ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
www.eee-researchers.gr
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Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη της Συνόδου Προέδρων των ΕΚ
Θέμα: Τρέχοντα, επείγοντα θέματα που αφορούν στα ΕΚ
Αξιότιμοι κ.κ. πρόεδρε και μέλη της συνόδου Προέδρων των ΕΚ,
Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε δύο τρέχοντα, επείγοντα θέματα, τα οποία αφορούν
άμεσα στα Ερευνητικά Κέντρα:
1. Σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου με φυσικά πρόσωπα μετά την ψήφιση του
Ν.4057/2012.
Μετά την ψήφιση του Ν. 4057/20121 αρ. 9, παρ. 20.α (ΦΕΚ 54/14-3-2012), για τη σύναψη
μιας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή ανάθεσης έργου σε φυσικό πρόσωπο,
στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι ΕΛΚΕ (ΕΚ και
ΑΕΙ), απαιτούνται πλέον:
•

Έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (υπογραφές τεσσάρων υπουργών)

•

Βεβαίωση του Γενικού Γραμματέα του αρμόδιου
χρηματοδοτείται το έργο ή εποπτεύει το Φορέα Υλοποίησης

•

Βεβαίωση του Φορέα Υλοποίησης

•

Σύνταξη προκήρυξης και αποστολή στο Α.Σ.Ε.Π.

Υπουργείου

που

Πληροφορούμαστε ότι έχουν υπάρξει διαμαρτυρίες και έχουν γίνει ορισμένες
ενέργειες τόσο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων, όσο και από συλλογικά όργανα των
ΑΕΙ, μετά από τις οποίες ετοιμάζεται να κατατεθεί μία τροπολογία του σχετικού
άρθρου του Νόμου 4057/2012 στη Βουλή, η οποία θα μειώνει κάπως, χωρίς όμως να
εξαλείφει, την προαναφερθείσα γραφειοκρατία.
2. Εφαρμογή της ΚΥΑ 22331/28-12-2011 (ΦΕΚ 673Β΄).
Το ΦΕΚ 673Β’, (07-03-20121), περιέχει Κοινή Υπουργική Απόφαση 22331/28-12-2011
(που απορρέει από την παρ. 2 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011), με θέμα «Καθορισμός
του μέγιστου δυνατού χρόνου απασχόλησης και της ανώτατης, ανά ώρα, αμοιβής
εκπαιδευτικών και δημοσίων υπαλλήλων για την παροχή υπηρεσιών σε συγχρημα-
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τοδοτούμενες πράξεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
2007− 2013».
Για το άρθρο 55 του Ν. 3966/2011, το ΥΠΔΒΘ έχει εκδώσει (στις 20/07/2011)
Ερμηνευτική Εγκύκλιο, περί μη υπαγωγής μελών ΔΕΠ ή ΕΠ-ΤΕΙ στο πεδίο
εφαρμογής του, κλπ. (βλ. http://www.eee-researchers.gr/Katastatiko-Nomothesia/Ermineutiki-Egkuklios_N3966-2011.pdf).
Η Ερμηνευτική αυτή Εγκύκλιος δεν περιλαμβάνει τους ερευνητές (και το ίδιο
προσωπικό των ΕΚ), με αποτέλεσμα συνάδελφοι που συμμετέχουν σε έργα ΕΣΠΑ,
να μην μπορούν να απασχοληθούν περισσότερο χρόνο ή/και να λάβουν ποσό
μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ΦΕΚ από άλλο φορέα (π.χ.
πανεπιστήμια), ακόμη και εάν αυτό έχει προβλεφθεί στο τεχνικό δελτίο /
προϋπολογισμό του έργου.
Προτείνουμε τα δυο θέματα που προαναφέρονται να συμπεριληφθούν στην ημερήσια
διάταξη της 69ης Συνόδου των Προέδρων των Ερευνητικών Κέντρων που θα διεξαχθεί
στις 9-4-2012.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Με τιμή,
Ο Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας
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