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Θέμα: Θέσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών επί του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) επιθυμούμε, κατ’ αρχάς, να τονίσουμε ότι τα τελευταία χρόνια
συντελούνται σοβαρές μεταβολές στην αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής πολιτικής για την έρευνα, όπως
αυτές αποτυπώθηκαν στο τρέχον χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ Horizon2020 αλλά και όπως
διαφαίνονται στο υπό διαμόρφωση νέο χρηματοδοτικό εργαλείο Horizon Europe (2021-2027), που
σχεδιάζεται με βασικά χαρακτηριστικά: α) τη χρηματοδότηση όλο και πιο μεγάλων ολιστικών
ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία απαιτούν μεγάλες διεπιστημονικές συνέργειες και συμπράξεις
μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, β) τη διοχέτευση ερευνητικών κονδυλίων προς τα
κράτη-μέλη, και γ) τη διοχέτευση σημαντικών ερευνητικών κονδυλίων μέσω των περιφερειών.
Ειδικότερα, για τη νέα περίοδο 2021-2027, όπως έχει ήδη αναγγελθεί, θα διευκολυνθούν ιδιαίτερα η
διαπεριφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία χάρη στα νέα χρηματοδοτικά μέσα που θα παρέχονται
στο πλαίσιο της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνοχή μετά το 2020. Με τον τρόπο
αυτό θα δίνεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να χρησιμοποιούν μέρος των κονδυλίων τους για τη
χρηματοδότηση έργων οπουδήποτε στην Ευρώπη από κοινού με άλλες περιφέρειες1. Στην ίδια
κατεύθυνση πολιτικής της ανάπτυξης συμπράξεων και δικτυώσεων προωθούνται διαπεριφερειακές
επενδύσεις με σκοπό την καινοτομία 2,3.
Για να καταστεί εφικτή η θετική ανταπόκριση του ερευνητικού και ακαδημαϊκού ιστού της χώρας σε αυτές
τις μεταβολές απαιτούνται: ορθολογικός και ρεαλιστικός σχεδιασμός, ισχυρές ερευνητικές δομές με
κρίσιμη μάζα, μεγάλες και ισχυρές συνέργειες, δικτυακή οργάνωση και διασύνδεση καθώς και
διοικητική και οικονομική ευελιξία.
Η σημερινή θεσμική διάρθρωση της έρευνας στην Ελλάδα δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το σχήμα λόγω του
κατακερματισμού και της απουσίας συντονισμού. Επιπλέον, η χρηματοδότηση της έρευνας υπονομεύεται
και για έναν επιπρόσθετο λόγο, που είναι η υπερ-συγκέντρωση ιδρυμάτων σε περιφέρειες με λίγους
πόρους, με ταυτόχρονη απουσία συνεργειών και δικτύωσης στις περιφέρειες με μεγάλους πόρους για την
έρευνα. Η εδραίωση του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε), το ενιαίο θεσμικό
πλαίσιο έρευνας και η περιφερειακή διασύνδεση ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων μπορούν
να αποτελέσουν την θεσμική, αλλά και αναπτυξιακή θωράκιση στο πλαίσιο της εναρμόνισης της χώρας
στα Ευρωπαϊκά πρότυπα.
Στη βάση των προαναφερθέντων καταθέτουμε τις επισημάνσεις και τις προτάσεις μας ως προς την
αναγκαιότητα για νομοτεχνικές βελτιώσεις ή/και τροπολογίες στο κατατεθέν ν/σ.

1

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3866_el.htm)

2http://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/news/2018/06/19-06-2018-cohesion-policy-beyond-2020-commission-helps-

europe-s-regions-become-more-innovative
3 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4184_el.htm
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Άρθρα 7 και 14 Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα
Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ένα από τα κυριότερα
προβλήματα του δημόσιου ερευνητικού χώρου στην Ελλάδα είναι οι διαφοροποιήσεις τόσο ως προς τη
διοικητική διάρθρωση, όσο και ως προς το θεσμικό πλαίσιο, που διέπει τους δημόσιους ερευνητικούς
φορείς. Προς επίλυση του θέματος η ΕΕΕ έχει προτείνει όλα τα Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και όλοι οι
φορείς με ερευνητικές δραστηριότητες, που είναι σήμερα διεσπαρμένοι σε διάφορα Υπουργεία και
υπηρεσίες, να εποπτεύονται από μία αρχή και να διέπονται από το ίδιο θεσμικό πλαίσιο.
