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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 
 
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι, 

Το τρέχον ΔΣ προέκυψε από τις εκλογές που διενεργήθηκαν στις 11 Μαρτίου 2015 και συγκροτήθηκε 
σε σώμα στις 30 Μαρτίου 20151. 

Αμέσως μετά το ΔΣ ζήτησε από τους κατά τόπους συλλόγους να επικαιροποιήσουν τα μέλη τους στην 
Ομάδα Εργασίας της Ένωσης.  

Στις 3 Απριλίου η ΕΕΕ αποστέλλει στον Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα για άμεση συνάντηση2. 

Στις 17 Απριλίου η ΕΕΕ αποστέλλει επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών Καθηγητή Γιάνη Βαρουφάκη, 
ζητώντας την άμεση εφαρμογή, από τις αρμόδιες αρχές, των αποφάσεων του ΣτΕ για τη μη 
φορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης των Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων3. 

Στις 20 Απριλίου το ΔΣ της ΕΕΕ συναντάται με τον Αναπλ. Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη και στις 22 Απριλίου με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, 
Καθηγητή Θωμά Μαλούτα. Στις 27 Απριλίου αποστέλλει ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη 
αναφορικά με τα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν στις προαναφερθείσες συναντήσεις4 . 

Στις 5 Μαΐου απευθύνει εγγράφως αίτημα απόσυρσης της παραγράφου 4 του Άρθρου 30 στο ν/σ 
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ΥΠΟΠΑΙΘ 
προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Αριστείδη Μπαλτά5 . 

Στις 29 Μαΐου η ΕΕΕ αποστέλλει τις επισημάνσεις και τις προτάσεις της επί του Ν. 4310/2014 και των 
μέχρι τότε δημοσιοποιημένων τροπολογιών του από το ΥΠΟΠΑΙΘ6. 

Στις 18 Ιουνίου η Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί την ΕΕΕ στην εορταστική ημερίδα για τα 15 χρόνια 
λειτουργίας του ΕΚΕΤΑ, στη Θεσσαλονίκη.  

                                                           
1 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX_477_1-4-15_Sugkrotisi-DS.pdf  
2 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-478-3-04-2015.pdf   
3 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-479-17-04-2015.pdf  
4 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-480-27-04-2015_Enhmervtiko-
shmeivma.pdf   
5 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-481-05-05-15_Epistoli-pros-
YPOPAITH_aposursi-arthrou30-par4.pdf  
6 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-482-28-05-15_Epistoli-pros-
YPOPAITH_gia-tis-tropologies-N4310.pdf  

http://www.eee-researchers.gr/
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX_477_1-4-15_Sugkrotisi-DS.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-478-3-04-2015.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-479-17-04-2015.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-480-27-04-2015_Enhmervtiko-shmeivma.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-480-27-04-2015_Enhmervtiko-shmeivma.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-481-05-05-15_Epistoli-pros-YPOPAITH_aposursi-arthrou30-par4.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/05/EEE_EX-481-05-05-15_Epistoli-pros-YPOPAITH_aposursi-arthrou30-par4.pdf
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Στις 28 Ιουνίου η ΕΕΕ αναρτά στη δημόσια διαβούλευση τις θέσεις της επί του σχεδίου νόμου 
«Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα, την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις»7 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450. 

Στις 28 Ιουλίου αποστέλλει επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού, Καθηγητή Γιώργο Σταθάκη και τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναφορικά με τα προβλήματα στην υλοποίηση ερευνητικών 
έργων ΕΣΠΑ λόγω της παρατεταμένης καθυστέρησης στη χρηματοδότησής τους.8 

Στις 9 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, 
Καθηγητή Θωμά Μαλούτα και στις 16 Σεπτεμβρίου στάλθηκε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα προς τα 
μέλη της Ένωσης.  

Στις 8 Δεκεμβρίου στάλθηκε επιστολή προς τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπλ. Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με τις επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων 
Ερευνητών επί του Ν. 4310/2014 και των μέχρι τότε δημοσιοποιημένων τροπολογιών του από το 
ΥΠΠΕΘ9. 

Στη συνέχεια το ΔΣ της ΕΕΕ ξεκινά κύκλο συναντήσεων ενημέρωσης με τα κόμματα της Βουλής 
αναφορικά με τις θέσεις της κοινότητάς μας για το σχέδιο νόμου για την ΕΤΑΚ, για τον Εθνικό διάλογο 
για την Παιδεία που δεν περιλαμβάνει την Έρευνα και πραγματοποιείται χωρίς τη συμμετοχή 
Ερευνητών, την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) με την προκήρυξη 
νέων ερευνητικών δράσεων, κ.ά. 

