ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Διοικητικό Συμβούλιο

11/Ιουνίου/2015
Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. 11/Ιουνίου/2015
Παρόντες :

Αργείτης Παναγιώτης
Κωνσταντοπούλου Μαρία
Λιβανίου Ευαγγελία
Μαχιάς Θανάσης
Νορμάντ Πασκάλ
Πολυκανδριώτη Ουρανία
Χατζηγιάννη Μάχη

Απόντες:

Αϋφαντοπούλου Γεωργία
Σακελλαρίου Δημήτρης

Θέματα/Αποφάσεις
1. Συζήτηση/διαβούλευση για το πολυνομοσχέδιο του ΥΠΠΟΠΑΙΘ που θα τεθεί σε
δημόσια διαβούλευση.
Πραγματοποιήθηκε κοινή συνεδρίαση του ΔΣ με τα μέλη της ΟΕ της Ένωσης στην οποία
συμμετείχαν και εκπρόσωποι του συλλόγου ερευνητών της Ακαδημίας Αθηνών.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε αναλυτική ενημέρωση από την Πρόεδρο Μ. Κωνσταντοπούλου
για το κείμενο του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΠΟΠΑΙΘ που έχει γίνει γνωστό μέχρι σήμερα .
Στη συνέχεια ακολούθησαν παρεμβάσεις από όλους τους εκπροσώπους των συλλόγων οι
οποίες συνοψίζονται κατά κύριο λόγο στα θέματα που καταγράφηκαν στο κείμενο θέσεων της
ΕΕΕ (29/5/2015) όπως π.χ. εκδημοκρατισμός στο πρότυπο διοίκησης, ισοτιμία βαθμίδων με
Καθηγητές, επίβλεψη διδακτορικών διατριβών.
Επιπλέον επιβεβαιώθηκε ότι η μέχρι σήμερα συχνή και εποικοδομητική συνεργασία των
τοπικών συλλόγων με την ΕΕΕ έχει βοηθήσει την προώθηση των θέσεων της ερευνητικής
κοινότητας Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η από κοινού διεκδίκηση και προώθηση των κοινών
θέσεων της ερευνητικής κοινότητας και σε αυτό το πλαίσιο να σταλούν και εγγράφως οι
θέσεις/προτάσεις των τοπικών συλλόγων αναφορικά με το κείμενο του πολυνομοσχεδίου
στην Ένωση ώστε να συμπεριληφθούν στο κείμενο που θα καταθέσει στη διαβούλευση η
ΕΕΕ.
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2. Πρόσκληση συμμετοχής της ΕΕΕ στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 15 χρόνων
λειτουργίας του ΕΚΕΤΑ
Τα μέλη του ΔΣ έλαβαν γνώση της πρόσκλησης που στάλθηκε στο ΔΣ της ΕΕΕ από το
ΔΣ του ΕΚΕΤΑ για την ημερίδα που διοργανώνεται στο Κέντρο για τον εορτασμό των 15
χρόνων λειτουργίας του. Αποφασίστηκε η συμμετοχή της ΕΕΕ μέσω της Προέδρου της
στην εκδήλωση, στο πλαίσιο της οποίας θα πραγματοποιηθεί και συνάντηση με μέλη του
ΔΣ του τοπικού συλλόγου ερευνητών. Επιπλέον αποφασίστηκε η κάλυψη των εξόδων για
το αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα-Θεσσαλονίκη (μετ’ επιστροφής) από το ταμείο της
Ένωσης.

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ:
Η Πρόεδρος

Κωνσταντοπούλου
Μαρία

Ο Αντιπρόεδρος

Μαχιάς Θανάσης

Η Γ. Γραμματέας

Χατζηγιάννη Μάχη

Η Ταμίας

Πολυκανδριώτη
Ουρανία

Τα Μέλη

Νορμάντ Πασκάλ

Λιβανίου Ευαγγελία

Σακελλαρίου
Δημήτρης

Αργείτης
Παναγιώτης

Αϋφαντοπούλου
Γεωργία
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