Η Χάρτα και ο Κώδικας στο πλαίσιο της πολιτικής της Ε.Ε. για το ανθρώπινο
δσναµικό και την κινητικότητα

Η Χάρτα και ο Κϊδικασ (Χ+Κ) προωκοφνται από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι (Ε.Ε.) ςε Ανϊτατα και
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρφματα, Ερευνθτικά Κζντρα, Επιχειριςεισ και εν γζνει Φορείσ που
απαςχολοφν ι χρθματοδοτοφν τθν Ζρευνα και τουσ Ερευνθτζσ ςτα πλαίςια τθσ ανάπτυξθσ πολιτικϊν για
τουσ ανκρϊπινουσ πόρουσ και τθν κινθτικότθτα ςε πανευρωπαϊκό επίπεδο με ςκοπό τθν ολοκλιρωςθ μιασ
ενιαίασ αγοράσ για τθν ζρευνα ςτθν Ευρϊπθ.
Δεδομζνθσ τθσ νομικισ φφςθσ του κεςμικοφ αυτοφ εργαλείου (Σφςταςθ/Recommendation), που ςθμαίνει,
ότι δεν ζχει άμεςθ αναγκαςτικι εφαρμογι, όπωσ πχ. μια Οδθγία τθσ Ε.Ε. που υποχρεϊνει το κράτοσ μζλοσ
να τθν ενςωματϊςει ςτο εςωτερικό του δίκαιο με διάταξθ νόμου, θ εφαρμογι τθσ Χ+Κ επαφίεται ςτθ
βοφλθςθ των Οργανιςμϊν ςτουσ οποίουσ απευκφνεται, με βάςθ τα οφζλθ που αυτά κρίνουν ότι κα
αποκομίςουν.
Κακ’ όςον αφορά ςτο περιεχόμενο τθσ, θ Χάρτα, αναλφει τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ τόςο των
ερευνθτϊν, όςο και των ακαδθμαϊκϊν, ερευνθτικϊν και χρθματοδοτικϊν Οργανιςμϊν και Επιχειριςεων
που απαςχολοφν ι χρθματοδοτοφν ερευνθτζσ, ενϊ ο Κϊδικασ κζτει ωσ ςτόχο τθ διαςφάλιςθ τθσ ίςθσ
μεταχείριςθσ των ερευνθτϊν ςε όλο τον Ευρωπαϊκό Χϊρο Ζρευνασ (ΕΧΕ) με τθν εμπζδωςθ διαδικαςιϊν
διαφάνειασ και αξιοκρατίασ κατά τθν πρόςλθψθ και τθν εξζλιξθ τουσ, ϊςτε θ ζρευνα να καταςτεί
ελκυςτικό είδοσ ςταδιοδρομίασ και μοχλόσ οικονομικισ ανάπτυξθσ ςτον ΕΧΕ.
Με βάςθ τα ανωτζρω, οι οργανιςμοί που κζλουν να επιδείξουν μια ςτρατθγικι ανκρωπίνων πόρων αλλά
και μια ετοιμότθτα να εφαρμόςουν τθν αρχι τθσ κινθτικότθτασ που προωκείται ταυτόχρονα (υπό τθν
ζννοια τθσ γεωγραφικισ, διατομεακισ και διεπιςτθμονικισ κινθτικότθτασ) ςτον ανταγωνιςτικό χϊρο τθσ
ζρευνασ, τεχνολογίασ και τθσ καινοτομίασ, ζχουν κάκε ςυμφζρον να προςαρμόςουν το κανονιςτικό τουσ
πλαίςιο προσ τισ αρχζσ τθσ Χ+Κ.
Στο ςθμείο αυτό, κα πρζπει να λάβουμε υπόψθ, ότι οι περιςςότεροι Οργανιςμοί του ακαδθμαϊκοφ χϊρου,
είτε πρόκειται για ΑΕΙ, είτε πρόκειται για Ερευνθτικά Κζντρα, διακζτουν ιδθ ζνα κανονιςτικό πλαίςιο για
τθν εφρυκμθ και ακαδθμαϊκά ορκι λειτουργία τουσ. Το αυτό ιςχφει, ςε ςθμαντικό βακμό, και ωσ προσ τθ
λειτουργία των ερευνθτικϊν εργαςτθρίων τουσ με ςκοπό τθ διαςφάλιςθ τθσ ηωισ και τθσ υγείασ των
εργαηομζνων ςε αυτά. Επομζνωσ, ςε μεγάλο βακμό, θ υιοκζτθςθ των αρχϊν του δίπτυχου τθσ Χ+Κ δεν
πρζπει να αποτελεί πρόβλθμα.
