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Αθήνα, 25 Ιουλίου 2016 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./494/2016 
 
 

Προς:  τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, 
 fotakis@minedu.gov.gr 

 
Θέμα:  Διευκρινήσεις επί του νομικού πλαισίου προκηρύξεων νέων θέσεων Ερευνητών  

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει πολλαπλώς αναδείξει την αναγκαιότητα άμεσης 

προκήρυξης νέων θέσεων Ερευνητών για όλα τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) της ΓΓΕΤ. Οι νέες θέσεις 

θα βοηθήσουν να ανανεωθεί και να ενισχυθεί το υπάρχον Ερευνητικό δυναμικό (που, λόγω 

μικρού αριθμού και συνεχών αποχωρήσεων, μετά βίας μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις 

μεγάλες προκλήσεις των καιρών), αλλά και να αναχαιτισθεί το φαινόμενο της διαρροής 

επιστημόνων στο εξωτερικό (brain drain). 

Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια δεν έχει προκηρυχθεί από την Πολιτεία καμία νέα θέση 

Ερευνητή, αν και οι Ερευνητές των ΕΚ σύμφωνα με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (Υ.Σ.) με 

θέμα: «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» [33/2006 (ΦΕΚ 280/28-12-2006 

τεύχος Α')], εξαιρούνται από την αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο (άρθρο 4). 

Βεβαίως, όπως αναφέρεται, ο διορισμός και η πρόσληψή τους προϋποθέτει έγκριση από τους 

Υπουργούς: α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Οικονομικών 

μετά από πρόταση του αρμόδιου Υπουργού (Πράξη 28 Υ.Σ. της 13−8−2012, ΦΕΚ 161/13-8-2012). Η 

έγκριση αυτή απαιτείται και για την κίνηση των διαδικασιών προκήρυξης πλήρωσης θέσεων και 

για την έκδοση όλων γενικά των προπαρασκευαστικών πράξεων για τον διορισμό και την 

πρόσληψη. 

Είναι προφανές ότι με τις δραστικές μειώσεις των προϋπολογισμών των ΕΚ καθώς και με τις 

μνημονιακές υποχρεώσεις περί ελέγχου τήρησης του λόγου 1 πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις από 

τους φορείς του δημοσίου, οι προσλήψεις Ερευνητών ήταν εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιηθούν. 

Η πρόσφατη δέσμευσή σας για 100 νέες θέσεις Ερευνητών στα ΕΚ της ΓΓΕΤ θα οδηγήσει μετά από 

πολλά χρόνια, στις πρώτες νέες προκηρύξεις. Όπως είχατε ανακοινώσει και στη Σύνοδο των 

Πρόεδρων των ΕΚ, η κατανομή των θέσεων στα ΕΚ της ΓΓΕΤ θα γίνει από τη Σύνοδο σε συνεργασία 

με τους Ερευνητές. Οι νέες θέσεις πιστεύουμε ότι θα πρέπει να εντάσσονται σε εθνικό 

στρατηγικό σχεδιασμό για την Έρευνα, που θα πρέπει να καταρτίζεται από το ΥΠΠΕΘ και να 

βασίζεται σε ορθολογικά κριτήρια, ώστε να εξασφαλίσουν τόσο τη βιωσιμότητα των ΕΚ όσο και 

την μελλοντική τους δυναμική προς όφελος της ανάπτυξης της Ε&Κ στην χώρα. Η ΕΕΕ μετά από 
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διαβούλευση με την ερευνητική κοινότητα θα σας γνωστοποιήσει σύντομα τις ακριβείς θέσεις 

της. 

Μέχρι τότε όμως, και ενώ είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για την κατανομή των νέων θέσεων 

Ερευνητών στα ΕΚ, κρίνουμε απαραίτητο, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ισονομίας, να σας 

ζητήσουμε να μας διευκρινίσετε τα ακόλουθα, με αφορμή προκηρύξεις θέσεων Ερευνητών, που 

αναρτώνται στο διαδίκτυο, Βαθμίδας Γ από ΕΚ της ΓΓΕΤ 

(http://www.fleming.gr/_files/jobs/Prokirixi-20160712.pdf): 

 

 Εκτός από τους προαναφερθέντες νόμους, μήπως είναι σε ισχύ και άλλες διατάξεις 

σχετικές με τις προσλήψεις Ερευνητών; 

 Υπάρχει διαφορετικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες για τις προκηρύξεις 

θέσεων ανάμεσα σε ΝΠΙΔ και σε ΝΠΔΔ ΕΚ ως προς τις προσλήψεις Ερευνητών; 

 Οι Ερευνητές Γ βαθμίδας, όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τον Ν. 4386/2016 (άρθρο 

16) εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 1; 

 Ενώ πλέον από φέτος καλύπτεται πλήρως η μισθολογική δαπάνη σε όλα τα ΕΚ της ΓΓΕΤ, 

είναι δυνατή η μισθοδοσία των Ερευνητών μέσω χορηγίας ή δωρεάς;  

 

Ιδιαιτέρως στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η ΕΕΕ πρωτοστάτησε στη διεκδίκηση της 

νομοθέτησης της πλήρους κάλυψης του μισθολογικών δαπανών του μόνιμου προσωπικού και 

των ΝΠΙΔ ΕΚ κατά αντιστοιχία με τα ΝΠΔΔ (άρθρο 23 παράγραφος 2α του Ν. 4310/2014), 

κάλυψη η οποία εφαρμόστηκε στον προϋπολογισμό του 2016 για πρώτη φορά. Ωστόσο, η ΕΕΕ 

πιστεύει ότι αυτή, η καθόλα θετική, νομοθετική πρόβλεψη θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως μέσο για 

να εξασφαλιστούν οι συνθήκες της καλύτερης δυνατής συμπόρευσης του δημόσιου 

ερευνητικού ιστού της χώρας, όχι ως το εφαλτήριο διαφορετικών ευκαιριών ανάπτυξης των 

επιμέρους Κέντρων. 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Οι νέες θέσεις Ερευνητών θεωρούμε ότι είναι άμεση ανάγκη και προτεραιότητα για όλα τα ΕΚ. 

Συνεπώς με μοναδικό κίνητρο τη διαφάνεια και τις ίσες ευκαιρίες για όλους, αναμένουμε τις 

διευκρινίσεις σας. 

 
 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 

 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  

Κύριο Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr 

Καθηγήτρια Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
anypanag@minedu.gov.gr 
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Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr  

Καθηγητή Θωμά Μαλούτα, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 

Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 

Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr 

Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, secretary@synodos-ek.gr 

Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr 

Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chrysoul.john@gmail.com 

Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr 

Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων 

Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. 
Tηλ. 2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr  
Μάχη Δ. Χατζηγιάννη: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552. Τηλ. 2107491630, Fax, 
2107489130  e-mail: ahadji@ekke.gr 
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