
 1 

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

www.eee-researchers.gr 

twitter: @eee_researchers 

 

 

Αθήνα, 20/05/2013 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./449/2013 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Το τρέχον ΔΣ της Ένωσης προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 10 Απριλίου του 2012 και 

συγκροτήθηκε σε σώμα στις 19 Απριλίου 
1
.  

Αμέσως μετά τη συγκρότησή του, το νέο ΔΣ της ΕΕΕ ζήτησε από τους κατά τόπους συλλόγους και τις κοινότητες 

των ερευνητών να επικαιροποιήσουν την Ομάδα Εργασίας της ΕΕΕ 
2
. Ταυτόχρονα, το ΔΣ απαντώντας σε 

επιστολή του συλλόγου ερευνητών ΙΤΕ, σχετικά με την ίδρυση Ομοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών, έθεσε τις 

προϋποθέσεις τις οποίες θεωρούσε απαραίτητες ώστε να ξεκινήσει μια αντίστοιχη διαδικασία 
3
. 

Μία από τις πρώτες σημαντικές παρεμβάσεις του νέου ΔΣ αφορούσε την παρέμβαση της Ένωσης στην Ημερίδα 

"Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και 

την Καινοτομία (ETAK)" που διοργανώθηκε από το  EKT-EIE, στις 2 Μαΐου 2012 στο ΕΙΕ. Η παρέμβαση της ΕΕΕ, 

εκτός από τους Δείκτες ως σημαντικό εργαλείο για τη μέτρηση και την αποτίμηση της ερευνητικής 

δραστηριότητας, εστιάστηκε και στα προβλήματα που ταλανίζουν διαχρονικά το σύστημα Έρευνας στη χώρα 

μας και στις προτάσεις της ΕΕΕ για την επίλυσή τους 
4
. Όλο το διαθέσιμο υλικό της Ημερίδας βρίσκεται στο 

http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2012-05-02/. Κατά το μήνα Μάιο, απευθύναμε επίσης επιστολή προς το 

Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κ. Κ. Κοκκινοπλίτη, ώστε να του κοινοποιήσουμε τη σύνθεση του νέου ΔΣ της ΕΕΕ 

(15/05) 
5
. Στη συνέχεια, στις 23/05, μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ και πρόεδροι τοπικών συλλόγων ερευνητών 

πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, κατά την οποία ετέθησαν και συζητήθηκαν όλα 

τα τρέχοντα προβλήματα, με κύριο αυτό των οικονομικών των ΕΚ, καθώς το Φεβρουάριο του 2012 οι 

επιχορήγηση των Κέντρων  είχε υποστεί σοβαρό πλήγμα με την περικοπή 10 Μ€ (από 55 σε 45 Μ€, βάσει του 

Ν. 4051/12) 
6
.  

Στις 5 Ιουνίου 2012 η ΕΕΕ ζητά, από κοινού με τις Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-

ΤΕΙ, συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων της Βουλής για να συζητηθούν τα οικονομικά και 

θεσμικά θέματα του ενιαίου χώρου εκπαίδευσης και έρευνας 
7
. Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιείται συνάντηση 

του ΔΣ της ΕΕΕ με την Ομάδα Εργασίας, κατά την οποία συζητήθηκαν τα τρέχοντα θέματα της ερευνητικής 

                                                           

1 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_423_19-4-12_Sugkrotisi-DS.pdf 
2 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_424-30-04-12_Omada-Ergasias.pdf 
3 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_425-30-04-12_Apantisi-ITE.pdf 
4 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/eventEKT_2May12_EEE.pdf 
5 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_426-15-05-12_Epistoli-GGET.pdf 
6 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_427-23-05-12_Enimerosi-GGET.pdf 
7 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_aitima-sinantisis-me-politikous-arxigous.pdf 
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κοινότητας και αποφασίστηκε η σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη διερεύνηση δημιουργίας Ομοσπονδίας 

Συλλόγων Ερευνητών.  Την ίδια ημέρα οι τρεις φορείς, ΠΟΣΔΕΠ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, εκδίδουν Δελτίο Τύπου για 

την επικείμενη συνάντηση των εκπροσώπων τους με τους προέδρους των κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, Ε. 

Βενιζέλο και Φ. Κουβέλη 
8
. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στις 7 Ιουνίου, σε καλό κλίμα και με 

θετικές αντιδράσεις από πλευράς των κομμάτων αυτών, ως προς τα αιτήματα της ακαδημαϊκής/ερευνητικής 

κοινότητας, και η Ένωση εκδίδει σχετική ενημέρωση προς τα μέλη της 
9
. Στις 14 Ιουνίου εκπρόσωποι των 

ΠΟΣΔΕΠ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ συναντήθηκαν με τον υπεύθυνο Παιδείας και Έρευνας των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», 

Καθ. Φ. Τσαλίδη 
10

. Έως τα μέσα του μηνός Ιουνίου, εκπρόσωποι της Ένωσης παραβρέθηκαν επίσης σε δύο 

εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ (στις 01/06 και 13/06), μετά από πρόσκληση του Τομέα Παιδείας ΣΥΡΙΖΑ.  Στις 20 

Ιουνίου,  δημοσιεύτηκε άρθρο στην καθημερινή έκδοση της εφημερίδας «το Βήμα», από την κοινή 

συνέντευξη  της Προέδρου της ΕΕΕ και του Προέδρου του ΕΣΕΤ Καθ. Σ. Κριμιζή 
11

. 

Στις 22 Ιουνίου, λίγες ημέρες μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών (17/06/12),  η ΓΓΕΤ μεταφέρεται 

(με το ΦΕΚ καθορισμού των νέων Υπουργείων) από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων. Την 

ίδια ημέρα (22/06), οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ εκδίδουν κοινό Δελτίο Τύπου, εκφράζοντας την έντονη 

αντίδρασή τους στη μεταφορά αυτή 
12

. Το ΔΣ της ΕΕΕ, από κοινού με τους εκπροσώπους των ΠΟΣΔΕΠ και 

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, επικοινωνούν με παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και με στελέχη των κομμάτων ΠΑΣΟΚ 

και ΔΗΜΑΡ, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά της ΓΓΕΤ στο Υπ. Ανάπτυξης αντιβαίνει στη δημιουργία ενιαίου 

χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και ζητώντας τη στήριξή τους για την επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπ. 

Παιδείας. Στις 25 Ιουνίου, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ, έστειλαν κοινή συγχαρητήρια επιστολή στο νέο 

Υπουργό Παιδείας Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο για την ανάληψη των καθηκόντων του, ζητώντας ταυτόχρονα άμεση 

συνάντηση μαζί του για να συζητηθεί το θέμα επαναφοράς της ΓΓΕΤ στο Υπ. Παιδείας 
13

. Στις 27/06, οι ΠΟΣΔΕΠ, 

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ έστειλαν επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κομμάτων της 

συγκυβέρνησης, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, με αίτημα συνάντησης για το θέμα της αιφνίδιας μεταφοράς της ΓΓΕΤ στο 

Υπ. Ανάπτυξης 
14,15,16

. Ταυτόχρονα η Ένωση, με μήνυμά της, ζητά και τη δημόσια υποστήριξη της Συνόδου 

Προέδρων των ΕΚ αναφορικά με τον ενιαίο χώρο Εκπαίδευσης-Έρευνας και την επαναφορά της ΓΓΕΤ στο 

Υπουργείο Παιδείας. 

