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- Εισαγωγή.
Κίνα: εκφρασμένη κυβερνητική πολιτική .όπως διατυπώθή
χε δημόσια από τον Πρωθυπουργό. ότι η επιστήμη 7.2: η τε
χνολογία είναι τα κλειδιά για μια ισόρροπη ανάπτυξη τη:
χώρας που οφ<είλε: V2 πόρνε: υπόψη ‘Την πρόκληση του διε
θνούς ανταγωνισμού.
Ποτέ στο παρελθόν δεν έχε: εχφ: αστεί τόσο δεμένα με το
κυβερνητικό πρόγρ2μμ2 η επιθυμία V2 μττεt η έρευνα 7.2: η
τεχνολογώ στην υπηρεσία της ανάπτυξης, όσο απο τη σημε
ρινή ν.υβερνηση.
Η κατάσταση τον κληρονομήσαμε από τις αποσπασματικές
και ασχεδίαττες ενέργειες τον παρελθόντος. χαραχτηρίζετ2ΐ από έλλειψη εστίασης τον κυ’βερνηττκού παρεμβατισμού
στ:ς προτεραιότητες της εσσιστημονικής έρευν2ς, έλ).ε:ψη σύν
θεσης έρευνας 7.2: τεχνολογίας με την παραγωγή και την
καινοτομία, 7.2: παραλείψεις 7.2: απουσία κανόνων ποιοτικής
αξ ιολόγηση ς των ερευνητών 7.2: των αποτελεσμάτων της
έρ ευν ας.
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Είναι χαραν.τηρ:στιν.ό ότι η- χώρ* θεν έχε: ως τώρα ένα
ενιαίο νόμο για την έρευνα στον να π-sp ιεχει κανόνες τον να
σχετίζονται 7.α: με τη διεθνή εμπειρία 7.α: όχι μόνο με την
«ελληνική πραγμ2τ:κόΤ ητ α» στην £5θ:α γίνεται συχνή επί
κληση σαν δ:7.2ΐολόγηση γ:α να αποφευχθούν αλλαγές στην
ως σήμερα πολίτική τον ο ο ή*,'η σε τηην έ^φυνα σε μαρασμό. Εί
ναι χαρακτηριστικό, του κανείς δεν—·?!* αμφισβητεί σοβαρά,
ότι η χώρα μας έχε: υποβαθμισμένη ·*ρευνητ:χή αποδοτικότητα. αλλά χα: τολύ τενιχρή παρουσία στο διεθνές επ'.ττημονικό ανταγωνισμό. Αν αναλογ:στεί χάνεις τι γίνεται σε ορι
σμένες μιχρές χώρες του τρ:ν λίγες οεχαετίες υστερούσαν
σε επιστημονικό. δυναμικό σε σχέση μΓ την Ελλάδα, (ότως
τ.χ. Βουλγαρία, Ρουμανία, Ισραήλ. Ιρλανδία χ.λ.τ.) χαι τό
σο τίσω έχει μείνει η χώρα μας. η ετίχληση της «ελληνι
κής πραγματικότητας» τρέτε: να χαραν.τηρισθεί ως σκοταδιστική φυγή. Η πρόβλεψη είναι ότι αν διατηρήσουμε μυωτιχά την αδράνεια του παρελθόντος δεν είναι μαχρυά ο χρόνος
του θα μας υπερφαλαγγίσουν όλες οι γειτονικές χώρες χαι η
χώρα μας θα έχε: μόνιμη εξάρτηση οικονομική, τεχνολογι
κή. τολιτιστική και τελικά χα: τολιτιχή ατό ξένα νέντρα
ατοφάσεων. Γι’ χυτό το Γπ.Ε.Τ. ατορρίττει σην αρχή ότ:
«η Ελλά:2 δεν μτορεί να επιδιώξει μεγάλες επιστημονικές
καταχτήσεις». που εκφράζε: εθνική απαισιοδοξία.
Με την ίδρυση του Γπ.Ε.Τ. τον Ιούλιο του 1982 εκφράστη
κε μέσα ατό το Π .Λ. 574/1982, 'Αρθρο 7, η κυβερνητική
τολιτιχή του αντατοχρίνεται* στον χαρακτήρα της αλλαγής
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Με την εντολή αυτή η σημε
ρινή ηγεσία τον Γπ.Ε.Τ. εγκαινίασε μια τολιτιχή καθορι
σμού των στόχων και αντίστοιχου σχεϊιασμού της χρηματοδο
τούμενης έ:ευνας. τόσο στα ερευνητικά κέντρα, όσο και στα
Α.Ε.Ι.
Στις αρχές του 1983 το Γπ.ΕΤ. άρχισε την επεξεργασία
του συζη.τούμενου νομοσχεδίου για να μπει η νομική βάση γta
τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ερευνητικής προσπά
θειας.
Η αρχική επεξεργασία του νομοσχεδίου έγινε ατό μια επι
τροπή υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Γπ.Ε.
Τ. Δσ. Δ. Ραπακούλια τον αποτελείτο ατό τους πιο κ,άτω
επιστήμονες με σημαντική ερευνητική πείρα.
Π X. Αντωνίου. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής στη
Φυσικόν.αθτκατική Σχολή του Π ανετιστημίου Αθήνας, Ε
πιστημονικός Διευθυντής του Κ.Π.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)!.
2) Κ. Σέν.ερης. Καθηγητής Βιολογίας του Πανεπιστη
μίου Αθηνών. Διευθυντής του Κέντρου Μοριακής Βιολογίας
του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
3) I. Ιωσηφίδης. Καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημί

ι
Κ. Τσουκαλάς. Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπι
στημίου Ηεσσαλονίχης. Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Κοι
νωνικών 1 ,σευνων.
ΙΙαραλληλα το Γπ.Ε.Τ. ζήτησε ατό τον ΟΟΣΑ να στεί
λε: ειδική ετιστροτή από πεπειραμένους σε οργάνωση έρευ
νας. Μια 4/μελής επιτροπή του είχε μέλη ατό ΗΠΑ, Πορ
τογαλία. Γαλλία, και Σουηδία, ετισκέφτηκε
την Ελλά:a
στις αρχές του 1983. συζήτησε με τα ερευνητικά κέντρα και
το Γτ.Ε.Τ.. και υπέβαλε μια πρώτη έκθεση (9.8.1983).
Στη συνέχεια ξαναήλθε το φθινόπωρο του 1983 και σε δη
μόσια συζήτηση με το Γτ.Ε.Τ. και τα ερευνητικά ιδρύματα
κατέλτξε σε συμπεράσματα για την κατάσταση στη χώρα του
διατυπώθηκαν σε μια τελική έκθεση.
Με βάση τις συστάσεις και τις αρχές του ΟΟΣΑ που περιεχοντα: στην έκθεση κα: ην τασάλληλη έσευνα του κάνααε
τόσο στις χώρες της ΕΟΚ όσο και της GOMECOX, τέθη
καν οι' βάσίκές αρχές πάνω στις οποίες στηρίχθηκε « επε
ξεργασία της έκθεσης της πιο πάνω επιτροπής.
Ακολούθησε σειρά συζητήσεων με τα Δ.Σ. των Ερευνητι
κών Ιδρυμάτων της χώρας, με εκπροσώπους των εργαζομένων,
και με Ακαδημαϊκούς επιστήμονες στις οποίες προτάθηκαν
διάφορες τροποποιήσεις. Τέλος τον Φεβρουάριο του 1984 συγ
κροτήθηκε με απόφαση του Γπουργού Έρευνας και Τεχνολο
γίας νέα επιτροπή για να κάνει την τελική διατύπωση του
νομοσχέδιου. Η επιτροπή που συνεδρίασε υπό την προεδρία του
Γενικού Γραμματέα του Γτ.Ε.Τ. Δρ. Δ. Ραπακούλια. ατοτελείτο από τους πιο κάτω επιστήμονες με αδιαμφισβήτητη
πείρα στην έρευνα κα: διεθνές επιστημονικό κύτος
1) Ν. Αντωνίου. Καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής Πα
νεπιστημίου Αθηνών. Επιστημονικός Διευθυντής του Κ.Π.
Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».
2) Κ. Τσουκαλάς. Καθηγητής Κοινωνιολογίας Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης. Διευθυντής του Εθνικού Κέντ;ου Κοι
νωνικών Ερευνών.
3) X. Χαλκιάς, Καθηγητής Ηλεκτρονικής Εθνικού Μ··τσόβειου Πολυτεχνείου.
4) Κ. Στεφάνής. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστη
μίου Αθηνών. Π ςόεδτος της Διεθνούς Ψυχιατρικής Ένω<της.
_ '
Γ>) Κ. Νικολαίδης. Δρ. Φυσικοχημείας. Διευθυντής του
Κέντρου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ι
δρύματος Ερευνών.
6) Θ. Στάθης. Δ:. Μηχανικός. Γφη^ητής Πανεπιστη
μίου Κρήτης. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
Η επιτροπή αυτή έν.ανε μια εκ. βαθέων εξέταση του όλου
νομοσχέδιου πέρνοντας υπόψη και τις διάφορες τροποποιήσεις
που προτάθηκαν στις προηγούμενες συζητήσεις και κατέλη
ξε σε μια σειρά προτάσεων προς τον Τπουργό Έρευνας και
Τεχνολογίας για την βελτίωση του Νόμου..
Οι προτάσεις αυτές έγιναν δεκτές από τον Τπουργό. ενσω
ματώθηκαν στο νομοσχέδιο το οποίο τελικά παραπέμφθη/.ε
στον Τεχνικό Κύκλο Γπουργών. Στις συζητήσεις του Κύκλου
έγιναν τελικές τροποποιήσεις που διασαφήνιζαν τις σχέσεις
του Τπ.Ε.Τ. με τα άλλα Γπουργιία.
Ανάλυση της τωρινής κατάστασης της έρευνας.
Στα Α.Ε.Ι. της χώρας η έρευνα σήμερα στηρίζεται μόνο
στην πρωτοβουλία λίγων αφοσιωμένων επιστημόνων που ερ
γάζονται μέσα σε ένα πνευματικό κενό, με ανύπαρκτη παρά
δοση (με εξαίρεση την αρχαιολογία), έλλειψη κρατικής μέ
ριμνας για υποδομή κα: κίνητρα, και μέσα σε παραλυτικές
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η απουσία κινήτρων, μηχανι
σμού σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, κυβερνητικής
ερευνητικής πολιτικής, ν.αι συστήματος μεταπτυχιακών σπου
δών κα: το βάρος της προπτυχιακής διδασκαλίας, είχαν τόσο
καταλυτική επίδραση στην όλη ακαδημαϊκή ζωή που η αφο
σίωση λίγων επιστημόνων δεν στάθηκε ικανή να δημιουρ
γήσει μια ερευνητική παράδοση και να αναβαθμίσει την πάνε-
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σιστημιακή δραστηριότητα του Δ.Ε.Π., ώστε να ξεφύγO'jv
a A.E.I. από τη σημερινή τους υσοανάστυξη.
(J Ελληνικός ακαδημαϊκός κόσμος ήταν πάντα αποκομμέν
ος από τη διεύνή δραστηρ:ότητα και άμιλλα στην έρευνα.
2ε σαλαιότερες εσοχές ενώ η έρευνα βρίσκονταν σε χχμηλό:ερα ακόμη επίπεδα. ο μικρός αριθμός φοιτητών σου είχαν
:σαχ·3ε: μέσα ασό αυστηρές εσιλογτς των εισχγωγικων εσετάσεων δεν ασαιτούσε υψηλή ερευνητική ασοδοτικότητα των
ν αν η*'ητών γι α να διατηρηύεί ένα διεόνως ανεχτο ακαδηj.αΤχό επίπεδο. Με την χ/ασόφευκτη όμως μετάβαση στη σηαεϊ!νή μορφή μαζικής παιδείας το κενό έγινε σ-.ο ορατό

προϋπολογισμού να οιατίίεται στη διακριτική ι/.ογη των εσιστημόνων για ε/.·υ:*ερη ερευνά. Φυσικά
υσολογισμού;
αυτούς σέρνονται υσόψη και οι μισ-ύοί των ερευνητών σου εεν
θεωρούνται —όσως έχε: γίνε: σρακτική στη χώρα μας —
αν.’/.αστικές δαπάνες.
Τέτοια σρακτική πρέπει να συνδυάζεται υε συνεχή κρίση
σης αποδοτικότητας του ερευνητή αλλά κα: του αντίστοιχου
Κέντρου. II σιο σοβαρή αδυναμία των Κέντρων ύεωρειται
ε:ε·3 ώς η ασουσία της σρακτικής να υποβάλλονται κατά
τακτά διαστήματα εκ-όέσεις σεσραγμένων. Γι’ α.τό τα Ερευ
νητικά Κέντρα σρέσει να αξιολογούνται, με το λεγόμενο «σύ
στημα κρίσης ομοτίμων» (PEER REVIEW St’STEM)
και όχι με σύστημα κρίσης ασό «συναδέλφους·· όσως συμβαίνει
στα Π ανεσιστήμια. Εσ! πλέον η επιβίωση ενός Κεευνητικού
Κέντρου σρέσει να βασίζεται σε παραδεκτή σχέση αποδοτ'.κότητας σρος την εσένδυση καλώς να; τη σχετικότητα της
ερευνάς -»Λ* -την σαραγωγή. τα
τηρια εη/.αεη σου
...ισχύουν για ση βιομηχανική έρευνα.