Στο πλαίσιο των επαφών αυτών αρχικά πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναντήσεις: 

Δημοκρατική Συμπαράταξη (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, 30-11-2015): κα Χαρούλα Κεφαλίδου βουλευτής Δράμας, 
μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας 
και Τεχνολογίας. 

Το Ποτάμι (10-12-2015):  Καθηγητής Γιώργος Μαυρωτάς, βουλευτής Αττικής, μέλος της Διαρκούς 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Στις 23-12-2015 το ΔΣ της ΕΕΕ έγινε δεκτό από τον Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού κο Δημήτρη 
Τζανακόπουλο στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συζητήθηκαν οι θέσεις της κοινότητάς μας για το σχέδιο 
νόμου για την ΕΤΑΚ, τον Ενιαίο Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, τον εκδημοκρατισμό του 
προτύπου διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων, κ.ά. 

Στη συνέχεια, στις 8-1-2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το στέλεχος της Γενικής Γραμματείας 
του Πρωθυπουργού κο Σταύρο Παναγιωτίδη όπου συζητήθηκαν εκ νέου, αναλυτικά τα ανωτέρω 
θέματα.  

Οι συναντήσεις της Ένωσης με τα κόμματα του κοινοβουλίου συνεχίστηκαν, με στόχο την ολοκλήρωσή 
τους πριν από την κατάθεση του σ/ν για την ΕΤΑΚ στην Επιτροπή Μορφωτικών της Βουλής των 
Ελλήνων: 

ΚΚΕ (26-01-2016): συνάντηση με Δρα Σταύρο Τάσσο, βουλευτή Λέσβου, μέλος της Ειδικής Μόνιμης 
Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας και κο Δημήτρη Κοιλάκο μέλος του τομέα Παιδείας και Έρευνας 
του ΚΚΕ. 

                                                           
7 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/06/EEE_EX_483_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS-
20152.pdf  
8 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/11/EEE_EX_484_Epistoli-pros-YPourgous-gia-ESPA.pdf  
9 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/12/EEE_EX-486-08-12-15_Epistoli-pros-YPPETH_gia-
tis-tropologies-N4310.pdf  

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2450
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/06/EEE_EX_483_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS-20152.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/06/EEE_EX_483_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS-20152.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/11/EEE_EX_484_Epistoli-pros-YPourgous-gia-ESPA.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/12/EEE_EX-486-08-12-15_Epistoli-pros-YPPETH_gia-tis-tropologies-N4310.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/12/EEE_EX-486-08-12-15_Epistoli-pros-YPPETH_gia-tis-tropologies-N4310.pdf
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Ένωση Κεντρώων (2-02-2016): κο Αναστάσιο Μεγαλομύστακα, βουλευτή Σερρών και  μέλος της 
Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και 
Τεχνολογίας. 

Στις 11 Ιανουαρίου η ΕΕΕ ενημερώνει τα μέλη της ότι τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο σχέδιο 
νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» και καλεί τους τοπικούς συλλόγους αλλά και 
μεμονωμένους συναδέλφους να συμμετάσχουν εκφράζοντας και υποστηρίζοντας τις θέσεις της 
ερευνητικής κοινότητας. 

Στις 17 Ιανουαρίου 2016 αναρτώνται οι θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»10 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2715.  

Στις 11 Φεβρουαρίου η ΕΕΕ συμμετέχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα «Συνάντηση με τα προεδρεία των Πρυτάνεων των 
Πανεπιστημίων, Προέδρων ΤΕΙ και του αντίστοιχου οργάνου των Ερευνητικών Κέντρων, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ  
ΤΕΙ, Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών στο πλαίσιο του Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία»11. 
Αρχικά αποστέλλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής Καθηγητή Κώστα Γαβρόγλου με τις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του Εθνικού 
διαλόγου για την Παιδεία12 και στη συνέχεια τις παρουσιάζει13. 

Στις 26 Φεβρουαρίου πραγματοποιείται συνάντηση του ΔΣ της ΕΕΕ με τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, για την οποία αποστέλλεται ενημερωτικό 
σημείωμα προς τα μέλη της Ένωσης στις 3 Μαρτίου.  

