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Θέμα: ΑΜΕΣΗ προκήρυξη όλων των προβλεπόμενων θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μέσω
ΑΣΕΠ για όλα Ερευνητικά Κέντρα με το ίδιο νομικό πλαίσιο και ΑΜΕΣΗ τροποποίηση άρθρων του
Ν. 4765/2021
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών σας είχαμε εγκαίρως τονίσει και προειδοποιήσει για τις δυσμενείς συνέπειες
της εφαρμογής από την 15η Μαΐου 2021 του άρθρου 37 παρ. 2 του Ν. 4765/2021 στις διαδικασίες
πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας (ορισμένου χρόνου, ΙΔΟΧ) στα Ερευνητικά
Κέντρα (ΕΚ).
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.
Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, δεν έχει υλοποιηθεί απολύτως τίποτα, ούτε για την απαλοιφή της διάταξης ούτε
καν για τη χρονική αναστολή της! Είναι αδιανόητο πως δεν έχουν γίνει επαρκώς κατανοητές στην πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕ), που εποπτεύει τον κύριο κορμό του
ερευνητικού συστήματος της χώρας από το 2019, οι εξαιρετικά μεγάλες επιπτώσεις, καθυστερήσεις και
δυσχέρειες, στην υλοποίηση των ερευνητικών έργων που θα επιφέρει η εφαρμογή της διάταξης.
Όσον αφορά στις διαρρέουσες δικαιολογίες περί αντισυνταγματικότητας της απαλοιφής της διάταξης μας
προκαλούν τεράστια έκπληξη, λόγω του ότι αντίστοιχη διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ είχε προβλεφθεί
παλαιότερα με το Ν. 4057/2012, η οποία περιελάμβανε και τα ΑΕΙ. Στη συνέχεια, η διαδικασία αυτή
καταργήθηκε. Τι έχει αλλάξει από τότε, εκτός από τη μεταφορά των ΕΚ της ΓΓΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας
στο ΥΠΑΝΕ?
Επιπλέον, μετά από 3 σχεδόν χρόνια από την ανακοίνωση της δυνατότητας προκήρυξης 152 θέσεων ειδικού
επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού για τα επί χρόνια υποστελεχωμένα ΕΚ, μόλις τις
τελευταίες ημέρες προκηρύχθηκε η πλειονότητα των θέσεων, εκτός από τις θέσεις του ειδικού
επιστημονικού προσωπικού των ΕΛΚΕΘΕ, Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ. Σύμφωνα
με την μέχρι σήμερα πληροφόρηση, η συγκεκριμένη προκήρυξη, λόγω καθυστερήσεων και φόρτου
εργασίας του ΑΣΕΠ, θα πραγματοποιηθεί μετά την εφαρμογή του νέου νόμου του ΑΣΕΠ.
Ούτε οι δικαιολογίες και σίγουρα ούτε η προχειρότητα και η απαξίωση των διαδικασιών που αφορούν στα
ΕΚ περιποιούν τιμή για την εποπτεύουσα αρχή αρμόδια για την Έρευνα και τα ΕΚ στη χώρα μας!!!
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών εκφράζει την έντονη δυσφορία των Ερευνητών για την για πολλοστή φορά
αρνητική και απαξιωτική αντιμετώπιση των Ερευνητικών Κέντρων και ζητά:
 την άμεση απαλοιφή της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021 και τη 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),
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 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,
 την άμεση προκήρυξη των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των ΕΛΚΕΘΕ, Ε.ΚΕ.Β.Ε.
«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ» και Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ με το ίδιο νομικό πλαίσιο, όπως και για τα υπόλοιπα
Ερευνητικά Κέντρα.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να αποφευχθούν έντονες δυσλειτουργίες στην εκτέλεση
των ερευνητικών έργων στα Ερευνητικά Κέντρα.
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