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Θέμα: Συνταξιούχοι διευθυντές ΕΚ της ΓΓΕΤ και εφαρμογή του ν. 4051/2012
Αξιότιμε κ. Γενικέ,
Στην Ευρωπαϊκή εργατική νομοθεσία προβλέπεται η υποχρεωτική συνταξιοδότηση
και αποχώρηση από την υπηρεσία κάθε εργαζόμενου ο οποίος συμπληρώνει
συγκεκριμένο όριο ηλικίας (συνήθως τα 65 ή 67 χρόνια).
Η νομοθεσία αυτή εφαρμόζεται και στον ακαδημαϊκό χώρο, σε πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα, ακόμη και όταν ο αποχωρών είναι πανθομολογουμένως άριστος
στα καθήκοντά του.
Στα ελληνικά ΑΕΙ οι σχετικές διατάξεις του νόμου εφαρμόζονται επίσης με
αυστηρότητα. Εξαίρεση φαίνεται να αποτελούν τα ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα, στα
οποία επανειλημμένως παρατηρούνται φαινόμενα διατήρησης σε διευθυντικές θέσεις
συνταξιοδοτηθέντων μελών ΔΕΠ ΑΕΙ και ερευνητών, με ταυτόχρονη μάλιστα
παράταση της διευθυντικής θητείας πολύ πέραν της νομότυπης λήξης της. Σε
ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η παραμονή στη θέση επιτυγχάνεται με την επίκληση
αποφάσεων του Σ.τ.Ε. ληφθεισών προ 65ετίας, ήδη αντιτιθεμένων σε πλήθος
μεταγενεστέρων νόμων και νομολογιών, ή και με την προσχηματική επίκληση μιας
«αναγκαιότητας αποκλειστικά προσωπικού χειρισμού» (!) οικονομικών υποθέσεων
από τον συνταξιοδοτούμενο διευθυντή.
Επιπλέον, η διατήρηση συνταξιούχων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών σε διευθυντικές θέσεις
ερευνητικών Ινστιτούτων επιβάρυνε και συνεχίζει να επιβαρύνει (με την καταβολή
των αντίστοιχων μισθών και επιδομάτων θέσης) τους προϋπολογισμούς των
Ερευνητικών Κέντρων. Το τελευταίο καθίσταται πλέον απολύτως απαράδεκτο,
δεδομένων των αλλεπάλληλων δημοσιονομικών περικοπών και κυρίως αυτών που
περιλαμβάνονται στο ν. 4051/2012 και πλήττουν τα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ
βάναυσα και άνισα, σε σχέση με τους άλλους φορείς του δημοσίου (βλ. και
http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_417-23-02-12.pdf).
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κ. Γενικέ,
Σύμφωνα και με την παροιμιώδη και εξαιρετικά επίκαιρη ρήση του Εμμανουήλ Ροΐδη
«Καθ' ην ώραν πίπτει βροχή νομοσχεδίων, λαμβάνομεν και ημείς το θάρρος να
υποβάλλωμεν το ακόλουθον· Περί τηρήσεως των κειμένων νόμων», αιτούμεθα όπως
μεριμνήσετε για την άμεση και απαρέγκλιτη εφαρμογή των διατάξεων του
νόμου περί υποχρεωτικής συνταξιοδότησης και αποχώρησης από την
υπηρεσία στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ, όπως γίνεται στον υπόλοιπο δημόσιο
τομέα (των ΑΕΙ συμπεριλαμβανομένων), καθώς και την άμεση εφαρμογή των
σχετικών με τη διοίκηση των Ερευνητικών Κέντρων διατάξεων του ν.
4051/2012.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
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