II έλλειψη ερευνητικής συνείδησης κα: παράδοσης στο
• αχτ'.χό προσωπικό, η ασουσία ενός ζωντανού συστήματος συ• εσγασίας με τη δ:ε·3νή επιστημονική κοινότητα, ο: απαιτήτε:ς διδασκαλίας σε μεγάλα ακροατήρια, η έλλειψη δ:αβά·3εισης τού προσωπικού σου να στηρίζεται σε σοιοτιχή αξιολο<ηση. με σύγχρονη x/άπτυξη ενός υσερτροςικού συντεχνιακού
τνεύματος σε όλο το φάσμα των διδασκόντων, έκαναν τα πα-εσιστήμιά μας εξεταστικά κέντρα, αντί χώρους σου προω
Η δημιουργία συνληκών για την α/τιμετώσιση των σιο
θούνται οι ορίζοντες της γνώσης. Έτσι η χώρα μας ωφ-ελήσάνω σροίλημάτων σου λα οδηγούσε σε μια ουσιολογική ανά>ηκε ελάχιστα ασό μια εγχώρια επιστημονική παραγωγή,
στοξη της ελνικής εσιστημονικής δ:αστηριότητας ασαιτεί ύνώ το ζωντανότερο κομμάτι του επιστημονικού κόσμου σήρε
σαοξη ερευνητικής αναστυξιακής πολιτικής σε κυβερνητικό
ο δρόμο της ξενητιάς και της σχεδόν οριστικής απορρόφηεπίπεδο σου έλλειψε εντελώς ασό τη Χώρα. Αποτέλεσμα της
-ης ασό χώρες με ψηλό επίπεδο εσιστημονικής δραστηριόαπουσίας σχεδιασμού ήταν τα ερευνητικά ιδρύματα της Χώρας
:ητας'.“"-τ - - -»· ·-· ~
■ '
^
·'να στηρ'ζουν τη λειτουργία τους σε μια συλλογή αποσπασματι
Παράλληλα εδώ και 25 σερίσου χρόνια έγινε η σρώτη
κών νομολετικών ρυλμίσεων χωρίς ενιαίο λεσμ'κό πλαίσιο
:ροσσχ3εια δημιουργίας εθνικού ερευνητικού κέντρου με εσου να καλορίζει -τις γενικές αρχές και τους στόχους της
ιευνητές με σλήρη ασασ/όληση με την ίίρυση του Κέντρου
ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα Ακόμη ν.α: ο: μισλοί
Πυρηνικών Ερευνών' ((ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Μέχρι το 1982 αυ
των εργαζομένων σε διάοορα ερευνητικά κέντρα έχουν ρεγά
τό το ερευνητικό κέντρο ήταν κάτω ασό την αιγίδα του Γλες διαφορές σου οςείλοντα: στην x/ομοιογίνεια των σχέσεων
τουργείου Συντονισμού. II ίδρυσή του στις αρχές της δεκαε-. εργασίας και του νομικού καλεστώτος. Το Κ.Π.Ε. «ΔΗΜΟ
-ίας του ΌΟ βασίστηκε σε διάφορα και ασύνδετα κίνητρα:; ΚΡΙΤΟΣ» σ.χ. είναι αυτοτελής δημόσια υπηρεσία (Ελληνική
>έμα γοήτρου, η ελπίδα να ασοκτήσει η χώρα Πυρηνική τε
Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας), το Ε.Ι.Ε. είναι νομικό πρό
λολογία, η εσιΨυμία να ενθαρρύνουν τους Έλληνες εσιστήσωπο ιδιωτικού δικαίου, το ΙΩΚΑΕ νομικό σροσωσο δημοσίου
εονες ασό το εξωτερικό να οσανασατριστουν, κ.λ.σ. Αυτή η
•δικαίου κ.λ.σ.
:
τοικιλία των κινήτρων, εξηγεί γιατί δεν οό-3ηροε σοτε στον
Ένα ακόμη πρόβλημα σου αντιμετωπίζουν τα Εύνικά Κέν
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ μια σαφής ασοστολή (εκτός ασό τη/ σαρατρα
Έρευνας είναι η μη ανταγωνιστικότητα των μισλών σε
;ωγή ραδιοϊσοτόπων για ιατρική χρήση) και η ανάπτυξή του
σύγκριση με τη βιομηχανία κα: μερικέ; φορές κα: τα Πανε
ιτηριχύη/.ε σιο σολύ σε κα-Sapa εσιστημονική σαραγωγή σαπιστήμια. Πρέπει να αναςερλούν ακόμη και πολύπλοκες γρα
ά σε οικονομική και κοινωνική δεοντολογία.
φειοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης κα: το δύσκαμπτο του
■ρα σε
" J - 7 Τ) > 7 - ^ προαγωγής κα: μισλολογ:
:ου Ατ,υ ι,σιου
,ε το
Τ C'J.£2.
;τικών
Ί·:77! Τ, έλλειψη επιστημονικού σρ
3 ?Z‘y.::7 ν.α:
7 ανέχεια στο παρελθόν, η
r/λέτεντ; Ε:7::·/.7 σίας αξιολόγησης και α τίμησης της ερευνάς
τυξης
η προτεραιότητα, τα κέντρα αυτα είχαν τάση α
ν.α^ώς ν.α: η έλλειψη διαδικασιών
ιτηρής αξιοκρατικής
έων δραστηριοτήτων για να δικαιολογήσουν τη/ ύσαρξή τους,
κρίσης των ερευνητών κατά τη/ σροτλτλη ή την σοοσ-Ίογή
ϋε μερικές περιπτώσεις η διαδικασία αυτή σροκαλεσε διά
τους, έχουν μετατρέψε: τα ερευνητικά κέντρα σε αντ.παραγω
λυση και υσοβάλμιση της ασοστολής και της σαραγωγικόττΓ
γικούς προβληματικούς οργανισμούς. Αυτό ραίνεται ασό το
ό;_τους.
_
ότι ενώ το συνολικό ποσό σου δασανάτα: ννά ερευνητή και
Τα Ελνικά Εργαστήρια έχουν τη/ αρχή τους σ η/ χ/χγκη
έτος είναι συγκρίσιμο με το χτίστοιχο ποσό σε νώρες με με:α έρευνα σου εεν λα μπορούσε να γίνει απο ιδιωτ: κά ή Π αγάλη ερευνητική παράδοση κα: σαραγωγή (6.500.000) δρχ.
Τι
εσιστηχιακά εργαστήρια. Μσαίνε: όμως το ερώ ηχα.
ανά εοευνητή και έτος στο Κέντσο Πυεηνικών Εσευνών
ίσους ωφέλεια έχε: η σολιτεία ασό τέτοιες εσεν Ξύσεις σου
«ΔΙΙΜΟΚΡΓΓΟΣ». με 9.000.000 δρχ. ανά ερευνητή κα:
γαινούν ασό τον οορολογούμενο πολίτη;
έτος αντίστοιχα στις Η.Π.Α.) το προϊόν της έρευνα; είναι