Στις αρχές Ιουλίου (05/07) η Ένωση εξέδωσε, από κοινού με τις ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, Δελτίο Τύπου με 

θέμα «Οι Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ζητούν άμεση επαναφορά της ΓΓΕΤ 

στο Υπουργείο Παιδείας. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;» 
17

. Την επομένη ημέρα, οι Πρόεδροι 

των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και της ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τους 23 Νομπελίστες και άλλους 

διακεκριμένους επιστήμονες, ως απόκριση στο άρθρο των τελευταίων στο επιστημονικό περιοδικό Science 

με θέμα «Support Greece», με την οποία εκφράζονται ευχαριστίες και διατυπώνονται σκέψεις για την 

επιβίωση και περαιτέρω ανάπτυξη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού συστήματος της Ελλάδας 
18

. Στις 11 

Ιουλίου, εκπρόσωποι του ΔΣ της ΕΕΕ συναντήθηκαν με μέλη της Επιτροπής Παιδείας και Έρευνας του 

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κατά την οποία οι τελευταίοι δεσμεύτηκαν να υποστηρίξουν την επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπ. 

Παιδείας, καθώς και άλλα αιτήματα της ερευνητικής κοινότητας 
19

.  

                                                           

8 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DELTIO-TYPOU-6-6-2012.pdf 
9 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_428-08-06-12_Enimerosi.pdf 
10 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_429_18-6-12_enhmervsh.pdf 
11 http://www.tovima.gr/society/article/?aid=462633&wordsinarticle 
12 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/DT_POSDEP_OSEP-TEI_EEE_gia-metafora-GGET-sto-Yp-Anaptuxis_22-6-12.pdf 
13 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_YPTH-PA_Ypourgos-sygxaritiria_25-6-2012.pdf 
14 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Epistoli-Prothupourgo_27-6-12.pdf 
15 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Epistoli-Proedro-PASOK_27-6-12.pdf 
16 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Epistoli-Proedro-DHMAR_27-6-12.pdf 
17 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DT_GGET_metafora_5-7-2012.pdf 
18 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP_EEE_Greek_crisis_Letter-to-Science_2012-7-4-fin_eng-gr.pdf 
19 http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_430-16-07-12_Enimerosi.pdf 
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Στις 12/07/2012, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τους Υπουργούς Παιδείας 

αναφορικά με τα ειδικά μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών, διατυπώνοντας 

ταυτόχρονα αίτημα συνάντηση με τους Υπουργούς για να συζητηθούν οι απαράδεκτες μειώσεις στους 

μισθούς καθηγητών και ερευνητών που αντίκεινται στην ανάπτυξη της χώρας μέσω της Έρευνας και της 

καινοτομίας, οδηγώντας σε φυγή στο εξωτερικό επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης 
20

. Στις 17 Ιουλίου, οι 

εκπρόσωποι των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ συναντήθηκαν (για πρώτη φορά) με τον Υπουργό Παιδείας, 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Αθλητισμού Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, ζητώντας τη στήριξή του για την 

επαναφορά της ΓΓΕΤ στο Υπ. Παιδείας και παραθέτοντας τα μείζονα προβλήματα της ακαδημαϊκής/ερευνητικής 

κοινότητας. Την επομένη ημέρα οι τρεις φορείς εκδίδουν, σχετικό με την ανωτέρω συνάντηση, Δελτίο Τύπου 
21

.   

Στις 24 Ιουλίου το Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με Δελτίο 

Τύπου, ανακοίνωσε τους πρώτους φορείς προς κατάργηση ή συγχώνευση, συγκαταλέγοντας τέσσερα 

Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ (ΕΚΚΕ-ΕΙΕ και ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ). Την ίδια ημέρα 

πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ και της Ομάδα Εργασίας. Την επομένη, (25/07) η Ένωση 

εκδίδει Δελτίο Τύπου με θέμα «Συγχώνευση στα συγχωνευμένα!!! Δίχως στόχο, δίχως σχέδιο, δίχως όραμα. 

Έτσι θα γίνει η πολυπόθητη και πολυσυζητημένη «αναδιάρθρωση του κράτους»;;;" 
22

, εκφράζοντας την 

απόλυτη αντίθεσή της στο εγχείρημα αυτό, το οποίο απέδωσε στην όψιμη σπουδή του κρατικού μηχανισμού 

να «εξορθολογήσει το κράτος», ή μάλλον να επιδείξει άμεσα «έργο» στην άρτι αφιχθείσα τρόικα...  

Στις 10 Αυγούστου 2012, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η επαναφορά της ΓΓΕΤ και των εποπτευόμενων από αυτήν 

Ερευνητικών Κέντρων στο Υπουργείο Παιδείας. Την επαναφορά αυτή, καθώς και την υλοποίηση του ενιαίου 

χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στη χώρα, στήριξε δημόσια σύσσωμη η ακαδημαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα (σχετικές ανακοινώσεις βρίσκονται αναρτημένες στο http://www.eee-

researchers.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=19). 

Στις 23 Αυγούστου, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, με 

θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης των Προεδρείων των 3 Ομοσπονδιών με τις Πολιτικές Ηγεσίες των 

Υπουργείων Οικονομικών και Παιδείας με θέμα την ενημέρωση για τη μισθολογική κατάσταση των μελών 

ΔΕΠ Πανεπιστημίων, ΕΠ ΤΕΙ και Ερευνητών» 
23

.  

Στις 28 Αυγούστου, η Ένωση απέστειλε Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Αίτημα επείγουσας παρέμβασης για τις εξαγγελθείσες 

συγχωνεύσεις σε Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ», ζητώντας τη συμβολή του στη μη υλοποίηση συγχωνεύσεων με 

προσχηματικό χαρακτήρα, αλλά στη συντεταγμένη αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού της 

χώρας, μετά από αξιολόγηση 
24

.  

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2012 οι εκπρόσωποι των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ πραγματοποίησαν διαδοχικές 

συναντήσεις με τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας, Καθ. Γ. Στουρνάρα και Καθ. Κ. 

Αρβανιτόπουλο αντίστοιχα, με κύριο θέμα την εξαγγελθείσα από το ΥΠ.ΟΙΚ. νέα μείωση στο ειδικό 

μισθολόγιο καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών. Ο Υπουργός Οικονομικών αφού δέχθηκε ότι το ειδικό 

μισθολόγιο καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών δεν αυξήθηκε κατά την περίοδο 2001-2009 (κατά την οποία 

άλλα ειδικά μισθολόγια είχαν μεγάλες αυξήσεις) και ότι οι μισθοί καθηγητών και ερευνητών στη χώρα μας 

είναι κατά πολύ κάτω του Μ.Ο. της Ε.Ε., μας ανακοίνωσε ότι οι μειώσεις των αποδοχών μας θα είναι 

μεσοσταθμικά 17,5% στις μικτές αποδοχές μας και ότι η απόφαση είναι ειλημμένη... Με τον Υπουργό 

Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο, συζητήθηκε το θέμα του ειδικού μισθολογίου και το θέμα της 