Επιπλέον, η ΕΕΕ υποστηρίζει ότι μέσω της διαμόρφωσης του Ενιαίου Χώρου Παιδείας και Έρευνας, οι
φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΑΕ&Ε) στη χώρα μας (ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα) θα
αποτελέσουν ένα αλληλοσυμπληρούμενο, δυναμικό σύστημα, το οποίο θα αξιοποιήσει, θα συνδυάσει και
θα μεγιστοποιήσει τα πλεονεκτήματα που έχουν οι δύο επιμέρους χώροι προς όφελος και του κοινωνικού
και παραγωγικού ιστού της χώρας.
Η ίδρυση νέων φορέων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) είναι βέβαια δυνατή
και μπορεί μάλιστα να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πριν την
ίδρυση όμως οποιουδήποτε φορέα απαιτείται ένας μακροπρόθεσμος, εθνικός, στρατηγικός σχεδιασμός
που θα περιλαμβάνει στόχους και κατευθύνσεις για την ανάπτυξη της ΑΕ&Ε στη χώρα μας. Οι αποφάσεις
δε για την ίδρυση νέων φορέων, θα πρέπει:
 να εξυπηρετούν τον εθνικό σχεδιασμό,
 να βασίζονται σε μία εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας,
 να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις στρεβλώσεις του παρελθόντος ώστε να μην τις επαναλαμβάνουν,
 να αποτρέπουν τον κατακερματισμό και την αλληλοεπικάλυψη των θεματικών αντικειμένων,
 να λαμβάνουν υπ’ όψιν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και, φυσικά,
 να προβλέπουν χρηματοδότηση που να είναι επαρκής τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την
ανάπτυξη των υπό ίδρυση φορέων.
Δυστυχώς, όμως, όπως φαίνεται και από το παρόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΘ), με το οποίο προβλέπεται η ίδρυση νέων Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ) παράλληλα
με κάθε αναδιάρθρωση Πανεπιστημίου που συντελείται με την απορρόφηση Τ.Ε.Ι., το Υπουργείο κινείται
προς στην αντίθετη κατεύθυνση όχι μόνο από τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής και τις ανάγκες της
χώρας, αλλά ακόμη και από τις δικές του εξαγγελίες περί εδραίωσης του Ενιαίου Χώρου ΑΕ&Ε. Με την
ίδρυση αυτών των νέων ΕΚ προκύπτουν δομές που: α) δεν είναι συμβατές με την υλοποίηση μιας εθνικής
ερευνητικής πολιτικής, β) δεν στηρίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα, γ) ενισχύουν τον
κατακερματισμό αντί για τις συνέργειες, δ) δημιουργούν επικαλύψεις με θεματικά αντικείμενα που
θεραπεύονται στα ήδη υπάρχοντα ΕΚ, ε) ενισχύουν την εσωστρέφεια αντί για τη διαπεριφερειακή
δικτυακή διασύνδεση, η οποία θα ενίσχυε την εξωστρέφεια, ζ) απαιτούν νέους πόρους, καθώς
προβλέπεται η χρηματοδότησή τους μέσω του τακτικού προϋπολογισμού.
Ειδικότερα, παράλληλα με τη συνένωση των Ανώτατων Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), προβλέπεται
και η ίδρυση δύο νέων ΕΚ, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αντίστοιχα, τα
οποία θα στεγάζονται και θα λειτουργούν στις εγκαταστάσεις των Πανεπιστημίων χρησιμοποιώντας τις
υλικοτεχνικές υποδομές τους, το προσωπικό τους, θα μπορούν να ιδρύουν γραφεία και παραρτήματα
σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, ενώ η διαχείριση των προγραμμάτων τους θα γίνεται μέσω του ΕΛΚΕ των
Πανεπιστημίων!!!
Οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις ίδρυσης των νέων ΕΚ, εκτός του ότι δεν στηρίζονται στις αρχές
και προϋποθέσεις, που αναφέρουμε παραπάνω, αντίκεινται και στο νομικό πλαίσιο για την έρευνα
(Ν.4386/2016) του ίδιου Υπουργείου, αλλά και, ειδικότερα, στις προβλεπόμενες ειδικές διατάξεις για
την ίδρυση νέων ΕΚ, συμπεριλαμβανόμενης και της έγκρισης από το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και
Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Επίσης δημιουργείται ένα ακόμη νέο θεσμικό καθεστώς, σύμφωνα με το οποίο τα
νέα ΕΚ θα λειτουργούν με νέους «ειδικούς» κανόνες: δεν θα έχουν εκλεγμένους Ερευνητές σύμφωνα με
το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα, αλλά μόνο συμβασιούχους, και δεν θα αξιολογούνται ανά πενταετία
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από διεθνείς επιτροπές, όπως τα ΕΚ του ερευνητικού ιστού που ακολουθούν το θεσμικό πλαίσιο για την
έρευνα. Επιπλέον, τα νέα Ινστιτούτα, που προβλέπεται να ιδρυθούν στην πλειονότητά τους θεραπεύουν
ερευνητικά αντικείμενα που ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ στα ήδη υπάρχοντα ΕΚ και Ινστιτούτα του ερευνητικού
ιστού της χώρας, αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις και στην ίδια την Περιφέρεια. Ενδεικτικά θα
αναφερθούμε στο τμήμα Βιοϊατρικής Έρευνας του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας
(ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ με έδρα την Κρήτη), που εδρεύει και δραστηριοποιείται
στα Γιάννενα και το οποίο μέχρι το 2012, που συγχωνεύθηκε με το ΙΜΒΒ, αποτελούσε αυτοτελές
Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών του ΙΤΕ.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι η ίδρυση των νέων ΕΚ διαφοροποιείται διακριτά από τα ισχύοντα για τα
Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ), που λειτουργούν ήδη σε ορισμένα Πανεπιστήμια. Να
υπενθυμίσουμε ότι, στον πρόσφατα ψηφισμένο νόμο του ΥΠΠΕΘ Ν.4521/2018, στο άρθρο 12
προβλέπεται η υποχρεωτική αξιολόγηση των ΕΠΙ μέχρι το τέλος του 2019 και στην περίπτωση μη
επιτυχούς αξιολόγησης η ένταξή τους στους ΕΛΚΕ των οικείων Ιδρυμάτων.
Η ίδρυση των νέων ΕΚ με την προαναφερθείσα διαδικασία, ενισχύει τον κατακερματισμό, προωθεί τις
αλληλοεπικαλύψεις στον ερευνητικό χώρο και υπονομεύει την εδραίωση του ενιαίου χώρου ΑΕ&Ε,
ενώ δεν αποσαφηνίζεται ο σκοπός της ίδρυσής τους, καθώς και οι ακριβείς ανάγκες, που καλούνται να
καλύψουν. Είναι φανερό ότι η ίδρυση αυτή αποτελεί μια θεσμική πρωτοβουλία, που αποκλίνει και
απομακρύνει από την χάραξη μιας εθνικής πολιτικής και στρατηγικής για την έρευνα. Επιπλέον, ιδιαίτερη
εντύπωση προκαλεί η πρόβλεψη για επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, ειδικά για τη
λειτουργία αυτών των ΕΚ, όταν τα ήδη λειτουργούντα ΕΚ λαμβάνουν επιχορήγηση που καλύπτει μόνο την
μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού τους, ενώ όλες τις υπόλοιπες δαπάνες τους τις καλύπτουν
αποκλειστικά από τα έσοδά τους από ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα και έργα παροχής
υπηρεσιών, ακόμη και για την ίδια τη λειτουργία και υποστήριξη των ερευνητικών υποδομών τους.
Η ΕΕΕ θεωρεί ότι η συνένωση δυνάμεων του αξιολογούμενου και καταξιωμένου δημόσιου ερευνητικού
χώρου των ΑΕΙ και των ΕΚ θα είναι προς όφελος της επιστημονικής αριστείας, της έρευνας, της κοινωνίας
και της εθνικής οικονομίας. Πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθούν οι αλληλοεπικαλύψεις στα ερευνητικά
αντικείμενα, και ο εξ αυτών απορρέων κατακερματισμός των ερευνητικών κονδυλίων, αλλά και οι
πελατειακές σχέσεις και η συνακόλουθη αναξιοκρατία. Ειδικότερα, σε μια εποχή κρίσης και
αναγκαστικών περικοπών, είναι σημαντικό η έμφαση να δοθεί στη διασύνδεση των υπαρχόντων
φορέων έρευνας με ομοειδή αντικείμενα, μέσω δικτυώσεων καθώς και στην πλήρη αξιοποίηση και
ενίσχυση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού, εξοπλισμού και τεχνογνωσίας, και όχι στην
περαιτέρω διάσπαση του ερευνητικού ιστού και στον κατακερματισμό των εθνικών ερευνητικών
πόρων.