(με μικρές εξαιρέσεις) γενικά χαμηλής ποιότητας.
Το πλάτος και η ποικιλία της ερευνητικής δε ασττριοτηας των σερισότεεων Ελνικών Εργαστηρίων ·έ α μ σορεύσε να
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει κα: από τη/ έκλεση της
λαττιολεί με σύγρονη αύξηση του βάλουσ ττις σε ριοχές σου
γ/ωμοδοτικής επιτροπής ειδικών Ελλήνων εσιστηυ.όνων σου
7Γ1C τ
χουν αποδεδειγμένα υψηλή σοιότττα κα: προσα/ειτο
εσισκεοληκε σροσεατα τον «Δηυ.όκριτο» για να αξιολογήσει
ους :λ·.ικούς αναπτυξιακούς στόχους.
σο έργο του. Ο λόγος είναι ότι ο: αρασα/ω οασχ/ε; μετατρέπονται κυρίως σε μισλούς μετρίω
Τ: λέμα του προσανατολισμού ττο έρευνας σε(7 iv> /:/.7
ευνητών ασό τους
■οποίους δεν αναμένεται σημαντική συχοο/.ή στκ διαδικασία
Ερευνητικά Ιδρύματα προβληματίζει σήμερα όλα Τ7 7.: 77Τ(.
παραγωγής νέας -οωσης.
.’τις σιο σολλές χώρες χρησιμοποιείται το σύστημα •η; ’/όλ
Η σροσσάλεια στο σαρελλόν ασό ορισμένες διοικήσεις του
ατοδότησης κατά πρόγραμμα. Ινάλε .τρόγραμμα σ ε :ν εγκρι«Δημόκριτου» να διαμορρώσουν αξιοκρατικούς μηχα/'.ομού;
-ε: σερνάε: ασό διαδικασία αξιολόγησή: του οι; σ:: ς τη/
για τις σ,ροαγωγές των εσιστηχόνων. χ/ακόσηκε ασό τις
σιστημονική του σληρότητα και’ως σρος τον σοσχ ετισμό του
τρος το (μακροσρόλεσμο ή βραχυσρόλεσμ;) αν αστυξιακό
αλρόες προσφυγές των ενδιαφερομένων στη δικαιοσύνη όσου
εεόγραμμα της Κυβέρνησης. Εσισης ;.·:α ο ελνώς ασοδεκτή
ο εργατικό; δικαστής έκρινε τελικά αν ένας επιστήμονα;
εακτ κή είναι να εσιτεέσετα: ένα 1(1 υ.ε 1 ϋν του συνολικού
έχε: ικανότητα εκτέλεσης ή καλοδήγησης ερευνητικού έ:-
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7--J!!>A-j::i t(v2*. τς α~οτ ελε J.2 τη; -ύλλΐ'.ύ/: νςμς^ετ :/.ςν
"λα! T'.C'J. Μια αΗιόλ
:ρςτ πά-ό-ε :α έ^'.νε ττρότ-ςατα α-ς τς
Λ.1\ TCJ Rvv
j I ζρνχζ τε τ Ερε j * ο > τ ·; ν */. α ν ςριτε 7,:ιττ(Ρ! 2 y.xi ;χη/αν'.σ;χςψ:: ·Λρ ίτ η; του “ροσωττιν.οί γ ια ΖΊΤ.ίωζ ι,
των Z'jix'i άσεων με ύτ^λό Tf* αίσό τμα εςνννητ. Οι -ν.ρίτε:;
έ·,:νπ ;jλ τη βοήθεια επιτροπών its -επιστήμονες με 2:: 3νή
αναγνώριση κχ: εμσε'-ρία ύστερα χττό συνεννόηση με του; ερ
γαζόμενους ερευνητές. Στα άλλα όμως ερευνητικά κέντρα
της ’/ώρας αξιολογήσεις και προγραμματισμός είναι έννχ.ες
σχεδόν άγνωστες.
Η εικόνα αυτή ττα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας 2εν
-S ζ αλλάξει κα: 5εν να μπορέσουμε να προσελκύτουμε προι
κισμένους επιστήμονες για την προώθηση των ερευνητικών
προγραμμάτων αιχμής. αν δεν υιοθετηθούν τολμηρά νομο
θετικά κα: θεσμικά μέτρα γ:ζ την έρευνα, του να εξασφα- ,'ν
/.ι,ει:
1.
διαδικασίες πσ-ογρ αμματ: σμού κα:
επιλογής
προτε
ραιοτήτων.
2. διαδικασίες αξ ιολόγησης κα: αποτίμησης τη; έρευ
νας.
3. διαδικασίες αξιοκρατικής κριτής των ερευνητών κατά
την προόσληψη κα: την εξέλιξή τους, κα:
4. ευκίνητους μηχχ;ΐσμούς χρηματοδότησης τς έρευνας.
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Χαϊχ/.τηριστικέ; ρυθμίσεις του νομοσχέδιου.
Το σύστημα σχεδιασμού. συντονισμού κα: χρηματ οδ έ τητης
~ης έρευνας του ισχύει είνα: αν!κχ;ο να κάνε: διαφοροποίη
ση χ;χμεσα τε υψηλή κα: χαμηλή παραγωγικότητα. Έττ:
πολύ συχνά χαρακτηρίζονται ως ερευνητικές δραστηριότητες
του μόνο περιθωριχ/ή αξίωση μπορούν να έχουν να χαρακτηρισθούν σαν τέτο:ες. Λείχουν ο: κατάλληλο: μη/ανιτυοί
χ/εδιασμού κα: συντον.τμοΰ της έρευνας σε -εθνικό εττίπεδο
κα: κατά φορέα του να παίρνει υπόψη τις χ;απσυξ:χκε;
ον όγκες της χώρας αλλά και τα δι-εθνή τεταμένα. Η διο-!κηση των εθνικών ερευνητικών κέντ::ον είνα: στα χέρια τ:ο
ρισμένων Διοικητικών Συμβουλίων ατό άτομα μερικής απα
σχόλησης έσω ατό τα αντίστοιχα Κέντρα.
Η έλλειψη ομοιομορφίας στ:ς τομές των Κέντρων, η απου
σία κριτηρίων κα: κινήτρων γ:α την εξέλιξη κα: η π .-ο
μοιογένεια της υπηρ εσ:ακής κα: μισθολογικής κατάστασης
του πρόσωπτοού οίνουν την εικόνα μιας άναρχης ανάπτυξης.
Τέλος η ανυπαρξία χύνδεσης της έρευνας με τα Α.Ε.Ι. κα:
τη-; παραγωγή κα: έλλειψη συντονισμού με τ:ς δραστηοιότητες κα: τις ανάγκες των άλλων Υπουργείων είνα: επι
πρόσθετα
χαρχ/.τηρ:στ:κά
της
έλλειψης ενός θεχχικού
τλ αισίου.
Το νομοσχέδιο αυτό βάζε: τις βάσεις -για μ:α ορθολογική
ανα-τυςη ερευνηττ/.ής πολιτικής που θα είνα: τυνδεδεμενη
με το μέλλον της χώρας. Προς το σκοπό χυτό εισάγε: τ:;
εςής- ρυθμίσεις :
α)

