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Θέματα/Αποφάσεις
i.

Άμεση εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4386/2016.

Ενημέρωση από την Πρόεδρο Μ. Κωνσταντοπούλου, για τις διαδικασίες εφαρμογής των
διατάξεων του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου για την έρευνα (Ν.43862016) σχετικά με την
εκλογή ερευνητών που θα συμμετέχουν στις ειδικές επιτροπές αξιολόγησης των
υποψηφιοτήτων για θέσεις Διευθυντών ΕΚ και Ινστιτούτων, αλλά και για τη συγκρότηση των
νέων ΕΣΙ. Συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα και αποφασίστηκε το ΔΣ της Ένωσης εκτός από
την σχετική επιστολή που απέστειλε προς τους Δ/ντές των ΕΚ, να παρακολουθεί στενά την
άμεση και ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων, σε συνεργασία με τους τοπικούς
συλλόγους.
ii.

Ενημέρωση από τη σύνοδο Προέδρων ΕΚ (30/05/2016)

Η Πρόεδρος έκανε αναλυτική ενημέρωση για τα θέματα που συζητήθηκαν στη σύνοδο των
Προέδρων ΕΚ. Ειδικότερα συζητήθηκε το θέμα της κατανομής των νέων θέσεων στα ΕΚ και
αποφασίστηκε να συγκληθεί κοινή συνεδρίαση ΔΣ και ΟΕ για να συζητηθεί το θέμα και με
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τους τοπικούς συλλόγους. Επίσης συζητήθηκε η τροποποίηση των οργανισμών των ΝΠΔΔ
ΕΚ.
iii.

Αναμόρφωση Ειδικών μισθολογίων

Συζητήθηκε το θέμα της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων και οι μέχρι σήμερα
πληροφορίες. Επιπλέον αποφασίστηκε να συζητηθεί το θέμα και με τους συναδέλφους από
την ΠΟΣΔΕΠ και την ΟΣΕΠ/ΤΕΙ.
iv.

Κατάταξη διοικητικών υπαλλήλων (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) σε θέσεις
Ερευνητών στην Ακαδημία Αθηνών

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και εκτενής συζήτηση σχετικά με την κατάταξη διοικητικών
υπαλλήλων (κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος) σε προσωποπαγείς θέσεις Ερευνητών στην
Ακαδημία Αθηνών και την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ (ΦΕΚ 1308) στις 10-05-2016, μια
ακριβώς ημέρα μετά την έκδοση του ΦΕΚ του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83), στις 11-05-2016.
Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής προς τον υπουργό ΠΕΘ για το θέμα καθώς και η
νομική διερεύνηση ως προς τη δυνατότητα προσφυγής της ΕΕΕ.
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