
 1/5 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 21/07/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./397/2011 

 

Προς:  Κυρία Άννα ∆ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και 

Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι,  ypourgos@ypepth.gr 

 

Θέµα: Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του προσχεδίου νόµου για την 

Ανώτατη Εκπαίδευση 

 

Αξιότιµη κ. Υπουργέ, 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών αποστέλλει τις προτάσεις της επί του προσχεδίου νόµου 

«Οργάνωση Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ανεξάρτητη Αρχή για τη ∆ιασφάλιση και Πιστοποίηση 

της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση», τις οποίες παρακαλούµε να λάβετε υπόψη. 

Το παρόν κείµενο αποτελεί προϊόν συλλογικής προσπάθειας εκ µέρους της ερευνητικής 

κοινότητας, στην οποία συνέβαλαν τόσο σύλλογοι ερευνητών όσο και µεµονωµένοι 

ερευνητές. 

 

Γενικές παρατηρήσεις/προτάσεις:  

• Το προσχέδιο νόµου περιέχει θετικά στοιχεία, όπως η αναφορά στον ενιαίο χώρο 

εκπαίδευσης-έρευνας (Άρθρο 3 παρ. ε΄) και το γενικό άρθρο για τη συνεργασία 

πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων (Άρθρο 42). Εντούτοις, τα στοιχεία αυτά δεν 

συνθέτουν µια ισχυρή δέσµη µέτρων η οποία να αντιστοιχεί στη σηµερινή ανάγκη ενίσχυσης 

των διαύλων συνέργειας µεταξύ των πανεπιστηµίων, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων. Αυτό 

αφήνει περιθώριο για πολλαπλές, και πιθανόν «παρεκκλίνουσες» ερµηνείες. Έτσι προτείνουµε 

µια σειρά από αλλαγές που έχουν στόχο την, κατά το δυνατόν, διάχυση και την αποσαφήνιση, 

στο σύνολο του νοµοσχεδίου, της λογικής που διέπει το Άρθρο 42. Αυτό πιστεύουµε ότι θα 

διευκολύνει -µεταξύ άλλων- και την αποτελεσµατικότητα του νόµου κατά την εφαρµογή του. 

• Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας προτείνουµε 

επίσης: 

(1) την ύπαρξη ενιαίου Εθνικού Πίνακα Κριτών για ΑΕΙ και ΕΚ και  

(2) τη µετονοµασία της Α∆ΙΠ σε «Αρχή ∆ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη 

Εκπαίδευση και την Έρευνα», αφενός γιατί η έρευνα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης και, αφετέρου, για να συµπεριληφθούν ταυτόχρονα τα Ερευνητικά 

Κέντρα που υπάγονται στη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο αρµοδιοτήτων της Αρχής αυτής.  
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Προτάσεις κατ’ άρθρο: 

 

Άρθρο 11: Όργανα της µεταπτυχιακής σχολής 

Στην Παράγραφο 8 (1
η
 πρόταση), να προσδιοριστεί ότι:  

«ο διευθυντής µεταπτυχιακού ή διδακτορικού προγράµµατος και ο αναπληρωτής του είναι 

καθηγητές ή ερευνητές και εκλέγονται από την οµάδα διδασκόντων του προγράµµατος µε 

απλή πλειοψηφία του αριθµού των διδασκόντων για διετή θητεία.»  

Προτείνουµε την τροποποίηση αυτή, καθόσον τα µεταπτυχιακά προγράµµατα δύνανται να 

οργανώνονται από κοινού από πανεπιστήµια και ερευνητικά κέντρα, σύµφωνα µε το Άρθρο 

42 του παρόντος πσ/ν.  

 

Άρθρο 16: ∆ιδακτικό προσωπικό 

Στην Παράγραφο 6, η 1
η
 πρόταση να διατυπωθεί ως εξής:  

«Με απόφαση της κοσµητείας της σχολής, η οποία λαµβάνεται ύστερα από εισήγηση µέλους 

της, καλούνται ως επισκέπτες καθηγητές, καταξιωµένοι Έλληνες ή ξένοι καθηγητές, ή 

ερευνητές, ή άλλοι επιστήµονες µε προσόντα καθηγητή για την κάλυψη εκπαιδευτικών 

αναγκών.» 

Η θεσµοθέτηση του επισκέπτη-καθηγητή για τους ερευνητές, που έχουν τα προσόντα να 

επιτελέσουν εκπαιδευτικό έργο, θα ενισχύσει την κινητικότητα ανάµεσα στα ΕΚ και τα ΑΕΙ. 