Σχεδ-.ασμός της έρευνας:

Το νομοσχέδιο εισά-γε: τ:ς στο διεθνώς αποδεκτές έννοιες
της έρευνας:
:) ελεύθερης επιλογής που δεν απα:τείτα: Χυσχ
<5 με
τη·; παραγωγή.
; κυΓ*/ ε 7 τ;

χ?ν
τω·^ α
με διεθνή πρακτική, τε επιστημονική αιτιολόγηση από ειδι
κούς.
Λ·0
Γ:α το σχεδιασμό της έρευνας και κατχ;ομή των οιαμεσιμων κονδυλίων στα ου ο αυτά ε το η έρευνας στους ε,ρευ/ητικοΰς φορείς, -για τη·; κατάρτιση του ετήσιου Προγράμμα
τος Ανάπτυξης Έρευνας κα: Τεχνολογία; (ΠΑ1-7ΓΊ. και
για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής στο; ερευνητικό τονεα. η ευθύνη ανήκε: στη; Κυβέρνηση. Το Υπ.Ε.Τ. όμως
σχ; το επιτελικό Κυβερνητικό όργανο χ/εδιασμού οεν μπο
ρεί να χοηρ'ζετα: σε επιλογές της πολιτικής του η-γεσίας

*/.α: τςς νζηρε 7ΐ αχού μηχαν : tijloj t:j.• ‘/ωρ : ς ΤΤ^/ 7 νωας :ό
\η^η ^εττε::ρ otjlsίνων ετ εννητώ V 7.31 1/7:ρθ7ω" ων των :;αρα* •ω
‘;:ΓΑων τας εων.
Για το 77. ς 7:ό αςτό ic ρ ςετ α: 7τ:; V ή,Ε.Τ . ε /α :p‘^ανς μέ
το Ανςμα Ε'$ν ικό Γνωαοοοτ: 7.0 Σ.,j :ο Γ/10 Ε: ε-νατ. ‘ Η •7-Jστάση και τα καθήκοντα του οργάνου αυτου περιγρασο'τκ
κύρι-a στο Άρθρο 4 του νομοσχέδιου.
5) Αουιή κα: Διοίκηση των Εθνικών Ερευνητικών Κέν
τρων;
Εισά-γετα: η τομή κάό»ε κέντρου με τη διαίρεσή tcu τε
ινστιτούτα κατά επιστημονική περιοχή. με λειτουργ 17. ή αντοτέλεια αλλά κα: με οριζόντια χύνδεση μέσα από τα ε^εννττικά προγράμματα.
Επικεφαλής κά·5ε ινστιτούτου είνα: ο Αιευόυντής τςν. Τς
Δ.Σ. του Κέντρου απστελείτα: από τους Λιευόυντί; των Ινττιτούτων. εκποοσώπου; των εργσζομέ·;:·.·, κα: τον Δ: ε.^νντη
του Κέντρου. Έτσι τα μέλη του Δ.Σ. ε ίνα: εογαζόκ- ενο; ττγ
Κέντρο με πλήρη απασχόληση.
Παράλληλα η επιστημονική επίβλεψη, κα: ο αναπτυξια
κός προγραμματισμός γίνεται ατό τα Επιστημονικά Συμβού
λια του 'αποτελούνται από πεπειραμένους επιστήμονες έξω
ατό το Κέντρο.
γ) Διαβάθμιση κα: εξέλιξη προσωπικού:
Το προσωπικό των Εθνικών Ερευνητικών Κέντρων ϊια/.ρίνετα: σε ερευνητικό, τεχνικό, διοικητικό κα: βοηθητικό:
Το επιστημονικό προσωπικό διαβαθμίζεται σε 4 βαθμίδες
με προσόντα κα: μισθολογική κατάσταση ανάλογη εκείνων
γ:α τις τέσσερις βαθμίδες Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Το ν:μοτχεοιο x/.όμη κχ3ορίζει τις διαδικασίες πρόσληψης κα: εξέλι
ξης του εσευνητικού ποοσωπικού που στηρίζεται στο λεγόμε
νο «σύστηέα ομολόγων,'. (PEER REVIEW SYSTEM) σε
αντίθεστ u: το «σύστημα κρίσεων ατό συναδέλφου;» που :~/ύε:
στα Α.Ε.Ι. Υιοθετήθηκε η διεθνής αυτή πρακτική διότι έτσι
εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα των κρίσεων έξω απο
συναισθηματικούς παρ-άγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε
προκατειλημένες σε βάρος τη; ποιότητας της έρευνας ή του
ερευνητή κρίσεις. Για την ϊιοργά;ωση των κρίσεων οημιουργείτα: ένας Εθνικός πίνακας κριτών.
ο) Αξιολόγηση της έρευνας:
Είναι διεθνώς αποδεκτή η αρχή ότι η άυ :ονομ'α των Ερευ
νητικών Κέντρων κα: το σύστημα αξιολόγησή; τους πρέπει
να συμβαδίζουν. Στη χώρα μας δεν έχε: αναπτυχθεί ένα τύστημα αξιολόγησης που να χ;τ:στθ:χεί -ε διεθνή πρότυπα.
Σαν συνέπεια χυτού €?να: ότι κά-3ε προσπάθεια να ::σσχ-3σ
ένα σωστό και αποτελεχχατικό σύστημα αξιολόγησης, θεω
ρείται χυχ-;ά σαν μια απειλή προς τη; χ;τοντμία. II σωστή
άποψη είναι ότι ότχ; ο: στόχοι της έρευνας ξεκαθαριστούν,
η αυτονομία της μαξ! μ’ ένα σύστηια αξιολόγησης. είναι η
μόνη εναλλακτική λύση στην γραφειοκρατία.
Έ α υγειές σύστημα αξιολόγησης εί.ζ: σο κλε:σ: της οιαχείρησης τη; έρευνας κα: το σωστό αντίβαρο της αυτο-ομιας.
Επί ::λίον μια -γ-;ήσ:α αυτονομία κα: αναβάθμιση της έρευνας δ εν -5α οίνα: κατορθωτά, χωρίς αξ:ολό·γηση. διότι θα
t
/
» .
;
* ' ^
αφησουν "ρθ7ωτ:,.7.2 τνμςεροντα 7.α: ίνναμιπ; ςμαοε; ^ςν 22ραλύουν την ερευνητική προσπάθεια χωρίς κανΕα έλεγχο.
Ένα σύστησα χρηματοδότησης της έρευ;ας θα είνα: τότε
μόνο απο τελεσσατικό. αν συνυπάρχει ένα σωστό σύστημα άξιολογησής του. Για τη ϊιατήρηση και αναβά-?μ:χη της ποιότη
τας της Ελληνικ,ής έρευνας σε x/έση με τα ΐ'.ε-3νή πρότυπα,
το · ομοσχέοιο εισάγει ομοιόμορφο ·ι.ηχαν:τμό αξιολόγησης.
Κά-3ε ερευνητική πρόταση φιλτάρετα: με ένα σύστησα αξιο
λόγησης. σύμφωνο με βιεόνή επιστημονικά κριτήρια. Κριτική
αξιο/.όγηση σε όλα τα επίπεσα, γί-^ται έτσι προϋπόθεση για
ε·3ν·.κή επιστησον.κή πρόοοο. Οι ερευνητικές οραστημιότητες
αξ:ολο*γούντα: από κατάλληλες επιστημονικές επιτροπές. Ο:
επιτροπές αυτές αποτελούνται από ειδικούς υψηλού επιστη
μονικού επιπέδου. Παράλληλα κατά ·Λχ;ον:κσ διαστήματα.
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τεσσερα μc τεντε χρονιά. ετιτροτε; ετιστημονων ατο τη οιε·5νή ετιατημονική κοινότητα αξιολογούν διάφορου; τομεί; τη;
TTsc-—ά-ίειας τη; Ελλά:a;, στην επστήμη -/.a: τεχνολογία.
ε) Ανάττυξη τη; έρευνα; στα Α.Ε.Ι.:
Προσανατολκσμένη έρευνα σημαντική; κλίμακα; είναι σχεSον αδύνατο να γίνει στ* διοικητικά ‘/.at οργανωτ:ν.ά τλαίσια
εν:; ακαδημαϊκού τμήματο; ή τομέα. Ο: λόγο: είναι οι ε“Τ,ς:
:) Δυσκολία άξιολόγηση; ατό το ίδιο τ: τμήμα ίή τον το
μέα) τη; ετιστημονική; το: ο τ η τ a ; των μελών το: και τη; α
ξία: των ερευνητικών το:; τροταοεων. Μ τεράστια αυτή δυσκολία ένε: ::ατ·ττω·$ε: διεόνώ; y.a: έχε: οντ:ν.ετωτ:στεί με εξω
τερική αξιολόγηση ν.αι χρηματοδότηση. Στην Ελλάδα η δυ
σκολία -Sa είνa: ακόμη ττίο μεγάλη λέγω έλλειψη; ταράδοση;
ουσιαστική; αξιολόγηση; τη; έρευνα; y.a: τενιχρής ερευνη
τική; τροϊστορία;. Η κατανομή ερευνητικών κονδυλίων ατό
τα ίδια τα τμήματα "τα μέλτ το:; ·ύα καταλήξε: ότι·;; έχε:
ήϊη ατοδείξε: η τείρ2 των Σχολών) έτειτα ατό χρονοόίρε;
συζητήσεις σε ισοκατανομή των κονδυλίων μεταξύ όλων των
ερευνητών και κατά συν έσεια σε κα-5ήλωση τη; τοιότη.-α;.
στατάλη τιστώσεων και τελικά σε οριστική κζ: οχετόν τλήρη έξωση τη; χρήσιμη; έρευνα;.
”.) Μεγάλτ βσαδύτητα ατοοάσεων και ε·::·;ε·.ών. Η βρα
δύτητα αυτή είναι'ασυμβίβαστη με ψηλή; το ότητα; τροσανστολισμένη έρευνα σε έντονα ανταγωνιστικού; τόμε:·?. Η
σύμφυτη μ·ε συλλογικά όργανα βραδύτητα ·5α ετιταΔεί λόγω
τη; έλλειύη; ταράδοση: στην ατοτελεσματ'.κή λειτουργία συλ
λογικών οργάνων στη χώρα μα; και λόγω τη; τροχοπέδης
των διαδικασιών ττερί «δημόσιου λογιστικού ».
Ατό το άλλο μέρος στα Π ανετιστήι.ια συν/τάρχε: αξ-.όλογΥ,
συγκέντρωση επιστημονικού δυναμικού ικανού να αναλάοει δρα
στηριότητα σε τροσανατολιτμένη έρευνα με σύνδεση με τα με
ταπτυχιακά τρογράμματα. Παράλληλα τα Α.Ε.Ι. έχουν ανάγ
κη ανάττυξη; υτοοομή; γιά ερευνητικές δραστηριότητες του
να τροω·5ούν τις μεταττυχιακές ατούδες τέρα ατό την υτοδομή του χρησιμοτοιειτα: κατά τροτεραιότητα για την τροττυχιακή εκταιρευση.
Για το σκοτό αυτό το νομοσχέδιο εισάγει τα συστήκατα (:)
των Ακαδημαϊκών Ερευνητικών Κέντρων ως Ν.Π.Ι.Α. των
οτοιων τα τρογράμματα ΐτιλέγοντα: ώστε να υξυτηοετούν
κύρια τι: αναττυξιακές ανάγκες της χώρας ενώ) μένουν σννοεοεμενα με τον μεταττυχιακό κύκλο ντουδιόν και (::) των
ν.εταττυχιακων ινστιτούτων ως αυτοτελών υτηρεσιών με τρογρά-χματα του ετιλέγοντα: ατό το μεταττυχ’ακό Δ.Ε.Π. κά·3ε
τμήματος.
Πιστεύουμε οτι στα Α.Ε.Ι. υτάρχε: σημαντική συ*ρκέντρω
τή τετειραμένων ερευνητών. Τα ακαδημαϊκά κέντρα και τα
»εταττυχ:ακα ινστιτούτα μτορούν σχετικά εύκολα να ετιτύχουν
τι είναι αδύνατο να ετιτύχε: το ακαδημαϊκό τμήμα ή ούσκο<.ο -<α ετιτύχει το ανεξάρτητο εύνικό κέντρο διότι:
:) Είναι μικ.ροί ευέλικτοι οργανισμοί του έχουν ιδουλεί
·:α να υλοτοιήσουν συγκεκριμένα και εγκεκριμένα ερευνητι.ά τρογράμματα συνδεδεμένα με είν.κούτ στόχους ή με μοαττυχιακή τολιτική.
::) Προσφέρουν στους ερευνητές τη σιγουριά της ακαδηαικής ·5έσης αλλά και την ευελιξία και τι; ευκαιρίες ενός
ρευνητικού οργανισμού. Έτσι μτορούν να δράσουν σαν τόλο:
λξης διακεκριμένων Ελλήνων του εξωτεσικού.
:::) Η σύνδεσή τους με Π ανετιστήμια τους ετιτρέτε: άμεη σύνδεση με μεταττυχιακά τρογράμματα τρος αμοιόαίο όελος. Το τροσόν αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικέ γιατί μτοεί ατό την αρχή να γίνουν η δάση ανάττυξης των μεταττυ".ακών στουδών.
Ετσι τα ακαδημαϊκά ινστιτούτα εοευνών οαίνεται να ατο

