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ΚΟΙΝ:

Πρόεδρο και µέλη ∆Σ της ΕΕΕ,
∆Σ ΕΚ «Αθηνά»
Μέλη Συλλόγου Ερευνητών / ΕΛΕ ΕΚ ‘Αθηνά’

ΘΕΜΑ: Θέσεις ∆Σ Συλλόγου ΕΚ ‘Αθηνά’ για το Νέο Νόµο περί Έρευνας
Το ∆Σ του Συλλόγου Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστηµόνων του Ε.Κ. «Αθηνά»,
λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα επικαιρότητα, τοποθετείται όπως παρακάτω για τα τρέχοντα
θέµατα του Ερευνητικού Ιστού και ιδιαίτερα για την προώθηση νέου νοµοθετικού πλαισίου περί
έρευνας. Είναι γεγονός ότι όποιο στοιχείο έχουµε είναι από την ενηµέρωση του κ. Γενικού στους
Προέδρους και τα ∆Σ των Ερευνητικών Κέντρων και στους εκπροσώπους των Ερευνητών στον
∆ηµόκριτο, οπότε επιφυλασσόµεθα για πιο ακριβείς παρατηρήσεις όταν έχουµε πιο συγκεκριµένα
στοιχεία για τον υπό προετοιµασία νόµο.
ΣΚΕΠΤΙΚΟ
Τα τελευταία χρόνια µε τη χώρα να βρίσκεται σε βαθειά κρίση, γίνεται ολοένα και σαφέστερο
ότι ανάκαµψη χωρίς αναβάθµιση του ρόλου της Έρευνας και Καινοτοµίας δεν µπορεί να επιτευχθεί
αποτελεσµατικά. Ιδιαίτερα σήµερα η Ερευνητική Κοινότητα προβάλλει την αδήριτη ανάγκη η
αναβάθµιση αυτή οφείλει να είναι πρώτιστα θεσµική.
Η ∆ιοίκηση ενός Ερευνητικού Κέντρου αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση και οφείλει να ασκείται
στη βάση πλάνου ερευνητικής ανάπτυξης. Το θεσµικό όµως πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του
Ερευνητικού Ιστού είναι παρωχηµένο. Σήµερα τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα διοικούνται στην
πλειοψηφία των περιπτώσεων από µέλη ∆ΕΠ, τα οποία δεν αναλαµβάνουν την υποχρέωση να
ασκήσουν τα καθήκοντά τους στη βάση της αποκλειστικής απασχόλησης, από ∆ιοικητικά Συµβούλια
στον ορισµό των οποίων δεν συµµετέχει η ερευνητική κοινότητα και χωρίς να υποστηρίζονται από
∆ιοικητικά Στελέχη τα οποία να είχαν αποκτήσει εµπειρία ∆ιοίκησης στο χώρο της Έρευνας και
Καινοτοµίας πριν στελεχώσουν από θέσης ευθύνης διοίκησης τα Ερευνητικά Κέντρα.
Προσθέτοντας σε αυτά τη δραµατική πλέον υποχρηµατοδότηση των Ερευνητικών Κέντρων,
των οποίων η τακτική επιχορήγηση στην πλειοψηφία των Ερευνητικών φορέων έχει υποστεί
δραµατική µείωση της τάξης του 55% τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες Ερευνητές καλούνται να
παράγουν υψηλής στάθµης ερευνητικό έργο. Το έργο αυτό περιλαµβάνει ερευνητικά αποτελέσµατα
και προϊόντα/προτότυπα έρευνας και ανάπτυξης, προσέλκυση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων
σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο και ανάληψη του πλήρους κύκλου ζωής των έργων, από τη
σύλληψη και τις ενέργειες δικτύωσης που αυτά προαπαιτούν, τον σχεδιασµό, την προετοιµασία και
την υποβολή ανταγωνιστικών προτάσεων έργων, µέχρι και το διοικητικό έργο διαχείρισης αυτών, που
µπορεί να περιλαµβάνει κατά περίπτωση όχι µόνο τεχνικές και επιστηµονικές, αλλά επίσης
διαχειριστικές, διοικητικές και οικονοµικές δεξιότητες, µέχρι του σηµείου γνώσεων και εµπειρίας σε
θέµατα εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας, καθώς και διαχείρισης πνευµατικών δικαιωµάτων, καθώς
τίποτα από αυτά δεν θεωρείται ως δεδοµένο υποστήριξης του Ερευνητικού έργου σε ένα Ερευνητικό
Κέντρο στην Ελλάδα σήµερα.
