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Αθήνα, 6 Ιουνίου 2018 
Αρ. Πρωτ.:  Εξ./524/2018 

Προς:  Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
 minister@minedu.gov.gr 

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 

                                                 
1 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2017/10/EEE_EX_512-26-06-2017_epistolh-gia-tropologies-tou-N-
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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. 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

Κοινοποίηση: 

Γραφείο Πρωθυπουργού  
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
fotakis@minedu.gov.gr 

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 
Καθηγητή Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, min.secretary@minfin.gr   

Καθηγητή Γεώργιο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, soe@minfin.gr, 
alternate.minister@glk.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, presidents@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  
Γεωργία Κ. Τσιροπούλα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Κουφός, 15236, Πεντέλη,  Τηλ. 2108109191,  
e-mail: georgia@noa.gr 

mailto:fotakis@minedu.gov.gr
mailto:secgenof@gsrt.gr
mailto:gengram@minedu.gov.gr
mailto:min.secretary@minfin.gr
mailto:soe@minfin.gr
mailto:alternate.minister@glk.gr
mailto:gge@ggk.gr
mailto:a.sitareniou@gsrt.gr
mailto:lilnikol@interel.uoa.gr
mailto:chrysoul.john@gmail.com
mailto:posdep.gr@gmail.com
mailto:akokkos@teipir.gr
mailto:mkonstan@bio.demokritos.gr