νατό να αναττυχύε! μια κοινά χτοδεκτή τυραμίδα στο ακα
δημαϊκό το:: τροσωτικό. Τα ακαδημαϊκά και μεταττυχιακά
:ν τιτούτα ή κέντρα προσφέρουν το μοναδικό ίσιος μηχανισμό
για έναρξη δημιουργίας μιας τέτοιας πυραμίδα; και εττομένω; μτορούν να δράσουν σαν μοχλοί για την τόσο τεριτό·3ητη αναβάθμιση των Α.Ε.Ι. της χώρας. Τα ακαδημαϊκά και
μεταττυχιακά ινστιτούτα έχουν αρκε-.ή σύνδεση με τα Α.Ε.Ι.
και αρκετή αυτοτέλεια ώστε να μτορούν να ταιξουν το ρόλο
του καταλύτη για τηρ» αναβάθμιση των Α.Ε.Ι.
Γι' αυτό η αντίύεση τρος αυτά με βάση το ψευτοδίλημα
ότι «·ύα βγάλει τη»/ έρευνα ατό τα Α.Ε.Ι.» είναι το λιγότερο
υτοκριτική. Σήμερα στα Α.Ε.Ι. δεν γίνεται σοβαρή έρευν*
(με εξαίρεση την αρχαιολογία). Ο ό»εσμός αυτές είναι η μόνη
λύση να όγούν τα Α.Ε.Ι. ατό τη σημε.ρινή τους αδράνεια. Ε
ξάλλου η ετιτυχία του ώετμού αυτού στο II ανεσιιστήμιο της
Κρήτης τον έχει ήδη καταξιώσει.
στ) Ετ:καλύψεις με τα άλλα Ττουργεία:
Το II .A. 574/1982 στο άρΰρο Γ> κανορίζε: ότι στην αρ
μοδιότητα του Ττουργείου Ερευνας και Τεχνολογίας (Ιτ.
Ε.Τ.) ανήκουν:
a. U μακροχρόνιος σχεδιασμός της έρευνας και της τεχνο
λογίας.
β. Η κατάρτιση του Προγράμματος Ανάττυξης Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΠΑΕΤ).
γ. Η κατάρτιση σχεδίου ετήσιου τροϋτολογισμου των ερευ
νητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων της χωράς.
.Με όαση το II .Λ. 574/1982 διατυτώώηκε το Άρψρο 3
του νομοσχεδίου. Η ερμηνεία του τρετει να οοώει ως τρος
τις ανάγκες και τις αρμοδιότητες των άλλων 1 τοοστειων
είναι ο: εξής:
ί
ι) Ο: ανάγκ.ες για ερευνητικά τρογράμματα όλων των Υτουργείων μτορούν να καύορίψονται ατό τα ιοια τα Ιτουργεία. τα οτοία δεν στερούνται του δικαιώματος να ετιζητΟυν
(και χρητχατοδοτούν) τους κατάλ/.ήλους φορείς για την εκτ.όνηση αυτών των τοογρχμμάτων.
::) Το Ττ.Ε.Τ. στην κατάρτιση του
ΠΛΕΤ. την ανά
ττυξη των ερευνητικών του φορέων και μέσα ατο τις οιμερείς συμφωνίες ετιστημονικής συνεργασίας με άλ/.ες χώρες
να τρέτει να ταίρνε: υτόψη τις ανάγκες των ά/.λων 1 τουργείων και οργανισμών.
ιιι) Τα άλλα Ττουργεία δεν να τρέτει να ασχοληθούν με
ίδρυση δικών τους ερευνητικών μονάδων, διότι δεν έχουν ού
τε την εμτειρία. ούτε τον μηχανισμό. Σε ειδικές όμως τεριττώσεις να μτορεί να σχεδιάσει το Ττ.Ε.Τ. ατό κοινού μ.ε
άλλο Γτο.ργείο την ίδρυση των λεγομένων Ειδικών Ερευνη
τικών Κέντρων ^ ’ Αρνρο 8) του ντοίου το πρόγραμμα και η
διοίκηση ρυνμίξετα: ατό κοινές ατοφάσεις των δύο Ττουργείων αλλά ο τροϋτολογισμός υτάγετα: στο Ττ.Ε.Τ.
ιν' Κέντρα με/ατών /.α: αναττυξιακής τολιτικής ότου η
ερευνητική δραστηριότητα (με την έννοια του νομοσχεδίου)
είναι τερίνωριακή. είναι στην αρμοδιότητα του αντίστοιχου'
Ττουργείου. ενώ το Ττ.Ε.Τ. έχει υτοχρέωση ταροχής υτη
ρεσιών (ότου του ψητηόε!) για ερευνητική και τεχνολογική
στήριξη.
Ειδικώτερα ο: δραστηριότητες της τρώην Ττηρεσίας Γε(οργικών Ερευνών του Ττουργείου Γεωργίας δεν υτάγονται
στις ρυ-ύμίσεις του νόμου αυτού. Γι’ αυτές τις δραστηριότητες
να υτάρξε: ειδική ρύΰμιση σε συνεργασία Ττουργείου Γεωρ
γίας και Ττουργείου Έρευνα; και Τεχνο/.ογίας.
Βαστ/.ο: στόχε: του Νομοσχεδίου.
1. Π ρογραματισιμός και συντονισμό; τη; έρευνας, τόσο
μέσα στα Ερευνητικά Κέντρα, όσο κα. «μέσα ατο τσ χρηματο
δοτούμενα ερευνητικά τρογράμματα με σκοτο:
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ρευ.ητ:κά Κέντρα κα: Ανεξάρτητα Ινστιτούτα. Ανεξάρτητα
Ακαδημαϊκά Ινστιτούτα. Ακαδημαϊκά Κέντρα. Μεταπτ-χια/.ά
Ινστιτούτα. Εδιν.ά Ερευνητ:κά Κέντρα.
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Ιϊ Κέ/Τρα υποδιαιρούνται σε Ινστιτούτα ν.ατα εΈκότττε:.
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στοιχούν ;τ:ς 4 βαθμίδες του προ"ωπ.κού των Α.Ε.Ι.
Λ:;δ:κασίες κα: κρ:τήρια πρόσληθης.
:::t Λ-ιολόγηση εττ:οc~τ,ς γ:ζ :ξέλ:4η κα: μονιμοποίηση.
:ν) Μ'σθολο·;:κή κατάσταση.
Σχεσε:: Ε: ευνητπ/.ων Κέντρων ν,εταάύ τους /. α: κε 7α
Α.Κ.Ι.
G. Ομαλή Αναδόμιηση των σημερινών ερευνητικών
'TO;·.·/
γ·.α να ευθυγραμμ-.-θοίν με το νότα.ο Χί;α από μεταβατικές
διστάξε:;.
Ανάλυση των άρθρων που υλο.το'.οΰ του: στογου;
του Νομοσχεδίου.