 

Άρθρο 18: Αξιολόγηση καθηγητών 

Στην Παράγραφο 2, (1
η
 πρόταση) να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής:  

«Η αξιολόγηση των ως άνω καθηγητών των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. πραγµατοποιείται 

από επιτροπές που αποτελούνται από πέντε καθηγητές πρώτης βαθµίδας άλλων 

Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα, ή ερευνητές πρώτης βαθµίδας, του εσωτερικού και του 

εξωτερικού, µε διεθνώς αναγνωρισµένο επιστηµονικό έργο συναφές µε το έργο των 

αξιολογουµένων, που επιλέγονται από το µητρώο εξωτερικών κριτών του άρθρου 26.» 

Το µητρώο των κριτών του άρθρου 26, µπορεί να περιλαµβάνει και ερευνητές, οπότε οι 

τελευταίοι δεν είναι δυνατόν να αποκλείονται από την αξιολόγηση που αναφέρεται στο 

παρόν  άρθρο. 

 

Άρθρο 21: Επιστηµονικές και λοιπές άδειες 

Στο τέλος της Παραγράφου 3 να προστεθεί η πρόταση:  

«Οι καθηγητές που κατά τη διάρκεια της επιστηµονικής τους άδειας στην αλλοδαπή 

συνεργάζονται µε αµοιβή µε ανώτατα εκπαιδευτικά ή άλλα ιδρύµατα του εξωτερικού, 

λαµβάνουν το 80% των αποδοχών τους. Αν ο χρόνος της επιστηµονικής άδειας διανύεται 

στην Ελλάδα, ο καθηγητής λαµβάνει το 40% των αποδοχών του. Αν ο χρόνος της 

επιστηµονικής άδειας διανύεται σε ερευνητικό κέντρο ή ινστιτούτο που υπάγεται στο 

δηµόσιο τοµέα της χώρας, ο καθηγητής λαµβάνει το 70% των αποδοχών του.» 

Η εξειδίκευση αυτή, για τις άδειες στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στα ΕΚ, εκτιµάται ως 

απαραίτητη, γιατί θα αποτελέσει ένα ιδιαίτερα ελκυστικό κίνητρο για την αύξηση της 

κινητικότητας επιστηµόνων, µεταξύ ΑΕΙ και ΕΚ. Επιπλέον, σε αυτήν την περίπτωση, το 



 3/5 

υπόλοιπο 30% των αποδοχών των καθηγητών που θα ενταχθούν στη ρύθµιση αυτή είναι 

εφικτό να καλυφθεί από το αντίστοιχο ΕΚ/Ι. 

 

Άρθρο 22: Ασυµβίβαστα – αναστολή καθηκόντων 

Στην Παράγραφο 4 προτείνουµε να συµπεριληφθούν και οι ερευνητές της αλλοδαπής ως 

εξής:  

«Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύµατος κατά τη διάρκεια των αδειών 

που προβλέπονται στο προηγούµενο άρθρο, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής 

καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των µη καταβαλλοµένων αποδοχών για πρόσκληση 

επισκεπτών καθηγητών από Α.Ε.Ι., ή ερευνητών από ερευνητικά ιδρύµατα της αλλοδαπής.» 

Αυτό αυξάνει την κινητικότητα µεταξύ των ΑΕΙ της ηµεδαπής και µε τα ΕΚ της αλλοδαπής. 

 

Άρθρο 26: Επιτροπές επιλογής καθηγητών  

Στην Παράγραφο 2, (1
η
 πρόταση) να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής:  

«Τουλάχιστον τρία από τα µέλη της επιτροπής επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών είναι είτε 

καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και οµοταγούς Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, είτε αντίστοιχης 

βαθµίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύµατος της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.» 

Αυτό διότι, εφόσον στην πρόταση αυτή περιγράφονται τα τρία εξωτερικά (και υποχρεωτικώς 

εκτός του οικείου ιδρύµατος) µέλη της επιτροπής, στα οποία µπορεί να συµπεριλαµβάνονται 

καθηγητές άλλου Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής και ερευνητές της αλλοδαπής, θεωρούµε ότι οι 

ερευνητές της ηµεδαπής συµπεριλαµβάνονται επίσης αυτοδικαίως στα εξωτερικά µέλη της 

επιτροπής αυτής. 

Στην Παράγραφο 3α), (1
η
 πρόταση) προτείνουµε να αντικατασταθεί η φράση «από µητρώα 

εσωτερικών και εξωτερικών µελών του ιδρύµατος» µε τη φράση:  

«από µητρώα εσωτερικών και εξωτερικών καθηγητών ή ερευνητών» 

Αυτό διότι, η πρώτη φράση προκαλεί σύγχυση (ειδικά ως προς το τµήµα «εξωτερικών µελών 

του ιδρύµατος»), ενώ µε τη δεύτερη διευκρινίζεται η ιδιότητα των µελών του µητρώου που 

είναι καθηγητές ή ερευνητές.  

