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παραμεßνοιιν και η δυξαγωγÞ Ýρsι}ναò στιò κοιγωγυòÝξ επισ

απρüσκοτπα δεδοιιÝνου üτι το προσωτικü που υτιlρετεß

1ιÝριμνα þστε να μη να θιγεß κανÝνα απü τα

συνταξωδοπχÜ δικαþματα των εργαζομÝνων,γψ.την

μισθοδοσßαò στο προσατΖηκü.

Η ΠροßσταμÝνιl τιlò

ι ιι684

Ρ κωιι*"η.

θα σιινεχιστεß
στο ΕΚΚΕ

Ερευνητþν

ΘΕΜΑ: «Αßτημα ατεßγοιισαò παρÝρβασιlò για tη εξαγγελθεßσεò

ΕραηνητικÜ ΚÝιτερα ηò ΓΓΕΤ»
Σχετι Το Εξ./432Ι2012Ι28.8,20|2 Ýγραφü σαò

σιτγχωνετΙσειò σε

Σε ωαßνττlση τσιι ανωτÝρω εγρÜφσι} σαò, σε ü,τι αφομß στιlν σιτγχþναηση τσυ

Εραηνþν, σαòΕθνικσιι ΚÝντρου Κοινωνιιþν Ερατιbγ }Ε το Εθτικü

γνωστοποιοýφταακüλσυθα: 
]

ο Η σιτηdwαιση απÜσσεται στο πλαßσω ετρýτερηò αναδυßρθρωσ|ηò του ερευνητικου

ιστσý, η οποßα στοχαια σττι σιγγκÝιπρωση και |",ι" ενδυνÜμοσιι

κατακερ}ιηßασμÝντσν εραηνηπκßον ομιßδσν þστε να δεκδιφ με μεγαλýτερη

αποτε?εσμαακÜτητα αηρωπαßκÜ Þ {rjιλα κwδýλια για δεξαγιιτγÞ Ýρεσναξ.

ο Η επικεß}ιενη αναδιÜρθραιστ1 θα λÜβει τη μορφÞ τηò Ýντýηò τοjιΙ ΕθνικσιΙ ΚÜºρου

Κοινωνικιßιν Ερευνþν στο Εθνικü'tδρυιιαΕραινþν ιε διατÞρηφ τηò ιστορικÞòτου

επατμßαò, δεδομενσιι Üτι μ αυττΡ ττlν σνοlιασßα (ιταηα_ηαÞe) Ýχσιιν *η«οθι
üλεò οι συμβÜσεq, εθιτιχÝò και αιρωπαßκÝò Þ δεθνεßò, α<τÝ|ιεσιε ερειινητικþν

πρσγραμμÜτων Þ Ýργων.

Η απκεßμενη σιτγχιßπευση του ΕκκΕ με το Εθνικü,τδρυιια ΕÞει»dιν (ειε|qεν τ1

αποσιτγδÝει ωþ το δημüσω ερευνητικü ιστü, δεδομÝνου üτι τ{ ετ απστελεß υτιδ

που ανÞκει «* *ρορο δημσω τομÝα και τειεß υπü ττβ |εποπεßα 
του ιδßσιτ

φορÝζ δηλ. τηò Γεγικηò Γραμμιατεßαò ¸ρ$rναò και Τεχνολοτβε του Υπουργεßου

Παýεßαò και Θρησιαιιlýτων, Πολιτωμαßι και Αθλητωlιοιß,

Η Ýνταξτι τοο ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ δεν αναιρεß την ειτιστημονικÞ φιισισγνωμßα. Το

ΕΚΚΕ ωò ινστιτοýτο του ΕΕ θα σιινεχßσει να Ýχει το επσπlμσιτικü

ανπκεß}ιειιο. Οι σκοποß τσυ, που περιγρÜφσνται στο Üρθρο τοιι π.δ.342Ι86 θα

συlιπεριλαμβαιιομÝναι) του ερα}νηπκοý, θα μταφερθεß στο ΙΕ. Θα υπÜρξει δε
και
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