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Θέμα:  Επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου 
 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
 εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
 εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
 λοιπές  διατάξεις» 
  
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

βασική διακήρυξη της σημερινής κυβέρνησης, όπως επανειλημμένα έχει καταγραφεί, αποτελεί 
ότι το τρίπτυχο «έρευνα-ανάπτυξη-καινοτομία» είναι η αιχμή του δόρατος, η μέγιστη εθνική 
επένδυση για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και τη βιώσιμη αναπτυξιακή 
προοπτική της. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, έχει 
επανειλημμένα προβάλει και εξαγγείλει τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας 
(ΑΕ&Ε) ως κεντρική συνιστώσα της οργάνωσης της παιδείας στη χώρα μας και ως κεντρική 
προτεραιότητά του, τόσο σε κείμενα και σχέδια ανάπτυξης του χώρου όσο και σε κατ΄ ιδίαν 
συναντήσεις. 1 

Οι προαναφερθείσες θέσεις και εξαγγελίες ηχούν παράταιρα μετά την κατάθεση του σχεδίου 
νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και 
εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις» για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη 
δημιουργία νέου ειδικού μισθολογίου για τους Ερευνητές με εκ νέου μειώσεις στις καθαρές 
τους αποδοχές. Και αυτό γίνεται παρά το γεγονός ότι οι Ερευνητές, όπως και οι Καθηγητές ΑΕΙ, 
δεν έχουν λάβει καμία αύξηση αποδοχών κατά το διάστημα 2000-2009, σε αντίθεση με άλλα 
ειδικά μισθολόγια που έλαβαν αυξήσεις προ κρίσης από 30% μέχρι 80%, ενώ από το 2010 έχουν 
υποστεί περαιτέρω μειώσεις των αποδοχών τους που αγγίζουν το 40%!!. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο του «εξορθολογισμού και της αναμόρφωσης» των ειδικών μισθολογίων 
και με κύριο κανόνα «την συνένωση των ειδικών μισθολογίων με ομοειδές αντικείμενο 
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απασχόλησης» (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου), η κυβέρνηση 
διαχωρίζει αυθαίρετα τους Ερευνητές, και σε αναντιστοιχία με το στόχο του Ενιαίου Χώρου, 
από την κατηγορία στην οποία εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, ΕΠ ΑΤΕΙ, ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ, το 
εκπαιδευτικό προσωπικό ΑΕΝ, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών κ.λπ. 2  

Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός αποκαλύπτει ότι οι εκπεφρασμένες θέσεις της κυβέρνησης για τον 
Ενιαίο Χώρο ΑΕ&Ε και για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας είναι 
απλώς προσχηματικές!!! Το ερώτημα που ανακύπτει είναι απολύτως προφανές: άραγε το 
ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο των Ερευνητών αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο 
απασχόλησης από το αντίστοιχο έργο των Καθηγητών, σύμφωνα με την κυβέρνηση;  

Είναι σαφές ότι στις ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού ο αντίστοιχος προβληματισμός δεν 
υφίσταται... Όπως επίσης ότι καμία ελληνική κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει προβεί σε 
ανάλογο διαχωρισμό και μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών!!   

Η νέα δομή του μισθολογίου των Ερευνητών, πλήρως ανεξάρτητη από το μισθολόγιο των 
Καθηγητών ΑΕΙ, με την ενσωμάτωση του επιδόματος βιβλιοθήκης στο βασικό μισθό (ώστε να 
φορολογείται στο εξής), την ύπαρξη ενός μόνο επιδόματος, του ερευνητικού, την κατάργηση 
του χρονοεπιδόματος και την αντικατάστασή του από μισθολογικά κλιμάκια, καθώς και την 
κατάργηση του επιδόματος 25ετίας, σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας, αποτελεί 
νέα μισθολογική και κυρίως θεσμική απομείωση.3 

Ο αδικαιολόγητος διαχωρισμός ανάμεσα σε Ερευνητές και Καθηγητές, που για πρώτη φορά 
επιχειρείται με τέτοια έμφαση, επισφραγίζεται ακόμη και στα μισθολογικά κλιμάκια όπου για 
τους Ερευνητές αντιστοιχούν 56€ ανά κλιμάκιο σε αντίθεση με τους καθηγητές που αντιστοιχούν 
60 €… 

Στην κρίσιμη περίοδο που διανύει η χώρα μας, η ερευνητική κοινότητα με συναίσθηση ευθύνης 
εκπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο την αποστολή της (επιδόσεις αριστείας διεθνώς, πλήθος νέων 
ερευνητικών προγραμμάτων, δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους επιστήμονες), 
τεκμηριώνοντας τη στιβαρή παρουσία μιας κοινότητας εργαζομένων με υψηλή μορφωτική σκευή 
και εξωστρεφή προσανατολισμό.  

Σε αντίθεση με τα παραπάνω, το νέο μισθολόγιο πλήττει εργαζομένους που επιτυγχάνουν 
σημαντικότατες εισροές κεφαλαίων στην χώρα (πολλαπλά υψηλότερες από το κόστος 
μισθοδοσίας τους) και είναι συνεπώς όχι μόνο ατελέσφορο, αλλά και παράλογο! 

Η θεσμική και νέα μισθολογική απομείωση των Ερευνητών έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά 
ενεργειών που απαξιώνουν τον ερευνητικό ιστό της χώρας, στη μείωση των εισροών του Κράτους 
από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και σε μια άνευ προηγουμένου «αιμορραγία», 
σε νέους και πρεσβύτερους, άριστους Ερευνητές προς το εξωτερικό.  

Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχουμε πολλάκις υποστηρίξει μαζί με την ΠΟΣΔΕΠ και την ΟΣΕΠ-
ΤΕΙ τη διαμόρφωση ενός κυριολεκτικά ορθολογικού μισθολογίου για τους δημόσιους 
λειτουργούς και την επαναφορά του ειδικού μισθολογίου Ερευνητών και Καθηγητών ΑΕΙ στα 
προ του 2012 επίπεδα. 

                                                 
2 hhttp://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/10057326.pdf  
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Συμπερασματικά, υποστηρίζοντας τις αρχές και τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε και για 
να περιοριστεί η αναίτια διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών όπως προωθείται στο 
παρόν νομοσχέδιο ζητούμε: 

 

 την ένταξη των Ερευνητών στην ίδια κατηγορία μισθολογίου με τους Καθηγητές ΑΕΙ 
 την εξίσωση των αποδοχών των Ερευνητών με τις αποδοχές της αντίστοιχης βαθμίδας 

των Καθηγητών Πανεπιστημίου, καθώς έχουν ομόλογα ακαδημαϊκά προσόντα και 
όμοιες διαδικασίες ένταξης και προαγωγής τους σε αντίστοιχες βαθμίδες.  

 
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Μάχη Δ. Χατζηγιάννη 

 
 
Κοινοποίηση: 
Γραφείο Πρωθυπουργού  
Καθηγητή Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, min.secretary@minfin.gr   
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
fotakis@minedu.gov.gr 
Καθηγητή Ιωάννη Παντή, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
gengram@minedu.gov.gr  
Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr 
Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr 
Καθηγητή Φραγκίσκο Κουτεντάκη, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής πολιτικής, glk-ggr@glk.gr  
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.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 Οικονομικών Υποθέσεων 
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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