Στην Παράγραφο 4, να προστεθούν οι ερευνητές ως εξής :  

«Οι υποψήφιοι για την προς πλήρωση θέση καλούνται να παρουσιαστούν ενώπιον των 

καθηγητών της σχολής, µε διαδικασία που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό του 

ιδρύµατος. Για την υποβοήθηση της αξιολόγησης των υποψηφίων, η επιτροπή επιλογής 

υποχρεούται να ζητήσει γραπτή αξιολόγηση για κάθε υποψήφιο από τέσσερις διαπρεπείς 

καθηγητές ή ερευνητές του εξωτερικού που ανήκουν στο µητρώο των εξωτερικών 

εκλεκτόρων ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου δεν είναι τούτο εφικτό, από το µητρώο των 

εσωτερικών εκλεκτόρων. ∆ύο εκ των ως άνω καθηγητών ή ερευνητών υποδεικνύονται από 

τον υποψήφιο.» 

Αυτό διότι, οι ερευνητές δεν µπορούν να αποκλείονται από υποβοήθηση της αξιολόγησης 

που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, το µητρώο του 

άρθρου 26, µπορεί να περιλαµβάνει και ερευνητές. 
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Άρθρο 38: Προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών 

Η Παράγραφος 5, προτείνουµε να τροποποιηθεί ως εξής: 

«Στα προγράµµατα µεταπτυχιακών σπουδών ενός ιδρύµατος µπορούν να περιλαµβάνονται, 

µε την αναγνώριση των αντίστοιχων ακαδηµαϊκών µονάδων, και µαθήµατα που παρέχονται 

από σχολές µεταπτυχιακών σπουδών άλλων ιδρυµάτων όπως ορίζεται στους οργανισµούς 

των ιδρυµάτων αυτών, ή ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων που υπάγονται στο δηµόσιο 

τοµέα της χώρας. Μεταξύ των δύο ιδρυµάτων καταρτίζεται πρόγραµµα συνεργασίας.» 

Αυτό διότι, ορισµένα τουλάχιστον ερευνητικά κέντρα της ΓΓΕΤ έχουν µακρά πείρα στη 

διοργάνωση και διδασκαλία µεταπτυχιακών µαθηµάτων, τα οποία θα πρέπει στο εξής να 

µπορούν να αναγνωριστούν στα κοινά µεταπτυχιακά που περιγράφονται στο Άρθρο 42. 

 

Άρθρο 39: ∆ιδακτορική διατριβή-προγράµµατα διδακτορικών σπουδών 

Στην Παράγραφο 6, πριν την τελευταία πρόταση, να προστεθεί η πρόταση: 

«Στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 42, πρόεδρος της τριµελούς 

συµβουλευτικής επιτροπής (επιβλέπων) δύναται να οριστεί ερευνητής του συνεργαζόµενου 

ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου.» 

Το πιο πάνω αποτελεί πάγιο αίτηµα των ερευνητών, οι οποίοι πολλές φορές επιβλέπουν και 

ταυτόχρονα χρηµατοδοτούν -µέσω ερευνητικών προγραµµάτων- την έρευνα του υποψηφίου 

διδάκτορα καθώς και τον ίδιο. 

Στην Παράγραφο 7, προτείνουµε: 

(α) «Η τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής γίνεται από τρεις εξεταστές» αντί για δύο.  

(β) Σε σχέση µε το πιο πάνω, να προστεθεί ακολούθως η πρόταση «Ο τρίτος εξεταστής, 

επίσης του ίδιου ή απολύτως συναφούς γνωστικού αντικειµένου είναι µέλος Α.Ε.Ι. της 

ηµεδαπής ή ερευνητικού κέντρου ή ινστιτούτου του δηµόσιου τοµέα της χώρας, από τα 

µητρώα του άρθρου 26». 

(γ) Και τέλος, να διαµορφωθεί αντίστοιχα η πρόταση «Για την απονοµή του διδακτορικού 

διπλώµατος απαιτείται η θετική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής τουλάχιστον από τους 

δύο εξεταστές», ή εναλλακτικά «Για την απονοµή του διδακτορικού διπλώµατος απαιτείται η 

θετική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής και από τους τρεις εξεταστές». Αυτό διότι αφενός 

ο αριθµός των εξεταστών είθισται να είναι µονός και αφετέρου, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας 

εξεταστής θα προέρχεται από το οικείο ίδρυµα, ένας από άλλο ίδρυµα (ΑΕΙ ή ΕΚ) της 

ηµεδαπής και ένας από το εξωτερικό. Η αναλογία εξεταστών από την ηµεδαπή και την 

αλλοδαπή 2:1, είναι λογική και δεν απαξιώνει τους Έλληνες καθηγητές και ερευνητές ως 

προς την ικανότητα/φερεγγυότητά τους στην κρίση διδακτορικών διατριβών. 