Το ςτοίχθμα εντοπίηεται περιςςότερο ςτθν εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ κινθτικότθτασ που είναι αρνθτικά
ςθματοδοτθμζνθ ςτο Ελλθνικό Σφςτθμα Παιδείασ και Ζρευνασ (θ τρζχουςα πρακτικι, πλθν φωτεινϊν
εξαιρζςεων, είναι να εξελίςςεται κάποιοσ ςτο χϊρο που αρχικά προςλιφκθκε ςτο αντικείμενο για το
οποίο προςλιφκθκε χωρίσ να αποκτιςει εμπειρία άλλων χϊρων και μάλιςτα τθσ παραγωγισ και των
επιχειριςεων) και ςτθν αποδοχι τθσ αρχισ τθσ αξιολόγθςθσ που όλοι γνωρίηουμε ότι δεν ευδοκιμεί
παντοφ ςτο ανωτζρω ελλθνικό ςφςτθμα.
Βεβαίωσ, θ εφαρμογι αρχϊν και διαδικαςιϊν που τίκενται από τθν Χ+Κ επάγει διοικθτικό βάροσ ςτον
Οργανιςμό. Αλλά, κάκε κανονιςτικό πλαίςιο, από τθ ςτιγμι που κα εφαρμοςκεί, κζλει παρακολοφκθςθ
και ςυνεχι αξιολόγθςθ/αποτίμθςθ, πράγμα που παραπζμπει ςε μια άλλθ υςτζρθςθ του ανωτζρω
ελλθνικοφ ςυςτιματοσ (πρόκειται για μθχανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ ποιότθτασ που δεν είναι ιδιαίτερα
διαδεδομζνοι και προςφιλείσ) που όμωσ πρζπει να αποκαταςτακεί δυναμικά. Τα εμπόδια για τθν
υιοκζτθςθ τθσ Χ+Κ πρζπει να μεταβλθκοφν ςε ςτοίχθμα για τον εκςυγχρονιςμό του ςυςτιματοσ μασ και τθ
ςυμμετοχι ςτο Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ περιβάλλον τθσ Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και Καινοτομίασ.
Τα ςυγκεκριμζνα οφζλθ που κα προκφψουν από τθν εφαρμογι τθσ Χ+Κ, κα πρζπει να τα εντάξει ο φορζασ
και ο ερευνθτισ ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ που υπθρετεί το κεςμικό εργαλείο και αυτά, ενδεικτικά είναι:

α) Εξωςτρζφεια. Συμμετοχι ςε κανόνεσ και διαδικαςίεσ κοινά αποδεκτζσ από τουσ ομόλογουσ φορείσ του
ΕΧΕ, επομζνωσ διευκόλυνςθ ςτθν κινθτικότθτα και ςτθ ςταδιοδρομία. Στθ ςυγκεκριμζνθ οικονομικι
ςυγκυρία με αυξανόμενουσ ρυκμοφσ εξόδου από τθ χϊρα του νεαροφ δυναμικοφ τθσ, θ γνϊςθ και
προςαρμογι με όρουσ που ιςχφουν ςτον ΕΧΕ διευκολφνει τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ ςταδιοδρομίασ των
ερευνθτϊν και τθν κινθτικότθτα τουσ με όλουσ τουσ δυνατοφσ τρόπουσ. Επίςθσ και θ είςοδοσ ερευνθτικοφ
δυναμικοφ από χϊρεσ μζλθ τθσ ΕΕ με τισ κεςμικζσ εγγυιςεισ του τφπου Χ+Κ είναι επωφελισ και ςτόχοσ
για τθν ανανζωςθ και ενδυνάμωςθ του εκπαιδευτικοφ και ερευνθτικοφ ιςτοφ μασ.
β) Διαφάνεια. Τόςο για τουσ ερευνθτζσ όςο και για τουσ φορείσ ζρευνασ αποτελεί ςτοιχείο για τθ βιϊςιμθ
ανάπτυξθ και εξζλιξθ τουσ.
γ)Εξοικείωςη με μηχανιςμοφσ πιςτοποίηςησ ποιότητασ και διαδικαςίεσ πρωτοκόλλου.
δ) Άμεςο όφελοσ για τουσ χρηματοδότεσ που κα μποροφςε να ενςωματϊςουν το κεςμικό εργαλείο ςτθ
χρθματοδοτικι πολιτικι τουσ (πχ. όπωσ το Νορβθγικό Συμβοφλιο Ζρευνασ το οποίο εξαρτά τθ
χρθματοδότθςθ φορζων ζρευνασ από τθν εφαρμογι τθσ Χ+Κ)
ε) Κινητικότητα. Εξοικείωςθ με όλα τα είδθ κινθτικότθτασ, γεωγραφικισ, διατομεακισ, διεπιςτθμονικισ με
προφανι πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ για όλουσ τουσ «παίκτεσ».
ςτ) Οφζλθ που μπορεί να προκφψουν από τθν αναγόρευςθ τθσ Χ+Κ ςε ουςιώδη όρο για τθ
χρθματοδότθςθ φορζων και ερευνθτϊν από τα χρθματοδοτικά εργαλεία του εκάςτοτε προγράμματοσ
πλαίςιο τθσ ΕΕ, με ζμφαςθ ςτα προγράμματα κινθτικότθτασ (τφπου Μαρία Κιουρί).
η) …Τζλοσ, αλλά όχι λιγότερο ςθμαντικό, θ δημιουργία κουλτοφρασ ςχετικισ με τα κζματα που
αναφζρκθκαν πιο πάνω.

