Ένωση Ελλήνων Ερευνητών:
ΑΕΙ και ΕΚ: πόσο ενιαίος είναι ο Ενιαίος Χώρος Παιδείας
και Έρευνας?

Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας
Μέσω του Ενιαίου Χώρου, οι φορείς της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και της Έρευνας της χώρας μας (ΑΕΙ και Ερευνητικά
Κέντρα) θα αποτελέσουν ένα αλληλοσυμπληρούμενο, δυναμικό
σύστημα, το οποίο θα αξιοποιήσει, θα συνδυάσει και θα
μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχουν οι δύο επιμέρους
χώροι.
Άλλωστε τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) αποτελούν
αμφότερα χώρους δημιουργίας και προώθησης νέας γνώσης και
θέτουν τα θεμέλια για νέους ποιοτικούς τύπους εργασίας και
επιχειρηματικότητας που βασίζονται στη γνώση, την τεχνολογία
και την καινοτομία.

29/06/2018

Θεματικό Συνέδριο Διαλόγου ΠΟΣΔΕΠ

Η διασύνδεση των ΕΚ και των ΑΕΙ θα πρέπει να υλοποιηθεί στη βάση της
δικτυακής οργάνωσης που θα στηρίζεται στη διαφορετικότητα, την
αυτοτέλεια και τη συμπληρωματικότητα των δύο χώρων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
και θα ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση και τη συνέργεια μεταξύ ΑΕΙ, ΕΚ
και του κοινωνικού και παραγωγικού ιστού της χώρας.

Θεσμοθέτηση ρυθμίσεων οι οποίες θα ενισχύσουν τη συνέργεια μεταξύ των ΑΕΙ με τα ΕΚ
σε ισότιμη βάση
Ειδικότερα:
• θα ενισχύσουν την επιστημονική αριστεία, την έρευνα, και την ανάπτυξη
της καινοτομίας, και
• θα διευκολύνουν τον σχεδιασμό εθνικής ερευνητικής στρατηγικής μέσα από
την οργανική και συνδυασμένη αξιοποίηση του συνόλου του επιστημονικού
– ερευνητικού δυναμικού της χώρας και των υποδομών.
έχοντας ως αποτέλεσμα:
• την εξοικονόμηση και την ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων,
• τις συνέργειες ΑΕΙ και ΕΚ σε μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα,
• τη μεγαλύτερη αξιοποίηση της υπάρχουσας τεχνογνωσίας και εξοπλισμού,
• την πληρέστερη αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας,
• την απρόσκοπτη κινητικότητα Ερευνητών, Καθηγητών, μεταπτυχιακών
φοιτητών,
• την επαρκέστερη κάλυψη των πιεστικότατων ελλείψεων προσωπικού τόσο
στα ΑΕΙ όσο και στα ΕΚ,
• την ισχυρή ώθηση στην παραγωγική διαδικασία της χώρας.

Ποιοι είναι οι Ερευνητές;
Οι Ερευνητές είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και
κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Εκλέγονται σε βαθμίδες αντίστοιχες με τους Καθηγητές ΑΕΙ, έχουν ομόλογα
ακαδημαϊκά προσόντα και διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε
αντίστοιχες βαθμίδες.
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 σύμφωνα με το νόμο για την έρευνα.
Ανάλογα με το ερευνητικό έργο τους και τη διεθνή αναγνώρισή τους κατ’
αντιστοιχία με τους Καθηγητές Α.Ε.Ι., οι Ερευνητές κατατάσσονται σε τρεις
βαθμίδες (Α΄, Β΄ και Γ΄), οι οποίες είναι ανεξάρτητες και αυτοτελείς.
Ερευνητής Α΄: Διευθυντής Ερευνών
Ερευνητής Β ΄: Κύριος Ερευνητής
Ερευνητής Γ ΄: Εντεταλμένος Ερευνητής
Τα Ερευνητικά Κέντρα αξιολογούνται από Διεθνείς επιτροπές ανά 5ετία με
άριστα αποτελέσματα από το 1995.

Αριθμός δημοσιεύσεων των χωρών μελών του ΟΟΣΑ ανά 1.000.000 κατοίκους για το 2014
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Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2000-2014 http://metrics.ekt.gr

Κατάταξη των χωρών μελών του ΟΟΣΑ με βάση το σχετικό το δείκτη απήχησης
για την πενταετία 2010-2014
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Αριθμός διδακτόρων ανά χίλια άτομα οικονομικά ενεργού πληθυσμού
στην Ελλάδα και στις λοιπές χώρες της έρευνας CDH
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Αριθμός διδακτόρων ανά χίλια άτομα ενεργού πληθυσμού

Πηγή: ΕΚΤ-ΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σταδιοδρομία και κινητικότητα
ISBN: 978-618-5079-63-5

Top 10 beneficiaries, EC financial contribution granted in H2020
Number of
Participants

EC financial
contribution € million

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS
(CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS CERTH)

130

58,37

FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS
(FORTH)

121

49,05

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS
(ICCS)

73

34,98

NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS - NTUA (NTUA)

74

27,13

ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (AUTH)

65

26,08

PANEPISTIMIO PATRON (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)

69

24,47

ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON
(NKUA)