 

Άρθρο 42: Συνεργασία πανεπιστηµίων και ερευνητικών κέντρων 

Προτείνουµε ο τίτλος του συγκεκριµένου Άρθρου να µετατραπεί σε: 

«Συνεργασία ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων» 

Αυτό, για να συµπεριληφθούν και τα ΤΕΙ στις δυνητικές συνεργασίες παν/µίων µε ΕΚ, διότι 

(α) υπάρχουν ήδη ορισµένα πρωτόκολλα συνεργασίας µεταξύ ΤΕΙ και ΕΚ, (β) λειτουργούν 

ήδη µεταπτυχιακά προγράµµατα που έχουν οργανωθεί από κοινού από τµήµατα 

πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, στα οποία επιπλέον καλούνται ερευνητές ως διδάσκοντες. 
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Αντίστοιχα, στην Παράγραφο 1, η 1
η
 πρόταση προτείνουµε να διατυπωθεί ως εξής: 

«Τα ιδρύµατα του πανεπιστηµιακού και τεχνολογικού τοµέα δύνανται να συνεργάζονται µε 

τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα...», ή εναλλακτικά «Τα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται 

µε τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα...» 

Επιπλέον, στο Άρθρο 42 προτείνουµε η Παράγραφος 3 του παρόντος να µετατραπεί σε 

Παράγραφο 4 και να προστεθεί µια άλλη Παράγραφος 3 ως εξής:  

«3. Τα ΑΕΙ δύνανται να συνεργάζονται µε τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα που υπάγονται 

στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, µε σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ερευνητικών δικτύων 

για την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των εθνικών ερευνητικών υποδοµών.»  

Αυτό διότι, το παρόν Άρθρο, ως έχει, αναφέρεται στη δυνητική συνεργασία ΑΕΙ και ΕΚ 

αποκλειστικά ως προς την εκπαιδευτική της συνιστώσα. Θεωρούµε απαραίτητο να προστεθεί 

εδώ µια αναφορά και στην ερευνητική συνιστώσα, η οποία βεβαίως θα εµπλουτιστεί και θα 

εξειδικευθεί στο νέο νόµο για την έρευνα.  

 

Άρθρο 43: Προγράµµατα σπουδών διά βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Θεωρούµε ότι το Άρθρο 43 πρέπει να αναδιαµορφωθεί συνολικά, προβλέποντας τη 

δυνατότητα δι-ιδρυµατικών συνεργασιών για την οργάνωση προγραµµάτων δια βίου 

µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στις δε δι-ιδρυµατικές συνεργασίες θα πρέπει να 

συµπεριληφθούν και τα ΕΚ, καθώς και ιδρύµατα του εξωτερικού (κατ’ αντιστοιχία των 

προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών).  

Αυτό διότι, έτσι διασφαλίζεται «η διεπιστηµονική και διακλαδική συνεργασία στην ανάπτυξη 

προγραµµάτων δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» ( Άρθρο 7, παρ. 5). 

Άλλωστε και στο Άρθρο 12 αναφέρεται ότι «Η σχολή δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης οργανώνεται, διοικείται και λειτουργεί κατ’ αναλογία προς τη σχολή 

µεταπτυχιακών σπουδών του ιδρύµατος». 

Ως εκ τούτου, προτείνουµε η Παράγραφος 1 (1
η
 πρόταση) να διαµορφωθεί ως εξής:  

«Τα ιδρύµατα δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράµµατα δια βίου µάθησης, 

που οδηγούν στη λήψη αντίστοιχων τίτλων, είτε αυτόνοµα, είτε σε συνεργασία µε άλλα 

ιδρύµατα, ή ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα που υπάγονται στο δηµόσιο τοµέα της χώρας, ή 

αντίστοιχα ιδρύµατα του εξωτερικού.» 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
 

Κοινοποίηση:  

Κύριο Κωνσταντίνο Κοκκινοπλίτη, Γενικό Γραµµατέα Έρευνας & Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Κύριο Βασίλη Παπάζογλου, Ειδικό Γραµµατέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, papazog@deslab.ntua.gr 

 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Ινστιτούτο Πυρηνικής Φυσικής, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 
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