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Ανάβυσσος, 21/1/2014
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, εδώ και περίπου ένα μήνα, και μετά την ανάδειξη των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και του Προεδρείου του, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του νέου
συλλόγου Ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ (ΣΕΕ).
Η παρούσα χρονική περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς αφενός οι
προθέσεις εκ μέρους της πολιτείας για παρεμβάσεις στο χώρο της έρευνας, όπως αυτές
εκφράζονται στο πρόσφατο νομοσχέδιο για την ΕΤΑΚ, και αφετέρου οι σοβαρές οικονομικές
περικοπές και ο περιορισμός των εργασιακών δικαιωμάτων, οδηγούν τους δημόσιους
ερευνητικούς φορείς σε απορρύθμιση. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί το χρόνιο
πρόβλημα της έλλειψης αποτελεσματικών οργανωτικών δομών στο ΕΛΚΕΘΕ που δεν
επιτρέπει στους ερευνητές να ανταποκρίνονται στον ρόλο τους με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. Ετσι προέκυψε καταρχήν η αναγκαιότητα για ένα συλλογικό όργανο που θα εκφράζει
με σαφήνεια και επάρκεια τις θέσεις των ερευνητών στο Κέντρο. Η ανάγκη όμως ίδρυσης του
Συλλόγου Ερευνητών του ΕΛΚΕΘΕ έγινε ιδιαίτερα επιτακτική τα τελευταία χρόνια, καθώς
σειρά αντικανονικών παρεμβάσεων της μέχρι πρότινος Διοίκησης του Κέντρου στις
ερευνητικές δραστηριότητες και το έργο των ερευνητών, είτε δεν αναδείχθηκαν έγκαιρα, είτε
δεν αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά από τους ερευνητές και τα υπάρχοντα συλλογικά
όργανα.
Συνάδελφοι, αποτελεί κοινή πεποίθηση ότι το ερευνητικό προσωπικό διαδραματίζει ένα
ιδιαίτερα σύνθετο και σημαντικό ρόλο στην λειτουργία κάθε Ερευνητικού Κέντρου. Στο
Κέντρο μας οι ερευνητές καλούνται να εκπληρώσουν σημαντικούς λειτουργικούς σκοπούς
όπως η στήριξη των οικονομικών του Κέντρου, μέσω των ερευνητικών προγραμμάτων που
προσελκύουν, η δημιουργία και υποστήριξη θέσεων εργασίας εξειδικευμένου και μη
προσωπικού, αλλά και η συμμετοχή στη χάραξη και εφαρμογή της ερευνητικής πολιτικής που
έχει ως στόχο τη στήριξη της έρευνας που πραγματοποιείται στο ΕΛΚΕΘΕ ως κοινωνικό αγαθό
και τη διατήρηση των εθνικά πολύτιμων ερευνητικών υποδομών του Κέντρου. Η ανάδειξη και
στήριξη αυτού του σύνθετου ρόλου των ερευνητών στην καθημερινή λειτουργία του Κέντρου,
με την παράλληλη διασφάλιση όλων των κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων τους,
αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες του ΣΕΕ.
Ο ΣΕΕ έχει συγκεκριμένες απόψεις τόσο για την διεξαγωγή της έρευνας και το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας των ερευνητικών κέντρων, τις οποίες δημοσιοποίησε καταθέτοντας τις
απόψεις του στην πρόσφατη διαβούλευση του νομοσχεδίου για την ΕΤΑΚ, όσο και για την
αποτελεσματικότερη λειτουργική αναδιοργάνωση του ΕΛΚΕΘΕ.
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Ο ΣΕΕ σκοπεύει να δώσει μια νέα δυναμική και την απαραίτητη ώθηση για την επίλυση των
χρόνιων προβλημάτων που ταλανίζουν το ΕΛΚΕΘΕ, ενώ μέσα από διαρκή διαβούλευση με τα
μέλη του και σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο των Εργαζομένων θα προσπαθήσει
να συμβάλει θετικά και με προτάσεις στην επίλυση των προβλημάτων του φορέα μας.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους να λάβουν ενεργά μέρος στις δράσεις του ΣΕΕ και να
συμμετάσχουν στη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης όλων των παθογενειών του φορέα μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ερευνητών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε
Η Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Ελένη Καμπέρη

Κώστας Καπίρης

