ινστιτούτου των ΕΚ επικουρείται από 

επιστημονικό συμβούλιο ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.). Τα Ε.Σ.Ι. αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) τρία 

(3) έως πέντε (5) μέλη (αναλόγως με τον αριθμό ερευνητών/ΕΛΕ του ινστιτούτου). Το Ε.Σ.Ι. είναι 

τριμελές, εφόσον ο αριθμός των ερευνητών και ΕΛΕ του Ινστιτούτου είναι μικρότερος ή ίσος του 15 

και πενταμελές εφόσον ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος. 

Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορεί να είναι ερευνητές ή ΕΛΕ του ινστιτούτου βαθμίδας Α’ ή Β’, οι οποίοι και 

αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του Ε.Σ.Ι.. Μέλη του Ε.Σ.Ι. μπορούν επίσης να είναι και -επί 

τριετία τουλάχιστον- συνεργαζόμενοι καθηγητές ΑΕΙ αντίστοιχης βαθμίδας. Τα μέλη του Ε.Σ.Ι. 

εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των ερευνητών, των Ε.Λ.Ε. και των συνεργαζόμενων 

καθηγητών ΑΕΙ. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα μέλη του Ε.Σ.Ι. εκλέγουν με μυστική 

ψηφοφορία τον πρόεδρο του Ε.Σ.Ι. Ο Πρόεδρος του Ε.Σ.Ι. ασκεί χρέη Αναπληρωτή Διευθυντή 

Ινστιτούτου, του Διευθυντή Ινστιτούτου ελλείποντα, απόντα, ή κωλυόμενου, με πλήρη δικαιώματα. 

β. Η θητεία των μελών του Ε.Σ.Ι. είναι διετής. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ.Ι., η Η διαδικασία εκλογής 

τους των μελών του Ε.Σ.Ι., ο τρόπος λειτουργίας του Ε.Σ.Ι., οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και κάθε 

άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε 

ερευνητικού φορέα. Στο Ε.Σ.Ι. συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, αιρετός εκπρόσωπος του 

επιστημονικού, τεχνικού και του διοικητικού προσωπικού. Ο τρόπος εκλογής του αιρετού 

εκπροσώπου ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό ή Οργανισμό του κάθε ερευνητικού φορέα. Αν δεν 

υφίσταται σχετική πρόβλεψη, η εκλογή θα πραγματοποιείται με ευθύνη του ΔΣ του φορέα.  

γ. Ο διευθυντής του ινστιτούτου δύναται να συμμετέχει, ως εισηγητής, στις συνεδριάσεις του Ε.Σ.Ι.. 

Εφόσον ο διευθυντής εισηγείται θέμα προς συζήτηση, τούτο εγγράφεται υποχρεωτικά στην ημερήσια 

διάταξη του Ε.Σ.Ι.. Αν διαφωνεί ο διευθυντής ινστιτούτου με γνώμη των μελών του Ε.Σ.Ι., η οποία 

συγκεντρώνει απλή πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ο διευθυντής υποχρεούται να υποβάλει 

το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου για την άρση της διαφωνίας, παρουσία 

ενός εκ των διαφωνούντων μελών του Ε.Σ.Ι..  

5. Τα Ε.Σ.Ι. συστήνονται και λειτουργούν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ερευνητικών 

κέντρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.1514/1985, όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε πριν την 

κατάργησή του από το ν.4310/2014, και του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού ή Οργανισμού του 

Κέντρου, στο οποίο ανήκει το εκάστοτε Ινστιτούτο. Το Ε.Σ.Ι. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το 

μήνα και εκτάκτως μετά από πρόταση του Διευθυντή του Ινστιτούτου, της πλειοψηφίας των μελών 

του ή του 1/5 του ερευνητικού προσωπικού του οικείου Ινστιτούτου.  

6. Τα Ε.Σ.Ι. ασκούν τις αρμοδιότητες που προβλέπει ο ν.1514/1985 και αυτές που προβλέπονται στην 

παράγραφο 5 του άρθρου 17 του παρόντος νόμου ν.4310/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επιπλέον, στις ως άνω αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και η σύμφωνη γνώμη του Ε.Σ.Ι.  ως προς την 

προκήρυξη θέσεων ερευνητών και ΕΛΕ στα ινστιτούτα, τα θέματα στρατηγικής ανάπτυξης των 

Ινστιτούτων, η έγκριση επιχειρηματικού σχεδίου για την υλοποίηση της ανάπτυξης, ο ορισμός και 

τροποποίηση οργανογράμματος, ο οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός του Ινστιτούτου, 

η έγκριση της ενδιάμεσης και της τελικής απολογιστικής έκθεσης του Διευθυντή Ινστιτούτου. Ο 
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διευθυντής Ινστιτούτου υποβάλλει ετήσια απολογιστική έκθεση πεπραγμένων, προς έγκριση από το 

Ε.Σ.Ι. Τα Ε.Σ.Ι ασκούν, επιπλέον και τις άλλες αρμοδιότητες που προβλέπει ρητά ο παρών νόμος». 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Συνέλευση Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων του Ινστιτούτου  

Συγκαλείται από τον Δ/ντή του Ινστιτούτου ή με απόφαση των 3/5 των μελών του Επιστημονικού 

Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Εγκρίνει τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Ινστιτούτου σε σχέση με το 

στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης καθώς και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του Ινστιτούτου.  