αναδιάρθρωσης του ερευνητικού ιστού ΑΕΙ και ΕΚ. Ως προς την αναδιάρθρωση ο κ. Υπουργός μίλησε περί 

συντεταγμένης αναδιάρθρωσης του συνόλου του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιστού, μετά από αξιολόγηση 

και λαμβάνοντας υπόψη και την εξοικονόμηση πόρων. Από την πλευρά μας θέσαμε επίσης τα θέματα των 

                                                           

20 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Epistoli_YPTHPA-YPOI_2012_7_12.pdf 
21 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DT_Sunandisi-me-Yp-Paideias_2012_7_17.pdf 
22 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_431-25-07-12_DT_Susxoneuseis.pdf 
23 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Letter-YPOI_Stournara_2012_8_23.pdf 
24 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_432-28-08-12_Epistoli-Ypourgos-Paideias.pdf 
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προϋπολογισμών των ΕΚ και της ΚΥΑ για τους ΕΛΚΕ των ΕΚ. Στις 06/09, η Ένωση εξέδωσε Δελτίο Τύπου με 

θέμα "Οι νέες «γενναίες» μειώσεις στο ειδικό μισθολόγιο των Ερευνητών αποστερούν από τη χώρα και την 

τελευταία ελπίδα ανάπτυξης μέσω της Έρευνας" 
25

.  

Στις 9 Σεπτεμβρίου οι 09/09/2012, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ απηύθυναν ανοικτή πρόσκληση προς τους 

ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές σε εκδήλωση διαμαρτυρίας για το μισθολογικό, η οποία 

πραγματοποιήθηκε στις 11/09/2012 
26

. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αυτής τα Προεδρεία των φορέων 

συναντήθηκαν με τον B’ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Α. Νάκο, στον οποίο παρουσίασαν την 

εξέλιξη του ειδικού μισθολογίου καθηγητών ΑΕΙ και ερευνητών από το 2001 και του παρέδωσαν σχετικό 

φάκελο, με την παράκληση να μεταφερθεί στον Πρόεδρο της Βουλής, αλλά και στους Προέδρους των σχετικών 

Επιτροπών της Βουλής για μια πληρέστερη ενημέρωση επί του θέματος. Επίσης, τα Προεδρεία των ΠΟΣΔΕΠ, 

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ πραγματοποίησαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της ΔΗΜΑΡ, κ. Φώτη Κουβέλη (11/09) και 

τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κ. Ευάγγελο Βενιζέλο (12/09), για το ίδιο θέμα 
27

.  

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2012, η ΕΕΕ, από κοινού με τις ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, απέστειλαν Ανοικτή Επιστολή προς 

τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με θέμα 

«Σχετικά με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για το χωροταξικό ανασχεδιασμό του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης & 

Έρευνας στη χώρα μας», εκφράζοντας για άλλη μια φορά τις απόψεις της ακαδημαϊκής και ερευνητικής 

κοινότητας για συντεταγμένη αναδιάρθρωση του συνόλου του ακαδημαϊκού/ερευνητικού ιστού, μετά από 

αξιολόγηση και λαμβάνοντας υπόψη και την εξοικονόμηση πόρων και ζητώντας τη σύσταση ειδικής επιτροπής 

από το Υπουργείο Παιδείας, που θα διαμορφώσει τα κριτήρια, θα συντονίζει και θα παρακολουθεί τις εξελίξεις 

της αναδιάρθρωσης, με τη συμμετοχή σε αυτήν και εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ 
28

.  

Στις 20 Σεπτεμβρίου, οι ΠΟΣΔΕΠ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ (α) απηύθυναν Πρόσκληση προς τις Συνόδους Πρυτάνεων / 

Προέδρων ΑΕΙ και ΕΚ για συνδιοργάνωση νέας παράστασης διαμαρτυρίας στις 25 Σεπτεμβρίου στο Σύνταγμα 

για το μισθολογικό καθηγητών και ερευνητών, την υποχρηματοδότηση ΑΕΙ και ΕΚ, καθώς και τα επερχόμενα 

σχέδια συγχωνεύσεων σε ΑΕΙ και ΕΚ 
29

 και (β) εξέδωσαν Δελτίο Τύπου με θέμα «ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ - 

Ανοικτή πρόσκληση προς τους ακαδημαϊκούς δασκάλους και τους ερευνητές στην ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα» 
30

.   

Στις 21 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με το Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, 

Καθ. Β. Μάγκλαρη 
31

. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής ετέθησαν από πλευρά ΕΕΕ τα ακόλουθα θέματα: 

(α) Αποσπασματικές συγχωνεύσεις Ερευνητικών Κέντρων που έχουν εξαγγελθεί από το Υπουργείο Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, (β) Ελλειμματικοί προϋπολογισμοί των Ερευνητικών Κέντρων, (γ) Αξιολόγηση των ΕΚ, (δ) Νέος 

Νόμος Έρευνας, (ε) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας με θέμα 

«Τροποποίηση της απόφασης 5439/1985 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους 

από αυτό Φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της Έρευνας των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, 

Ενέργειας & Τεχνολογίας», (στ) Αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων και (ζ) Νέα ΕΤΑΚ, ενώ ζητήθηκε από 

τον κ. Γενικό να μεριμνήσει για μια σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις πάνω σε θέματα που έχουν 

δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στους Ερευνητές αλλά και στα ΕΚ και μπορούν ενδεχομένως να 

επιλυθούν μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων ή/και ερμηνευτικών εγκυκλίων. Στις 23/09, η Ένωση, απηύθυνε 

κάλεσμα προς τους Ερευνητές για την απεργία της 26
ης

 Σεπτεμβρίου 
32

.   

                                                           

25 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_433-06-09-12_DT_Misthologiko-Ereuniton.pdf 
26 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP_EEE_AnoiktiProsklisi_2012-9-11.pdf 
27 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP%20OSEP-TEI%20EEE_DT_synantisi_Kouveli_Venizelo_Nakos_2012-9-
12.pdf 
28 http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP_EEE_Anoikti-Epistoli_YpPaideias_Anadiarthosi_12-9-20.pdf 
29 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Proskisi-SYNODON_2012-9-20.pdf 
30 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_AnoiktiProskisi_2012-9-25.pdf 
31 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_435_01-10-12_Enimerosi-GGET.pdf 
32 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX-434_23-09-12_Summetoxi-Apergia-26-09.pdf 
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Στις 23 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Κυριακάτικη Δημοκρατία» το άρθρο με τίτλο «Έλληνας 

ερευνητής πανεπιστημιακός ζει (;) με 1000 ευρώ;», βασισμένο σε συνεντεύξεις των Προέδρων των ΠΟΣΔΕΠ 

ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ 
33

. Στις 24 Σεπτεμβρίου, οι ΠΟΣΔΕΠ ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ (α) απηύθυναν επιστολές προς τους 

Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και στον Πρόεδρο της Βουλής, με αίτημα την επίδοση διαβήματος σχετικά 

με το θέμα των μειώσεων των αποδοχών των ακαδημαϊκών δασκάλων και των Ερευνητών 
34

, (β) εξέδωσαν 

Δελτίο Τύπου για τις επερχόμενες συναντήσεις των εκπροσώπων τους με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητών 

Ελλήνων και με τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ 
35

 και (γ) εξέδωσαν Δελτίο Τύπου, με θέμα «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στην Πλατεία Συντάγματος μπροστά από τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

