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Θέμα: Αίτημα τροπολογίας επί του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ «Αναδιοργάνωση των δομών
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Μεσούσης της συζήτησης του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ: «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στη Βουλή των Ελλήνων, και ειδικότερα, του
άρθρου 99 που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για υποτροφίες σε υποψήφιους διδάκτορες και
μεταδιδάκτορες, η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) θεωρεί απαραίτητο να επαναφέρει το
αίτημα της ερευνητικής κοινότητας για την αναγνώριση των υποτροφιών και των συμβάσεων
έργου ως προϋπηρεσία για τους Ερευνητές.
Ως ΕΕΕ, με επιστολή μας είχαμε υποδείξει ότι με την παράγραφο 4 του άρθρου 133 του Ν.
4472/2017 η προϋπηρεσία των Ερευνητών για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξή τους σε 16
μισθολογικά κλιμάκια θα υπολογίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 4354/2015 για το
ενιαίο μισθολόγιο, που αφορά σε υπαλλήλους του δημοσίου μόνιμους και με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και ορισμένου χρόνου. Κατά συνέπεια, οι συμβάσεις μίσθωσης
έργου που συνάπτονται κατά κόρον στο πλαίσιο των ερευνητικών, αναπτυξιακών και λοιπών
έργων δεν θα προσμετρώνται ως προϋπηρεσία.
Επιπλέον είχαμε επισημάνει ότι, ενώ αναγνωρίζεται «ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό
έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού», δεν αναφέρεται
η αντίστοιχη αναγνώριση για το ερευνητικό έργο στα Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του
εξωτερικού. Τέλος, για μία ακόμη φορά και παρ’ όλες τις συνεχείς προκηρύξεις υποτροφιών του
ΥΠΠΕΘ, δεν αναγνωρίζεται ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη διδακτορικού
διπλώματος, ως χρόνος προϋπηρεσίας, κάτι που προβλεπόταν ακόμη και στον ιδρυτικό νόμο για
την έρευνα (Ν.1514/1985).1
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη βουλή του ν/σ «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις» (Ν.4521/2018) είχαμε διαμαρτυρηθεί έντονα για την αφαίρεση από το σχέδιο
νόμου της ακόλουθης διάταξης, που είχε συμπεριληφθεί στο κείμενο της διαβούλευσης
(http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3758) ως παράγραφος 2 του άρθρου 9 με τίτλο «Αναγνώριση
προϋπηρεσίας»:
«Η παράγραφος 4 του άρθρου 133 παράγραφος του ν. 4472/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Ως
υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και οι συμβάσεις
μίσθωσης έργου. Για τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται
ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά
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πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν αναγνωρίζονται
από το αρμόδιο για το σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ερευνητικά κέντρα ή
ινστιτούτα του εξωτερικού καθώς και ο χρόνος υποτροφίας, εφόσον οδήγησε στη λήψη
διδακτορικού διπλώματος. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με
απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία
υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών»».
Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι ενώ με νομοθετική ρύθμιση (Ν.4521/2018 άρθρο 10 παράγραφος
1) αναγνωρίζονται οι συμβάσεις έργου ως προϋπηρεσία στους συμβασιούχους με συμβάσεις
εργασίας (ΙΔΟΧ) (σύμφωνα και με τις υποδείξεις της ΕΕΕ), συνεχίζεται, το καθεστώς της άνισης
μεταχείρισης με την μη αναγνώριση αντίστοιχης προϋπηρεσίας στους μονίμους υπαλλήλους του
δημοσίου.
Δυστυχώς, ενώ θα έπρεπε η συγκεκριμένη ρύθμιση να επεκταθεί και να ισχύσει και για τους
Καθηγητές ΑΕΙ, αφαιρέθηκε από το νομοσχέδιο, γεγονός που δεν συνιστά δείγμα θέλησης
αναστροφής του λεγόμενου φαινομένου «brain drain»! Αντίθετα, επειδή μέχρι σήμερα με την
ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 4472/2017) για τους Ερευνητές και Καθηγητές ΑΕΙ αναγνωρίζεται ως
προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ιδρύματα ΜΟΝΟ του
εξωτερικού, ωθούμε τους νέους επιστήμονες σε φυγή από τη χώρα!!! Η πολιτική ηγεσία του
ΥΠΠΕΘ, ενώ συμφώνησε ότι το αίτημά μας είναι δίκαιο, δεν προχώρησε στην απαραίτητη
νομοθέτηση.
Η ΕΕΕ ζητά την προσθήκη της παραπάνω ρύθμισης, που αδικαιολόγητα είχε αφαιρεθεί κατά τη
συζήτηση του Ν. 4521/2018 στη βουλή, στο υπό συζήτηση ν/σ του ΥΠΠΕΘ.
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