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Θέμα:   Άμεση παρέμβαση για την τροποποίηση του άρθρου 23 του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών 

αναφορικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων ΙΔΟΧ στα Ερευνητικά Κέντρα 

 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχουμε πολλάκις προβάλλει τις δυσμενείς συνέπειες της εφαρμογής 
της παρ. 2, του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021 που ισχύει από την 15η Μαΐου 2021 στις διαδικασίες 
πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
(ΙΔΟΧ) στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Η συγκεκριμένη διάταξη καθιστά ουσιαστικά αδύνατη την έγκαιρη 
πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και παρεμποδίζει την υλοποίηση των ερευνητικών έργων. Επιπλέον  
έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προηγούμενων διατάξεων, οι οποίες αυξάνουν υπέρμετρα αντί να 
μειώνουν την γραφειοκρατία στο ερευνητικό σύστημα. Ταυτόχρονα, επιβάλλει μία ακόμη διαφοροποίηση 
μεταξύ των ΕΚ και των ΑΕΙ, δεδομένου ότι τα τελευταία εξαιρούνται από την εφαρμογή της 
προαναφερθείσας διάταξης. Για όλα τα παραπάνω είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσης τροποποίησης της 
παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021. 
Επίσης, σύμφωνα και με νομικές γνωματεύσεις, για τη νομική κατοχύρωση των ΕΚ, τα οποία υπόκεινται 
σε συνεχείς ελέγχους από ελεγκτικούς μηχανισμούς για την ορθή διαχείριση των ερευνητικών έργων (π.χ. 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ΓΛΚ κ.ά.), και λόγω της σοβαρότητας του θέματος, τονίσαμε το πόσο   κρίσιμο είναι 
να επιλυθεί το θέμα με σαφήνεια μέσω σχετικής νομοθετικής παρέμβασης. Η οποιαδήποτε νομική 
ασάφεια στην εν λόγω διαδικασία, σχετικά με την υπαγωγή ή μη των σχετικών προσλήψεων στις 
διατάξεις περί Α.Σ.Ε.Π., εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για καταλογισμούς στα Διοικητικά Συμβούλια 
των ΕΚ, στο προσωπικό των ΕΛΚΕ/Οικονομικές Υπηρεσίες και στους Επιστημονικούς Υπευθύνους 
ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. 
Ειδικότερα, ως ΕΕΕ,  είχαμε προτείνει: 

είτε 
 την άμεση απαλοιφή της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021,  

είτε εναλλακτικά 
 την άμεση προσθήκη στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του Ν. 4765/2021: «Οι διατάξεις 

των προηγούμενων εδαφίων της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται στις διαδικασίες πρόσληψης 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε προγράμματα και έργα, 
τα οποία διαχειρίζονται τα Ερευνητικά Κέντρα και Ερευνητικά Ινστιτούτα μέσω των Ειδικών 
Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017 (Α' 114), όπως ισχύει.» 

Παρά τις ανεπίσημες διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
αναφορικά με την άμεση επίλυση του θέματος, που έχει οδηγήσει σε ομηρία Διοικήσεις των ΕΚ και πολλούς 
νέους επιστήμονες, λάβαμε γνώση ότι στην ανοικτή διαβούλευση του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών: 
«Ενίσχυση διαφάνειας και λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς της Πολιτείας, αποκατάσταση ακεραιότητας 
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Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών» 1 περιλαμβάνεται το 
άρθρο 23: «Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου» που 
αναφέρει:  
«Συμβάσεις ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου.  
Το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4712/2020 
(Α’ 146), ως προς τη σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού 
δικαίου, εξακολουθεί να ισχύει.» 
Η οποιαδήποτε ρύθμιση, εάν και εφόσον υπάρχει βούληση του Υπουργείου Εσωτερικών να επιλύσει το 
πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, θα έπρεπε να προστεθεί στο άρθρο 37 παρ. 2 του ν. 4765/2021, όπως 
έχουμε προτείνει. 
Σε κάθε περίπτωση, το άρθρο αυτό, όπως έχει διατυπωθεί στο σ/ν δεν επιλύει το πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί.  Εφόσον το Υπουργείο, για τους δικούς του λόγους, αρνείται να τροποποιήσει το άρθρο 37 
του ν. 4765/2021, ως ΕΕΕ ζητούμε:  
 Να προστεθεί στο άρθρο 23 του σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών , ότι εξακολουθούν να ισχύουν και 

τα άρθρα 64 και 87 παρ. 12(α) του Ν. 4485/2017, όπως ισχύει, δεδομένου ότι ιδίως τα άρθρα αυτά 
αναφέρονται στη σχετική διαδικασία προσλήψεων ορισμένου χρόνου στα ερευνητικά κέντρα. 

 Τροποποίηση του τίτλου του άρθρου ως εξής:  «Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού 
δικαίου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου» 

 Τροποποίηση του άρθρου ως εξής: «…ως προς τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου 
ιδιωτικού δικαίου δημόσιων ερευνητικών οργανισμών ιδιωτικού δικαίου, εξακολουθεί να ισχύει.» 

 
 
 

 

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας 

Μαρία A. Κωνσταντοπούλου Γεωργία Κ. Τσιροπούλα 
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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 

                                                 
1 http://www.opengov.gr/ypes/wp-
content/uploads/downloads/2021/07/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F_%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%9F%CE%A5_%CE%A1%C
E%A5%CE%98%CE%9C%CE%99%CE%A3%CE%97_%CE%94%CE%A1%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%C
E%A4%CE%A9%CE%9D_%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A1%CE%A1%CE%9F%CE%97%CE%A3_%CE%94%CE%A9%CE%A1%CE%91_20.06.2021.pdf 
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