Άρθρο 0.
Θεσμοθετεί ομοιόμορφο τρόττο διοίκησης των Εθνικών Ε::.vrτν/.όν Κέντρων (Λ.Σ. Δ/ντης. Επιστημονικό Συμβού
λιο'. Καθορίζει τ·.; αρμοδιότητες τον Δ.Σ.. του Διευθυντή
•/.α; του Επιστημονικού Συμβουλίου. Επίσης ορίζει τα “ροτόν
τα τράτου επιλογής y.a: τη θητεία του Διευθυντή.

Στόχος 1.
Άρθρο 3.
Καθορίζει την ευθύνη y.a: τις αρμοδιότητες του \’π. Ε.Γ.
σύμφωνα με τον αρχικό y.a 1/ορ:σμό των αρμοδιοτήτων το. έγινε με τη/ ίδρυση του Υπουργείου, Π.Α. .>74/! 082.
Π ροστίθεντα: αρμοδιότητε ς :
~ϊ)' Ττ.ς παραγράφου 4 (ανάθεση συμβατή; έργου γ:α μελά
τε; y.a: έρευνες σε εμπε ρογνώμονεςΐ.
::) Τη; παρ. 5 (σύτταση επ:χε:ρή:εων με συμμετοχή του
δημόσιου γ:α αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων) -/.at
:::) Τη; ταρ. 6 (απονομή βραβείων. ‘/ρηματικών αμοιβών,
υποτρόφων).
Άρθρο 4.

Αρορά τη διοίκηση των ΑνιΞάρτητων Ερευνητικών Ινστι
τούτων κα: Ειδικών Κέντρων (Λ/ντής. Ετιστημονικο Σ.μβούλιο Ινστιτούτου Έ.Σ.Ι.ί:. Καθορίζει τις αρμοδιότητες,
προσόντα και διορισμό του Επιστημονικού Διευθυντή, καθω;
κα: τ:; ασμοδιότττε; του Επιστημονικού Συμβουλίου Ινστι
τούτου (Ε.Σ.Ι.).
Άρθρο 12.
0:!ζε: τη σύσταση των Ειδικών Εοευνηττ/.ών Κέντρων με
Π.Α.
Άρθρο 13.
Θεσμοθετεί τα Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Κέντρα κα: Ιν
στιτούτα. Καθορίζει τον τρόπο διοίκηση; (σε σχέση με τα
αντίστοιχα Α.Ε.Ι.) τα προσόντα των Δ/ντών κα: του ερευνη
τικού τσοσωτικού. κα: μυθολογικές ατολαυέε.

Εισάγει το θεσμό του Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
Έρευνα: (ΕΓΣΕ) του έχε: αρμοδιότητα της χάραξης τη;
ερευνητικής πολιτικής και γνωμοδότητη: σε θέματα ερευνη,τ’.κών και τεχνολογικών προγραμμάτων. Σύνθεση: Α:ευ·3υντές
Ερευνητικών Κέντρων. Εκπρόσωποι Ετιστημ.ον:κών Ενώσεων
και Συνδικαλιστικών Φορέων και Επιστήμονες με διεθνώς
αναγνωρισμένο κύρος. Τα μέλη του ΕΓΣΕ διορίζονται, ύστερα
ατό προτάσεις των Α.Ε.Ι. και των Ερευνητικών Κέντρων,
με κο:νή απόφαση του Υπουργού Έρευνα: κα: Τεχνολογία;
του έχε: και την ευθύνη τη; τελική; επιλογής μέσα ατό τις
τροτάσε:; καθώς κα: του Ττουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων. Η συμμετοχή στην ατόρατη του τελευταίου
εχε: την έννοια τη; σύαοωνη; γωμτ; του γ:α τα μέλη του
ΕΓΣΕ του είνα: μέλη τού Δ.Ε. Π. των Λ.Ε.’ΐ.
■

Στόχο; 2.
Άρ·3:ο 5.

Εισάγει το ·3ε-μό του Προγράμματος Ανάπτυξης Έρευ
να; κα: Τεχνολογία; 1 Π AΕΤ) σαν Γιετε; πρόγραμμα του
ύηριζε: r Βουλή, με το r/τίστοιχο ετήσιο τρόγ'ραμμα. Καθο::ζε: κανόνες ντο βολή; προτάσεων. μηχανισμού; κριτών του
Ττ.Ε.Τ. γ:α την αξιολόγησή τους, σσόπου; έγκριση; χρημα
τοδότησης. ατοκλίσε:; ατό το ΓΤΑΕΤ. και ατοτίμηση προ
γραμμάτων του αφορούν φορείς του Δημοσίου ή τη; Τοτική;
Αυτοδιοίκησης.
ΑΓε Π.Α. μτορούν να κα-3ορίζοντα: κα: ο: όρο: χρηματοδότητη; ερευνάς σε :ο:ωτ:κέ; βιομηχανίες και τα:αγωγικέ;
μονάοες.
Άρ·3οο 6.
Κα-3ορίζει ατλουστευμενες άιαοικασίε; χρηματοδότηση; έ
ρευνα;
κατ εααίρεση των διατάσεων
του δηκοσίου
λο·'ΐστ:,
*
'·
*
'Ap-S-po 7.
Κα·3ο::ζε·. τράτου; χρηματοδότηση: «έρευνα; ελεύ·3ερη;
ετιλογή;·. fμη τροσονατολ:σμένηςϊ τόσο στα Α.Ε.Ι. κα:
Τ.Ε.Ι. οτο κα: στα Ερευνητικά Κέ·>τ;α. Για ττ Τ.Ε.Γ. ρυσιολογικά ηι τέτοια ερευνά -3α τεριορίζεται σε τεχνολογικού;
τομείς.

