Πρακτικά ΔΣ ΣΕΕΑΑ συνεδρίασης 17/12/2013
Την Τρίτη 17/12/2013 συνεδρίασε το διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΕΑΑ. Η συνεδρίαση
έγινε στην Πεντέλη (αίθουσα «Χαρλαύτη») και διήρκεσε από τις 12:30 μμ έως τις 2:30 μμ.
Παρόντες ήταν: Ε. Γερασόπουλος (Πρόεδρος), Β. Αμοιρίδης (Αντιπρόεδρος), Π. Μπούμης (Γ.
Γραμματέας), Σ. Καζαντζής (Ταμίας), Ι. Γεωργαντόπουλος (Μέλος), Γ. Μπαλάσης (Μέλος). Ο
Α. Κατσιγιάννης (Μέλος) απουσιάζει εκτός Αθηνών με ερευνητική άδεια αλλά συμμετείχε
μέσω skype έως τις 13:30.
Το ΔΣ συγκλήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου, κ. Γερασόπουλου, με τα εξής
θέματα:
1.
2.
3.
4.

Επικύρωση και υπογραφή πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
Προβολή επιτυχιών προγραμμάτων Αριστείας από το ΕΑΑ.
Νέος νόμος για την έρευνα – σχόλια επί της διαβούλευσης
Άλλα θέματα

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας συζητήθηκαν τα θέματα.
Θέμα 1ο:
Αποφασίστηκε ομόφωνα η επικύρωση και υπογραφή των πρακτικών της προηγούμενης
συνεδρίασης του Δ.Σ. της 29.08.2013.
Θέμα 2ο:
Προτάθηκε να γίνει μια προβολή των προγραμμάτων Αριστείας ΙΙ που πήραν ερευνητές του
ΕΑΑ. Κατόπιν εμπεριστατομένης συζήτησης, όπου τέθηκαν διάφορες προτάσεις (π.χ. να
προβάλλονται όλα τα ερευνητικά προγράμματα στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ, να δίνονται
ανοιχτές παρουσιάσεις, να συμπεριλαμβάνονται στο Newsletter του ΕΑΑ με εκλαϊκευμένο
abstract για το κοινό), το θέμα μετατέθηκε σε επόμενο ΔΣ, προκειμένου να διερευνηθεί και
η άποψη άλλων συναδέλφων για να καταλήξουμε στη βέλτιστη επιλογή.
Θέμα 3ο:
Ο πρόεδρος και ο ταμίας συνέταξαν ένα έγγραφο με σχόλια και προτάσεις επί του νέου
νόμου για την έρευνα. Τα σημαντικότερα συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
του Δ.Σ. Επειδή ο αριθμός των θεμάτων ήταν ωστόσο αρκετά μεγάλος και η διαδικασία
συζήτησής τους χρονοβόρα, αποφασίστηκε να σταλεί το κείμενο με τα σχόλια σε όλα τα
μέλη του Δ.Σ., και να υποβάλλουν τα σχόλια τους στο σύνολο του κειμένου. Επίσης,
αποφασίστηκε να ενημερωθούν όλα τα μέλη του Συλλόγου ότι θα στείλουμε συντεταγμένα
ως Σύλλογος Ερευνητών σχόλια επί την διαβούλευσης πριν τις 31/12, οπότε και να ζητηθεί
η συνδρομή τους μέχρι και τις 20/12, αν θέλουν κάτι να συμπεριληφθεί στο κείμενο. Ο
Γραμματέας του Συλλόγου θα κάνει την ενημέρωση στα μέλη και ο πρόεδρος θα συντάξει
το τελικό κείμενο που θα σταλεί στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης.
Θέμα 4ο:
Δεν ετέθη άλλο θέμα προς συζήτηση.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα προς Συζήτηση, ο Πρόεδρος λύει τη Συνεδρίαση.
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Ακολούθως, συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν Πρακτικό.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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