Στις 22-03-2016 το ΔΣ της ΕΕΕ πραγματοποιεί συνάντηση με την Αν. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Καθηγήτρια Σία Αναγνωστοπούλου για θέματα που αφορούν στον Ενιαίο χώρο 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας και ειδικότερα για θέματα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. 

Το ΔΣ της ΕΕΕ ολοκληρώνοντας τον κύκλο συναντήσεων ενημέρωσης με τα κόμματα της Βουλής 
αναφορικά με τις θέσεις της κοινότητάς μας για το σχέδιο νόμου για την ΕΤΑΚ, για τον Εθνικό διάλογο 
για την Παιδεία, την επίσπευση των διαδικασιών για την έναρξη του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) για την 
προκήρυξη νέων ερευνητικών δράσεων, κ.ά., πραγματοποιεί συνάντηση με τον Καθηγητή Θεόδωρο 
Φορτσάκη, συντονιστή της Ομάδας Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Νέας 
Δημοκρατίας, στις 13-04-2016. 

Στις 19 Απριλίου η ΕΕΕ συμμετέχει στην κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, με 
θέμα: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών 
προσώπων): 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=faa44cc1-fd8d-
4391-b5d7-a5ea00a9797d (τοποθέτηση ΕΕΕ στο 1:16:55 και δευτερολογία στο 2:50:52). Πριν την 
έναρξη της συνεδρίασης η ΕΕΕ απέστειλε υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής 
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα: «Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων 
Ερευνητών επί του νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις»»  

                                                           
10 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-
EREYNAS_Jan2016.pdf  
11 http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#77fd5d87-a415-48b1-9fee-
a5ad00d7403e  
12 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/02/EEE_EX_488-11-02-2016_pros-Epitropi-
Morfvtikvn.pdf  
13 http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/02/EEE-Paroysiasi_Epitropi-ET-BOYLH_11-2-2016.pdf  

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=2715
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=faa44cc1-fd8d-4391-b5d7-a5ea00a9797d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=faa44cc1-fd8d-4391-b5d7-a5ea00a9797d
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/01/EEE_EX_487_Theseis-epi-tou-SN-EREYNAS_Jan2016.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#77fd5d87-a415-48b1-9fee-a5ad00d7403e
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#77fd5d87-a415-48b1-9fee-a5ad00d7403e
http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2016/02/EEE-Paroysiasi_Epitropi-ET-BOYLH_11-2-2016.pdf
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Στις 26 Μαΐου αποστέλλει επιστολή προς τους Διευθυντές και Προέδρους ΔΣ των Ερευνητικών 
Κέντρων της ΓΓΕΤ, με θέμα: «Έγκαιρη εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4386/2016». 

Την ίδια ημέρα απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα προς τα μέλη σχετικά με τα άρθρα του νομοσχεδίου 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 22/5/2016 και 
αφορούν στους Ερευνητές και στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ). Ειδικότερα το άρθρο 101 αφορά στην 
κατάργηση της εξαίρεσης της υποχρέωσης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων 
αμοιβών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών των ΕΚ ΝΠΙΔ, των ΕΛΚΕ των ΝΠΔΔ και ΑΕΙ. Επιπλέον το άρθρο 
236 αφορά στην αναστολή της μισθολογικής ωρίμανσης και μισθολογική προαγωγή από 1/1/2017-
31/12/2018. 

Στις 6 Ιουλίου η ΕΕΕ συμμετέχει στη δημόσια διαβούλευση καταθέτοντας τις θέσεις της επί του 
σχεδίου νόμου «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3100. 

Στις 25 Ιουλίου αποστέλλει επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη ζητώντας διευκρινίσεις επί του νομικού πλαισίου προκηρύξεων νέων 
θέσεων Ερευνητών.   

Στις 29 Ιουλίου αποστέλλει επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κύριο 
Νικόλαο Φίλη ζητώντας την κατάργηση της τροποποίησης της παρ. 4γ άρθρο 25 του Ν. 4386/2016, με 
το σκεπτικό ότι υπονομεύει την αρχή της ισονομίας.  

Στις 13 Σεπτεμβρίου αποστέλλει επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, με αίτημα την παράταση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προτάσεων της «Δράσης Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων» (Κωδ. Πρόσκλησης 031). 

Στις 20 Σεπτεμβρίου αποστέλλει επιστολή προς ΔΣ του Συλλόγου Ερευνητών του ΙΤΕ, με θέμα: «Αίτηση 
ανακοπής του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ» κατά του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»». 

Στις 28 Σεπτεμβρίου ενημερώνει τα μέλη της με ενημερωτικό σημείωμα ότι έχει τεθεί σε δημόσια 
διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ– Προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές»: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316.  

