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Αρ. Πρωτ.: Εξ./376/2010 

 

Προς: Ερευνητές των ΕΚ που υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας  

Θέµα : Πρόταση συγκρότησης οµάδας εργασίας ερευνητών 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Με τη δηµοσίευση του κειµένου διαβούλευσης για την Ανώτατη Εκπαίδευση από το Υπουργείο Παιδείας 

(http://www.minedu.gov.gr/publications/docs/keimeno_diaboyleyshs_101023.pdf) έχουµε στη διάθεσή µας το 

συνολικό σχέδιο προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας για τις αλλαγές στο τριτοβάθµιο σύστηµα εκπαίδευσης-

έρευνας της χώρας µας. Αν και το σχέδιο αυτό αφορά πρωτίστως τα ΑΕΙ και, κατά συνέπεια, ο πρώτος λόγος 

ανήκει στην κοινότητα των παν/µιακών και τεχνολογικών ιδρυµάτων, αρκετές πτυχές του άπτονται και των 

δικών µας δοµικών και λειτουργικών θεµάτων. Άλλωστε το Υπουργείο, διαµέσου ΓΓΕΤ, ζήτησε ήδη από τις 

διοικήσεις των ερευνητικών φορέων (ΚΕΤΕΑΘ, ΕΚΕΒΕ Α ΦΛΕΜΙΓΚ, ITE, EΛΚΕΘΕ, EΙΠ, EKKE, 

EKEΦΕ ∆, EKETA, EIE, EAA, AΘΗΝΑ, Ε∆ΕΤ ΑΕ και ITE) σχόλια επί του κειµένου (σχετικά µε θέµατα 

του ερευνητικού ιστού), ώστε να ληφθούν υπόψη στην προετοιµασία του νέου νόµου για την έρευνα.  

Θεωρούµε αυτονόητο ότι οι ερευνητές οφείλουν να είναι παρόντες στη διαβούλευση και προτείνουµε την 

έναρξη συστηµατικού διαλόγου ο οποίος θα καταλήξει και στη διαµόρφωση των τελικών µας θέσεων. 

Για το σκοπό αυτό η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, προτείνει να σχηµατιστεί µια οµάδα εργασίας 

απαρτιζόµενη από εκπροσώπους (έναν ανά φορέα) της ΕΕΕ, των συλλόγων ερευνητών των ΕΚ (όπου 

υπάρχουν), καθώς και των κοινοτήτων των ερευνητών στα λοιπά ΕΚ (όπου δεν υπάρχει σύλλογος 

ερευνητών), για το συντονισµό της παρέµβασής µας στο σύνολο των θεµάτων που κατατέθηκαν για 

διαβούλευση και µας αφορούν ως ερευνητές. 

Παρακαλούµε για την ανταπόκρισή σας στην πιο πάνω πρόταση έως την Τρίτη, 16 Νοεµβρίου, στα emails 

loukas@inp.demokritos.gr ή mstoum@ath.hcmr.gr. 
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