ΣΥΝΑΥΛΙΑ στα Προπύλαια την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012» 
36

. Την επομένη (25/09) οι τρεις φορείς εξέδωσαν 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ απευθυνόμενο προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης & Παιδείας, με θέμα «Τα ειδικά 

μισθολόγια των ακαδημαϊκών δασκάλων και των ερευνητών και οι δραματικές περικοπές που έχει 

εξαγγείλει η Κυβέρνηση» 
37

. Στις 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκαν επίσης, σε καλό κλίμα, οι συναντήσεις 

των Προεδρείων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητών Ελλήνων κ. Π. Καμένο στη 

Βουλή των Ελλήνων και με τη Γενική Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Α. Παπαρήγα, στα γραφεία του κόμματος στον 

Περισσό. Τα Προεδρεία των φορέων ενημέρωσαν τους πολιτικούς Αρχηγούς για όλο το πλέγμα των 

προβλημάτων που απασχολούν το χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας στη χώρα. Ιδιαίτερη 

έμφαση δόθηκε: 1. στις πολλαπλές συνέπειες που θα έχουν οι προτεινόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών 

περικοπές στις αποδοχές μας, 2. στην υποχρηματοδότηση της Έρευνας στην Ελλάδα και των Ερευνητικών 

Κέντρων της ΓΓΕΤ ειδικότερα και 3. στις απαράδεκτες εξαγγελθείσες συγχωνεύσεις των ΕΚ της ΓΓΕΤ από το Υπ. 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Στις 1 Οκτωβρίου 2012 αναρτήθηκε στο opengov η Δημόσια Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου 

«Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα», η 

οποία περιλάμβανε στα Άρθρα 7 και 9 τις συγχωνεύσεις των ΕΚ  ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ και ΕΚΚΕ-ΕΙΕ αντίστοιχα 
38

. Το ΔΣ της ΕΕΕ κάλεσε άμεσα όλους τους συναδέλφους να αναρτήσουν τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά τις 

θέσεις και την κριτική τους επί των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων, εκτιμώντας ότι πλήττουν σοβαρά 

όλα τα εμπλεκόμενα Κέντρα. Καθώς η συγχώνευση ΕΚΚΕ-ΕΙΕ προϋπέθετε την κατάργηση του πρώτου και τη 

μετατροπή των εργαζομένων του σε ΙΔΑΧ, πλήττοντας βασικά εργασιακά τους δικαιώματα, το ΔΣ κάλεσε επίσης 

τα προεδρεία της ΠΟΕΕΚ-Ι και όλων των τοπικών συλλόγων στα ΕΚ ΝΠΔΔ (Ερευνητών, Εργαζομένων και 

Ενιαίων) σε κοινή συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Νοεμβρίου στο ΕΙΕ.  

Στις 7 Οκτωβρίου η Ένωση εξέδωσε Ανοικτή Επιστολή προς τους Υπουργούς Παιδείας και Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης, με θέμα "Παρέμβαση της ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση 

νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης" 
39

, την οποία 

ανάρτησε και στον ιστότοπο της διαβούλευσης. Την ίδια ημέρα η ΕΕΕ προέβη σε καταγγελία προς τον Υπουργό 

ΔΜ&ΗΔ, Καθ. Α. Μανιτάκη, σχετικά με το πρόωρο κλείσιμο της δημόσιας διαβούλευσης επί του ανωτέρω 

νομοσχεδίου, μία μέρα νωρίτερα από την επίσημη λήξη της (07/10, αντί για 08/10) 
40

.  Ανταποκρινόμενος στην 

καταγγελία της ΕΕΕ, ο Υπουργός μερίμνησε για την επανέναρξη της διαβούλευσης και την παράτασή της έως τις 

11/10/2012. Την επομένη (08/10) οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλε Επιστολή προς τους Υπουργούς 

Παιδείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με θέμα "Παρέμβαση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στα Άρθρα 7, 9 

και 16 του υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχεδίου «Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του 

δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης" 
41

, την οποία ανάρτησαν και στον ιστότοπο της διαβούλευσης. Την απόσυρση των Άρθρων 7 

                                                           

33 http://www.eee-researchers.gr/Dimosieumata/DHK_2309_039.pdf 
34 http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1066&Itemid=47 
35 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DT_kommata_2012-9-24.pdf 
36 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DT_programma_2012-9-24.pdf 
37 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_YPOMNIMA_2012-9-25.pdf 
38 http://www.opengov.gr/minreform/?p=587 
39 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_436_07-10-12_Anoikti-Epistoli_Sygxoneuseis-EK-fin.pdf 
40 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_437_07-10-12_Kataggelia-Yp-Dioikitikis-Metarruthmisis.pdf 
41 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP-OSEPTEI-EEE_Anoikti-Epistoli_Sygxoneuseis-EK_8-10-12.pdf 
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και 9 του ανωτέρω σ/ν ζήτησε σύσσωμη η ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα (βλ. σχετικές ανακοινώσεις 

στο http://www.eee-researchers.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=19 και αναρ-

τήσεις στη διαβούλευση στο http://www.opengov.gr/minreform/?p=587).  

Στις 7 Οκτωβρίου οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ εξέδωσαν Δελτίο Τύπου, απαντώντας με δεδομένα σε δηλώσεις 

του Υπουργού Παιδείας για το μισθολογικό των πανεπιστημιακών στη Βουλή των Ελλήνων. Οι δηλώσεις αυτές 

περιλάμβαναν την αναφορά ότι το ειδικό μισθολόγιο ακαδημαϊκών και Ερευνητών είχε περικοπεί από το 2009 

σε ποσοστό μόλις 9,5%, ενώ οι φορείς υπολόγισαν ότι (από το 2009 και έως το Νοέμβριο του 2012) οι μειώσεις 

στις συνολικές καθαρές ετήσιες αποδοχές καθηγητών ΑΕΙ και Ερευνητών προσέγγιζαν το 25% 
42

. Στις 14/10 οι 

ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, ζητώντας 

άμεση συνάντηση για να συζητηθεί το θέμα των συγχωνεύσεων στα Ερευνητικά Κέντρα, το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» 

και άλλα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών και των Ερευνητών 
43

. Στις 16/10, η Ένωση, 

απηύθυνε κάλεσμα προς τους Ερευνητές για την απεργία της 18
ης

 Οκτωβρίου 
44

. Στις 18/10 οι ΠΟΣΔΕΠ, 

ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ εξέδωσαν Δελτίο Τύπου με θέμα "Θέση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ για τη φημολογούμενη 

μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Κέντρων στο ΤΑΙΠΕΔ", ζητώντας την 

εξαίρεση των ΑΕΙ και των ΕΚ από ανάλογες ρυθμίσεις 
45

. 