Πρόταση της ΕΕΕ:
Απόσυρση των άρθρων 7 και 14 του ν/σ, που αναφέρονται στην ίδρυση ΕΚ στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Χάραξη ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την ΑΕ&Ε και θεσμοθέτηση ρυθμίσεων με σκοπό τη
συνένωση δυνάμεων των ΑΕΙ και των ΕΚ προς όφελος της επιστημονικής αριστείας, της έρευνας, της
κοινωνίας και της εθνικής οικονομίας.
Εξειδίκευση και διασφάλιση της οριζόντιας δικτύωσης των μεγάλων δημοσίων φορέων ΑΕ&Ε, οι οποίοι
διαθέτουν και μεγάλο τμήμα των εθνικών ερευνητικών υποδομών, με έδρα τους σε ορισμένες μόνο
Περιφέρειες της χώρας με ερευνητικούς φορείς των λοιπών Περιφερειών.
Κάθε νέο ΕΚ θα πρέπει απαραιτήτως να εποπτεύεται από τη ΓΓΕΤ και να λειτουργεί με βάση το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο για την έρευνα.
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Άρθρο 34: Οικονομική Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων
Η έρευνα, ως ένας εξαιρετικά δυναμικός και παραγωγικός τομέας κάθε αναπτυγμένης κοινωνίας, θα
έπρεπε και στην Ελλάδα να διέπεται από νομικό πλαίσιο που να διευκολύνει την ευελιξία στη
διαχείριση και αξιοποίηση των σχετικών πόρων και να ενισχύει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία μέσα
από ελεγκτικούς μηχανισμούς (κατ’ αντιστοιχία με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς). Αντ’ αυτών, μετά
την ψήφιση του Ν. 4485/2017 η έρευνα υφίσταται ασφυκτικά τη δαιδαλώδη, γραφειοκρατική και,
εντέλει, αναποτελεσματική πρακτική του στενού δημόσιου τομέα.
Η εξαιρετικά χρονοβόρα, περίπλοκη, γραφειοκρατική λειτουργία του Δημόσιου Λογιστικού, πλήττει
ανεπανόρθωτα το ελληνικό ερευνητικό σύστημα, έναν από τους λίγους παραγωγικούς, αναπτυξιακούς
τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει θετικές και ανοδικές επιδόσεις, ακόμη και μέσα στην περίοδο
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και παρά τη συνεχιζόμενη, κατά τα τελευταία χρόνια,
υποχρηματοδότηση της ΑΕ&Ε.
Το παρόν άρθρο προσπαθεί με θετικές πλην μικρές τροποποιήσεις, να επιφέρει οριακές βελτιώσεις στην
συνολική δυσλειτουργία και τις τρομακτικές γραφειοκρατικές στρεβλώσεις που επιβλήθηκαν στους ΕΛΚΕ
των ερευνητικών κέντρων με τον Ν4485/2017.
Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά είναι έκδηλο ότι η Πολιτεία επιλέγει ατελέσφορες παρεμβάσεις στη
διαχείριση των ερευνητικών έργων, που όχι μόνο δεν ενισχύουν τη διαφάνεια και τους μηχανισμούς
ελέγχου, αλλά και αποθαρρύνουν τους Ερευνητές από την ίδια τη διεκδίκηση και υλοποίηση των
έργων.
Ως ΕΕΕ είχαμε εγκαίρως προειδοποιήσει για τις δυσμενείς συνέπειες των εν λόγω ρυθμίσεων στη
διαχείριση των κονδυλίων έρευνας και δυστυχώς επαληθευτήκαμε4,5 όπως φαίνεται από τη δεύτερη
παράταση εφαρμογής του άρθρου 62 του Ν4485/2017 για ακόμη 6 μήνες (31/12/2018). Γεγονός που δεν
μπορεί από μόνο του να προσφέρει ούτε μια μικρή «ανάσα» στην ασφυκτική κατάσταση που έχουν
δημιουργήσει οι ρυθμίσεις στη διαχείριση των έργων.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, ως ΕΕΕ, συνεχίζουμε να ζητάμε την κατάργηση της παρ. 12α του
άρθρου 87 του Ν4485/2017 και καλούμε το ΥΠΠΕΘ, μετά από συζήτηση και συνεργασία με τα
Ερευνητικά Κέντρα, να νομοθετήσει ρυθμίσεις, που θα εξαιρούν την έρευνα από δημοσιονομικές
αγκυλώσεις και θα διευκολύνουν την ευελιξία στη διαχείριση των κονδυλίων έρευνας, ώστε να αυξηθεί
η απορρόφηση και η αξιοποίηση των ερευνητικών πόρων.

