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Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./470/2014 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Προς:  Τα μέλη της ΕΕΕ 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 

Κατά τo χρονικό διάστημα που το νομοσχέδιο για την ΕΤΑΚ συζητούνταν στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών 

Υποθέσεων της Βουλής, πραγματοποιήσαμε ως εκπρόσωποι της ΕΕΕ μία σειρά συναντήσεων με: 

• Τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων κ. Σ. Ταλιαδούρο. 

• Τον εισηγητή του ν/σ της Ν.Δ., Ε. Κόνσολα. 

• Τον γραμματέα της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, κ. Ρήγα και τον εισηγητή του ν/σ, κ. Π. Δήμα. Τους βουλευτές του 

ΠΑΣΟΚ κ. Χ. Πρωτόπαπα, Δ. Καρύδη, Δ. Κρεμαστινό και Α. Κακλαμάνη. 

• Την εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Θ. Φωτίου. Τους βουλευτές κ. Α. Κουράκη και Χ. Μαντά. 

• Τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, κ. Φ. Κουβέλη και την εισηγήτρια της ΔΗΜΑΡ, κ. Μ. Ρεπούση (http://www.dim-

ar.gr/?p=2221). 

• Την γραμματέα της Κ.Ο. των ΑΝΕΛ,  κ. Ε. Κουντουρά. 

• Την εισηγήτρια του ΚΚΕ, κ. Δ. Μανωλάκου. 

• Τον εισηγητή των ανεξαρτήτων βουλευτών, κ. Κ. Γιοβανόπουλο. 

• Τον ανεξάρτητο βουλευτή κ. Μ. Μπόλαρη.  

• Τους νομικούς συμβούλους του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
 
Η Ένωση, με βάση τις εκπεφρασμένες θέσεις της επί του ν/σ και το γεγονός ότι δεν έγιναν σε αυτό οι 

απαραίτητες δομικές αλλαγές και βελτιώσεις (ούτε με τις νομοτεχνικές και τις τροπολογίες που κατατέθηκαν 

από τον ΥΠΑΙΘ), εμμένει στη θέση ότι η πλέον ενδεδειγμένη λύση, έστω και την ύστατη στιγμή, είναι η 

απόσυρση του νομοσχεδίου, ή η καταψήφιση του από την Ολομέλεια της Βουλής. 

Όμως, μετά την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, την περασμένη Πέμπτη, για την εισαγωγή του στην 

Ολομέλεια και προκειμένου να έχει έννοια η οποιαδήποτε συζήτηση την επαύριο για διορθωτικές 

παρεμβάσεις, θα πρέπει να εξασφαλιστεί τουλάχιστον η συνέχεια της ύπαρξης των δημόσιων Ερευνητικών 

Κέντρων της ΓΓΕΤ και του υπηρετούντος σε αυτά προσωπικού. Ως ελάχιστη διασφάλιση των προαναφερθέντων, 

απαραίτητη είναι η ενσωμάτωση στο νομοσχέδιο δύο τροπολογιών που συντάξαμε (βλ. πιο κάτω), με βάση τις 

θέσεις που εκφράστηκαν στην ανοικτή επιστολή της Ένωσης προς το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και 

Τεχνολογίας (Αρ. Πρωτ. 469/2014-12/11/2014).   

Οι τροπολογίες αυτές παρουσιάστηκαν στις συναντήσεις που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα και 

κατατέθηκαν εμπρόθεσμα από τους ανεξάρτητους βουλευτές (δείτε σχετικό ΔΤ στο 

http://www.bolaris.gr/index.php) και τη ΔΗΜΑΡ. Παρόμοιες τροπολογίες κατατέθηκαν επίσης από το  ΣΥΡΙΖΑ.  
 
Η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής αρχίζει την Τρίτη 25/11/2014 στις 18:00 και 

ολοκληρώνεται την Τετάρτη 26/11/2014.  

