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Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2014 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./471/2014 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Προς:  Τα μέλη της ΕΕΕ 

 

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, 

Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, για την απόκρισή του στο αίτημα της ΕΕΕ για  

νομοτεχνικές βελτιώσεις στο ν/σ για την ΕΤΑΚ που καταθέσαμε με την επιστολή μας προς αυτόν της 12
ης

 

Νοεμβρίου 2014 (με Αρ. Πρωτ. 469), καθώς και για τις άοκνες προσπάθειες που κατέβαλε έκτοτε ώστε τα 

προβλήματα, στα οποία αφορούσαν οι νομοτεχνικές αυτές βελτιώσεις, να «αμβλυνθούν με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο» (όπως αναφέρει στη τελευταία επιστολή του της 25
ης

 Νοεμβρίου 2014). 

Σε σχέση με τα προβλήματα αυτά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα: 

Σε συνάντηση που είχαμε χθες με τον νομικό σύμβουλο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

ενημερωθήκαμε για τις νέες προτεινόμενες από τη ΓΓΕΤ νομοτεχνικές βελτιώσεις, οι οποίες, προκειμένου να 

ενταχθούν στο νομοσχέδιο, χρήζουν αποδοχής από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης: 

• Στο άρθρο 49, παρ. 2 που αφορά τα Προεδρικά Διατάγματα σύστασης των Ερευνητικών Κέντρων που 

εποπτεύονται από το ΥΠΑΙΘ, διατηρούνται -εκτός από τη φύση, τους σκοπούς και την εποπτεία- οι 

οργανικές θέσεις (αλλά όχι το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού). Το άρθρο 13.1 που αφορά τα 

Προεδρικά Διατάγματα σύστασης των Ερευνητικών Κέντρων που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ παραμένει 

ως έχει (διατηρούνται η φύση, οι σκοποί, η διοίκηση και η εποπτεία). 

• Προστίθεται ρύθμιση ώστε οι Ερευνητές και το προσωπικό των ΝΠΔΔ να κατέχει οργανικές θέσεις, 

σύμφωνα με το δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. 

• Προστίθεται ρύθμιση ώστε να δοθεί η δυνατότητα συνταξιοδότησης των Ερευνητών στα 67 έτη.  

Επιπλέον: 

1. Η μονιμότητα των Ερευνητών της Α' και Β' βαθμίδας που αφορούσε σε όλους τους Ερευνητές (στα 

ΝΠΔΔ και στα ΝΠΙΔ) και υπήρχε σε όλους τους προηγούμενους νόμους για την ΕΤΑΚ καταργείται 

οριστικά. 

2. Ορίζεται σαφώς ότι η εργασιακή σχέση των Ερευνητών και των ΕΛΕ Α' και Β' βαθμίδας στα ΝΠΔΔ ΕΚ 

είναι αορίστου χρόνου (άρθρο 18.2.δ). 

3. Η τροπολογία για την εξίσωση του βασικού μισθού των ερευνητών με τους καθηγητές φέρεται να έχει 

απορριφθεί. 

Συνάδελφοι, το απόγευμα αρχίζει η συζήτηση του ν/σ στην Ολομέλεια της Βουλής. Η ΕΕΕ συμμετέχει στην 

εκδήλωση διαμαρτυρίας που εξήγγειλε η ΠΟΕΕΚ-Ι στις 16.30 σήμερα (στην είσοδο της Βουλής επί της 

Βασιλίσσης Σοφίας) και ζητά από τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ να υποστηρίξει έμπρακτα τις τροπολογίες που  

κατατέθηκαν για τη διατήρηση ολόκληρων των ΠΔ των ΕΚ της ΓΓΕΤ, για τη μεταβατική διάταξη που αφορά 

στο υπηρετούν στα ΕΚ προσωπικό και για τη ρύθμιση της μονιμότητας των Ερευνητών Α΄ και Β’ Βαθμίδας. 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

Μαρία Θ. Στουμπούδη Μαρία A. Κωνσταντοπούλου 
 

 