Στις 19 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον 

Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο. Από πλευράς των φορέων, μεταξύ άλλων, παρατέθηκαν οι 

προϋποθέσεις με βάση τις οποίες οι καθηγητές ΑΕΙ και οι Ερευνητές πιστεύουν ότι μπορεί να επιτευχθεί 

ορθολογική αναδιάταξη σε ένα ενιαίο σύστημα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, εκφράστηκε (με βάση τα 

πιο πάνω) η απόλυτη αντίθεσή τους στις εξαγγελθείσες, αποσπασματικές συγχωνεύσεις τεσσάρων 

Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ από το Υπ. ΔΜ&ΗΔ και ζητήθηκε η δέσμευση της Κυβέρνησης για ένα νέο 

μισθολόγιο των λειτουργών του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας, καθώς και για ένα μόνιμο 

εθνικό πρόγραμμα έρευνας, με ερευνητικά προγράμματα που θα προκηρύσσονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα 
46

.   

Στις 27 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε άρθρο της Προέδρου και της Γ. Γραμματέως του ΔΣ της ΕΕΕ στο μηνιαίο 

τεύχος του ένθετου περιοδικού «Παιδεία και Κοινωνία» της εφημερίδας «ΑΥΓΗ» , με τίτλο «Συγχώνευση στα 

συγχωνευμένα!!! Δίχως στόχο, δίχως σχέδιο, δίχως όραμα...» 
47

. 

Στις 5 Νοεμβρίου 2012, η ΕΕΕ απέστειλε Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με 

θέμα «Επείγοντα προς επίλυση προβλήματα των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ» 
48

, δηλώνοντας ότι δεν είναι 

διατεθειμένη να εμπλακεί σε οποιαδήποτε προσχηματική συζήτηση για περαιτέρω αναδιάρθρωση του 

ερευνητικού ιστού και θα κλιμακώσει τις αντιδράσεις της, εάν δεν:  1. αποσυρθούν τα Άρθρα 7 & 9 του ν/σ 

«Κατάργηση και Συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα» του Υπ. 

ΔΜ&ΗΔ, 2. δοθούν εγγυήσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ότι οι προϋπολογισμοί των ΕΚ 

δεν θα περικοπούν περαιτέρω και 3. συμπεριληφθούν στα σχέδια αναδιάρθρωσης και ερευνητικοί φορείς 

εκτός ΓΓΕΤ. Την ίδια ημέρα (05/11), οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ και ΕΕΕ εξέδωσαν Δελτίο Τύπου με θέμα "Κάλεσμα 

για συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 6 & 7 Νοέμβρη" 
49

. Στις 12 Νοεμβρίου οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ 

και ΕΕΕ ζητούν με Επιστολή τους νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με κύρια 

θέματα το σχέδιο «Αθηνά» και τις συγχωνεύσεις ΕΚ, το μισθολογικό καθηγητών και Ερευνητών, τη 

διαμόρφωση του ΕΣΠΕΚ και την απορρόφηση των ερευνητικών κονδυλίων ΕΣΠΑ, κλπ. 
50

. 

                                                           

42 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DT_Yp-Paideias_2012-10-12.pdf 
43 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE-Epistoli-Synantisi-YPTHPA_2012-10-14.pdf 
44 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX-438_18-10-12_Summetoxi-Apergia-18-10.pdf 
45 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_DT_TAIPED_2012-10_18.pdf 
46 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_EnimerotikoD_Synantisi_YPTHPA_12-10-19.pdf 
47  http://www.eee-researchers.gr/Dimosieumata/AVGH_Arhtro-EEE_27-10-12.pdf 
48 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_439_Epistoli_Yp-Paideias_05-11-12.pdf 
49 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP-OSEPTEI-EEE_DT_kinitopoiiseis_2012_11_6-7.pdf 
50 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEPTEI_EEE_EpistoliSynantisis_Yp-Paideias_12-11-2012.pdf 
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Στις 26 Νοεμβρίου η Ένωση ανήρτησε στο http://www.opengov.gr/ypepth/?p=1517 τις θέσεις της επί του 

Άρθρου 37 «Θέματα Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας» του υπό διαβούλευση σ/ν «Οργάνωση 

και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 

και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας 
51

, αξιολογώντας ως 

θετική τη ρύθμιση, εξαίρεσης των ΝΠΙΔ ΕΚ που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 1514/85 από το πεδίο 

εφαρμογής του Ν. 3429/2005, βάσει του οποίου τα Κέντρα αυτά είχαν εσφαλμένα ενταχθεί στην ίδια 

κατηγορία οργανισμών με τις ΔΕΚΟ. Στις 30 Νοεμβρίου οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ εξέδωσαν Δελτίο Τύπου 

με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την επαναφορά του χρονοεπιδόματος και την αναγνώριση προϋπηρεσιών, 

σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠ.ΟΙΚ. Αρ. Πρωτ. Οικ. 2/85127/0022/22-11-2012» 
52

 που αφορούσε την 

αναγνώριση της προϋπηρεσίας συναδέλφων που έχουν, π.χ., μετακινηθεί από άλλο ΑΕΙ, ή τον ευρύτερο 

δημόσιο τομέα, για τη χορήγηση χρονοεπιδόματος, καθώς και το «ξεπάγωμα» της χορήγησης αύξησης λόγω 

χρονοεπιδόματος. 

Στις 28 Νοεμβρίου ο ΣΠ-ΕΚΚΕ διοργάνωσε συνέντευξη Τύπου στο ΕΚΚΕ, με θέμα τις συγχωνεύσεις των ΕΚ, στην 

οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΕΕ και της ΠΟΕΕΚ-Ι. Δημοσιεύματα από τη συνέντευξη αυτή βρίσκονται 

αναρτημένα στο http://eee-researchers.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=15. 

Στις 6 Δεκεμβρίου 2012, η ΕΕΕ συμμετείχε σε Ημερίδα που οργάνωσε το ΕΚΤ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 

έργου MedOANet, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΕΙΕ και είχε ως θέμα τη "Διαμόρφωση εθνικών πολιτικών για 

την Ανοικτή Πρόσβαση". Κατά την ημερίδα αυτή, η ΕΕΕ παρουσίασε τις θέσεις της για την ανοικτή πρόσβαση 
53

. 

Στις 11 Δεκεμβρίου εκπρόσωποι των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ συναντήθηκαν με τον Υπουργό Παιδείας 

καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο, με κύριο θέμα το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για τα ΑΕΙ. Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι της 

ΕΕΕ εξέθεσαν εκ νέου στον κ. Υπουργό τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας για τις επιχειρούμενες 

συγχωνεύσεις των ΕΚ. Αργότερα την ίδια ημέρα το σ/ν του Υπ. ΔΜ&ΗΔ κατατέθηκε στη Βουλή. Σε αυτό 

περιλαμβάνονταν τα άρθρα των συγχωνεύσεων των ΕΚ ως εξής: το 7 αφορούσε στη συγχώνευση των ΚΕΤΕΑΘ-

ΕΚΕΤΑ και το 8 στην κατάργηση του ΕΚΚΕ και την ενσωμάτωσή του στο ΕΙΕ. Δυστυχώς, παρά τα 69 σχόλια της 

διαβούλευσης για το άρθρο 7 και τα 217 για το άρθρο 8 (πρώην άρθρο 9), το Υπ. ΔΜ&ΗΔ επέμεινε στις 

συγχωνεύσεις αυτές, χωρίς να αποκαθιστά το εργασιακό των συναδέλφων του ΕΚΚΕ και να διασφαλίζει τη 

μεταφορά των προϋπολογισμών των ΚΕΤΕΑΘ και ΕΚΚΕ στα ΕΚΕΤΑ και ΕΙΕ αντίστοιχα. 