59

Name

NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH
«DEMOKRITOS» (ETHNIKOKENTRO EREVNAS FYSIKON
EPISTIMON DIMOKRITOS)
ATHENA RESEARCH AND INNOVATION CENTER IN
INFORMATION COMMUNICATION & KNOWLEDGE
TECHNOLOGIES (IMIS ATHENA RESEARCH AND INNOVATIOΝ)
HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCΗ
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Πηγή: eCORDA DATA update as of October 2017

Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας

Προτάσεις Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών

Η ΕΕΕ θεωρεί ότι για την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε θα πρέπει άμεσα να
θεσμοθετηθούν:

1. Ενιαίο Θεσμικό Πλαίσιο μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ
 Εναρμόνιση των Διοικητικών προτύπων διοίκησης
 Ουσιαστικός εκδημοκρατισμός στη διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων, μέσω
καταρχήν της ενισχυμένης συμμετοχής των Ερευνητών στην εκλογή των Δ/ντών των
ΕΚ/Ι (Οι Ερευνητές των ΕΚ δεν εκλέγουν από τη βάση τα μονοπρόσωπα όργανα των
Ιδρυμάτων, αντίθετα με τους Καθηγητές ΑΕΙ)
 Θεσμοθέτηση της Γενικής συνέλευσης Ινστιτούτου στα ΕΚ
2. Ισοτιμία Ερευνητών και Καθηγητών ΑΕΙ- Άρση της διακριτής μεταχείρισης των
Ερευνητών και των ΕΚ, σε σχέση με τους Καθηγητές και τα ΑΕΙ.

3. Ενιαίο Θεσμικό πλαίσιο στα ΕΚ: ένταξη όλων των δημόσιων ερευνητικών φορέων όλων

των Υπουργείων, στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, όπως ισχύει για τους
εποπτευόμενους φορείς της ΓΓΕΤ

4. Ρυθμίσεις για την ενίσχυση αμφίδρομων δεσμών που στοχεύουν σε σχέσεις
αμοιβαιότητας (μέχρι σήμερα οι σχέσεις είναι μονοσήμαντες πχ. Συμμετοχή των
Καθηγητών ΑΕΙ ως συνεργαζόμενοι Καθηγητές στη διοίκηση των Ινστιτούτων στα ΕΚ και
Ανενεργή η νομοθετημένη διάταξη για τον Επισκέπτη Καθηγητή από τα ΑΕΙ (Ν.
4310/2014 άρθρο 35))
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Προτάσεις Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Η ΕΕΕ θεωρεί ότι για την υλοποίηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε θα
πρέπει άμεσα να θεσμοθετηθούν:
6. Εξειδίκευση και διασφάλιση της οριζόντιας δικτύωσης των μεγάλων

δημοσίων Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΕΚ), τα οποία έχουν την έδρα
τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας (όπως Αττικής, Κεντρικής
Μακεδονίας και Κρήτης) με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.
Ειδικότερα, έμφαση πρέπει να δοθεί στη δικτύωση των υπαρχόντων
φορέων έρευνας μέσω δικτυώσεων και στην πλήρη αξιοποίηση και
ενίσχυση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού, εξοπλισμού και
τεχνογνωσίας.
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Πρόταση Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Υπό ίδρυση ΕΚ
Η ΕΕΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να………….
•

•

•

Τη χάραξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ΑΕ&Ε και τη θεσμοθέτηση
ρυθμίσεων με σκοπό την ενίσχυση της συνένωσης δυνάμεων των ΑΕΙ και των ΕΚ προς
όφελος της επιστημονικής αριστείας, της έρευνας, της κοινωνίας και της εθνικής
οικονομίας.
Την εξειδίκευση και διασφάλιση της οριζόντιας δικτύωσης των μεγάλων δημοσίων φορέων
ΑΕ&Ε, στα οποία βρίσκεται και μεγάλο τμήμα των εθνικών ερευνητικών υποδομών και τα
οποία έχουν την έδρα τους σε ορισμένες μόνο Περιφέρειες της χώρας με ερευνητικούς
φορείς των λοιπών Περιφερειών.
Τη δέσμευση του ΥΠΠΕΘ ότι η δημιουργία νέων ΕΚ/Ινστιτούτων θα εξυπηρετεί μία εθνική
ερευνητική πολιτική και θα αποτρέπει τον κατακερματισμό και τις αλληλοεπικαλύψεις
ερευνητικών αντικειμένων. Σε κάθε περίπτωση νέα ΕΚ θα πρέπει να εποπτεύονται από τη
ΓΓΕΤ, και να λειτουργούν με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα.
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Πρόταση Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Ενισχυτικά εργαλεία
Η ΕΕΕ πιστεύει ότι θα πρέπει να παρασχεθούν κίνητρα που θα χρησιμοποιηθούν ως
εργαλεία για την ανάπτυξη της στρατηγικής επιλογής του Ενιαίου Χώρου ΑΕΙ-ΕΚ.
Αυτό θα επιτευχθεί εάν ενισχυθεί η προώθηση συνεργειών μεταξύ των Ερευνητικών
Ιδρυμάτων, χρηματοδοτώντας i) ερευνητικά έργα που αποτελούν συνέργειες μεταξύ
ΑΕΙ και ΕΚ αλλά και μεγάλες κοινοπραξίες μεταξύ των προαναφερθέντων και με τον
ιδιωτικό τομέα και ii) κοινά ΠΜΣ μεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ (κριτήριο αξιολόγησης των
Ιδρυμάτων).

