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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Προς: Μέλη της ΕΕΕ
Θέμα: Ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου στις 23/02/2017
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Ακολουθεί ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου (23/02/2017).
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση, συνοπτικά, είναι τα ακόλουθα1:
Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.)
Όπως είχαμε αναλύσει και στη σχετική μας επιστολή (Αρ. Πρωτ.: Εξ./502/2017, 8-02-2017) κατά τη
συζήτηση στη Βουλή του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», επιχειρηματολογήσαμε στον
κο Υπουργό σχετικά με την αναγκαιότητα συμμετοχής Ερευνητών στο νεοσύστατο Εθνικό Συμβούλιο
Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ).
Όπως αναφέραμε, το ΕΣΕΚΑΑΔ ιδρύθηκε ως γνωμοδοτικό όργανο προς τον Υπουργό ΠΕΘ με σκοπό την
παροχή συμβουλών και επιστημονικής καθοδήγησης για μείζονος σημασίας θέματα, τα οποία σχετίζονται
με τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, στο πλαίσιο της προώθησης της γνώσης, της βιώσιμης
ανάπτυξης, της αξιοποίησης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της προαγωγής της
απασχόλησης χωρίς αποκλεισμούς και εν γένει της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και
την απασχόληση. Συνεπώς, ο αποκλεισμός των Ερευνητών από τη σύσταση και τη λειτουργία ενός
οργάνου με τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες δεν συνάδει με την εκπεφρασμένη πρόθεση του
Υπουργείου να θεσμοθετήσει τον ενιαίο χώρο ΑΕ&Ε.
Ο κος Υπουργός κατανόησε το αίτημά μας και υποσχέθηκε ότι θα επανεξετάσει το θέμα της συμμετοχής
εκπροσώπων της Έρευνας στο νέο συμβούλιο.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι όσα περιλαμβάνονται στο παρόν αποτυπώνουν το πνεύμα της συζήτησης και σε
καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρακτικά.
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Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας
Ενημερώσαμε τον κο Υπουργό σχετικά με τις θέσεις της ΕΕΕ για τη θεσμοθέτηση του ενιαίου χώρου ΑΕ&Ε.
Συζητήθηκε η δυνατότητα νομοθέτησης σχετικών ρυθμίσεων τις οποίες θα υποβάλλουμε εκ νέου στο
Υπουργείο προς συζήτηση.
Επιπλέον ενημερώσαμε τον κο Υπουργό για την πάγια θέση της ΕΕΕ σχετικά με τη μεταβολή που θα πρέπει
να επέλθει στον χώρο της Έρευνας, προκειμένου να ισχυροποιηθεί με γνώμονα τη συγκέντρωση σε μια
ενιαία αρχή και σε ένα ενιαίο θεσμικό πλαίσιο όλων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων και των
ερευνητικών δραστηριοτήτων τους, τα οποία σήμερα βρίσκονται διεσπαρμένα σε διάφορα Υπουργεία
και υπηρεσίες και διέπονται από διαφορετικά θεσμικά πλαίσια.
Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: Συμμετοχή των Ερευνητών και σχέδιο νόμου
Αναφέραμε τα επιχειρήματά μας σχετικά με την αναγκαιότητα να συμπεριληφθούν ρυθμίσεις στο νέο
σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ, οι οποίες θα ενισχύσουν τη συνέργεια των Πανεπιστημίων με τα ΕΚ στη
μεταπτυχιακή εκπαίδευση. Τα δημόσια Ερευνητικά Κέντρα που διέπονται από το θεσμικό πλαίσιο για την
έρευνα στη χώρα μας έχουν τη δυνατότητα για διεθνώς ανταγωνιστική εκπαίδευση του νέου ερευνητικού
δυναμικού της χώρας και συγκεκριμένα τη:
 δυνατότητα παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς αιχμής τόσο της
βασικής όσο και της εφαρμοσμένης έρευνας,
 δυνατότητα παροχής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε τομείς όπου επιβάλλεται διεπιστημονική
συνεργασία,
παρέχοντας:
 υψηλή ποιότητα εξειδικευμένου προσωπικού,
 μεγάλες και σύγχρονες υποδομές.
Επιπλέον η ενίσχυση του ρόλου των ΕΚ στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση θα προσφέρει στη:
 διατήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας (μακροπρόθεσμη και σε βάθος διερεύνηση,
ενθουσιασμό και δημιουργικότητα νέων επιστημόνων κ.λπ.),
 αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας (π.χ. δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους
επιστήμονες-επιχειρηματίες),
 ενίσχυση συνεργειών μεταξύ ΕΚ και ΑΕΙ.
Τα ΕΚ έχουν μακρόχρονη συμμετοχή και εμπειρία στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση νέων επιστημόνων. Οι
Ερευνητές ήδη συμμετέχουν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) και Προγράμματα
Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) των Πανεπιστημίων, θα πρέπει όμως να νομοθετηθεί περαιτέρω η
συνεργασία των ΕΚ και των Ερευνητών με τα Πανεπιστήμια με στόχο την ισοτιμία, ώσμωση και
συνέργεια σε ισότιμη βάση. Επίσης, η συμμετοχή στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως ένα
από τα βασικά στοιχεία της αποστολής των Ερευνητικών Κέντρων και συνιστά στοιχείο που
αξιολογείται, όπως άλλωστε έγινε στην πρόσφατη διαδικασία αξιολόγησης.
Ως εκ τούτου, για την εγκαθίδρυση (λειτουργία και κατοχύρωση) του ενιαίου χώρου ΑΕ&Ε σε επίπεδο
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης προτείναμε την άμεση:
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 θεσμοθέτηση ρυθμίσεων για τη συνδιοργάνωση μεταπτυχιακών προγραμμάτων 2ου και 3ου κύκλου
σπουδών μεταξύ των δημόσιων ΕΚ και των ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
 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 μηχανισμών αξιολόγησης των ΠΜΣ και ΠΔΣ.
Ο κος Υπουργός ήταν πολύ θετικός και μας ζήτησε να του υποβάλλουμε τις προτάσεις μας και εγγράφως.

