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Αθήνα, 25/10/2010 

Αρ. Πρωτ.: Εξ./375/2010 

   

 

Προς: Μέλη ΕΕΕ 

 

Θέµα :  Ενηµέρωση για τη συνεδρία ∆.Σ. της ΕΕΕ της 19/Οκτωβρίου /2010  

Σχετικά: Πρακτικό συνεδρίασης ∆.Σ. 19/Οκτωβρίου /2010 (http://www.eee-researchers.gr/Praktika_DS/10-
Prakt_Synedr_19-Oct-10.pdf) 

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Στις 17/10/10, η ΕΕΕ κάλεσε τους εκπροσώπους των συλλόγων των ερευνητών και των οµοσπονδιών 

των συλλόγων των ΕΚ, καθώς και τους ερευνητές να συµµετάσχουν (δια ζώσης, ή µέσω 

τηλεδιάσκεψης) στην ανοικτή συνεδρίαση του ∆Σ της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών της 19/10/10, µε 

σκοπό να συζητηθούν ευρύτερα τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, σχετικά µε (1) την Πορεία 

διαβούλευσης για το νέο θεσµικό πλαίσιο, (2) τη Συνοµοσπονδία ΠΟΣ∆ΕΠ-ΟΣΕΠ_ΤΕΙ-ΕΕΕ και (3) το 

Κέντρο Μελετών και Ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας. 

Στην εν λόγω συνεδρίαση, εκτός από όλα τα µέλη του ∆Σ της Ένωσης, παρευρέθησαν ο πρόεδρος και ο 

γ. γραµµατέας της ΠΟΕΕΚ-Ι, ο πρόεδρος της ΠΟΣΕΕΙΙ∆ (µε τηλεδιάσκεψη), η πρόεδρος του Συλλόγου 

Ερευνητών ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων ΕΙΕ, η πρόεδρος του 

Συλλόγου Εργαζοµένων της Ακαδηµίας Αθηνών, εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆Σ ΕΚΕΦΕ 

∆ηµόκριτου, καθώς και συνάδελφοι από το ΕΚΕΦΕ ∆ηµόκριτος, ΕΙΕ και ΕΚΕΒΕ Αλ. Φλέµιγκ.  

1. Πορεία διαβούλευσης για το νέο θεσµικό πλαίσιο. 

Το ∆Σ της ΕΕΕ ενηµέρωσε ότι η διαβούλευση µέσω του forum της Ένωσης, εξελίσσεται και ότι 

έχουν ήδη κατατεθεί πολύ χρήσιµες απόψεις. Εκτίµηση της ΕΕΕ είναι ότι η διαµόρφωση θέσεων για 

το νέο θεσµικό πλαίσιο είναι το πλέον σηµαντικό θέµα στη δεδοµένη χρονική περίοδο, και ότι οι 

ρυθµοί της διαβούλευσης θα πρέπει να επιταχυνθούν και να υπάρξει, κατά το δυνατόν, σύνθεση των 

κατατιθέµενων απόψεων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την εκπροσώπηση όλων των συλλόγων των 

ΕΚ.  

Οι παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι των οµοσπονδιών και συλλόγων, στο σύνολό τους, θεωρούν το θέµα 

επίσης εξαιρετικά σηµαντικό και πρότειναν ή/και τοποθετήθηκαν θετικά στο ενδεχόµενο η ΕΕΕ να 

συντονίσει τη διαβούλευση για το νέο θεσµικό πλαίσιο.  
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2. Συνοµοσπονδία ΠΟΣ∆ΕΠ-ΟΣΕΠ_ΤΕΙ-ΕΕΕ. 

Ο Πρόεδρος της Ένωσης ενηµέρωσε τους παρευρισκόµενους για την πρόταση της ΠΟΣ∆ΕΠ για 

σύσταση Συνοµοσπονδίας ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ. Αναφέρθηκε στη σκοπιµότητα της πράξης 

αυτής (κοινή αντιπροσώπευση ∆ΕΠ-Ερευνητών από ένα συνδικαλιστικό όργανο), αλλά και στο ότι η 

δηµιουργία συνοµοσπονδίας µε τις οµοσπονδίες των ΑΕΙ προϋποθέτει τη δηµιουργία οµοσπονδίας 

συλλόγων ερευνητών. Αναφέρθηκε επίσης στη σχετική πρόταση που κατατέθηκε στην ΕΕΕ (στις 

18/Οκτωβρίου/10) από πλευράς των Συλλόγων Ερευνητών ΙΤΕ και ΕΑ (βλ. http://www.eee-

researchers.gr/Anakoinoseis-sillogon/Epistoli-EEE-ekprosopisi.pdf. 

Τα µέλη του ∆Σ και οι παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι των οµοσπονδιών και συλλόγων, συµφώνησαν ότι 

το ζήτηµα της συνοµοσπονδίας µε ΠΟΣ∆ΕΠ-ΟΣΕΠ_ΤΕΙ είναι πρόωρο. Κάθε σχετική συζήτηση 

προϋποθέτει τη συνδικαλιστική οργάνωση της ερευνητικής κοινότητας υπό µορφή οµοσπονδίας.  

