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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς: Συλλόγους της Ερευνητικής κοινότητας & Μέλη ΕΕΕ
Θέµα: Σχετικά µε την ψήφιση του ν/σ «Κατάργηση και Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων

του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου ∆ηµόσιου Τοµέα – Σύσταση Γενικής Γραµµατείας
για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,
Αρχικά ευχόµαστε σε όλους µία Καλή και ∆ηµιουργική Χρονιά!
Όπως όλοι γνωρίζετε µε τη νέα χρονιά, κατά τη διαδικασία ψήφισης του σχεδίου νόµου του Υπ.
∆Μ & Η∆ «Κατάργηση και Συγχώνευση Νοµικών Προσώπων του ∆ηµοσίου και του Ευρύτερου

∆ηµόσιου Τοµέα – Σύσταση Γενικής Γραµµατείας για το συντονισµό του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» από την Ολοµέλεια της Βουλής των Ελλήνων (στις 09/01/2013), το µοναδικό
άρθρο που καταψηφίστηκε ήταν το άρθρο 8 που αφορούσε στην κατάργηση του ΕΚΚΕ και την
ένταξη του προσωπικού του στο ΕΙΕ µε σχέση εργασίας Ι∆ΑΧ, ενώ δυστυχώς υπερψηφίστηκε
το άρθρο 7 που αφορούσε στη συγχώνευση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΕΚΕΤΑ.
Η καταψήφιση του άρθρου 8 αποτελεί την επιβράβευση των δίκαιων αιτηµάτων της ερευνητικής
κοινότητας, η οποία µε την εµπεριστατωµένη επιχειρηµατολογία της και τη συλλογική της δράση
κατάφερε να πείσει πολλές κοινοβουλευτικές οµάδες κοµµάτων, αλλά και µεµονωµένους
βουλευτές, για το άτοπο του εγχειρήµατος.
Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι όλους τους τελευταίους µήνες, από τη δηµοσιοποίηση των υπό
συγχώνευση φορέων τον Ιούλιο του 2012, αλλά και από την έναρξη της δηµόσιας διαβούλευσης
του εν λόγω σ/ν, έως και την ηµέρα της ψήφισής του από την Ολοµέλεια της Βουλής, η ΕΕΕ, η
ΠΟΕΕΚ-Ι, ο ΣΠ-ΕΚΚΕ, καθώς και άλλοι τοπικοί σύλλογοι και ερευνητές των εµπλεκοµένων ΕΚ,
συνεργάστηκαν υποδειγµατικά, χαράσσοντας και υλοποιώντας -σε κάθε στάδιο της διαδικασίαςκοινή στρατηγική. Επίσης, οι τοπικοί σύλλογοι των λοιπών ΕΚ και µεµονωµένοι συνάδελφοι
στάθηκαν στο πλευρό όλων µας στηρίζοντας αποτελεσµατικά αυτήν την κοινή προσπάθεια.
Το συγκεκριµένο γεγονός, δίνει δύναµη όχι µόνο στα συλλογικά όργανα, όπως η ΕΕΕ, αλλά και σε
όλη την ερευνητική κοινότητα, επιβεβαιώνοντας κυρίως το ότι όλοι µαζί, µε επιχειρήµατα,
προτάσεις και συντεταγµένη δράση, µπορούµε να επιτύχουµε τους στόχους µας.
Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλες και όλους τις/τους Έλληνες πολιτικούς που µας άκουσαν,
πίστεψαν στα δίκαια αιτήµατά µας και βοήθησαν στην επίτευξη ων στόχων µας. Η ΕΕΕ θα
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επιδιώξει νέες συναντήσεις, τόσο µε τα κόµµατα της βουλής, όσο και µε µεµονωµένους
βουλευτές που στήριξαν τις θέσεις µας, για να µεταφέρει τις ευχαριστίες της ερευνητικής
κοινότητας και να συζητήσει εκ νέου τα θέµατα που µας αφορούν, υπό το πρίσµα των συνεχώς
µεταβαλλόµενων συνθηκών τις οποίες καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε, µε ορθολογικές και
τεκµηριωµένες -όπως πάντα- προτάσεις.
Η ΕΕΕ θα συνεχίσει να δίνει τη µάχη που αφορά στις θέσεις της ερευνητικής και ακαδηµαϊκής
κοινότητας για την εµπέδωση του Ενιαίου Χώρου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Έρευνας, την
ορθολογική και αποτελεσµατική αναδιάρθρωση του συνόλου του δηµόσιου ακαδηµαϊκού και
ερευνητικού ιστού, για ένα δηµοκρατικό, ευέλικτο και λειτουργικό θεσµικό πλαίσιο Έρευνας,
καθώς και για τη συνολική ενίσχυση της Έρευνας ως παραγωγού νέας γνώσης και µοχλού
ανάπτυξης της χώρας.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
Η Πρόεδρος
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