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Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της ΕΕΕ 3/Οκτωβρίου/2016 
 
 

Παρόντες : Κωνσταντοπούλου Μαρία 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aπόντες:  

Χατζηγιάννη Μάχη 
Νορμάντ Πασκάλ 
Αργείτης Παναγιώτης 
Λιβανίου Ευαγγελία  
Πολυκανδριώτη Ράνια 
Δημήτρης Σακελαρίου 
Μαχιάς Θανάσης 
 
 
Αϋφαντοπούλου Γεωργία  
 

Θέματα/Αποφάσεις: 

 
i. Προκήρυξη δράσης για τις υποδομές του οδικού χάρτη 

Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται κατά την υποβολή των προτάσεων 
ταυτόχρονα με την εξαιρετικά πιεστική προθεσμία υποβολής. Μετά και από αιτήματα των 
τοπικών συλλόγων αποφασίστηκε συνταχθεί επιστολή με αίτημα παράτασης της προθεσμίας 
υποβολής. 

 
ii. Αναμόρφωση ειδικών μισθολογίων 

Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με το σχέδιο αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων 
που συζητείτε στο ΥπΟικ. σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου. Αποφασίστηκε να 
συνταχθεί επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία.  

 
iii. Δημοσιοποίηση αξιολογήσεων ΕΚ 

Πραγματοποιήθηκε συζήτηση σχετικά με τη μη δημοσιοποίηση των αξιολογήσεων των ΕΚ 
και τη μη ανάρτησή τους στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ. Το γεγονός αυτό βρίσκεται εκτός των 
άλλων και σε πλήρη αναντιστοιχία και με τα ΑΕΙ όπου όλες οι αξιολογήσεις αναρτώνται στον 
ιστότοπο της ΑΔΙΠ. Το θέμα αυτό έχει τεθεί από την Ένωση επανειλημμένα στους εκάστοτε 
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ΓΓΕΤ, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Αποφασίστηκε να ζητηθεί εκ νέου η ανάρτησή των 
αξιολογήσεων των ΕΚ στον ιστότοπο της ΓΓΕΤ. 

 
iv. Προτάσεις της ΕΕΕ επί του ν/σ «“Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας” και 

άλλες διατάξεις» 
Συζητήθηκαν οι προτάσεις της Ένωσης επί του ν/σ για το ΕΛΙΔΕΚ όπως αυτές θα 
κατατεθούν και θα παρουσιαστούν στην Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων (5/10/2016). 

 
v. Διαβούλευση σχεδίου νόμου «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ – 

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές» 
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316 

Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής συζήτησης επί των ρυθμίσεων που προτείνονται στο σ/ν που 
έχει αναρτηθεί σε δημόσια διαβούλευση. Αποφασίστηκε το πλαίσιο των προτάσεων της 
Ένωσης όπως αυτές θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κείμενο που θα αναρτηθεί στη 
διαβούλευση και θα σταλεί και στους αρμόδιους φορείς. 
 

vi. Ενημέρωση 
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την Μ. Κωνσταντοπούλου και ακολούθησε συζήτηση 
σχετικά με: 
α) Την αίτηση ανακοπής του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» κατά του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» και 
β) Την διαδικασία αίτησης αναίρεσης που κατατέθηκε από το σύλλογο ερευνητών της 
Ακαδημίας Αθηνών σχετικά με την κατάταξη των διοικητικών υπάλληλων σε θέσεις 
ερευνητών και τις νομοθετικές τροποποιήσεις που έγιναν από το ΥΠΕΘ, όπως αυτές 
αναφέρονται και σε επιστολή της ‘Ένωσης. 
 
Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ: 
 
Η Πρόεδρος  Ο Αντιπρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Η  Ταμίας 
    

Κωνσταντοπούλου 
Μαρία 

Μαχιάς Θανάσης  
 

Χατζηγιάννη Μάχη 
 

Πολυκανδριώτη 
Ουρανία  

 

Τα Μέλη 
    

Νορμάντ Πασκάλ Λιβανίου Ευαγγελία Σακελαρίου Δημήτρης Αργείτης 
Παναγιώτης 

    

Αυφαντοπούλου 
Γεωργία 

   

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316
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