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

Μαρία Θ. Στουμπούδη Μαρία A. Κωνσταντοπούλου 

 



ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

 

«Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 

Τεχνολογίας» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο προβλέπεται η διατήρηση των Προεδρικών Διαταγμάτων σύστασης των 

Ερευνητικών Κέντρων που βρίσκονται υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας 

όσον αφορά στη φύση, το σκοπό, τη διοίκηση και την εποπτεία τους (Άρθρα 13 παρ. 1 και 49 παρ. 2). Τα 

Προεδρικά Διατάγματα σύστασης των Ερευνητικών Κέντρων, όμως, ορίζουν -εκτός από τα ανωτέρω- τους 

κλάδους του προσωπικού, τις οργανικές θέσεις, καθώς και το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού, ανά 

κατηγορία. Κατά συνέπεια, αυτά τα Προεδρικά Διατάγματα θα πρέπει να διατηρηθούν τουλάχιστον έως 

την αντικατάστασή τους από νέα, έτσι ώστε τα Ερευνητικά Κέντρα να συνεχίσουν να λειτουργούν 

απρόσκοπτα, με το υπάρχον προσωπικό και την επομένη της ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου. Σε 

διαφορετική περίπτωση, οι οργανικές θέσεις και το υπηρεσιακό καθεστώς του προσωπικού ασφαλώς θα 

θεωρηθούν καταργημένα.  

 

Επίσης, το νομοσχέδιο, ακόμη και μετά τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, δεν λαμβάνει ξεκάθαρη πρόνοια για 

το ήδη υπηρετούν προσωπικό. Για να μην υπάρξουν παρερμηνείες θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή 

σχετική διάταξη. 

 

Από το νομοσχέδιο απαλείφθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 13, με τη νομοτεχνική βελτίωση 37 στην 

οποία αναγραφόταν ότι «Τα ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου διέπονται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις περί νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου». Επειδή είναι ακατανόητο πώς νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου θα διέπονται μόνο 

από τις διατάξεις του υπό συζήτηση νομοσχεδίου και όχι από τις γενικές διατάξεις περί νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, θα πρέπει η σχετική διάταξη να επανέλθει στο νομοσχέδιο. 

 

Τέλος, στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόνοια ώστε το τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των 

ερευνητικών κέντρων που έχουν τον χαρακτήρα ΝΠΔΔ να διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις.  

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

1) Στο Άρθρο 13 «Ερευνητικά κέντρα - ινστιτούτα», στην παράγραφο 1, προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως 

ακολούθως: 

«Με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ τα Προεδρικά Διατάγματα σύστασης και 

λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, καθώς και οι εσωτερικοί τους κανονισμοί, 

μέχρι τη δημοσίευση νέων». 

 

2) Στο Άρθρο 13 «Ερευνητικά κέντρα-ινστιτούτα», μετά την παράγραφο 1, προστίθεται νέα παράγραφος 2, 

οπότε οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται σε 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9. Η νέα παράγραφος 2 έχει ως 

ακολούθως: 

«2. Τα ερευνητικά κέντρα τα οποία έχουν το χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου διέπονται 
συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου». 
 
3) Στο Άρθρο 18 «Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων», στην παράγραφο 1, προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως: 

«Το τεχνικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων που έχουν τον χαρακτήρα 

ΝΠΔΔ διορίζεται σε μόνιμες οργανικές θέσεις». 

 



4) Στο Άρθρο 47 «Μεταβατικές Διατάξεις» του Σχεδίου Νόμου, μετά από την παράγραφο 4 προστίθεται 

νέα παράγραφος 5, οπότε η επόμενη παράγραφος αναριθμείται σε 6. Η νέα παράγραφος 5 έχει ως 

ακολούθως: 

«5. Το ήδη υπηρετούν προσωπικό (ερευνητές, Ε.Λ.Ε., τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό, διοικητικοί 

υπάλληλοι) των υφιστάμενων Ερευνητικών Κέντρων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, διατηρεί την ίδια σχέση 

εργασίας και τη θέση την οποία κατέχει κατά τη δημοσίευση του παρόντος.    

