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Θέμα: Συγχαρητήρια επιστολή και αίτημα για άμεση συνάντηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Εκφράζουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας στη θέση του Αναπληρωτή
Υπουργού Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ευελπιστούμε να οικοδομηθεί μεταξύ μας μια
σταθερή και παραγωγική συνεργασία για την αναβάθμιση της Έρευνας στην Ελλάδα, αλλά και για τη
δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.
Θεωρούμε -όπως πάντα- ότι η κατά το δυνατόν αγαστή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία, η άμεση
ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς και των δυσλειτουργιών στο χώρο της Έρευνας και των
Ερευνητικών Κέντρων.
Με αυτήν την πεποίθηση θα θέλαμε να ζητήσουμε μία συνάντηση μαζί σας, προκειμένου να σας
εκφράσουμε τις απόψεις μας και να ενημερωθούμε για μία σειρά θεμάτων με προεξάρχοντα τα
ακόλουθα:
 Την άμεση κατάργηση του Ν. 4310/2014 για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία (ΕΤΑΚ) και την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους
φορείς για την κατάρτιση ενός νέου, πραγματικά δημοκρατικού και μεταρρυθμιστικού νόμου
για την Έρευνα και Καινοτομία [1]. Η «φιλοσοφία» και οι στόχοι του συγκεκριμένου νόμου
στον οποίο αντιτάχθηκε σύσσωμη η ερευνητική κοινότητα, αλλά και το σύνολο της τότε
αντιπολίτευσης στη Βουλή των Ελλήνων, δεν είναι δυνατό να αλλάξουν με νομοθετικές
παρεμβάσεις στο Ν. 4310/2014, στις οποίες φαίνεται να προτίθεστε να προβείτε, όπως
αναφέρεται στο έγγραφο της Εποπτείας Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων της ΓΓΕΤ (Αρ.
Πρωτ. 52469/31-3-2015).
 Τους ελλειμματικούς προϋπολογισμούς των Ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ για το 2015, οι
οποίοι έχουν δημιουργήσει ουσιαστικά προβλήματα βιωσιμότητας σε αυτά.
 Τα ερευνητικά προγράμματα ΕΣΠΑ της επόμενης προγραμματικής περιόδου, καθώς και τη
δυνατότητα παράτασης των τρεχόντων προγραμμάτων ΕΣΠΑ (π.χ., ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ).
 Την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας
για την επόμενη προγραμματική περίοδο.
[1] http://www.eee-researchers.gr/wp-content/uploads/2015/02/EEE_EX-476-13-02-15_Epistoli-pros-YPOPAITH.pdf
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 Ενέργειες σχετικές με την αξιοποίηση του Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδομών.
 Θέματα λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων, όπως αυτά που αφορούν στην ολοκλήρωση
των εκκρεμών διαδικασιών εκλογής Διευθυντών Ινστιτούτων και Κέντρων, καθώς και των
εκκρεμών κρίσεων εξέλιξης των Ερευνητών.
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας.

Με εκτίμηση,

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας
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