Στις 13 Δεκεμβρίου 2012 η Ένωση απέστειλε Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας 

Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κ. Βιρβιδάκη, στην οποία 

αναφέρονταν αναλυτικά οι αιτιολογημένες θέσεις της αναφορικά με τα Άρθρα 7 και 8 του (υπό συζήτηση στην 

ανωτέρω Επιτροπή) σχεδίου νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 

άλλες διατάξεις» (Άρθρα που αφορούσαν τις συγχωνεύσεις ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ και ΕΚΚΕ-ΕΙΕ αντίστοιχα) του Υπ. 

ΔΜ&ΗΔ  
54

. Την ίδια ημέρα η ΕΕΕ συνυπογράφει Υπόμνημα, με το Σύλλογο Προσωπικού ΕΚΚΕ και την ΠΟΕΕΚ-Ι, 

το οποίο απεστάλη επίσης τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 

Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων, , με θέμα: Άρθρο 8 του Σχεδίου Νόμου «Κατάργηση και Συγχώνευση 

Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 

συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» 
55

. Στις 17 Δεκεμβρίου η Ένωση προσεκλήθη (δια της 

Προέδρου της) να συμμετάσχει μετά λόγου στην ακρόαση φορέων που έλαβε χώρα κατά την επεξεργασία 

και εξέταση του ανωτέρω σ/ν από την Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 

Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων 
56

. Το video της εν λόγω συνεδρίασης της Επιτροπής αυτής βρίσκεται στο 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#da3f8f8b-95be-435d-b732-

1cfe2cd58e80 (πρωτολογία της ΕΕΕ στο 11’14’’ και η δευτερολογία στο 182’06’’
. 
τo EKKE στο 244’45’’).  

                                                           

51 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_440_Arthro-37_26-11-12.pdf 
52 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_xronoepidomata_30-11-2012.pdf 
53 http://openaccess.gr/conferences/workshop2012/programme.dot?language_id=1 
54 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_441-13-12-12_Epi-tou-s-n-gia-tis-sugxoneuseis-EK.pdf 
55 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/SP-EKKE_EEE_POEEK-I_Pros-tin-Epitropi-tis-Boulis-Artho8.pdf 
56 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/Omilia_EEE_Vouli_Epi-tou-s-n-gia-tis-sugxoneuseis-EK.pdf 
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Κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την ανάρτηση του σ/ν στο διαδίκτυο για δημόσια διαβούλευση, έως 

και την εξέτασή του από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η ΕΕΕ πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων (στις 

περισσότερες με συμμετοχή συναδέλφων από το ΣΠ-ΕΚΚΕ, την ΠΟΕΕΚ-Ι ή/και το ΚΕΤΕΑΘ) με τον Πρόεδρο της 

ΔΗΜΑΡ, κ. Φ. Κουβέλη, τους κοινοβουλευτικούς υπεύθυνους / Τομεάρχες των κομμάτων στη Διαρκή Επιτροπή 

Δημοσίας Διοίκησης, Δημοσίας Τάξης και Δικαιοσύνης (κατά χρονολογική σειρά - του ΠΑΣΟΚ, κ. Γ. Ντόλιο, του 

ΣΥΡΙΖΑ κ. Α. Μητρόπουλο, της ΔΗΜΑΡ κ. Κ. Πανούση, των ΑΝ.ΕΛ., κ. Μ. Χρυσοβελώνη και του ΚΚΕ, κ. Σ. 

Χαλβατζή), τους κοινοβουλευτικούς υπεύθυνους / Τομεάρχες των κομμάτων στη Διαρκή Επιτροπή 

Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής (κατά χρονολογική σειρά – του ΠΑΣΟΚ, κ. Μάρκο Μπόλαρη, της ΔΗΜΑΡ, 

κ. Μ. Ρεπούση, του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ. Θ. Φωτίου, του ΚΚΕ, κ. Κ. Παπαϊωάννου και κ. Α. Κανταρτζή) και βουλευτών 

(με τον κ. Μ. Ταμήλο από τη ΝΔ, τον -υπεύθυνο της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ- κ. Γ. Μανιάτη, και την κ. Ε. 

Χριστοφιλοπούλου από το ΠΑΣΟΚ, τον κ. Δ. Αναγνωστάκη και τον κ. Γ. Κυρίτση από τη ΔΗΜΑΡ). Ο υπεύθυνος 

του Τομέα Δημόσιας Διοίκησης κ. Σπύρος Χαλβατζής κατέθεσε μάλιστα Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό 

Παιδείας, με θέμα «Για τις εξελίξεις στα ερευνητικά κέντρα της χώρας», η οποία συζητήθηκε στις 1 Νοεμβρίου 

2012 στη Βουλή, παρουσία εκπροσώπων του ΔΣ της ΕΕΕ και του ΣΠ-ΕΚΚΕ. 

Στις 20 Δεκεμβρίου 2012, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, 

Καθ. Γ. Στουρνάρα, με θέμα «Συνταξιοδοτικά και Μισθολογικά θέματα των λειτουργών της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και της Έρευνας»  
57

. 

Στις 9 Ιανουαρίου 2013, η Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων κατά τη διαδικασία ψήφισης του σ/ν του Υπ. 

ΔΜ & ΗΔ «Κατάργηση και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 

– Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» καταψήφισε 

το Άρθρο 8 που αφορούσε στην κατάργηση του ΕΚΚΕ και την ένταξη του προσωπικού του στο ΕΙΕ με σχέση 

εργασίας ΙΔΑΧ, ενώ δυστυχώς υπερψήφισε το άρθρο 7 που αφορούσε στη συγχώνευση του ΚΕΤΕΑΘ στο 

ΕΚΕΤΑ. Η ΕΕΕ εξέδωσε ακολούθως (21/01/13) σχετική Ανακοίνωση 
58

.  

Στις 23 Ιανουαρίου η ΕΕΕ  προσεκλήθη (δια της Προέδρου) να απευθύνει χαιρετισμό και να συμμετάσχει στο 

στρογγυλό τραπέζι, σε Ημερίδα που διοργανώθηκε από το ΤΕΙ Πειραιά με θέμα «Στρατηγική και Προοπτικές 

Αναμόρφωσης της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
59

. 

Στις 24 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση των Προεδρείων των ΕΕΕ, ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ με 

το Γενικό Γραμματέα Ε & Τ Καθ. Β. Μάγκλαρη. Τα θέματα που συζητήθηκαν περιλάμβαναν : (α) Νέο θεσμικό 

πλαίσιο για την Έρευνα, (β) Αναδιάρθρωση του ερευνητικού ιστού, (γ) Αξιολογήσεις των ΕΚ της ΓΓΕΤ, (δ) 

ΚΡΗΠΙΣ, (ε) Πορεία αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων και προκήρυξη νέων, (στ) HORIZON 2020, (ζ) 

Εκλογή Δ/ντών Κέντρων και Επιτροπές Κρίσης Ερευνητών 
60

. Αργότερα την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε κοινή 

συνεδρίαση του ΔΣ και της Ομάδας Εργασίας της ΕΕΕ, κατά την οποία συζητηθήκαν τα θέματα που τέθηκαν 

κατά τη συνάντηση με τον ΓΓΕΤ και  ιδιαίτερα αυτό που αφορούσε στην εκπόνηση νέου σχεδίου 

αναδιάρθρωσης των ΕΚ της ΓΓΕΤ, τύπου «ομπρέλα»... Στις 30 Ιανουαρίου δημοσιεύτηκε, στο ένθετο για την 

Παιδεία της εφημερίδας ΈΘΝΟΣ, παρέμβαση της Προέδρου του ΔΣ της ΕΕΕ, με θέμα «Μοχλός Ανάπτυξης τα 

Ερευνητικά Κέντρα» 
61

.  