3. Κέντρο Μελετών και Ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΚΕΜΑΤΕΕ). 

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕ έκανε αρχικά εισήγηση επί του θέµατος, µε επίκεντρο τη σκοπιµότητα της 

συµµετοχής της ΕΕΕ στην πρόταση για το ΚΕΜΑΤΕΕ και απάντησε στα ερωτήµατα που τέθηκαν, 

δίνοντας τις απαραίτητες διευκρινήσεις. 

Τα κύρια σηµεία της εισήγησης, περιλάµβαναν τα ακόλουθα: 

• Η θετική στάση της Ένωσης συνδέεται µε την πάγια θέση της περί δηµιουργίας και στήριξης, σε 

κάθε επίπεδο, του ενιαίου χώρου Παιδείας και Έρευνας. Θέση κατεξοχήν αξιακή και ανεξάρτητη 

από οποιουσδήποτε πρόσκαιρους συσχετισµούς στα συνδικαλιστικά όργανα των πανεπιστηµια-

κών και των ερευνητών, καθώς και στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας.  

• Η πρόταση περιλαµβάνει λειτουργικά έξοδα του Κέντρου για συγκεκριµένη περίοδο και, 

ΚΥΡΙΩΣ, ανοικτές προκηρύξεις, µε προϋποθέσεις που καθορίζονται µε ~10 σελίδες στο κείµενο 

πρόσκλησης του Υπουργείου και βασικούς αποδέκτες τα Ινστιτούτα Κοινωνικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών και τα αντίστοιχα Παν/µιακά Τµήµατα.  

• Στα πρακτικά του ∆Σ της Ένωσης, τα οποία είναι αναρτηµένα στο διαδίκτυο (http://www.eee-

researchers.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=9), είναι καταγεγραµµένη η πορεία 

των συζητήσεων και των σχετικών επαφών. Η δηµόσια διαβούλευση της ερευνητικής κοινότητας 

µπορούσε να αρχίσει µετά την τελευταία συνεδρίαση της ∆Ε της ΠΟΣ∆ΕΠ (9-10 Οκτωβρίου). 

Θέσαµε τα σχετικά κείµενα σε δηµόσια διαβούλευση στις 15 Οκτωβρίου, παρακαλούµε όµως να 

λάβετε υπόψη ότι στο µικρό αυτό µεσοδιάστηµα επικεντρωθήκαµε στην αντιµετώπιση ενός 

ιδιαίτερου ζητήµατος σε ένα από ΕΚ της ΓΓΕΤ.  

• Σύµφωνα µε το άρθ. 4, §4 του ν. 1264/82, απαγορεύεται ρητώς (και ορθότατα) το “να δέχονται οι 

συνδικαλιστικές οργανώσεις εισφορές και ενισχύσεις από εργοδότες ή άλλες οργανώσεις...”. Και, 

βεβαίως, η άποψη που περιφέρεται σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο ότι “Ο Πανάρετος µοιράζει 

χρήµατα που θα εισρεύσουν στο ταµείο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών” είναι όχι µόνο 

αναληθής, αλλά και ανάξια σχολιασµού. 

Οι παρευρισκόµενοι εκπρόσωποι των συλλόγων και της ΠΟΣΕΕΙΙ∆, καθώς και οι µεµονωµένοι 

ερευνητές, στις τοποθετήσεις τους, ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόταση του Προέδρου για συµµετοχή 

της Ένωσης στη σχετική πρόταση δηµιουργίας του ΚΕΜΑΤΕΕ. Οι εκπρόσωποι της ΠΟΕΕΚ-Ι 

δήλωσαν ότι δεν είχαν διαµορφωµένη άποψη για το θέµα. Τέλος, οι σύλλογοι ερευνητών ΙΤΕ και ΕΑ 

(των οποίων εκπρόσωποι δεν παρευρέθησαν στη συνεδρίαση/συζήτηση) εξέδωσαν (την ίδια ηµέρα - 

στις 19/10/10) και µας κοινοποίησαν ∆ελτίο Τύπου, µε θέµα «Παρατηρήσεις των ∆Σ των Συλλόγων 

Ερευνητών Εθνικού Αστεροσκοπείου και Ιδρύµατος Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ) επί της προκήρυξης 

ΕΣΠΑ για την ίδρυση "Κέντρου Μελετών & Ανάπτυξης της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης & Έρευνας"», 

το οποίο µπορείτε να δείτε στο http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-sillogon/19-10-2010_Deltio-Tupou_ITE-

EA.pdf. 
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Ακολούθως, και αφού αποχώρησαν οι προσκεκληµένοι, το ∆Σ συνεδρίασε και έλαβε σχετικές 

αποφάσεις µε βάση την ηµερήσια διάταξη της συνεδρίασης (βλ. Πρακτικό συνεδρίασης ∆.Σ. 

19/Οκτωβρίου /2010 στο http://www.eee-researchers.gr/Praktika_DS/10-Prakt_Synedr_19-Oct-10.pdf). 

Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραµµατέας 

 
 

∆ηµήτρης Ε. Λουκάς Μαρία Θ. Στουµπούδη 
 


