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Θέµα: Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 24 του σχεδίου νόµου «∆οµή, Λειτουργία,

∆ιασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων»

∆ιεθνοποίηση

των Ανωτάτων

Αξιότιµη κ. Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, η ΕΕΕ κατέθεσε στη ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
των Ελλήνων µια σειρά προτάσεων επί του σχεδίου νόµου «∆οµή, Λειτουργία, ∆ιασφάλιση της
Ποιότητας των Σπουδών και ∆ιεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων». Μια εξ
αυτών αφορούσε την προσθήκη και των διευθυντών των ερευνητικών ινστιτούτων στο εδάφιο ε'
της παρ. 2 του άρθρου 24 που αναφέρεται στις περιπτώσεις που οι καθηγητές τελούν σε
αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους ως εξής: «πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές,

υποδιοικητές, διευθυντές, καθώς και οι αναπληρωτές τους σε ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. που υπάγονται
στο δηµόσιο τοµέα».
Αυτό διότι πιστεύουµε ότι η διεύθυνση ερευνητικών κέντρων -σε πολλές περιπτώσεις- µε
προσωπικό πολλών εκατοντάδων ατόµων και ινστιτούτων µε ερευνητικό προσωπικό 50 και 60
ατόµων είναι έργο σύνθετο και σοβαρότατο και δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως πάρεργο.
Με έκπληξη λάβαµε γνώση επιστολής, µε την οποία ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ΙΤΕ προτείνει την
προσθήκη εδαφίου στην παρ. 2 του άρθρου 24, στο οποίο θα αναγράφεται ότι τόσο οι καθηγητές
που διορίζονται πρόεδροι ∆.Σ. ερευνητικών κέντρων όσο και οι διευθυντές ινστιτούτων δεν θα
βρίσκονται σε αναστολή καθηκόντων από το οικείο ΑΕΙ, αλλά σε θέση µερικής απασχόλησης.
Ζητείται δηλαδή, αφενός, σαφής εξαίρεση των προέδρων των ∆.Σ. των ερευνητικών κέντρων
από τα αναφερόµενα στο εδάφιο ε' της παρ. 2 του εν λόγω άρθρου και, αφετέρου,
θεσµοθετηµένη εξαίρεση και των διευθυντών ινστιτούτων Έκπληξη επίσης µας προκαλεί η
τελευταία παράγραφος της επιστολής αυτής, µε την οποία επιχειρείται αιτιολόγηση της
προτεινόµενης προσθήκης.
Αναµέναµε από τους προέδρους των ∆.Σ. των ερευνητικών κέντρων και τους δ/ντές
ινστιτούτων προτάσεις επί του σχεδίου νόµου, οι οποίες θα ενίσχυαν την κινητικότητα και τις
συνέργειες µεταξύ ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων σε όλα τα επίπεδα. Αντ΄ αυτών διαπιστώνουµε

την εµµονή στο υφιστάµενο καθεστώς διοίκησης και λειτουργίας των ΕΚ/Ι που, ως επί το
πλείστον, χαρακτηρίζεται από την παρουσία πρωτοβάθµιων καθηγητών ως δ/ντών και
προέδρων. Αυτός ήταν, µεταξύ των άλλων, και ο λόγος που η τοποθέτηση του προέδρου της
Ένωσης στην αρµόδια ∆ιαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων έκλεισε ως ακολούθως:
«Ειδικά για τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας το παρόν σχέδιο είναι κατώτερο του
αναµενόµενου και δεν απαντάει στις ανάγκες της εποχής. ∆ηλαδή, δεν αποτελεί µια ισχυρή
δέσµη ρυθµίσεων για τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης και έρευνας. Οι πρόνοιες του νόµου, όπως
σχηµατικά τις σκιαγράφησα, δείχνουν ότι το ερευνητικό σύστηµα κινδυνεύει να τεθεί θεσµικά υπό
την "επιτροπεία" µιας µικρής οµάδας υψηλόβαθµων πανεπιστηµιακών, ως απλώς επικουρικό του
ερευνητικού έργου των ΑΕΙ. Και αυτό αποτελεί κακή παρακαταθήκη για την επερχόµενη
συζήτηση που αφορά το νέο θεσµικό πλαίσιο για την έρευνα και την αναδιάρθρωση του
ερευνητικού ιστού. Η ερευνητική κοινότητα απαιτεί την άρση αυτής της ασυµµετρίας και την
καθιέρωση σχέσεων λειτουργικής ισοτιµίας µεταξύ των δύο συστηµάτων.».

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών εκφράζει τη ριζική διαφωνία της µε την εξαίρεση των
προέδρων κέντρων και διευθυντών ινστιτούτων από την αναστολή των καθηκόντων τους ως
καθηγητών και ζητά να συµπεριληφθεί στο νόµο η τροπολογία που έχει καταθέσει, δηλαδή η
αναστολή καθηκόντων του άρθρου 24 που περιλαµβάνει τους προέδρους των κέντρων να
επεκταθεί και στους διευθυντές ινστιτούτων.
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Ο Πρόεδρος
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