Στις 4 Φεβρουαρίου 2013 η ΕΕΕ προσεκλήθη και συμμετείχε (δια της Προέδρου) σε δείπνο εργασίας, που 

οργανώθηκε από τη ΓΓΕΤ, με την ευκαιρία της επίσκεψης στην Ελλάδα του Γενικού Διευθυντή της Γ.Δ. ΕΤΑ&Κ 

της Ε. Επιτροπής κ. Robert-Jan Smits. Την επόμενη ημέρα  πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΕΦΕ «Δ» Ημερίδα για τον 

Ορίζοντα 2020, με ομιλητή -μεταξύ άλλων- τον κ. Robert-Jan Smits, την οποία παρακολούθησαν μέλη του ΔΣ 

της ΕΕΕ. Στις 08/02, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ ανήρτησαν κείμενο-παρέμβαση παρέμβαση στη 

                                                           

57 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_Epistoli_Yp-Oikonomikon_syntaksi_2012-12-20.pdf 
58 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_442_Anakoinosi_21-01-13.pdf 
59 http://esep-conf.teipir.gr/LotusQuickr/esep-conf/Main.nsf/h_Toc/5034af9e29432719c225738c0050e23a/?OpenDocument 
60 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_443_Enimerosi_30-01-13.pdf 
61 http://www.eee-researchers.gr/Dimosieumata/ETHNOS_EEE_30-1-12.pdf 



 9 

διαβούλευση του σ/ν «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, 

διοικητικών και λοιπών διατάξεων του ΥΠΟΙΚ» και ειδικότερα στο άρθρο 4  
62

. 

Τον ίδιο μήνα η Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΕ εκλήθη να συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε 

από τον ΓΓΕΤ, Καθ. Β. Μάγκλαρη, για την σύνταξη «Σχεδίου Νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη 

και Καινοτομία». Η 1
η
 συνεδρίαση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε στις 13/2/2013, η 2

η
 στις 

21/2/2013 και η 3
η
 στις 5 Μαρτίου 2013. Σε όλες τις προαναφερθείσες συναντήσεις η ΕΕΕ κατέθεσε κείμενα 

σχετικά με την ημερήσια διάταξη, τα οποία εστάλησαν στη συνέχεια σε όλους τους συναδέλφους. Κατά την 3
η
 

συνάντηση ο κ. Γενικός ανέπτυξε το σχέδιο «ομοσπονδοποίησης» των ΕΚ της ΓΓΕΤ, στο οποίο υπήρξαν έντονες 

αντιδράσεις και έκτοτε η εν λόγω επιτροπή δεν έχει κληθεί σε νέα συνεδρίαση. 

Στις 16 Φεβρουαρίου η ΕΕΕ απέστειλε Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθ. Β. Μάγκλαρη, με θέμα 

«Αναφορικά με τη διαδικασία/πορεία αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ και την 

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Οδικού Χάρτη 

Ερευνητικών Υποδομών"», εκφράζοντας την ιδιαίτερη ανησυχία της για την πορεία αξιολόγησης/υλοποίησης 

κυρίως των προγραμμάτων «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», «ΚΡΗΠΙΣ», καθώς και για τη δρομολόγηση της δημιουργίας του Εθνικού 

Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών 
63

. 

Στις 11 Μαρτίου 2013 η ΕΕΕ απέστειλε προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. Αρβανιτόπουλο Ανοικτή 

Επιστολή, με θέμα: Αναφορικά με τα κείμενα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ στις 08/03/2013 με 

θέμα «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία: Καταλύτες για το Ξεπέρασμα της Κρίσης» και την 

εξαγγελλόμενη «ομοσπονδιοποίηση» των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ 
64

. Η Επιστολή αυτή ακολούθησε την 

έντονη αντίδρασή μας προς τη ΓΓΕΤ για τα κείμενα που αναρτήθηκαν στον ιστότοπό της, στα οποία η 

Γραμματεία, αντί να εστιάσει στις μνημονικές υποχρεώσεις που της αναλογούν, καθώς και στη γενικότερη 

θεσμοθέτηση ρυθμίσεων και στη δρομολόγηση δράσεων που θα ωθήσουν προς τα εμπρός το σύστημα 

Έρευνας και Καινοτομικής Ανάπτυξης της χώρας, εξήγγειλε την τρίτη κατά σειρά «αναδιάρθρωση» του 

ερευνητικού ιστού που εποπτεύει, η οποία μάλιστα παρουσιάστηκε λίγο-πολύ ως πανάκεια για όλες τις 

παθογένειες του Ελληνικού συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας...  

Στις 19 Μαρτίου, οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Καθ. Κ. 

Αρβανιτόπουλο, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης για τα επείγοντα θέματα των ακαδημαϊκών λειτουργών 

και των ερευνητών» 
65

. Στις 27 του ίδιου μήνα οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ απέστειλαν Επιστολή προς τον 

Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, με θέμα «Αίτημα άμεσης συνάντησης αναφορικά με τη διαχείριση των 

ερευνητικών έργων ΕΣΠΑ και την απορροφητικότητα των σχετικών κονδυλίων», ώστε να συζητηθούν τα 

οξύτατα προβλήματα που δημιουργούνται στα ΑΕΙ και στα ΕΚ κατά την υλοποίηση ερευνητικών έργων 

χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 
66

. 

Στις 27 Μαρτίου,  η ΕΕΕ απέστειλε Επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, Καθ. Β. Μάγκλαρη, με την 

οποία ζητήθηκε η ανάκληση της Απόφασης ΓΓΕΤ, με θέμα "Ανάθεση έργου παροχής εξειδικευμένων 

υπηρεσιών σχετικά με την αποτύπωση της κατάστασης του συστήματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ, εθνικής Ε&Τ υποδομής στον 

ελληνικό θαλάσσιο χώρο και τις προοπτικές ανάπτυξής του στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου 

2014-2020", εκφράζοντας την ανησυχία της για μια ενδεχομένως μη θεσμική, διαφανή και συνολική 

αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών ερευνητικών υποδομών 
67,68

. Ο ΓΓΕΤ απάντησε την επομένη, με επιστολή 

του προς την ΕΕΕ, με θέμα «Σύστημα ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 
69

. 

