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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

 

 

 

 

 

 

28 Δεκεμβρίου 2017 

 

     

Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. της ΕΕΕ 28 Δεκεμβρίου 2017 

 

 

Παρόντες από το ΔΣ της ΕΕΕ : Κωνσταντοπούλου Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aπόντες: 

      Τσιροπούλα Γεωργία  

      Χατζηγιάννη Μάχη 

      Μαχιάς Θανάσης 

      Δημήτρης Σακελαρίου 

      Κορρές Μάκης 

      Πολυκανδριώτη Ράνια  

      Παραβατού Μαρία 

          

 

      Νορμάντ Πασκάλ 

 

Θέματα/Αποφάσεις:  

1. Διαμόρφωση θέσεων ΕΕΕ για τη διαβούλευση του σ/ν: «Ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και λοιπές διατάξεις» 

Πραγματοποιήθηκε ενδελεχής συζήτηση σχετικά με τις θέσεις που θα κατατεθούν στη 

διαβούλευση του ΥΠΠΕΘ. Αποφασίστηκε:  

1. για τα άρθρα 1-7 που αναφέρονται στην ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να 

συνταχθεί μία γενική αναφορά εκφράζοντας τη διαφωνία μας για τον στρατηγικό 

σχεδιασμό της ανώτατης εκπαίδευσης.  

2. στο άρθρο. 8 που αναφέρεται στα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΕΕ) να 

ενσωματωθεί ρύθμιση που να επιτρέπει και τη συνεργασία των ΚΕΕ με τα ΕΚ και 

τους ερευνητές. 

3. στο άρθρο 9 κρίνεται θετική η ρύθμιση για την προϋπηρεσία 

4. στο άρθρο 11 για τους ΕΛΚΕ να καταγραφεί η έντονη διαφωνία μας για το 

γραφειοκρατικό νομικό πλαίσιο για τους ΕΛΚΕ και να ζητήσουμε κατάργηση της 

παρ. 11 του άρθρου 67 και τη νομοθέτηση ρυθμίσεων που να εξαιρούν την έρευνα 

από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. 
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5. στο άρθρο 13, παρ.1 & 2 ένταξη όλων -και όχι αποσπασματική- των ερευνητικών στο 

ίδιο θεσμικό πλαίσιο, παρ. 4 θετική η παράταση για τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, 

θετική η παρ. 6, παρ. 8 & 9 ίδρυση νέων Ινστιτούτων παρ. σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθ. 11 του 4386/2017, να αποσυρθεί η παρ. 10, παρ. 

12 διαφωνούμε και ζητάμε προκήρυξη νέων θέσεων τεχνικού προσωπικού, παρ. 13 

για τα ΤΕΣ να προβλεφθεί μηχανισμός εκλογής τους από την ερευνητική κοινότητα 

6. στα άρθρα 16-22 Επιτροπές ηθικής της έρευνας: όχι στον υποχρεωτικό έλεγχο 

χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων, να ακολουθηθεί αντίστοιχη 

πρακτική με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και στα εθνικά προγράμματα, να ζητηθεί η 

συνδρομή της εθνικής επιτροπής βιοηθικής για τα χρηματοδοτούμενα έργα από 

διεθνείς και άλλους πόρους.  

7. Να προστεθεί το πάγιο αίτημα της ΕΕΕ για τη θεσμοθέτηση της Γενική Συνέλευση 

Ινστιτούτου. 

 

 

Τα μέλη του ΔΣ της ΕΕΕ: 

 

Η Πρόεδρος  Ο Αντιπρόεδρος Η Γ. Γραμματέας Η  Ταμίας 

    

Κωνσταντοπούλου 

Μαρία 

Μαχιάς Θανάσης 

 

Τσιροπούλα Γεωργία 

 

Πολυκανδριώτη 

Ουρανία 

 

Τα Μέλη 

    

Κορρές Μάκης 

 

 

 

  Νορμάντ Πασκάλ 

   

      

Παραβατού Μαρία  

Σακελαρίου Δημήτρης Χατζηγιάννη Μάχη   

    

 