Στις 5 Οκτωβρίου καταθέτει προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 
Βουλής των Ελλήνων τις προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του νομοσχεδίου «“Ελληνικό 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας” και άλλες διατάξεις». Η παρουσίαση των θέσεων της ΕΕΕ στην κοινή 
συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης 
του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «“Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας” και άλλες διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων):  

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=4247600c-38b6-
4da7-9a3b-a69400b674c5 (τοποθέτηση ΕΕΕ στο 50:50 και δευτερολογία στο 128:37) 

Στις 7 Οκτωβρίου αποστέλλει επιστολή προς τον Αναπλ. Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη με αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης με τίτλο «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» 
(Κωδ. Πρόσκλησης 039). 

Στις 14 Οκτωβρίου η ΕΕΕ αναρτά τις θέσεις της επί του σχεδίου νόμου «ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ – Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικές σπουδές» στη δημόσια 
διαβούλευση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316. 

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=4247600c-38b6-4da7-9a3b-a69400b674c5
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=4247600c-38b6-4da7-9a3b-a69400b674c5
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3316
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Το Νοέμβριο του 2016 η Ένωση συμμετέχει σε έρευνα/αξιολόγηση που διενεργεί η εταιρεία 
Technopolis and ICF για το πρόγραμμα MSCA (the Marie Sklodowska Curie Actions) με προτροπή της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στις 16 Δεκεμβρίου συμμετέχει, παρουσιάζοντας τις θέσεις της ερευνητικής κοινότητας, στο 3ο 
Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, με θέμα: «Ενιαίος Χώρος για την Ανώτατη Εκπαίδευση και 
Έρευνα» (16-12-2016). Video από το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο της ΟΣΕΠ-ΤΕΙ, με θέμα: «Ενιαίος Χώρος 
για την Ανώτατη Εκπαίδευση και Έρευνα» (16-12-2016): 

https://www.youtube.com/watch?v=1U3HyMC67Ek (παρουσίαση ΕΕΕ στο 2:11:36). 

Στις 6 Φεβρουαρίου 2017 αποστέλλει επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη με θέμα: «Άμεση εφαρμογή της παραγράφου 9 του 
Άρθρου 14 του Ν. 4386/2016 για την αξιολόγηση της θητείας των Διευθυντών των Ερευνητικών 
Κέντρων και Ινστιτούτων». 

Στις 8 Φεβρουαρίου αποστέλλει επιστολή προς την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: 
«Επείγουσες νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες επί του νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ «Ρύθμιση 
θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και 
άλλες διατάξεις». 

Στις 23 Φεβρουαρίου το ΔΣ της ΕΕΕ συναντά τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και στις 13 Μαρτίου αποστέλλει σχετική ενημέρωση προς τα μέλη 
της.  

Στις 3 Μαρτίου 2017 αποστέλλει επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, αναφορικά με την καθυστέρηση στην αξιολόγηση 
ερευνητικών δράσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 (νέο ΚΡΗΠΙΣ, Ερευνητικές Υποδομές)».  

Την ίδια ημέρα αποστέλλει και επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
Καθηγητή Δ. Παπαδημητρίου και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων, Καθηγητή Κ. 
Γαβρόγλου, με θέμα: «Αίτημα για έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας σε συμβάσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων».  

Στις 6 Απριλίου 2017 το ΔΣ της ΕΕΕ πραγματοποιεί συνάντηση με την κα Μαρία Αντωνίου, βουλευτή 
Καστοριάς της Νέας Δημοκρατίας και Αναπληρώτρια τομεάρχη για θέματα Παιδείας και Έρευνας. Στο 
πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι θέσεις της ερευνητικής 
κοινότητας σε θέματα όπως: ο Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας, τα Μεταπτυχιακά 
Προγράμματα Σπουδών- Συμμετοχή των Ερευνητών και σχέδιο νόμου, έναρξη νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) και 
γραφειοκρατία κ.α. 

Στις 4 Απριλίου αποστέλλει επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, με θέμα: «Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για την οργάνωση των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών».  