                                                           

62 http://www.opengov.gr/minfin/?p=1799#comments 
63 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_444_Epistoli-GGET_16-2-2013-1.pdf 
64 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_445_Epistoli-Ypourgos_11-3-2013.pdf 
65 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_EpistoliSynantisis_Yp-Paideias_19-03-2013.pdf 
66 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP_EEE-Synantisi_YpAn_27-03-13.pdf 
67 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_446_Epistol-GGET_POSEIDON_27-03-13.pdf 
68 http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/%CE%92%CE%95%CE%9409-%CE%981%CE%A3 
69 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/Apandisi_GGET-POSEIDON-EEE_28-3-13.pdf 
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Στις 3 Απριλίου 2013, η ΕΕΕ απέστειλε Επιστολή προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με θέμα «Αίτημα εξαίρεσης των ΝΠΙΔ Ερευνητικών Κέντρων της 

ΓΓΕΤ από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την επιχορήγηση των Μ.Κ.Ο., κλπ. (Ν. 4110/2013, άρθρο 

27)» 
70

.   

Στις 4 Απριλίου 2013, η ΕΕΕ προσεκλήθη και πήρε μέρος (δια της Προέδρου και της Γ.Γ. του ΔΣ) στο 1
ο
 Εθνικό 

Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Περίοδο Προγραμματισμού 2014 – 2020 που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο 

Μουσικής Αθηνών 
71

. Κατά τη διάρκεια της «ανοικτής συζήτησης» η παρέμβαση της Προέδρου εστιάστηκε σε 

τρία θέματα: (α) Ερωτήθηκε ο κ. Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ εάν έγινε και σε ποιο βαθμό αξιολόγηση/ 

αποτίμηση των προγραμμάτων ΕΠΑΝ και ΕΣΠΑ.  (β) Ζητήθηκε από τους Περιφερειάρχες να καθορίσουν τις 

θεματικές προτεραιότητες για τα προγράμματα 2014-2020 που αφορούν στην έρευνα και την έξυπνη 

εξειδίκευση σε άμεση συνεργασία με τους ερευνητικούς φορείς (ΕΚ και ΑΕΙ) που βρίσκονται στην κάθε 

περιφέρεια. (γ) Ζητήθηκε από τον Υφυπουργό ΕΣΠΑ να απλοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης και ελέγχου 

των έργων ΕΣΠΑ, κατά τα πρότυπα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Έρευνας. Στις 29 του ίδιου μήνα η ΕΕΕ 

συγκάλεσε την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της 
72

. 

 

Καθ’ όλο το χρονικό διάστημα που αφορά στα παρόντα πεπραγμένα, το ΔΣ της Ένωσης: 

� Ομοφώνησε σε όλες τις αποφάσεις και τα εκδοθέντα έγγραφα της Ένωσης. 

� Βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία/συνεργασία με τους Προέδρους ή/και τα ΔΣ των τοπικών συλλόγων και 

τους συναδέλφους των ΕΚΚΕ, ΚΕΤΕΑΘ, ΕΙΕ και ΕΚΕΤΑ, αναφορικά με το σ/ν του Υπ. ΔΜ & ΗΔ «Κατάργηση 

και Συγχώνευση Νομικών Προσώπων του Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα – Σύσταση Γενικής 

Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

� Βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία/συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας (η οποία εμπλουτίστηκε 

με δύο νέα μέλη από το ΙΤΣΑΚ). 

� Βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία/συνεργασία με τα Προεδρεία των Ομοσπονδιών της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ και ΟΣΕΠ-ΤΕΙ. 

� Συμμετείχε στη Σύνοδο Προέδρων ΕΚ, δια της Προέδρου ή της Γ. Γραμματέως, υποστηρίζοντας πάντα τις 

θέσεις της ΕΕΕ -σε συνεργασία και με τις δυο Ομοσπονδίες ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΣΕΕΙΙΔ- και συμβάλλοντας 

θετικά στο διάλογο μεταξύ των Προέδρων, της Γενικής Γραμματείας Ε&Τ και της ερευνητικής κοινότητας. 

Ενημερώσεις για τα θέματα που συζητούνταν στις Συνόδους αυτές κοινοποιούνταν στην Ομάδα Εργασίας 

της ΕΕΕ. 

� Διατήρησε τον ιστότοπο www.eee-researchers.gr, εμπλουτίζοντάς τον με συνεχείς ενημερώσεις. 

Επιπλέον στο διάστημα αυτό: 

� Η Πρόεδρος της ΕΕΕ πραγματοποίησε συναντήσεις με τα ΔΣ των Συλλόγων Ερευνητών ΙΤΕ και ΕΚΕΤΑ, 

στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα. 

� Ανοίχθηκε διεύθυνση της ΕΕΕ στο twitter: @eee_researchers. 

� Η ΕΕΕ συμμετέχει στην Εθνική Ομάδα Εργασίας για την Ανοικτή Πρόσβαση του έργου MedOANet που 

συντονίζει το ΕΚΤ-ΕΙΕ (δια των μελών του ΔΣ, κ. Μ. Τζεβελέκου και κ. Ε. Μπεκιάρη). 

 

                                                           

70 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_447_Epistoli-Yp-Oikonomikon-Paideias_Ruthmiseis-MKO_3-4-13.pdf 
71 http://www.espa.gr/el/Pages/staticNewProgrammingPeriod.aspx 
72 http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_448_Etisia-Geniki-Suneleusi.pdf 
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Το ΔΣ εκτιμά ότι τα θέματα της Έρευνας χρήζουν, και κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο, ιδιαίτερης 

προσοχής και καθολικής συμμετοχής της ερευνητικής κοινότητας στη διαμόρφωση και προώθησή τους, με 

προεξάρχον το ενδεχόμενο μιας νέας «αναδιάρθρωσης» του ερευνητικού ιστού της ΓΓΕΤ που θα θέσει σε 

άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητα των περισσοτέρων ΕΚ, καθώς πιθανώς θα περιλαμβάνει τη μετατροπή των 

ΝΠΔΔ ΕΚ σε οργανισμούς ΝΠΙΔ, την απώλεια εργασιακών δικαιωμάτων ερευνητών και λοιπών εργαζομένων, 

περαιτέρω περικοπές στην ήδη προβληματική επιχορήγηση του συνόλου των ΕΚ και πιθανές απολύσεις 

προσωπικού. 

Στον προγραμματισμό του Δ.Σ. της Ένωσης για το Μάιο 2013 – Απρίλιο 2014 περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

� Συνέχιση της καλής συνεργασίας με τις Ομοσπονδίες του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της 

Έρευνας, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, ΠΟΕΕΚ-Ι και ΠΟΕΕΣΙΙΔ, καθώς και με τα ΔΣ των τοπικών Συλλόγων Ερευνητών 

και των Ενιαίων Συλλόγων των ΕΚ. 

� Επικαιροποίηση του καταστατικού της ΕΕΕ και άμεση προώθηση της δημιουργίας Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Ερευνητών. 

� Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας της ΓΓΕΤ, για την σύνταξη «Σχεδίου Νόμου για την Έρευνα, Τεχνολογική 

Ανάπτυξη και Καινοτομία», εφόσον αυτή ενεργοποιηθεί εκ νέου. 

� Συναντήσεις με τους Υπουργούς Παιδείας και Ανάπτυξης, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ. 

� Συνέχιση των συναντήσεων με αρχηγούς και βουλευτές κομμάτων, για την προώθηση των θέσεων και 

αιτημάτων της ερευνητικής κοινότητας. 

� Απολογισμός απερχόμενου και εκλογές για νέο ΔΣ της ΕΕΕ, Απρίλιος 2014. 

 

Μάιος 2013 

Το  Δ.Σ. της ΕΕΕ 


