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Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./495/2016 
 
 

Προς:  τον κύριο Νικόλαο Φίλη, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
minister@minedu.gov.gr 

 
Θέμα:   Κατάργηση της τροποποίησης της παρ. 4γ άρθρο 25 του πρόσφατα ψηφισμένου Ν. 4386/2016, 

που υπονομεύει την αρχή της ισονομίας  

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 6 του Ν. 4310/2014, οι Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και 
ορισμένες κατηγορίες επιστημονικού προσωπικού των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) που 
εποπτεύονται από το ΥΠΠΕΘ, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, είχαν τη δυνατότητα να κριθούν 

προκειμένου να καταλάβουν θέση Ερευνητή μέσα από κλειστές προσωποπαγείς διαδικασίες. 

Η συγκεκριμένη διάταξη δεν εφαρμόστηκε στα ΕΚ της ΓΓΕΤ, ενώ πολλές αιτήσεις εκκρεμούσαν 
μέχρι την ψήφιση του Ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», που 
περιλάμβανε τροποποιήσεις των ρυθμίσεων του εν λόγω άρθρου.  

Για λόγους ισονομίας, προκειμένου να τηρηθούν από όλους οι νέοι όροι εφαρμογής της 
δυνατότητας διεκδίκησης των θέσεων ερευνητικού προσωπικού, στις μεταβατικές διατάξεις του 
πρόσφατα ψηφισμένου Ν. 4386/2016, στο άρθρο 25 παρ. 4γ συμπεριλήφθηκε η ακόλουθη 

διάταξη: «Όλες οι αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία και 
τους λοιπούς όρους που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Επίσης, για την ενιαία αντιμετώπιση 
όλων των αιτήσεων, κρίσεις που τυχόν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την ψήφιση του παρόντος 
επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος».  

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η πρόθεση του ΥΠΠΕΘ για την τροποποίηση του 
άρθρου 47 παρ. 6 του Ν. 4310/2014 καθώς και η μεταβατική διάταξη (άρθρο 25 παρ. 4γ του Ν. 
4386/2016) είχαν δημοσιοποιηθεί ένα χρόνο περίπου πριν την ψήφιση του Ν. 4386/2016. 

Παρόλα ταύτα, η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόστηκε στα Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας 
Αθηνών για την κατάταξη διοικητικών υπαλλήλων που ήταν κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε 

θέσεις Ερευνητών (αριθμ. 120149/05−06−2015 έγγραφο της Ακαδημίας Αθηνών). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα ΕΚ της Ακαδημίας Αθηνών ενέπιπταν μόνο στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 
4310/2014 (άρθρο 3 παρ. 2).  

Στη συνέχεια, και εν μέσω της συζήτησης στη Βουλή για το ν/σ για την έρευνα, που 
συμπεριλάμβανε και τη μεταβατική διάταξη (άρθρο 25 παρ. 4), εγκρίθηκε από το ΥΠΠΕΘ και 
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εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ κατάταξης διοικητικών υπαλλήλων σε προσωποπαγείς θέσεις 

Ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών (ΦΕΚ 1308) στις 10-05-2016, ενώ μια ακριβώς ημέρα μετά, 
στις 11-05-2016, εκδόθηκε το ΦΕΚ του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83).  

Αν και το προαναφερθέν ΦΕΚ της Ακαδημίας Αθηνών ήταν προγενέστερο του ΦΕΚ του νόμου, η 
μεταβατική διάταξη περιλάμβανε αναδρομικά όλους όσοι είχαν εφαρμόσει τις διατάξεις του 
άρθρου 47 παρ. 6 του Ν 4310/2014, και προφανώς δημιούργησε πρόβλημα νομιμοποίησης 
διαδικασιών.  

Η «νομιμοποίηση» της διαδικασίας κατ’ εξαίρεση για την Ακαδημία Αθηνών 
πραγματοποιήθηκε με την ψήφιση τροποποίησης της μεταβατικής διάταξης (άρθρο 25 παρ. 4γ) 
ως ακολούθως: «Η περίπτωση γ’ της παρ. 4 του άρθρου 25 του Ν. 4386/2016 εφαρμόζεται 

στους φορείς αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας».  

Εύλογο είναι το συμπέρασμα ότι, τροποποιώντας τη διάταξη που είχε ενσωματωθεί στον νόμο 
για λόγους ισονομίας, τελικά νομιμοποιήθηκε η διαδικασία που διεξήχθη στα ΕΚ της Ακαδημίας 
Αθηνών. Μια διαδικασία για την οποία ο σύλλογος Ερευνητών του ιδρύματος είχε εκφράσει 
δημοσίως την αντίθεσή του. 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει σταθερή διαχρονική θέση υπέρ των διαφανών 
διαδικασιών, της αξιολόγησης και των αντικειμενικών κρίσεων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε 

υποχρέωσή μας να στηλιτεύσουμε τη μεθόδευση της όλης διαδικασίας, η οποία απέχει πολύ από 
τις αρχές της ισονομίας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης. 

Στο σημείο αυτό, να σημειώσουμε ότι σε καμία περίπτωση η ΕΕΕ δεν επιδιώκει να εμπλακεί στη 
διαδικασία κρίσης των διοικητικών υπαλλήλων της Ακαδημίας Αθηνών, διαδικασία που αφορά 
αποκλειστικά την επιτροπή κρίσης και το Ίδρυμα. Ωστόσο, θεωρούμε ότι στο πλαίσιο της 
αριστείας, της ακαδημαϊκής δεοντολογίας και πρακτικής αλλά και της προστασίας του θεσμού 
του Ερευνητή θα πρέπει να τηρούνται οι ίδιες διαδικασίες και να εφαρμόζονται οι ίδιοι νόμοι 
σε όλους, με τρόπο σταθερό και απαρέγκλιτο και όχι με τρόπο επιλεκτικό και συγκυριακό. 

Η εν λόγω νομοθετική διαδικασία υποβαθμίζει το κύρος των διαδικασιών και δημιουργεί έντονη 
ανησυχία σε όλη την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα για την πλημμελή τήρηση της 
αξιοκρατίας και της διαφάνειας. 

Με βάση τα παραπάνω ζητούμε συνεπώς την κατάργηση της τροποποίησης της παρ. 4 του 
άρθρου 25 του Ν. 4386/2016 (παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 4403/2016) και την εφαρμογή της 
αρχής της ισονομίας για όλους. 

 
 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 
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Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  

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

Καθηγήτρια Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
anypanag@minedu.gov.gr 

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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