Στόχο; .Τ
Άρθρο 8.
Καθόριζε: το ειδο; των ευρευνητικών ρορέων; Γόθνικά Ε-

Άρθρο 10.
Οριζε: τη δομή y.a: τη διεύθυνση των Ινστιτούτων των
Κέντρων καθώς /.α: τ:ς αρμοδιότητες ν.α: τράτο διορισμού τον
Δ::υυυντή του Ινστιτούτού.
ΆσθίΟ 11.

Άρθρο 14.
Θεσμοθετεί τα Μεταπτυχιακά Ινστιτούτα ώστε να δοθεί
δυνατότητα υποδομής στα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που να αν τ α
ποκρίνονται στους δικού; τους στόχους κα: αναπτυξιακή πο
λιτική στον μεταπτυχιακό τομέα.
Στόχος 4.
Άρθρο 15.
Καθορίζει κατηγορίες προσωπικού /ερευνητικού, τεχνικού,
διοικητικού). Καθορίζει ακόμη τέσσερις βαθμίδες ερευνητι
κού προσωπικού (ανάλογε; με τι; βαθμίδες Δ.Ε. Π.
των
Α.Ε.Ι.) και τα αντίστοιχα ελάχιστα προσόντα.
Άρθρο 1G.
Ορίζοντα: ο: κανόνες κρίσεων για επιλογή και προα-ρωγή
του ερευνητικού προσωπικού. Ο: κρίσεις γίνονται από επιτρο
πές εξωτερικών κριτών (καταξιωμένοι ερευνητε;) που εί
ναι δεσμευτικέ; για τον Τπουργά. Επίσης εισάγεται ο θεσμό;
τη; μετάκλησης.
Ά:θ:ο 17.
Καθορίζεται η διάρκεια θητείας (για τις βαθμίδες Λ κα:
Γ1 κα: μονιμότητα (για τις βαθμίδες Β κα. ΑΚ κα: τα χ:ονικά όρια περιοδικών κρίσεων για προαγωγή.
Άρθρο 18.
Ορίζοντα: οι αποδοχές των ερευνητών έτσι ώστε να αποτε
λούν κίνητρα για προσέλκυση άξιων επιστημόνων. Αναγνω
ρίζεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε A.E.I. ή
ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής. Ορίζοντα: ο: αποδοχές
των Διευθυντών. Θεσπίζονται πρόσθετες αποδοχές (με μοροή βραβείων) σε σχέση με την ερευνητική απόδοση. Εισάγεται ο θεσμός τη; ερευνητικής άδειας με αποδοχές. Τέλος
καθορίζεται αποζημίωση μετοικεσίας.
Άρθρο 19.
Εισάγεται ο θεσμός του επισκέπτη ερευνητή με σύμβαση
ορισμένου χρόνου, και του συνεργαζομενου ερευνητή (μεταδι
δακτορική θέση) με χορήγηση υποτροφίας. Καθορίζονται όρο:
συμμετοχής σε προγράμματα ερευνητικών κέντρων μελών του
Α.Ε. Γί. κα> μεταπτυχιακών φοιτητών Α.Ε.Ι.
Άρθρο 20.
Αφορά το τεχ/ικό προσωπικό.

6
' Ά?3?ο 21.
Αφορά Ti διοικητικό προσωπικό.
Άρόρο 22.
Αφορά αποσπάσεις προσωπικού από ένα κέντρο σε άλλο.
Στόχος 5.

Άρ3ρο 25.
Καν ορίζονται ο: εξής σχέσεις με τα Α.Ε.Ι.
α) Μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να εργάζονται
ως
υπότροφο: σε ερευνητικό κέντρο υπό την επίβλεψη ενός ερευ
νητή. Τις υποτροφίες χορηγεί το Υπ.Ε.Τ.
6) Δίνεται ίικαίωμα σε ερευνητές να υπηρετούν στα Α.Ε.
I. ως ειδικοί επιστήμονες ή επισκέπτες καθηγητές και ως
μέλη εξεταστικής επιτροπής μεταπτυχιακών φοιτηρτών.
Επίσης δίνεται η δυνατότητα κοινών προγραμμάτων με
ταξύ ερευνητικών κέντρων.
Στόχος 6.
Άρ-ΰρο 29.
Για την ένταξη του τωρινού ερευνητικού προσωπικού από
τη σημερινή χαοτική υπηρεσιακή κατάσταση στις τέσσερις
βαθμίδες του νόμου, ο υευος καθορίζει υποχρεωτική κρίση.
Όσοι έχουν μόνιμη νέση ή σύμβαση αορίστου χρόνου και κρινούν αρνητικά, μπορούν να ζητήσουν ένταξη σέ δημόσια υπη
ρεσία. Όσοι έχουν σύμβαση ορισμένου χρόνου 3 α παραμένουν
μόνο αν κριSταύν υετικά. Το λοιπό προσωπικό παραμένει με
το ίδιο νου.ικό καόεστώς.
'ApSpo 30.
ΚαΙ'ορίζει το νέο καθεστώς της Ελληνική; Επιτροπής Α
τομικής Ενέρ-;ε:ας (Ε.Ε.Α.Ε.).
* ;
μ
Άρ3ρθ 31.
Καθορίζει το νέο καύεστώς του Δημόκριτου που μετονο
μάζεται σε Εόνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών.
Άρ3ρο 32.
Καύορίζει τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Α.Ε.
που αεορούν έρευνες εντοπισμού ραδιενεργών μεταλλευμάτων
στο Ι.Γ.Μ.Ε.

Αρ-ίρο 33.
Καύορίζει -ο νέο καΰεστώς του ΙΩΚΑΕ που μετονομάζε
ται σ; Ιίάνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών.
Άρύρο 34.
Ρυΰμίζε: μια. ιδευτερέουσα) εκκρεμότητα, δηλαδή, ποιος
3α πληρώνει την εισφορά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρό
θεσμων Μετεωρολογικών Π ρογνώσεων.
Α ρ υρ ο 3 ο.
Μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες για τη-/ Ευνική Αστρονουική Επιτροπή από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπ.Ε.Τ.
Άρ3ρο 30.
Αφορά το νέο καυεστώς του Ερευνητικού Κέντρου Κρήτης.
Άρ3ρο 37.
Τελικές διατάξεις: Καθορίζει ποια είναι τα εποπτευόμε■·α από το Υπ.Ε.Τ. κ έοτρα. Καταργεί ται η. Υπηρεσία Επιστηυ ον·κή; ' Ερευνα; και Τεχνολογία ς (ΥΕΕΤ) που έχει
ήδη απορροςη-ύεί από το Υπ.Ε.Τ. Επ ίσης περιλαμβάνονται
μερικέ; δευ τερευ'ουσες μεταβατικές διατ άξε-.ς.
Λ3ήνα. 13 Ιουλίου 1934
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