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Αρ. Πρωτ.:  Εξ./425/2012 

 

Προς: ΔΣ Συλλόγου Ερευνητών ITE 
 

Θέμα:  Απάντηση στην Επιστολή του Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ με θέμα «∆ηµιουργία 

Οµοσπονδίας Συλλόγων Ερευνητών» 

Σχετ.: Επιστολή Συλλόγου Ερευνητών ΙΤΕ με αριθ. Πρωτ. 2ε /2012 προς το ΔΣ της ΕΕΕ 
(βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-sillogon/2012_04_25_Epistoli-Sullogou-Ereuniton-ITE_pros-EEE.pdf) 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Για την ιστορία, το θέμα της αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης της κοινότητάς μας 
ετέθη στο ΔΣ της ΕΕΕ για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2010 από τους συλλόγους 
ερευνητών ΕΑΑ και ΙΤΕ (βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-sillogon/Epistoli-EEE-ekprosopisi.pdf). Την 
εποχή εκείνη, εν όψει των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τόσο των ΑΕΙ όσο 
και των ΕΚ, η ερευνητική κοινότητα αποφάσισε ότι της χρονοβόρας ίδρυσης μιας 
Ομοσπονδίας συλλόγων ερευνητών των ΕΚ της ΓΓΕΤ (που στην καλύτερη περίπτωση θα 
περιλάμβανε τρεις μόνο συλλόγους ερευνητών -ΕΑΑ, ΙΤΕ και ΕΚΕΦΕ «Δ»- και την ΕΕΕ) 
προείχε η όσο το δυνατόν συλλογικότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση όλων των 
ερευνητών, για να αντιμετωπιστούν τα αλλεπάλληλα ζητήματα που προέκυπταν. 

Ως εκ τούτου, σχηματίστηκε η ομάδα εργασίας της ΕΕΕ, στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των συλλόγων ή/και των κοινοτήτων των ερευνητών από όλα τα ΕΚ της 
ΓΓΕΤ (πλην του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ) και από την Ακαδημία Αθηνών που, κατά γενική 
ομολογία, λειτούργησε -από τη δημιουργία της και έως σήμερα- ενωτικά και πολύ 
ουσιαστικά, σε άριστη πάντα συνεργασία με το ΔΣ της Ένωσης.  

Σήμερα είναι προφανές ότι οι λόγοι και τα προβλήματα που μας ένωσαν στο 
πρόσφατο παρελθόν και οδήγησαν στην οργάνωση της ομάδας εργασίας και τη στενή 
συνεργασία της με το ΔΣ της ΕΕΕ, δυστυχώς, όχι μόνο δεν έχουν εκλείψει, αλλά έχουν 
ενταθεί, καθώς στα θεσμικά ζητήματα που μας αφορούν και παραμένουν σε 
εκκρεμότητα (νέος νόμος για την έρευνα, ΚΥΑ για τη μετατροπή του Κανονισμού 
λειτουργίας των ΕΛΚΕ των ΕΚ, Β’ Φάση συγχωνεύσεων) έχουν προστεθεί πρόσφατα τα 
δυσεπίλυτα προβλήματα χρηματοδότησης των ΕΚ (προερχόμενα εκ του Ν. 4051/2012) 
και πολλά άλλα, ενώ αναμένονται περισσότερα στο άμεσο μέλλον (όπως, π.χ., η 
επικείμενη, περαιτέρω περικοπή των αποδοχών μας τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους). Η 
αντιμετώπισή τους συνεπώς, όχι μόνο επείγει, αλλά και πρέπει να υποστηριχθεί 
συντεταγμένα και το ίδιο ενωτικά από όλη την ερευνητική κοινότητα. Μέσα σ’αυτό το 
πλαίσιο είναι πολύ θετικό ότι οι τοπικοί σύλλογοι ερευνητών -όπου υπάρχουν- έχουν 
μεγάλη συμμετοχή ερευνητών, καθώς αντιμετωπίζουν, εκτός από τα γενικά, και τα 
πολλαπλά ειδικά καθημερινά προβλήματα, τα οποία αφορούν στο κάθε Κέντρο 
ξεχωριστά και αποτελούν σημαντικά προς επίλυση ζητήματα για τον καθένα από εμάς 
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στο χώρο εργασίας του. Είναι επίσης εξαιρετικά θετικό ότι την περασμένη διετία 
ξεκίνησε σε ορισμένα Κέντρα η συγκρότηση νέων τοπικών συλλόγων ερευνητών, ενώ σε 
άλλα έχει ήδη αρχίσει σχετική συζήτηση.  