Οι Έλληνες Ερευνητές καλούνται έτσι να αριστεύσουν ξεκινώντας από εξαιρετικά χαµηλό
σηµείο αφετηρίας, το οποίο περιλαµβάνει και την εξασφάλιση από τους ίδιους των πόρων της
µισθοδοσίας τόσο της δικής τους, όσο και του λοιπού προσωπικού υποστήριξης (διοικητικού και
τεχνικού).
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Το ∆Σ του Συλλόγου υποστηρίζει σθεναρά οποιαδήποτε προσπάθεια θα οδηγήσει προς την
ενίσχυση των πρακτικών ακαδηµαϊκής ελευθερίας στα Ερευνητικά Κέντρα µε αναβάθµιση του
ρόλου, της συµµετοχής αλλά και της ευθύνης του Ερευνητή.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Έχοντας κατά νου το παραπάνω περιβάλλον λειτουργίας, καθώς και το γεγονός ότι
βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο διαδικασίες αξιολόγησης των Ερευνητικών Κέντρων, όσο και
αναµόρφωσης του νοµικού πλαισίου λειτουργίας του και µε βάση τις ενηµερώσεις που έχουν
υπάρξει µέχρι στιγµής περί του νέου νόµου, χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει ακόµη το πλήρες κείµενο
αυτού, το ∆Σ του Συλλόγου Ερευνητών / ΕΛΕ του ΕΚ «Αθηνά» καταθέτει τις παρακάτω προτάσεις:














∆ιασύνδεση ερευνητικών φορέων. Κρίνεται θετική η διασύνδεση, µέσω της ΓΓΕΤ, των
ερευνητικών φορέων που είναι διεσπαρµένοι σε όλα τα Υπουργεία, συµπεριλαµβανοµένου
και του Υπ. Παιδείας (αναφορικά µε τους ερευνητικούς φορείς που δεν ανήκουν στη ΓΓΕΤ).
Οµοίως, θετικός κρίνεται ο ουσιαστικότερος και πιο επιτελικός ο ρόλος της ΓΓΕΤ µε εστίαση
στη διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και συντονισµό µε ερευνητικά ινστιτούτα που
βρίσκονται σε άλλα Υπουργεία.
Θέσπιση θεσµικής ισοτιµίας του Ερευνητή µε αυτή του µέλους ∆ΕΠ και ΕΠ και διασφάλιση
πλαισίου για την επιστηµονική αυθυπαρξία του Ερευνητή. Η ισοτιµία πρέπει να περιλαµβάνει
(α) συµµετοχή του Ερευνητή στις διαδικασίας των οργάνων ∆ιοίκησης των ΕΚ κατ’ αναλογία
αυτής του µέλους ∆ΕΠ/ΕΠ
(β) αναλογία βαθµίδων αλλά και διαδικασιών εξέλιξης των ερευνητών κατ’ αναλογία µε αυτές
των µελών ∆ΕΠ/ΕΠ
(γ) ισοτιµία στο ωράριο και στο µισθολόγιο
(δ) ισοτιµία στη συµµετοχή εκλεκτορικών επιτροπών για µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ και Ερευνητών
(ε) ισοτιµία στη δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικών.
∆ιαδικασίες Ερευνητικών Προγραµµάτων. Να ακολουθήσει η ΓΓΕΤ διαδικασίες για τα
ερευνητικά προγράµµατα ανάλογες µε αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως προς την
ποιότητα, την ταχύτητα και την πολυπλοκότητα διαχείρισης σε όλα τα στάδια, από τη φάση
της σχεδίασης και της προκήρυξης, στη φάση της αξιολόγησης και συµβασιοδότησης,
καθώς και τη φάση της εκτέλεσης, παρακολούθησης και διαχείρισης αυτών.
