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Αθήνα, 09/08/2011 

Αρ. Πρωτ.:  Εξ./401/2011 

 

Προς: τα µέλη της ΕΕΕ 

 

Θέµα: Σχετικά µε την από 4/8/2011 επιστολή του ∆.Σ. του Συλλόγου Εργαζοµένων ΙΤΕ, µε 

αριθ. πρωτ. ΣΕΙΤΕ 3/2011. 

 

Σχετικά µε την επιστολή του ∆Σ του συλλόγου ερευνητών του ΙΤΕ, µε αριθ. πρωτ. ΣΕΙΤΕ 

3/2011 (http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-sillogon/2011_8_4_Lett_DS_Sillogou-

Ereuniton-ITE_Arthro_24_f.pdf), το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

διευκρινίζει τα ακόλουθα: 

1. Η θέση της ΕΕΕ που αφορά στο να συµπεριληφθούν στην αναστολή άσκησης καθηκόντων –

πλέον των καθηγητών/προέδρων ∆Σ ΝΠΙ∆ και ΝΠ∆∆ οργανισµών- οι καθηγητές εκείνοι 

που εκλέγονται σε θέσεις διευθυντών ερευνητικών ινστιτούτων είναι σε γνώση όχι µόνον της 

οµάδας εργασίας των ερευνητών, αλλά και του συνόλου των µελών της ερευνητικής 

κοινότητας. Αποτυπώθηκε στο έγγραφο που η Ένωση απέστειλε προς την Πρόεδρο της 

Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής στις 26/07/20011 που περιλάµβανε τις 

προτάσεις της ΕΕΕ επί του σ/ν για τα ΑΕΙ (http://eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE-EX_399-26-

7-11_Protaseis-sto-sxedio-nomou-anotati-ekp.pdf), οι οποίες διαµορφώθηκαν µε τη συµβολή ερευνητών 

και συλλόγων. Για τις προτάσεις αυτές, όπως και για τη συγκεκριµένη θέση της ΕΕΕ σχετικά 

µε την παράγραφο 2, του άρθρου 24, ουδεµία αντίρρηση εκφράστηκε από οιονδήποτε 

συνάδελφο ερευνητή, των συναδέλφων του ΙΤΕ συµπεριλαµβανοµένων.    

2. Είναι αυτονόητο ότι η ΕΕΕ έχει την υποχρέωση να υπερασπιστεί τις θέσεις της κοινότητας. 

Φυσική συνέπεια αυτής της υποχρέωσης ήταν και η επιστολή της Ένωσης προς την Υπουργό 

Π∆ΒΜΘ (http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE-EX_400-30-7-11_Tropopoiisi-par2-arthro24.pdf) 

που αφορούσε το αίτηµα του ∆Σ του ΙΤΕ για την εξαίρεση τόσο των προέδρων των ∆Σ ΕΚ, 

όσο και των διευθυντών ινστιτούτων από τις πρόνοιες του άρθρου 24. 

3. ∆ιευκρινίζουµε ότι η εν λόγω επιστολή της ΕΕΕ ουδεµία αιχµή περιλαµβάνει στο πρόσωπο 

του προέδρου του ∆Σ του ΙΤΕ, τον οποίο ως άνθρωπο και ερευνητή τιµούµε. Αποτελεί όµως 

σαφή διαφοροποίηση, στο συγκεκριµένο θέµα, του (θεσµικού οργάνου) ∆Σ της ΕΕΕ σε σχέση 

µε τη θέση του (θεσµικού οργάνου) ∆Σ του ΙΤΕ την οποία, κατά νόµο, υπογράφει ο 

πρόεδρος του. Το ∆Σ της Ένωσης εµµένει πλήρως στο περιεχόµενο της επιστολής αυτής.  

 



4. Η οµάδα εργασίας των ερευνητών, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της Ένωσης µε 

εκπροσώπους από όλα τα ΕΚ, συζητά και επεξεργάζεται τις θέσεις της ερευνητικής 

κοινότητας για όλα τα ζητήµατα που µας αφορούν ως ερευνητές. Παρότι η συµβολή της 

κρίνεται ως εξαιρετικά σηµαντική, δεν υποκαθιστά τη θεσµικά κατοχυρωµένη λειτουργία του 

∆Σ της ΕΕΕ. 

5. Όσον, τέλος, αφορά το συνολικό ύφος της επιστολής του ΣΕΙΤΕ και τους χαρακτηρισµούς 

που περιέχονται σ’ αυτήν, τα παρακάµπτουµε στο όνοµα της κοινής µας υπόθεσης. Όµως, δεν 

µπορούµε να παρακάµψουµε και το δεύτερο µέρος της φράσης “H ύπαρξη και έκφραση 
διαφορετικών απόψεων και θέσεων είναι θεµιτή και δεν νοείται να εκφράζεται «έκπληξη» 
και απόδοση κακόβουλων προθέσεων σε αυτούς που έχουν διαφορετική άποψη από αυτή του 
∆Σ της ΕΕΕ”, το οποίο θεωρούµε απολύτως αυθαίρετο, απαράδεκτο και χρήζον άµεσης 

ανάκλησης. 

Το ∆Σ της ΕΕΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας Η  Ταµίας 

 

∆. Λουκάς 

Κύριος Ερευνητής 

ΕΚΕΦΕ «∆» 

 

Α. Χατζηιωάννου 

Εντεταλµένος 

Ερευνητής ΕΙΕ 

 

Μ. Στουµπούδη 

∆/ντρια Ερευνών 

ΕΛΚΕΘΕ 

 

Α. Κατσίκη 

∆/ντρια Ερευνών 

ΕΛΚΕΘΕ 

 

Τα Μέλη 

 

Β. Καψιµάλης 

Εντεταλµένος 

Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ 

 

Α. Μιχαηλίδου 

∆/ντρια Ερευνών 

ΕΙΕ 

 

∆. Μπονάτσος 

∆/ντής Ερευνών 

ΕΚΕΦΕ «∆» 

 

Κ. Παπαδόπουλος 

∆/ντής Ερευνών 

ΕΚΕΦΕ «∆» 

 

Π. Σωτηρόπουλος 

Κύριος Ερευνητής 
ΑΘΗΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


