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Θέμα:   Αίτημα τροποποίησης άρθρων του Ν. 4765/2021 σχετικά με την πρόσληψη ΙΔΟΧ και Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα 

 

Στον πρόσφατα ψηφισμένο Ν.4765/2021: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο 
τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» 
τροποποιήθηκε το σύστημα προσλήψεων των φορέων του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παράγραφος 2: «… το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση ερευνητικών 
έργων και προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω των Ερευνητικών Κέντρων και Ερευνητικών 
Ινστιτούτων, καθώς και το προσωπικό που ασχολείται με την εκτέλεση ερευνητικών έργων και 
προγραμμάτων Ερευνητικών Ινστιτούτων που είναι Ν.Π.Ι.Δ., προσλαμβάνεται με τη διαδικασία πρόσληψης 
προσωπικού επί θητεία. Η επιλογή γίνεται από πενταμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων που συγκροτείται 
με την ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου ή Ινστιτούτου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
των άρθρων 31 έως και 35. Οι πίνακες επιλογής που συντάσσονται από την επιτροπή αυτή αναρτώνται στο 
κατάστημα του οικείου φορέα. Ο έλεγχος τόσο των προκηρύξεων όσο και των πινάκων επιλογής γίνεται από 
το Α.Σ.Ε.Π., αυτεπαγγέλτως ή κατ’ ένσταση υποψηφίων, μόνο για λόγους νομιμότητας, κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή των άρθρων 31 έως και 35.». 

Η συγκεκριμένη ρύθμιση που εμπλέκει το Α.Σ.Ε.Π. στη διαδικασία πρόσληψης επιστημονικού 
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας (ορισμένου χρόνου, ΙΔΟΧ) μόνο για τα Ερευνητικά Κέντρα θεσπίζει 
μια εξαιρετικά γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία σύναψης συμβάσεων, η οποία θα αποτελέσει 
τροχοπέδη σε αυτή καθεαυτή την ερευνητική διαδικασία.  

Αντίστοιχη διαδικασία μέσω του Α.Σ.Ε.Π. είχε προβλεφθεί παλαιότερα με τον Ν. 4057/2012, αν και τότε 
περιελάμβανε και τα ΑΕΙ και στη συνέχεια καταργήθηκε, διότι διαπιστώθηκε εγκαίρως ότι είχε εξαιρετικά 
μεγάλες  επιπτώσεις, καθυστερήσεις  και δυσχέρειες στην υλοποίηση των ερευνητικών έργων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2β και 2γ, από το πεδίο εφαρμογής του Ν.4765/2021 για 
τις προσλήψεις για τα Ερευνητικά Κέντρα εξαιρείται μόνο το ερευνητικό προσωπικό, ενώ για τα  
Πανεπιστήμια εξαιρούνται τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), αλλά και δικαίως τα μέλη 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και το έκτακτο διδακτικό προσωπικό των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Δυστυχώς διέφυγε της προσοχής του νομοθέτη ότι θα πρέπει να 
εξαιρεθεί και το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων λόγω των ειδικών 
προσόντων και της εξειδίκευσης που απαιτούνται κατ’ αντιστοιχία με τα ΑΕΙ. Το πλήθος των ερευνητικών 
έργων αλλά και οι υποδομές στα Ερευνητικά Κέντρα απαιτούν προσωπικό υψηλών προσόντων και είναι 
αυταπόδεικτο ότι  θα πρέπει να εξαιρεθεί από τη διαδικασία πρόσληψης μέσω Α.Σ.Ε.Π. 
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Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών εκφράζει την έντονη δυσφορία των Eρευνητών για την για πολλοστή φορά 
αρνητική αντιμετώπιση των Ερευνητικών Κέντρων και ζητά την αναίρεση των άκρως γραφειοκρατικών 
ρυθμίσεων του Ν.4765/2021 ως ακολούθως: 

 την άμεση απαλοιφή της παραγράφου 2 του άρθρου 37 και την συνέχιση της εφαρμογής του άρθρου 
64 του Ν. 4485/2017 στα Ερευνητικά Κέντρα για τις προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού στα 
ερευνητικά έργα με σύμβαση εργασίας (ορισμένου χρόνου, ΙΔΟΧ)  

 την άμεση τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος 2γ ώστε να εξαιρεθεί και το Ειδικό Επιστημονικό 
Προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων από το πεδίο εφαρμογής του Ν.4765/2021. 

 
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να αποφευχθούν έντονες δυσλειτουργίες στην εκτέλεση 
των ερευνητικών έργων στα Ερευνητικά Κέντρα. 
 
 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 

 

  

  

 
 
 
Κοινοποίηση: 
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Κύριο Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, minister.sec@mnec.gr 
Καθηγητή Αθανάσιο  Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, secgenof@gsrt.gr 
Καθηγητή Γεώργιο Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, ypep@primeminister.gr  
Κύριο Μαυρουδή Βορίδη, Υπουργό Εσωτερικών, ypourgos@ypes.gr  
Κυρία Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων,  minister@minedu.gov.gr   
Καθηγητή Ευάγγελο Συρίγο, Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, depminoffice@minedu.gov.gr  
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr 
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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