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Προς: Συλλόγους και κοινότητες Ερευνητών των ΕΚ που υπάγονται στο ΥΠ∆ΒΜΘ 
 
Θέμα:  Επικαιροποίηση ομάδας εργασίας ερευνητών 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η ομάδα εργασίας ερευνητών, με εκπροσώπους από τους τοπικούς συλλόγους των 
ερευνητών και τις κοινότητες των ερευνητών (για τα Κέντρα όπου δεν υπάρχουν 
σύλλογοι ερευνητών) σχηματίστηκε το Νοέμβριο του 2010, με στόχο το συντονισμό της 
παρέμβασής μας στο σύνολο των θεμάτων που μας αφορούν ως ερευνητές (βλ. 
http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_376_05-11-10.pdf). 

Κατά το διάστημα που ακολούθησε το σχηματισμό της, η ομάδα εργασίας λειτούργησε 
ως ένα άτυπο, επικουρικό του ΔΣ της ΕΕΕ όργανο, με άριστα αποτελέσματα. Τα μέλη 
της ομάδας ενημέρωναν τους ερευνητές σε κάθε Κέντρο για όλα τα θέματα της 
ερευνητικής κοινότητας, αλλά ταυτόχρονα ενημέρωναν το ΔΣ της ΕΕΕ για τα θέματα 
που απασχολούσαν το κάθε Κέντρο, μεταφέροντας και τις απόψεις των κατά τόπους 
συναδέλφων. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα περισσότερα και τα πιο σημαντικά 
κείμενα της ΕΕΕ, όπως αυτά των παρεμβάσεών μας στις διαβουλεύσεις του ΥΠ∆ΒΜΘ 
για το νόμο 4009/2011 και το νέο νόμο για την έρευνα, υπήρξαν προϊόν 
αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των μελών του ΔΣ και των μελών της ομάδας 
εργασίας.  

Αποτέλεσμα της αγαστής αυτής συνεργασίας ήταν και η στελέχωση του νέου ΔΣ της 
ΕΕΕ με αρκετά (πρώην) μέλη της ομάδας εργασίας. Λόγω του τελευταίου και, επιπλέον, 
επειδή δύο νέοι σύλλογοι ερευνητών βρίσκονται σε στάδιο δημιουργίας, καλούμε τους 
τοπικούς συλλόγους ερευνητών και τις κοινότητες των ερευνητών να 
επικαιροποιήσουν -όσο το δυνατόν πιο σύντομα- τους εκπροσώπους τους στην 
ομάδα εργασίας της ΕΕΕ, στέλνοντας email στις διευθύνσεις mstoum@hcmr.gr και 
mkonstan@bio.demokritos.gr. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

  
Μαρία Θ. Στουμπούδη  Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου 

 

Μαρία Θ. Στουµπούδη: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Τ.Θ. 712, 19013 Ανάβυσσος Αττικής. Τηλ. 2291076392, 

Fax 2291076419, e-mail: mstoum@hcmr.gr 

Μαρία Κωνσταντοπούλου: ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, Πατριάρχου Γρηγορίου και Νεαπόλεως, 1530 Αγία Παρασκευή. Tηλ. 

2106503556, e-mail: mkonstan@bio.demokritos.gr 

 