Ενιαίος χώρος Παιδείας και Έρευνας. Κρίνεται θετική η σύνδεση των ΕΚ µεταξύ τους αλλά και
µε τα Ιδρύµατα ΑΕΙ/ΤΕΙ, η συνεργασία Ερευνητών µε Τµήµατα ΑΕΙ/ΤΕΙ για προσφορά
διδακτικού έργου και αντιστοίχως συνεργασία µελών ∆ΕΠ µε ερευνητικές οµάδες στα ΕΚ για
παροχή ερευνητικού έργου. Είναι απαραίτητο, ωστόσο, να υπάρχει πρόβλεψη αντίστοιχων
διατάξεων και στο νόµο για τα Πανεπιστήµια. Θετικά µέτρα είναι και η σύνδεση, η κινητικότητα
και οι συνεργασίες µε ΕΚ και Πανεπιστήµια του εξωτερικού, όπως και µε Τµήµατα R&D
επιχειρήσεων.
Κρίνεται θετική η οργανωτική σύνδεση ανάµεσα στο ΕΣΕΤ, τον παραγωγικό ιστό και τις
περιφέρειες, µε τη σύσταση Περιφερειακών Επιστηµονικών Συµβουλίων και µε εκπροσώπους
των δύο τελευταίων στο ΕΣΕΤ. Επίσης θετικό µέτρο είναι η οργανωτική διασύνδεση του ΕΣΕΤ µε
τα ΤΕΣ.
Κρίνεται πολύ θετική η Εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου για την Έρευνα, Τεχνολογία και
Καινοτοµία. Αυτό προβλέπεται και στους δύο προηγούµενους νόµους για την έρευνα, τον
1514/1985 και 2083/1992.
Οι θέσεις ∆ιευθυντών Ινστιτούτων και Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων θα πρέπει να είναι
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, µε αναστολή άλλων καθηκόντων και να
εκλέγονται στη βάση πλάνου που θα υποβάλλουν, η εφαρµογή του οποίου θα αξιολογείται
σε ετήσια βάση. Η προκήρυξη της θέσης θα πρέπει να είναι διεθνής.
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Να προβλεφθεί στελέχωση στις ανώτατες διοικητικές θέσεις από ∆ιοικητικά Στελέχη τα οποία
να είχαν αποκτήσει εµπειρία ∆ιοίκησης στο χώρο της Έρευνας και Καινοτοµίας πριν
στελεχώσουν από θέσης ευθύνης διοίκησης τα Ερευνητικά Κέντρα. Σε κάθε Ερευνητικό Κέντρο
να προβλέπεται θέση Γενικού ∆ιευθυντή και θέση ∆ιευθυντή Ανάπτυξης, για τις οποίες να
υπάρξει ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
∆ιατήρηση του θεσµού των ΕΛΕ, µε δυνατότητα άµεσης ένταξης όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις σε θέσεις ερευνητών µετά από κρίση καθώς και παράλληλη πρόβλεψη για
δυνατότητα ένταξης σε βαθµίδα ερευνητή όσων ΕΛΕ αποκτήσουν στο µέλλον τα
απαιτούµενα τυπικά προσόντα. Σε περίπτωση µη ένταξης σε βαθµίδα ερευνητή, προτείνεται η
µετατροπή των υπαρχουσών θέσεων σε προσωποπαγείς θέσεις.





Το ∆Σ του Συλλόγου Ερευνητών / ΕΛΕ του ΕΚ ‘Αθηνά’ θα θέσει σε διαβούλευση στο σύνολο των
Ερευνητών του Κέντρου τα επί µέρους σηµεία του νέου νόµου για την Έρευνα, µετά τη
δηµοσιοποίησή του.
Το ∆Σ του Συλλόγου Ερευνητών / ΕΛΕ του ΕΚ ‘Αθηνά’ προτίθεται να επικαιροποιήσει τις θέσεις του µε
βάση το τελικό κείµενο του σχεδίου νόµου, όταν θα δηµοσιευτεί.
Το ∆Σ του Συλλόγου Ερευνητών – ΕΛΕ του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»
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