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ΘΕΜΑ: Οι Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας ζητούν άμεση επαναφορά
της ΓΓΕΤ στο Υπουργείο Παιδείας. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;;;
Οι Ομοσπονδίες της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας της χώρας, ΠΟΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ-ΤΕΙ και
ΕΕΕ, μετά την αιφνίδια και ανορθολογική μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και
Τεχνολογίας, από το πρώην Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με το Προεδρικό
Διάταγμα 85/2012, ζήτησαν άμεση απόσυρση του σχετικού εδαφίου του εν λόγω ΠΔ και την
παραμονή της ΓΓΕΤ στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας.
Την ώρα που προβεβλημένα στελέχη των κομμάτων της συμπολίτευσης ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ, καθώς
και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ) -σχετικά με το χώρο- κάνουν δηλώσεις στα ΜΜΕ περί
της μη ορθότητας της ανωτέρω μεταφοράς και της αναγκαιότητας άρσης της σχετικής ρύθμισης, η
κυβέρνηση κατ’ ουσίαν αδρανεί και σιωπά, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχει καμιά επίσημη
αντίδραση για το θέμα.
Επισημαίνουμε ότι οι τρεις Ομοσπονδίες έχουν απευθύνει επιστολές προς τον Πρωθυπουργό και
τους αρχηγούς των συμπολιτευομένων κομμάτων ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ από τις 27/06/12, ζητώντας
άμεση συνάντηση. Ζητούμε για άλλη μια φορά, από τον Πρωθυπουργό της χώρας και τους
αρχηγούς των κομμάτων της συμπολίτευσης να ανταποκριθούν άμεσα στα αίτηματά μας:
 τόσο για την επαναφορά της ΓΓΕΤ και ειδικά των εποπτευόμενων από αυτήν
Ερευνητικών Κέντρων στο Υπουργείο Παιδείας,
 όσο και για τον καθορισμό μιας συνάντησης κατά την οποία θα συζητηθεί το γενικότερο
πλέγμα των προβλημάτων του ενιαίου χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας στην
Ελλάδα. Ειδικά μάλιστα στην κρίσιμη αυτή περίοδο που διέρχεται η χώρα και στην
ανάταξη της οποίας ο χώρος της Έρευνας και της Ανωτάτης Εκπαίδευσης θα πρέπει εκ
των πραγμάτων να παίξει σημαντικό ρόλο.
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