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    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

 ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ  

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 
Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 6504/2005, Ειδικός αριθμός 738-5737 

Έδρα: ΕΙΕ, B.Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635,  e-mail:info@poseeiid.gr, 

ΑΦΜ:997337420, ΔΟΥ:ΙΖ΄ Αθηνών 
Πρόεδρος:              Μάλλιαρης Χρήστος, κιν. 693 6860 969,        e-mail: maliaris@iceht.forth.gr 

Αντιπρόεδρος:        Βρέτος Νικόλαος,      κιν. 697 4325 775,        e-mail: vretos@iti.gr  

Γεν.  Γραμματέας:  Ζήσης Αθανάσιος,     κιν: 694 4417 740,        e-mail: zissis@certh.gr 

 

Προς: 1. Κύριο Χρίστο Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και Τεχνολογίας 

 

             

Κοιν.: 1. Κύριο Σπυρίδωνα-Άδωνι Γεωργιάδη, Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

 

            2. Καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή, Γενικό Γραμματέα Έρευνας  & Τεχνολογίας 

 

            3. Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων 

 

 

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2022 

                                                                                           ΑΠ:404 

 

 

  

ΘΕΜΑ: Αίτημα ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας  για τη μεταβολή του 

εβδομαδιαίου χρόνου συμβατικής απασχόλησης των ΕΤΕ (Ειδικών Τεχνικών 

Επιστημόνων) και αναγνώριση της προϋπηρεσίας του Ερευνητικού 

Προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα, ανεξαρτήτως της συμβατικής σχέσης 

του με αυτά. 

 

 

 

 

Αξιότιμε και αγαπητέ κ. Υφυπουργέ, 

 

Επαναφέρουμε το αίτημα τροποποίησης του ωραρίου του Ειδικού Επιστημονικού-

Τεχνικού Προσωπικού που εργάζονται στα Ε.Κ.-Ι, ώστε να ακολουθεί αυτό της 

αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού των Πανεπιστημίων (Ε.Τ.Ε.Π.), 26 ώρες κατ' 

ελάχιστον σε εβδομαδιαία βάση, όπως αναλυτικά περιγράφεται και πλήρως 

αιτιολογείται στην με αρ. πρωτ. 402 και ημερομηνία  16/6/2022  επιστολή της 

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., παράγραφος αριθμός 12, (παρακαλούμε δείτε την ά συνημμένη 

επιστολή).  
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Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.: Μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου συμβατικής απασχόλησης των 

ΕΤΕ, αναγνώριση προϋπηρεσίας του Ερευνητικού Προσωπικού στα 

Ε.Κ. 
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Σας υπενθυμίζουμε, ότι κατόπιν δική σας προτροπής κατά τη διάρκεια της 

προηγούμενης συνεδρίας της Συνόδου των Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων στην 

οποία παρευρεθήκατε, σας αποστείλαμε μετά από δύο ημέρες την με αρ. πρωτ. 403 και 

ημερομηνία 16/6/2022 κοινή επιστολή των δύο Ομοσπονδιών Εργαζομένων στα ΝΠΙΔ 

& ΝΠΔΔ Ε.Κ., Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.  &  ΠΟΕΕΚ-Ι (παρακαλούμε δείτε την β΄ συνημμένη 

επιστολή), στην οποία επισημαίνουμε τα σημεία στα οποία αναφερθήκαμε κατά τη 

συζήτηση της Συνόδου και τα οποία αποδεχτήκατε και ζητήσατε να σας τα 

προωθήσουμε. 

 

Εκ των υστέρων με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι παρόλο που το ίδιο αίτημα ετέθη και 

από τη Σύνοδο των Προέδρων των Ε.Κ. τελικά δεν συμπεριελήφθη στον μετέπειτα 

ψηφισθέντα  Ν.4957/2022, χωρίς να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τον λόγο.  

 

Στην προχθεσινή συνεδρία της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων που 

διεξήχθη στο Εθνικό ίδρυμα Ερευνών, το συγκεκριμένο θέμα τέθηκε εκ νέου από τον 

Πρόεδρο της  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ και από τα μέλη της Συνόδου και ζητήθηκε η ένταξή του 

υπό μορφή τροπολογίας ή  νομοθετικής ρύθμισης σε επόμενο νομοσχέδιο της 

κυβέρνησης, γιατί  αντικειμενικά είναι ένα εύλογο και δίκαιο αίτημα το οποίο ζητούμε 

να υλοποιήσετε, έχοντας ως δεδομένη  και την προσωπική σας θετική θέση  και 

στήριξη, όπως δημόσια επισημάνατε κατά τη διάρκεια της Συνόδου στις 14/6/2022.  

