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Συνάδελφοι, 

Πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα  10-5-2010 η συνάντηση αντιπροσωπείας της οµοσπονδίας µας Π.Ο.Ε.Ε.Κ.-Ι. 

µε τον Γ.Γ.Ε.Τ. καθηγ. κ. Αχιλλέα Μητσό. 

 

Παρόντες: Α. Μητσός ΓΓΕΤ, Λιασκώνης ΓΓΕΤ, Π. Γεωργίου Πρόεδρος ΠΟΕΕΚ-Ι, Κ. Τουρναβίτης 

Γραµµατέας, Θ. Χανούσης ταµίας, ∆. Κονδύλη, µέλος ( ΕΚΚΕ)  

 

1) Ενηµέρωση για το Θεσµικό Πλαίσιο για τη Έρευνα: ετοιµάζεται ένα “white paper” δηλαδή κείµενο γενικών 

αρχών. ∆ιαβούλευση επ’ αυτου και στη συνέχεια  Σεπτέµβριο εκ νέου διαβούλευση για τη συγκεκριµενοποίηση 

των άρθρων. Ψήφιση τον Νοέµβριο. Έχει αναφερθεί και στο µνηµόνιο προς το ∆ΝΤ .  

Στο νοµοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και ∆ια Βίου Μάθησης που ψηφίζεται εντός των ηµερών 

υπάρχουν δύο θέµατα που αφορούν την έρευνα: α) η σύσταση του ΕΣΕΤ που θα απαρτίζεται από 11 µέλη ( 9 

µέλη και Πρόεδρο , Αντιπρόεδρο ) β) Κατάργηση της θέσης του Γενικού ∆ιευθυντή ΓΓΕΤ. Σε ό,τι αφορά τα 

Υπηρεσιακά .Συµβούλια , έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες , έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνθεσης 

και βρίσκεται προς υπογραφή στην Υπουργό.  

  

2) Συγχωνεύσεις : Η αρµοδιότητα ανήκει στη ∆ιυπουργική υπό τον Πάγκαλο. ∆εν έχουν καµία σχέση 

επ’αυτού. Για τα ερευνητικά κέντρα δεν γνωρίζει και δεν του έχει ζητηθεί γνώµη. ∆εν δεσµεύεται για τους 

τεχνολογικούς φορείς. Η προσωπική του εκτίµηση είναι ότι δοθείσης της σηµερινής κατάστασης δεν 

αποκλείονται συγχωνεύσεις και ειδικότερα στην ερώτηση για τη συγχώνευση  ΕΚΚΕ µε ΕΙΕ εξέφρασε την 

άποψη ότι όχι µόνο δεν θα υπάρξει  υποβάθµιση ή µείωση του ρόλου της κοινωνικής έρευνας στην Ελλάδα 

αλλά και ενίσχυση στην έρευνα .  

 

3) Ειδικοί Λογαριασµοί : Ουδέν νεώτερο, δεν προτείνει τίποτα επί του παρόντος αλλά το θέµα εξετάζεται.  

 

4) Προϋπολογισµοί Κέντρων: Προωθεί ευέλικτες και σύντοµες διαδικασίες αποπληρωµής προκειµένου να µην 

υπάρχουν καθυστερήσεις στις εισροές των δόσεων του προϋπολογισµού των Κέντρων.  Ο µόνος τοµέας που θα 

έχει αύξηση µέσω ΕΣΠΑ θα είναι ο τοµέας της έρευνας µε εκταµίευση 900.000.000 € για τα επόµενα τρία 

χρόνια . 

 

5) Βαρέα και Ανθυγιεινά : Αρνητικός στην προοπτική ένταξης συγκεκριµένων ειδικοτήτων των Ερευνητικών 

Κέντρων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλµατα. 

 

6) Θα επανεξετασθεί  η παραµονή συνταξιούχων µε  σύµβαση έργου στα Ερευνητικά Κέντρα. 

 

7) Η εξίσωση της εκτός έδρας αποζηµίωσης, αυθηµερόν επιστροφής και δαπάνης διανυκτέρευσης του 

προσωπικού των µε τους Μηχανικούς του δηµοσίου θα εξετασθεί.  

 

8) Εξέλιξη προσωπικού Ερευνητικών Κέντρων , µη ενταγµένου σε βαθµίδες: θα εξετασθεί στο πλαίσιο του 

νέου νόµου για την έρευνα. 

Με εκτίµηση  για το Γενικό Συµβούλιο της Π.Ο.Ε.Ε.Κ-Ι 

 

Ο Πρόεδρος                                        

 
Πάνος Γεωργίου 

Ο Γεν. Γραµµατέας 

  
Κώστας Τουρναβίτης 

 

 

 