Στις 10 Απριλίου αποστέλλει επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Καθηγητή Κ. Γαβρόγλου, με θέμα: «Αίτημα για άμεση διόρθωση ανακριβειών του Δελτίου Τύπου 
(6/04/2017) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα το σχέδιο νόμου για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»: 

Στις 24 Απριλίου πραγματοποιείται συνάντηση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, στην οποία συμμετείχε και 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Καθηγητής Ιωάννης Παντής. Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η 
παρουσίαση των θέσεων των τριών φορέων του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας 

https://www.youtube.com/watch?v=1U3HyMC67Ek
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επί του σχεδίου νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έχουν 
δημοσιοποιηθεί (Δελτίο Τύπου ΥΠΕΘ, 06-04-2017).  

Στις 20 Απριλίου με ενημερωτικό σημείωμα το ΔΣ της ΕΕΕ καλεί τα μέλη σε εκλογοαπολογιστική 
συνέλευση στις 3 Μαΐου στο ΕΙΕ.   

Στις 3 Μαΐου κατά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση υπερψηφίζεται η πρόταση των μελών για 
εξάμηνη παράταση της θητείας του ΔΣ. 

Στις 15 Μαΐου αποστέλλει επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Καθηγητή Γεώργιο 
Χουλιαράκη, και τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο 
Γαβρόγλου με θέμα: «Αίτημα για έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με την αναγνώριση 
προϋπηρεσίας σε συμβάσεις ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων» 

Επιπλέον την ίδια ημέρα (15-05-2017) αποστέλλει  επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Καθηγητή Γεώργιο Χουλιαράκη, και τον  Υπουργό Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου με θέμα: «Επισημάνσεις και προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων 
Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2018-2021 και λοιπές διατάξεις»». 

Στις 14 Μαϊου η Πρόεδρος της ΕΕΕ παραχωρεί συνέντευξη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Γ. 
Ψάλτη στο ραδιόφωνο του RealFM 97.8 σχετικά με  το brain drain (14-05-2017): 

https://www.dropbox.com/pri/get/EEE/14-05-2017%20Konstantopoulou-
Realfm.mp3?_subject_uid=66650501&w=AAAn1BHAGWS5opvqS_xLDbJPjVMgo4UlBnfDENRGPl-8ig 

Στις 16 Μαΐου συμμετέχει στην κοινή συνεδρίαση στη Βουλή των Ελλήνων των Διαρκών Επιτροπών 
Οικονομικών Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 
Δικαιοσύνης και Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του 
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν.4387/2016, Μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, 
Μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων)» (16-05-
2017) και παρουσιάζει τις θέσεις της:  

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=cd3d1cc9-f264-
4277-b15e-a77400faa9d2  (τοποθέτηση ΕΕΕ στο 206.52'). 

 
Στις 18 Μαΐου αποστέλλει Δελτίο Τύπου με τίτλο: «Όχι άλλα κροκοδείλια δάκρυα για το brain 
drain!!!!» 

Στις 13 Ιουνίου αναρτά τις θέσεις της επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» στη δημόσια διαβούλευση http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3457  

 
Την Πέμπτη 15 Ιουνίου το ΔΣ της ΕΕΕ πραγματοποιεί συνάντηση με την Τομεάρχη Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή  Νίκη Κεραμέως, και την Αναπληρώτρια 
Τομεάρχη, επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας Έρευνας και Καινοτομίας, Βουλευτή  Μαρία Αντωνίου,. 
Στο πλαίσιο της ενημερωτικής συνάντησης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν οι θέσεις της 
ερευνητικής κοινότητας σε θέματα όπως: ο Ενιαίος Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης & Έρευνας, το νέο 

https://www.dropbox.com/pri/get/EEE/14-05-2017%20Konstantopoulou-Realfm.mp3?_subject_uid=66650501&w=AAAn1BHAGWS5opvqS_xLDbJPjVMgo4UlBnfDENRGPl-8ig
https://www.dropbox.com/pri/get/EEE/14-05-2017%20Konstantopoulou-Realfm.mp3?_subject_uid=66650501&w=AAAn1BHAGWS5opvqS_xLDbJPjVMgo4UlBnfDENRGPl-8ig
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=cd3d1cc9-f264-4277-b15e-a77400faa9d2
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=cd3d1cc9-f264-4277-b15e-a77400faa9d2
http://www.opengov.gr/ypepth/?p=3457
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σχέδιο νόμου του ΥΠΠΕΘ για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών και τις ρυθμίσεις για τους 
ΕΛΚΕ, τη γραφειοκρατία του ΕΣΠΑ κ.α. Δελτίο Τύπου της κας Κεραμέως: 

https://www.esos.gr/arthra/51292/nd-anagki-anavathmisis-toy-roloy-toy-eghorioy-systimatos-
ereynas-kai-kainotomias   
 
Στις 22 Ιουνίου συμμετέχει με κοινή ανακοίνωση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στην κινητοποίηση 
των λειτουργών του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

Στις 26 Ιουνίου αποστέλλει επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου και τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη με θέμα: Αίτημα τροπολόγησης ρυθμίσεων του Ν. 
4472/2017». 

