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Θέμα: Συμβάσεις απασχόλησης προσωπικού στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων
Με το παρόν υπηρεσιακό σημείωμα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα σοβαρά
προβλήματα που έχουν ανακύψει από την τροποποίηση που έχει επέλθει εδώ και ένα περίπου
χρόνο στις διαδικασίες που ακολουθεί το ΕΛΚEΘΕ στην σύναψη συμβάσεων εργασίας για
την απασχόληση προσωπικού στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων και να ζητήσουμε την
άμεση παρέμβασή σας.
Όπως γνωρίζετε, με απόφαση του Προϊσταμένου των Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΕΛΚΕΘΕ κ. Παπαδάκη, για την δημοσιοποίηση οποιασδήποτε προκήρυξης
για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας είναι πλέον απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη
του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Η διαδικασία αυτή έχει
δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην σύναψη συμβάσεων εργασίας καθώς:





Είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα, αφού απαιτούνται πολλές φορές πολύμηνες διαβουλεύσεις
(που μπορούν να φτάσουν και τους έξι μήνες) μέχρι το ΑΣΕΠ να συμφωνήσει στην
δημοσιοποίηση της προκήρυξης
Απαιτεί για κάθε περίπτωση συνεχείς και πολλές φορές χρονοβόρες συνεννοήσεις του
επιστημονικού υπευθύνου απευθείας με τους υπευθύνους του ΑΣΕΠ, καθώς δεν είναι
άμεσα αντιληπτός ο λόγος για τον οποίο στις προκηρύξεις του ΕΛΕΚΘΕ ζητούνται
εντελώς εξειδικευμένα προσόντα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται από τους
υπευθύνους του ΑΣΕΠ οι περισσότερες προκηρύξεις ως «φωτογραφικές». Όπως
αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι αναμενόμενο καθώς το ΑΣΕΠ είναι ένας φορέας που
ασχολείται με την πρόσληψη προσωπικού σε όλο τον δημόσιο τομέα και δεν είναι
εύκολο να γίνουν αντιληπτές από το προσωπικό του, οι επιμέρους ανάγκες κάθε
επιστημονικού προγράμματος
Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τα τυπικά προσόντα κατάρτισης και εμπειρίας
που ζητούνται, η διαδικασία πρόσληψης που επιβάλλεται από το ΑΣΕΠ δεν
περιλαμβάνει την αξιολόγηση των υποψηφίων από επιτροπή μέσω συνέντευξης αλλά
απλώς την μοριοδότηση τους, με προφανές αποτέλεσμα την πλήρη αβεβαιότητα ως
προς την τελική επιλογή του υποψηφίου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και έχοντας ως γνώμονα την εύρυθμη και αποτελεσματική
υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων, μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει αρχίσει
εναλλακτικά να συνάπτει συμβάσεις έργου με τους εκάστοτε επιστημονικούς συνεργάτες που
απασχολεί. Η διαδικασία αυτή όμως, όπως αποδείχτηκε, εισάγει επιπλέον προβλήματα
καθώς:
 Δεν αποτυπώνει την πραγματική σχέση εργασίας του επί συμβάσει προσωπικού με το
Κέντρο (εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων), γεγονός που μπορεί να έχει σοβαρές

συνέπειες για το Κέντρο σε πιθανό έλεγχο από κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας.
Επιπλέον, όπως πληροφορηθήκαμε από συνάδελφο στο φόρουμ ανταλλαγής
απόψεων του ερευνητικού προσωπικού του ΕΛΚΕΘΕ, με δήλωση του ο κ.
Παπαδάκης –την οποία είναι σε γνώση σας ότι δεν διέψευσε όταν ερωτήθηκε
σχετικά– ανέφερε ότι την ευθύνη για τις όποιες συνέπειες υπάρξουν σε πιθανούς
ελέγχους θα την φέρουν οι επιστημονικοί υπεύθυνοι οι οποίοι με εισήγηση τους
οδήγησαν το Κέντρο στην υπογραφή του συγκεκριμένου τύπου συμβάσεων
απασχόλησης.
 Δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων
καθώς σε πολλά από αυτά οι συμβάσεις έργου δεν συμπεριλαμβάνονται στις
κατηγορίες μισθοδοσίας προσωπικού αλλά στις κατηγορίες ανάθεσης σε εξωτερικούς
συνεργάτες, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σοβαρά εκτός από την υλοποίηση και η
εύρυθμη απορροφητικότητα τους
Επειδή όλα τα παραπάνω προβλήματα έγιναν εμφανή από την αρχή της εφαρμογής της νέας
διαδικασίας για την πρόσληψη προσωπικού, διοργανώθηκε το περασμένο καλοκαίρι από τον
Σύλλογο Εργαζομένων ανοιχτή συζήτηση με το προσωπικό του Κέντρου στην οποία παρέστη
και ο κ. Παπαδάκης. Στην συνάντηση αυτή παρουσιάστηκε γνωμάτευση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους η οποία εξαιρούσε τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλιών Έρευνας
του Πανεπιστημίου Αθηνών από την διαδικασία έγκρισης του ΑΣΕΠ για την προκήρυξη
θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας και ζητήθηκαν εξηγήσεις από τον κ. Παπαδάκη
σχετικά με το κατά πόσον το ΕΛΚΕΘΕ είχε προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε να διασφαλίσει
τα συμφέροντα του και την εύρυθμη λειτουργία του. Παρά τις διαβεβαιώσεις από την μεριά
του ότι το θέμα θα επανεξεταστεί, καμία απολύτως ενέργεια δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι
σήμερα.
Με βάση όλα τα παραπάνω, σας κοινοποιούμε την γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους και ζητούμε όπως με βάση το συγκεκριμένο έγγραφο προχωρήσετε άμεσα σε
ερώτημα προς την Νομική Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας
σχετικά με την προφανή δυνατότητα εξαίρεσης του ΕΛΚΕΘΕ από την διαδικασία έγκρισης
από το ΑΣΕΠ των προκηρύξεων θέσεων προσωπικού με σχέσεις σύμβασης εργασίας.
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