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Επισυν: 1Α. Η με αρ. πρωτ. 104/2.5.2014 Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ προς την
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων κα Β.
Μεσθανέως με θέμα: «Έκδοση ΚΥΑ που αφορά τη χορήγηση επιδόματος
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε Ερευνητικούς Φορείς της
εποπτείας σας»
1Β. Η με αρ. πρωτ. 5124/16.5.2014 Επιστολή της Προϊσταμένης της
Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων κα Β. Μεσθανέως προς την
Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ με θέμα: «Έκδοση ΚΥΑ που αφορά τη χορήγηση
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15
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του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε με
το άρθρο 67 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014)»
2. Αποφάσεις
των Ερευνητικών Κέντρων/Ινστιτούτων ΕΚΕΤΑ, ΕΙΕ,
Ε.ΚΕ.Β.Ε ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΝΓΚ, Ε.Ι ΠΑΣΤΕΡ
3. Η με αρ. πρωτ. 236/7.3.2014 Επιστολή του Συλλόγου Εργαζομένων στο
ΙΤΕ προς τον Πρόεδρο και τους Διευθυντές των Ινστιτούτων με θέμα:
«Διαδικασίες για τη χορήγηση επιδομάτων επικίνδυνης ή ανθυγιεινής
εργασίας σε εργαζόμενους του ΙΤΕ»

Αθήνα, 10/06/2014
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΑΙΤΗΜΑ

Θέμα: Αίτημα παρέμβασης για την αποτροπή διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος

εργαζομένων στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Αξιότιμε κ. Γενικέ,
όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 67 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ
32/Α΄/11-2-2014) από 11-2-2014 είναι εκ νέου ενεργή η εξουσιοδότηση για την
έκδοση απόφασης καθορισμού επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε
κατηγορίες προσωπικού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 του ν.
4024/2011 για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου
του ν. 4024/2011 (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ
του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 και ΟΤΑ).
Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα ΝΠΔΔ και
ΝΠΙΔ.
Στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα – ΝΠΔΔ, η έγκαιρη έκδοση της απαιτούμενης
ΚΥΑ (Αριθμ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012) είχε ως αποτέλεσμα την καταβολή του
επιδόματος αυτού, από 1.5.2012 όπως σαφώς οριζόταν.
Αντιθέτως στα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα – ΝΠΙΔ, δεν ελήφθη η
απαιτούμενη μέριμνα για την έκδοση αντίστοιχης ΚΥΑ, με αποτέλεσμα το
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προσωπικό των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων – ΝΠΙΔ, να υφίσταται μια
κατάφορα άδικη και άνιση μεταχείριση.
Προς άρση αυτής της αδικίας εκδόθηκε η προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 67
του ν. 4235/2014.
Κατ’ εφαρμογή αυτής, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών
Φορέωv της Γ.Γ.Ε.Τ., κα Β. Μεσθανέως ζήτησε από τους Ερευνητικούς φορείς που
είναι υπό την εποπτεία σας, να υποβάλουν εγγράφως στοιχεία για τις κατηγορίες
προσωπικού που δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, το
ετήσιο κόστος καθώς και για τον τρόπο κάλυψής του, προκειμένου στη συνέχεια να
δρομολογηθεί η έκδοση της απαιτούμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.
Με δεδομένο ότι η ΠΟΣΕΕΙΙΔ εκπροσωπεί εργαζόμενους από τα κάτωθι Ερευνητικά
Ιδρύματα (ΕΙΕ, ΕΚΕΒΕ «Α.ΦΛΕΜΙΝΓΚ Ε.ΚΕ.Β.Ε.», ΕΚΕΤΑ, Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ,
ΙΕΛ/Ε.Κ.«Αθηνά», ΙΤΕ), ζητήσαμε από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ερευνητικών
Φορέωv να μας ενημερώσει σχετικά με τα στοιχεία που κατατέθηκαν από τους
προαναφερόμενους Ερευνητικούς φορείς (επισυν.1Α)
Προς απάντηση αυτού του αιτήματός μας, λάβαμε επιστολή από την
κα Β.
Μεσθανέως, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εποπτείας Ερευνητικών Φορέωv, (επισυν.
1Β.& 2), σύμφωνα με την οποία τα απαιτούμενα στοιχεία υποβλήθηκαν από τις
Διοικήσεις τεσσάρων Ερευνητικών Κέντρων/Ινστιτούτων και συγκεκριμένα των ΕΙΕ,
ΕΚΕΒΕ «Α.ΦΛΕΜΙΝΓΚ», ΕΚΕΤΑ, Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ.
Σε σχέση με το Ε.Κ. «Αθηνά» δεν είχαμε κάποια ενημέρωση από το Σύλλογο
Εργαζομένων στο ΙΕΛ/ Ε.Κ.«Αθηνά» (μέλος της Ομοσπονδίας μας), για την ύπαρξη
κατηγοριών προσωπικού που το δικαιούνται.
Παράλληλα, ενημερωθήκαμε από τον Σύλλογο Εργαζομένων στο ΙΤΕ (μέλος της
Ομοσπονδίας μας), ότι η Διοίκηση του ΙΤΕ παρά τις συνεχείς προφορικές και
έγγραφες παρεμβάσεις του Συλλόγου για το συγκεκριμένο θέμα (τελευταία
παρέμβαση στο επισυν. 3), αρνείται την ύπαρξη εργαζομένων – δικαιούχων του
επιδόματος εντός του Ιδρύματος, και ως εκ τούτου δεν προτίθεται να καταθέσει τα
απαιτούμενα στοιχεία, ώστε το ΙΤΕ να συμπεριληφθεί στους φορείς που θα αφορά η
σχετική ΚΥΑ.
Όπως γνωρίζετε το ΙΤΕ αποτελεί ένα πολυθεματικό Ερευνητικό Κέντρο, με ευρύ
φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τομείς
μεγάλου επιστημονικού, κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως:
Μικροηλεκτρονική, Λέιζερ, Υλικά, Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Βιοτεχνολογία,
Πληροφορική, Βιοπληροφορική Ρομποτική, Τηλεπικοινωνίες, Υπολογιστικά
Μαθηματικά, Χημική Μηχανική, Ανθρωπιστικές επιστήμες και Πολιτισμό.
Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες απασχολούν εργαζόμενους οι οποίοι σύμφωνα
με το πνεύμα, αλλά και το γράμμα της προαναφερόμενης σχετικής νομοθεσίας,
δικαιούνται πέρα από κάθε αμφισβήτηση το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής
εργασίας.
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Κατόπιν των ανωτέρω, ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση, ως πολιτικός
προϊστάμενος του εν λόγω Ε.Κ., ώστε η Διοίκηση του ΙΤΕ να κατανοήσει την
πρωτίστως άδικη και μη σύννομη στάση της, να αλλάξει την απόφασή της και να
προχωρήσει όπως και στα προαναφερόμενα Ερευνητικά Κέντρα, σε όλες τις
απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ.
Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας πρέπει να δοθεί σε κατηγορίες
εργαζομένων με αντίστοιχα καθήκοντα και περιβάλλον εργασίας, ανεξάρτητα
του ΕΚ στο οποίο εργάζονται.
Θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ, ότι η απόφαση του ΔΣ του ΙΤΕ θα πρέπει να είναι
σύμφωνη με την σχετική Ελληνική Νομοθεσία και να διέπεται από το πνεύμα
ισονομίας (μεταξύ των εργαζομένων του ΙΤΕ και των άλλων Ε.Κ.) όπως προβλέπεται,
αποτυπώνεται και επιβάλλεται από το Ελληνικό Σύνταγμα.
Δεδομένου ότι το χρονικό περιθώριο για την έκδοση της ΚΥΑ είναι πολύ
περιορισμένο, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας προκειμένου να υπάρξει
αποτροπή διακριτικής και άνισης μεταχείρισης μεταξύ αντίστοιχου προσωπικού που
εργάζεται υπό ακριβώς ίδιες συνθήκες, σε όλα τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα,
είτε αυτά είναι ΝΠΔΔ, είτε ΝΠΙΔ.

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Ι.Ι.Δ.
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