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Θέμα: Έγγκαιρη εφαρμογή διατάξξεων του ν. 4386/2016
4
Στο ν. 43
386/2016 «Ρ
Ρυθμίσεις για
α την έρευνα και άλλες διατάξεις», που ψηφίσ
στηκε πρόσφ
φατα στην
Ελληνική Βουλή, υπά
άρχουν διαττάξεις, οι οπ
ποίες απαιτο
ούν έγκαιρη παρέμβαση τόσο από το
τ ΔΣ όσο
και από
ό τη Διεύθ
θυνση Διοικκητικού του
υ Κέντρου, ώστε να εφαρμοστούν. Επιθυμ
μούμε να
αναφερθ
θούμε ιδιαίτεερα σε δύο διατάξεις,
δ
τιςς οποίες προ
οφανώς γνωρ
ρίζετε, και οι οποίες αφο
ορούν:
α) στην εκλογή
ε
δύο ερευνητών
ε
κ των αναπ
και
πληρωτών τους,
τ
οι οποίίοι θα συμμεετάσχουν σττην ειδική
επιτροπή
ή κριτών για την επιλογή Διευθυντή του
τ Κέντρου (αρθ. 14, πα
αρ. 7β),
β) στην εεκλογή μελώνν των Επιστη
ημονικών Συμβουλίων Ιννστιτούτων (ΕΣΙ) (αρθ. 15
5, παρ. 2).
Θα θέλαμ
με να επισημ
μάνουμε ότιι αφ’ ενός για
α την εκλογή
ή των ερευνη
ητών, που θα
α συμμετάσχχουν στην
ειδική επ
πιτροπή κριτών, υπάρχειι χρονικός πεεριορισμός δύο
δ μηνών από
α την έναρ
ρξη ισχύος του
τ νόμου
(αρθ. 25,, παρ. 11), ενώ
ε
αφ’ ετέέρου η έγκαιρη εκλογή μελών των ΕΣΙ θα συμβ
βάλλει στην εύρυθμη
λειτουργία των Ινσττιτούτων του Κέντρου. Για τους λόγους αυτο
ούς παρακαλλούμε να κκάνετε τις
απαραίτη
ητες ενέργειες, ώστε να
α πραγματο
οποιηθούν οι
ο δύο παρα
απάνω εκλο
ογικές διαδικκασίες το
ταχύτερο
ο δυνατόν. Ο Σύλλογοςς Ερευνητώ
ών ΕΑΑ, σε συνεργασία
α με τη Διο
οίκηση του Κέντρου,
προτίθετται να συμβά
άλλει με κάθ
θε πρόσφορ
ρο τρόπο, ώσ
στε να πραγγματοποιηθο
ούν οι εκλογγές αυτές,
όσο το δυ
υνατόν συνττομότερα και απρόσκοπττα.

μηση,
Με εκτίμ

Για το ΔΣΣ του Συλλόγου Ερευνητώ
ών του ΕΑΑ

Η Πρόεδροςς
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