Θεωρούμε, όμως, ότι και στη σημερινή συγκυρία το κυρίως ζητούμενο για την 
κοινότητα των ερευνητών στο σύνολό της συνεχίζει να είναι μια εκπροσώπηση με 
συνέχεια, συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων και τη μεγαλύτερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα στα θέματα που αφορούν όλους μας ανεξαιρέτως. 

Συμφωνούμε επί της αρχής στο ότι «η συνδικαλιστική εκπροσώπηση μιας κατηγορίας 
εργαζομένων γίνεται μέσω ενός δευτεροβάθμιου οργάνου, εφόσον υπάρχουν 
πρωτοβάθμιοι σύλλογοι».  

Πιστεύουμε, όμως, ότι το βέλτιστο για την κοινότητά μας θα ήταν η ίδρυση μιας τέτοιας 
Ομοσπονδίας να πραγματοποιηθεί υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

(α) να είναι προϊόν συλλογικής απόφασης και δράσης, μετά από ανοικτό διάλογο 
στον οποίο θα συμμετάσχουν όλοι οι ερευνητές (και όχι μόνο οι εκπρόσωποι των 
υπαρχόντων και των υπό δημιουργία συλλόγων ερευνητών και της ΕΕΕ),  

(β) να περιλαμβάνει εξαρχής συλλόγους ερευνητών από την πλειονότητα των ΕΚ 
της ΓΓΕΤ και την ΕΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα,  

(γ) να συνυπολογίζει την απαραίτητη θεσμική μετεξέλιξη της ΕΕΕ σε πρωτοβάθμιο 
σύλλογο που θα περιλάβει τους συναδέλφους από τα ΕΚ της ΓΓΕΤ χωρίς συλλόγους 
ερευνητών (η οποία θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα με την ίδρυση της Ομοσπονδίας), 
και εν κατακλείδι, 

(δ) να μη διαταράσσει την ενότητα, τη συνέχεια και τη συνέπεια στην κατάρτιση 
των συλλογικών μας θέσεων και στην εκπροσώπηση της κοινότητάς μας προς τα 
έξω. 

Σας καλούμε να ορίσετε/επιβεβαιώσετε τους εκπροσώπους σας στην επικαιροποιημένη 
ομάδα εργασίας των ερευνητών της ΕΕΕ, ώστε το θέμα ίδρυσης Ομοσπονδίας συλλόγων 
ερευνητών να τεθεί (μεταξύ άλλων) προς συζήτηση στην επόμενη κοινή συνεδρίαση του 
ΔΣ της ΕΕΕ και της ομάδας εργασίας, παρουσία εκπροσώπων από όλα -ει δυνατόν- τα 
Κέντρα. 

Επίσης, υπενθυμίζουμε σε όλους ότι το forum των ερευνητών παραμένει ενεργό (στο 
http://mmm.inp.demokritos.gr:7780/mailman/listinfo/eee_thesmiko), ώστε να συνεχίζουν να 
εκφράζονται εκεί οι συλλογικές και ατομικές απόψεις των συναδέλφων (επί του 
θέματος αυτού και όλων των λοιπών θεμάτων που μας αφορούν ως ερευνητές).  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών 

Με εκτίμηση, 

Η Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας 

  
Μαρία Θ. Στουμπούδη  Μαρία Α. Κωνσταντοπούλου 
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