 

 

Με την ψήφιση του Ν.4957/2022 υπήρξε μια αδιαμφισβήτητα σημαντική θετική 

εξέλιξη που αφορά τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, αναφερόμαστε στη μισθολογική 

αναγνώριση της διδακτικής και ερευνητικής προϋπηρεσίας μελών ΔΕΠ και υπόλοιπου 

διδακτικού προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΕΔΙΠ) στα ΑΕΙ, που έχει διανυθεί με συμβάσεις 

έργου. Μέχρι πρότινος, η μόνη προϋπηρεσία που αναγνωρίζονταν μισθολογικά ήταν  

αποκλειστικά με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, όπως ισχύει 

ακόμα για το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων. 

 

Εξειδικεύοντας, στον πρόσφατα ψηφισθέντα (Ν.4957/2022), στο Άρθρο 288, παρ. 4, 

αναφέρεται ότι για τα μέλη ΔΕΠ και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Εργαστηριακού 

Διδακτικού προσωπικού, αναγνωρίζεται μισθολογικά η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί 

σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ιδρύματα υπό τη μορφή Διδακτικού ή Ερευνητικού έργου, 

ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Μάλιστα, στο Άρθρο 478, παρ. 

2 αναφέρεται ξεκάθαρα η μισθολογική αναγνώριση των συμβάσεων έργου.  

 

Με την παρούσα επιστολή αιτούμαστε οι επίμαχες διατάξεις του Ν.4957/2022 για τα 

ΑΕΙ να μετακυλήσουν και στην περίπτωση του Ερευνητικού Προσωπικού των 

Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΕΡΕ, ΕΛΕ και Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες), καθότι 

υπάγονται στο Ειδικό Μισθολόγιο, όπως και οι άνωθεν κατηγορίες Πανεπιστημιακών. 
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Το συγκεκριμένο θέμα αφορά την πλειοψηφία των πρόσφατα διορισμένων ΕΡΕ/ΕΛΕ 

που έζησαν το ανελαστικό καθεστώς συμβάσεων έργου κατά τη μεταδιδακτορική τους 

εμπειρία και κατά την εκπόνηση PhD, με αποτέλεσμα να εισάγονται με το διορισμό 

τους σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά Ιδρύματα στα κατώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Επίσης 

αφορά και τους Μεταδιδακτορικούς Συνεργάτες, που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου στα πλαίσια προγραμμάτων και δεν τους αναγνωρίζεται 

μισθολογικά η συγκεκριμένη προϋπηρεσία.  

 

Αναφορικά με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τους Ερευνητές (και κατ΄ επέκτασιν 

των άλλων κατηγοριών Ερευνητικού Προσωπικού), η μισθολογική αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας τους καθορίζεται στο Άρθρο 133 του Ν.4472/2017. Υπάρχει ταύτιση  

με τη διατύπωση του Άρθρου 288, παρ. 4 του Ν.4957/2022 για τα μέλη ΔΕΠ, με τη 

σημαντική διαφορά ότι λείπει η διατύπωση "ανεξαρτήτως της συμβατικής τους 

σχέσης με αυτά". 

 

Ως εκ τούτου ζητάμε να προβείτε στην εκ νέου τροποποίηση του Άρθρου 133 του Ν. 

4472/2017, ώστε να αναγράφεται στο προαναφερθέν επίμαχο σημείο του νόμου η 

πρόταση "ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά", στα πλαίσια 

εναρμόνισης με το νέο νόμο για τα ΑΕΙ, δεδομένου ότι υπάρχει αντιστοίχιση Μελών 

ΔΕΠ και λοιπού Διδακτικού προσωπικού (ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ) με Ερευνητές και ΕΛΕ 

(βαθμίδες, ειδικό μισθολόγιο, κοινή ερευνητική προϋπηρεσία, κλπ), ώστε να λυθεί το 

ζήτημα αυτό και για το Ερευνητικό Προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων 

(συμπεριλαμβανομένων και των Μεταδιδακτορικών Συνεργατών). 

 

 

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,  

 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για λεπτομερή παράθεση και συζήτηση των απόψεών 

μας  στα  ανωτέρω δύο θέματα,  που απασχολούν το προσωπικό των Ερευνητικών 

Κέντρων. 

 

 

Με τιμή, 
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Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.                               23/09/2022 Σελίδα 4 

 

 

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. 

 

 

 

               Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 

  

         Μάλλιαρης Χρήστος Ζήσης Αθανάσιος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύλλογοι – Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.   

 

Σ.Π. Ε.Ι.Ε., Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ), 

Σ.Π. Ε.Ι.Π., Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ.) 

Σ.Ε. Ι.Τ.Ε., Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ) 

Σ.Ε. Ε.Κ.Ε.Τ.Α., Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) 

Σ.Ε. Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Φλέμιγκ», Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Α.    

       Φλέμιγκ (Ε.ΚΕ.Β.Ε.) 

Σ.Ε. Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων  

       (ΙΤΥΕ «Διόφαντος») 

Σ.Ε. Ε.Κ. «Αθηνά», Σωματείο Εργαζομένων στο Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» 

Σ.Ε. Ι.ΙΒ.ΕΑ.Α., Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) 

 


