ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
Διοικητικό Συμβούλιο

Αθήνα, 18/06/2012
Αρ. Πρωτ. : Εξ./429/2012
Προς : Μέλη της ΕΕΕ
Θέμα: Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με τον
υπεύθυνο Παιδείας-Έρευνας των “Ανεξάρτητων Ελλήνων» και τη συμμετοχή εκπροσώπων της
Ένωσης σε εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του αιτήματος συνάντησης που απέστειλαν οι ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ στις
5/06/2012 προς τους αρχηγούς των κομμάτων της βουλής, για να συζητήσουμε τα οικονομικά
και θεσμικά προβλήματα που απασχολούν τον ενιαίο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης και της
έρευνας (βλ. http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/POSDEP_OSEP-TEI_EEE_aitimasinantisis-me-politikous-arxigous.pdf) και στο γενικό πλαίσιο των συναντήσεων μας με τους
αρχηγούς ή/και εκπροσώπους των κομμάτων σας ενημερώνουμε ότι:
Μετά τις συναντήσεις με τους αρχηγούς του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ (08/06/2012, βλ. και
http://www.eee-researchers.gr/Anakoinoseis-EEE/EEE_EX_428-08-06-12_Enimerosi.pdf),
πραγματοποιήθηκε στις 14/06/2012 συνάντηση εκπροσώπων των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ
με τον υπεύθυνο Παιδείας και Έρευνας των «Ανεξάρτητων Ελλήνων», Καθηγητή Φίλιππο
Τσαλίδη. Την Ένωση εκπροσώπησαν η ΓΓ του ΔΣ και τα μέλη Θ. Μαχιάς και Μ. Τζεβελέκου.
Τα θέματα που τέθηκαν από την πλευρά της Ένωσης στη συγκεκριμένη συνάντηση ήταν
πανομοιότυπα με αυτά που είχαν τεθεί και στις προηγούμενες συναντήσεις με του προέδρους
του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ. Συνοπτικά:
Όσον αφορά στην έρευνα αναφέραμε ότι τα βιβλιομετρικά επιτεύγματα του ελληνικού
ερευνητικού ιστού παρουσίασαν άνοδο την τελευταία δεκαετία, προσεγγίζοντας το μέσο όρο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρά το μικρότερο αριθμό ερευνητών (σε σχέση με το μέσο όρο της
ΕΕ) και την πενιχρή χρηματοδότηση της έρευνας στη χώρα, τόσο από το δημόσιο όσο και από
τον ιδιωτικό τομέα (κάτω του 0,6% του ΑΕΠ, με Ευρωπαϊκό μέσο όρο 2,00% για την Ευρώπη
των 27 το 2010).
Επισημάνθηκε ότι η χρηματοδότηση της έρευνας στη χώρα θα πρέπει να αυξηθεί δραστικά
και με στόχο την ενίσχυση της έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία. Τονίσαμε όμως ότι η
αύξηση της χρηματοδότησης είναι αναγκαία άλλα όχι και ικανή συνθήκη για την ενίσχυση της
έρευνας σε όλα τα επιστημονικά πεδία και την αξιοποίηση των τεχνολογικών της
αποτελεσμάτων από τον παραγωγικό τομέα της χώρας, διότι εκτός από αυτήν θα πρέπει
επίσης:

•

Να εκπονηθεί ορθολογικό εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την Έρευνα την Τεχνολογία και
την Καινοτομία.
• Να κατοχυρωθούν θεσμικά ή/και να διασφαλιστούν από την πολιτεία ευέλικτοι
μηχανισμοί για την τυποποίηση διαδικασιών, την έκδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και
τη διασύνδεση της επιστημονικής με την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας.
• Να ενισχυθεί το χαμηλό ενδιαφέρον του εγχώριου παραγωγικού τομέα στην αξιοποίηση
των τεχνολογικών αποτελεσμάτων του ελληνικού ερευνητικού ιστού, με τη θεσμοθέτηση
δέσμης κινήτρων που θα λαμβάνουν υπόψη τις υπάρχουσες τοπικές συνθήκες.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε από τις εκπροσώπους της ΕΕΕ, στην αιφνίδια και τελείως άνιση περικοπή
της επιχορήγησης των ερευνητικών Κέντρων της ΓΓΕΤ κατά 18%, με τον εφαρμοστικό νόμο
4051/2012 του Μνημονίου ΙΙ, καθώς και στην ταυτόχρονη, αναίτια εσπευσμένη και χωρίς
ουσιαστικά επιστημονικά κριτήρια ή οικονομικό όφελος ψήφιση των συγχωνεύσεων
Ινστιτούτων στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ.
Επιπλέον τονίστηκε η σημασία της επίσπευσης της απορρόφησης του ΕΣΠΑ αλλά και η άρση
των πρόσφατων γραφειοκρατικών εμποδίων που θεσμοθετήθηκαν για τις προσλήψεις
επιστημονικού προσωπικού (σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα), που παρεμποδίζουν την
απορρόφηση σημαντικών ερευνητικών κονδυλίων.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε επίσης ότι η ΕΕΕ προσκλήθηκε από το Τομέα Παιδείας του
ΣΥΡΙΖΑ και συμμετείχε στις πιο κάτω εκδηλώσεις:
1) Παρουσίαση των προγραμματικών του προτάσεων του ΣΥΡΙΖΑ (που πραγματοποιήθηκε την
01/06/2012, στο πολυχώρο Αθηναϊδα). Την Ένωση εκπροσώπησαν τα μέλη του ΔΣ της Ένωσης
Θ. Μαχιάς και Μ. Τζεβελέκου
2) στην εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν οι Τομείς Παιδείας και Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ στις
13/06/2012, σχετικά με την προβολή της παρέμβασης ομάδας Ευρωπαίων Διανοουμένων. Την
Ένωση εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ.
Η συνάντηση των ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και ΕΕΕ με το ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιηθεί μετά τις
εκλογές.
Για το Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών
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