 

5) Στο Άρθρο 49 «Εποπτευόμενοι Οργανισμοί» του Σχεδίου Νόμου, μετά από την παράγραφο 2 

προστίθεται παράγραφος 3, ως ακολούθως: 

«3. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος διατηρούνται σε ισχύ τα Προεδρικά Διατάγματα σύστασης και 

λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων που υπάγονται στη ΓΓΕΤ, καθώς και οι εσωτερικοί τους κανονισμοί, 

μέχρι τη δημοσίευση νέων».  

 

 

 



ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 

 

«Ρύθμιση θεμάτων ερευνητών των Ερευνητικών Κέντρων» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

Στο νομοσχέδιο μετά τη νομοτεχνική βελτίωση 55, η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 

αναφέρει ότι «Η εργασιακή σχέση του ερευνητικού κέντρου ΝΠΔΔ με τους ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας 

και τους ΕΛΕ αντίστοιχης βαθμίδας είναι διάρκειας αορίστου χρόνου. Η εργασιακή σχέση του ερευνητικού 

κέντρου ΝΠΙΔ με τους ερευνητές Α’ και Β’ βαθμίδας και τους ΕΛΕ αντίστοιχης βαθμίδας είναι διάρκειας 

αορίστου χρόνου».  

 

Είναι προφανές ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου εμφανίζουν σύγχυση ανάμεσα στην εργασιακή σχέση 

των ερευνητών (ανάλογα με το εάν υπηρετούν σε ερευνητικά κέντρα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ) και στη μονιμότητα 

των ερευνητών, η οποία είναι ανεξάρτητη από την εργασιακή τους σχέση. Συγκεκριμένα: 

α) Η εργασιακή σχέση των ερευνητών καθορίζεται ανάλογα από το εάν αυτοί υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ 

Ερευνητικά Κέντρα (σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 

ιδιωτικού δικαίου αντίστοιχα). Ως εκ τούτου, η πρώτη πρόταση της προαναφερθείσας παραγράφου - η 

οποία μάλιστα επαναλαμβάνεται δύο φορές στο σχέδιο νόμου -  ως έχει, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 

τη συνταγματικά κατοχυρωμένη σχέση εργασίας των ερευνητών, δημοσίων λειτουργών στα ερευνητικά 

κέντρα δημοσίου δικαίου. 

β) Σύμφωνα με την πρόνοια των κάτωθι διατάξεων: 

• του Ν. 1514/1985, Άρθρο 16 παράγραφος 1, Άρθρο 17, παράγραφοι 2, 3, και 4 για τους ερευνητές, 

• του Ν. 3653/2008, Άρθρο 42, παράγραφοι 2, 3 και 4 για τους ερευνητές, και  

• του Ν. 4009/2011, Άρθρο 16, παράγραφος 2 για τους καθηγητές ΑΕΙ, 

οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας, όπως αντίστοιχα και οι καθηγητές και οι αναπληρωτές καθηγητές των 

ΑΕΙ, εκλέγονται ως μόνιμοι. Επίσης μόνιμοι είναι οι ερευνητές Γ΄ και οι επίκουροι καθηγητές, μετά από 

κρίση. 

 

Η μονιμότητα των ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (δημοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου), η οποία υφίσταται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, διασφαλίζει τόσο την ερευνητική τους 

ελευθερία, με βάση τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, όσο και τη μη διακριτή μεταχείριση των ερευνητών 

σε σχέση με τους καθηγητές ΑΕΙ και για τον λόγο αυτό πρέπει να διασφαλιστεί και στο παρόν νομοσχέδιο.  

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 

 

1) Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του Άρθρου 18 «Προσωπικό ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων» 

καταργείται ως έχει και οι υπόλοιπες περιπτώσεις της παραγράφου 2 αναριθμούνται σε δ και ε. 

 

2) Στο άρθρο 29 «Αξιολόγηση προσωπικού», στην παράγραφο 2, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως 

ακολούθως: 

«Οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι ερευνητές Γ΄ βαθμίδας εκλέγονται για 

τετραετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία θητεία ύστερα από κρίση, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα για τους καθηγητές ΑΕΙ του Ν. 4009/2011. 

 


