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Παρόντες : Αργείτης Παναγιώτης 
Αϋφαντοπούλου Γεωργία 
Κωνσταντοπούλου Μαρία 

 
 
 
 
 
: 
 

Λιβανίου Ευαγγελία 
Μαχιάς Θανάσης  
Νορμάντ Πασκάλ 
Πολυκανδριώτη Ουρανία  
Σακελλαρίου Δημήτρης  
Χατζηγιάννη Μάχη 
 

  
Θέματα/Αποφάσεις 

 

1. Υπογραφή πρακτικών 

Υπογράφηκαν τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων του ΔΣ. 

2. Ενημέρωση από την Σύνοδο Προέδρων ΕΚ 

Τα μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο εκτενώς, αναφορικά με τα θέματα που 
συζητήθηκαν στη σύνοδο Προέδρων ΕΚ (13/10/2015).  
 

3. Νέα έκδοση τροπολογιών του Ν4310/2014 

Συζητήθηκε το νέο κείμενο τροπολογιών του Ν4310/2014 που στάλθηκε στα μέλη της 
συνόδου από τον Αν. Υπουργό μετά την πρόσφατη σύνοδο Προέδρων ΕΚ. Διαπιστώθηκε ότι 
έχει ελάχιστες αλλαγές σε σχέση με αυτό που βγήκε στη διαβούλευση τον Ιούνιο του 2015. 
Πραγματοποιήθηκε εκτενής συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα που έχουν προκύψει στα 
ΕΚ λόγω του θεσμικού «κενού» λόγω της απόφασης του ΥΠΠΕΘ να μην καταργήσει ή να 
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αναστείλει τον Ν4310/2014 αλλά να προβεί στην τροπολόγησή του μέσω σειράς τροπολογιών 
η νομοθέτηση των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί.  
 

4. ΕΣΠΑ 
 
Συζητήθηκε η καθυστέρηση στη χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων ΕΣΠΑ και 
τα προβλήματα που έχουν δημιουργήσει στην απορρόφηση των αντίστοιχων πόρων στα ΕΚ. 
Επιπλέον συζητήθηκε το χρηματοδοτικό κενό στα ΕΚ και οι επιπτώσεις του λόγω της 
καθυστέρησης στις νέες προκηρύξεις του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ). 
 

4 Μετακινήσεις (Ν. 4336/2015) 
 
Συζητήθηκε η αναγκαιότητα νομοθετικής ρύθμισης εκ μέρους του ΥΠΠΕΘ αναφορικά με τις 
μετακινήσεις στα πλαίσια των ερευνητικών έργων μετά την εφαρμογή του Ν4336/2015 από 
1/1/2016. Η Προέδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ σχετικά με πρόταση για τις μετακινήσεις 
που συντάχθηκε από τους υπευθύνους των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ ΕΚ και κοινοποιήθηκε στη 
ΓΓΕΤ.  
 

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 Σακελλαρίου 
Δημήτρης 

Αργείτης 
Παναγιώτης 

    

Αϋφαντοπούλου 
Γεωργία 
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