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Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: Εξ./529/2019 

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

Θέμα: Υποχρέωση απογραφής των Ερευνητών-Αξιολογητών στον ΕΦΚΑ ως ελεύθερων 
 επαγγελματιών 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Οι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων συμμετέχουν στις αξιολογήσεις ερευνητικών προτάσεων 
Ελληνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτικών φορέων εδώ και πολλά χρόνια. Κύριο 
κίνητρό τους, διαχρονικά, αποτελεί η επιθυμία τους να συμβάλλουν στη διαδικασία αξιολόγησης, 
σύμφωνα με την επιστημονική αριστεία και με κανόνες που παρέχουν όλες τις εγγυήσεις για 
διαφάνεια και αξιοκρατία. Επιπρόσθετα, οι Ερευνητές έχουν, πέραν κάθε αμφιβολίας, δείξει την 
προθυμία τους να συμβάλλουν στη διαδικασία της αξιολόγησης Εθνικών ερευνητικών 
προτάσεων, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι αμοιβής. Κύριο «πιστεύω» τους είναι ότι η 
διαδικασία αξιολόγησης αποτελεί έναν ιδιαίτερα κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα της υλοποίησης κάθε 
προκηρυχθείσας ερευνητικής δράσης και η ορθή εφαρμογή της εγγυάται την αξιοπιστία και την 
επάρκεια του όλου μηχανισμού.  

Δυστυχώς η Πολιτεία, για μία ακόμη φορά, δεν φαίνεται να αναγνωρίζει τη συμβολή των 
Ερευνητών και την έμπρακτη υποστήριξή τους σε κάθε προσπάθεια χρηματοδοτικής στήριξης της 
έρευνας. Μετά την επιβολή της υποχρέωσής τους σε δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν 
Έσχες) με την ιδιότητα του αξιολογητή, συνεχίζει και επιβάλλει στους Ερευνητές την εκ νέου 
απογραφή τους στον ΕΦΚΑ και ως ελεύθερων επαγγελματιών!!!  

Ειδικότερα, όλοι οι Ερευνητές που αξιολογούν αυτήν την περίοδο τις ερευνητικές προτάσεις 
«Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές - κύκλος Β’» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-
ΕΔΒΜ) έλαβαν το ακόλουθο ηλεκτρονικό μήνυμα από την ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ: 

“Αφορά τους/τις αξιολογητές/τριες που πληρώνονται με τίτλο-κτήσης (πρώην απόδειξη 
επαγγελματικής δαπάνης): αξιολογητές/τριες που ανήκουν σε ερευνητικά ιδρύματα και ομότιμους 
καθηγητές/τριες. 
Βάσει του άρθρου 55 του N. 4509/2017 (Α’ 201) και της υπ. αριθμ. Δ.15Γ’/67695/1825 Υπουργικής 
Απόφασης (Β’ 6182) “Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά 
παρεχόμενων υπηρεσιών (τίτλος κτήσης-πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)” καθώς και της 
υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.15/Γ’/οικ. 4624/106 διευκρινιστικής εγκυκλίου, σας ενημερώνουμε ότι όσοι εκ 
των αξιολογητών πρόκειται να πληρωθούν με τίτλο κτήσης: 
 * Θα επιβαρυνθούν με κρατήσεις ΕΦΚΑ ύψους 20,28% επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, 
όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. 
 * Προκειμένου να καταβληθεί η αμοιβή τους οφείλουν να έχουν προηγουμένως απογραφεί για 
αυτή την ιδιότητα στον ΕΦΚΑ” 
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Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών έχει γίνει αποδέκτης πληθώρας διαμαρτυριών συναδέλφων 
Ερευνητών, οι οποίοι, εν μέσω αξιολογήσεων, υφίστανται την υποτιμητική αντιμετώπιση της 
Πολιτείας. 

Οι Ερευνητές, ως εργαζόμενοι στα Ερευνητικά Κέντρα, μισθοδοτούνται από την Πολιτεία και 
υπόκεινται σε ασφαλιστικές κρατήσεις ΕΦΚΑ με την ιδιότητα του Ερευνητή. Στις αξιολογήσεις 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών ερευνητικών προτάσεων, στις οποίες συμμετέχουν και για τις οποίες 
λαμβάνουν αμοιβή, ο αρμόδιος χρηματοδοτικός φορέας προβαίνει στις νόμιμες κρατήσεις 
αποδεχόμενος την ιδιότητα του Ερευνητή ως αξιολογητή. 

Η Πολιτεία, όμως, απομειώνοντας για μια ακόμη φορά την ιδιότητα του Ερευνητή των 
Ερευνητικών Κέντρων, τους εντάσσει στην ίδια κατηγορία με τους ομότιμους Καθηγητές (οι 
οποίοι δεν έχουν καμία μισθολογική και ασφαλιστική σχέση με τα ΑΕΙ), αποζημιώνοντάς τους ως 
αξιολογητές με τίτλο κτήσης. Όπως φαίνεται και από την εγκύκλιο 14/2019 του ΕΦΚΑ 
(https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-03/egkyklios%2014.pdf), όσοι Ερευνητές 
ακολουθήσουν την οδηγία της ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης θα 
πρέπει να αναλογιστούν τις νέες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν!!! 

Κύριε Υπουργέ, 

η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ζητά να αναλογιστείτε την κατάφωρη αδικία και τον 
γραφειοκρατικό παραλογισμό που επιφυλάσσει, για μία ακόμα φορά, η Πολιτεία προς στους 
Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων εν μέσω των αξιολογήσεων των ερευνητικών προτάσεων 
και να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να ανακληθεί η υποχρέωση των 
Ερευνητών-αξιολογητών να απογραφούν εκ νέου στον ΕΦΚΑ, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελματία!!  

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 
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