Στις 28 Ιουνίου συμμετέχει στην κινητοποίηση και παράσταση στο Υπουργείο Οικονομικών και στο 
ΓΛΚ (όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής πολιτικής 
Καθηγητή Φραγκίσκο Κουτεντάκη) και στην συνέντευξη Τύπου των Προεδρείων των τριών 
Ομοσπονδιών (ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, ΕΕΕ) στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών. 

Στις 25 Ιουλίου αποστέλλει επιστολή προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών 
Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: «Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του 
νομοσχεδίου «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις». 

Επίσης την ίδια ημέρα συμμετέχει στην συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων 
της Βουλής των Ελλήνων, με θέμα: «Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων) και 
παρουσιάζει τις θέσεις της:  

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=d8f04bb3-ddac-
464c-9574-a7ba0129af9d (τοποθέτηση ΕΕΕ στο 57:37 και δευτερολογία στο 255:01). 
 

Στις 2 Αυγούστου η Πρόεδρος της ΕΕΕ παραχωρεί συνέντευξη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 
Γ. Ψάλτη στο ραδιόφωνο του RealFM 97.8 σχετικά με την ψήφιση του Ν.4485/2017: 

https://www.dropbox.com/s/78038upi6jipn11/02-08-2017%20Maria%20Konstantopoulou%20-
%20RealFm.mp3?dl=0 

 

Στις 11 Οκτωβρίου με ανακοίνωσή της εκφράζει την οδύνη της για την απώλεια του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Καθηγητή Ιωάννη Παντή. 

Στις 12 Οκτωβρίου με ενημερωτικό σημείωμα το ΔΣ της ΕΕΕ καλεί τα μέλη σε εκλογοαπολογιστική 
συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 1 Νοεμβρίου στο ΕΙΕ.   

 

 

 

 

 

 

https://www.esos.gr/arthra/51292/nd-anagki-anavathmisis-toy-roloy-toy-eghorioy-systimatos-ereynas-kai-kainotomias
https://www.esos.gr/arthra/51292/nd-anagki-anavathmisis-toy-roloy-toy-eghorioy-systimatos-ereynas-kai-kainotomias
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=d8f04bb3-ddac-464c-9574-a7ba0129af9d
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikes-Epitropes/Synedriaseis?met_id=d8f04bb3-ddac-464c-9574-a7ba0129af9d
https://www.dropbox.com/s/78038upi6jipn11/02-08-2017%20Maria%20Konstantopoulou%20-%20RealFm.mp3?dl=0
https://www.dropbox.com/s/78038upi6jipn11/02-08-2017%20Maria%20Konstantopoulou%20-%20RealFm.mp3?dl=0


 
 

8 

 

Σε όλο το χρονικό διάστημα που αφορά στα πεπραγμένα το ΔΣ της ΕΕΕ: 

Σε όλες τις αποφάσεις και τα εκδοθέντα έγγραφα της ΕΕΕ επεδίωξε και πέτυχε ευρεία συναίνεση όλων 
των μελών του. 

Βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τους Προέδρους και τα ΔΣ των κατά τόπους 
συλλόγων. 

Βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τα μέλη της Ομάδας Εργασίας της Ένωσης. 

Βρισκόταν σε επικοινωνία και συνεργασία με τις ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης ΠΟΣΔΕΠ και 
ΟΣΕΠ-ΤΕΙ. 

Συμμετείχε στη Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων και ενημέρωνε σχετικά τα μέλη της Ομάδας 
Εργασίας της Ένωσης για τα θέματα που συζητούνταν.  

Διατήρησε και ενημέρωνε τον ιστότοπο της ΕΕΕ www.eee-researchers.gr και αναρτούσε τα έγγραφά 
της στο twitter: @eee_researchers.   

 
Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών 
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Κωνσταντοπούλου Μαρία         Μαχιάς Θανάσης  
 

Χατζηγιάννη Μάχη 
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Αργείτης Παναγιώτης Αϋφαντοπούλου Γεωργία Λιβανίου Ευαγγελία  
 

 
  

Νορμάντ Πασκάλ Σακελλαρίου Δημήτρης   
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