Έναρξη νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και γραφειοκρατία
Θέσαμε υπόψιν του κου Υπουργού την καθυστέρηση στην έναρξη νέων ερευνητικών δράσεων, που
έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων και υποδομών στα
Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και αποτρέπουν την απασχόληση νέων επιστημόνων.
Επιπλέον ζητήσαμε την απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης των ερευνητικών δράσεων στο
πρότυπο των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, οι οποίες διακρίνονται για τη μειωμένη γραφειοκρατία, την
τήρηση των συμφωνηθέντων όρων υλοποίησής τους και τη σταθερή χρηματορροή.
Ο κος Υπουργός κατανόησε τα προβλήματα και μας πρότεινε να τα εκθέσουμε και στους συναρμόδιους
Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας.

Ειδικά μισθολόγια
Ζητήσαμε από τον κο Υπουργό να μας ενημερώσει για την σχεδιαζόμενη αναμόρφωση των ειδικών
μισθολογίων, αλλά μας απάντησε ότι δεν έχει λάβει σχετική ενημέρωση.
Ενημερώσαμε τον κο Υπουργό για το μισθολόγιο των Ερευνητών και επιχειρηματολογήσαμε σχετικά με
τους λόγους για τους οποίους Καθηγητές ΑΕΙ και Ερευνητές, που έχουν όμοια προσόντα και όμοιες
διαδικασίες ένταξης και προαγωγής σε αντίστοιχες βαθμίδες, θα πρέπει να έχουν αντίστοιχες αμοιβές
για λόγους ισονομίας, όπως άλλωστε προέβλεπε και ο θεμελιώδης νόμος για την έρευνα Ν1514/1985.

Στο τέλος της συνάντησης ο κος Υπουργός μάς ενημέρωσε σχετικά με τη Θέσπιση Περιφερειακών
Συμβουλίων Ανώτατης Εκπαίδευσης, στα οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των ΑΕΙ και των ΕΚ ανά
περιφέρεια.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Μάχη Δ. Χατζηγιάννη
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