Άρθρο 35: Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα
Παράγραφος 1
Στις πάγιες θέσεις της ΕΕΕ περιλαμβάνεται η επέκταση της ισχύος του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ και στα ΕΚ για
τις κρίσεις πρόσληψης/εξέλιξης των Ερευνητών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να δημιουργηθεί
Μητρώο αξιολογητών σε κάθε ΕΚ/Ινστιτούτο, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τα ΑΕΙ. Η ρύθμιση αποτιμάται
ως θετική πλην όμως χρήζει τροποποίησης για να μπορέσει να επιτελέσει τον σκοπό της.
Μέχρι σήμερα οι Ερευνητές Α και Β βαθμίδας (σύμφωνα με τον Ν.4009/2011 και τις τροποποιήσεις του)
εγγράφονται οικειοθελώς στο σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και μέσω αυτού συμπεριλαμβάνονται στα Μητρώα
αξιολογητών των ΑΕΙ και συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης των Καθηγητών στα ΑΕΙ.
Επιπλέον σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα (Ν. 4310/2014 και τις τροποποιήσεις του) στις
επιτροπές κρίσεις για την πρόσληψη και εξέλιξη του ερευνητικού προσωπικού (Ερευνητές και ΕΛΕ) στα
ΕΚ δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Ερευνητές Α και Β βαθμίδας.
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Για να υλοποιηθεί η χρήση του ΑΠΕΛΛΑ στις διαδικασίες πρόσληψης και εξέλιξης των Ερευνητών, θα
πρέπει να τεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 15/11/2018) μέχρι την οποία θα οφείλουν όσοι από τους
Ερευνητές δεν έχουν εγγραφεί στο ΑΠΕΛΛΑ να το πράξουν. Εναλλακτικά θα μπορούσαν τα ΕΚ να
αναλάβουν την ευθύνη της εγγραφής των Ερευνητών στο σύστημα, πάντα όμως με συγκεκριμένο χρονικό
όριο.
Τέλος σύμφωνα και με το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα δεν υπάρχουν τεχνολογικά κέντρα αλλά μόνο
ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικοί φορείς συνεπώς θα πρέπει να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε:
«Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς» και αντιστοίχως να αντικατασταθεί
σε όλη την παράγραφο το «τεχνολογικά κέντρα» σε «τεχνολογικοί φορείς».
Πρόταση της ΕΕΕ:
Να αλλάξει ο τίτλος του άρθρου σε: Ρυθμίσεις για τα ερευνητικά κέντρα και τους τεχνολογικούς φορείς.
Να αντικατασταθεί σε όλη την παράγραφο το «τεχνολογικά κέντρα» σε «τεχνολογικοί φορείς».
Να τεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. 15/11/2018) μέχρι την οποία θα οφείλουν όσοι από τους
Ερευνητές δεν έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα, στο ΑΠΕΛΛΑ να το πράξουν.
Επιπλέον, θεωρούμε αναγκαίο να διορθωθεί η αρχή της ρύθμισης ως εξής: 1. Το ερευντηικό προσωπικό
Οι Ερευνητές των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α ….

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας
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Γεωργία Κ. Τσιροπούλα

Κοινοποίηση:
Γραφείο Πρωθυπουργού
Καθηγητή Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, minister@minedu.gov.gr
Καθηγητή Κωνσταντίνο Φωτάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
fotakis@minedu.gov.gr
Κυρία Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, secgenof@gsrt.gr
Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Αγγελόπουλο, Γενικό Γραμματέα Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
gengram@minedu.gov.gr
Καθηγητή Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών, min.secretary@minfin.gr
Κύριο Νικόλαο Παππά, Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, minister@mindigital.gr ,
sec@mindigital.gr
Κυρία Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ypourgos@ydmed.gov.gr
Κύριο Μιχαήλ Καλογήρου, Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, gge@ggk.gr
Πρόεδρο και Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, a.sitareniou@gsrt.gr
Σύνοδο Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων, presidents@synodos-ek.gr
Σύνοδο Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ Ελληνικών Πανεπιστημίων, lilnikol@interel.uoa.gr
Σύνοδο Προέδρων ΤΕΙ, chrysoul.john@gmail.com
Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ, posdep.gr@gmail.com & ΟΣΕΠ/ΤΕΙ, akokkos@teipir.gr
Προέδρους και Τομείς Παιδείας Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου
Πρόεδρο και Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων
Πρόεδρο και Μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 15310 Αγία Παρασκευή. Tηλ.
2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr
Γεωργία Κ. Τσιροπούλα: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Λόφος Κουφός, 15236, Πεντέλη, Τηλ. 2108109191, e-mail:
georgia@noa.gr

5/5

