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Θέμα: Νέες μειώσεις στις αποδοχές των Ερευνητών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4472/2017
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών είχαμε προειδοποιήσει, κατά την ψήφιση του Ν. 4472/2017, ότι οι
ρυθμίσεις του νέου ειδικού μισθολογίου θα έχουν ως αποτέλεσμα τη νέα μισθολογική απομείωση
αλλά και τη θεσμική υποβάθμιση των Ερευνητών.1
Η πρόσφατη εφαρμογή των ρυθμίσεων του νέου ειδικού μισθολογίου των Ερευνητών στα
Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) μας το επιβεβαίωσε περίτρανα.
Η ενσωμάτωση του επιδόματος βιβλιοθήκης στο βασικό μισθό (ώστε να φορολογείται στο εξής), η
ύπαρξη ενός μόνο επιδόματος, του ερευνητικού, η κατάργηση του χρονοεπιδόματος και η
αντικατάστασή του από μισθολογικά κλιμάκια, η κατάργηση του επιδόματος 25ετίας, η
θεσμοθέτηση της «προσωπικής διαφοράς» σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας και των
ασφαλιστικών κρατήσεων, έχει οδηγήσει σε εκ νέου μειώσεις στις καθαρές αποδοχές των
Ερευνητών όλων των βαθμίδων!
Οι μειώσεις στις καθαρές αποδοχές των Ερευνητών Α’ βαθμίδας αγγίζουν το 8%, των Ερευνητών
Β’ βαθμίδας το 4% και των Ερευνητών Γ’ βαθμίδας το 1%.
Επιπρόσθετα, η Κυβέρνηση, και παρά τα εύσημα που κατά καιρούς αποδίδει στους Ερευνητές,
νομοθέτησε παντελώς αυθαίρετα το μισθολογικό διαχωρισμό τους από τους Καθηγητές ΑΕΙ, σε
απόλυτη αναντιστοιχία με τον πολλάκις εκπεφρασμένο στόχο της για υλοποίηση του Ενιαίου
Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης & ‘Έρευνας (ΑΕ&Ε)! Οφείλουμε να τονίσουμε ότι, σε τέτοιας έκτασης
καταστροφικό θεσμικό διαχωρισμό και σε τέτοιο βαθμό μισθολογική διαφοροποίηση μεταξύ
Καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών, δεν είχε προβεί καμμία Κυβέρνηση μέχρι σήμερα!
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Ο αδικαιολόγητος θεσμικός διαχωρισμός ανάμεσα σε Ερευνητές και Καθηγητές ΑΕΙ, που για πρώτη
φορά επιβλήθηκε με το νόμο αυτό, επισφραγίστηκε και με τη νομοθετημένη μισθολογική τους
διαφορά. Για παράδειγμα, η διαφορά στο βασικό μισθό του Ερευνητή Α’ στο ανώτατο
μισθολογικό κλιμάκιο με τον αντίστοιχο του Καθηγητή ΑΕΙ ανέρχεται στα 512€, ενώ το ποσό για
τη μετάβαση από το ένα μισθολογικό κλιμάκιο στο επόμενο ανέρχεται για τους Ερευνητές στα
56€ σε αντίθεση με τους Καθηγητές που ανέρχεται στα 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 αναντιστοιχία με τα παραπάνω, το νέο μισθολόγιο πλήττει
εργαζομένους που επιτυγχάνουν σημαντικότατες εισροές κεφαλαίων στη χώρα (πολλαπλά
υψηλότερες από το κόστος μισθοδοσίας τους) και είναι συνεπώς όχι μόνο ατελέσφορο, αλλά και
παράλογο!
Η θεσμική υποβάθμιση και η νέα μισθολογική απομείωση των Ερευνητών έρχεται να προστεθεί
σε μια σειρά ενεργειών, που απαξιώνουν τον ερευνητικό ιστό της χώρας, και θα έχει ως άμεσο
αποτέλεσμα τη μείωση των εισροών του Κράτους από τα ανταγωνιστικά ερευνητικά
προγράμματα καθώς και μια άνευ προηγουμένου «αιμορραγία» σε νέους και πρεσβύτερους,
άριστους Ερευνητές προς το εξωτερικό.
Εάν πραγματικά η Πολιτεία θέλει να ακολουθήσει το πρότυπο και άλλων χωρών που βρέθηκαν σε
δεινή οικονομική κατάσταση και χρησιμοποίησαν την Έρευνα και την Καινοτομία ως μέσο για την
ανάπτυξή τους, τότε θα πρέπει να μην ευτελίζει και να μην διώχνει τους Ερευνητές και τους νέους
επιστήμονες, αλλά, τουναντίον, να βρει τρόπο να τους κρατήσει στη χώρα μας.
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχουμε πολλάκις υποστηρίξει μαζί με την ΠΟΣΔΕΠ και την ΟΣΕΠΤΕΙ τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού μισθολογίου για τους δημόσιους λειτουργούς και την
επαναφορά του ειδικού μισθολογίου Ερευνητών και Καθηγητών ΑΕΙ στα προ του 2012 επίπεδα.
Συμπερασματικά, υποστηρίζοντας τις αρχές και τη θεσμοθέτηση του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε και για
να περιοριστεί η αναίτια διακριτή μεταχείριση Καθηγητών και Ερευνητών ζητούμε:
➢ τη διαμόρφωση ενός ορθολογικού ειδικού μισθολογίου για τους Ερευνητές
➢ 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

Γεωργία Κ. Τσιροπούλα
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Γραφείο Πρωθυπουργού
Καθηγητή Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, min.secretary@minfin.gr
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
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Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr
Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Αγγελόπουλο, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, gengram@minedu.gov.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
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