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Οι Δ/ντές ΕΚ/Ινστιτούτων θα πρέπει να αξιολογούνται για τη θητεία τους, και στη μέση αλλά και στη 

λήξη της. Οι αξιολογήσεις αυτές θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. 

 

iv. Άρθρο 16 

Στο Άρθρο 16, προβληματική κρίνεται και πάλι η ρύθμιση της παραγράφου 2, τελευταίο εδάφιο, η 

οποία αφορά στην αποκατάσταση της μονιμότητας των ερευνητών Α’ και Β’ βαθμίδας, ανεξαρτήτως της 

εργασιακής τους σχέσης (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), η οποία είχε θεσμοθετηθεί με το Ν. 1514/1985 

και καταργήθηκε με τον Ν. 4310/2014. Η ρύθμιση αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί κατ’ αντιστοιχία με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 21 του παρόντος και του Ν. 1514/1985 (Άρθρο 16 παράγραφος 1, Άρθρο 17, 

παράγραφοι 2, 3, και 4) για τους ερευνητές . 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Άρθρο 16, παράγραφος 2, τελευταίο εδάφιο  να να τροποποποιηθεί, ως εξής:  

Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας διορίζονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου. 

 

Στο ίδιο άρθρο, θετική εκτιμάται καταρχήν η παράγραφος 16 που αναφέρει ότι «Είναι δυνατός ο ορισμός 

ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου διδάκτορα σε Α.Ε.Ι, ύστερα από 

απόφαση της Γ.Σ. του οικείου Τμήματος του Α.Ε.Ι.», όμως χρήζει νομοτεχνικής βελτίωσης, ώστε να μην 

προσκρούει στην κείμενη νομοθεσία για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών. 

 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

Στο Άρθρο 16, η παράγραφος 16 να τροποποποιηθεί, ως εξής:  

Είναι δυνατός ο ορισμός ερευνητή ως κύριου επιβλέποντα σε διδακτορική διατριβή υποψήφιου 

διδάκτορα σε Α.Ε.Ι, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του οικείου 

Τμήματος του Α.Ε.Ι.   
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Αξιότιμες/οί κυρίες και κύριοι Βουλευτές, 

Πέραν των ανωτέρω, το νομοσχέδιο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την έλλειψη εξαιρετικά 
σημαντικών ρυθμίσεων για την ανέλιξη του εθνικού ερευνητικού συστήματος, την ανάσχεση της 
συνεχιζόμενης διαρροής Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό και την κατοχύρωση βασικών 
μεταρρυθμίσεων που έχει άμεση ανάγκη ο δημόσιος ερευνητικός ιστός όπως αποτυπώθηκε και στις 
προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών που κατατέθηκαν κατά την ακρόαση φορέων στην κοινή 
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Έρευνας και Τεχνολογίας (19/04/2016).  

Καθώς όμως διαφαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ δεν επιθυμεί την ορθολογική 
αντιμετώπιση/διόρθωσή τους, παρακαλούμε να στηρίξετε τις ανωτέρω ελάχιστες νομοτεχνικές 
βελτιώσεις ή/και τροπολογίες, οι οποίες θα αποτελέσουν προοίμιο ενός νέου σύγχρονου θεσμικού 
πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία, που θα προκύψει μέσα από ανοικτή διαβούλευση με την 
ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και την καινοτόμα και νεανική επιχειρηματική κοινότητα της 
χώρας ώστε να συνθέσουμε από κοινού ένα νέο καινοτόμο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την ΕΤΑΚ, 
ο οποίος θα μπορέσει πραγματικά να ωθήσει την ανάπτυξη μέσω της Έρευνας και της Καινοτομίας στην 
Ελλάδα  σε ένα άλμα «προς τα εμπρός» .  

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 

 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  

Κύριο Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr 

Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, 
fotakis@minedu.gov.gr 

Καθηγήτρια Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
anypanag@minedu.gov.gr 

Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr  

Καθηγητή Θωμά Μαλούτα, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 

Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr 

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, secretary@synodos-ek.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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