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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: Dr. B. Γρηγορίου Συντονιστή της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών             

Κέντρων, 

 

Κοιν:   κ. Χ. Δήμα, Υφυπουργό Έρευνας και καινοτομίας 

Καθ. Α. Κυριαζή, ΓΓΕΚ 

Μέλη της ΣτΠ, ΕΚ 

κ. Μ. Δρίτσα, Διευθυντή Γραφείου Υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας 

κ.κ. Νικολόπουλο και Ντουματσά, Νομικούς Συμβούλους 
 

 

 

           
                      Αθήνα, 22/11/2022 

                                                                                         ΑΠ:412 

 
  

ΘΕΜΑ:Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. για θέματα του προσωπικού των ΝΠΙΔ Ε.Κ.-Ι. 
που συζητήθηκαν στη συνεδρία της Συνόδου Προέδρων Ε.Κ. στις 14 
Νοεμβρίου 2022 

Αξιότιμε κ. Συντονιστή της Συνόδου Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, 
 
Χαιρετίζουμε  την ομόφωνη απόφαση των μελών της Συνόδου Προέδρων 

Ερευνητικών Κέντρων που ελήφθη με την ολοκλήρωση της προχθεσινής 
συνεδρίας, και  προβλέπει στις επόμενες ημέρες την αποστολή επιστολής προς 
την Πολιτεία στην οποία θα ζητείται η μεταβολή του εβδομαδιαίου χρόνου 
απασχόλησης των ΕΤΕ (Ειδικών Τεχνικών Επιστημόνων) στα Ερευνητικά Κέντρα 
σε 26 ώρες, καθώς και η αντίστοιχη του μη ερευνητικού προσωπικού που 
απασχολείται στα ερευνητικά κέντρα με την συγγραφή και υλοποίηση των 
ερευνητικών έργων και προτάσεων, (Διοικητικό προσωπικό που συνδράμει στη 
συγγραφή των προτάσεων, Τεχνικό προσωπικό υποστήριξης των ερευνητικών 
προγραμμάτων και έργων, όπως Ηλεκτρονικοί, Μηχανουργοί κ.λ.π) σε 35 ώρες.  

 
Επιπρόσθετα, η θετική έκβαση του αιτήματος που τέθηκε και ζητείται  οι 

επίμαχες διατάξεις του Ν.4957/2022 για τα ΑΕΙ που αφορούν τη μισθολογική 
αναγνώριση της προϋπηρεσίας των μελών ΔΕΠ και του Ειδικού Εκπαιδευτικού και 
Εργαστηριακού Διδακτικού προσωπικού, που έχει διανυθεί σε ΑΕΙ ή Ερευνητικά 
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Ιδρύματα υπό τη μορφή Διδακτικού ή Ερευνητικού έργου, ανεξαρτήτως της 
συμβατικής τους σχέσης με αυτά να μετακυλήσουν και στην περίπτωση του 
Ερευνητικού Προσωπικού των Ερευνητικών Ιδρυμάτων (ΕΡΕ, ΕΛΕ και 
Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες), καθότι υπάγονται στο Ειδικό Μισθολόγιο. Ως εκ 
τούτου πρέπει να γίνει 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, ΕΛΕ και των 
Μεταδιδακτορικών Συνεργατών, (βαθμίδες, ειδικό μισθολόγιο, κοινή ερευνητική 
προϋπηρεσία, κλπ), ώστε να λυθεί το ζήτημα αυτό και για το Ερευνητικό 
Προσωπικό των Ερευνητικών Ιδρυμάτων. 

 
Η υλοποίηση των ανωτέρω θεμάτων θα συμβάλει καθοριστικά στη μείωση 

της εργασιακής επισφάλειας την οποία βιώνουν  υποψήφιοι διδάκτορες, 
μεταπτυχιακοί ερευνητές αλλά και το υψηλής εξειδίκευσης διοικητικό και τεχνικό 
προσωπικό υποστήριξης στα ΝΠΙΔ Ε.Κ.   

 
Τέλος, αναφορικά με το αίτημα που διαχρονικά τίθεται και από την 

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ., να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα στις Διοικήσεις των Ε.Κ. να 
συνάπτουν ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια για ατύχημα ή ασθένεια στο 
προσωπικό των κέντρων και μετά την απόφαση της συνόδου να συμπεριληφθεί 
και αυτό το θέμα στην επιστολή που θα αποσταλεί προς την πολιτεία, δηλώνουμε 
την αμέριστη στήριξή μας καταθέτοντας την προτεινόμενη τροπολογία, 
παρακαλούμε δείτε στο επισυναπτόμενο Ν2 προτεινόμενη διάταξη μαζί με την 
αιτιολογική της έκθεση για το ως άνω θέμα. Επίσης, το επισυναπτόμενο Ν1  με την 
προτεινόμενη τροπολογία που φορά το ωράριο των ΕΤΕ και του Δ&Τ προσωπικού. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία 

ή ενέργεια  που εσείς κρίνετε απαραίτητη. 
 

Με εκτίμηση, 

  Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ. 

 

 

               Πρόεδρος Γενικός Γραμματέας 

  

         Μάλλιαρης Χρήστος Ζήσης Αθανάσιος 
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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) 
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